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Μήνυμα Διοικητικού Συμβουλίου
του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες
Το 2021 συνέχισε να είναι επίσης μια χρονιά, η οποία σημαδεύτηκε από την πανδημία του
κορονοϊού, αλλά και από συνεχείς και σοβαρές υποχωρήσεις στην προστασία των προσφύγων, τόσο Παγκόσμια, όσο και στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η αλλαγή πολιτικής που συντελέστηκε μετά την κρίση του Έβρου το 2020, εξακολούθησε και τη χρονιά που πέρασε, ενώ
αποτέλεσε παράδειγμα και για πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Η προσφυγική κρίση στα σύνορα Πολωνίας, Λιθουανίας και Λετονίας με τη Λευκορωσία
σημάδεψε τη χρονιά, όπου υιοθετήθηκαν πρακτικές κλεισίματος συνόρων, μαζικών επαναπροωθήσεων, αλλά και διωγμού προσφύγων που κατάφερναν να περάσουν τα σύνορα και
εγκατάλειψής τους μέσα σε κακές καιρικές συνθήκες που έθεταν σε κίνδυνο ακόμη και τις
ζωές τους.
Δυστυχώς οι πρακτικές αυτές επικροτήθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την από
μεριάς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόταση λήψης προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, συνέχεια της περσινής πρότασης για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, προτάσεις που αποτελούν κατ΄ ουσίαν αποδοχή
των πρακτικών αποτροπής και άρνησης προστασίας σε πρόσφυγες που καταφεύγουν στα
σύνορα της Ευρώπης.
Η επαναφορά δε του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν αναζωπύρωσε και την Αφγανική προσφυγική κρίση. Παρήγορη εξέλιξη ως προς αυτό, ήταν η αποδοχή παροχής προσωρινής προστασίας από Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις, όσο και από την Ελληνική Κυβέρνηση
σε Αφγανούς πολίτες που απειλούνται από το νέο καθεστώς, μέσω μετεγκατάστασης από
τρίτες χώρες.
Στην Ελλάδα το φαινόμενο των επαναπροωθήσεων εντάθηκε με αναφορές ανθρώπων που
επαναπροωθούνται ακόμη και από την ενδοχώρα της Ελλάδας (αναφορές και καταγγελίες
έγιναν και για αφίξεις ακόμη και από την Πελοπόννησο) στην Τουρκία, είτε ακόμη και εγκαταλείπονται στη θάλασσα ή στα σύνορα του Έβρου.
Η χρονιά έκλεισε με τρία δραματικά ναυάγια, καθώς οι πρόσφυγες αναζητούν ολοένα και πιο
επικίνδυνες διαδρομές μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα άρνησης προστασίας.
Στο επίπεδο της υποδοχής των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα, οι περιοριστικές
πολιτικές συνεχίστηκαν επίσης.
Ο χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας αποτέλεσε τη χαρακτηριστικότερη απόφαση άρνησης παροχής προστασίας στους καταγόμενους από Συρία, Αφγανιστάν,
Σομαλία, Πακιστάν και Μπαγκλαντές, δηλαδή σε περισσότερο των 2/3 προσφύγων που καταφεύγουν στην Ελλάδα.
Σε συνδυασμό δε και με τα λοιπά διαδικαστικά εμπόδια που τίθενται στη διαδικασία ασύλου, χιλιάδες πρόσφυγες βρέθηκαν εκτός νόμιμης διαδικασίας, έτσι ώστε προς το τέλος της
χρονιάς να τίθεται ζήτημα ακόμη και για την επαρκή σίτιση των διαμενόντων στα κέντρα
υποδοχής της χώρας. Η επίσκεψη δε του Πάπα, δεύτερη μετά το 2016 στο νησί της Λέσβου,
δεν φαίνεται να ευαισθητοποίησε όσο έπρεπε τους ιθύνοντες.
Η εγκαινίαση του πρώτου κλειστού (ελεγχόμενου) Κέντρου υποδοχής στη Σάμο, συνδυάσθηκε με πρακτικές καλυμμένης κράτησης όσων μέσα σε ένα ασφυκτικό διαδικαστικό πλαίσιο βρίσκονται χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, πρακτική την οποία αμφισβήτησε
επιτυχώς δικαστικά το ΕΣΠ στο τέλος της χρονιάς.
Το ΕΣΠ αντέδρασε σε όλες αυτές τις πολιτικές, προσβάλλοντας με αίτηση ακύρωσης την
απόφαση χαρακτηρισμού της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας, υπόθεση που εκδικάζε-
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ται το 2022 στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ συνεχίζει με τα προγράμματα παροχής νομικής όσο και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης να υπερασπίζει τα δικαιώματα
των αιτούντων άσυλο παντού στη χώρα.
Οι ελλιπείς, δε, πολιτικές ένταξης προσφύγων στην Ελληνική κοινωνία, συνεχίσθηκαν και
τη φετινή χρονιά. Η σταδιακή μείωση των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και ξενοδοχείων,
οδήγησε στην αναγκαστική στέγαση των αναγνωρισμένων προσφύγων στα κέντρα υποδοχής (camps) της ενδοχώρας, πρακτική που δεν υποβοηθά την ένταξή τους στη χώρα.
Ταυτόχρονα εξαιτίας αυτής της γκετοποίησης και της απόστασης των κέντρων από τον αστικό ιστό, η εκπαίδευση των χιλιάδων παιδιών που διαβιούν σε αυτά αντιμετώπισε ιδιαίτερα
προβλήματα.
Το ΕΣΠ μέσω των δύο Κέντρων Ένταξης (Integration Learning Centers) που διατηρεί στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, συνέχισε να προσφέρει λύσεις για την αυτονόμηση των αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα μέσω της εκμάθησης της γλώσσας, όσο και με την υποστήριξη στην ανεύρεση στέγης. Ταυτόχρονα με προγράμματα εργασιακής συμβουλευτικής
και μεσολάβησης για εξεύρεση εργασίας κατόρθωσε να προσφέρει λύσεις σε μικρό, πλην
όμως σημαντικό αριθμό προσφύγων.
Η Πυξίδα, το διαπολιτισμικό κέντρο του ΕΣΠ, συνέχισε και αυτή τη χρονιά να αποτελεί ένα
σημείο αναφοράς για παροχές υπηρεσιών εκπαίδευσης, υποβοήθησης της πρόσβασης στην
εκπαίδευση, όσο και άλλων δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (δημιουργία βιβλιοθήκης κλπ.), παρά τις δυσκολίες χρηματοδότησης και τα σημαντικά προβλήματα από τα περιοριστικά μέτρα κορονοϊού.
Παρά δε τις συνεχείς μειώσεις χρηματοδοτήσεων, το ΕΣΠ κατάφερε και αυτή τη χρονιά να
διατηρήσει τις δυνάμεις του, όσο και την οργανωτική του επάρκεια, χάρη στη βοήθεια των
χρηματοδοτών του, αλλά και των πολλών μεγάλων και μικρών επώνυμων και ανώνυμων
δωρητών, τους οποίους νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει.
Το ΕΣΠ συνεχίζει το έργο του και τη νέα χρονιά, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες όσο και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, και των λοιπών χρηματοδοτών ή δωρητών του, όσο και κυρίως των ίδιων των εργαζομένων και εθελοντών του, οι οποίοι συνεχίζουν να προσφέρουν στο έργο της υποστήριξης των προσφύγων.
Κλείνοντας αυτό το μικρό μήνυμα, το ΕΣΠ δεν μπορεί παρά να αποτίσει φόρο τιμής στην
Ελένη Ζαούση η οποία είχε διετελέσει επί χρόνια Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και είχε στηρίξει το ΕΣΠ σε δύσκολες χρονιές και φυσικά στην ιδρύτριά του, τη Χάρη
Μπρισίμη, που έφυγε από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε. Η θέληση, το πείσμα και το όραμά της για την προστασία των προσφύγων και ευρύτερα του ανθρώπου, μας δεσμεύει και
αποτελεί έμπνευση για τη συνέχιση του έργου της. Η Έκθεση πεπραγμένων που ακολουθεί,
ελπίζουμε να την τιμά.

Βασίλειος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ
Ελένη-Ντανίνα Μανιού, Αντιπρόεδρος
Αναστασία Πανταζή, Γενική Γραμματέας
Nasruddin Nizami, Ταμίας
Νικόλαος Κουλούρης, Μέλος
Ελένη Σπαθανά, Μέλος
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Προτεραιότητες και Αξίες
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ιδρύθηκε το 1989 από την αείμνηστη
Χάρη Μπρισίμη και άλλους 20 συμπολίτες της, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων
των προσφύγων στην Ελλάδα, σε καιρό που η έννοια του «Προσφυγικού» δεν είχε κατακλύσει το δημόσιο λόγο, με την μορφή που αυτή λαμβάνει σήμερα.
που στοχεύουν στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών και επιδιώκοντας την διαφάνεια
και τη λογοδοσία σε όλες του τις δράσεις, με πλήρη
επίγνωση ότι αυτές δύνανται να επηρεάσουν τις ζωές
προσφύγων, αιτούντων άσυλο και ευάλωτων μεταναστών, τα δικαιώματα των οποίων έχει ταχθεί να προασπίζεται.

© Sayed Ahmadzia Ebrahimi / GCR

Έκτοτε, μέσω μιας ιστορικής διαδρομής άνω των 30
ετών, το ΕΣΠ, συνεχίζει να παρέχει αδιάκοπα τις υπηρεσίες του σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πεδίο, στο
οποίο εμπλέκονται η προστασία της ανθρώπινης ζωής
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως και θέματα
κοινωνικής ηρεμίας και συνοχής. Τιμώντας την ιστορία και τις αξίες του, το ΕΣΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί
υπεύθυνα, ως αρωγός στις προσπάθειες της Πολιτείας
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Οι αξίες μας:

Προγραμματικοί Στόχοι ΕΣΠ για τα επόμενα 3 χρόνια:

• Σεβασμός στον συνάνθρωπο: Είναι η κινητήρια δύναμη του έργου μας. Όλοι οι εργαζόμενοι
και εργαζόμενες, όλων των βαθμίδων του ΕΣΠ,
δεσμεύονται να παρέχουν το έργο τους με πλήρη
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αμερόληπτα
και με επαγγελματικό ήθος. Το ΕΣΠ διατηρεί και
αναθεωρεί κώδικες δεοντολογίας και πολιτικές που
αποσκοπούν στην καλλιέργεια κλίματος σεβασμού
της διαφορετικότητας και της εγγενούς αξιοπρέπειας που είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη υπόσταση, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που προσβάλουν αυτές τις αξίες.

• Ενίσχυση των προσπαθειών παρακολούθησης και
συνηγορίας.
• Διατήρηση και ενίσχυση της παροχής νομικών υπηρεσιών στα νησιά του Β. Αιγαίου.
• Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται για την
υποστήριξη ευάλωτων ατόμων, με έμφαση στους
ανήλικους (συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών) και στους επιζώντες βασανιστηρίων,
εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικής και έμφυλης
βίας.
• Διεύρυνση των προγραμμάτων ένταξης, με στόχο
τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες.

• Βελτιστοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών: Έχοντας διανύσει μια επιτυχή πορεία άνω των 30 ετών,
το ΕΣΠ δεν παύει να μεριμνά για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του. Μέσω εκπαιδεύσεων
και ανταλλαγής εμπειριών με επαγγελματίες του
ευρύτερου κλάδου, μελετώντας προσεκτικά τα
αποτελέσματα και τον αντίκτυπο προηγούμενων
δράσεων και προγραμμάτων του, το ΕΣΠ στοχεύει
στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε έναν
ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό.

Οργανωτικοί Στόχοι ΕΣΠ για τα επόμενα 3 χρόνια:

• Ακεραιότητα: Με αποκλειστικό γνώμονα τον σεβασμό του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενεργούμε με ειλικρίνεια και διαφάνεια, τιμώντας τις δεσμεύσεις
μας έναντι των εξυπηρετούμενων, αλλά και των
χορηγών του ΕΣΠ, και προσβλέποντας στην ανάπτυξη ειλικρινούς διαλόγου και στην ενίσχυση της
εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης προς το έργο των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

• Ενίσχυση των προσπαθειών έγκυρης/τεκμηριωμένης ενημέρωσης της κοινής γνώμης και της Πολιτείας σχετικά με την κατάσταση στο πεδίο των δικαιωμάτων των προσφύγων.
• Διερεύνηση χρηματοδοτικών διαύλων, με στόχο την
ομαλή συνέχιση της παροχής υπηρεσιών προς πρόσφυγες και τη συνδρομή της Πολιτείας στο πλαίσιο
σεβασμού του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού
δικαίου.
• Ενίσχυση της διαφάνειας στο έργο του ΕΣΠ, στο
πλαίσιο της λογοδοσίας που διαπνέει το έργο των
φορέων της κοινωνίας των πολιτών.
• Ενίσχυση των διαδικασιών και των πολιτικών
ανθρώπινου δυναμικού -συμπεριλαμβανομένου
ενός ανεπτυγμένου συστήματος αποζημίωσης και
παροχών.
• Ανάπτυξη και επέκταση των υφιστάμενων διαδικασιών και πρωτοκόλλων ασφάλειας και προστασίας
επωφελούμενων και εργαζομένων.

• Ομαδικότητα: Οι άνθρωποι του ΕΣΠ – είτε εξυπηρετούμενοι, είτε εργαζόμενοι – είναι το ΕΣΠ. Με την
πεποίθηση πως «μαζί» μπορούμε να πετύχουμε
πολλά περισσότερα, το ΕΣΠ επιδιώκει την εκπλήρωση του έργου του μέσω συνεργασίας και ειλικρινούς διαλόγου, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των
προσφύγων και εμπιστοσύνη στις ικανότητες των
συναδέλφων μας να ανταποκριθούν υποδειγματικά
σε έναν εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα.
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Το προσφυγικό στην Ελλάδα το 2021 σε αριθµούς

αιτήσεις ασύλου

ασυνόδευτοι
ανήλικοι
στην Ελλάδα

αφίξεις
από θαλάσσης

αφίξεις
από ξηράς

Το έργο µας σε αριθµούς

οι εξυπηρετούµενοι
του ΕΣΠ

άτοµα που έλαβαν
Νοµική συνδροµή
από το ΕΣΠ

τα άτοµα που
έλαβαν Κοινωνική
συνδροµή από
το ΕΣΠ

οι εξυπηρετούµενοι
του ΕΣΠ από το
1989 έως σήµερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ετήσιο Ενηµερωτικό Σηµείωµα 2020 στο:

https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2022/01/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Α_Δεκέµβριος-2021_ΥΜΑ-GR-Ενηµερωτικό-ΔΙΕΘΝΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-1.pdf
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: ΕΚΚΑ, Επικαιροποιηµένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α.) στην Ελλάδα 31 Δεκεµβρίου 2020 στο:

https://www.ekka.org.gr/images/STATISTIKA/GR_EKKA_Dashboard_20211231.pdf
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Πηγή: UNHCR, Operational Portal, Refugee Situations, Mediterranean Situation, στο:

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
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Κατανοµή εξυπηρετούµενων ΕΣΠ ανά φύλο
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Άνδρες

Γυναίκες

Άλλο

Κατανοµή εξυπηρετούµενων ανά ηλικία
2%

33%

65%

0 - 17
18 - 59
60 +

Ανάλυση ανά εθνικότητα

3%
3%

Αφγανιστάν (26%)

Κόγκο (1%)

Συρία (17%)

Παλαιστινιακής
καταγωγής (1%)

Κόγκο λ.δ.
(πρ. Ζαιρ) (12%)

Αλγερία (1%)

4%

Άγνωστο (9%)

Γκάνα (1%)

5%

Ιράκ (8%)

Γουινέα (1%)

Τουρκία (5%)

Αίγυπτος (1%)

Πακιστάν (4%)

Ερυθραία (1%)

Ιράν (4%)

Μαρόκο (1%)

Καµερούν (3%)

Ανιθαγενής (1%)

Σοµαλία (3%)

Σιέρρα Λεόνε (1%)

26%

4%

8%

17%
9%

12%
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Βουλγαρία

Βόρεια
Μακεδονία

Έβρος

Αλβανία

Θεσσαλονίκη
Camp
Αλεξάνδρειας

Ιωάννινα

Λέσβος

Τουρκία
Χίος

Αθήνα
Σάµος

Κως
Ρόδος

Κρήτη

Η Παρουσία του ΕΣΠ στον χάρτη
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Παρουσία

Γραφεία

Κέντρα Εκπαίδευσης

Ασφαλείς Ζώνες

- Ιωάννινα
- Ρόδος
- Κως
- Έβρος
- Κρήτη

- Γραφείο
Θεσσαλονίκης
- Γραφείο Αθήνας
- Γραφείο Λέσβου
- Πυξίδα
- Γραφείο Σάµου
- Γραφείο Χίου

- ILC Αθήνα
- ILC Θεσσαλονίκη

- Camp
Αλεξάνδρειας
- Camp Ελαιώνα
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© Spiros Katopodis / GCR

Οι προκλήσεις για τη χρονιά που πέρασε
Η παρούσα έκθεση συντάσσεται υπό το φως των δραματικών εξελίξεων στην Ουκρανία,
που σηματοδοτούν μια νέα εποχή στο παγκόσμιο στερέωμα, με τραγικές συνέπειες στη
ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας τη μεγαλύτερη προσφυγική
κρίση αυτού του αιώνα, αποφασίζει να ενεργοποιήσει για πρώτη φορά την Οδηγία 2001/55/
ΕΚ του Συμβουλίου Ε.Ε. για την παροχή προσωρινής προστασίας. Η απόφαση αυτή της Ε.Ε.
χαιρετίζεται με μεγάλη ικανοποίηση.
Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι στη λεγόμενη προσφυγική κρίση του 2015, δεν υπήρξε ανάλογη αντίδραση της ΕΕ προς τους πρόσφυγες από Συρία, Αφγανιστάν, Σομαλία, Ιράκ κ.α. Αντίθετα, έκτοτε –και παρά
τις δραματικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν και σε άλλα
μέρη του κόσμου– η πολιτική της Ε.Ε. και των κρατών-μελών σηματοδοτείται από συμφωνίες όπως η
Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας (η οποία μάλιστα έχει
εισβάλει στη Συρία και συμβάλει η ίδια στον βίαιο
εκτοπισμό πληθυσμών), η συμφωνία «διοικητικής
διευθέτησης» μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας («συμφωνία Seehofer»), από την «εξωτερικοποίηση» της
διαδικασίας ασύλου και την ανάθεση της ευθύνης
προστασίας των προσφύγων σε τρίτες χώρες, από τον
εγκλωβισμό αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην
Ελλάδα σε συνθήκες επισφαλείς, από την ενίσχυση
της προστασίας των συνόρων και την αυξητική καταγραφή καταγγελιών άτυπων επαναπροωθήσεων.

