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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

A) Γενικά
1. Οι πρώτες πέντε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΠ για το 2007 έλαβαν 

χώρα με το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο που είχε εκλεγεί για δύο χρόνια το 2005. Στις 17 
Απριλίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΣΠ, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο που 
στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου
Αντιπρόεδρος Χάρη Μπρισίμη
Γενική Γραμματεύς Ελένη Ζαούση
Ειδική Γραμματεύς Ιωάννα Μαγγανάρα
Ταμίας Ελένη Αργαλιά
Μέλη Ελευθέριος Αντωνακόπουλος

Λίλιαν Αργυροπούλου
Ελλη Σούτσου-Βαρότσου
Κυριακή Κουτρούπη-Δήμα
Ασπασία Ράλλη
Ουρανία Χριστιανού

Οι κ.κ. Ηλίας Κακούρης και Ειρήνη Φεράλδη εξελέγησαν ως αναπληρωματικά μέλη.  
Λόγω της μεγάλης του εμπειρίας, ο κ. Ηλίας Κακούρης αποφασίσθηκε να προσκαλείται 
σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε έντεκα φορές 
στη διάρκεια του 2007.

2. Ήδη από τον Μάρτιο, εν όψει οικονομικών δυσχερειών που υπήρχε φόβος ότι θα 
εμφανίζονταν το καλοκαίρι, αποφασίσθηκε να μην ανανεωθούν συμβάσεις μελών του 
προσωπικού για τα οποία τα έξοδα δεν ήταν καλυμμένα από τρέχοντα προγράμματα. Στο 
πλαίσιο αυτό δεν ανανεώθηκε και η σύμβαση με τη Νομική Σύμβουλο Διοίκησης κ. Άννα
Σάλλα, που εκτελούσε χρέη Διευθυντού.

3. Έγινε δοκιμαστική προσπάθεια λειτουργίας του ΕΣΠ για μερικούς μήνες χωρίς Διευθυντή, 
με ανάληψη των διευθυντικών ευθυνών από τους συντονιστές των Υπηρεσιών με τη 
βοήθεια μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από αναζήτηση μιας αποδοτικής λύσης, 
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ονομάσει ως Εκτελεστικό Διευθυντή ένα 
πεπειραμένο μέλος του προσωπικού του, τον κ. Λάζαρο Πετρομελίδη, ο οποίος ανέλαβε 
τα νέα του καθήκοντα στις 2.1.2008.

4. Η καινούργια βάση δεδομένων του ΕΣΠ (χορηγία της Εταιρείας AGILIS) χρησιμοποιείται 
ήδη από την 1η Ιουλίου 2007. Είναι μία βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα με πολλές 
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της, προκειμένου να προσαρμοστεί πλήρως στις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ΕΣΠ και να καταστεί ένα αξιόπιστο και εύχρηστο εργαλείο, 
στο οποίο η διαδικασία εγγραφών έχει απλουστευθεί σε μεγάλο βαθμό.

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

6. Κατά τη διάρκεια του 2007 το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στα πλαίσια της 
συμμετοχής και εκπροσώπησης του European Council for Refugees (ECRE) στην 
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Ελλάδα, διοργάνωσε στους Δελφούς το εαρινό Biannual General Meeting 2007 με μεγάλη 
συμμετοχή και επιτυχία στις εργασίες του. 

7. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και συγκινητική υπήρξε η προβολή ταινίας συνοδευόμενης και 
από έκθεση φωτογραφιών, σχετική με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που 
πραγματοποιήθηκε από το ΕΣΠ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.  Την οργάνωση εκουσίου 
επαναπατρισμού στο Αφγανιστάν, το 2006, δέκα Αφγανών υπηκόων που πριν από 
μερικά χρόνια είχαν καταφύγει στην Ελλάδα για να γλυτώσουν από τους διωγμούς των 
Ταλιμπάν.

8. Κυριότερο πλεονέκτημα του ΕΣΠ αποτελεί η ποιότητα και το μέγεθος της δουλειάς του. 
Τα νούμερα δείχνουν πως τα άτομα που εξυπηρέτησε το ΕΣΠ το 2007 αγγίζουν τις 
14.000. Το μειονέκτημα είναι ακριβώς πως ο φορέας δεν έχει βρει τον τρόπο να 
εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημά του αυτό και να το κεφαλαιοποιήσει.

9. Το 2007 επιφύλαξε και μια επιπλέον διάκριση στο ΕΣΠ. Η EQUAL την οποία 
υλοποιήσαμε στην προηγούμενη διετία με επικεφαλής τη ΓΣΕΕ και τίτλο «Σύστημα 
Ποιότητας Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης», έχει επιλεγεί ως μία 
από τις 55 άριστες πρακτικές όλου του 3ου ΚΠΣ 
(http://www.hellaskps.gr/bestpractices/proj.asp?pId=35). Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει πως 
μέσα σε δεκάδες χιλιάδες έργα που υλοποιήθηκαν στη χώρα από το 2001 ως το 2006 
από όλα τα Υπουργεία και όλα τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ένα έργο στο οποίο συμμετείχαμε 
αξιολογήθηκε ως ένα από τα 55 καλύτερα.

Β) Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα.

10. Για το 2007 οι πολιτικές εισόδου των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια 
εξακολούθησαν να δείχνουν αποτρεπτικές, ενώ το σκέλος της υποδοχής πάσχει σε 
μεγάλο βαθμό, με κύρια έλλειψη αυτή των χώρων στέγασης. Καθώς ο αριθμός των 
εισερχόμενων συνεχώς αυξάνεται δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σχεδιασμένη και 
συγκροτημένη πολιτική και το ζήτημα της μικτής μετανάστευσης αντιμετωπίζεται με 
βιαστικές και αποσπασματικές λύσεις.

11. Τα στατιστικά στοιχεία για το 2007 δείχνουν πως υποβλήθηκαν 25.113 αιτήματα ασύλου. 
Ο υπερδιπλασιασμός σε σχέση με το 2006 (12.267 αιτήματα) οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην πρακτική της Αστυνομίας να κάνει τη διαδικασία λιγότερο χρονοβόρα (σήμερα ο 
χρόνος αναμονής για τη ροζ κάρτα είναι περίπου 40-45 μέρες ενώ μέχρι πέρυσι μπορεί 
και να περνούσε τους 8 μήνες). Οι κύριες χώρες προέλευσης αιτημάτων ήταν το Πακιστάν 
(9.144 αιτήματα με ποσοστό 36,41% του συνόλου), το Ιράκ (5.474 – 21,80%) και το 
Μπανγκλαντές (2.965 – 11,81%), με επόμενες χώρες τη Γεωργία (6,21%), το Αφγανιστάν 
(6,20%) και τη Συρία (5,20%).

12. Την ίδια χρονική περίοδο χορηγήθηκαν 140 θετικές απαντήσεις σε αιτήματα ασύλου 
(0,56%), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων (107) σε Ιρακινούς. Υπήρξαν επίσης 75 
περιπτώσεις υπό ανοχή παραμονής (ανθρωπιστικό καθεστώς – κυρίως Ιρακινοί, Τούρκοι 
και Ιρανοί), ενώ τέλος 20.684 αιτήματα απορρίφθηκαν.

ΙΙ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι δραστηριότητες της Νομικής Υπηρεσίας συνίστανται κατ’ αρχήν α) σε παροχή δωρεάν 
νομικής συνδρομής σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και κατόχους δελτίων «καθεστώτος υπό 
ανοχή», β) σε εκπαίδευση των εμπλεκομένων φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε ζητήματα ασύλου και προστασίας προσφύγων και γ) σε
συμμετοχή σε ομάδες εργασίας με αντικείμενο την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν 
στη διαδικασία ασύλου. 
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1. Νομική Αρωγή και Συμβουλευτική

Παρασχέθηκε νομική συμβουλευτική και στήριξη σε 7490 άτομα (7068 περιπτώσεις)
σχετικά με τη διαδικασία ασύλου τη χορήγηση και ανανέωση εγγράφων, τη διαδικασία 
μετεγκατάστασης κ.λπ.

Συγκεκριμένα: 
Ι. Για άτομα που δεν επισκέφθηκαν τα γραφεία μας, αλλά πληροφορηθήκαμε για τις 
περιπτώσεις τους με άλλο τρόπο  πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις ενώπιον των 
ελληνικών αρχών για 1708 άτομα (1629 περιπτώσεις) σχετικά με ζητήματα πρόσβασης 
στη διαδικασία ασύλου.  Αναλυτικά:

Α) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ
Από τις  ως άνω περιπτώσεις για τις οποίες έγιναν παρεμβάσεις, 52 άτομα (51
περιπτώσεις)αφορούσαν κρατούμενους της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών. Για 407
άτομα (353 περιπτώσεις), στην πλειοψηφία τους ευάλωτες περιπτώσεις- ασυνόδευτοι ανήλικοι, 
οικογένειες, άτομα με προβλήματα υγείας-υπήρξε  συνδρομή μας για άμεση υποβολή 
αιτήματος ασύλου και χορήγηση σχετικών εγγράφων από τη Γ.Α.Δ.Α. Πραγματοποιήθηκε 
παρέμβαση και παρελήφθη από την Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής αίτημα ασύλου 
Ιρακινού σε συνέχεια καταγγελίας  της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού 
Συλλόγου Χανίων περί ξυλοδαρμού του κατά την απόπειρα υποβολής του αιτήματός του στην 
Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων. Στο πλαίσιο των τακτικών επισκέψεων μελών της Νομικής 
Υπηρεσίας στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ παρασχέθηκε νομική συμβουλευτική σε 163  συνολικά 
κρατούμενους εκ των οποίων οι 21 εξέφρασαν επιθυμία να ζητήσουν άσυλο- ο ένας 
ασυνόδευτος ανήλικος- οπότε και πραγματοποιήθηκε σχετική παρέμβαση .

Β) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
 Έγιναν παρεμβάσεις για 1171 άτομα/ 1160 περιπτώσεις νεοαφιχθέντων σε σημεία εισόδου εκ 
των οποίων οι 1079 άτομα (1068 περιπτώσεις)  στο πλαίσιο αποστολών καθώς και περίπτωση 
ακρωτηριασμένου από το Μαρόκο που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 
περιπτώσεις 2 Ιρακινών κρατούμενων για παράνομη είσοδο στο ΑΔΤ Ιωαννίνων, 2 ιρακινών
κρατούμενων προς απέλαση στο ΤΣΦ Φερών  εκ των οποίων ο ένας ασυνόδευτος ανήλικος, 
και 2 υπηκόων Τουρκίας θυμάτων βασανιστηρίων με σοβαρά ιατρικά προβλήματα 
κρατούμενων προς απέλαση από την Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου. Σημειωτέον ότι η 
υπόθεσή του ενός εκ των δύο έχει εκδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων το οποίο έχει καταδικάσει την Τουρκία για παράβαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. 
Επίσης, περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου από Ιράκ κρατούμενου στη Βέννα καθώς και 
Ιρακινού κρατούμενου στην Ορεστιάδα. Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις για 18 άτομα/ 5 
περιπτώσεις, οικογένειες Ιρακινών οι οποίοι μετήχθησαν από τον Πύργο Ηλείας στην Ξάνθη εν 
όψει της απέλασής τους από τη χώρα καθώς και για  49 κρατούμενους της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Μαγνησίας. Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση για την μη απέλαση υπηκόου Σρι 
Λάνκα εκκρεμούσης της προθεσμίας για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Γ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΛΟΙΟ
Επιτυχημένη υπήρξε η παρέμβαση σχετικά με 16 λαθρεπιβάτες αφγανικής και κουρδικής 
καταγωγής (μεταξύ των οποίων και 6 ανήλικοι κατά δήλωσή τους) που είχαν εντοπισθεί από το 
πλήρωμα σε κοντέινερ του φορτηγού πλοίου «ΡΙΤΑ», γερμανικών συμφερόντων, όταν αυτό 
έφθασε στον Πειραιά.  Μετά από πρόσκληση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, μέλος της Νομικής 
Υπηρεσίας του ΕΣΠ επισκέφθηκε τους λαθρεπιβάτες και, καθώς αυτοί εξέφρασαν την επιθυμία 
να ζητήσουν άσυλο, διενήργησε λεπτομερείς συνεντεύξεις με τον καθένα.  Σε συνέχεια έκανε 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τις αρμόδιες Αρχές, με την βοήθεια της Υπάτης 
Αρμοστείας, ώστε οι λαθρεπιβάτες να υπογράψουν αιτήσεις ασύλου, να αποβιβασθούν με 
άδεια της Ελληνικής Κυβερνήσεως και να παραπεμφθούν σε κέντρα υποδοχής.

