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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 
 

ΡΑΓΔΑΙΕ ΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ 2016 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΘΕΣΩΣΟ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΝΕΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ Η 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 
Οι ραγδαίεσ εξελίξεισ ςτθ διαχείριςθ  προςφυγικϊν ι και μεταναςτευτικϊν ροϊν  ςτθν Ευρϊπθ και τθν 

Ελλάδα με το μαηικό κφμα προςφφγων που ζφταςε το 2015 ςτισ ελλθνικζσ ακτζσ και εν ςυνεχεία ςτθν 

Ευρϊπθ, άλλαξαν ριηικά τθν ευρωπαϊκι πολιτικι αςφλου και μετανάςτευςθσ και τθν αντίςτοιχθ τθσ χϊρασ 

μασ.  

 

Το κλείςιμο των ςυνόρων άφθςε από τον περαςμζνο Μάρτιο 2016  χιλιάδεσ ανκρϊπουσ κακθλωμζνουσ ςε 

μθ επαρκείσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των προςφφγων που βρίςκονται ανά τθν ελλθνικι 

επικράτεια ανζρχεται ςε 53.978, με τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία -29.291 άτομα- να διαμζνουν ςτθ βόρεια 

Ελλάδα1, εκ των οποίων 10.257 ςτθν Ειδομζνθ. Η Ελλάδα δεν είναι πλζον χϊρα διεφλεςθσ (transit), ενϊ θ 

νζα πραγματικότθτα που διαμορφϊνεται υποχρεϊνει πλζον τθ χϊρα να ενεργιςει χωρίσ άλλεσ 

κακυςτεριςεισ- και να προετοιμάςει κατάλλθλεσ δομζσ για τθν προςταςία των προςφυγικϊν πλθκυςμϊν 

που είτε κα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα –ζωσ τθν ολοκλιρωςθ εξζταςθσ του αιτιματόσ 

τουσ- είτε και μόνιμα, και κα πρζπει άρα να ενταχκοφν ομαλά ςτθν ελλθνικι κοινωνία. 

 

Η ζλλειψθ κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ εκ μζρουσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ, θ αδυναμία εξαςφάλιςθσ επαρκϊν 

και κατάλλθλων χϊρων φιλοξενίασ, θ ανυπαρξία υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν, θ απουςία αξιόπιςτθσ 

πλθροφόρθςθσ και διερμθνείασ, θ απόςταςι τουσ από τα Ρεριφερειακά Γραφεία Αςφλου και γενικότερα οι 

αδυναμίεσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ για τθ ςτζγαςθ και τθν εξζταςθ αιτθμάτων αςφλου ζχει διογκϊςει 

ςιμερα το τεράςτιο πρόβλθμα που παρατθρείται ςτθ χώρα μασ ςε ςχζςθ με τθν πρόςβαςθ ςτθ 

διαδικαςία αςφλου των προςώπων που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ, οι οποίοι παραμζνουν ςε 

προςωρινζσ δομζσ ςτζγαςθσ, ακατάλλθλεσ για μακροχρόνια διαμονι.   

 

Τισ τελευταίεσ εβδομάδεσ μεγάλοσ αρικμόσ προςφφγων ςυγκεντρϊνεται κακθμερινά ζξω από τα γραφεία 

μασ τόςο ςτθν Ακινα όςο και ςτθ Θεςςαλονίκθ, αναηθτϊντασ ςυνδρομι για τθν υποβολι αιτιματοσ 

αςφλου. Στθ προςπάκειά μασ να τουσ εξυπθρετιςουμε, διαπιςτϊςαμε ςτθ πράξθ τθν αδυναμία μασ να 

προςφζρουμε ςυνδρομι για τθν εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ διαδικαςία. Είναι δε κοινϊσ γνωςτό ότι θ 

ζλλειψθ πρόςβαςθσ ςτθ διαδικαςία αςφλου ςυνεπάγεται κίνδυνο ςφλλθψθσ και αδυναμία απόλαυςθσ 

ςυνκθκϊν υποδοχισ (πρόςβαςθ ςε ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, εργαςία, εκπαίδευςθ κ.ά)2 

 

                                                 
1
 Ρθγι: Συντονιςτικό Πργανο Διαχείριςθσ τθσ Ρροςφυγικισ Κρίςθσ 20/4/2015. 

2
 Βλ. Δελτίο Τφπου ΕΣΡ 

mailto:gcr1@gcr.gr
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/554-adynamia-prosvasis-sto-asylo


4  
  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ   

Σολωμοφ 25, 106 82 ΑΘΗΝΑ | Καςςάνδρου 37Α,  54633 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
TEL: (+30) 210 38 00 990 | 2310 250045   FAX: (+30) 210 38 03 774   EMAIL: gcr1@gcr.gr 

 

  

ΕΚΣΑΚΣΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 
 

Το ΕΣΡ ζχει επανειλθμμζνωσ προβεί το τελευταίο διάςτθμα ςε παρεμβάςεισ προσ τθν υπθρεςία Αςφλου. 

Απαντϊντασ ςε μία απϋαυτζσ, θ Υπθρεςία (ςτισ 19/4/2016) ανακοινϊνει ότι «προτίκεται να προβεί ςτθν 

υλοποίθςθ ενόσ ζκτακτου ςχεδίου καταγραφισ αιτιςεων διεκνοφσ προςταςίασ». Στουσ ενδιαφερόμενουσ 

κα χορθγθκεί δελτίο αιτοφντοσ διεκνι προςταςία, το οποίο αποτελεί ζγγραφο ταυτοποίθςθσ και τουσ 

προςτατεφει από απζλαςθ μζχρι τθν τελεςίδικθ κρίςθ του αιτιματόσ τουσ. Επίςθσ εξαςφαλίηει πρόςβαςθ 

ςε υπθρεςίεσ υγείασ και εκπαίδευςθσ. Η καταγραφι κα γίνει με τθ ςυμβολι του Ευρωπαϊκοφ Γραφείου 

Στιριξθσ Αςφλου (EASO) όςο και τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ.   

 

Ήδθ από το Νοζμβριο του 2015, το ΕΣΡ για να αντιμετωπίςει τισ άμεςεσ ανάγκεσ του μετακινοφμενου 

προςφυγικοφ πλθκυςμοφ, δθμιοφργθςε κινθτζσ μονάδεσ ενθμζρωςθσ και παροχισ εξατομικευμζνθσ 

βοικειασ για τθν καλφτερθ πρόςβαςθ ςτθ διαδικαςία Αςφλου, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 

«Αντιμετωπίηοντασ τθν Ρροςφυγικι Κρίςθ ςτθν Ακινα». 

 

Παραμζνει αμφίβολο κατά πόςο θ Ελλάδα αυτι τθ ςτιγμι εκπλθρώνει τισ υποχρεώςεισ τθσ όςον αφορά 

ςτθν πρόςβαςθ ςφμφωνα με τθν εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία που καλείται να εφαρμόςει.  

 

Η ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΕ - ΣΟΤΡΚΙΑ 
Μετά τθν 20/3/2016 (Συμφωνία ΕΕ- Τουρκίασ), οι πρόςφυγεσ που φτάνουν ςτα Ελλθνικά νθςιά 

αναγορεφονται ςε «παράτυπουσ μετανάςτεσ» και επιςτρζφονται ςτθν Τουρκία. Η ςυμφωνία καταργεί κάκε 

νομικό κεκτθμζνο ωσ προσ τθν προςταςία των προςφφγων, όπωσ αυτό οικοδομικθκε με το διεκνζσ, 

ενωςιακό και εκνικό δίκαιο, τθν Σφμβαςθ τθσ Γενεφθσ του 1951 και τθ νομολογία του Ευρωπαϊκοφ 

Δικαςτθρίου των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου.  