Το ΕΣΠ, ως Μη Κυβερνητικός Οργανισμός στον χώρο
παροχής υπηρεσιών για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες διεθνή προστασία, κλήθηκε να αναμετρηθεί συχνά
με υπέρμετρες προκλήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής
αυτών των πολιτικών.
Στις προκλήσεις του 2020 ενδεικτικά αναφέρουμε:
Η ελληνική Πολιτεία ορίζει την Τουρκία ως «ασφαλή
τρίτη χώρα» για οικογένειες, άντρες, γυναίκες και παιδιά που αιτούνται διεθνή προστασία στη χώρα μας,
προερχόμενοι από πέντε χώρες, ακόμα και με υψηλά
ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, όπως η
Συρία, το Αφγανιστάν και η Σομαλία. Ενόψει και της
συνεχιζόμενης άρνησης της Τουρκίας, ήδη από τον
Μάρτιο του 2020, να δεχθεί την επιστροφή πολιτών τρίτων χωρών από την Ελλάδα, αυτό, μετά και τις τραγι-
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κές εξελίξεις στο Αφγανιστάν, θα οδηγήσει σημαντικό
αριθμό αιτούντων άσυλο, σε κατάσταση νομικής επισφάλειας, χωρίς πρόσβαση στην υγεία, στη στέγη και
στην εκπαίδευση.
Το φαινόμενο των παράνομων επαναπροωθήσεων
(push-backs), έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις στη
διάρκεια του έτους. Το ΕΣΠ παρενέβη σε σημαντικό
αριθμό υποθέσεων που προέκυψαν μετά από πλήθος
καταγγελιών, που διεθνείς οργανισμοί έχουν αξιολογήσει ως βάσιμες, περί παράνομων επιχειρήσεων
επαναπροώθησης, που βάζουν σε άμεσο κίνδυνο τη
ζωή των προσφύγων, μεταξύ αυτών και μικρών παιδιών.
Συνεχίστηκε η δυσκολία πρόσβασης στη διαδικασία
ασύλου, η οποία έγινε ακόμα πιο έντονη με τους αυστηρούς περιορισμούς της πανδημίας. Διαφοροποιημένες
ανά τοποθεσία και συνεχώς μεταβαλλόμενες διαδικασίες και προθεσμίες δημιούργησαν τεράστια σύγχυση
στους εξυπηρετούμενους. Ζήτημα επίσης υπήρξε ως
προς την ανανέωση αδειών διαμονής δικαιούχων διεθνούς προστασίας, την πρόσβαση στην απασχόληση
και τη νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα.
Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και σωρεία παραβιάσεων διαδικαστικών εγγυήσεων (λ.χ. μαζικές επιδόσεις απορριπτικών αποφάσεων χωρίς να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε νομική συνδρομή, πλασματικές
επιδόσεις, κλήση σε συνέντευξη την προηγούμενη
ή την ίδια μέρα της συνέντευξης, συνεντεύξεις σε
γλώσσα που οι εξεταζόμενοι δεν κατανοούσαν επαρκώς, εξέταση χωρίς τη διενέργεια συνέντευξης).
Βασική πρόκληση της προηγούμενης χρονιάς ήταν η
παρατεταμένη διοικητική κράτηση αιτούντων άσυλο,
ακόμη και ευάλωτων καθώς και ατόμων των οποίων η
απομάκρυνση δεν είναι εφικτή (π.χ. επανεισδοχή στην
Τουρκία, απομάκρυνση στο Αφγανιστάν κ.λπ.), πολλές
φορές κατά παράβαση της βασικής αρχής ότι η διοικητική κράτηση θα πρέπει να εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση
και αποκλειστικά ως έσχατο μέτρο.
Συνεχίζεται ο παρατεταμένος εγκλωβισμός σε απολύτως ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα
υποδοχής (ΚΥΤ) στα νησιά, ενώ παράλληλα καταγράφονται προβλήματα στον εντοπισμό μη εμφανών ευαλωτοτήτων καθώς και στην εξασφάλιση κατάλληλων
συνθηκών υποδοχής για τους ευάλωτους.
Η λειτουργία της πρώτης Κλειστής Ελεγχόμενης
Δομής Σάμου (ΚΕΔ Ζερβού/Σάμου), επιβεβαίωσε τις
σοβαρές ανησυχίες, που είχαν εκφρασθεί ήδη από
την ανακοίνωση της πρόθεσης των ελληνικών αρχών
για τη δημιουργία Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών στα
νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου, ως προς το καθεστώς διαμονής των αιτούντων άσυλο σε αυτές και για
τον κίνδυνο γενικευμένης επιβολής μέτρων κράτησης.
Λίγο μετά την έναρξη λειτουργίας της ΚΕΔ Σάμου, απαγορεύτηκε η έξοδος από τη Δομή σε έναν σημαντικό
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αριθμό διαμενόντων, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή/και έγγραφη απόφαση, με αποτέλεσμα τον
περιορισμό τους εντός αυτής, μέτρο το οποίο σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα συνιστά de facto μέτρο κράτησης.
Αυστηροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τις διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων
χωρών, των αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, από την οποία διαφαίνεται ότι η πρόθεση του νομοθέτη είναι η ελαχιστοποίηση ακόμη και των περιορισμένων δυνατοτήτων της
νομοθεσίας για ρύθμιση του καθεστώτος διαμονής των
ανθρώπων «χωρίς χαρτιά». Σε αυτό το πλαίσιο είναι
εμφανής η διάθεση αυστηροποίησης της σχετικής
νομοθεσίας με την κατάργηση της κατηγορίας αδειών
διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Αυστηροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τα κριτήρια
για την οικονομική και κοινωνική ένταξη που πρέπει
να πληρούν οι αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια (επί
μακρόν νόμιμα διαμένοντες στη χώρα μετανάστες,
πολίτες Ε.Ε., ομογενείς και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες).
Ο συνεχιζόμενος και δυσανάλογος περιορισμός μετακίνησης των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ο υγειονομικός τους αποκλεισμός,
η δυσκολία πρόσβασής τους στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στις ανθρωπιστικές οργανώσεις για
την παροχή βοήθειας, καθώς και η δυσκολία στην
πρόσβασή τους στο άσυλο θέτουν κεντρικά ζητήματα
σε σχέση με την προστασία τους και την πρόσβασή
τους στα βασικά τους δικαιώματα. Ο περιορισμός των
αιτούντων άσυλο στους καταυλισμούς, στα Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στα νέα Κλειστά και
Ελεγχόμενα Κέντρα απέχουν πολύ από οποιαδήποτε
διαδικασία ένταξης. Έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της ψυχικής τους υγείας, την αύξηση της
βίας, και πιο συγκεκριμένα της ενδοοικογενειακής και
έμφυλης βίας.
Επίσης, η καθυστέρηση της καταβολής του χρηματικού επιδόματος στους αιτούντες άσυλο και το κενό για
τους μήνες από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο,
δημιούργησε καίρια προβλήματα για τη διαβίωση και
την κάλυψη των βασικών αναγκών των ανθρώπων.
Συγχρόνως, ο αποκλεισμός από το φαγητό χιλιάδων
ανθρώπων που λόγω έλλειψης εναλλακτικών συνέχιζαν να διαμένουν στις δομές της ενδοχώρας και μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου, ανάμεσά
τους και πολλών ευάλωτων (μεταξύ των οποίων αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, απορριφθέντες αιτούντες
άσυλο, καθώς και αιτούντες άσυλο που δεν μπόρεσαν
να καταγράψουν τις αιτήσεις τους λόγω των χρόνιων
καθυστερήσεων στα γραφεία ασύλου της ενδοχώρας),
είχε ως αποτέλεσμα συνθήκες εξαθλίωσης για τους
ανθρώπους αυτούς.

Το δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν ήταν
αυτονόητο και αυτή τη χρονιά. Υπήρχε κενό αρκετών
μηνών, κατά το οποίο οι αιτούντες/ουσες άσυλο δεν
καλύπτονταν από καμία ασφάλιση μέχρι να τους δοθεί
ο ΠΑΑΥΠΑ, λόγω των μεγάλων αναμονών στην ανανέωση ή/και έκδοση του Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των Υπηρεσιών Ασύλου. Επίσης, σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση των
δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε υπηρεσίες υγείας
προκύπτουν από την έλλειψη διερμηνέων στα νοσοκομεία και στα δημοτικά ιατρεία, τη σοβαρή δυσκολία
πρόσβασης σε συγκεκριμένες ειδικότητες, καθώς και
το τεράστιο κενό στην ψυχιατρική υποστήριξη. Αξίζει
να σημειωθεί ότι, σε ό,τι αφορά τους αναγνωρισμένους
πρόσφυγες, ο ΠΑΑΥΠΑ δεν ενεργοποιείται ως ΑΜΚΑ
αυτόματα πέραν του εξαμήνου. Εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα προσβασιμότητας σε υπηρεσίες υγείας αντιμετώπισε και ο πληθυσμός χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα,
με έντονη δυσκολία πρόσβασης στην πρωτοβάθμια
περίθαλψη, χωρίς τη δυνατότητα συνταγογράφησης
φαρμάκων και παραπεμπτικών εξετάσεων σε χρόνιες
σοβαρές ασθένειες και ψυχιατρικά ζητήματα. Επίσης,
εξαιρετικά δυσχερής ήταν η πρόσβαση στις πλατφόρμες
των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς αυτές ήταν αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.
Μείζον ζήτημα παρέμεινε η στέγαση των αιτούντων
άσυλο και προσφύγων. Ο εξαναγκασμός των αιτούντων άσυλο που διέμεναν αυτόνομα στον αστικό ιστό
να ενταχθούν στο σύστημα υποδοχής ως προϋπόθεση
για να συνεχίσουν να παίρνουν το χρηματικό τους επίδομα είχε ως αποτέλεσμα πολλοί/ες να αναγκαστούν
να εγκαταλείψουν τα σπίτια στα οποία διέμεναν και
όπου είχαν δημιουργήσει μια κανονικότητα και επιτύχει ένα βαθμό ένταξης. Υπήρχαν καθυστερήσεις στην
τοποθέτησή τους σε δομές/διαμερίσματα, με τοποθετήσεις εκτός αστικού ιστού ή/και εκτός Αττικής, ή πίσω
στα καμπ (συχνά χωρίς καμία μέριμνα για τη μεταφορά
ατόμων που δεν διέθεταν επαρκείς πόρου), παράγοντας ανασχετικός για την ένταξη. Συγχρόνως, οι πρόωρες εξώσεις των αναγνωρισμένων προσφύγων από
προγράμματα φιλοξενίας ενώ ακόμα οι επωφελούμενοι βρίσκονταν σε καθεστώς ανεργίας και δεν είχαν
ενταχθεί στην κοινότητα εξανάγκασε τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες να βρεθούν άστεγοι, άνεργοι και
χωρίς κανένα πλαίσιο στήριξης.
Το υψηλό ποσοστό αστεγίας και επισφαλούς διαβίωσης
οδήγησε σε επανειλημμένη έκθεση σε πολλαπλούς
κινδύνους και κακοποίηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο
έκθεσης στην έμφυλη βίας και την εμπορία ανθρώπων, συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκ νέου
θυματοποίηση των ανθρώπων και βίωμα τραυματικών
εμπειριών.

Ένα πεδίο που δοκιμάστηκε αρνητικά όλο το διάστημα
της πανδημίας ήταν η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων και η πρόσβαση τους στο δημόσιο σχολείο. Όπως
αναδεικνύεται από τα δεδομένα της έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη, «προέκυψε σοβαρή παραβίαση του
στοιχειώδους δικαιώματος των ευάλωτων αυτών πληθυσμών ανηλίκων στην εκπαίδευση, εξαιτίας καθυστερήσεων στις επιμέρους διαδικασίες, αδράνειας της
διοίκησης (ιδίως στα ΚΥΤ), υποστελέχωσης (σε τάξεις
υποδοχής, ΔΥΕΠ κ.λπ.), προβλημάτων στις μεταφορές
των μαθητών/τριών, παρατεταμένου αποκλεισμού των
δομών λόγω πανδημίας, έλλειψης θέσεων στα σχολεία
και μη έγκαιρης δημιουργίας νέων» ( www.synigoros.
gr/?i=childrens-rights.el.epanapatrismos.787548 ).
Ένα ζήτημα κομβικής σημασίας ήταν επίσης η συνεχιζόμενη έλλειψη οργανωμένου δικτύου επιτροπείας για
τους Ασυνόδευτους Ανηλίκους, που είχε αποτέλεσμα
την αδυναμία πρόσβασης στα δικαιώματά τους, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις των ανήλικων που βρίσκονται
σε αστεγία και εκτός πλαισίου στήριξης.
Συμπερασματικά, η συνέχιση της πανδημίας σε συνδυασμό με την οικονομική και κοινωνική κρίση, καθώς
και τη διαχρονική έλλειψη ολοκληρωμένης εθνικής
πολιτικής από την υποδοχή στην ένταξη συντείνει στη
διατήρηση ενός περιβάλλοντος πολλαπλών αποκλεισμών τόσο για τους αιτούντες, όσο και για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας,. Ιδίως για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, υπάρχει έλλειψη βιώσιμου
υποστηρικτικού πλαισίου και πολιτικών ένταξης, με
αποτέλεσμα πολλοί να αναγκάζονται να φύγουν προς
άλλες χώρες της ΕΕ.
Όσοι και όσες δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα HELIOS για αναγνωρισμένους πρόσφυγες
(είτε γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, είτε γιατί
έχει λήξει η κάλυψη τους από το πρόγραμμα), καταλήγουν και πάλι στον κίνδυνο της αστεγίας, την φτώχια
και την ανεργία, με σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και
έλλειψης προοπτικής. Χωρίς υποστηρικτικό πλαίσιο,
οι περισσότεροι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες βιώνουν
και αυτοί τον αποκλεισμό και την εξαθλίωση.
Η περίοδος της πανδημίας δυσχέρανε ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα εύρεσης νόμιμης εργασίας και τις
εργασιακές συνθήκες. Συγχρόνως, υπήρχαν μεγάλες
καθυστερήσεις και προσκόμματα από τη μεριά δημοσίων υπηρεσιών όσων αφορά απαραίτητες ενέργειες
όπως π.χ. έκδοση του ΑΜΚΑ, ΑΜΑ από τον ΕΦΚΑ και
το ΙΚΑ, αλλά από τράπεζες σε ότι αφορά το άνοιγμα
τραπεζικού λογαριασμού, με αποτέλεσμα πολλοί
άνθρωποι να καταλήγουν να χάνουν ακόμα και δουλειές που είχαν βρει.
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To 2021 υπήρξε άλλη μία χρονιά με προκλήσεις στο πεδίο διεθνούς προστασίας. Το ΕΣΠ,
σταθερό στις αξίες του, με την επιμονή και την άοκνη προσπάθεια των εργαζομένων του,
επέδειξε συνέπεια και αφοσίωση στην προάσπιση των δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο
και προσφύγων σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά
μερικές από αυτές:
Το ΕΣΠ, εκπροσωπώντας Αφγανό αιτούντα άσυλο
φιλοξενούμενο στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου,
προσέβαλε ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου Σύρου την «απαγόρευση εξόδου» του από τη
δομή, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο αποτελεί de facto
μέτρο κράτησης. Πρόκειται για την πρώτη δικαστική
απόφαση1 που έκρινε το μέτρο της «απαγόρευσης εξόδου» από Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.), σύμφωνα
με την οποία: «[…] ο Διοικητής της ανωτέρω Κ.Ε.Δ. παρανόμως έλαβε το επίμαχο μέτρο (απαγόρευση εξόδου) εις
βάρος του Αφγανού αιτούντα [..]».
Το ΕΣΠ και η οργάνωση Υποστήριξη Προσφύγων στο
Αιγαίο (RSA) κατέθεσαν, ενώπιον του Συμβουλίου
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της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης κατά της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με την οποία χαρακτηρίστηκε η Τουρκία ως ασφαλής τρίτη χώρα για τους
αιτούντες άσυλο με καταγωγή από τη Συρία, το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές.
Η αίτηση αυτή μαζί με 4 ατομικές αιτήσεις ακύρωσης
Αφγανών πολιτών εκδικάστηκαν ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ και αναμένεται η έκδοση απόφασης2.
Το ΕΣΠ παρενέβη και αυτή τη χρονιά σε σημαντικό
αριθμό υποθέσεων παράνομων επαναπροωθήσεων
(push-backs), φαινόμενο το οποίο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, κατόπιν καταγγελιών που
διεθνείς οργανισμοί3 έχουν αξιολογήσει ως βάσιμες.