Καθώς το θέμα πήρε μεγάλη δημοσιότητα, μέλη της Νομικής Υπηρεσίας είχαν ενημερωτικές 
επαφές με εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Οργανώθηκε και συνέντευξη στα 
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γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όπου το ΕΣΠ παρουσίασε την εξέλιξη της 
υπόθεσης, ενός θετικού παραδείγματος στην επίλυση παρόμοιων καταστάσεων.

ΙΙ Για άτομα που επισκέφτηκαν τα γραφεία μας 3261 άτομα (3018 περιπτώσεις) 
δέχθηκαν νομική συνδρομή για την παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων ασύλου 
τους την χορήγηση και ανανέωση εγγράφων, την επίσπευση της διαδικασίας κ.λπ.

Α) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
Για 1329 άτομα (1246 περιπτώσεις) κρίθηκαν απαραίτητες και πραγματοποιήθηκαν 
παρεμβάσεις ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών με τηλεφωνήματα, φαξ, e-mail, επισκέψεις 
στις αρμόδιες υπηρεσίας και  ειδικότερα επισκέψεις σε εβδομαδιαία βάση στη ΓΑΔΑ και στο 
Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, προς επίσπευση εξέτασης των αιτημάτων ασύλου καθώς και
περαιτέρω διεκπεραίωση ζητημάτων ενώπιον του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως (Υπουργείο 
Εσωτερικών από Σεπτέμβριο 2007). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:
* 731 άτομα (722 περιπτώσεις) δέχθηκαν συνδρομή για την υποβολή προσφυγής τους ενώπιον 
του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως για την εξέταση του αιτήματος ασύλου τους σε δεύτερο 
βαθμό.
* Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση για την απελευθέρωση 2 απορριφθέντων αιτούντων άσυλο 
εκρεμμούσης της εκδίκασης της αιτήσεως ακυρώσεως της απορριπτικής απόφασης του ΥΔΤ 
από το Συμβούλιο της Επικρατείας(ΣτΕ)  και χορήγησης εκ νέου του ειδικού δελτίου αιτούντος 
άσυλο αλλοδαπού σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής του ΣτΕ. 
* Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση για την άμεση απελευθέρωση Ιρακινού κρατούμενου προς 
απέλαση καθώς εκκρεμούσε η εξέταση του αιτήματος για χορήγηση ασύλου. 
*Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση για την άμεση απελευθέρωση Αφγανού ασυνόδευτου 
ανήλικου ο οποίος συνελήφθη κατά την απόπειρα παράνομης εξόδου στον αερολιμένα 
Αθηνών, καθώς εκκρεμούσε το αίτημα ασύλου του. 
*Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις για την χορήγηση ή την ανανέωση εγγράφων αιτούντων 
άσυλο από τις υπηρεσίες της ΓΑΔΑ για 196 άτομα/ 180 περιπτώσεις.
*Υπεβλήθη προσφυγή  επί αποφάσεως απελάσεως για 1 άτομο/ 1 περίπτωση, κρατούμενο στο 
Α/Τ Αμπελοκήπων.

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ «ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ» 
Προετοιμάστηκαν αντιρρήσεις κατά της διακοπής της διαδικασίας ασύλου κατόπιν εφαρμογής 
του Κανονισμού του Δουβλίνου ή αυθαίρετης εφαρμογής του άρθρου 2 παρ.8 Π.Δ. 61/99 για 29
άτομα ( 29  περιπτώσεις), οι 3 από αυτούς ασυνόδευτοι ανήλικοι των οποίων η διαδικασία 
διεκόπη με την αιτιολογία ότι  εγκατέλειψαν τον τόπο διαμονής που τους είχε οριστεί στο κέντρο 
υποδοχής αιτούντων άσυλο του ΕΛΙΝΑΣ. Στους δύο είχε ζητηθεί να αποχωρήσουν από το 
κέντρο υποδοχής λόγω μη συμμόρφωσής τους με τον κανονισμό. Κατατέθησαν αντιρρήσεις 
ενόψει της έκδοσης διοικητικής απόφασης απέλασης για απορριφθέντα αιτούντα άσυλο από το 
Ιράκ καθώς και προσφυγή κατά της απόφασης απέλασης όταν εν τέλει αυτή εκδόθηκε, αριθ. 76 
ν. 3386/2005 . Ο ιρακινός αφέθη ελεύθερος λόγω ανέφικτης απέλασης.  

Γ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και παραπέμφθησαν στην Εισαγγελεία Ανηλίκων Αθηνών 2 
ασυνόδευτοι ανήλικοι των οποίων η διαδικασία ασύλου διεκόπη διότι εγκατέλειψαν τη δ/νση 
διαμονής τους στο Κέντρο υποδοχής ανηλίκων αιτούντων άσυλο Ανωγείων Κρήτης. 
Πραγματοποιήθηκαν επίσης επαφές με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές καθώς και τα κέντρα 
φιλοξενίας με σκοπό την εύρεση λύσης.  

47 άτομα (36 περιπτώσεις) δέχτηκαν συνδρομή για την υποβολή αιτήσεως ή/και για την 
ανανέωση χορήγησης ανθρωπιστικού καθεστώτος, 1 άτομο δέχτηκε συνδρομή για την 
υποβολή αιτήσεως για την εξ υπαρχής εξέταση του αιτήματος ασύλου του.
Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις για την άμεση απελευθέρωση 3 ασυνόδευτων ανηλίκων οι 
οποίοι είχαν προσαχθεί για εξακρίβωση στοιχείων.
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Λόγω της αυξημένης προσέλευσης στο ΕΣΠ, ευάλωτων περιπτώσεων αλλοδαπών-οικογένειες 
καθώς και ασυνόδευτοι ανήλικοι- κυρίως από Λέσβο και Σάμο, ετέθη εγγράφως στις αρμόδιες 
αρχές το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων που καταγράφονται ως «συνοδευόμενοι» κατά 
την είσοδό τους στην χώρα από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και στην συνέχεια αφήνονται 
ελεύθεροι χωρίς καμία συνδρομή και εποπτεία καθώς και το ζήτημα της πρόσβασης στην 
διαδικασία ασύλου  και της στέγασης οικογενειών από Αφγανιστάν που έφτασαν στο γραφείο 
μας από τη Λέσβο με σχετικά αιτήματα.

Δ) ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΞ ΥΠΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ
Συντάχθηκε και κατατέθηκε υπόμνημα επί αιτήσεως εξ υπαρχής εξέτασης αιτήματος ασύλου 
για 1 περίπτωση/4 άτομα, οικογένεια Σέρβων από Κοσσυφοπέδιο. 

Ε) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ
Έγιναν ενέργειες για την επανένωση Αφγανού αιτούντος άσυλο με την οικογένεια του στον 
Καναδά.

Δ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Απεστάλη αίτημα στο Γραφείο Ασύλου ΥΔΤ για την δυνατότητα ανάληψης ευθύνης εξέτασης 
αιτήματος ασύλου από τη Νορβηγία, ασυνόδευτου ανήλικου φιλοξενούμενο σε Κέντρο 
Υποδοχής Ανηλίκων α/α. 

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές καθώς και  έγγραφες 
παρεμβάσεις για  αιτούντες άσυλο οι οποίοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση στο 
κτίριο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής για την διεκπεραίωση ζητημάτων που αφορούν στην 
διαδικασία ασύλου.

Υπήρξε συνεργασία με δικηγόρους Αγγλίας σχετικά με την υπεράσπιση αιτήματος Αφγανού 
αιτούντος άσυλο ενώπιον των Αγγλικών δικαστηρίων για να μην επιστραφεί στην Ελλάδα κατά
τις διατάξεις του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙ.

ΣΤ) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ 
Πραγματοποιήθηκαν σε εβδομαδιαία βάση επισκέψεις στις αρμόδιες αρχές καθώς και έγγραφες 
παρεμβάσεις για αιτούντες άσυλο οι οποίοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβασή τους στο 
κτίριο της Δ/νσης Αλλοδαπών για την διεκπεραίωση ζητημάτων που αφορούν στην διαδικασία 
ασύλου.

Τέλος κατά τη διάρκεια του έτους η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ δέκτηκε κλήσεις από πολίτες, 
ιδιώτες δικηγόρους και άλλες ΜΚΟ σχετικά με υποθέσεις αιτούντων άσυλο που ζητούν νομική 
συνδρομή, ζητήματα εφαρμογής και ερμηνείας της εσωτερικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και 
γενικότερα ζητήματα ασύλου. 

2. Συνεντεύξεις με αιτούντες άσυλο και εν δυνάμει αιτούντες άσυλο

Συνεντεύξεις ώστε να διερευνηθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση 
της προσφυγικής ιδιότητας πραγματοποιήθηκαν για σύνολο 2435 ατόμων (2334 
περιπτώσεις) και ειδικότερα, για 1943 άτομα (1898 περιπτώσεις) στα γραφεία του ΕΣΠ εκ των 
οποίων 57 γυναίκες μόνες, οι τρεις με ανήλικα τέκνα και 22 ασυνόδευτοι ανήλικοι, για 20 άτομα 
( 20 περιπτώσεις) σε χώρους κράτησης εκ των οποίων 8 ασυνόδευτοι ανήλικοι και για 462 
άτομα (459 περιπτώσεις) σε σημεία εισόδου εκ των οποίων 129 ασυνόδευτοι ανήλικοι και 15 
γυναίκες μόνες.  

3. Αποστολές Νομικής Υπηρεσίας 

Κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα ERF 11 αποστολές, σε 
σημεία εισόδου ή κράτησης, και συγκεκριμένα σε Σάμο (τρεις φορές), Θεσσαλονίκη, Λαύριο, 
Πάτμο, Λέρο, Λέσβο, Χαλκίδα, Ζάκυνθο, Πύργο.
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Στις μονοήμερες μέχρι και τετραήμερες αυτές αποστολές, που αποτελούνταν από ένα ή δύο 
μέλη της Νομικής Υπηρεσίας και ένα διερμηνέα, εκτός από τη νομική αρωγή και τις ατομικές 
συνεντεύξεις με κρατούμενους, πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις με τις τοπικές Αρχές, για 
ενημέρωση σχετικά με τη μεταχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων κλπ.  

Ειδικά μετά από την τελευταία επίσκεψη στη Σάμο έγινε γραπτή παρέμβαση στα αρμόδια 
υπουργεία για τη βελτίωση των άθλιων συνθηκών διαβίωσης που επικρατούσαν εκεί, παρά τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται από τους τοπικούς φορείς.

Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL (Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΚΤΙΝΕΡΓΙΑ») 
πραγματοποιήθηκαν άλλες έξι αποστολές στο Βόλο, Έβρο, Χανιά, Πάτρα και στο Κέντρο 
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο στην Σπερχειάδα (2 φορές), ενώ αποστολή στη Χίο 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Αργώ ΙΙΙ.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 15 αποστολές του Επισυνοριακού Υπευθύνου (Border Monitor, 
δικηγόρου του ΕΣΠ που χρηματοδοτείται από την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών)
μόνου ή μαζί με εκπρόσωπο της Υ.Α, σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Κομοτηνή και άλλες 
περιοχές του Έβρου, Καβάλα, Λέρο, Πάτμο, Ρόδο, Κω, Χίο, Κάλυμνο. Επίσης δύο φορές στον 
Πύργο Ηλείας, όπου κρατούνταν 97 αλλοδαποί ναυαγοί. Αυτοί βοηθήθηκαν να υποβάλουν 
αίτηση ασύλου, αλλά και προσφυγές κατά των αποφάσεων απόρριψης των αιτήσεών τους.