Θα αναγνωριςτεί θ Τουρκία ωσ «αςφαλισ χϊρα» («πρϊτθ χϊρα αςφλου» για τουσ Σφρουσ και «αςφαλισ 

τρίτθ χϊρα» για όλουσ τουσ υπόλοιπουσ πρόςφυγεσ), παρά το γεγονόσ ότι δεν δεςμεφεται πλιρωσ από τθν 

Σφμβαςθ τθσ Γενεφθσ του 1951, επιφυλάςςει για τουσ Σφρουσ ζνα ιδιότυπο κακεςτϊσ προςωρινισ 

προςταςίασ, χωρίσ πρόςβαςθ ςε δικαιϊματα, ςυγκαταλζγεται ςτισ χϊρεσ με τισ περιςςότερεσ καταδίκεσ 

από το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου;  

Ήδθ ζχουμε τα πρϊτα δείγματα γραφισ από τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ αλλά και τθν ιςχφ του νζου 

νόμου 4375/2016: όςοι πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ καταγράφονται ςτα νθςιά του Αιγαίου από τθν 20θ 

Μαρτίου 2016 υπάγονται ςε κακεςτϊσ γενικευμζνθσ και ςυςτθματικισ κράτθςθσ. Εξάλλου, ζχουν ιδθ 

εκδοκεί οι πρϊτεσ αποφάςεισ –ςτα αιτιματα αςφλου που υποβλικθκαν και ιδθ εξετάςκθκαν ςε 

περιπτϊςεισ ειςόδου μετά τθν 20θ Μαρτίου με τισ οποίεσ γίνεται δεκτόσ ο παραπάνω «χαρακτθριςμόσ» τθσ 

Τουρκίασ. Το ΕΣΡ κα αντιδράςει με κάκε τρόπο ςτθν επιςτροφι ςτθ Τουρκία προςϊπων που χριηουν 

προςταςίασ και τα δικαιϊματα των οποίων παραβιάηονται από τθ παραπάνω ςυμφωνία. 
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2015 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 
ΠΡΩΣΟΦΑΝΗ ΠΡΟΦΤΓΙΚΗ ΚΡΙΗ: ΑΠΟ ΣΗΝ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΟ ΚΛΕΙΙΜΟ ΣΩΝ ΤΝΟΡΩΝ 
Υπολογίηεται ότι το 2015 μόνο από καλάςςθσ πραγματοποιικθκαν 1.015.078 αφίξεισ, εκ των οποίων οι 

865.723 ςτθν Ελλάδα3. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ θ Ελλάδα αποτελοφςε για τθ ςυντριπτικι 

πλειοψθφία των νεοειςερχομζνων χϊρα «διζλευςθσ», αφοφ θ ροι από τθν είςοδο ςτα νθςιά ζωσ τθν ζξοδό 

τουσ από τα βόρεια ςφνορα τθσ χϊρασ (κυρίωσ τθ περιοχι τθσ Ειδομζνθσ ςτο Ρολφκαςτρο του Ν. Κιλκίσ) 

ςυνεχιηόταν αμείωτθ. Μαηί με τουσ «νεοειςερχόμενουσ» τθ χϊρα εγκατζλειψαν ακόμα και πρόςφυγεσ 

ι/και μετανάςτεσ που είχαν νωρίτερα εγκαταςτακεί και είχαν καταςτεί –λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ- από 

τα πλζον ευάλωτα τμιματα τθσ κοινωνίασ.  

 

 

ΑΦΙΞΕΙ  

 

Η Λζςβοσ, θ Χίοσ και θ Σάμοσ αποτζλεςαν για το 2015 τισ τρεισ πρϊτεσ ςε αφίξεισ πφλεσ ειςόδου 

πανελλαδικά. Στο νθςί τθσ Λζςβου καταγράφθςαν 500,0184 αφίξεισ ςε ςφνολο 856.723.5 Κακίςταται ςαφζσ 

ότι θ Λζςβοσ αποτζλεςε τθν κφρια πφλθ, όχι μόνο προσ τθν Ελλάδα, αλλά και προσ το Ευρωπαϊκό ζδαφοσ εν 

γζνει.   

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 2015 θ Χίοσ δζχτθκε ςυνολικά 115.637 νεοειςερςχόμενουσ, ενϊ θ Σάμοσ και το 

Αγακονιςι και ςε ςαφϊσ μικρότερο βακμό θ Ικαρία και Φοφρνοι αποτζλεςαν ςθμείο ειςόδου για  για 

95.324 ανκρϊπουσ.   

 

Οι μαηικζσ ροζσ του 2015 ανζτρεψαν ςτθ πράξθ το ςφςτθμα του Δουβλίνου και ταυτόχρονα κατάργθςαν τισ 

εκνικζσ πολιτικζσ αςφλου και μετανάςτευςθσ, επιβάλλοντασ τθν ανάγκθ ανάπτυξθσ νζων πολιτικϊν 

ςυνεργαςίασ και υποςτιριξθσ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ. Στθ προςπάκεια τθσ να αντιμετωπίςει τθ 

                                                 
3
ΡθγιUNHCR 

4
 UNHCR, Lesvos island snapshot - 31 Dec 2015, available at: http://reliefweb.int/report/greece/greece-lesvos-island-snapshot-31-

dec-2015   
5
 UNHCR, GREECE REFUGEE EMERGENCY RESPONSE- UPDATE #8, available at: http://reliefweb.int/report/greece/greece-refugee-

emergency-response-update-8-29-november-31-december-2015  

Αιτιςεισ Χοριγθςθσ 

Αςφλου 
2015 2014 Μεταβολι (%) 

Άντρεσ 9866 7646 29,0% 

Γυναίκεσ 3331 1786 86,5% 

φνολο 13197 9432 39,9% 

(Αςυνόδευτοι 

Ανιλικοι) 
426 451 -5,5% 

mailto:gcr1@gcr.gr
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GreeceOperationalUpdate%238-29Nov-31Dec2015.pdf
http://reliefweb.int/report/greece/greece-lesvos-island-snapshot-31-dec-2015
http://reliefweb.int/report/greece/greece-lesvos-island-snapshot-31-dec-2015
http://reliefweb.int/report/greece/greece-refugee-emergency-response-update-8-29-november-31-december-2015
http://reliefweb.int/report/greece/greece-refugee-emergency-response-update-8-29-november-31-december-2015
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κατάςταςθ αυτι, θ μεταναςτευτικι πολιτικι  τθσ Ενωςθσ προχϊρθςε ςε υιοκζτθςθ καινοτόμων πλθν όμωσ 

όπωσ ςτθ πράξθ αποδείχκθκε ατελζςφορων λφςεων. Με απόφαςι του από 14.9.2015,  το Συμβοφλιο 

Υπουργϊν αποφάςιςε τθν «μετεγκατάςταςθ» (relocation) ςυνολικά 40.000 αιτοφντων άςυλο «ςε προφανι 

ανάγκθ προςταςίασ» από τθν Ιταλία και τθν Ελλάδα, εκ των οποίων 16.000 κα ιταν αιτοφντεσ άςυλο από 

τθν Ελλάδα ενϊ με νζα απόφαςθ του Συμβουλίου από 22.9.2015 επεκτάκθκε θ πολιτικι τθσ 

«μετεγκατάςταςθσ» θ οποία κα αφοροφςε πλζον –ςφμφωνα με τθν νεϊτερθ απόφαςθ- ςε 120.000 

ςυνολικά αιτοφντεσ άςυλο από κράτθ μζλθ που δζχονταν ιςχυρζσ πιζςεισ λόγω των αφίξεων. Κακϊσ 50.400 

από τουσ ςυνολικά 120.000 αφοροφςαν ςε αιτοφντεσ από τθν Ελλάδα,  ςυνολικά 66.400 αιτοφντεσ άςυλο 

ςτθν Ελλάδα αποφαςίςκθκε να «μετεγκαταςτακοφν» ςε άλλα κράτθ μζλθ.(Council Decision (EU) 2015/1523 

of 14 September 2015 και Council Decision (EU) 2015/1601 of 22 September 2015)  

  

Mε τισ παραπάνω αποφάςεισ, θ ΕΕ υιοκζτθςε τθν αρχι τθσ μετεγκατάςταςθσ (relocation), που για πρϊτθ 

φορά επιτρζπει τον επιμεριςμό των αιτοφντων που ειςζρχονται ςτθν Ζνωςθ μεταξφ όλων των κρατϊν 

μελϊν και όχι μόνο ςε αυτά όπου πραγματοποιείται θ πρϊτθ είςοδοσ6. Η διαδικαςία ωςτόςο 

μετεγκατάςταςθσ ςτθρίχκθκε ςε διακρίςεισ μεταξφ των αιτοφντων αςφλου ανάλογα με τθ χϊρα καταγωγισ 

τουσ, περιόριηε τθ δυνατότθτα μετεγκατάςταςθσ ςε αιτοφντεσ από ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ καταγωγισ, 

ςφμφωνα με το ςυνολικό ποςοςτό χοριγθςθσ κακεςτϊτοσ ςε αιτιματα που προζρχονταν από τθ χϊρεσ 

αυτζσ ςτθν Ευρϊπθ και αναφζρεται ςε πρόςωπα που προδιλωσ δικαιοφνται προςταςίασ (in clear need of). 