Επίσης κατέθεσε 3 προσφυγές, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, εκπροσωπώντας 5 πολίτες Τουρκίας, που είχαν
υποστεί παράνομη επαναπροώθηση από τις ελληνικές αρχές. Επιπλέον συμμετείχε και σε κοινές με
άλλες οργανώσεις δράσεις4 /αναφορές με σκοπό την
ανάδειξη του φαινομένου π.χ. κοινή αναφορά στην
πρόσκληση υποβολής στοιχείων για την έκθεση του
Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών5, στην Επίτροπο Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ίλβα Γιόχανσον6.
Παράλληλα το ΕΣΠ συμμετέχει στον νεοσυσταθέντα
Μηχανισμό Καταγραφής Περιστατικών Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών της Εθνικής Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Το ΕΣΠ κατέθεσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εκπροσωπώντας ασυνόδευτο ανήλικο
κρατούμενο στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κορίνθου, ο οποίος μετά την κατάθεση της αίτησης μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων. Επίσης το
ΕΣΠ κατέθεσε προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ εκπροσωπώντας Σύρο κρατούμενο στο ΠΡΟΚΕΚΑ στην Κω.
Κατόπιν αναφοράς του ΕΣΠ προς τον Συνήγορο του
Πολίτη σχετικά με τη διοικητική κράτηση Αφγανών,
ο Συνήγορος απέστειλε στις ελληνικές αρχές παρέμβαση, σύμφωνα με την οποία η κράτησή τους, προς
επιστροφή στο Αφγανιστάν, δεν είναι πρόσφορο και
αναγκαίο μέτρο εφόσον αυτή είναι ανέφικτη και ζητά
την άρση της κράτησής του ή τη λήψη εναλλακτικών
της κράτησης μέτρων.
Κατά τη διάρκεια του έτους το ΕΣΠ εκπροσώπησε
μεγάλο αριθμό διοικητικά κρατούμενων αιτούντων
άσυλο και προσφύγων, σε πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερα ευάλωτων, διεκδικώντας την άρση της κράτησής τους. Σε 52 υποθέσεις κατέθεσε το ένδικο μέσο
των «αντιρρήσεων» κατά της κράτησης, ενώπιον των
αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων, εκ των οποίων
οι 21 έγιναν δεκτές, ενώ σε άλλες οι κρατούμενοι
αφέθηκαν ελεύθεροι από την αστυνομία μετά την
άσκηση του ένδικου μέσου. Ενδεικτικά αναφέρεται
απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου7, με
την οποία έγινε δεκτό το ένδικο μέσο για την άρση
της κράτησης πολίτη Συρίας καθώς, σύμφωνα με την
απόφαση, λόγω της αναστολής των επανεισδοχών
στην Τουρκία και το ανέφικτο της επιστροφής του σε
αυτήν, δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για την συνέχιση
της κράτησής του.

Το ΕΣΠ σε συνεργασία με την οργάνωση PRO ASYL
χειρίστηκαν υπόθεση Σύρου αιτούντα άσυλο, ο οποίος
είχε απελαθεί από τη Γερμανία στην Ελλάδα, σε εκτέλεση της συμφωνίας «διοικητικής διευθέτησης»
μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, γνωστής ως «συμφωνίας Seehofer». Το Διοικητικό Δικαστήριο Μονάχου έκρινε ότι η εν λόγω συμφωνία είναι «σαφώς
παράνομη» και αντίθετη με το ευρωπαϊκό δίκαιο8.
Επιπροσθέτως το ΕΣΠ υποστήριξε επιτυχώς υποθέσεις ασύλου ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου, της
Αρχής Προσφυγών και των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Ενδεικτικά αναφέρονται9: - υποθέσεις επί αιτημάτων
ασύλου, που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της ασφαλούς
τρίτης χώρας και δη της Τουρκίας και κρίθηκαν παραδεκτά, καθώς και υποθέσεις επί αιτημάτων ασύλου,
που εξετάστηκαν στην ουσία και χορηγήθηκε προσφυγικό καθεστώς ή επικουρική προστασία (π.χ. σε
υποθέσεις πολιτών από Αιθιοπία, Καμερούν, Μπαγκλαντές, Ιράκ, Αφγανιστάν, Τουρκία, Συρία, Σομαλία,
Ιράν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό κ.α. ).-Υποθέσεις
ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων που ακύρωσαν ή/
και ανέστειλαν τις προσβαλλόμενες αποφάσεις της
Αρχής Προσφυγών, σε υποθέσεις όπως οι ανωτέρω
καθώς και σε περιπτώσεις εφαρμογής μειωμένων
διαδικαστικών εγγυήσεων (που αφορούσαν πολίτες
Αφγανιστάν, Καμερούν, Ιράκ, Μαρόκου, Συρίας, ΛΔΚ,
Πακιστάν κ.α.).
Το ΕΣΠ σε συνεργασία με τις οργανώσεις Υποστήριξη
Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) και HIAS Ελλάδος εξέδωσε το πρώτο τεύχος Δελτίου Νομολογίας Ασύλου10
με αποσπάσματα αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών
και της Υπηρεσίας Ασύλου στον τομέα της διεθνούς
προστασίας.
Το ΕΣΠ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση στις
νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αναδεικνύοντας την αυστηροποίηση του πλαισίου διεθνούς προστασίας.
Τη χρονιά που πέρασε, η Κοινωνική Υπηρεσία (ΚΥ)
του ΕΣΠ πανελλαδικά υποστήριξε και ανταποκρίθηκε
σε πληθώρα ζητημάτων, αρκετά εκ των οποίων είχαν
έκτακτο χαρακτήρα με ανάγκη άμεσης παρέμβασης
και συνηγορίας. Η ανταπόκριση των εργαζομένων
στα πολλαπλά αιτήματα ήταν συνεχής και άμεση,
αξιοποιώντας διαφορετικά μέσα και τρόπους επικοινωνίας (τηλέφωνο, ίντερνετ, διά ζώσης) τόσο για τις
επείγουσες ανάγκες όσο και για τις ψυχοκοινωνικές
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συνεδρίες. Η στήριξη προς τους εξυπηρετούμενους
κατά τη συνέχιση της πανδημίας αποτέλεσαν σημείο
αναφοράς, στήριξης και σύνδεσης με την ελληνική
κοινωνία.

Στέγαση
Η Κοινωνική Υπηρεσία εξυπηρέτησε μεγάλο αριθμό
αιτημάτων στέγασης. Ανταποκρίθηκε άμεσα στην
ανάγκη να καταγραφούν πληθώρα αιτημάτων στέγασης για αιτούντες άσυλο που έπρεπε να εισαχθούν σε
σύντομο χρονικό διάστημα στο σύστημα υποδοχής,
ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επίσης, συντέλεσε στην ανάδειξη στεγαστικών ζητημάτων, καθώς και συνθηκών
διαβίωσης γενικότερα, με μαρτυρίες και παρεμβάσεις
στους αρμόδιους φορείς.

Ψυχοκοινωνική συνδρομή
Η συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας στην παροχή
ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής και υποστήριξης,
στη σύνταξη κοινωνικών εκθέσεων σε εξαιρετικά
ευάλωτες περιπτώσεις (κοινωνικά, ιατρικά, ψυχιατρικά, ενταξιακά), στην ενίσχυση σε πρώην κρατούμενους, αιτούντες ασύλου που επιθυμούσαν την ένταξη
είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συμβουλευτικής
και θεραπευτικής σχέσης με τους εξυπηρετούμενους
καθώς και ενός σταθερού σημείου αναφοράς.
Το ισχυρό και εκτεταμένο δίκτυο διασύνδεσης με
όλους τους συναφείς φορείς και πρωτοβουλίες (π.χ.
συσσίτια, δομές στέγασης, οργανώσεις για εξειδικευμένη συνδρομή και παραπομπή) και η άμεση συνεργασία του προσωπικού της Κοινωνικής υπηρεσίας και
της Υπηρεσίας Διερμηνείας, εξασφάλιζε την αδιάκοπη
υποστήριξη και φροντίδα όλων των αιτούντων υπηρεσιών, όλων των ηλικιών. Οι συνοδείες από την ΚΥ
εξυπηρετούμενων ατόμων σε νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες, για τη διασφάλιση και άσκηση των
δικαιωμάτων τους και την ικανοποίηση των αναγκών
τους ενίσχυσε την ήδη υπάρχουσα συμβουλευτική
και θεραπευτική σχέση, όπως επίσης και την αίσθηση
του ανήκειν και της ενδυνάμωσης του εαυτού για
κάθε εξυπηρετούμενο άτομο.

18

|

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Εκπαίδευση
Σημαντική επιτυχία αποτελεί και η συνέχιση των
εγγραφών παιδιών σε σχολεία όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν
να αποδείξουν διεύθυνση κατοικίας με κάποιο επίσημο έγγραφο, το οποίο θεωρείται απαραίτητο. Η
Κοινωνική Υπηρεσία, με συνεχείς παρεμβάσεις και
συνεργασία με τα Σχολεία και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, διευκόλυνε τη διαδικασία εγγραφής για
σημαντικό αριθμό παιδιών.
Αντίστοιχα, στο πλαίσιο παροχής προστασίας σε
άστεγους ή υπό κράτηση (προστατευτική φύλαξη ή
διοικητική) ασυνόδευτους ανηλίκους, ήταν άμεση
η παρέμβαση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΕΣΠ,
με επισκέψεις σε αστυνομικά τμήματα και με την
υποδοχή των ασυνόδευτων παιδιών, καθώς και την
ενημέρωση της Εισαγγελίας Ανηλίκων, του Εθνικού
Μηχανισμού Εντοπισμού της Ειδικής Γραμματείας
προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων και το αίτημα
συνδρομής στον Συνηγόρου του Παιδιού. Οι παραπάνω ενέργειες υπήρξαν καθοριστικές στην ταχύτατη
άρση της κράτησης, στην πρόσβαση στην υγεία και
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην αποστολή
αιτήματος στέγασης και άμεσης συνεργασίας με τους
αρμόδιους κρατικούς φορείς και στην τοποθέτηση
των ανηλίκων σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

Εργασιακά
Η ΚΥ παρείχε εργασιακή συμβουλευτική και έδωσε
τη δυνατότητα σε πολλούς εξυπηρετούμενους να
βρουν εργασία, καθοριστικό για την επιβίωση, την
ένταξη και την αίσθηση προοπτικής και μέλλοντος γι’
αυτούς τους ανθρώπους.
Τέλος, το ΕΣΠ στο πλαίσιο έναρξης ευρύτερης στρατηγικής συνεργιών με ακαδημαϊκούς φορείς καθώς
και με φορείς της Κοινωνίας Πολιτών, το 2021 υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών ενώ επίκειται συμφωνία με
το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με το Τμήμα
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ) καθώς και το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων.
Η συνεργασία με τους φορείς γίνεται σε ένα ευρύ
φάσμα τομέων και δράσεων γύρω από τους άξονες
της έρευνας, των εκδηλώσεων, της εκπαίδευσης και
της πρακτικής άσκησης.

© Sayed Ahmadzia Ebrahimi / GCR
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Παρέμβαση του ΕΣΠ
για τις επαναπροωθήσεις

σε συνεργασία με 9 οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χρηματοδότηση από το European Programme on Integration
and Migration –(EPIM).

Το ΕΣΠ παρακολούθησε στενά το φαινόμενο των επαναπροωθήσεων που λαμβάνουν χώρα στα Ελληνικά
σύνορα με αμείωτο ρυθμό και με ιδιαίτερη ένταση του
φαινομένου ιδίως από το Μάρτιο του 2020 και εφεξής.
Μάλιστα εντός του 2022 εκπροσωπώντας πρόσφυγες
εγκλωβισμένους σε νησίδες στον Έβρο πέτυχε την χορήγηση ασφαλιστικών μέτρων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε 6 υποθέσεις.

Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν η περαιτέρω ανάδειξη
του ζητήματος των παράνομων επαναπροωθήσεων,
το οποίο παρατηρείται πως έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά κανονικότητας τόσο στα εξωτερικά σύνορα της
Ε.Ε. όσο και στα εσωτερικά.

Σε κεντρικό επίπεδο στις αρχές του 2021, πρωτοστάτησε στη δημιουργία πρωτοβουλίας οργανώσεων για
ανάπτυξη κοινής δράσης οργανώσεων με σκοπούς:

Α) την παύση της πρακτικής των παράνομων επαναπροωθήσεων
Β) τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού συστηματικής καταγραφής όσων υποθέσεων καταγγέλλονται και
της τεκμηρίωσης τους.
Γ) την προστασία των θυμάτων και τη διευκόλυνση της
πρόσβασης τους στην δικαιοσύνη
Δ) την προστασία των οργανώσεων και των πολιτών
που καταγράφουν και φέρουν στη δημοσιότητα περιστατικά επαναπροωθήσεων.
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας υπήρξε κοινή
απεύθυνση στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τα
ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, που κατέγραψε το φαινόμενο με Ειδική έκθεση το Μάϊο του
2021, όπως και στην αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπο, η
οποία απάντησε ότι παρακολουθεί στενά το ζήτημα και
συνομιλεί με τις Ελληνικές αρχές για την ενίσχυση και
βελτίωση των ανεξάρτητων μηχανισμών εποπτείας
παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων στα σύνορα
με την Τουρκία.
Ακόμη υποστήριξε ενεργά την πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για
τη σύσταση Μηχανισμού Καταγραφής Περιστατικών
Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών, ο οποίος ξεκίνησε πρόσφατα να λειτουργεί.
Κατά τη διάρκεια του 2021 το ΕΣΠ συμμετείχε στην
πρωτοβουλία PRAB (Protecting Rights at Borders),

Οι Οργανώσεις συνεργάστηκαν για την ανάληψη
δράσεων συνηγορίας και τον χειρισμό στρατηγικής
σημασίας υποθέσεων, επιδιώκοντας την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση για το θέμα των επαναπροωθήσεων, οι οποίες παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα
δικαιώματα, και την αλλαγή των πολιτικών που επιτρέπουν μια πρακτική που είναι αυθαίρετη, εξευτελιστική και επικίνδυνη για τις ζωές των ανθρώπων που
επιθυμούν να ζητήσουν προστασία.
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος εκδόθηκαν τρεις
εκθέσεις, οι οποίες κάλυπταν τις περιόδους Ιανουάριος-Μάιος 2021, Απρίλιος-Ιούνιος 2021 και Ιούλιος-Νοέμβριος 2021, ενώ εκδόθηκαν επίσης 2 Κείμενα
Πολιτικής (Policy Notes), σχετικά με την καταστροφή
των προσωπικών αντικειμένων και των μέσων απόδειξης των προσώπων που υπόκεινται σε παράνομες
επαναπροωθήσεις, και σχετικά με τις επίσημες συμφωνίες επανεισδοχής, οι οποίες έχουν παραγκωνιστεί
εξαιτίας των άτυπων και παράνομων πρακτικών στα
σύνορα της Ε.Ε.
Το ΕΣΠ υποστήριξε δε θύματα επαναπροωθήσεων,
επιχειρώντας ακόμη και παρέμβαση για την καταγραφή αιτημάτων ασύλου στις περιπτώσεις, όπου είχε
άμεση πληροφόρηση για την επιθυμία των ίδιων των
αιτούντων που βρίσκονταν στην Ελληνική επικράτεια
να ζητήσουν προστασία από την Ελληνική Πολιτεία,
σε άμεση συνεργασία πάντα με την Υπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η οποία υπήρξε αρωγός
όλων των ως άνω ενεργειών.
Στο πλαίσιο αυτό παρενέβη σε τουλάχιστον 48 περιπτώσεις που αφορούσαν περισσότερο από 152 άτομα,
κυρίως Τούρκους πολίτες στον Εβρο, εκ των οποίων
στις 24 περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι υπήρξε καταγραφή των σχετικών αιτημάτων τους. Στις περισσό-
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τερες από τις λοιπές περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι
δεν ανευρέθησαν οι συγκεκριμένοι αιτούντες από τις
ελληνικές αρχές.
Στο επίπεδο δε της προστασίας οργανώσεων και
πολιτών που καταγράφουν και φέρουν στη δημοσιότητα περιστατικά επαναπροωθήσεων, παρενέβη για
την άρση της πολύωρης κράτησης τριών Ολλανδών
εθελοντών/τριών που προσήχθησαν αναίτια και υπέστησαν κακομεταχείριση στην Αστυνομική Διεύθυνση
Λέσβου τον Οκτώβριο του 2021. Για το σχετικό περιστατικό υποβλήθηκε και μήνυση που εκκρεμεί στις
αρμόδιες αρχές.