4. Εκπροσώπηση Νομικής Υπηρεσίας στην Επιτροπή Προσφυγών

Κατά το διάστημα του έτους εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας παρέστη σε 37 
τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως προς 
υποστήριξη  191 περιπτώσεων αιτούντων άσυλο (166 άτομα)
Προετοιμάστηκε λεπτομερές υπόμνημα προς υποστήριξη 1 περίπτωσης α/α ενώπιον την 
Επιτροπής.

5. Δικαστικές Ενέργειες στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατετέθησαν 18 αιτήσεις ακυρώσεως ( 20
άτομα εκ των οποίων ο 1 ασυνόδευτος ανήλικος), για περιπτώσεις αιτούντων άσυλο των
οποίων τα αιτήματα απερρίφθησαν από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως με αποφάσεις που 
παρεξέκλιναν της θετικής γνωμοδότησης της Ειδικής Επιτροπής Προσφυγών, για περιπτώσεις 
διακοπής της διαδικασίας ασύλου,  άρνησης εξέτασης αυτοτελούς αιτήματος για την έγκριση 
προσωρινής παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς  και άρνηση  εξέτασης 
προσφυγής κατά απορριπτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέως ΥΔΤ. Επίσης κατετέθησαν   
14 αιτήσεις  αναστολής (16 άτομα) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (η 1 μέσω της 
Εισαγγελέως Ανηλίκων Αθηνών η οποία και υπέγραψε ως ειδικός προσωρινός επίτροπος). Στο 
διάστημα του έτους συζητήθηκαν 9 περιπτώσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
και κατετέθησαν αντίστοιχα υπομνήματα, ανεβλήθη η συζήτηση 45 περιπτώσεων ενώ 
παραιτήθηκαν από την διαδικασία ενώπιον του ΣτΕ 4 περιπτώσεις. Χορηγήθηκε προσωρινή 
διαταγή για την αναστολή εκτέλεσης απέλασης και επανέκδοση του ειδικού δελτίου αιτήσαντος 
άσυλο αλλοδαπού σε 17 περιπτώσεις αιτούντων άσυλο των οποίων οι αιτήσεις αναστολής 
είχαν κατατεθεί τους προηγούμενους μήνες.

6. Λοιπές Δικαστικές Ενέργειες 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 πραγματοποιήθηκαν παραστάσεις ενώπιον των 
ποινικών, διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων προς υποστήριξη αιτούντων άσυλο. 
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Συγκεκριμένα,  πραγματοποιήθηκαν:

* 8 παραστάσεις για υπεράσπιση αιτούντων άσυλο κατά της κράτησής τους, κατά της 
κατηγορίας παράνομης παραμονής στη χώρα ή κατά αποφάσεων απέλασης.

* 7 παραστάσεις υπέρ γυναικών θυμάτων σωματεμπορίας,

*7 παραστάσεις για μισθωτική ή εργατική διαφορά ή για θέματα ποινικού δικαίου.

7. Νομική Υποστήριξη για τα Ενταξιακά Θέματα 

Κατά τη διάρκεια του έτους παρασχέθηκε νομική συμβουλευτική και στήριξη σε 359 αιτούντες 
άσυλο σχετικά με ζητήματα ενταξιακής διαδικασίας για την κάλυψη αναγκών τους στο πλαίσιο 
της διαδικασίας κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης. 

Οι ανωτέρω δέχθηκαν και νομική συνδρομή για ποινικές υποθέσεις οι οποίες ανέκυψαν στο 
πλαίσιο κοινωνικής ένταξης, για υποθέσεις αστικής και διοικητικής φύσεως (σύναψη πολιτικού 
γάμου, αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής, αναγνώριση ανήλικου τέκνου, μισθώσεις 
κατοικίας διευκόλυνση, διαδικασιών ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων κ.α. ). 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης παρεμβάσεις για  αιτούντες άσυλο ενώπιον των Επιθεωρήσεων 
Εργασίας, του ΙΚΑ, του ΟΑΕΔ, των ΔΟΥ, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων καθώς και 
εξωδικαστικές παρεμβάσεις προς εργοδότες, για τη διασφάλιση του δικαιώματός τους στην 
απασχόληση και ασφάλιση, την προάσπιση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο των εργατικών 
διαφορών, την αναζήτηση δεδουλευμένων, για ζητήματα σχετικά με νομιμοποιήσεις η/και ήδη 
ασκηθείσα επαγγελματική δραστηριότητα.    

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τη νομική συνδρομή σε αιτούντες άσυλο θύματα trafficking
παρασχέθηκε επίσης νομική συμβουλευτική και συνδρομή σε αιτούσες άσυλο καθώς και 
ασυνόδευτους ανηλίκους.

8.Πρόγραμμα Βοήθειας Θυμάτων Trafficking.

Κατά το έτος 2007 ξεκίνησε η υλοποίηση του Προγράμματος «Νομική Συνδρομή προς 
αιτούντες άσυλο θύματα trafficking», το οποίο και ανανεώθηκε στο πλαίσιο νέας πρότασης. 
Από την 16ετή επιχειρησιακή εμπειρία του ΕΣΠ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχει 
παρατηρηθεί ότι σημαντικός αριθμός γυναικών, κυρίως από την Αιθιοπία, την Ερυθραία αλλά 
και τη Νιγηρία, οι οποίες παρουσιάζουν prima facie τα στοιχεία του πρόσφυγα, βάσει της 
Σύμβασης της Γενεύης του 1951 σχετικά με το νομικό καθεστώς των προσφύγων, καταλήγουν 
να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κυκλωμάτων trafficking, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος 
προκειμένου να προστατέψουν τη ζωή και την ελευθερία τους. Κεντρικός στόχος του 
προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών νομικής συνδρομής, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, σε θύματα trafficking. (Συμμετέχουν μέλη της NY και της ΚΥ).Για τις 
δικαστικές ενέργειες (βλ. παρ. 5, 6).

Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού μέλη της Ν.Υ. συμμετείχαν σε συναντήσεις στο ΥΔΤ, 
έκαναν γραπτές εισηγήσεις και προτάσεις, ειδικές επισκέψεις στο τμήμα Anti-trafficking της 
ΓΑΔΑ, και σε φυλακές/ κρατητήρια, είχαν συναντήσεις με θύματα σωματεμπορίας, και 
προέβησαν σε 7 δικαστικές παραστάσεις υπέρ αυτών.  Είχαν και ειδική συνεργασία με την 
ΕΕΔΑ.

Επίσης μετείχαν με εισηγήσεις σε πολλές συναντήσεις – ημερίδες που διοργανώθηκαν γύρω 
από το θέμα της Σωματεμπορίας από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (σχέδιο «ΙΛΑΕΙΡΑ») από 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (πχ. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TURNAROUND), τον Δικηγορικό 
Σύλλογο Αθηνών, το Ελληνικό Παρατηρητήριο για το Ελσίνκι κ.α.
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9. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και λοιπές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό

Κατά το διάρκεια του 2007 υπήρξαν πολλαπλές συμμετοχές, παρεμβάσεις και εισηγήσεις 
μελών της Νομικής Υπηρεσίας σε Ημερίδες, Σεμινάρια, Συνέδρια, Συναντήσεις, Συνεντεύξεις 
Τύπου που διοργανώθηκαν από κυβερνητικούς φορείς, την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους πρόσφυγες και Μη Κυβερνητικούς Φορείς για ζητήματα σχετικά με τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, την Παράνομη Διακίνηση Προσώπων, Παραβιάσεις Δικαιωμάτων του ανθρώπου 
καθώς και την προώθηση εν γένει του προσφυγικού δικαίου.

Υπήρξε επίσης συστηματική συνεργασία με ΜΚΟ στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, τον Συνήγορο του Πολίτη, για ατομικές περιπτώσεις 
αιτούντων άσυλο, γενικότερα ζητήματα προστασίας αιτούντων άσυλο καθώς και την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τις Ελληνικές αρχές.

Α)Εκδηλώσεις στην Ελλάδα

Μέλη της ΝΥ συμμετείχαν, ως εκπαιδευτές, σε τέσσερα σεμινάρια που οργανώθηκαν από το 
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΥΠΕΞ σε συνεργασία με την Υπάτη Αρμοστεία (Αθήνα, Χανιά, 
Ηράκλεια, Θεσσαλονίκη), σε σεμινάρια εθελοντών του ΕΕΣ (Λαύριο, Αθήνα), σε σεμινάριο 
εκπαιδευτικών στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και σε πρόγραμμα επιμόρφωσης πολιτισμικών 
διαμεσολαβητών (στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
Ακτινεργία).

Σχετικά με το Trafficking συμμετείχαν με εισηγήσεις, σε πολλές ημερίδες.

Μέλη της ΝΥ συμμετείχαν ενεργά στην ημερίδα που οργανώθηκε από το ΕΣΠ σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα «Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών».

Είχαν συναντήσεις στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης  και στο Υπουργείο Εσωτερικών για 
ζητήματα πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, αλλά και με εκπροσώπους του 
Ευρωκοινοβουλίου και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες που ήθελαν πληροφορίες για τη διαδικασία 
ασύλου στην Ελλάδα.

Υπήρξε αλληλογραφία σχετικά με την επιστροφή αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα βάσει του 
κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ, καθώς και  επαφές με ξένες Πρεσβείες, με διάφορες ΜΚΟ σχετικά με 
την αντιμετώπιση από τις Ελληνικές Αρχές των Ιρακινών παρανόμως εισερχομένων.

Τέλος, τα μέλη της ΝΥ επωφελήθηκαν όποιας ευκαιρίας τους δόθηκε μέσω των ΜΜΕ, καθώς 
και ομιλιών  σε συγκεντρώσεις, τόσο κατά τις αποστολές τους σε σημεία εισόδου όσο και στα 
γραφεία του ΕΣΠ για να εξηγήσουν και στο ευρύτερο κοινό ποιοι είναι πρόσφυγες και ποια τα 
δικαιώματά τους.

Β)Ευρωπαϊκές εκδηλώσεις.

Στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων, υπήρξαν εκπαιδευτικές επαφές με εκπροσώπους 
αρχών και ΜΚΟ από τη Βουλγαρία, συνάντηση στην Βενετία,  εκπαιδευτικές αποστολές σε δύο 
σεμινάρια στην Κύπρο, ενώ ο Επισυνοριακός Υπεύθυνος μετείχε σε συνάντηση στη Ρώμη με 
μέλη του Περιφερειακού Γραφείου της Υ.Α. και του Ιταλικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.

Σημαντική υπήρξε η παρουσία μελών της ΝΥ του ΕΣΠ στις συναντήσεις του ECRE καθώς και 
του νομικού του τμήματος ECRAN στις Βρυξέλλες, το Λονδίνο, στην Las Palmas, στην Αθήνα 
και βέβαια στη Γενική Συνέλευση του ECRE, που οργανώθηκε από το ΕΣΠ στους Δελφούς.  Η 
ΝΥ έκανε και τα σχετικά της σχόλια στην έκθεση του ECRE σχετικά με την επιβαλλόμενη 
αναμόρφωση του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ.
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10. Άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Πρόγραμμα ΑΡΓΩ ΙΙΙ
Σε συνεργασία με το  Υπουργείο  Εσωτερικών ξεκίνησε η υλοποίηση από τον Δεκέμβριο 
2007  το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ARGO IIΙ. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικές 
αποστολές σε νησιωτικές και διασυνοριακές περιοχές, την εκπόνηση σχετικής μελέτης, 
ανταλλαγές προσωπικού μεταξύ των Ελληνικών και Βουλγαρικών Αρχών, διοργάνωση 
σεμιναρίων, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη σε υπαλλήλους γραφείων ασύλου. 
(Συμμετέχουν μέλη της ΝΥ και της ΚΥ του ΕΣΠ).