H απροκυμία πολλϊν κρατϊν μελϊν να προςφζρουν προσ τθν Ελλάδα άμεςα κζςεισ «μετεγκατάςταςθσ» 

κακϊσ και τα γενικότερα προβλιματα και θ αβελτθρία του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ οδιγθςε ςε πολφ 

αργοφσ ρυκμοφσ υλοποποίθςθσ των παραπάνω αποφάςεων. Ενδεικτικά, μζχρι ςιμερα ζχει καταςτεί 

ςυνολικά (από Ελλάδα και Ιταλία) εφικτι θ μετεγκατάςταςθ λιγότερων από 1200 ατόμων εκ των οποίων 

μόνο 14 αςυνόδευτοι ανιλικοι. Χαρκατθριςτικά ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, μόλισ 

860 άτομα είχαν μετεγκαταςτακεί από τθν Ελλάδα ωσ τισ 21 Απριλίου 2016 και 565 από τθν Ιταλία 7.   

 

Υπό τθν πίεςθ των αυξανόμενων ροϊν και των τραγικϊν απωλειϊν ςε ανκρϊπινεσ ηωζσ ςτθ κάλαςςα, θ 

Γερμανία και θ Αυςτρία αποφάςιςαν το Σεπτζμβριο το άνοιγμα των ςυνόρων και τθ δθμιουργία ενόσ 

βαλκανικοφ διαδρόμου. Η περίοδοσ των «ανοιχτϊν» ςυνόρων κράτθςε περίπου δφο μινεσ. Στισ 18 

Νοεμβρίου 2015 θ διακριτικι πολιτικι που επιβάλλουν ςτα ςφνορά τουσ θ Σερβία, θ Κροατία και θ 

Σλοβενία ζχει ωσ αποτζλεςμα τον περιοριςμό των μετακινοφμενων πλθκυςμϊν κακϊσ επιτρεπόταν θ 

διζλευςθ μόνο ςε Σφριουσ, Ιρακινοφσ και Αφγανοφσ. Στισ 21 Φεβρουαρίου 2016, αρκετζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 

ζκλειςαν τα ςφνορά τουσ ςτουσ Αφγανοφσ πολίτεσ, προκαλϊντασ ζτςι ςυςςϊρευςθ προςφφγων ςτθν 

Ελλάδα και απερίγραπτεσ ςκθνζσ χάουσ και ςφγχυςθσ ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ των δυτικϊν Βαλκανίων.  

 

                                                 
6
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/09/14-jha-relocation-refugees/ 

 
7
 Στατιςτικά Υπθρεςίασ Αςφλου 

mailto:gcr1@gcr.gr
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/09/14-jha-relocation-refugees/
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/04/Relocation-procedures-up-to-10.4.16_gr.pdf
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Οι αλλαγζσ αυτζσ είχαν άμεςεσ επιπτϊςεισ και ςτθν Ελλάδα. Η χϊρα κλικθκε  να διαμορφϊςει ζνα ςοβαρό 

πλαίςιο υποδοχισ προςφφγων –το οποίο οφτωσ ι άλλωσ δεν υπιρχε-  πλζον κάτω από τεράςτιεσ πιζςεισ 

και μζςα ςε αςφυκτικζσ προκεςμίεσ.  Στο όλο ςφςτθμα Ρρϊτθσ Υποδοχισ, ζπρεπε ταυτόχρονα και μζςα ςε 

λίγουσ μινεσ  να  δθμιουργθκοφν και να λειτουργιςουν τα λεγόμενα «Ηot-spots». Η Ευρωπαικι Επιτροπι 

ειςιγαγε ειδικότερα ςτθ πολιτικι διαχείριςθ των ροϊν τθν προςζγγιςθ του «ςθμείου κόμβου» (hotspot) 

ςτα κράτθ μζλθ όπου ςθμειϊνονταν οι μεγαλφτεροι αρικμοί ειςόδου (Ιταλία – Ελλάδα). Στα ςθμεία αυτά τα 

εν λόγω κράτθ μζλθ κα υποςτθρίηονταν από Υπθρεςίεσ τθσ ΕΕ (Υποςτθρικτικό Γραφείο Αςφλου / ΕΑSO, 

Yθρεςία Συνόρων τθσ ΕΕ/ Frontex, Eurojust, Europol) προκειμζνου να ςυνδράμουν τισ εκνικζσ Αρχζσ των 

κρατϊν αυτϊν «ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ» και κυρίωσ ςτθν άμεςθ καταγραφι, λιψθ 

δακτυλικϊν αποτυπωμάτων και ταυτοποίθςθ των νεοςιερχομζνων. Η χϊρα δεν διζκετε τθν διοικθτικι 

υποδομι για ζνα τόςο μεγάλο εγχείρθμα, επικράτθςε πλιρθσ αςάφεια ωσ προσ το πλαίςιο λειτουργίασ και 

τθ πρακτικι λειτουργία των «Ηοtspots” ςε ςχζςθ με το όλωσ προβλθματικό και ανεπαρκζσ ςφςτθμα 

Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτθν Ελλάδα αλλά και τον ρόλο των Ευρωπαικϊν Υπθρεςιϊν εντόσ αυτϊν ενϊ το κεςμικό 

πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λειτουργοφςαν τα «hotspots” κατά τθ διάρκεια του 2015 παρζμεινε χωρίσ 

ςυγκεκριμζνθ νομοκετικι ρφκμιςθ.  

  

ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΦΤΓΙΚΗ ΚΡΙΗ 
 

Τον τελευταίο καιρό ζχουν γραφεί πολλά και ακουςτεί πολλά περιςςότερα για τον ρόλο των ΜΚΟ κατά τθ 

διάρκεια τθσ προςφυγικισ κρίςθσ, όπωσ ςυνθκίηεται να λζγεται θ μαηικι ειςροι προςφφγων ςτθν Ελλάδα 

τα τελευταία δυο χρόνια. Είναι γεγονόσ ότι θ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ζχει κινθτοποιιςει πλικοσ μθ 

κυβερνθτικϊν φορζων, τόςο ελλθνικϊν  όςο και διεκνϊν, που λόγω τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ βρζκθκαν 

ςτθν χϊρα, κακϊσ και ςυλλογικοτιτων και ομάδων, πζρα από τισ πρωτοβουλίεσ που λαμβάνονται από 

μικρότερεσ ι μεγαλφτερεσ oμάδεσ εκελοντϊν από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Σε ό, τι αφορά το ΕΣΡ, κεωροφμε ότι ο ρόλοσ ΜΚΟ και κράτουσ είναι διαφορετικόσ και διακριτόσ: δεν 

κεωροφμε ότι ο ρόλοσ των ΜΚΟ ςυνίςταται ςτθν υποκατάςταςθ τθσ οργανωμζνθσ Ρολιτείασ ωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ που τθσ αναλογοφν, οφτε ότι θ πλιρθσ ανάλθψθ των υποχρεϊςεων αυτϊν από φορείσ τθσ 