© Anna Pantelia / GCR

Τέλος την ίδια χρονιά κοινοποιήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προς
την Ελληνική Κυβέρνηση 32 προσφυγές με καταγγελλόμενα περιστατικά επαναπροωθήσεων, μεταξύ των
οποίων και μία υπόθεση Τουρκάλας πολίτη που υποστηρίζει το ΕΣΠ, η οποία επαναπροωθήθηκε από τις

Ελληνικές αρχές στην Τουρκία το Μάϊο του 2019 για να
βρίσκεται ακόμη κρατούμενη στις Τουρκικές φυλακές.
Είναι κατανοητό ότι η βιαιότητα και η ένταση του φαινομένου, όπως αυτό αναφέρεται στις σχετικές πρόσφατες δηλώσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, αλλά και του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης, επιβεβαιώνει μάλλον τις καταγγελίες μη κυβερνητικών οργανώσεων της Ευρώπης, οι
οποίες έχουν στοχοποιηθεί από τις Ελληνικές αρχές,
ακόμη και με βαρύτατες ποινικές κατηγορίες, για τις
οποίες όμως δεν έχουν υπάρξει έως σήμερα δικαστικές ενέργειες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ποινικοποίησης της αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες, είναι
σαφές ότι οι παρεμβάσεις τόσο του ΕΣΠ, όσο και των
λοιπών Ελληνικών οργανώσεων, αναγκαστικά υπολείπονται των αναφορών του φαινομένου, το οποίο
όμως εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό
τόσο για την προστασία των προσφύγων, αλλά και για
το ίδιο το κράτος δικαίου.
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Συνηγορία
Το 2021 το ΕΣΠ, συχνά σε συνεργασία με εταίρους και
άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, συνέχισε
να αναπτύσσει και να ενισχύει τις δράσεις συνηγορίας του υπέρ της διασφάλισης των δικαιωμάτων των
αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας
στην Ελλάδα και την Ευρώπη, δίνοντας βάρος και στην
ανάγκη ενός δίκαιου επιμερισμού της ευθύνης προστασίας των προσφύγων στο επίπεδο της ΕΕ.
Στα πλέον κρίσιμα ζητήματα που συνέχισαν να απασχολούν και αυτή την χρονιά ήταν η εκθετική, ήδη από
τον Μάρτιο του 2020, αύξηση των καταγγελλόμενων
περιστατικών των επαναπροωθήσεων στα σύνορα
της χώρας, οι οποίες πέραν της κατάφωρης παραβίασης του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει αναφερθεί να θέτουν
σε κίνδυνο ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Εν μέσω και
μιας αυξανόμενης, διεθνούς κατακραυγής σε σχέση
με τις επαναπροωθήσεις, το ΕΣΠ συνέχισε να καλεί
τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν αποτελεσματικά
την πληθώρα καταγεγραμμένων περιστατικών, στο
πλαίσιο του σεβασμού της νομιμότητας, της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των
προσφύγων και μεταναστών, μέσω κοινών παρεμβάσεων και ενημερωτικού υλικού.
Βασικός τομέας παρεμβάσεων υπήρξε και η συνεχιζόμενη διολίσθηση των εχεγγύων της διαδικασίας
ασύλου, ιδίως σε συνέχεια και του χαρακτηρισμού της
Τουρκίας ως «ασφαλούς τρίτης χώρας» μέσω Κοινής
Υπουργικής Απόφασης τον Ιούνιο του 2021. Σε όλο το
φάσμα των ενεργειών και προγραμμάτων συνηγορίας
του, το ΕΣΠ κατέβαλε συστηματικές προσπάθειες ανάδειξης της εγγενούς ασυμβατότητας της εν λόγω Απόφασης με τα δικαιώματα των προσφύγων, λόγω και της
αναντιστοιχίας της με την αναφερόμενη σε σειρά αξιόπιστων εκθέσεων κατάσταση στην Τουρκία, όπως και των
επιπτώσεών της ως προς την εξώθηση των προσφύγων σε ένα παρατεταμένο νομικό κενό στη χώρα μας.
Παράλληλα, όπως και τα προηγούμενα έτη, βασικός
πυλώνας παρεμβάσεων υπήρξε και το ζήτημα των
συνθηκών υποδοχής, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου, σε μια χρονιά που ξεκίνησε με την ανησυχητική διαπίστωση συγκέντρωσης μόλυβδου σε τμήματα
της προσωρινής δομής στο Μαυροβούνι, Λέσβου
και έκλεισε με την επιβολή ενός καθεστώτος de facto
κράτησης σε διαμένοντες της νέας Κλειστής-Ελεγχόμενης Δομής στη Σάμο, την οποία πρώτο το ΕΣΠ ανέδειξε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα συνέχισε να δίδεται και στο
ζήτημα της πρόσβασης των προσφυγόπουλων στην
εκπαίδευση, όπως και εν γένει στα ζητήματα παιδικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης
επέκτασης του πλαισίου προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών κατά το διάστημα μετάβασης προς την
ενήλικη ζωή. Στο ίδιο πλαίσιο, το ΕΣΠ προσπάθησε
να λειτουργήσει και ως δίαυλος για την ενίσχυση του
διαλόγου και της εξεύρεσης λύσεων, μεταξύ άλλων
μέσω της διοργάνωσης δημόσιων και μη συζητήσεων
με αρμόδιες αρχές και εκπροσώπους της σχολικής
κοινότητας.
Τέλος, στην προσπάθεια κάλυψης ενός ακόμη κενού,
αυτού της διαδικασίας ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, το ΕΣΠ, από κοινού
με την IRC και το Κέντρο Διοτίμα, ξεκίνησαν την υλοποίηση προγράμματος με στόχο την πιο εστιασμένη
ανάδειξη των προβλημάτων που ανακύπτουν και σε
σχέση με την στέγαση, την πρόσβαση στην εργασία και
την υγεία, τόσο των αιτούντων, όσο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.
Σε όλες τις περιπτώσεις, το ΕΣΠ προσπάθησε στο μέγιστο των δυνατοτήτων του να αξιοποιήσει ευκαιρίες
στρατηγικής σημασίας και να ανταποκριθεί σε έκτακτες
εξελίξεις, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων
των προσφύγων και την ενημέρωση της κοινωνίας.
Μεταξύ άλλων, αξίζει να αναφερθεί η πρωτοβουλία
σύνταξης επιστολής προς τον Πάπα Φραγκίσκο, επ’
αφορμή της επίσκεψης του ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Λέσβο, τον Δεκέμβριο του 2021,
όπως και η διοργάνωση ενημερωτικής συζήτησης
για την κατάσταση στο Αφγανιστάν, μετά την ανακατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο
του 2021. Παράλληλα, μέσω τακτικών ενημερωτικών
δελτίων, αλλά και ενισχύοντας τη συνεργασία και τις
παρεμβάσεις του σε ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα,
όπως η Επιτροπή Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου
(LIBE) και ο Συνήγορος του Πολίτη, το ΕΣΠ συνέχισε
και θα συνεχίσει να επεκτείνει το πεδίο των ενεργειών
και συνεργασιών του, προβλέποντας στη διασφάλιση
των δικαιωμάτων των προσφύγων και προαγωγή της
κοινωνικής συνοχής και ευημερίας.
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Οι παρεμβάσεις
του ΕΣΠ
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Οι παρεμβάσεις του Ελληνικού Συμβουλίου
για τους Πρόσφυγες
Αρχική Υποδοχή και Διερμηνεία
Αποτελώντας τον πρώτο σταθμό των ανθρώπων που
ζητούν την υποστήριξη του ΕΣΠ, η Υπηρεσία Αρχικής
Υποδοχής και Διερμηνείας ανέλαβε ακόμη μια φορά
στο 2021 ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο ρόλο στην
άμεση εξυπηρέτησή τους, όπως και στην επικοινωνία
και διασύνδεσή τους με τους εργαζομένους των άλλων
υπηρεσιών, υπό δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες λόγω της πανδημίας. Δεδομένης της αδυναμίας
δια ζώσης επικοινωνίας, οι διερμηνείς μετέφεραν τα
κοινωνικά -νομικά -ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία
που χαρακτηρίζουν κάθε περίπτωση με καινούρια
μέσα επικοινωνίας: GCR-Helpline, ένας νέος τρόπος
λήψης αιτημάτων για παροχή υπηρεσιών, το οποίο
συμπεριλαμβάνει υπηρεσιακά τηλέφωνα του Τμήματος Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνείας, ανάλογα με τη
γλώσσα διερμηνείας αλλά και την γεωγραφική τοποθεσία. Εκεί, λαμβάνουν κλήσεις και μηνύματα μέσω
του δικτύου τηλεφωνίας, μέσω εφαρμογών όπως το
Viber, Whatsapp, Imo, Email κτλ. αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του ΕΣΠ στο Facebook.
Η κρίση που έχει προκληθεί από την εμφάνιση του
κορονοϊού, παράλληλα με το αρχικό σοκ και φόβο που
δημιούργησε, οδήγησε τους διερμηνείς να γίνουν πιο
ευρηματικοί με την βοήθεια της τεχνολογίας και την
εγκατάσταση νέων συστημάτων μηχανοργάνωσης στο
ΕΣΠ για να συνεχίσουν αδιάκοπα την ενημέρωση και
την εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως. Παράλληλα, οι διερμηνείς συμμετείχαν στις επισκέψεις σε κρατητήρια,
δικαστήρια, νοσοκομεία, δομές φιλοξενίας προσφύγων κλπ. Οι διερμηνείς του ΕΣΠ επίσης, παρείχαν τις
υπηρεσίες τους στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων του
Ελαιώνα, στη δομή Αλεξάνδρειας καθώς και στα δύο
κέντρα ένταξης και εκπαίδευσης (ILCs) σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη μέσω τηλεφωνικής διερμηνείας.

Επιπλέον, η επικοινωνία στο εσωτερικό της υπηρεσίας διατηρήθηκε σε άριστα επίπεδα μέσω των σταθερών συναντήσεων με όλες τις υπηρεσίες του ΕΣΠ
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom.

Τηλεργασία
Κατά τη διάρκεια του έτους 2021, οι περισσότεροι
διερμηνείς επέστρεψαν σταδιακά από την τηλεργασία στη φυσική παρουσία στο γραφείο. Κάτι που είχε
θετικό αντίκτυπο αφού ενίσχυσε τα άλλα τμήματα ώστε
να μπορούν να οργανώσουν τα δια ζώσης ραντεβού
και να κάνουν διμερείς επικοινωνίες μεταξύ εξυπηρετούμενων και εργαζόμενων του ΕΣΠ. Οι διερμηνείς
μετέφεραν τα μηνύματα των εξυπηρετούμενων και
γραπτά και προφορικά. Παράλληλα, έγιναν γραπτές
μεταφράσεις νομικών εγγράφων, μεταφράσεις των
ανακοινώσεων των δράσεων του ΕΣΠ, καθώς και των
ανακοινώσεων για τα καινούρια μέτρα ασφάλειας για
τον COVID-19, ακολουθώντας πάντα τις ανακοινώσεις
της Κυβέρνησης.
Μέσω των διερμηνέων εξασφαλίστηκε η επικοινωνία
με τους εξυπηρετούμενους στις γλώσσες Αραβικά,
Γαλλικά, Λινγκάλα, Φαρσί/Νταρί, Παστού, Ουρντού,
Παντζάμπι, Σομάλι, Κουρδικά, Κιρμάντζι, Σοράνι,
Πάστο και Τουρκικά.
Κατά το 2021, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των διερμηνέων πάνω στα ηλεκτρονικά μέσα,
στην τεχνολογία και σε διαδικτυακά σεμινάρια, όπως
το PSEA / Sexual Exploitation and Abuse Protection
Policy / Πολιτική Προστασίας για Σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.
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A. Υποδοχή / Υπηρεσία μιας στάσης
Οι υπηρεσίες του ΕΣΠ λειτουργούν με την αρχή της
Ανοιχτής Πρόσβασης προς όλους. Η πολιτική έχει
αποτελέσει από την αρχή συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας του φορέα για την παροχή υπηρεσιών προς
όλους τους εξυπηρετούμενους. Η Υπηρεσία αρχικής
υποδοχής λειτουργεί καθημερινά με εναλλασσόμενη
διεπαγγελματική ομάδα, αποτελούμενη από δικηγόρο,
κοινωνικό λειτουργό και διερμηνείς διαφόρων γλωσσών για μια πρώτη εξέταση των αιτημάτων και την
περαιτέρω παροχή νομικής ή/και ψυχοκοινωνικής
συνδρομής ανάλογα με την περίπτωση.

Β. Παροχή Νομικής Βοήθειας
α’ και β’ Βαθμού
Παροχή νομικής υποστήριξης σε άτομα που
βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης
Συνεργάτης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες
Διάρκεια: 1/1/2021 - 31/12/2021
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Παροχή νομικής υποστήριξης σε άτομα
που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης

Ομάδες Υποδοχής για την παροχή νομικής και
ψυχοκοινωνικής συνδρομής

Περίοδος Υλοποίησης: 1/1/2021 - 31/12/2021

Συνεργάτης: UNHCR

Τόπος υλοποίησης: Ελλάδα

Διάρκεια: 1/1/2021 - 31/12/2021
Τόπος υλοποίησης: Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα

Το έργο αφορούσε στην παροχή νομικής υποστήριξης
αιτούντων άσυλο και προσφύγων σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας ασύλου και λοιπών διαδικασιών που σχετίζονται με το νομικό καθεστώς. Το είδος της συνδρομής
αφορούσε συμβουλευτική και εκπροσώπηση ενώπιων των αρχών κατά τη διαδικασία ασύλου σε Α και
Β βαθμό, κατά τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης βάσει του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και υποστήριξη
αναγνωρισμένων προσφύγων για ζητήματα που σχετίζονται με το νομικό καθεστώς τους. Επιπλέον, η συνδρομή αφορούσε την ψυχοκοινωνική υποστήριξη κατά
στη διαδικασία ασύλου, συμπληρωματικά με τη νομική
συνδρομή αλλά και συνδρομή σε ιατρικά, εκπαιδευτικά
ζητήματα και ζητήματα στέγασης, μέσω συμβουλευτικής, συνοδειών και σχετικών παρεμβάσεων.
Στο πλαίσιο του έργου, 1511 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες έλαβαν νομική συνδρομή στην περιοχή της
Αττικής, 740 στη Θεσσαλονίκη και 88 στα Ιωάννινα.
Αντίστοιχα 1396 άτομα έλαβαν ψυχοκοινωνική συνδρομή στην Αττική και 395 στη Θεσσαλονίκη.
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Συνεργάτης: International Committee of Red Cross

Η ομάδα υποστήριξης κρατούμενων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, συνέχισε και το έτος 2021 να παρέχει υπηρεσίες σε ένα πλαίσιο σημαντικής αύξησης του
αριθμού των πολιτών τρίτων χωρών που υποβάλλονται στο μέτρο στέρησης της ελευθερίας τους για διοικητικού λόγους, και μεταξύ άλλων πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Η ομάδα πραγματοποίησε
τακτικές επισκέψεις σε χώρους κράτησης και αστυνομικά τμήματα της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, και
αποστολές στα υπόλοιπα Προαναχωρησιακά Κέντρα
κράτησης της χώρας (Κόρινθος, Παρανέστι, Ξάνθη,
Φυλάκιο Ορεστιάδας).
Ομάδα δικηγόρων, με τη συνδρομή κοινωνικού λειτουργού και διερμηνέων επισκέπτονταν τα κέντρα
κράτησης και παρείχαν νομική και κοινωνική στήριξη
σε εξυπηρετούμενους. Η νομική ενημέρωση και βοήθεια είχε ως στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης
των ατόμων στη διαδικασία ασύλου, την καταγραφή
του αιτήματος, την προετοιμασία και την εκπροσώπηση στις διαδικασίες ασύλου, την υποστήριξη διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης (Κανονισμού του
Δουβλίνου ΙΙΙ), ενστάσεις ενώπιον των διοικητικών και
των δικαστικών αρχών για άρση της κράτησης.
Επιπλέον, η ομάδα κράτησης πραγματοποίησε αυτοψίες σε χώρους κράτησης, θεσμικές παρεμβάσεις
για την αντιμετώπιση συστημικών προβλημάτων και
υπέβαλλε εκθέσεις ενώπιον Ανεξάρτητων Αρχών και
Διεθνών Μηχανισμών προστασίας των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων
κράτησης στην Ελλάδα.
Συνολικά, 290 άτομα που βρίσκονταν υπό συνθήκες
κράτησης έλαβαν νομική στήριξη στην Αττική και 134
άτομα στην Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, 105 άτομα έλα-

βαν και κοινωνική συνδρομή. Περισσότερες από 52
υποθέσεις διοικητικά κρατουμένων υποστηρίχθηκαν
ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων
κατά τη διάρκεια του 2021.
Στο πλαίσιο της παρέμβασης που χρηματοδοτήθηκε
από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και
έχει ως στόχο την εύρεση εναλλακτικών μέτρων αντί
της κράτησης, η δικηγόρος του έργου ανέλαβε 30 υποθέσεις διοικητικής κράτησης για την περίοδο Ιανουάριος 2021 - Δεκέμβριος 2021, 7 από τις οποίες είχαν
επιτυχημένη έκβαση (άρση).

Γ. Πρόσβαση στο Άσυλο
και Κοινωνική Στήριξη
Παροχή νομικής υποστήριξης στα νησιά, τον Έβρο
και την Κρήτη
Συνεργάτης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες
Διάρκεια: 1/1/2021 – 31/12/2021
Τόπος υλοποίησης: Λέσβος, Κως, Σάμος, Ρόδος, Έβρος,
Κρήτη

Η συνδρομή αφορούσε στην νομική υποστήριξη
αιτούντων άσυλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
ασύλου, και αναγνωρισμένων προσφύγων. Πιο
συγκεκριμένα, οι βασικές ενέργειες αφορούσαν
μεταξύ άλλων συμβουλευτική και εκπροσώπηση
ενώπιων των αρχών κατά τη διαδικασία ασύλου,
κατά τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης,
παρεμβάσεις για την άρση της κράτησης και του
γεωγραφικού περιορισμού και ενέργειες για τη διαπίστωση ευαλωτότητας.
Συγκεκριμένα, μέσα στο 2021, 1140 αιτούντες άσυλο
και πρόσφυγες έλαβαν νομική πληροφόρηση, υποστήριξη και εκπροσώπηση στα νησιά, τον Έβρο και
την Κρήτη. Επιπλέον 184 άτομα έλαβαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη στη Λέσβο, μέσω συμβουλευτικής
και σχετικών παρεμβάσεων. Με τη νομική συνδρομή
του ΕΣΠ, μεταξύ άλλων, ένας σημαντικός αριθμός
ατόμων κατάφερε να λάβει προσφυγικό καθεστώς,
ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που βρέθηκε υπό
κράτηση αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σημειώθηκαν
πολλές επιτυχίες σε υποθέσεις που εκπροσωπήθηκαν ενώπιων των δικαστηρίων. Επιπλέον, η ομάδα
πραγματοποίησε θεσμικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση συστημικών προβλημάτων των νησιών και
υπέβαλλε εκθέσεις ενώπιον Ανεξάρτητων Αρχών.

Νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στη Χίο
και άλλα νησιά του Αιγαίου, συνηγορία και δράσεις
media/ανάπτυξης δεξιοτήτων - δράσεις συνηγορίας
και ανάπτυξης οργανωσιακών δραστηριοτήτων
Συνεργάτης: Dutch Council for Refugees
Διάρκεια: 01/4/2021– 28/02/2022
Τόπος υλοποίησης: Νησιά Αιγαίου

Το έργο αποσκοπούσε στην παροχή νομικής υποστήριξης σε αιτούντες διεθνή προστασία και πρόσφυγες,
συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης σε πρώτο
και δεύτερο βαθμό. Επίσης, παρασχέθηκε ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Τέλος, το έργο έδωσε τη δυνατότητα στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες να
αναπτύξει τις ικανότητές του σε ζητήματα ανεύρεσης
πόρων και επικοινωνίας με ταυτόχρονη συνεργασία
με τον χορηγό σε ζητήματα συνηγορίας. Από τις υπηρεσίες νομικής υποστήριξης επωφελήθηκαν συνολικά
178 άτομα, ενώ από τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης 84 άτομα.

Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρόσφυγες στην
Ελλάδα
Συνεργάτης: World Jewish Relief
Διάρκεια: 1/4/2021 – 28/02/2022
Τόπος υλοποίησης: Λέσβος, Αθήνα

Το έργο αφορούσε στην παροχή νομικής υποστήριξης
(συμβουλευτική και εκπροσώπηση) σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας ασύλου, σε υποθέσεις οικογενειακής
επανένωσης, παρεμβάσεις ενώπιων αρχών και υπηρεσιών και υποστήριξη σε αιτούντες που βρίσκονται
σε κίνδυνο κράτησης, που διαμένουν σε ανθυγιεινές
και επισφαλές συνθήκες, με έλλειψη πρόσβασης σε
βασικά δικαιώματα.
Συγκεκριμένα, 101 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες
έλαβαν νομική πληροφόρηση, υποστήριξη και εκπροσώπηση στη Λέσβο και την Αθήνα.

Παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης
σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στη Λέσβο –
Έκτακτη ανταπόκριση στη Λέσβο
Συνεργάτης: HELP
Διάρκεια: 1/1/2021 – 31/05/2022
Τόπος υλοποίησης: Λέσβος

Παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που βρίσκονται
στη Λέσβο. Η παρέμβαση που χρηματοδοτείται από τη
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γερμανική Μη Κυβερνητική Οργάνωση HELP – Hilfe
Zur Selbsthilfe έχει ως στόχο την υποστήριξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο που βρίσκονται στο νησί
της Λέσβου μετά τη φωτιά στη Μόρια. Μέσα στο 2021,
135 άτομα και οι οικογένειές τους έλαβαν νομική συνδρομή και 175 άτομα και οι οικογένειές τους υποστηρίχθηκαν από την Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ.

Δ. Οικογένειες / Ασυνόδευτοι Ανήλικοι
Βελτίωση του ελληνικού Συστήματος Υποδοχής
μέσω υποστήριξης της διαχείρισης Κέντρων και
μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων σε Κέντρα
μακροπρόθεσμης διαμονής
Συνεργάτης: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης /
DG HOME
Διάρκεια: 01/01/2021 – 30/11/2021
Τόπος υλοποίησης: Ελαιώνας Αττικής και
Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Το ΕΣΠ διαχειρίστηκε τις «Ασφαλείς Ζώνες» (Safe
Zones) για ασυνόδευτους ανηλίκους στον Ελαιώνα
και την Αλεξάνδρεια, με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τη
χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME - The
Commission’s Directorate-General for Migration and
Home Affairs).
Οι Ασφαλείς Ζώνες ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους
στις 30/11 αφού έκλειναν διαδοχικά με απόφαση του
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους 231 ανήλικοι
διέμειναν στον Ελαιώνα και στην Αλεξάνδρεια. Οι 92
μεταφέρθηκαν σε άλλο τύπο στέγασης όπως ξενώνες,
διαμερίσματα ημιαυτόνομης κλπ. και 47 από αυτούς
ενηλικιώθηκαν μέσα στις Ασφαλείς Ζώνες.
Για σχεδόν 3 χρόνια, οι ΑΖ παρείχαν υπηρεσίες παιδικής προστασίας σε ασυνόδευτους ανηλίκους που
βρίσκονταν απροστάτευτοι και σε κίνδυνο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού και οποιασδήποτε άλλης διαφοροποίησης.
Στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης το ΕΣΠ παρείχε ένα
ασφαλές περιβάλλον για αυτά τα παιδιά, φρόντισε τις
καθημερινές βασικές τους ανάγκες, αντιμετώπισε με
επιτυχία το ιδιαίτερο υπόβαθρο και τις συμπεριφορές
τους, θεράπευσε το τραύμα αποχωρισμού και φυγής
στο δυνατό βαθμό, τα υποστήριξε να προχωρήσουν με
τις νομικές διαδικασίες τους, υποστήριξε τα επόμενα
βήματά τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για όσους
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βρίσκονται σε προγράμματα οικογενειακής επανένωσης ή επανεγκατάστασης και διευκόλυναν τα μελλοντικά τους σχέδια για όσους διαμένουν στην Ελλάδα.

Ανθρωπιστική ανταπόκριση της Oxfam στην Ελλάδα
– Κοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεις για την
προστασία από τον Covid-19 στη Λέσβο
Χρηματοδότηση: Oxfam – The French Ministry for Europe
and Foreign Affairs’ Crisis and Support Center (CDCS)
Διάρκεια: 01/05/2020- 31/10/2021
Τόπος υλοποίησης: Λέσβος

Ομάδα αποτελούμενη από κοινωνική λειτουργό και
ψυχολόγους παρείχε, με τη βοήθεια διερμηνέων, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε περισσότερους
από 450 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στη Λέσβο. H
υλοποίηση του έργου συνέπεσε με τη φωτιά που κατέστρεψε το ΚΥΤ της Μόριας, με αποτέλεσμα η ομάδα
του έργου να κληθεί σε άμεση διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσω και της παροχής βοήθειας σε
μορφή μη βρώσιμων ειδών σε περισσότερους από
1.500 ευάλωτους ανθρώπους. Επίσης, υποστηρίχθηκε
η λειτουργία του Helpdesk του ΕΣΠ, μέσω του οποίου
παρέχεται πληροφόρηση και ενημέρωση όσον αφορά
τα μέτρα ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση
του κορονοϊού, καθώς και νομική πληροφόρηση και
ψυχοκοινωνική υποστήριξη πανελλαδικά. Συνολικά,
εξυπηρετήθηκαν 4.400 άτομα.

Ασφαλές καταφύγιο για τα προσφυγόπουλα (Safe
Haven for Refugee Children)
Συνεργάτης: Defence for Children
Διάρκεια: 01/4/2021– 28/02/2022
Τόπος υλοποίησης: Νησιά Αιγαίου

Το έργο αποσκοπούσε στην παροχή νομικής υποστήριξης σε αιτούντες διεθνή προστασία και σε πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης
σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Επίσης, παρασχέθηκε
ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Επωφελούμενοι της
νομικής υποστήριξης ήταν 134 παιδιά είτε συνοδευόμενα από τις οικογένειές τους είτε ασυνόδευτα και της
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 77 παιδιά συνοδευόμενα ή ασυνόδευτα.

CADRE - Children’s Alternatives to Detention
protecting their Rights in Europe
Χρηματοδότηση: AMIF
Συνεργάτες: Commission Internationale de Juristes

Institutions Europeennes – ICJ, Magyar Helsinki
Bizottsag, Aditus Foundation, Helsinska Fundacja
Praw Czlowieka, ASGI Associazione per gli studi
giuridici sull’immigrazione, Defense Des Enfants
International Belgique Branche Francophone ASBL,
Foundation for Access to Rights - FAR.
Διάρκεια: 01/02/2021– 31/12/2022
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι η προώθηση
της επέκτασης, της εφαρμογής και της βελτίωσης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βιώσιμων και αποτελεσματικών εναλλακτικών λύσεων στην κράτηση παιδιών
προσφύγων και μεταναστών με πλήρη σεβασμό των
δικαιωμάτων τους.
Να παρέχει στους δικηγόρους και στους υπαλλήλους,
που εργάζονται με / για τα παιδιά μεταναστών βέλτιστες
πρακτικές και πρότυπα ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που φροντίζονται σε εναλλακτικές λύσεις έναντι
της κράτησης, δίνοντας τους πρακτικές δεξιότητες και
τεχνογνωσία ώστε να τα διασφαλίζουν. Να δημιουργήσει μια ανεπίσημη διακρατική και διεπιστημονική κοινότητα εμπειρογνωμόνων από διαφορετικά υπόβαθρα
σχετικά με εναλλακτικές λύσεις στην κράτηση παιδιών
μεταναστών και να ενισχύσει την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών ή άλλων εξελίξεων στον τομέα.

Ε. Θύματα Βίας
Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων
στην Ελλάδα
Συνεργάτης: United Nations Voluntary Fund for
Victims of Torture
Διάρκεια: 1/1/2021 - 31/12/2021
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή ολιστικών υπηρεσιών αποκατάστασης σε θύματα βασανιστηρίων που
έχουν αιτηθεί άσυλο ή είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Το 2021 το έργο υλοποιήθηκε για 7η
συνεχόμενη χρονιά, συντηρώντας τη μακρά παράδοση
του ΕΣΠ σε παροχή υπηρεσιών σε επιζώντες βασανιστηρίων. Κατά τη διάρκεια του έργου, εξυπηρετήθηκαν συνολικά 77 υποθέσεις, εκπονήθηκαν 45 εξατομικευμένα πλάνα αποκατάστασης και παρασχέθηκαν
υπηρεσίες σε 77 θύματα βασανιστηρίων και συνολικά
σε 48 μέλη των οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα είναι διεπιστημονικό και υλοποιείται
σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ και τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (μέχρι τις αρχές του έτους),
οργανισμούς με επίσης μεγάλη παράδοση στην παροχή ψυχολογικής και ιατρικής υποστήριξης σε πρόσωπα που έχουν υποστεί σοβαρής μορφής βία. Από
πλευράς ΕΣΠ το έργο υλοποιήθηκε από μία πολιτικό
επιστήμονα και μία κοινωνικό λειτουργό. Μέσα από
την ιδιαίτερη δομή αυτού του μοναδικού στο είδος του
ολοκληρωμένου Προγράμματος Αποκατάστασης και
τη μακροχρόνια δράση του, έχει προκύψει μια ομάδα
επαγγελματιών με υψηλή εξειδίκευση στην Αναγνώριση και Αποκατάσταση Επιζώντων Βασανιστηρίων.

Παροχή νομικής συνδρομής σε επιζώσες/επιζώντες
έμφυλης βίας
Συνεργάτης:Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες
Διάρκεια: 1/1/2021 – 31/12/2021
Τόπος υλοποίησης: Κως

Το έργο αφορούσε στην παροχή νομικής συνδρομής σε
επιζώντα άτομα έμφυλης βίας ή σε άτομα που βρίσκονταν σε κίνδυνο έμφυλης βίας. Πιο συγκεκριμένα αφορούσε την παροχή συμβουλευτικής και εκπροσώπησης
ενώπιων των αρχών και των δικαστηρίων κατά τη διαδικασία ασύλου, συνδρομή σε αστικά και ποινικά ζητήματα
που σχετίζονται με το νομικό καθεστώς και συμβουλευτική αναφορικά με ζητήματα προστασίας επιζώντων έμφυλης βίας με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συνολικά υποστηρίχθηκαν 130 άτομα.

SARAH - Safe, Aware, Resilient, Able and Heard
– protecting and supporting migrant women
victims of gender-based violence
Εταίροι: HEUNI (Φινλανδία), Solwodi (Γερμανία) και
Ιταλικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Ιταλία)
Διάρκεια: 01/1/2021– 31/12/2022
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Το έργο SARAH αποσκοπεί στο να υποστηρίξει θύματα
και εν δυνάμει θύματα έμφυλης βίας με μεταναστευτικό/προσφυγικό προφίλ μέσα από ενημέρωση και
παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής.
Επίσης, στόχος του είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων
των επαγγελματιών στο πεδίο και η ανάδειξη καλών
πρακτικών. Χρηματοδοτείται από το Rights, Equality
and Citizenship Programme (REC 2014-2020).
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FAST: Foster Action and Support to Trafficked
persons

ΣΤ. Ένταξη

Χρηματοδότηση: AMIF

Hellenic Integration Support for Beneficiaries
of International Protection (HELIOS)

Εταίροι: ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA – ODV, ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE
PIEMONTE (CNOS-FAP), HET NEDERLANDSE RODE
KRUIS, THE BRITISH RED CROSS SOCIETY ROYAL
CHARTER, INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE IRC
Italy
Διάρκεια: 01/01/2021– 31/12/2022
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβος

Ενίσχυση της υποστήριξης και της βοήθειας σε υπηκόους τρίτων χωρών που θεωρούνται θύματα και
ενεργά θύματα εμπορίας. Οι συνεργάτες εντοπίζουν
νωρίς πιθανές περιπτώσεις THB και πραγματοποιούν
αξιολόγηση ατομικών αναγκών για την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης λαμβάνοντας υπόψη το
πολιτιστικό υπόβαθρο, την ηλικία, το φύλο και τη μορφή εκμετάλλευσης κάθε ατόμου που προσεγγίζεται.
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Συνεργάτης: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης με
χρηματοδότηση του Directorate General Migration
and Home Affairs of the European Commission (DG
HOME)
Διάρκεια: 6/2019 – 12/2021
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι προοπτικές ανεξαρτησίας και αυτονομίας των επωφελούμενων καθιστώντας τους ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ένταξης
για τις συγκεκριμένες ομάδες που θα αποτελέσει και
έναν εκ περιτροπής μηχανισμό στέγασης στο ήδη υπάρχον προσωρινό σύστημα στέγασης της Ελλάδας. Οι δραστηριότητες του προγράμματος αφορούν σε μαθήματα
ένταξης, στη στήριξη στέγασης, στη στήριξη της απασχόλησης, στην παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης
και στην ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής.

Το ΕΣΠ συνεχίζει να υλοποιεί το ενταξιακό πρόγραμμα HELIOS από το 2019 υποστηρίζοντας δικαιούχους
διεθνούς προστασίας με τη διεξαγωγή μαθημάτων σε
Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όπου κάθε κύκλος μαθημάτων έχει διάρκεια
6 μηνών και περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με την
εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, τον πολιτιστικό
προσανατολισμό, το βαθμό ετοιμότητας για εργασία κι
άλλες ήπιες δεξιότητες. Ταυτόχρονα το ΕΣΠ υλοποιεί
δράσεις για τη στήριξη των επωφελούμενων για ανεξάρτητη στέγαση σε διαμερίσματα με ενοικίαση στ’
όνομά τους, παρέχοντάς τους εισφορές για τις δαπάνες ενοικίασης (για διάστημα 6-12 μηνών) και μετακόμισης καθώς και ευκαιρίες δικτύωσης με ιδιοκτήτες
διαμερισμάτων.
Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί από τους εργαζόμενους
του ΕΣΠ περισσότερες από 8.000 μηνιαίες επιδοτήσεις
ενοικίου σε ωφελούμενους, ενώ τουλάχιστον 2.500
ωφελούμενοι έχουν λάβει εξυπηρέτηση σε σχέση με
τη στέγασή τους, είτε μέσω της πρόσβασης στα διαθέσιμα διαμερίσματα του Προγράμματος (περισσότερα από 550 διαμερίσματα έχουν ελεγχθεί σε όλη την
Ελλάδα από τους υπεύθυνους στέγασης και έχουν
αναρτηθεί στην πλατφόρμα heliospiti.com στην οποία
έχουν πρόσβαση όλοι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος), είτε με υποστήριξη διερμηνείας πριν και κατά
τη διάρκεια υπογραφής συμβολαίου μίσθωσης, καθώς και την επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων.
Πολύ άμεσα τα Κέντρα Ένταξης του ΕΣΠ σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη ανταποκρίθηκαν στις νέες ανάγκες και
προσάρμοσαν τον τρόπο παροχής υπηρεσιών. Ακολουθώντας πάντα τα μέτρα προφύλαξης εργαζομένων
και επωφελούμενων όλες οι δράσεις του HELIOS παρέμειναν ενεργές τόσο στις Δομές Φιλοξενίας/ Προσωρινής Υποδοχής όσο και στα Κέντρα Ένταξης. Από
την αρχή του Προγράμματος πραγματοποιούνται μηνιαίως περισσότερες από 60 οργανωμένες επισκέψεις
από μεικτές ομάδες εργαζομένων του ΕΣΠ και του
ΔΟΜ σε Δομές Φιλοξενίας/ Προσωρινής Υποδοχής
και ξενοδοχεία στην Αττική, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και στη Στερεά Ελλάδα.
Αν και τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας δεν ήταν
δυνατό να συνεχιστούν ανεμπόδιστα λόγω των περιορισμών της πανδημίας, το εκπαιδευτικό τμήμα του
HELIOS βρήκε τρόπους να προσαρμόσει τη διεξαγωγή
μαθημάτων δια ζώσης αλλά και μέσα από σύγχρονες
και ασύγχρονες μεθόδους ώστε να διατηρήσουν οι
σπουδαστές την επαφή τους με τους εκπαιδευτικούς
και τη διαδικασία της εκμάθησης ελληνικών. Περισσότεροι από 700 επωφελούμενοι έχουν συμμετάσχει

στα μαθήματα ελληνικής γλώσσας που πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί του ΕΣΠ. Συνολικά στην Αθήνα
έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 5.000 ώρες
μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και δεξιοτήτων και
στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα περισσότερες από 2.000
ώρες μαθημάτων ελληνικών και ήπιων δεξιοτήτων.
Επιπλέον για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών των σπουδαστών μας έχουμε θέσει στην υπηρεσία του HELIOS την τεχνολογία, ηχογραφώντας
παραμύθια, παιχνίδια και άλλο χρήσιμο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν οι
γονείς-σπουδαστές για την ταυτόχρονη απασχόληση
των παιδιών τους καθώς και τις δραστηριότητες που
λαμβάνουν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
στα Κέντρα Ένταξης.

Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση / All Children
in Education - ACE
Χρηματοδότηση: Solidarity Now/Unicef
Διάρκεια: 1/9/2021 - 31/12/2022
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα

Υποστήριξη παιδιών αιτούντων ασύλου και αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα για πρόσβαση στην
εκπαίδευση μέσω της παροχής υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης.
Δραστηριότητες:
• Μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης με δημιουργικές
δραστηριότητες, για την ανάπτυξη και βελτίωση ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων.
• Παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας με στόχο την βελτίωση της γνώσης των ελληνικών και την βοήθεια στα
μαθήματα του σχολείου.
• Υποστήριξη στις οικογένειες όσον αφορά την εγγραφή των παιδιών τους στο Δημόσιο σχολείο.
Περισσότερες πληροφορίες Σελ.35-37

Υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών
στο Διαπολιτισμικό Κέντρο Πυξίδα
Δωρητής: Ιδιώτης Δωρητής / Με την υποστήριξη της
HumanRights360 και Fidelity Charitable
Διάρκεια: 1/12/20-31/12/21
Τόπος Υλοποίησης: Αθήνα

Η υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης εντάσσεται και
δρα συμπληρωματικά ως προς τις άλλες υπηρεσίες
που προσφέρονται στο πλαίσιο του Διαπολιτισμικού
Κέντρου Πυξίδα. Ειδικότερα, αφορά σε υπηρεσίες
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ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά και γονείς πρόσφυγες και μετανάστες με απώτερο στόχο την ολιστική
κάλυψη των αναγκών και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του πληθυσμού. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 75
άτομα, που αντιστοιχούν σε 22 οικογένειες πυρηνικές η
μονογονεϊκές. Επιπλέον, υποστηρίχτηκαν και 7 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ολοκληρώνοντας μια σειρά ψυχολογικής υποστήριξης, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Περισσότερες πληροφορίες σελ.35-37

Ψηφιακή Δημιουργική Βιβλιοθήκη ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Δωρητής: ALTA MANE FOUNDATION
Διάρκεια: 1/1/21-31/08/22
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα

Στόχοι/Δράσεις: Η δωρεά του Ελβετικού Ιδρύματος
Alta Mane αφορά στη δημιουργία και εγκατάσταση
της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΘΗΣΑΥΡΟΣ, του Διαπολιτισμικού Κέντρου ΠΥΞΙΔΑ, που απευθύνεται σε νεαρούς αναγνώστες. Η Βιβλιοθήκη της ΠΥΞΙΔΑΣ μετράει
600 βιβλία παιδικής λογοτεχνίας, τα οποία, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορεί ο κάθε χρήστης να
επισκέπτεται ψηφιακά, να βλέπει τον κατάλογο των βιβλίων, να διαβάζει από τη συλλογή των on-line βιβλίων ή και να κάνει κράτηση κάποιου βιβλίου που τον
ενδιαφέρει. Ο κάθε χρήστης μπορεί επίσης να αφήνει
σχόλια για ένα βιβλίο που του άρεσε, να το προτείνει
στους υπόλοιπους χρήστες ή να αναρτήσει μια καλλιτεχνική αποτύπωση. Το έργο περιλαμβάνει επίσης
σειρά εργαστηρίων βασισμένα σε παιδικά βιβλία,
που μπορούν να παρακολουθήσουν οι εγγεγραμμένοι
χρήστες και όλοι οι επωφελούμενοι της ΠΥΞΙΔΑΣ. Τα
έργα των παιδιών που προκύπτουν από τα εργαστήρια
αναρτώνται στην πλατφόρμα της Ψηφιακής Δημιουργικής Βιβλιοθήκης ΘΗΣΑΥΡΟΣ.

και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ειδικότερα, εκπαιδευτικός παρείχε μαθήματα ελληνικών
σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ενώ συντόνιζε και
τους εθελοντές δασκάλους ελληνικών. Νηπιαγωγός
παρείχε δημιουργική απασχόληση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και μαθήματα ανοιχτά στους
γονείς, τα οποία τους παρείχαν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε τρόπους αλληλεπίδρασης με τα παιδιά τους.
Τέλος, κοινωνική λειτουργός παρείχε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, όπως έκδοση εγγράφων,
εγγραφές σε σχολεία, συμβουλευτική υποστήριξη, διασύνδεση με υπηρεσίες κ.λπ.
Περισσότερες πληροφορίες Σελ.35-37

Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρόσφυγες
κατά τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης
Συνεργάτης: UNHCR
Διάρκεια: 1/8/2021 – 31/12/2021
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα

Το έργο αφορούσε στην παροχή νομικής υποστήριξης
καθ’ όλη τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης
αναγνωρισμένων προσφύγων, μέσα από συμβουλευτική, παρεμβάσεις, υποβολή αιτήσεων, εκπροσώπηση
ενώπιων των αντίστοιχων αρχών, υπηρεσιών, πρεσβειών και συνδρομή με την έκδοση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων και όλη τη διαδικασία της
μεταφοράς στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του έργου, 88 άτομα έλαβαν νομική συνδρομή, ενώ για 12 άτομα ολοκληρώθηκε επιτυχώς
αυτή η χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία και κατάφεραν να επανενωθούν με τα μέλη της οικογένειάς
τους στην Ελλάδα.

Refugee Cityscapes
Περισσότερες πληροφορίες Σελ.35-37

Υποστήριξη Λειτουργίας του Διαπολιτισμικού
Κέντρου «ΠΥΞΙΔΑ» του Ελληνικού Συμβουλίου
για τους Πρόσφυγες
Δωρητής: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
Διάρκεια: 1/8/2020 - 31/7/2021
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα

Το έργο υποστήριξε τη λειτουργία του Διαπολιτισμικού
Κέντρου «ΠΥΞΙΔΑ» μέσα από τη χρηματοδότηση της
παροχής εκπαιδευτικών/παιδαγωγικών υπηρεσιών
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Συνεργάτης: ActionAid Hellas
Διάρκεια: 1/10/2020 – 15/9/2021
Τόπος υλοποίησης: Θεσσαλονίκη

Το Refugee Cityscapes είχε σκοπό να φέρει κοντά νέους πρόσφυγες και απογόνους προσφύγων από τη
Μικρά Ασία και τον Πόντο, με σκοπό να συζητήσουν τα
προβλήματα της πόλης τους και από κοινού να προτείνουν λύσεις. Το έργο στηρίζεται στην προσέγγιση των
Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και, ειδικότερα,
του στόχου 11 για τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.

Ζ. Δράσεις Ενδυνάμωσης,
Εκπαιδεύσεις
Οργανωσιακή Χρηματοδότηση
Χρηματοδότηση: Sigrid Rausing Trust
Διάρκεια: 1/1/2021 - 31/12/2021
Τόπος υλοποίησης: Πανελλαδικά

Η χρηματοδότηση επέτρεψε την κάλυψη βασικών
εξόδων υποστήριξης των δράσεων του ΕΣΠ που δεν
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από προγράμματα. Για
παράδειγμα, κόστη που σχετίζονται με την εκπαίδευση
και την ανάπτυξη του προσωπικού, κόστη διοίκησης,
κόστη ανάπτυξης υποστηρικτικών διαδικασιών και
εργαλείων ελέγχου, απρόβλεπτα έξοδα και άλλα.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΠ προσέφερε στους εργαζόμενους εποπτείες με επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, με στόχο τη στήριξη της δουλειάς τους, την αντιμετώπιση των συνεχών προκλήσεων και δυσκολιών,
της εργασιακής εξουθένωσης, καθώς και την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών
ειδικοτήτων και υπηρεσιών/ τμημάτων.

Προώθηση της πρόσβασης στα δικαιώματα των
μεταναστών - Πρακτική κατάρτιση για δικηγόρους
και δικαστές – Fair Plus
Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG for
Justice and Consumers)
Διάρκεια: 1/1/2021 – 31/5/2022
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το έργο στοχεύει να συμβάλει στην αποτελεσματική
και συνεπή δικαστική εφαρμογή της νομοθεσίας της
ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω της κατάρτισης
δικαστών και άλλων νομικών, στις χώρες-στόχους
(Τσεχία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα), την αύξηση της
γνώσης των δικαστών, δικηγόρων και άλλων νομικών
σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών καθώς και στην ενίσχυση των δικτύων και την ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ εκπαιδευτών, δικαστών, δικηγόρων
και άλλων συναφών νομικών εντός και μεταξύ των
χωρών-στόχων.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Fair Plus το ΕΣΠ διοργάνωσε κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων σε συνεργασία με το International Commission of Jurist [ΙCJ] και
την υποστήριξη της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.
Μέσα στο έτος 2021, περισσότεροι από 60 Διοικητικοί Δικαστές και 10 Δικηγόροι παρακολούθησαν τον

κύκλο σεμιναρίων που αποσκοπούσε στην κατάρτιση
και εμβάθυνση δικαστών και δικηγόρων, στα διεθνή
πρότυπα προστασίας μεταναστών και προσφύγων με
σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής
τους από τα εθνικά δικαστήρια. Σε αυτόν μεταξύ άλλων συμμετείχαν ως εισηγητές Διοικητικοί Δικαστές
από Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της Ελλάδας,
ακαδημαϊκοί και στελέχη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Πρόγραμμα Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας
Εργαζομένων ΕΣΠ
Χρηματοδότηση: European Programme for Integration
and Migration (EPIM)
Διάρκεια: 1/12/ 2020 – 31/12/ 2021
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Λέσβος

Παροχή ψυχολογικής φροντίδας στο προσωπικό του
ΕΣΠ που προσφέρει νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους εξυπηρετούμενους, με σκοπό να τους
ενδυναμώσει στην εργασία τους, να περιορίσει το
άγχος που πηγάζει από την εργασία τους και να τους
υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Capacity Building
Διάρκεια: 01/1/2021 – 31/12/2021
Συνεργάτης: DLA Piper UK Fund
• Έρευνα

και σύνταξη αιτημάτων και αιτήσεων προσωρινών μέτρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).
• Έρευνα και σύνταξη καταγγελιών ή / και εκθέσεων
σε όργανα της Συνθήκης του ΟΗΕ.
• Βοήθεια στις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 604/2013 του
Δουβλίνου.
• Παροχή εκπαίδευσης σε δικηγόρους της DLA Piper
βάσει αναγκών.

Ενίσχυση προσφερόμενων υπηρεσιών στη Σάμο
Διάρκεια: Μάρτιος - Δεκέμβριος 2021
Συνεργάτης: Choose Love (Help Refugees)
Τόπος υλοποίησης: Σάμος

Με τη στήριξη του Choose Love, και παρά μείωση των
χρηματοδοτήσεων άλλων εταίρων, το ΕΣΠ κατάφερε
να διατηρήσει οργανωμένο γραφείο στη Σάμο.
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Ανάπτυξη στρατηγικής ΕΣΠ
Διάρκεια: Νοέμβριος 2020 – Ιούνιος 2021
Συνεργάτης: Ολλανδικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Τόπος υλοποίησης: Πανελλαδικά

Με την ενίσχυση του DCR το ΕΣΠ προχώρησε σε δράσεις οργανωσιακής ανάπτυξης.

Διαδικτυακά σεμινάρια για την ανιθαγένεια
Διάρκεια: Νοέμβριος 2020 – Μάρτιος 2021
Συνεργάτης: Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανιθαγένεια
Τόπος υλοποίησης: Πανελλαδικά

Ενημέρωση και εκπαίδευση 89 ατόμων που εργάζονται στην πρώτη γραμμή του προσφυγικού, ώστε να
βελτιωθεί η πρόσβαση σε μέτρα προστασίας των ανιθαγενών προσφύγων στην Ευρώπη.

Η. Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ
Πρωταρχικός στόχος του Διαπολιτισμικού Κέντρου
ΠΥΞΙΔΑ του ΕΣΠ είναι κάθε άτομο ή οικογένεια να
πλαισιώνεται ολιστικά από μια διεπιστημονική ομάδα
επαγγελματιών, με σκοπό την ένταξη των προσφύγων
και μεταναστών στην ελληνι - κή κοινωνία. Το 2021, η
ΠΥΞΙΔΑ παρείχε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης ενηλί κων και ανηλίκων καθώς
και εργασιακής ένταξης ενώ ανταποκρίθηκε υποδειγματικά στις ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία
του covid-19.
Εκπαίδευση:
Το 2021 η ΠΥΞΙΔΑ δέχθηκε συνολικά πάνω από 360
αιτήματα για μαθήματα ελληνικών και ενεγράφησαν
300 μαθητές ενήλικες και ανήλικοι, (από αυτούς ενεργοί στα εξ αποστάσεως 100 και πλέον το μήνα) ενεργοί
στα εξ αποστάσεως 100 και πλέον το μήνα. Επρόκειτο για διαδικτυακά τμήματα ενηλίκων αναλφάβητων,
αρχαρίων και προχωρημένων, γονέων νηπίων και
παιδιών, γυναικών, ελληνικών εστιασμένων στην
απασχόληση με πρωτότυπο syllabus, τμήματα γραμματισμού και ενισχυτικής διδασκαλίας εφήβων και
παιδιών, και τέλος πρόγραμμα πρωινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προετοιμασίας για το σχολείο,
για παιδιά των οποίων η ένταξη στην τυπική εκπαίδευση έβρισκε εμπόδια. Επίσης, οι εξυπηρετούμενοι/
ες ενημερώθηκαν και βοηθήθηκαν στη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή αλλοδαπών στα ελ-
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ληνικά Πανεπιστήμια, καθώς και στην εγγραφή τους
σε εσπερινά ΕΠΑΛ με τάξεις υποδοχής.
H ΠΥΞΙΔΑ ανταποκρίθηκε με γρήγορα αντανακλαστικά ήδη από την έναρξη των πρώτων μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων για τον περιορισμό της
πανδημίας, λόγω της εμπειρίας του πρώτου lockdown
και μπόρεσε να μεταφέρει τις υπηρεσίες της στην εξ’
αποστάσεως συνθήκη, ξεπερνώντας τις 600 μαθητικές παρουσίες σε τηλεδιασκέψεις κατά τις περιόδους
εγκλεισμού με εξ’ αποστάσεως μαθήματα μέσω διαδικτύου. Σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA TESOL (Teaching of English to Speakers of
Other Languages) του Deree – The American College
of Greece, και ύστερα από εξέταση κατάταξης, στην
οποία συμμετείχαν πάνω από 70 εξυπηρετούμενοί/ες
μας, τέλη Φεβρουαρίου λειτουργούσαν στην ΠΥΞΙΔΑ 5
τμήματα αγγλικών (3 αρχαρίων και 2 προχωρημένων)
με ενεργούς περίπου 40 μαθητές, στα οποία δίδασκαν
εθελοντικά 5 καταρτισμένοι μεταπτυχιακοί φοιτη τές-εκπαιδευτικοί.
Επιπλέον παραπομπές και ποικίλες επαφές με άλλες
ΜΚΟ και φορείς συνεχίστηκαν προκείμενου για την
συμμετοχή εξυπηρετούμενών του στις τάξεις μας Αξιοσημείωτη είναι η επαφή με τις υπηρεσίες του ΔΟΜ
στα camps του Σκαραμαγκά και της Κορίνθου για σημαντικούς αριθμούς εξυπηρετούμενων.
Ειδικότερα για τα νήπια στο πλαίσιο του έργου που
υποστήριξε το Ι.Σ. Νιάρχος πραγματοποιήθηκαν δράσεις για παιδιά ηλικίας 0 – 6 σε καθημερινή βάση,
και μέσω διαδικτυ - © Spiros Katopodis / GCR 36 |
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πλέον τα σχολεία. Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών
μέτρων και μέσω του Helpdesk της ΠΥΞΙΔΑΣ, γίνονταν καθημερινά αναρτήσεις με εκπαιδευτικού και
ψυχαγωγικού περιεχομένου. μουσική κατάλληλη για
παιδιά καθώς και ταινίες μικρού μήκους.
Παράλληλα, δημιουργήθηκε πρωτότυπο εκπαιδευτικό
υλικό: με διαδικτυακές αφηγήσεις παραμυθιών, μέσα
από τις ιστορίες, τις περιπέτειες των ηρώων και το εικονογραφημένο υλικό στόχος ήταν να δημιουργηθεί
μια γέφυρα από και προς τα παιδιά που να τα συνδέει
με την ελληνική γλώσσα. Επίσης δημιουργήθηκε μια
σειρά κινουμένων σχεδίων εκπαιδευτικού χαρακτή
- ρα, με 8 επεισόδια που πρωταγωνιστούσε ο ήρωας
«ΠΥΞ» και που είναι διαθέσιμα στο κανάλι του ΕΣΠ
στο Youtube.