Νομική Συνδρομή προς αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες  θύματα trafficking και 
αλλοδαπούς φορείς του ιού HIV /AIDS  
Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του προηγούμενου με την προσθήκη για πρώτη 
φορά της αρωγής των αλλοδαπών φορέων του ιού HIV /AIDS που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας. Ειδικότερα στην Ελλάδα οι αλλοδαποί  φορείς του ΗIV/AIDS αντιμετωπίζουν 
σοβαρά   προβλήματα όσον αφορά στην διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους. Το 
πρόβλημα επιτείνεται δεδομένης της πολυδιάσπασης του νομικού πλαισίου αλλά και  της 
ανυπαρξίας στα πλαίσια της Κοινωνίας των Πολιτών μιας δομής ικανής προς  νομική 
συνδρομή. Μια πρώτη γενική αναφορά απαντάται στο α.44 παρ.1 ε. του Ν. 3386/05, που ορίζει 
τα περί χορήγησης άδειας διαμονής  για ανθρωπιστικούς λόγους σε άτομα που πάσχουν από 
σοβαρά προβλήματα υγειάς. Το ΕΣΠ από την πολυετή εμπειρία του γνωρίζει τα παρεπόμενα 
προβλήματα της διαδικασίας χορήγησης άδειας διαμονής για τα άτομα αυτά  και προτίθεται να 
αναλάβει τη νομική συνδρομή  τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η χορήγηση άδειας 
διαμονής και εργασίας, καθώς και η χορήγηση ασύλου. 

Επίσης, το ΕΣΠ δύναται να παρέχει νομική συνδρομή σε θέματα που αφορούν στην προστασία 
των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ατόμων αυτών, καθώς η Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων έχει τονίσει την ανάγκη να τηρούνται ανώνυμοι φάκελοι ασθενών του 
ΗΙV/AIDS στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. 

Τέλος, το ΕΣΠ δύναται να παρέχει γενικότερα νομική συνδρομή στους ασθενείς AIDS ως προς 
κάθε νομικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους, κατά την ένταξη 
τους στην ελληνική κοινωνία (ζητήματα εργασίας, επιμέλειας ανηλίκων τέκνων κ.λπ.).

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία EQUAL «ΑΚΤΙΝΕΡΓΙΑ»
Από 1.1.2007 έως 31.12.2007 έγινε προσπάθεια νομικής αντιμετώπισης νομικών 
προβλημάτων σε θέματα ένταξης (υποθέσεις εργατικών διαφορών, γενικότερα αστικών 
υποθέσεων πρόσβασης σε υπηρεσίες για την ικανοποίηση θεσμοθετημένων κοινωνικά 
δικαιωμάτων τους και διεκπεραίωσης γραφειοκρατικών διαδικασιών). Κατά το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα εξυπηρετήθηκαν στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης 
δράσης συνολικά 247 περιπτώσεις της ομάδας στόχου και συγκεκριμένα 21 γυναίκες και 226 
άνδρες. Ενδεικτικά αναφέρονται ως προς τις ενέργειες νομικής κάλυψης η δικαστική επιδίωξη 
σε 5 περιπτώσεις. Η έναρξη διαδικασίας ενώπιων επιθεωρήσεων σε 11. 

Από 1.1.2007 έως 31.12.2007 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2 αποστολές στο Κέντρο 
Υποδοχής που λειτουργεί υπό την εποπτεία του ΕΕΣ  στην Σπερχειάδα Ν. Φθιώτιδος. 

III. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Σκοπός του τμήματος είναι να διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση και ένταξη των Αιτούντων 
Άσυλο, Προσφύγων και όσων έχουν γίνει δεκτοί με Ανθρωπιστικό Καθεστώς.  Σύμφωνα με τις 
ανάγκες του εξυπηρετούμενου  πληθυσμού διαμορφώνονται ανάλογα οι δραστηριότητες των 
κοινωνικών λειτουργών.
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Κατά τη διάρκεια του 2007 οι Κοινωνικοί λειτουργοί του τμήματος εξυπηρέτησαν συνολικά 
4.296 άτομα.

1. Υποδοχή Νεοαφιχθέντων  Αιτούντων Άσυλο

Η Υποδοχή Νεοαφιχθέντων εστιάζεται κυρίως στην εξασφάλιση στέγασης σε Κέντρα Υποδοχής 
και στην προσωρινή στέγαση σε ξενοδοχεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, στην διάρκεια του 2007, συνολικά εξυπηρέτησαν 844 περιπτώσεις ( 
1234 άτομα) και οργάνωσαν την στέγαση 399 ατόμων. Αναλυτικά, 235 άτομα εισήχθησαν  σε 
Κέντρα Υποδοχής,  151 σε ξενοδοχεία, και  13 σε άλλα πλαίσια φιλοξενίας και σε 
ξενώνες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν  815 παρεμβάσεις για  διευθέτηση θεμάτων υγείας (ιατρικές 
εξετάσεις, θεραπείες, νοσηλείες, εξασφάλιση τεχνητών μελών και παραϊατρικού υλικού), 897 
συνεδρίες συμβουλευτικής στήριξης και παρενέβησαν ενημερωτικά 1.049 φορές για θέματα 
ένταξης (εκπαιδευτικά, ιατρικά, εργασιακά).

Το Τμήμα Υποδοχής κατά την επαφή του με τον πληθυσμό των νεοαφιχθέντων αιτούντων 
άσυλο, κλήθηκε να καλύψει τις ανάγκες και ιδιαίτερα ευάλωτων περιπτώσεων κατά το 2007, 
όπως 150 ασυνόδευτων ανηλίκων, 16 ατόμων με διαφόρων ειδών αναπηρίες, 53 γυναικών 
χωρίς υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον, 93 ατόμων με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, 
20 μονογονεϊκών οικογενειών, 41 πολυμελών οικογενειών και 18 γυναικών σε κατάσταση 
εγκυμοσύνης, 12 θυμάτων βασανιστηρίων, 15 οικογενειών με νεογέννητο τέκνο, 18 ατόμων με 
ψυχικά προβλήματα κ.α. Συνολικά, οι ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις κατά το 2007 ανέρχονται  
σε  51,6% των εξυπηρετουμένων.   

Κατά τη διάρκεια του έτους εξυπηρετήθηκαν συνολικά από την Κοινωνική Υπηρεσία και 150 
Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α/Α). Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες προσπαθεί με τα 
μέσα που διαθέτει να συνδράμει την ευάλωτη αυτή κατηγορία. Συγκεκριμένα, παρέχει την 
άμεση νομική και κοινωνική υποστήριξή του με παρεμβάσεις στα Τμήματα Αλλοδαπών Αθηνών 
και παρακολουθεί στενά την πορεία της διαδικασίας ασύλου τους.  Ειδοποιεί άμεσα και έρχεται 
σε επαφή, όπου χρειάζεται, με τον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων. Σε συνεργασία με την 
Εισαγγελία Ανηλίκων και το Συνήγορο του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού) ενεργεί με 
διάφορους τρόπους για την ασφάλεια του παιδιού.  Ενδεικτικά αναφέρουμε την παροχή 
ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, τη διαμεσολάβηση για εξεύρεση στέγης, την 
διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση ιατρικών ζητημάτων, την εγγραφή σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, την εγγραφή στα τμήματα εκμάθησης Ελληνικών τα οποία λειτουργούν στο 
Διαπολιτισμικό κέντρο «ΠΥΞΙΔΑ», του ΕΣΠ κ.α.   Δεδομένης της ευάλωτης κατάστασης των 
ασυνόδευτων ανήλικων και των υφιστάμενων κενών στο σύστημα προστασίας αυτών, το ΕΣΠ 
συμμετέχει στο διάλογο για την αντιμετώπιση του ζητήματος στην Ελλάδα και επιδιώκει να 
δραστηριοποιείται επίσης συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία στοχεύουν 
στην προστασία αυτών των παιδιών.  

2. Kεντρική Κοινωνική Υπηρεσία 

Η Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία παρέχει συμβουλευτική και πληροφόρηση, και παρεμβαίνει σε 
φορείς και Υπηρεσίες  προς όφελος των εξυπηρετούμενων, (παραπομπές για θέματα 
εκπαίδευσης, υγείας, επαγγελματικής κατάρτισης κλπ). 

Στη διάρκεια του έτους, από την Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ, προσφέρθηκε συμβουλευτική 
και παροχή βοήθειας σε 484 περιπτώσεις, (857 άτομα). Συγχρόνως δε συνεχίστηκε η στήριξη 
προσφύγων και αιτούντων άσυλο που δεν είχαν κατορθώσει να λύσουν τα προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν.  Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν άνω των 1000 συνεδριών συμβουλευτικής 
και ψυχολογικής στήριξης, ενώ πραγματοποιήθηκαν  παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση 
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πρόσβασης στην Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (785), για διάφορα κοινωνικά ζητήματα όπως 
ενημέρωση για προνοιακά επιδόματα, συνεργασία με Υπηρεσίες της Νομαρχίας και των 
Δήμων, εγγραφή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.α. (871), για ανεύρεση και εξασφάλιση 
φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού (64), για διεκπεραίωση εκπαιδευτικών ζητημάτων (179), 
για την δωρεάν συμμετοχή παιδιών σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις (5), κ.α. 

Παράλληλα, με την βοήθεια εθελοντών έγιναν πολλές διανομές ρουχισμού, τροφίμων και 
άλλων  ειδών που προήλθαν από δωρεές ιδιωτών  και επιχειρήσεων σε 195 άτομα, ενώ 
δόθηκε και οικονομική ενίσχυση σε 70 περιπτώσεις.  Η οικονομική αυτή ενίσχυση γίνεται εφικτή 
χάρη και σε ειδικές προσφορές ιδιωτών και οργανώσεων για το «Κοινωνικό Ταμείο» του ΕΣΠ.

Η λειτουργία της Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας εντάχθηκε μερικώς, στο πρόγραμμα Ένταξη 
Προσφύγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων που συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα κατά 
75%,  ενώ το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο είναι και η Εθνική Αρχή 
Διαχείρισης, το χρηματοδοτεί κατά 25%. 

3. Διαπολιτισμικό Κέντρο «ΠΥΞΙΔA»

Κατά τη διάρκεια του 2007, οι κοινωνικοί λειτουργοί της ΠΥΞΙΔΑΣ εξυπηρέτησαν συνολικά 657
άτομα.  Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2007 είναι οι εξής:

Για ενηλίκους, λειτούργησαν 23 τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας τα οποία 
παρακολούθησαν 243 άτομα, 1 τμήμα προετοιμασίας για πιστοποίηση ελληνομάθειας, 4
τμήματα αγγλικών (τμήμα γυναικών και εφήβων)τα οποία παρακολούθησαν 21 άτομα.

Όσον αφορά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά και έφηβους, πραγματοποιήθηκαν 
μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε 41 μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, μαθήματα 
αλφαβητισμού/ενίσχυσης γλώσσας σε 52 παιδιά και εφήβους, ενώ  μαθήματα αγγλικών 
παρακολούθησαν 10 παιδιά.  Επίσης κατά τη διάρκεια του 2007, 2 μαθητές της ΠΥΞΙΔΑΣ
κατάφεραν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό της ελληνομάθειας, ενώ στην συνέχεια 
δημιουργήθηκε νέο τμήμα (9 ατόμων), για το σκοπό αυτό.  Επίσης κατά τη διάρκεια του 2007 
έγιναν οι εγγραφές 450 προσφύγων, σε δυο στάδια, για να παρακολουθήσουν μαθήματα 
ελληνικής γλώσσας.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές/ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά και 
ενήλικες, όπως: ομάδα χορού (10 παιδιά), ομάδα κατασκευής κούκλας  (6 παιδιά), ομάδα 
κουκλοθέατρου (12, παιδιά και έφηβοι), ομάδα δημιουργικής απασχόλησης και τέχνης (16
παιδιά, έφηβοι και ενήλικες), ομάδα θεάτρου (8 άτομα.).Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Προετοιμασία θεατρικής παράστασης με τίτλο  «Ο Μικρός Πρίγκιπας»
Κατασκευή και παρουσίαση κούκλας  «η Γυναίκα στο Αφγανιστάν», και βράβευση αυτής.
Ομάδες χειροτεχνίας χριστουγεννιάτικων και αποκριάτικων καρτών και προσκλήσεων.
Ομάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη»
Δυο αποκριάτικα Πάρτι παιδιών και ενηλίκων στο χώρο της ΠΥΞΙΔΑΣ.