Ρολιτείασ κακιςτά τισ ΜΚΟ ι τθν ΚτΡ χωρίσ λόγο φπαρξθσ ι πεδίο δράςθσ. Θα πρζπει να διευκρινιςκεί από 

το ίδιο το κράτοσ πϊσ αντιλαμβάνεται το ρόλο των ΜΚΟ ι των φορζων τθσ ΚτΡ ςτο προςφυγικό ηιτθμα, ςε 

ποιο βακμό επιηθτά τθ ςυνδρομι τουσ και πϊσ οριοκετεί τισ «πρωτοβουλίεσ» τουσ. Είναι δεδομζνο ότι όταν 

δεν υπάρχει κρατικι πρωτοβουλία και ανάλθψθ ευκφνθσ, υπάρχει κενό που αναγκαςτικά καλφπτεται, 

κακϊσ υπάρχουν ανάγκεσ. 
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ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ ΣΟΤ  ΕΠ – 2015 
 

Το Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ επιχειρεί, ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ τθσ ςυνολικισ του δράςθσ, 

να παρεμβαίνει για τθ προάςπιςθ κεμελιωδϊν Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ςτθν Ελλάδα και ειδικότερα για 

τθ προςταςία προςφφγων που ειςζρχονται ςτθ χϊρα. Σθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ που αναλάβαμε κατά τθ 

διάρκεια του ζτουσ 2015, μεταξφ άλλων, ιταν: 

 

ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΛΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΧΗ 
ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Κατά τθ διάρκεια του 2015 πραγματοποιικθκαν από μζλθ του ΕΣΡ αποςτολζσ ςε ςθμεία ειςόδου ανά το 

Αιγαίο, με ςτόχο τθν ακριβζςτερθ δυνατι αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ και τθν προϊκθςθ λφςεων ςε 

βαςικά κεςμικά κενά και ελλείψεισ που παρατθρικθκαν. Στο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Monitoring of 

Entry Points, Asylum and Reception Conditions and Procedures for Refugees in Greece, πραγματοποιικθκαν 

14 αποςτολζσ ςε ςθμεία ειςόδου και εξόδου με ςκοπό τθν καταγραφι των ςυνκθκϊν και διαδικαςιϊν 

αςφλου και υποδοχισ. Συγκεκριμζνα, ζγιναν αποςτολζσ ςε Σάμο, Χίο, Κω, όδο, Καςτελλόριηο, Λζςβο, 

Λζρο, Ειδομζνθ και Καβάλα. Στο ίδιο πλαίςιο, το ΕΣΡ εξαςφάλιςε χρθματοδότθςθ για τθν μόνιμθ παρουςία 

προςωπικοφ ςτθν Ειδομζνθ και ςτον Ζβρο τον Οκτϊβριο 2015. Τισ αναφορζσ των αποςτολϊν μπορείτε να 

τισ βρείτε εδϊ: http://www.gcr.gr/index.php/el/action/gcr-missions  

Κατά τθ διάρκεια των αποςτολϊν αυτϊν του ΕΣΡ, επιδιϊκεται πάντα ςυνάντθςθ με όλουσ όςουσ, ςτο 

πλαίςιο κρατικισ ι μθ κρατικισ δράςθσ, βρίςκονται ςτθ πρϊτθ γραμμι υποδοχισ των προςφυγικϊν, κατά 

το μεγαλφτερο πλζον ποςοςτό τουσ, ροϊν ςτθν Ελλάδα (αςτυνομία, λιμενικό, τοπικι αυτοδιοίκθςθ, άλλεσ 

οργανϊςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι κτλ.). Δυςτυχϊσ τα ευριματα των αποςτολϊν δεν είναι 

ενκαρρυντικά. Ο μεγάλοσ αρικμόσ των ανκρϊπων που ειςζρχονται ςτθ χϊρα ςε αναηιτθςθ προςταςίασ, τα 

μθ αςφαλι περάςματα, θ ζλλειψθ ςχεδιαςμοφ, υποδομϊν και ουςιαςτικισ παροχισ υπθρεςιϊν πρϊτθσ 

υποδοχισ, θ υποςτελζχωςθ των υπθρεςιϊν που εμπλζκονται κατά τα πρϊτα ςτάδια τθσ άφιξθσ των 

νεοειςερχόμενων πλθκυςμϊν, θ μετακφλθςθ τθσ διαχείριςθσ του προβλιματοσ από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ 

ςτισ κατά τόπουσ τοπικζσ αυτοδιοικιςεισ, ΜΚΟ και ομάδεσ αλλθλζγγυων προσ τουσ πρόςφυγεσ πολιτϊν 

είναι μερικά από τα ηθτιματα που καλοφν ςτθν εξεφρεςθ λφςεων. 

 

Ραράλλθλα, με μόνιμθ παρουςία ςε Ειδομζνθ (ςφνορο με ΡΓΔΜ – ςθμείο εξόδου) και Ζβρο, 

παρακολοφκθςε ςτενά τισ εξελίξεισ ςτα εν λόγω περάςματα, αποτυπϊνοντασ αντίςτοιχα και 

δθμοςιεφοντασ τα αντίςτοιχα ευριματα.  

Η παρουςία και εμπλοκι μασ ςτα καίρια ςθμεία ειςόδου και εξόδου, κακϊσ και οι λοιπζσ δράςεισ του 

προγράμματοσ αυτοφ επιχειροφν όχι μόνο τθν ανάδειξθ του προβλιματοσ, αλλά και τθν ςυμβολι ςτθν 

εξεφρεςθ λφςεων για τθ βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ.  

 

ΠΑΤΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΡΑΣΗΗ ΜΕΣΑ ΣΟ 18ΜΗΝΟ 
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ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΕΠΙ ΣΗ 
ΠΡΟΦΤΓΗ ΣΟΤ ΕΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΠ΄ΑΟΡΙΣΟΝ ΚΡΑΣΗΗ  
 

Με τθν απόφαςθ Lohar κατά Ελλάδοσ που δθμοςιεφκθκε τθν 12.11.2015, το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο 

Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, επικφρωςε τον διακανονιςμό μεταξφ εξυπθρετοφμενου του Ελλθνικοφ 

Συμβουλίου για τουσ Ρρόςφυγεσ και των Ελλθνικϊν αρχϊν, τον οποίο πρότειναν οι τελευταίεσ και 

απεδζχκθ ο προςφεφγων, ςφμφωνα με τον οποίο θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ οφείλει να του καταβάλει 

αποηθμίωςθ λόγω τθσ επιβολισ ςε αυτόν επ’ αόριςτον μζτρου κράτθςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ Γνωμοδότθςθσ 

44/2014 του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (ΝΣΚ).  

 

Ρρόκειται για περίπτωςθ πολίτθ τρίτθσ χϊρασ ο οποίοσ κρατικθκε για ςυνολικό διάςτθμα πλζον των 21 

μθνϊν ςτα Κζντρα Κράτθςθσ Κορίνκου και Αμυγδαλζηασ από τον Ιανουάριο του 2013 μζχρι και τον 

Οκτϊβριο του 2014. Με τθ ςυνδρομι τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ του Ελλθνικοφ Συμβουλίου για τουσ 

Ρρόςφυγεσ προςζφυγε ςτο Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, υποςτθρίηοντασ μεταξφ 

άλλων ότι θ επιβολι επ’ αόριςτον μζτρου κράτθςθσ (πζραν του νόμιμου επιτρεπόμενου διαςτιματοσ 

κράτθςθσ των 18 μθνϊν) είναι παράνομθ και ότι τα Ελλθνικά Δικαςτιρια δεν του εξαςφάλιςαν 

αποτελεςματικι προςταςία, κακϊσ οι αντιρριςεισ κατά κράτθςθσ που είχε κατακζςει ενϊπιον του 

Διοικθτικοφ Ρρωτοδικείου Ακθνϊν, δθλαδι το μοναδικό ζνδικο μζςο που είχε ςτθ διάκεςθ του ςτθν 

εςωτερικι ζννομθ τάξθ, απορρίφκθκαν.  