Κοινωνική Υπηρεσία:
Η Κοινωνική Υπηρεσία της ΠΥΞΙΔΑΣ παρείχε ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε 143 οικογένειες που αντιστοιχούν σε 368 άτομα καθώς οι περισσότερες οικογένειες αποτελούνται κατά μέσο όρο
από 4 μέλη και περιλαμβάνει πυρηνικές και μονογονεϊκές οικογένειες. Το 2021 συνέβαλε στη διαδικασία
εγγραφής στα σχολεία 66 παιδιών σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης ενώ υποστηρίχθηκε με Κοινωνικές Εκθέσεις η ολοκλήρωση της εγγραφής παιδιών
στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών. Λόγω έλλειψης
διερμηνείας τόσο στα σχολεία όσο και στα νοσοκομεία, διατηρήθηκαν συχνές επαφές με τις διευθύνσεις των σχολείων των παιδιών που γράφτηκαν με τη
διαμεσολάβηση της ΠΥΞΙΔΑΣ, ενώ εξυπηρετήθηκαν
και διευθετήθηκαν ιατρικά θέματα καθώς κατά τη
διάρκεια του lockdown υπήρξε ακόμα μία επιπλέον δυσκολία στην πρόσβαση στη Δημόσια Υγεία. Εν
μέσω πανδημίας, μέσω Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στόχος ήταν η αδιάκοπη
διατήρηση της επαφής με τους εξυπηρετούμενούς
και η ενημέρωση σχετικά με τους περιορισμούς των
μετακινήσεων τους, τα νοσοκομεία αναφοράς, τις
διαδικασίες εγ - γραφής στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας κ.α. Τον Ιούνιο του
2021 ολοκληρώθηκε η Ομάδα γονέων για την ψυχοσυναισθηματική στήριξη των ίδιων και των παιδιών
τους αλλά και ενημερώσεις νομικού και ιατρικού
περιεχομένου, με συναντήσεις είτε μέσω διαδικτύου
είτε σε εξωτερικούς χώρους, προκειμένου να μην διατηρηθεί η επαφή με τους εξυπηρετούμενους.
Εργασιακά:
Μέσα στο 2021 υποστηρίχθηκαν 143 άτομα και βρή καν εργασία 89 επωφελούμενοι. Από αυτό το σύνολο,
περίπου 28% είναι γυναίκες και 72% άνδρες. Τέλος,
μέσα από συνεχή μεταπαρακολούθηση και έγκαιρες παρεμβάσεις για την επίλυση προβλημάτων, ένα
πο - σοστό σχεδόν 80-85% συνεχίζουν να εργάζονται
μέχρι και σήμερα, σε ασφαλείς συνθήκες και με το
μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων μας με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Μέσα στο 2021 το γραφείο
απασχόλησης παρείχε συμβουλευτική απασχόλησης
με νέα και σύγχρονα εργα - λεία, επικοινωνιακή πολιτική με σκοπό την διάδοση του εργασιακού προγράμματος αλλά και την αύξηση του υπάρχοντος δικτύου
εργοδοτών και τέλος, εντατική μετα παρακολούθηση (follow up) των εργαζομένων ωφελούμενων του
γραφείου απασχόλησης.. Τέλος, σημαντική υπήρξε η
συνεργασία μεταξύ του γραφείου απασχόλησης και
εργοδοτών σε επίπεδο παρεμβατικής πολιτικής, με

σκοπό να διευκολυνθούν οι διαδικασίες για τους ωφελούμενους του προγράμματος μας, ως προς την έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων, άνοιγμα τραπεζικών
λογαριασμών και γενικά ενημέρωση των υπηρεσιών
για την αναγκαιότητα της αμεσότερης επίλυσης των
σχετικών ζητημάτων. Η περίοδος της πανδημίας αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για τα εργασιακά των προσφύγων. Στο πλαίσιο της υποστήριξης και προστασίας
των εργασιακών δικαιωμάτων των προσφύγων αλλά
και τη δίκαιη πρόσβαση στα νόμιμα δικαιώματά τους,
δημιουργήθηκε Ειδικός Οδηγός για τα νέα δεδομένα
ο οποίος διανεμήθηκε ηλεκτρονικά, έτσι ώστε όλοι,
ωφελούμενοι και εργοδότες να έχουν ενημέρωση. Το
γραφείο απασχόλησης ήταν παρόν σε όλα τα ζητήματα
αναστολών συμβάσεως εργασίας, λήψης από πλευράς
των ωφελούμενων όλων νόμιμων αποζημιώσεων για
την περίοδο πανδημίας, κάλυψης ιατρικών αναγκών
τους κ.α. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα κανένας από
τους ωφελούμενούς μας να μην χάσει την δουλειά του
μέσα στην πανδημία του covid-19 εξαιτίας απόλυσης ή
κακομεταχείρισης.
Εθελοντισμός και Πρακτική Άσκηση:
Μέσα στο 2021 υποστήριξαν το έργο του ΕΣΠ 50 εθελοντές, που απασχολήθηκαν στα μαθήματα ελληνικών
είτε εξ αποστάσεως, είτε στα μαθήματα ενισχυτικής
διδασκαλίας του ACE. Επίσης κάποιοι συνέβαλαν στα
γραμματειακά καθήκοντα της υποδοχής της ΠΥΞΙΔΑΣ
και 7 εθελοντές στη δράση «Helping Hands Joined»
μέσω διαδικτύου αρχικά και μετά δια ζώσης με ξενα γήσεις σε σημαντικές γειτονιές της πόλης των Αθηνών.
Επιπλέον, 15 φοιτητές ολοκλήρωσαν την πρακτική
τους άσκηση στα μαθήματα ελληνικών της ΠΥΞΙΔΑΣ,
είτε εξ αποστάσεως στηρίζοντας την όλη προσπάθεια
εν μέσω πανδημίας, είτε δια ζώσης στο πλαίσιο του
προγράμματος ACE. Οι φοιτητές προέρχονται από τα
εξής τμήματα: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσική Εκπαίδευση Μεταναστών και Προσφύγων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, το
μεταπτυχιακό «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου, κατεύθυνση: Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση του ΕΚΠΑ, από το τμήμα «Διαπολιτισμική
εκπαίδευση: Προσφυγοποίηση και μετανάστευση, του
Mediterranean College, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, το Μεταφραστικό
Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και από το
Aalborg University μέσω του Erasmus+.
Summer Camp 2021:
Με αρωγό το Ίδρυμα Greek America Foundation, το
Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ, οργάνωσε δύο περι-
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όδους καλοκαιρινών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού. Στην πρώτη περίοδο του Ιουνίου
και με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών του GAF,
διεξήχθησαν δραστηριότητες για παιδιά πρόσφυγες
και ελληνόπουλα ηλικίας 7-12, από τα γειτονικά σχολεία και από άλλες ΜΚΟ. Οι δράσεις ήταν και εσωτερικού χώρου (βιβλιο-εργαστήρια, παιχνίδια στον
κύκλο και ομαδο-συνεργατικές εικαστικές δραστηριότητες με την συνδρομή της τεχνολογίας) αλλά και
εξωτερικού χώρου (αθλοπαιδιές, κυνήγι θησαυρού
και αθλητικές δραστηριότητες).. Η συνάντηση Ελληνοαμερικανών εθελοντών με προ - σφυγόπουλα και ελληνόπουλα προσέφερε σε όλους τους συμμετέχοντες
και διοργανωτές μοναδικές στιγμές σύνδεσης και μια
ευρύτητα σκέψης που υπερπη - δά όλα τα στερεότυπα
για το διαφορετικό.

Θ. Παρακολούθηση (Monitoring)–
Προάσπιση και Συνηγορία (Advocacy)
Rise up. Unaccompanied minors transitioning
safely into adulthood
Διάρκεια: 1/4/2020-30/10/2022

AIDA
Συνεργάτης: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE)
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2012 - Δεκέμβριος 2021
Τόπος υλοποίησης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία,
Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα,
Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο της
Αγγλίας, Κύπρος, Κροατία, Ελβετία, Τουρκία

H Έκθεση καταγράφει τις πολυάριθμες αλλαγές στη
νομοθεσία και την πρακτική που έλαβαν χώρα την
προηγούμενη χρονιά και ταυτόχρονα τεκμηριώνει και
υπογραμμίζει ζητήματα που υπονομεύουν την αποτελεσματική προστασία στην Ελλάδα. Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης στατιστικά στοιχεία αλλά και αξιολόγηση των πρακτικών που αφορούν στις διαδικασίες
ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής, την κράτηση των αιτούντων άσυλο, καθώς επίσης και τα δικαιώματα των
αναγνωρισμένων προσφύγων. Η Έκθεση αποτελεί ένα
σημαντικό εργαλείο για τη συλλογή στοιχείων και την
ανάδειξη των προβλημάτων που προκύπτουν και σχετίζονται με την νομοθεσία για το άσυλο και την πρακτική εφαρμογή της και αποτελεί σημείο αναφοράς, μεταξύ άλλων για τα όργανα ελέγχου των δικαιωμάτων
του ανθρώπου και τα εθνικά και διεθνή δικαιοδοτικά
όργανα, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του επιπέδου
προστασίας των προσφύγων στην Ελλάδα.

Χρηματοδότηση: OXFAM Italy/EPIM
Τόπος υλοποίησης: Πανελλαδικά

Το έργο στοχεύει κατά πρώτον, στο να επηρεάσει θετικά τη συζήτηση περί πολιτικών προστασίας νέων
ασυνόδευτων ανηλίκων, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό
επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί καταρχήν η επέκταση της ειδικής υποστήριξης στους ασυνόδευτους
ανηλίκους μετά την ηλικία των 18 ετών και έως ότου
επιτύχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μια πλήρως αυτόνομη ζωή. Κατά δεύτερον, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου των επιτρόπων πέραν της νομικής
/ διοικητικής συμβουλευτικής, ώστε να συμπεριληφθούν υπηρεσίες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση
της ένταξης στην κοινότητα φιλοξενίας.
Κύριες δράσεις του έργου είναι, η συγκριτική έρευνα σε Ιταλία, Ελλάδα, Ολλανδία για την αποτύπωση
της κατάστασης των ασυνόδευτων ανηλίκων και η
πραγματοποίηση συνεδρίου για τις ευρωπαϊκές καλές
πρακτικές σχετικά με το μεταβατικό σύστημα προς την
ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων.
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Συνηγορία και διεκδίκηση των δικαιωμάτων
των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στη Λέσβο
Συνεργάτης: Oxfam Ολλανδίας
Διάρκεια: 1/4/2021 - 31/06/2022
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα και Λέσβος

Το έργο δομήθηκε γύρω από τρεις στρατηγικές προτεραιότητες, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα του κοινού
σχεδίου δράσης συνηγορίας μεταξύ της Oxfam και του
ΕΣΠ, δηλαδή, α) η προώθηση ενός δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος ασύλου που σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, β) η συνηγορία σχετικά με την έλλειψη σχεδίου
στην Ελλάδα όσον αφορά στις διαδικασίες ασύλου και
τα κέντρα κράτησης στην ενδοχώρα και γ) η ενοποίηση και περαιτέρω αναζήτηση νομικών και πολιτικών
οδών για την ανάδειξη των προκλήσεων, της τρέχουσας κατάστασης, σε επίπεδο ΕΕ. Στις δραστηριότητες
του έργου περιλαμβάνεται η ενημέρωση, μετάφραση
και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με νομικά δικαιώματα των δικαιούχων προστασίας, η σύνταξη εκθέσεων συνηγορίας, η σύνταξη και προώθη-

ση ενημερωτικών δελτίων με επίκεντρο τη συνολική
κατάσταση της πολιτικής και τις επιπτώσεις της στη
Λέσβο (καθώς και σε άλλα νησιά και την ενδοχώρα,
κατά περίπτωση), αποστολές στα σημεία εισόδου αλλά
και παραμονής αιτούντων και προσφύγων, παροχή
ομαδικών συνεδριών νομικής πληροφόρησης σε αιτούντες άσυλο στη Λέσβο, κ.α.

Κρατώντας τους ανεπιθύμητους μακριά.
Παράτυπες πρακτικές στα σύνορα και άτυπη
συνεργασία των κρατών μελών για την παράκαμψη
των νομικών Ευρωπαϊκών πλαισίων και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2020 - Μάρτιος 2022
Εταίροι: CSD Diaconia Valdese, DRC BiH, DRC
Brussels, DRC Greece, DRC Italy, Humanitarian
Center for Integration and Tolerance (HCIT), Hungarian
Helsinki Committee, Macedonian Young Lawyers
Association (MYLA)
Χρηματοδότηση: EPIM
Χώρες υλοποίησης: Ιταλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Ουγγαρία

Το έργο στοχεύει σε α) Επίτευξη νομικών μέτρων, β)
Αύξηση της υπευθυνότητας στα εξωτερικά σύνορα της
ΕΕ μέσω των δράσεων συνηγορίας και υπεράσπισης

• Συμμετοχή

στην παγκόσμια εκστρατεία της Save the
Children International με τίτλο «Save our Education»
μέσω συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης για την
Ελλάδα.
• Συμβολή σε ερευνητική πρωτοβουλία του Balkans
Migration and Displacement Hub (BMDH) της Save
the Children International μέσω μελέτης περίπτωσης και
• Διευκόλυνση της δημιουργίας ενός δικτύου οργανώσεων πρώτης γραμμής για την περαιτέρω ενίσχυση
της φωνής των παιδιών προσφύγων / μεταναστών
και των οικογενειών τους.

Do the human right thing - Υψώνουμε τη Φωνή
μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων
Διάρκεια: Ιούλιος 2021- Αύγουστος 2022
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
Active citizens fund

Το έργο αποσκοπεί στη συστηματική ανάδειξη των
προβλημάτων, που αφορούν τη στέγαση, την υγεία
και την απασχόληση των προσφύγων/ισσών και αιτούντων/σών διεθνή προστασία, και τη στοχευμένη
υποστήριξη της επίλυσής τους, μέσα από ένα πλέγμα
πολυεπίπεδων και πολυδιάστατων δράσεων με πολλαπλές ομάδες στόχους, που περιλαμβάνει εποπτεία,
συνηγορία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, καθώς
και εκπαιδεύσεις.

Δράσεις συνηγορίας για την προάσπιση των
δικαιωμάτων των παιδιών (σε όλη την Ελλάδα)
Διάρκεια: Μάρτιος 2021 – Απρίλιος 2023
Συνεργάτης: Save the Children International

Το έργο στοχεύει στην παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση
των παιδιών προσφύγων / μεταναστών στην Ελλάδα
για την υποστήριξη ενδιαφερόμενων φορέων με δυνατότητες επιρροής, σε επίπεδο ΕΕ (Βρυξέλλες, κράτη
μέλη της ΕΕ),
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Στη διάρκεια του 2021, το ΕΣΠ δημοσίευσε πληθώρα ενημερωτικών οδηγών, εκθέσεων
(reports) και παρατηρήσεων στα υπό συζήτηση νομοσχέδια ενώπιον του Ελληνικού
Κοινοβουλίου και παρατηρήσεις ενώπιων διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων.
Μεταξύ των εκθέσεων, ενημερωτικών οδηγών κτλ. που δημοσίευσε το ΕΣΠ το 2021
περιλαμβάνονται οι εξής:

• PRAB:

Policy Note I: Destruction of property or
evidence of people’s presence on EU Member
States’ territory: a tactic that might erase some
traces but fails to eradicate the marks on pushback
victims 22/12/2021

•P
 RAB:

Policy Note II: When the ends seems to
‘justify’ the means: Pushing those unwanted out
instead of using existing readmission agreements
–the way forward? 22/12/2021

•Η


Διοικητική Κράτηση Ως Βασική Επιλογή. Πώς η
Ελλάδα, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικεύει τη διοικητική κράτηση των μεταναστών. Ενημερωτικό Δελτίο της Oxfam & του
Ελληνικού Συμβουλίου Για Τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
03/12/2021

•Κ
 είμενο

αναφοράς για την Κλειστή Ελεγχόμενη
Δομή Σάμου με αφορμή τους δύο μήνες λειτουργίας
της. 18/11/2021

•Ε
 κπαιδευτικό

υλικό που εκπονήθηκε στο πλαίσιο
του έργου FAIR PLUS project για θέματα πρόσβασης
των μεταναστών στη δικαιοσύνη 08/11/2021

• “ Επιστροφή

στο σχολείο; Τα παιδιά των προσφύγων στην Ελλάδα στερούνται το δικαίωμά τους στην
εκπαίδευση. Έκθεση του Ελληνικού Συμβουλίου για
τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και της Save the Children.
14/09/2021

• “ RISE

Up: TEACH US FOR WHAT IS COMING: GCR,

in cooperation with Oxfam, the Dutch Council of
Refugees, ACLI France and with the support of
the European Programme for Integration and
Migration (EPIM), participates in the Rise-Up –
Unaccompanied minors transitioning safely into
adulthood project 01/07/2021
•Π
 αρατηρήσεις

νομικών οργανώσεων επί του Σχεδίου Νόμου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών» 30/06/2021

•Κ
 οινή

αναφορά 6 οργανώσεων σχετικά με τις πρακτικές των παράνομων επαναπροωθήσεων στην
πρόσκληση υποβολής στοιχείων για την έκθεση του
Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών 04/02/2021

•«
 TIPPING

THE SCALES»: A joint Oxfam & GCR
briefing paper // A joint Oxfam & GCR briefing paper
about the role of responsibility- and solidaritysharing in the situation on the Greek islands
15/02/2021

•T
 he

Workings of the Screening Regulation
// Juxtaposing proposed EU rules with the
Greek reception and identification procedure
27/01/2021

•Α


Qualitative Impact Study Report for OXFAM’s &
GCR’s program: Humanitarian Response in Greece
-Protection and Covid19 Relief in Lesbos island
20/01/2021
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Μαρτυρίες
«Ο Μ., ήταν ένας ασυνόδευτος ανήλικος που προερχόταν από ένα βίαιο οικογενειακό περιβάλλον και
δυσκολευόταν πολύ να προσαρμοστεί στην Ασφαλή
Ζώνη Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ελαιώνα όπου
φιλοξενούνταν.
Όποτε ξέσπαγε καυγάς συμμετείχε «για να υποστηρίξει το δίκιο», όπως έλεγε. Είχε μια έντονη αίσθηση του
δικαίου. «Δεν μπορώ να μένω άπραγος» έλεγε, «όταν
βλέπω να συμβαίνουν καθημερινά αδικίες».

Με την ενηλικίωσή του δεν σταμάτησε να επισκέπτεται την ΑΖ, στην αρχή πολύ συχνά, μετά πιο αραιά.
Όταν έκλεισαν τα σχολεία για το καλοκαίρι είχε έρθει
να δείξει τους βαθμούς του: 17 μέσος όρος! Με πολύ
καλά ελληνικά πια μας είπε τα νέα του. Είναι χαρούμενος και ψάχνει για δουλειά, ιδανικά, κάτι που να έχει
σχέση με τη φροντίδα ζώων.

Του άρεσε όμως να ζωγραφίζει και δεν έχανε ευκαιρία
να συμμετέχει σε ομαδικές ψυχοεκπαιδευτικές συναντήσεις κάθε είδους. Αυτό που έλεγε ότι του έλειπε πιο
πολύ από την πατρίδα του, ήταν η κοπέλα του και ο
σκύλος του. Ο σκύλος του ήταν πάντα κοντά του, όταν
τον έδιωχναν από το σπίτι και έπρεπε να μένει έξω
τα βράδια, αυτόν τον σκύλο και ένα μικρό καναρίνι
έπαιρνε πάντα μαζί του για να μην νιώθει μόνος. Τα
ζώα και η φροντίδα τους τον έκαναν να νιώθει σημαντικός και χρήσιμος.