Παράλληλα, έγιναν επισκέψεις σε μουσεία, παρακολουθήσεις διαφόρων παραστάσεων, 
συμμετοχές σε γιορτές άλλων οργανώσεων,(Οι Φίλοι του παιδιού, Unicef, Δημοτικά σχολεία 
Ψυχικού και Παπάγου, με θέμα τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Άνοιξης), καθώς και 
η παρακολούθηση από 60 εξυπηρετούμενους της ΠΥΞΙΔΑΣ των ποδοσφαιρικών αγώνων 
Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού – Πανιωνίου.

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν με την πολύτιμη και ενεργό 
συμμετοχή των 73 εθελοντών της ΠΥΞΙΔΑΣ, που συνέβαλλαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο 
στο έργο της ΠΥΞΙΔΑΣ.
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Κατά τη διάρκεια του 2007 έγιναν 1652 επαφές με εξυπηρετούμενους σχετικά με 
συμβουλευτική, ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, για θέματα υγείας/επαφές με 
νοσοκομεία, ενημέρωση/παραπομπές για εργασιακά θέματα κτλ. Επιπρόσθετα, οι κοινωνικοί 
λειτουργοί της ΠΥΞΙΔΑΣ συνέβαλαν στην εγγραφή 35 παιδιών σε σχολεία της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εξασφαλίστηκε ακόμα δωρεάν συμμετοχή 23 παιδιών σε 
παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων και της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. 
Παράλληλα, έγιναν επαφές με αθλητικές ομάδες και συλλόγους και γράφτηκαν σε αυτούς 4 
παιδιά για δωρεάν παρακολούθηση του προγράμματος.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί της ΠΥΞΙΔΑΣ μερίμνησαν για τον εμβολιασμό 53 παιδιών, για τη 
δωρεάν εγγραφή 2 εφήβων στο Βρετανικό Συμβούλιο και για τη δωρεάν εγγραφή 1 μαθητή της 
Γ΄ Λυκείου σε φροντιστήριο0 της περιοχής του. Επίσης εγράφησαν 3 έφηβοι στο Εναρμώνειο 
Ωδείο για δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων μουσικής.
           
4. Γραφεία Προώθησης στην Απασχόληση (Περιστέρι - Αθήνα)

Τα Γραφεία Εύρεσης Εργασίας, στόχο έχουν την προώθηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού 
στην απασχόληση.  

Τα γραφείο «Προώθησης Στην Απασχόληση», αξιολογούν τις δυνατότητες , ικανότητες καθώς και 
τις δεξιότητες και τα τυπικά και άτυπα προσόντα  των προσφύγων και τους προετοιμάζουν  ώστε 
να προωθηθούν στην απασχόληση.  Ειδικότερα παρέχουν:
· Συμβουλευτική στους εξυπηρετούμενους για τη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο, για 

τεχνικές αναζήτησης εργασίας, και ενημέρωσή τους σχετικά με θέματα που αφορούν την αγορά 
εργασίας και την αξιοποίηση των κοινωνικών και επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. 

· Βοήθεια  σε πρακτικά ζητήματα για ένταξη στην αγορά εργασίας όπως: έκδοση ΑΦΜ, άδειας 
εργασίας, βιβλιαρίου υγείας κλπ

· Πραγματοποίηση επαφών με εργοδότες από αγγελίες που έχουν δημοσιεύσει στην εφημερίδα 
ζητώντας προσωπικό, με σκοπό την παραπομπή των εξυπηρετούμενων που πληρούν τις 
απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις. 

· Παραπομπές για θέματα υγείας, εκπαίδευσης, πρόνοιας, αξιοποίηση και διεύρυνση 
υποστηρικτικού δικτύου για διευθέτηση αντίστοιχων ζητημάτων.

· Διατήρηση επικοινωνίας με τους εργοδότες για διασφάλιση επιτυχούς συνεργασίας με τους 
εξυπηρετούμενους και δυνατότητα περαιτέρω παραπομπών εξυπηρετούμενων για 
απασχόληση.

· Επικοινωνία με τους εξυπηρετούμενους για την αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών τους στην 
προσπάθεια αναζήτησης εργασίας και κατά τη διάρκεια απασχόλησης τους.

Α)Το Γραφείο Απασχόλησης Περιστερίου παρείχε υπηρεσίες προς ανέργους αιτούντες άσυλο 
που διαμένουν στα δυτικά προάστια της Αθήνας, στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 
«Ακτινεργία», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal, έως τον Σεπτέμβριο του 2007.  Παράλληλα, 
παρασχέθηκαν υπηρεσίες προς αναγνωρισμένους πρόσφυγες εκτός του πλαισίου της Σύμπραξης 
αυτής σε όλη τη διάρκεια του 2007.     
    
Συνολικά, 183 άνεργοι προσήρθαν στο Γραφείο και εξυπηρετήθηκαν βάσει των αιτημάτων και των 
αναγκών τους, εκ των  οποίων 157 άνδρες (78 άνω των 25 και 78 κάτω των 25) και 27 γυναίκες 
(19 άνω των 25, 7 κάτω των 25 και μία άνω των 50).  
    
Οι συνολικά εγγεγραμμένοι εξυπηρετούμενοι ανέρχονται στους 521 από την αρχή της λειτουργίας 
του Γραφείου (Ιανουάριος 2004).

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

o 450 συνεδρίες πληροφόρησης, εργασιακής συμβουλευτικής (λήψης ιστορικού, επαγγελματικού 
και πολιτισμικού προσανατολισμού, ενίσχυσης αυτοεικόνας, εκπαίδευσης σε τεχνικές αναζήτησης 
εργασίας, επιμόρφωσης σχετικά με το εργασιακό δίκαιο, σύνταξης βιογραφικών σημειωμάτων, 



14

προετοιμασίας αυτοπαρουσίασης πριν τις παραπομπές προς εργοδότες, μεταπαρακολούθησης 
εργασιακής πορείας κ.ά.) και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 
o 27 παραπομπές προς προγράμματα προκατάρτισης (μαθήματα ελληνικών) και επαγγελματικής 
κατάρτισης.
o 53 παρεμβάσεις διαμεσολάβησης και παραπομπές προς άλλες υπηρεσίες (ΚΠΑ Περιστερίου, 
Αιγάλεω, Αθηνών, Πατησίων, Καισαριανής, Αμπελοκήπων, Ειδική Υπηρεσία ΟΑΕΔ – Διεύθυνση 
Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, Α΄ ΔΟΥ Περιστερίου, ΔΟΥ Βύρωνα, Δ/νση Εργασίας και 
Μεταναστών Νομαρχίας Αθηνών, Δ/νση Υγιεινής Νομαρχίας Αθηνών, Διεύθυνση Εργασίας και 
Μεταναστών Περιφέρειας Αττικής, Νοσοκομεία Αγία Ελένη, Τζάννειο, Ιπποκράτειο, Ευαγγελισμός, 
Σεξολογικό Τμήμα Αιγινήτειου, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Πολυκλινική Αθηνών, ΙΚΑ Αττικής,
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες - UNHCR, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ), ΚΕΠ 
Περιστερίου, Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων (ΙΚΑΘΒ), Πολυδύναμο 
Κέντρο ΕΕΣ, Γιατροί του Κόσμου, Caritas Hellas,  Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικού κ΄ Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΙΕΚΕΠ), Ομοφυλιακή Λεσβιακή Κοινότητα 
Ελλάδος (ΟΛΚΕ), Καθολική Εκκλησία Χαλδαίων Καναδά). 
o 83 εξυπηρετήσεις σε διαδικαστικά ζητήματα (έκδοση και ανανέωση άδειας εργασίας, 
παραπομπές σε νοσοκομεία για τις τυπικές εξετάσεις, έκδοση ΑΦΜ, βιβλιάριου υγείας κ.ά.).
o 381 επαφές με εργοδότες (τηλεφωνική επικοινωνία, πληροφόρηση, αποστολή ενημερωτικού 
υλικού, αποστολή βιογραφικών των εξυπηρετούμενων, συναντήσεις με υπευθύνους προσωπικού). 
o 93 παραπομπές ανέργων αιτούντων άσυλο προς εργοδότες που οδήγησαν σε επαγγελματική 
απορρόφηση 35 ατόμων. 

Εκπαιδευόμενη Ιρακινής καταγωγής που συμμετείχε στο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: 
«Κατάρτιση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης Αιτούντων Άσυλο», 
που υλοποίησε η «Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης» (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), στα 
πλαίσια της Α.Σ. «Ακτινεργία», ολοκλήρωσε με επιτυχία της πρακτική της άσκηση (220 ώρες) στο 
Γραφείο Περιστερίου στις 25/01/07 (είχε ξεκινήσει στις 06/12/06).    

Στα πλαίσια της δικτύωσης με τοπικούς φορείς πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στη 
Δομή Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Δήμου Περιστερίου, στο Κ.Υ.Β.Ε. – Ε.Β.Ε.Α..    
Αντίστοιχη ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τοπικούς φορείς  και συγκεκριμένα με: 
εκπρόσωπο της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Έδρα» και συμμετοχή σε πιλοτική έρευνα με συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης «Ισοπολιτεία» του Ε.Π. «Απασχόλησης & 
Επαγγελματική Κατάρτιση».  

Δόθηκαν πληροφορίες και διευκρινίσεις στην Επιστημονικά Υπεύθυνη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
για την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για την ομάδα των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στα 
πλαίσια του Σχεδίου Δράσης «Προώθηση της Ισότητας και Διαδρομές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω» για το «Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους 
2007».

Β)Το γραφείο «Προώθηση Στην Απασχόληση» στην Αθήνα, αξιολόγησε τις δυνατότητες, 
ικανότητες καθώς και τις δεξιότητες και τα τυπικά και άτυπα προσόντα  των προσφύγων  ώστε να 
έχουν προετοιμαστεί για προώθηση στην απασχόληση.  Ειδικότερα:

Από την 1η Ιανουαρίου του 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2007,  εξυπηρετήθηκαν 995 άτομα
(546 άντρες άνω των 25 ετών ,337 άντρες κάτω των 25 ετών, 79 γυναίκες άνω των 25 ετών και 33
γυναίκες κάτω των 25 ετών ) για διάφορους λόγους (προώθηση στην απασχόληση, εργασιακά 
ζητήματα, συμβουλευτική εργασίας, ατομικό βιβλιάριο υγείας, βιβλιάριο ασθενείας, άδειες 
εργασίας, ενημέρωση, τηλεφωνική επικοινωνία, παραπομπή σε μαθήματα ελληνικής γλώσσας,  
κ.τ.λ.). 
Συγκεκριμένα: Διενεργήθηκαν συνολικά 1319 συνεδρίες για διαδικαστικά θέματα, όπως άδειες 
εργασίας, έκδοση ΑΦΜ, κ.τ.λ.
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Ενέργεια Συνεδρίες/
Παραπομπές

Συμβουλευτική στην απασχόληση 186

Παραπομπή στα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και 
σεμινάρια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας

11

Άδεια εργασίας 846

Ανανέωση άδειας εργασίας 24

Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος 30

ΑΦΜ  (έκδοση, μεταβολή στοιχείων) 48

Τηλεφωνική επικοινωνία με τους προσφυγές 18

Τηλεφωνική επικοινωνία με τους εργοδότες 770

Εύρεση θέσεων εργασίας 80

Παραπομπές για απασχόληση 83

Ενημέρωση και πληροφόρηση 181

Έκδοση βιβλιαρίου Ασθενείας 2

Έκδοση βιβλιαρίου Υγείας 3

Σύνολο Ενεργειών 2202

5. Πρόγραμμα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Στόχοι του προγράμματος: Οι συμμετέχοντες να μάθουν ελληνικά ή κάποια τέχνη, να 
διεκδικήσουν μια θέση εργασίας ή να διατηρήσουν αυτή που ήδη έχουν να ενημερωθούν γύρω 
από τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα και να εξοικειωθούν με τον τρόπο 
λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων.

Σχέδιο Δράσης  ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ:  εντάσσεται  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Απασχόληση & 
Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και 
χρηματοδοτείται  κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό 
Δημόσιο. 