 

Η υπόκεςθ ολοκλθρϊκθκε μετά τθν αποδοχι του διακανονιςμοφ που πρότειναν οι Ελλθνικζσ Αρχζσ, 

ςφμφωνα με τον οποίο οφείλουν να καταβάλλουν ςτον προςφεφγοντα αποηθμίωςθ φψουσ 6.500 ευρϊ.  

Ρρζπει ωςτόςο να ςθμειωκεί ότι ιδθ από τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2015 θ κυβερνθτικι πολιτικι ςτο κζμα 

τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ αλλοδαπϊν χωρίσ νομιμοποιθτικά ζγγραφα είχε αλλάξει πλιρωσ, με αποτζλεςμα 

τθν παφςθ από τισ αρχζσ κράτθςθσ τθσ υπερ 18μθνθσ ςυνεχοφσ κράτθςθσ αλλοδαπϊν και το «άνοιγμα» 

χϊρων κράτθςθσ όπωσ θ Αμυγδαλζηα, με αποτζλεςμα να αφεκοφν ελεφκεροι οι διοικθτικά κρατοφμενοι –

και πζρα του 18μθνου. Εκτοτε και κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ θ διοικθτικι κράτθςθ εφαρμοηόταν ςε 

πολφ περιοριςμζνο –ςε ςχζςθ με το πρόςφατο παρελκόν- ρυκμό και με μικρότερθ του 18μθνου διάρκεια. 

 
ΤΠΟΘΕΗ «ΜΑΝΩΛΑΔΑ»: ΠΡΟΦΤΓΗ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ  
Στισ 27 Απριλίου 2015 κατατζκθκε και ζτερθ προςφυγι κατά τθσ Ελλάδασ ενϊπιον του ΕΔΔΑ, για τθν 

πολφκροτθ υπόκεςθ τθσ Μανωλάδασ και ειδικότερα για λογαριαςμό 42 μεταναςτϊν από το Μπαγκλαντζσ 

για παραβίαςθ του άρκρου 4 τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (απαγόρευςθ τθσ 

δουλείασ και τθσ καταναγκαςτικισ εργαςίασ).  

 

Είναι θ πρϊτθ φορά που εξετάηεται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο «ελλθνικι υπόκεςθ» που αναφζρεται ςε ζνα 

τόςο μεγάλθσ κλίμακασ φαινόμενο καταναγκαςτικισ εργαςίασ. Ραράλλθλα τζςςερισ διεκνείσ οργανϊςεισ 
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ανκρωπίνων δικαιωμάτων και ζνα Ακαδθμαϊκό ίδρυμα ζκαναν παρζμβαςθ τρίτου ςτθ δίκθ. Τα γεγονότα 

ςτθ Μανωλάδα, τον Απρίλιο του 2013, κακϊσ και θ αντίδραςθ από τθν ελλθνικι κοινωνία και το ςφνολο 

ςχεδόν του πολιτικοφ κόςμου, κατζδειξαν τα προβλιματα αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ εκ μζρουσ του 

Ελλθνικοφ Κράτουσ φαινομζνων εργαςιακισ εκμετάλλευςθσ και ςυνκθκϊν εργαςίασ, που δεν πρζπει να 

γίνονται αποδεκτζσ. Το ΕΣΡ υποςτιριξε ωσ πολιτικι αγωγι τα κφματα τθσ Μανωλάδασ και ςτα ελλθνικά 

δικαςτιρια.  

Το Σεπτζμβριο του 2015 θ προςφυγι κοινοποιικθκε ςτισ ελλθνικζσ αρχζσ, υποβλικθκαν οι ςχετικζσ 

παρατθριςεισ από τισ δφο πλευρζσ και πλζον αναμζνεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ.  

 

ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΙ: ΠΡΟΦΤΓΗ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ  
Τον Ιανουάριο 2015, οι διαςωκζντεσ από το ναυάγιο του Φαρμακονθςίου τθσ 20θσ Ιανουαρίου 2014, κατά 

το οποίο ζχαςαν τθ ηωι τουσ 3 γυναίκεσ και 8 παιδιά,  κατζκεςαν, ενϊπιον του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου 

των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, προςφυγι κατά τθσ Ελλάδασ (υπόκεςθ Safiandothersv. Greece, 

applicationNo 5418/15) για παραβιάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου 

(άρκρο 2 «δικαίωμα ςτθν ηωι», άρκρο 3 «εξευτελιςτικι μεταχείριςθ», άρκρο 13 «ζλλειψθ 

αποτελεςματικισ προςφυγισ»). Το ναυάγιο είχε λάβει χϊρα κατά τθ διενζργεια επιχείρθςθσ προςταςίασ 

των ςυνόρων του ελλθνικοφ λιμενικοφ.  

Στισ 22 Φεβρουαρίου 2016 το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου κοινοποίθςε τθν 

προςφυγι ςτθν Ελλθνικι κυβζρνθςθ για να υποβάλει τισ παρατθριςεισ τθσ.   

 

Στουσ διαςωκζντεσ πρόςφυγεσ είχε παραςχεκεί εξειδικευμζνθ νομικι και κοινωνικι ςυνδρομι από το 

Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ, ςε ςυνεργαςία (ςτο πλαίςιο τθσ νομικισ υποςτιριξθσ) με τθν 

Ομάδα Δικθγόρων για τα δικαιϊματα προςφφγων και μεταναςτϊν, τθν Pro-asyl, το Δίκτυο κοινωνικισ 

υποςτιριξθσ προςφφγων και μεταναςτϊν και τθν Ελλθνικι Ζνωςθ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα.  

Με αφετθρία τθν υπόκεςθ του Φαρμακονθςίου, παρουςιάςτθκε ςτο πλαίςιο του Φεςτιβάλ Ακθνϊν και 

ςτθν Ρειραματικι Σκθνι του Εκνικοφ Θεάτρου θ κεατρικι παράςταςθ «Υπόκεςθ Φαρμακονιςι ι το Δίκαιο 

του νεροφ», με τθ μορφι κεάτρου - ντοκουμζντου,  ςχετικά με «τθ ςτάςθ τθσ δικαιοςφνθσ απζναντι ςτο 

μείηον ηιτθμα των προςφφγων και των μεταναςτϊν που ζρχονται αντιμζτωποι με τθν Ευρϊπθ των κλειςτϊν 

ςυνόρων. Ακολουκϊντασ τθν παράδοςθ του κεάτρου τθσ πραγματικότθτασ, και μετά από πολφμθνθ ζρευνα, 

το ζργο αξιοποιεί αφθγιςεισ ανκρϊπων που ςχετίηονται με το ςυμβάν, και ιςορροπεί ανάμεςα ςτθν 

αναπαράςταςθ και τθν επί ςκθνισ μαρτυρία» (http://www.n-t.gr/el/news/?nid=1758). Μζλοσ τθσ Νομικισ 

Υπθρεςίασ του ΕΣΡ κατζκεςε τθ δικι τθσ μαρτυρία ςτο πλαίςιο τθσ παράςταςθσ.  

 

ΠΡΟΩΘΩΝΣΑ ΣΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΣΗ ΚΡΑΣΗΗ ΜΕΣΡΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Το ΕΣΡ παρουςίαςε για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα πολυςζλιδο κείμενο πολιτικισ με τίτλο «Εφαρμόηοντασ 

τα Εναλλακτικά Μζτρα τθσ διοικθτικισ Κράτθςθσ ςτθν Ελλάδα», προσ τισ Ελλθνικζσ Αρχζσ, με ςτόχο τθ 

βελτίωςθ των αντίςτοιχων διοικθτικϊν πρακτικϊν, προκειμζνου το κείμενο αυτό να αποτελζςει τθ βάςθ για 

τθ διαβοφλευςθ που πραγματοποιικθκε ςτισ 17 Δεκεμβρίου 2015 και τθν ανταλλαγι απόψεων για το κζμα 

mailto:gcr1@gcr.gr
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των εναλλακτικϊν μζτρων μεταξφ των αρμόδιων κεςμικϊν φορζων, τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και 

εμπειρογνωμόνων.  