Ελένη Κ. / Ψυχολόγος στην ΑΖ Ελαιώνα

Νιώσαμε όλοι τόσο περήφανοι που κατάφερε να σταθεί στα πόδια του και βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία.

«Εδώ στη Πυξίδα, μαθαίνουμε πολλά και περνάμε
καλά». «Εδώ είναι... το δεύτερο σπίτι».
Μοχάμαντ, Λίνα, Άχμεντ, ανήλικοι από την Αλγερία.

Ο Μ. συνήθιζε να φροντίζει τα ζώα στο Κέντρο Φιλοξενίας. Με την υποστήριξη τη δική μας δημιούργησε
το πρώτο καταφύγιο για τις γάτες, που περιφέρονταν
πεινασμένες στη δομή. Η φροντίδα τους έδωσε νόημα
στην καθημερινότητα του και στην καθημερινότητα
πολλών άλλων παιδιών. Ηρέμησε, απέκτησε εμπιστοσύνη σε εμάς και ήταν πιο ανοιχτός να δεχτεί βοήθεια.
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Το 2021 το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
ανταπεξήλθε επιτυχώς στις προκλήσεις που αφορούσαν αφενός, τη συνέχιση παροχής υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών στους ωφελούμενούς του και αφετέρου,
την εξίσου σημαντική υποστήριξη δομών, μέσων και
ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική και
επιτυχή λειτουργία σε Πανελλαδική βάση.
Επίσης, κατά το 2021 συνεχίστηκαν τα έργα ενίσχυσης
της υποδομής των εγκαταστάσεων του ΕΣΠ και των
μέσων ασφάλειας, καθώς και η αναβάθμιση της τεχνολογικής του υποδομής και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
Κατά τη διάρκεια του 2021 αναθεωρήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό της εισαγωγικής εκπαίδευσης που
παρέχει το ΕΣΠ προκειμένου να διασφαλίσει την
ομαλή ένταξη των νέων συναδέλφων στον οργανισμό
αλλά και συνολικά την κατανόηση των λειτουργιών
του. Η πραγματοποίηση εισαγωγικής εκπαίδευσης
επιτρέπει στους νέους εργαζόμενους να εξοικειωθούν
όσο το δυνατόν γρηγορότερα, κατανοώντας τις αξίες
και το όραμα του Οργανισμού. Η διαδικασία αυτή επι-

πλέον συμβάλει στη δημιουργία θετικού κλίματος στον
εργασιακό χώρο και πρόληψη τυχόν προβλημάτων
από άγνοια διαδικασιών.
Δόθηκε επίσης ιδιαίτερη έμφαση από το Γραφείο
Ανθρώπινου Δυναμικού στη διαχείριση των συνεχόμενων και πολύπλοκων μέτρων της πανδημίας τα
οποία επηρέασαν μια σειρά από εργασιακά ζητήματα.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των πολιτικών και των
διαδικασιών του ΕΣΠ, για το έτος 2021 χρειάστηκε να
ενεργοποιηθούν εννέα (9) φορές κάποιες από τις διαδικασίες και τις πολιτικές με σκοπό την αποτροπή και
την αντιμετώπιση μη ενδεδειγμένων συμπεριφορών
από εργαζόμενες/ους ενώ όπου χρειάστηκε ενεργοποιήθηκε και η πειθαρχική διαδικασία του Κανονισμού
Εσωτερικής Λειτουργείας με άμεση εμπλοκή τόσο του
Διευθυντή όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω, οι εργαζόμενοι του ΕΣΠ παρακολούθησαν
μέσα στο έτος περισσότερες από 310 ώρες εκπαίδευσης
συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών workshops,
εξειδικευμένων σεμιναρίων σε εργασιακά θέματα κ.α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021

ΕΣΟΔΑ

International Organization for Migration

3.660.309,59 €

UNHCR -The UN Refugee Agency

2.204.727,25 €

Dutch Council for Refugees

85.364,17 €

Oxfam

351.477,82 €

HELP

95.099,40 €

Sigrid Rausing Trust

138.532,28 €

EU Commission Co-Funded Projects

73.852,81 €

Περιφέρεια Αττικής

56.103,19 €

UNFVT - United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture

50.000,00 €

World Jewish Relief

15.058,73 €

Defence for Children

39.744,02 €

International Committee of Red Cross

25.224,74 €

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

50.444,73 €

EPIM

17.342,00 €

HUMAN RIGHTS 360

22.464,55 €

ALTA MANE

20.000,00 €

EEA GRANTS

26.721,92 €

DLA PIPER

22.500,00 €

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ

10.000,00 €

SOLIDARITY UNICEF

13.943,76 €

GREEK AMERICA FOUNDATION

3.812,87 €

REFUGEE CITYSCAPES

6.343,15 €

Save the children

32.373,09 €

Άλλα

26.622,01 €

ΣΥΝΟΛΟ

7.048.062,08 €
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Ποσοστό προϋπολογισµού ανά χρηµατοδότηση
International Organisation
for Migration (51,93%)
UNHCR - The UN
Regugee Agency (31,28%)
Dutch Council for Refugees (1,21%)
OXFAM (4,99%)

51,93%

HELP (1,35%)

31,28%

Sigrid Rausing Trust (1,97%)
EU Commission
Co-Funded Projects (1,05%)
Λοιπά (6,22%)

Πόροι που διατέθηκαν για την παροχή υπηρεσιών προς
πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο και για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων

10%

90%

Κόστος προγραµµάτων
Λειτουργικά έξοδα

Η κατανοµή του αριθµού εργαζοµένων ανά υπηρεσία
στις 31-12-2021 ήταν η εξής:
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Κοινωνική
Υπηρεσία

Υπηρεσία
Υποδοχής &
Διερµηνείας

Υπηρεσίες
Διοικητικής
Υποστήριξης

Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό μέσα από τα Προγράμματα, τα οποία ανέλαβε προς υλοποίηση το ΕΣΠ
κατά το 2021, ανέρχεται σε 7.048.062,08 €. Σύμφωνα
με τον Ισολογισμό 2021, τα συνολικά έξοδα των προγραμμάτων το 2021 ανήλθαν σε 6.981.910,39 € και το
ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στα 99,06%.
Ακόμα, κατά το 2021 συγκεντρώθηκε από ιδιωτικούς
πόρους ποσό 52.100,36€ για την άμεση ενίσχυση των
υπηρεσιών που το ΕΣΠ παρέχει στους πρόσφυγες
και τους αιτούντες άσυλο.
Τέλος, δεν προέκυψε κανένα εύρημα ή παρατήρηση
στους οικονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν
από εξωτερικούς ελεγκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, και που αφορούσαν τόσο το φυσικό αντικείμενο, όσο και τη διαχείριση και αποτύπωση των
οικονομικών στοιχείων των προγραμμάτων, την
ορθή τήρηση διαδικασιών προμηθειών, την ορθή
τήρηση διαδικασιών σε σχέση με το προσωπικό, την
ορθή τήρηση μέτρων ασφαλείας κοκ.

Δημοσιότητα και Εκδηλώσεις
Το 2021 το ΕΣΠ υλοποίησε σειρά δράσεων προβολής
και δημοσιότητας, τόσο με τη δημιουργία και διάχυση
επικοινωνιακού υλικού, όσο και με τη διοργάνωση
και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων αλλά και τη διεξαγωγή μιας σειράς από καμπάνιες ευαισθητοποίησης
καθώς και υποστήριξης της προσπάθειας για εξεύρεση πόρων.
Πιο συγκεκριμένα, το ΕΣΠ εξέδωσε και δημοσίευσε
πάνω από 45 Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις καθ’
όλη τη διάρκεια του 2021, ενώ ενημέρωνε συνεχώς
για τις εξελίξεις για τα προγράμματά του φορέα μέσω
των social media (Facebook, Twitter, LinkedIn),
με τους «Ακολούθους» (followers) στη σελίδα τoυ
φορέα στο Facebook να αυξάνονται από 20.002
(Ιανουάριος 2021) σε 21.235 (Δεκέμβριος 2021).
Το ΕΣΠ συνέχισε την εκστρατεία που ξεκίνησε το
2020 στα social media με την μεγάλη κοινωνική
καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με
τίτλο «Ευχαριστώ» σε social media και τηλεόραση.
Το τηλεοπτικό σποτ παράχθηκε με την υποστήριξη
της Solid Havas και της FeelMe Films productions
και αναφέρεται στο ΕΣΠ και το έργο του στην στήριξη
των προσφύγων για την ισότιμη ένταξη τους στην
ελληνική κοινωνία.

Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης το ΕΣΠ
δημιούργησε επίσης video που προβλήθηκε στα
κανάλια κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με πρώτες
εξετάσεις, με το νέο σύστημα (τράπεζα θεμάτων), για
την απόκτηση «Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων
για Πολιτογράφηση», ως προϋπόθεση για την κτήση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Στη διάρκεια του 2021 και εξαιτίας των συνεχόμενων
δυσκολιών που δημιούργησε η πανδημία του Covid19 το ΕΣΠ παρουσίασε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος των εκδηλώσεων του, στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα διοργάνωσε:
• 20.04.21 Διαδικτυακή Στρογγυλή Τράπεζα «Παιδιά
- πρόσφυγες εκτός σχολείου: Η σχολική κοινότητα
αναζητά λύσεις. Σε συνεργασία με τις οργανώσεις
της Κοινωνίας των πολιτών: ΆΡΣΙΣ- Κοινωνική
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Changemakers Lab,
DRC Greece, PRAKSIS, SolidarityNow, Terre des
hommes Hellas
• 22.06.21 Διαδικτυακή Συζήτηση: «Ιστορίες πολιτογράφησης: Μια περιπέτεια για λίγους/ες». Σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, το
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων και το Generation
2.0 RED.
• 14.07.21 Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου:
«Refugees excluded in Greece: Designation of
Turkey as a “safe third country”» Σε συνδιοργάνωση με το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, την
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
την Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο
• 19.10.21 Διαδικτυακή Συζήτηση: «Τι συμβαίνει
στο Αφγανιστάν; Μια υπόθεση που μας αφορά». Σε
συνεργασία με Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων και
την Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα
• 2.12.21 Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου: «Τριανταέξι οργανώσεις προς τον Πάπα για την κατάσταση
στο Προσφυγικό». Σχετικά με την επιστολή των 36
οργανώσεων προς τον Πάπα Φραγκίσκο εν όψει
της επίσκεψής του στην Ελλάδα. Με τη συνεργασία
όλων των οργανώσεων.
Τέλος, και το 2021 ο Πρόεδρος του ΕΣΠ, Βασίλειος
Παπαδόπουλος και ο Διευθυντής του ΕΣΠ, Νικόλαος
Κοκκάρης εκπροσώπησαν τον φορέα στην ετήσια
εκδήλωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας
στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, μετά από
πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Έκθεση πεπραγμένων 2021

|

45

|

46 Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Έγραψαν για εμάς
Τουλάχιστον 65 διαφορετικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά,
εγχώρια και διεθνή, ανέδειξαν θέματα επικαιρότητας και υποθέσεις με αναφορά στο ΕΣΠ.
Ενδεικτικά, μερικά από αυτά: AΠΕ/ΜΠΕ, Εφημερίδα των Συντακτών, Το ΒΗΜΑ Online,
in.gr, LIFO, POPAGANDA, The New York Times, H Καθημερινή κ.ά.
Ενδεικτικά:
• Πέθανε η Χάρη Μπρισίμη, ιδρύτρια του Ελληνικού

• Un infierno de ida y vuelta entre Grecia y Turquía

Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (25.5.21)

(20.9.21)

ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΏΝ

EL PAÍS

• Εκμάθηση ελληνικών με πρωταγωνιστή τον ΠΥΞ

•P
 risons in paradise: Refugees detentions in Greece

από το Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ (7.7.21)

raise alarm (22.10.21)

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ALZAJEERA

• Αίτηση στο ΣτΕ για ακύρωση της ΚΥΑ που

χαρακτηρίζει την Τουρκία ασφαλή τρίτη χώρα
κατέθεσαν 2 ΜΚΟ (14.7.21)

• He Saved 31 People at Sea. Then Got a 142-Year

Prison Sentence. (25.6.21)
THE NEW YORK TIMES

ERTNEWS.GR
• En Grèce, au moins 45 migrants morts dans

χαρακτηρίζει την Τουρκία ασφαλή χώρα (14.7.21)

trois naufrages sur une route de plus en plus
empruntée

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

INFOMIGRANTS.NET

• Μεταναστευτικό: Αντιδράσεις για την ΚΥΑ που
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Ευχαριστίες
Το ΕΣΠ ευχαριστεί θερμά όλους τους υποστηρικτές του, κοινωφελείς οργανισμούς,
εταιρείες και ιδιώτες, που συνέβαλαν με ουσιαστικό τρόπο στην υλοποίηση δράσεων για
την προστασία και την παροχή απαραίτητων υπηρεσιών σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
σε όλη την Ελλάδα.
Ευχαριστούμε θερμά:
• Την

οργάνωση HELP που συγκέντρωσε και προσέφερε σημαντικούς οικονομικούς πόρους για την ενίσχυση των δράσεών μας στη Λέσβο.
• Την κυρία Diane Coulopoulos για τη γενναιόδωρη
προσφορά της για την ενίσχυση των δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης στο Διαπολιτισμικό Κέντρο του
ΕΣΠ «Πυξίδα».
• Τη δικηγορική εταιρεία DLA Piper Ολλανδίας που
μας ενίσχυσε για την παροχή νομικής υποστήριξης.
• Tο Ολλανδικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες για τη
δωρεά που έκανε, για την ενίσχυση του Γραφείου
Απασχόλησης του ΕΣΠ.
• Την εταιρεία επικοινωνίας SOLID HAVAS για τη στήριξη της εκστρατείας του ΕΣΠ με τίτλο «Ευχαριστώ».
• To Aegean Solidarity Network Team UK για την
πολύτιμη υποστήριξη δράσεων ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης και ειδικά την κάλυψη έκτακτων αναγκών που αντιμετωπίζουν πρόσφυγες που εξυπηρετούμε στην Αθήνα.
• Τον οργανισμό ECRE για την υποστήριξή του σε δράσεις strategic litigation.
• Tους Δ. & Α. Γατίδης, ιδρυτές και διαχειριστές του
Project “Refugee Token” για τη συνεργασία και την
οικονομική υποστήριξη.
• Τους μαθητές και τους καθηγητές του 2ου Γενικού
Λυκείου Ξάνθης για την προσφορά τους.
• Την εταιρεία EUROFIN, Σύμβουλοι Επενδύσεων Α.Ε.
για τη σημαντική δωρεά τους.
• Τους μαθητές και τους καθηγητές της Γ’ Γυμνασίου
της Ελληνογαλλικής Σχολής Πεύκης «Άγιος Ιωσήφ»
για την προσφορά τους.
• Την εταιρεία ProMarketing Ukraine και τον Dirck
Smits van Oyen.
• Το World Jewish Relief για την υποστήριξή του στις
δράσεις μας, στη Λέσβο.
• Την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ για την πολύτιμη στήριξη που
παρέχει στις ενταξιακές δράσεις του ΕΣΠ.
• Όσους πραγματοποίησαν δωρεές στη μνήμη
οικείων τους.
• Τα μέλη και τους δωρητές του φορέα μας για την
εμπιστοσύνη και την έμπρακτη στήριξη.
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θα ήθελε να ευχαριστήσει το Greek America
Foundation για την πολύτιμη υποστήριξη και τη
συνεργασία του - τόσο οικονομικά όσο και σε είδος.
Το Greek America Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο
οποίος έχει ως στόχο την προώθηση, διατήρηση και
διαιώνιση του ελληνικού πολιτισμού, της ιστορίας
και των ιδανικών. Εδώ και δύο χρόνια συνεργαζόμαστε με το ίδρυμα και τους εθελοντές του Greek
America Corps - νέους φοιτητές που έρχονται στην
Ελλάδα από τις ΗΠΑ και τον Καναδά για να εργαστούν εθελοντικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ίδρυμα έχει επίσης παράσχει άμεση οικονομική στήριξη στο ΕΣΠ μέσω επιχορηγήσεων που
βοήθησαν στην κάλυψη των δαπανών που είναι
απαραίτητες για τη διατήρηση των προγραμμάτων
μας. Τα προγράμματά μας έχουν ωφελήσει χιλιάδες
παιδιά και οικογένειες όλα αυτά τα χρόνια και αυτό
δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την υποστήριξη οργανισμών όπως το Greek America Foundation.

Eυχαριστούμε επίσης τις εταιρείες AB Βασιλόπουλος, Αstir, Grande Bretagne Hotel, Jumbo, KIOSKY’S
Convenience stores, L’Artigiano, Manifest, Polis
Hammam, President Hotel, Reef Athens Riviera,
Teleperformance Greece, The Margi Hotel, Triton
Act, Vodafone, Zakar, Speedair, Magic Fresh, Vitex,
Μetro, Tecs, Συνεταιρισμός Βιοκαλλιεργητών Κρήτης,
Ατλαντικός, EVIK, Μαρίνης Ιωάννης και Olympia, Four
seasons, Δασκαλάκης Γεώργιος, Νοικοκυρά κουζίνα
Αθήνα, Carrera Athens, Οικονομόπουλος Χρήστος
εταιρεία ελαιοχρωματισμών, Δούκας Κατασκευαστική, Sunny and Ikos Resort, Aγροτικός σύλλογος
Ιεράπετρας για την εμπιστοσύνη και την καλή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια στο
πλαίσιο της ένταξης προσφύγων στην αγορά εργασίας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνεται προς τους εθελοντές μας, που στηρίζουν με ενθουσιασμό και συνέπεια
το έργο μας. Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους εργαζόμενους/ες του ΕΣΠ που με ζήλο και επαγγελματισμό
στέκονται στο πλευρό των ωφελούμενών μας.
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Σολωμού 25, Αθήνα, 10682
Τ: +30 210 3800990
E-mail: gcr1@gcr.gr
Website: www.gcr.gr
Facebook:/gcr.gr
Twitter: @GCRefugees