Από την έναρξη του προγράμματος εντάχθηκαν σε αυτό 370 ωφελούμενοι - ες, οι οποίοι-ες έλαβαν 
εξατομικευμένη υποστήριξη και συμβουλευτική απασχόλησης (συνδρομή σε ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα, εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, εκμάθηση τεχνικών εύρεσης εργασίας, νομική
συμβουλευτική).

Συγκεκριμένα, πέραν των υπηρεσιών συμβουλευτικής, προωθηθήκαν:
Σε προγράμματα κατάρτισης, προκατάρτισης 85 άτομα
Στην αγορά εργασίας είτε με τη μορφή μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης 253 άτομα.
Ως αποτέλεσμα αυτών κατέλαβαν περιστασιακές θέσεις εργασίας και 8 εξ αυτών παρακολούθησαν 
κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης.
Στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας, έχουν υλοποιηθεί οι εξής δράσεις:
§ Αναζήτηση και διάδοση πληροφοριών σε διάφορους φορείς.
§ Ανακοίνωση ραδιοφωνικού σποτ.
§ Αρθρογραφία και ανακοινώσεις στον ημερήσιο τύπο και σε περιοδικά.
§ Διοργάνωση ημερίδων και ομάδων εργασίας.
§ Διάχυση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.
§ Δημιουργία ενημερωτικού υλικού για το πρόγραμμα το οποία εστάλη σε όλα τα ΚΕΚ και τα 

ΚΠΑ που δραστηριοποιούνται στην Αττική.
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§ Συγγραφή και έκδοση βιβλίου με τίτλο Οδηγός Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής.

6. Συμμετοχές, παρεμβάσεις και εισηγήσεις μελών της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε Ημερίδες, 
Σεμινάρια, Συνέδρια, Συναντήσεις και αποστολές σε σημεία εισόδου Αιτούντων Άσυλο.

· Από 24 έως 28 Ιανουαρίου, η κοινωνική λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε study visit που 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Α.Σ. «Ακτινεργία» στην Φερράρα της Ιταλίας, με θέμα 
“Innovative ways to integrate Asylum Seekers into the labour market”.

· 28/01/2007 Ομιλία στην Ένωση Εργαζομένων από το Bangladesh στην Ελλάδα
· 05/02/2007  Εισήγηση σε Ημερίδα του Συνασπισμού σχετικά με την ευθύνη του ΟΗΕ  για τις 

γυναίκες πρόσφυγες.
· 31/05/2007  Συμμετοχή σε Σεμινάριο που διοργάνωσε το UNHCR με θέμα : Βασικές Αρχές για 

την προστασία των Προσφύγων - Κώδικας Δεοντολογίας - Κανόνες Λειτουργίας 
· 05-06/10/2007  Παρακολούθηση Συνεδρίου «Ο Κοινωνικός Λειτουργός στην Ογκολογία»
· 14/11/2007  Παρακολούθηση Ημερίδας για το trafficking με θέμα : «Παράνομη Διακίνηση και 

Εμπορία ανθρώπων (trafficking) – Mύθοι και Πραγματικότητες»
      «Απολογιστική ημερίδα προγράμματος «Ίσες Δυνατότητες – Ίσες Ευκαιρίες», ΚΜΟΠ
· «Το περιβάλλον του ατόμου με αναπηρία και η επίδρασή του στην κοινωνική ένταξη», Εταιρία 

Προστασίας Σπαστικών
· Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία με οικογένειες προσφύγων: Ο ρόλος του κοινωνικού 

λειτουργού στο χειρισμό περιστατικών και στην παρέμβαση με στόχο το παιδί», ανακοίνωση 
στην επιστημονική διημερίδα «Προστατεύοντας το παιδί έξω από την οικογένεια: Συνεργασία 
και δικτύωση των υπηρεσιών φροντίδας» ΣΚΛΕ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, Αθήνα, 29 –
30/11.                                      

· «Φαινομενολογία και επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας στη σωματική και ψυχική υγεία 
των αλλοδαπών γυναικών», ομιλία σε βιωματικό εργαστήριο, 19ο Συνέδριο της Ελληνικής 
Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και 
Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Καρδίτσα 4 – 6/10 (μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου).                        

· «Διαπολιτισμική συμβουλευτική εργασία: η συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής», ομιλία στο συνέδριο «Συμβουλευτική απασχόλησης και εξισορρόπηση οικογενειακών 
και επαγγελματικών υποχρεώσεων», ΚΜΟΠ, ΚΕΘΙ, ΕΚΥΘΚΑ, Αθήνα 29 –
30/3.                          

· «Παρουσίαση του προγράμματος Νέα Προοπτική, παροχή ΣΥΥ», ομιλία στην επιστημονική 
ημερίδα «Το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών και η δυνατότητα συμμετοχής τους σε 
επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες», Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, 
Αθήνα 28/3.                                                             

· «Ποιοτική αποτίμηση των χαρακτηριστικών της ενδοοικογενειακής βίας σε γυναίκες πρόσφυγες 
και μετανάστριες», 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Αντιμετώπιση της 
Σεξουαλικής Κακοποίησης», Αθήνα, 16 – 18/3.

· Η κοινωνική λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε, ως     εκπαιδεύτρια, στην συνάντηση 
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ     εκπαιδευτών και καταρτιζομένων, που πραγματοποιήθηκε 
στις 12/01/07 στο Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και     Μεταναστών

· Η σύμβουλος απασχόλησης του Γραφείου Περιστερίου συμμετείχε στο «Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών» που υλοποιήθηκε από 10/01/07 έως 16/02/07 
στο ΕΣΠ στα πλαίσια του Έργου «Παρατηρητήριο και Δίκτυο Δομών για την Ενδυνάμωση των 
Οικονομικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας» της Α.Σ. «Ενδυνάμωση των 
Οικονομικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας».  

· Η κοινωνική λειτουργός του Γραφείου Περιστερίου συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής 
στελεχών που υλοποίησε το ΚΕΘΙ στα πλαίσια του Έργου «Παρατηρητήριο και Δίκτυο Δομών 
για την Ενδυνάμωση των Οικονομικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας» 
της Α.Σ. «Ενδυνάμωση των Οικονομικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά 
Εργασίας».  Η Δράση υλοποιήθηκε στο ΜΑΚεδονικό ΙΝστιτούτο Μακεδονίας (ΜΑΚ.ΙΝ.Ε.) από 
9 έως 13/07/07.  Επίσης, παρευρέθη στην εκπομπή παρουσίασης του προγράμματος στο 
ραδιοφωνικό σταθμό “Community Voice” στα πλαίσια του προγράμματος «Com.Media –
Ανάπτυξη και Προώθηση των Πολυπολιτισμικών Μέσων Ενημέρωσης» της Κ.Π. Equal. 



17

7. Δικτύωση

Κατά το έτος 2007 εδραιώθηκε και ενισχύθηκε η δικτύωση  με τους ακόλουθους φορείς: 

Α) για ιατρικά ζητήματα: Νοσοκομεία της περιοχής Αθηνών, Ιατροί και Ιατρικοί Σύλλογοι,  
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Ινστιτούτο Παστέρ, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα, ΠΡΑΞΙΣ,  ΠΙΚΠΑ, Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, Φαρμακοποιοί του Κόσμου, 
Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών,  Οπτικά «Σταύρου»,   Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων 
Βασανιστηρίων, Φορείς σχετικοί με το ζήτημα της αναπηρίας, Μονάδα Ελέγχου Ειδικών 
Λοιμώξεων, Σύλλογοι για τον Διαβήτη, Φαρμακευτικές Εταιρείες για δωρεές απαιτούμενων 
ειδών, κ.α. 
Β) για θέματα εκπαίδευσης: Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) 
του Υπουργείου Παιδείας,  Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού κ.α.

Γ) για γενικότερα ζητήματα: οργανώσεις και πλαίσια είτε από τον χώρο των ΜΚΟ, είτε από άλλα 
πλαίσια: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Άρτος Δράση, Άρσις, Κάριτας, «Οι Φίλοι του Παιδιού», 
Κέντρο Στήριξης και Οικογένειας, Κλίμακα, Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων, εκκλησιαστικοί και άλλοι 
ξενώνες, ενορίες για ενίσχυση ή σίτιση απόρων προσφύγων, αθλητικοί σύλλογοι κ.α.

Δ) Δήμοι, Κοινότητες, Νομαρχίες, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Υπηρεσιών, όχι μόνο με 
ενημερωτικό χαρακτήρα αλλά και για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων περιστατικών που υπάγονται 
ή προσήλθαν στις υπηρεσίες αυτές.

Ε) Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών και Συνήγορο του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού),  για 
ζητήματα ασυνόδευτων ανηλίκων (συνεχής συνεργασία).

Σε όσους εξ αυτών δεν ασχολούνται άμεσα με πρόσφυγες έγινε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
για τα ζητήματα που αφορούν τους πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και αυτούς που τελούν υπό 
ανθρωπιστικό καθεστώς, κίνηση που οδήγησε σε συνεργασία για την κάλυψη βασικών αναγκών 
ιδιαίτερα ευάλωτων περιπτώσεων: 

Έγινε καταγραφή και ταξινόμηση των συνεργαζομένων φορέων, με σκοπό την πιο άμεση 
εξυπηρέτηση της ομάδας στόχου και την δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου.

ΙV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΛΑΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.

Η λειτουργία του ειδικού προγράμματος «Ιόλαος» που περιλαμβάνει Ξενώνα, Κέντρο Ημέρας 
και Προστατευόμενο Διαμέρισμα και που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεχίστηκε κανονικά το 2007.

 Το θεραπευτικό πρόγραμμα (ψυχιατρική παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή, ψυχολογική 
υποστήριξη, κοινωνικοποίηση, αποκατάσταση) λειτούργησε με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες της 
κάθε περίπτωσης. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες που γίνονται από εθελοντές 
(εκμάθηση ελληνικών, μαθήματα αγγλικών και Η/Υ) σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό. Με τελικό σκοπό την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία έγινε προσπάθεια να 
βοηθηθούν και να ενθαρρυνθούν οι πιο λειτουργικοί από τους ασθενείς στην εξεύρεση μόνιμης 
εργασίας ή ολιγόωρης απασχόλησης.

Στον Ξενώνα φιλοξενήθηκαν συνολικά, μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2007, εννέα (9) άτομα 
από διάφορες χώρες Ασίας και Αφρικής.  Το status τους είναι: 5 αιτούντες άσυλο, 1 κάτοχος 
ανθρωπιστικού καθεστώτος, 2 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και 1 χωρίς καθόλου 
νομιμοποιητικά έγγραφα. Οι φιλοξενούμενοι εξακολουθούν να είναι συμπαθείς στους γείτονες 
και τους επαγγελματίες της κοινότητας και ουδέποτε δημιουργήθηκε ή αναφέρθηκε 
οποιοδήποτε πρόβλημα.
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Στη διάρκεια του 2007 αντιμετωπίστηκαν τρεις σοβαρές υποτροπές, σύμφωνα με τις αρχές της 
κοινωνικής ψυχιατρικής, στο περιβάλλον του ασθενούς. Νοσηλεία χρειάστηκε σε μια μόνο 
περίπτωση λόγω αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς (ελαφρύς 
αυτοτραυματισμός με μαχαίρι).

Τέσσερις φιλοξενούμενοι του Ξενώνα (με διάγνωση ψυχωσική διαταραχή σε ύφεση, υπό
φαρμακευτική αγωγή) απασχολήθηκαν, και ορισμένοι απασχολούνται ακόμα, σε χειρωνακτικές 
εργασίες. Ένας από τους εργαζόμενους είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Οι κοινωνικοί λειτουργοί, 
πρόσωπα αναφοράς τους, ήταν σε επικοινωνία με τους εργοδότες βοηθώντας τους να 
κατανοήσουν τις δυσκολίες των συγκεκριμένων προσώπων.