 

Το κείμενο επιχειρεί να ανιχνεφςει τουσ λόγουσ τθσ μζχρι και ςιμερα μθ εφαρμογισ εναλλακτικϊν μζτρων 

τθσ κράτθςθσ, να προςδιορίςει τα αναγκαία βιματα τθσ Διοίκθςθσ για τθν εφαρμογι τουσ ςτθν Ελλάδα, τισ 

αναγκαίεσ προχποκζςεισ κακϊσ και τθσ εγγυιςεισ που πρζπει να τα ςυνοδεφουν.  

 

Η πρόταςθ του ΕΣΡ αποςκοπεί ςτο να ςκιαγραφιςει ζνα ςυνεκτικό πλαίςιο για τθν εφαρμογι των 

εναλλακτικϊν μζτρων ςτθν Ελλάδα και να αποτελζςει μια χριςιμθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν 

τθσ κράτθςθσ μζτρων ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα. Το κείμενο βαςίηεται ςτθ μελζτθ μιασ ςειράσ 

αυξανόμενων διεκνϊν πθγϊν και παραδειγμάτων εφαρμογισ εναλλακτικϊν μζτρων, ςε ςτοιχεία που 

χορθγικθκαν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, ςτθν ανταλλαγι ςχετικισ εμπειρίασ και κζςεων με αρμόδιουσ φορείσ 

και φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, κακϊσ και ςτθν εμπειρία τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ του Ελλθνικοφ 

Συμβουλίου για τουσ Ρρόςφυγεσ από τθν υποςτιριξθ ατομικϊν περιπτϊςεων διοικθτικά κρατουμζνων 

προςϊπων που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ.  

Η ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία του ΕΣΡ αποτζλεςε μζροσ προγράμματοσ που υποςτθρίχκθκε από το 

EuropeanProgramme for IntegrationandMigration (EPIM), μια ςυλλογικι πρωτοβουλία του 

NetworkofEuropeanFoundations.  

 

Ρροθγικθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ “Made-Real”, που υλοποιικθκε από το Ακαδθμαϊκό Δίκτυο 

OdysseusAcademicNetwork (ULB) με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ ςυνδιοργάνωςθ από το 

ΕΣΡ δφο ΣτρογγυλϊνΤραπεηϊν (16 και 17/ 2/2015), με τθ ςυμμετοχι δικαςτϊν, ςτελεχϊν τθσ ΕΛ.ΑΣ. και 

δικθγόρων με κζμα: «Εναλλακτικά μζτρα αντί τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ αλλοδαπϊν», με ςκοπό τθν κριτικι 

ανάλυςθ ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο κακϊσ και τθν εξεφρεςθ λφςεων για τθν εφαρμογι των 

εναλλακτικϊν μζτρων αντί τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ ςτθν Ελλάδα. 

 

«ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΒΙΩΙΜΩΝ ΛΤΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΤΝΟΔΕΤΣΟΤ ΑΝΗΛΙΚΟΤ» 
Το Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ (ΕΣΡ), ςε ςυνεργαςία με το IrishRefugee Council (IRC) και 7 

Ευρωπαϊκζσ ΜΚΟ, υλοποίθςε πρόγραμμα με ςτόχο τθν ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν, τον κακοριςμό και τθν 

εξεφρεςθ βιϊςιμων λφςεων για το βζλτιςτο ςυμφζρον των αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ευρϊπθ. 

 

Το ΕΣΡ ςυνζταξε εκνικι ζκκεςθ «Κακοριςμόσ Βιϊςιμων Λφςεων για τουσ Αςυνόδευτουσ Ανιλικουσ» κακϊσ 

κι ζνα διεπιςτθμονικό μοντζλο/οδθγόσ «toolkit» που περιλαμβάνει τα προτεινόμενα κριτιρια αξιολόγθςθσ 

για τον κακοριςμό των βιϊςιμων λφςεων. Η ζκκεςθ ζχει ςτόχο να παρουςιάςει το υφιςτάμενο ςτθν Ελλάδα 

κακεςτϊσ και να αναδείξει διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται προσ τθν κατεφκυνςθ των βιϊςιμων λφςεων 

για τα αςυνόδευτα παιδιά, με γνϊμονα πάντα το βζλτιςτο ςυμφζρον τουσ. 
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Συντονιςτισ του προγράμματοσ, το οποίο ςυγχρθματοδοτικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, είναι το 

Ιρλανδικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ, ςε ςυνεργαςία με το ΕΣΡ και ζξι ευρωπαϊκζσ ΜΚΟ από χϊρεσ 

όπωσ Γερμανία, Ολλανδία, Κφπροσ, Σλοβακία, Βζλγιο, Ηνωμζνο Βαςίλειο, Μάλτα. Συμμετείχαν μζλθ του 

Ρρογράμματοσ Αποχωριςμζνων Ραιδιϊν ςτθν Ευρϊπθ (SCEP), τα οποία ςυνειςζφεραν ςτθν διαμόρφωςθ 

των πεδίων τθσ ζρευνασ. 

Για τθν εκπόνθςθ τθσ εκνικισ ζκκεςθσ ςυςτάκθκε Συμβουλευτικι Επιτροπι αποτελοφμενθ από 

εμπειρογνϊμονεσ, πραγματοποιικθκαν ςυνεντεφξεισ με εκπροςϊπουσ φορζων και υπθρεςιϊν, 

κυβερνθτικϊν και μθ, κακϊσ και με 11 αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, οι οποίοι το χρόνο διεξαγωγισ τθσ 

ζρευνασ φιλοξενοφνταν ςτο κζντρο υποδοχισ του Συλλόγου Μερίμνθσ Ανθλίκων ςτθν Ακινα. 

 

ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΤΛΟ – ASYLUM INFORMATION DATABASE (AIDA) COUNTRY 
REPORT: GREECE 
Εντόσ του 2015 και ςυγκεκριμζνα τον Απρίλιο και το Νοζμβριο 2015 ζλαβαν χϊρα από το ΕΣΡ δφο 

επικαιροποιιςεισ τθσ Εκνικισ Ζκκεςθσ για το Άςυλο ςτθν Ελλάδα (AsylumInformationDatabase 

ΑIDACountryReport: Greece), το ςυντονιςμό τθσ οποίασ πραγματοποιεί το 

EuropeanCouncilonRefugeesandExiles (ECRE).  

Στθν εν λόγω ζκκεςθ, το αρχικό κείμενο τθσ οποίασ αναρτικθκε τον Ιοφνιο του 2013 και ζκτοτε 

ενθμερϊκθκε ωσ προσ το περιεχόμενό τθσ από το ΕΣΡ 4 φορζσ, αποτυπϊνεται με λεπτομζρεια και 

τεκμθρίωςθ, θ κατάςταςθ του αςφλου, τθσ κράτθςθσ και των ςυνκθκϊν υποδοχισ των προςφφγων ςτθν 

Ελλάδα, βάςει των ευρθμάτων που προκφπτουν από τθ δουλειά του ΕΣΡ ςτο πεδίο ανά τθν επικράτεια.  

Η ζκκεςθ ΑIDACountryReport: Greece είναι μοναδικι ςτο είδοσ τθσ και ςυνιςτά βαςικό ςθμείο αναφοράσ 

των ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων φορζων ςτο βακμό που περιλαμβάνει ςυςτθματοποιθμζνο το 

ςφνολο τθσ πλθροφορίασ που αφορά το κεςμικό πλαίςιο του αςφλου και τθν εφαρμογι του ςτθν πράξθ 

ςτθν Ελλάδα (http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece ).  

 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
Το ΕΣΡ ςυμμετείχε ενεργά ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ του ςχεδίου νόμου «Τροποποίθςθ Διατάξεων Κϊδικα 

Ελλθνικισ Ικαγζνειασ και άλλεσ διατάξεισ», με το οποίο ρυκμίηονται κζματα απόδοςθσ ικαγζνειασ και 

μεταναςτευτικισ πολιτικισ. Το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ κάλεςε όλουσ τουσ 

πολίτεσ και τουσ κοινωνικοφσ φορείσ να ςυμμετάςχουν ςτθ δθμόςια θλεκτρονικι διαβοφλευςθ επί του 

νομοςχεδίου που ζκλειςε ςτισ 25 Μαΐου 2015. Συνολικά κατατζκθκαν 712 ςχόλια, με το ΕΣΡ να κατακζτει 

10 ςχόλια που αφοροφςαν 4 άρκρα του νομοςχεδίου, ϊςτε να ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ των διατάξεων τθσ 

προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ. Στισ αρχζσ του Ιουνίου, οι αρμόδιεσ κοινοβουλευτικζσ επιτροπζσ ψιφιςαν επί τθσ 

αρχισ το νομοςχζδιο, ενϊ αναμζνεται θ ςυηιτθςι του επί των άρκρων. Η ςθμαςία του νομοςχεδίου είναι 

ιδιαίτερθ, κακϊσ, μεταξφ άλλων, καλφπτει ζνα ςθμαντικό κενό για τα παιδιά δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν. 
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ΤΝΔΡΟΜΗ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΦΟΡΟΤΜ ΕΑΟ 
Το ΕΣΡ ανταποκρίκθκε κετικά ςτο κάλεςμα του EASO για διαβοφλευςθ ςχετικά με τθν δθμιουργία του EASO 

QualityToolonIdentificationofPersonswithSpecialNeeds. Η κεματικι αυτι διαβοφλευςθ, ςτο πλαίςιο του 

Συμβουλευτικοφ Φόρουμ του EASO, είχε ωσ ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ ςχολίων από φορείσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο ςτο προςχζδιο ενόσ διαδικτυακοφ εργαλείου για τθν ταυτοποίθςθ ατόμων 

που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ (άτομα με αναπθρίεσ, άτομα τρίτθσ θλικίασ, ζγκυεσ κτλ). Με ςτόχο μια 

αρτιότερθ διαδικαςία ταυτοποίθςθσ ατόμων ιδιαίτερθσ ευαλωτότθτασ, το ΕΣΡ κατζκεςε ConsultationNote 

εςτιάηοντασ τισ προτάςεισ του κυρίωσ ςτουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ και τα κφματα βαςανιςτθρίων. Το 

εργαλείο αυτό αναμζνεται να γίνει διακζςιμο on-line ςφντομα και ελπίηουμε να ςυμβάλει ωσ μζςο 

βελτίωςθσ τθσ πρακτικισ ςτο πεδίο, με απϊτερο ςτόχο τθν καλφτερθ και πλθρζςτερθ εξυπθρζτθςθ των 

ευάλωτων αυτϊν ομάδων.   

 

ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΤΠΗΚΟΩΝ ΣΡΙΣΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΑΠΙΗ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΣΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ 
Από το Μάιο του 2015 το ΕΣΡ υλοποίθςε το ζργο «Ενδυνάμωςθ του Διαπολιτιςμικοφ Διαλόγου και 

Ενίςχυςθ των Κοινοτιτων Υπθκόων Τρίτων Χωρϊν για τθν Προάςπιςθ και Άςκθςθ των Θεμελιωδϊν 

Δικαιωμάτων τουσ». Πλο αυτό το διάςτθμα ουςιαςτικά ςυςτάκθκε και λειτοφργθςε ζνα δίκτυο 

ςυνεργαςίασ με Κοινότθτεσ Ρροςφφγων και Μεταναςτϊν για τθν παροχι εκ μζρουσ του ΕΣΡ ενθμζρωςθσ 

και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ.  

Σκοπόσ ιταν να χαρτογραφθκοφν εκ νζου οι κοινότθτεσ και θ δράςθ τουσ, να καταγραφοφν τα προβλιματα 

που ςιμερα αντιμετωπίηουν, να εμβακφνουμε ςτθν κατανόθςθ των ιδιαίτερων πολιτιςμικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των διαφορετικϊν κοινοτιτων, να βοθκιςουμε ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ενδυνάμωςισ τουσ, 

ϊςτε να επιχειριςουν αυτοδφναμεσ δράςεισ, να διευκολφνουμε τθ μεταξφ τουσ επικοινωνία αλλά και τθν 

επικοινωνία τουσ με τθν ευρφτερθ ελλθνικι κοινωνία, μζςα ςε ζνα πλαίςιο αμοιβαίου ςεβαςμοφ τθσ 

διαφορετικότθτασ.  

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ θ Νομικι Υπθρεςία του ΕΣΡ πραγματοποίθςε ςυναντιςεισ με τισ Κοινότθτεσ 

με ςτόχο τθν παροχι ενθμζρωςθσ και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςχετικά με τα δικαιϊματα κακϊσ τισ 

διαδικαςίεσ για τθν πρόςβαςθ ςτθν προςταςία. Επιπλζον παραςχζκθκε νομικι ςυνδρομι ςυγκεκριμζνων 

περιπτϊςεων. Τζλοσ, πραγματοποιικθκαν επιςκζψεισ ςε χϊρουσ προςωρινισ παραμονισ, όπωσ ςτον 

Ρειραιά και ςτο Ρεδίον του Άρεωσ.    

Αναλυτικότερα ςτο ζργο υλοποιικθκαν οι ακόλουκεσ δράςεισ:  

 Ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με Κοινότθτεσ 

 Διεξαγωγι ζρευνασ με κζμα τθ χαρτογράφθςθ των ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν και των αναγκϊν των 

κοινοτιτων που διαβιοφν ςτθ χϊρα μασ 

 Ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικι αγωγισ μζςω τθσ διεξαγωγισ δράςεων διαπολιτιςμικοφ διαλόγου ςε 

ςχολεία τθσ Αττικισ, με κζμα «Ένα παιδί πρόςφυγασ ονειρεφεται όπωσ εςφ».  

 

 

mailto:gcr1@gcr.gr


14  
  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ   

Σολωμοφ 25, 106 82 ΑΘΗΝΑ | Καςςάνδρου 37Α,  54633 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
TEL: (+30) 210 38 00 990 | 2310 250045   FAX: (+30) 210 38 03 774   EMAIL: gcr1@gcr.gr 

 

  

 

ΣΟ ΕΠ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ  
 
ΕΙΔΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΕΠ ΓΙΑ ΣΑ ΘΤΜΑΣΑ ΒΑΑΝΙΣΗΡΙΩΝ 
Το ΕΣΡ ζχοντασ τεχνογνωςία και εμπειρία ςτθν προςταςία και αποκατάςταςθ κυμάτων βαςανιςτθρίων, 

ςυμμετείχε ςτθν εκπαιδευτικι θμερίδα των Επιτροπϊν Ρροςφυγϊν του Ρ.Δ. 114/2010 που διοργάνωςε θ 

Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ, ωσ εκπαιδευτισ ςε νομικά κζματα. Η θμερίδα ζλαβε χϊρα 

ςτισ 19.6.2015 ςτο Αρχθγείο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Οι Επιτροπζσ Ρροςφυγϊν του Ρ.Δ. 114/2010 είναι 

το δευτεροβάκμιο όργανο ςτθν παλιά διαδικαςία αςφλου, από τισ αποφάςεισ του οποίου κρίνεται ςε 

δεφτερο βακμό θ αναγνϊριςθ τθσ προςφυγικισ ιδιότθτασ ι άλλθσ μορφισ διεκνοφσ προςταςίασ ςτουσ 

αιτοφντεσ άςυλο. H εξακρίβωςθ, προετοιμαςία και εκπροςϊπθςθ των κυμάτων βαςανιςτθρίων ςε πρϊτο 

βακμό, αλλά και ςε δεφτερο βακμό ενϊπιον των Επιτροπϊν Ρροςφυγϊν χρειάηεται λεπτοφσ χειριςμοφσ. Οι 