Στο Κέντρο Ημέρας προγραμματίστηκαν, συνολικά για το 2007,  286 ραντεβού.  Από αυτά τα 
22 ήταν νέες περιπτώσεις, ενώ τα υπόλοιπα αφορούσαν τακτική εβδομαδιαία ή περιστασιακή 
παρακολούθηση προσφύγων με ήπιες ψυχικές δυσκολίες που εργάζονται και έχουν το Κέντρο 
Ημέρας ως κέντρο αναφοράς, για κοινωνική συμβουλευτική ή για ιδιαίτερη μεταχείριση σε 
περίπτωση επιδείνωσης της ψυχικής τους κατάστασης. Ανάλογα με τις δυνατότητές τους, οι 
ασθενείς εντάσσονται σε προγράμματα εκμάθησης ελληνικών, δραστηριότητες εργοθεραπείας 
και προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης για μειονότητες που λειτουργούν στο Κέντρο 
Ημέρας. 

Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα ήταν πλήρες, με συγκατοίκηση 4 ατόμων τους πρώτους 
μήνες του 2007 (1 από Ιράκ-humanitarian, 1 από Ιράν-asylum seeker, 1 από Σουδάν-asylum
seeker και 1 από Μπαγκλαντές-humanitarian Υπουργείου Εσωτερικών). Λόγω σοβαρής 
υποτροπής ένας ένοικος του διαμερίσματος, αφού νοσηλεύτηκε για μικρό χρονικό διάστημα, 
επέστρεψε στον Ξενώνα μέχρι την πλήρη ύφεση. Τον Οκτώβριο του 2007 οι ένοικοι 
μετακόμισαν σε νέο διαμέρισμα [λογω μη ανανέωσης του συμβολαίου από την προηγούμενη 
ιδιοκτήτρια] που και αυτό βρίσκεται στην ίδια περιοχή, κοντά στον Ξενώνα. Οι ασθενείς είναι 
αποδεκτοί και συμπαθείς στους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας. Είναι διακριτικοί, 
ευγενείς και τηρούν τους κανονισμούς καθαριότητας και κοινής ησυχίας. 

Σε συνεργασία με το ΚΕΚ «Ερμής», ασθενής, πρώην ένοικος του Προστατευόμενου 
Διαμερίσματος και πλέον χρήστης των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας, συνέχισε την 
προετοιμασία για επαγγελματική αποκατάσταση. Συμμετείχε στο πρόγραμμα νέων 
επιχειρηματιών, αλλά λόγω δυσκολιών που αντιμετώπισε εγκατέλειψε την προσπάθεια και 
προσανατολίστηκε προς την εύρεση αμειβόμενης εργασίας. Ο εν λογω ένοικος βρίσκεται από 
το Δεκέμβριο πάλι στον Ξενώνα λογω σοβαρής υποτροπής της νόσου του σε συνδυασμό με 
επιδείνωση της οργανικής του κατάστασης.

Παράλληλα, δύο ένοικοι του Προστατευόμενου Διαμερίσματος, μεσήλικες με χρόνια ψυχωσική 
διαταραχή, παρακολουθούν τέσσερεις φορές εβδομαδιαίως το εργαστήρι προεπαγγελματικής 
κατάρτισης του Αιγινητείου Νοσοκομείου.  Αξίζει να αναφέρουμε εδώ τα πολύ θετικά σχόλια 
των επαγγελματιών, εκπαιδευτών και θεραπευτών των εργαστηρίων, για τη λειτουργικότητα και 
τη συμπεριφορά των ασθενών μας παρά τη χρονιότητα και τη βαρύτητα της νόσου τους. 

Αλλαγές στο προσωπικό έγιναν είτε λόγω παραίτησης συναδέλφων (ψυχολόγος το 
Φεβρουάριο 2007 - νέα πρόσληψη τον Ιανουάριο 2008), είτε λόγω πλήρωσης κενής θέσης 
(κοινωνική λειτουργός τον Ιούνιο 2007).  Παραμένει κενή μια θέση κοινωνικού/ής λειτουργού και 
υπάρχει ανάγκη πλήρους απασχόλησης του μεταφραστή γλώσσας φαρσί, λόγω μεγάλου 
αριθμού παραπομπών προσφύγων από το  Αφγανιστάν.

Συμπερασματικά, στο πρόγραμμα «ΙΟΛΑΟΣ» αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που προκύπτουν 
σε όλα τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με επιπρόσθετη δυσκολία την 
προσφυγική ιδιότητα. Λόγω του ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή 
στην Ελλάδα δεν είναι αναγνωρισμένοι αλλά με καθεστώς «αιτούντος άσυλο», η αβεβαιότητα 
για το μέλλον («θα ανανεωθεί η κάρτα παραμονής;») και η απουσία της οικογένειας που θα 
μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά στο πλήγμα της ψυχικής νόσου, αποτελούν 
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επιβαρυντικούς παράγοντες για τη βελτίωση ή τη σταθεροποίηση της ψυχικής τους 
κατάστασης.

Οι άνθρωποι που εργάζονται στη δομή προσπάθησαν και τα κατάφεραν να κρατήσουν το 
υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών που χαρακτηρίζει το πιλοτικό πρόγραμμα «Ιόλαος» από
την αρχή της λειτουργίας του. 

V. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κατά το 2007, το ΕΣΠ συμμετείχε στην υλοποίηση των ακόλουθων προγραμμάτων:

· Νομική Συνδρομή προς αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες θύματα trafficking και 
αλλοδαπούς φορείς του ιού HIV /AIDS: Υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εξωτερικών και αποτελεί τη συνέχεια του ανωτέρω με την προσθήκη για πρώτη φορά 
της αρωγής των αλλοδαπών φορέων του ιού HIV /AIDS που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας. (Περισσότερες λεπτομέρειες στο κομμάτι της ΝΥ).

· Οδηγός ανθρωπιστικής προστασίας: Υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εξωτερικών, με στόχο την αρωγή και υποστήριξη των αλλοδαπών στην Ελλάδα, μέσω 
της εκπόνησης ενός πρακτικού οδηγού που θα αφορά στα δικαιώματα και στις 
υποχρεώσεις τους βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Λόγω αλλαγών στην νομοθεσία 
καθυστέρησε η οριστικοποίηση του οδηγού.         

· ΑΡΓΩ III: Υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
περιλαμβάνει εκπαιδευτικές αποστολές σε νησιωτικές και διασυνοριακές περιοχές, 
διοργάνωση σεμιναρίων, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη σε υπαλλήλους γραφείων 
ασύλου. Περιλαμβάνει επίσης: national training missions, 2 day seminar with 
participation of all police officers from border areas, Drafting of a manual for the Police 
Academy (asylum seekers interview techniques to be used for the training of police 
officers: Greek language), A study (unaccompanied minors - delivered in Greek 
language),  Staff Exchange between Greece, Bulgaria and Cyprus, Psychological 
support by visiting officers at the Central Police Station of Athens.   

· Fostering the best interest of the child in care institutions for unaccompanied
minors: Ξεκίνησε σε συνεργασία με τον Τσέχικο Οργανισμό OPU και στόχους α) την 
ποιότητα των φορέων υποδοχής ασυνόδευτων ανήλικων και β) τις ικανότητες και την 
εκπαίδευση των απασχολούμενων σε τέτοιους φορείς.

· Identifying and Promoting Good Practices for Unaccompanied Minors in the EU
Asylum Legislation (ERF – COMMUNITY ACTIONS 2005): Ξεκίνησε με 
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και στόχο την ανάδειξη και 
ανάλυση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί Ασύλου και Προσφύγων για 
τα ασυνόδευτα ανήλικα και η μελέτη της εφαρμογής τους

· ERF – COMMUNITY ACTIONS 2006-  “Services at borders: a practical co-
operation”: Μελέτη πάνω στις διαδικασίες ασύλου καθώς και στην πρόσβαση σε αυτή 
των αιτούντων άσυλο σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

· «Παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής στους αιτούντες άσυλο κατά τα διοικητικά 
και δικαστικά διαβήματα και παροχή αρχικού προσανατολισμού»: Γίνεται 
αναφορά στο κεφάλαιο της Νομικής Υπηρεσίας.

· “Προώθηση ένταξης προσφύγων στην Ελληνική κοινωνία μέσω συμβουλευτικής 
και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης”:  Γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας.

· COUNCIL OF EUROPE/ EUROPEAN YOUTH FOUNDATION “RAISING THE VOICES 
OF YOUNG REFUGEES: A STEP FORWARD TO ORGANISE OURSELVES”: Leader 
Community Development Centre, Montenegro. Main event: European meeting of young 
refugees in Budapest to launch European Network for Young Refugees.

· European Volunteer Service: Απασχόληση μιας εθελόντριας στην νομική υπηρεσία.
· EQUAL: Τέσσερις συμπράξεις. 
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1) «+ ΠΡΑΞΙΣ» - Συνεργασία για την Απασχόληση: Αναφορικά με τη δεύτερη φάση της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η Α.Σ. «+ ΠΡΑΞΙΣ» είχε ως στόχο την ανάπτυξη 
εργαλείων, μεθόδων και πρακτικών που θα συμβάλλουν στην ποιοτικότερη ένταξη στην 
αγορά εργασίας, με συντονιστή την ΕΚΠΟΣΠΟ «ΝΟΣΤΟΣ». Μέσα από το πρόγραμμα 
εξυπηρετήθηκαν 189 άτομα, 6 από τα οποία εντάχτηκαν σε ειδικό πρόγραμμα Stage
του ΟΑΕΔ. Επίσης περισσότερα από 30 άτομα εντάχτηκαν  σε θέσεις σταθερής ή 
περιστασιακής εργασίας.  Τα στατιστικά στοιχεία για τις άλλες δράσεις που 
υλοποιήθηκαν μέσα από την EQUAL έχουν συμπεριληφθεί στις εκθέσεις της ΝΥ και ΚΥ.   
2) ΑΚΤΙΝΕΡΓΙΑ: Σχετικά αναφέρονται στα κεφάλαια της Νομικής και Κοινωνικής 
Υπηρεσίας.
3) «ΑΛΚΗΣΤΙΣ»: Στο πλαίσιο του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
Equal, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες: α)Λειτούργησε δημιουργικά 
εργαστήρια για παιδιά προσφύγων και μεταναστών, β)Διενήργησε πρόγραμμα ειδικής 
συμβουλευτικής ενίσχυσης και παροχής κατ΄ οίκον υποστήριξης για 21 ιδιαίτερα 
ευάλωτες οικογένειες προσφύγων, γ)Συνέταξε φυλλάδιο με βασικές πληροφορίες 
σχετικά με τις θεσμικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν την ένταξη των γυναικών
μεταναστριών και προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, δ)Εκπόνησε μελέτη με τίτλο 
«Μετανάστριες και Γυναίκες Πρόσφυγες στην Ελλάδα»  με την οποία επιχειρεί να 
καταδείξει τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των γυναικών μεταναστριών 
και προσφύγων. 
4) «Σύστημα ποιότητας Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης & Απασχόλησης» 
(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ): Είναι η Σύμπραξη που έχει επιλεγεί ως μία από τις άριστες πρακτικές του 3 
ΚΠΣ.

· ΑΓΗΣ ΙΙΙ: Αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο της Νομικής Υπηρεσίας.
· ΣΥΥ: Αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

VI. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ.

1)Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες εκπροσωπείται στην ΕΕΔΑ από τις κ.κ. Λίλιαν 
Χρυσοχοίδου-Αργυροπούλου και Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου.

Το Γ τμήμα της ΕΕΔΑ το οποίο είναι αρμόδιο για τα δικαιώματα αλλοδαπών και αιτούντων 
άσυλο και προεδρεύεται από την κυρία Λ. Χρυσοχοίδου-Αργυροπούλου, Α’ Αντιπρόεδρος της 
ΕΕΔΑ, ασχολήθηκε επανειλημμένα με θέματα της αρμοδιότητας του και κάλεσε εκπροσώπους 
της ΝΥ του ΕΣΠ για να συνεισφέρουν με προτάσεις τους στις εισηγήσεις της Ολομέλειας της 
ΕΕΔΑ.

Μια από τις ιδιαίτερα σημαντικές συνεργασίες του ΕΣΠ με την ΕΕΔΑ ήταν το θέμα Εμπορίας 
Ανθρώπων (trafficking) και η οποία συνετέλεσε, και με την συνεργασία και άλλων φορέων, στην 
κατάρτιση της τελικής εισήγησης που υιοθετήθηκε από την ολομέλεια της ΕΕΔΑ της 14/06/07.
.
Στην συνέχεια η ΕΕΔΑ ασχολήθηκε επί μακρόν και σε δύο συνεδριάσεις της ολομέλειας με την 
εν γένει κατάσταση εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περί προσφυγικού ασύλου και 
τα προβλήματα που συναντούν οι αιτούντες άσυλο συμφώνα και με μαρτυρίες της ΝΥ του ΕΣΠ. 
Η προσπάθεια αυτή οδήγησε σε εισήγηση που εγκρίθηκε και από την ολομέλεια της 17/01/08.

2) Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ)
Το ΕΣΠ συμμετέχει στην Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή ΜΚΟ του Υπουργείου Εξωτερικών 
μαζί με όλες τις ΜΚΟ που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ΥΔΑΣ, και εκπρόσωπός του 
καλείται σε όλες τις σχετικές συνεδριάσεις.

3) Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).
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Το ΕΣΠ εξακολούθησε να είναι Επιχειρησιακός Εταίρος της Υπάτης Αρμοστείας, η οποία κατά 
το 2007 χρηματοδότησε τις υπηρεσίες ενός δικηγόρου πλήρους απασχόλησης του ΕΣΠ (border
monitor).

4) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Πρόσφυγες και Εξορίστους (ECRE).
Το ECRE εκπροσωπείται στην Ελλάδα από το ΕΣΠ και στην Εκτελεστική Επιτροπή του είναι 
εκλεγμένο μέλος ως τον Σεπτέμβριο 2009 η Πρόεδρος του ΕΣΠ Ηρώ Νικολακοπούλου-
Στεφάνου, η οποία εκπροσωπεί επίσης τις χώρες της Νοτίου Ευρώπης: Ιταλία, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Γαλλία.

Στα πλαίσια του ECRE, του ειδικού δικτύου ΜΚΟ για το άσυλο και τους εξορίστους, 
συζητήθηκαν το 2007 θέματα που αφορούσαν κυρίως σε ζητήματα έρευνας και διάσωσης στη 
θάλασσα (access to Europe), επιστροφών στις χώρες πρώτης υποβολής ασύλου στα πλαίσια 
του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ, συνθηκών κράτησης των αιτούντων άσυλο, καθώς και άνισης 
εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών που αφορούν το άσυλο.

Το ανοιξιάτικο συνέδριο  Βiannual General Meeting του (ECRE) οργανώθηκε φέτος στις 18 & 
19 Μαΐου από το ΕΣΠ, με συνδιοργανωτές το «Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες της Δανίας» και 
το «Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών», στον θαυμάσιο και φιλόξενο χώρο του οποίου έλαβαν χώρα 
όλες οι εργασίες του. Το Συνέδριο, με επίσημο τίτλο «Τα πάντα ρει», ασχολήθηκε με τις 
τρέχουσες εξελίξεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο. Συμμετείχαν εκπρόσωποι Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, μελών του ECRE, από δεκαπέντε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως καθώς και από άλλες επτά χώρες, (Ελβετία, Ουκρανία, Σερβία, Ρωσία κ.α.).  

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η διαδικασία και οι συνθήκες υποδοχής των 
προσφύγων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η εξασφάλιση ασφαλούς, βιώσιμης και 
αξιοπρεπούς εκούσιας επιστροφής προσφύγων στις πατρίδες τους όταν τούτο είναι εφικτό 
λόγω αλλαγής συνθηκών, καθώς και οι νεώτερες ευρωπαϊκές εξελίξεις και προοπτικές για την 
πολιτική ασύλου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τη διάρκεια του 2007, και επί Πορτογαλικής Προεδρίας (Β’ 
εξάμηνο 2007) επιτεύχθηκαν δύο στόχοι: α) Υπεγράφη η νέα Συνθήκη της Λισαβόνας με ισχύ 
από το 2009, η οποία καθιερώνει την ειδική πλειοψηφία για αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά 
με το άσυλο και τη μετανάστευση, μετά από συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και β) 
Επεκτάθηκε ο χώρος Σέγκεν στα 9 από τα 10 νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Κατά το 2007 
υπεγράφησαν αρκετές διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής καθώς επίσης δημιουργήθηκαν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο τα Rapid Border Intervention Teams (RABITs) μονάδες δηλαδή ταχείας 
επέμβασης στα σύνορα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για ένα Κοινό Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Ασύλου (Common European Asylum System – CEAS).

VII. ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

Για την εξεύρεση πόρων κινήθηκαν τα μέλη του ΔΣ, μέλη του προσωπικού και ιδίως της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Εξεύρεσης Πόρων, με την βοήθεια, 
τους πρώτους μήνες του έτους, της Υπεύθυνης Εξεύρεσης Πόρων.

Κατά τη διάρκεια του έτους το ΕΣΠ έλαβε σημαντικό αριθμό χρηματικών δωρεών. Οι 
περισσότερες ήταν για ειδικούς σκοπούς, όπως άλλωστε και οι χορηγίες για τις φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις.

Μια συγκινητική δωρεά ήταν η προσφορά μισθοδοσίας σε δύο πρόσφυγες για να εργασθούν 
στην Ηλεία, στη ανοικοδόμηση πυροπαθών περιοχών. Η προσφορά αυτή είχε τόσο καλή 
απήχηση, ώστε να επαναληφθεί φέτος για τέσσερις πρόσφυγες.
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Μεγάλες δωρεές έγιναν επίσης για την αγορά ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού για τα 
γραφεία του ΕΣΠ.  Έτσι, χάρις στις δωρεές του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Ιδρύματος
Λεβέντη ανανεώθηκε ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του ΕΣΠ.

Έγιναν επίσης πολλές δωρεές εις είδος, κυρίως τρόφιμα, είδη ρουχισμού και εξοπλισμός που 
μοιράσθηκαν αμέσως σε πρόσφυγες. Επίσης για την ανανέωση της επίπλωσης και των χαλιών 
της ΠΥΞΙΔΑΣ. Επισυνάπτεται κατάλογος δωρεών που έγιναν απ’ ευθείας στην Κοινωνική 
Υπηρεσία, όπου, εκτός από τα παιχνίδια, φαγητά και γλυκά για τις γιορτές της ΠΥΞΙΔΑΣ, 
ξεχωρίζουν ορθοπεδικά είδη και ακουστικά βαρηκοΐας για πρόσφυγες που τα είχαν ανάγκη.

Χάρις σε ευγενική προσφορά του Δήμου Αθηναίων με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας του 
Πρόσφυγα (20 Ιουνίου), αναρτήθηκαν αφίσες, με εκκλήσεις βοήθειας υπέρ του ΕΣΠ, ευγενώς 
προσφερθείσες από την Εταιρεία Leo Burnett, σε πολλές από τις ειδικές θέσεις για αφίσες στις 
στάσεις λεωφορείων της Αθήνας.

Μεγάλη επιτυχία είχε η βραδιά υπέρ του ΕΣΠ στις 19 Σεπτεμβρίου (αρχικά ετοιμαζόταν για τις 6 
Ιουνίου αλλά αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών) στον κήπο της κατοικίας του Πρέσβη της 
Ελβετίας κ. Paul Koller-Hauser. Ο Πρέσβης και η σύζυγός του, κα Ada Hauser-Koller, είχαν την 
καλοσύνη να βρουν χορηγούς, που φρόντισαν για την διαμόρφωση και τον στολισμό του 
χώρου, καθώς και για τα φαγητά, τα γλυκά (ελβετικές σπεσιαλιτέ) και ποτά που προσφέρθηκαν, 
και η διάσημη πιανίστα κ. Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου προσέφερε ένα εκλεκτό μουσικό 
πρόγραμμα.  Στη διάρκεια του γεύματος έγινε λαχειοφόρος αγορά.

Το ΕΣΠ οργάνωσε επίσης, ρεσιτάλ τραγουδιού της φημισμένης κ. Barbara Hendricks στο 
θέατρο Παλλάς, στις 28 Νοεμβρίου, με τη συνοδεία στο πιάνο του κ. Love Derwinger. Μετά το 
ρεσιτάλ ακολούθησε γεύμα προς τιμήν των δύο καλλιτεχνών. 

VIII. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΠ ευχαριστεί όλους εκείνους που βοήθησαν το έργο του το 
2007.

· Τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, 
Δικαιοσύνης, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης & Κοινωνικής 
Προστασίας, Πολιτισμού, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.

· Tην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
· Τον Πρέσβη της Ελβετίας κ.Paul Koller-Hauser  και τη σύζυγό του κ .Ada Hauser-Koller.
· Την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.
· Την Εκκλησία της Ελλάδος.
· Τη Νομαρχία Αττικής.
· Τους Δήμους Αθηναίων, Περιστερίου, Αμαρουσίου.
· Το Συνήγορο του Πολίτη.
· Τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
· Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.
· Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.
· Τις ΜΚΟ της Ελλάδος και του Εξωτερικού, με τις οποίες το ΕΣΠ συνεργάσθηκε στενά.
· Τις Εταιρείες: Agilis S.A, Leo Burnett

Καρέλια Symposium Communication
Jaguar Hellas «ΑΙΩΝ»
Superb Maritime ΕΛΙΝΟΙΛ

· Την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και τις Τράπεζες: UBS, ΕΤΕ
· Το Ίδρυμα Λεβέντη.
· Το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
· Το Ίδρυμα Κωστοπούλου.
· Την Τράπεζα Τροφίμων.
· Το ΙΕΚ Δέλτα.
· Το Φεστιβάλ Αθηνών.
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· Τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
· Τον Ροταριανό Όμιλο Αθηνών-Λυκαβηττού.
· Την Σχολή Μωραίτη.
· Το Κολλέγιο Αθηνών.
· Την κ. Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου.
· Τον κ. Σπύρο Νάκα.
· Την κ. Καίτη Κυριακοπούλου.
· Την κ. Αναστασία Πίντου.
· Τα ΜΜΕ που έδωσαν δημοσιότητα στο έργο μας. 
· Όλους τους δωρητές μικρών και μεγάλων ποσών.
· Όλους τους χορηγούς και δωρητές που συνέβαλαν για την επιτυχία των εκδηλώσεων 

στην Πρεσβεία της Ελβετίας και στο ρεσιτάλ της Barbara Hendricks.
· Όλους τους εθελοντές που προσέφεραν με ενθουσιασμό τον πολύτιμο χρόνο τους.

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

Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου Ελένη Ζαούση
Πρόεδρος Γενική Γραμματεύς
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        ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Latino Πίτσες
ABBOTT Ταινίες Σακχαρώδη Διαβήτη
Belissimmo πίτσες
Cremona Catering Πίτσες
Hellenic Catering Σάντουιτς και γλυκά

IT Εταιρία Εδεσμάτων Σάντουιτς

KPMG Κυριάκου Σύμβουλοι ΑΕ Τρόφιμα, Βρεφικές Πάνες

NESTLE Βρεφικό Γάλα
Oskar di pasta Πίτσες
Petit Catering Γλυκά

PricewaterhouseCoopers Business 
Solutions S.A.

Παιχνίδια

Αkoustica Medica Ακουστικά Βαρηκοΐας

Αφοι Ασημακοπούλου Γλυκά

Αφοι Κ.Σαραφιδη Α.Ε.Β.Ε. Παιχνίδια , υποδήματα και Σχολικά 
είδη

ΒΑΡΣΟΣ Γλυκά

Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης Βιβλία

Εναρμώνειο Ωδείο Δωρεάν μαθήματα μουσικής

ΕΥ ΚΙΝΗΣΙΣ Ορθοπεδικά Είδη (κηδεμόνας)

Κεντρο Ελληνικης Γλώσσας Έντυπα εξεταστικών θεμάτων

Κέντρο Ορθοπαιδικών Εφαρμογών Ορθοπεδικά Είδη

Ο.Ν.Α. Αίθουσα ΟΝΑ

ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ Σχολικά είδη

Φεστιβάλ Αθηνών Δωρεάν  εισιτήρια