χειριςμοί αυτοί προχποκζτουν τεχνογνωςία, πείρα, χρόνο και ςυνεργαςία διαφορετικϊν  επιςτθμονικϊν 

ειδικοτιτων. Απαιτοφν δε και προςεκτικι διαχείριςθ των υποκζςεων αυτϊν από τθν ίδια τθ Διοίκθςθ, εν 

προκειμζνω από τισ Επιτροπζσ Ρροςφυγϊν. Το ΕΣΡ δίνοντασ από τθν ίδρυςι του ζμφαςθ ςτθν ιδιαίτερα 

ευάλωτθ ομάδα των κυμάτων βαςανιςτθρίων επιτείνει τισ δράςεισ του και μζςα από το πρόγραμμα 

Ρρομθκζασ ΙΙ. Η εκπαίδευςθ υπιρξε θ αιτία να ςυηθτθκοφν κατά τθν θμερίδα αυτι ςθμαντικά ηθτιματα 

αναφορικά με τον ζλεγχο αξιοπιςτίασ των αιτοφντων άςυλο, που είναι και κφματα βαςανιςτθρίων, να 

τονιςκεί θ ανάγκθ προςοχισ για τον όςο το δυνατόν λιγότερο επανατραυματιςμό τουσ από τα μζλθ των 

επιτροπϊν κακϊσ και θ ανάγκθ διεπιςτθμονικισ και πολυεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ για τθν 

αποκατάςταςι τουσ. Θεωροφμε ότι θ θμερίδα αυτι απζφερε ςε ζνα ςθμαντικό βακμό καρποφσ προσ τθν 

κατεφκυνςθ αυτι. 

 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΚΑΣΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΡΑΣΗΗ 
Επίςθσ, ςτισ 6.4.2015, το ΕΣΡ ςυμμετείχε ενεργά ςε εκπαιδευτικό ςεμινάριο με κζμα: «Διοικθτικι κράτθςθ 

υπθκόων τρίτων χωρϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων αιτοφντων άςυλο», που διοργάνωςε θ Φπατθ Αρμοςτεία 

του ΟΗΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ – Γραφείο Ελλάδασ, ςε ςυνεργαςία με το Διοικθτικό Εφετείο Ακθνϊν, για 

ομάδα εκπαιδευόμενων δικαςτϊν που φοιτοφν ςτθ Σχολι Δικαςτϊν και πραγματοποιοφν πρακτικι άςκθςθ 

ςτα δικαςτιρια. Στο πλαίςιο του ςεμιναρίου, θ Συντονίςτρια τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ του ΕΣΡ παρουςίαςε 

ειςιγθςθ με τίτλο: «Ο ρόλοσ του νομικοφ παραςτάτθ ςτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ των 

προςφφγων και άλλων υπθκόων τρίτων χωρϊν». 

 

ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΘΤΜΑΣΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
Στισ 29-30 Ιουλίου 2015 διοργανϊκθκε ςε αίκουςα του Υπουργείου Εξωτερικϊν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με 

κζμα: «Πρόςφυγεσ, Θφματα Εμπορίασ Ανκρϊπων ι και τα δφο: Το Κακεςτϊσ Προςταςίασ ςτθν 

Ευρωπαϊκι  Ζνωςθ και ςτο Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ» από το ΕΣΡ, το A.I.R.E Centre (Advice on Individual 

Rights in Europe) και το Ελλθνικό Κδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Ρολιτικισ (ΕΛΙΑΜΕΡ), υπό τθν αιγίδα 

του Γραφείου Εκνικοφ Ειςθγθτι για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Εμπορίασ Ανκρϊπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ). Το ςεμινάριο 
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παρακολοφκθςε πλικοσ δικθγόρων, ςυναρμόδιων αρχϊν, εκπροςϊπων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, αλλά 

και διπλωματικϊν αντιπροςϊπων. 

 

ΣΡΟΓΓΤΛΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΑ ΤΝΟΡΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 
Τθν 20θ Μαϊου 2015 το ΕΣΡ διοργάνωςε με επιτυχία Στρογγυλι Τράπεηα με κζμα: «ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΑ 

ΤΝΟΡΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ» ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ “Monitoring of Entry 

Points, Asylum and Reception Conditions and Procedures for Refugees in Greece”,  που υλοποιεί  με 

χρθματοδότθςθ του Open Society Foundations (OSF), καλϊντασ όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςε κζματα 

αςφλου και υποδοχισ προςφφγων φορείσ, προσ ανταλλαγι απόψεων ςε ςχζςθ με τθν προςφυγικι κρίςθ 

ςτα ςθμεία ειςόδου και εξόδου τθσ χϊρασ, με ςκοπό τον εντοπιςμό κενϊν, τον καλφτερο ςυντονιςμό όλων 

και τθν απϊτερθ εξεφρεςθ λφςεων. 

 

Ραρά το γεγονόσ τθσ μαηικισ ειςόδου αλλά και εξόδου προςφφγων  κατά τθ διάρκεια του 2015, ιδίωσ των 

νεοειςερχομζνων, το ΕΣΡ παρζμεινε ςτακερό ςθμείο αναφοράσ για τθ παροχι ςυνεχοφσ και ςυνεποφσ 

ενθμζρωςθσ αλλά και υπθρεςιϊν. Ρζρα από τουσ ιδθ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα πρόςφυγεσ/αιτοφντεσ 

άςυλο –τουσ οποίουσ το ΕΣΡ προςπάκθςε να ςυνεχίςει να ςυνδράμει παρά τθν πλιρθ ζλλειψθ 

χρθματοδότθςθσ για τθ παροχι δωρεάν νομικισ ςυνδρομισ, ςτθν οργάνωςθ ςυνεχίςτθκε θ καταγραφι και 

εξυπθρζτθςθ νζων περιπτϊςεων.  

 

 

ΣΟ ΕΠ Ε ΑΡΙΘΜΟΤ  
 

ΝΕΕ ΤΠΟΘΕΕΙ 2015 
 
Η ζναρξθ εξυπθρζτθςθσ 2.283 νζων υποκζςεων μζςα ςτο 2015 αντικατοπτρίηει τισ ιςχυρζσ δομζσ και τθ 

δυναμικι του ΕΣΡ ωσ φορζα. Το ΕΣΡ ςυνεχίηει να παρζχει υπθρεςίεσ ςε πρόςωπα, των οποίων 

παρακολουκεί τισ υποκζςεισ επί ςειρά ετϊν, κακϊσ θ χρονικι διάρκεια εξυπθρζτθςθσ μιασ υπόκεςθσ κατά 

κανόνα δεν εξαντλείται μζςα ςε ζνα θμερολογιακό ζτοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΝΕΕ Εγγραφζσ ςτο ΕΠ  το 2015 

 

ΤΝΟΛΟ ΑΣΟΜΩΝ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

2283 1611 
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ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΠ 
 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΤΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 

 

Σκοπόσ τθσ Υπθρεςίασ είναι: 

• Να εντοπίςει το προφίλ του πρόςφυγα (screening) και να καλφψει τισ άμεςεσ ανάγκεσ ςε κζματα 

ενθμζρωςθσ, παροχισ πλθροφοριϊν, γενικότερο προςανατολιςμό και παραπομπι των αιτοφντων άςυλο ςε 

κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ και φορείσ, 

• Να εντοπίςει τισ ευάλωτεσ περιπτϊςεισ όπωσ αςυνόδευτοι ανιλικοι, ανάπθροι, πάςχοντεσ από 

ςοβαρζσ αςκζνειεσ,  κφματα (ςυρράξεων, διακίνθςθσ ανκρϊπων, βαςανιςτθρίων και ρατςιςτικισ βίασ), 

θλικιωμζνοι, ζγκυεσ γυναίκεσ, κ.α. 

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

τουσ, 

• Να διερευνιςει διάφορα κζματα όπωσ κατάςταςθ ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ, πλθροφορίεσ για 

πρακτικά κζματα και παροχζσ κλπ. 

• Να διευκολφνει τθν πρόςβαςθ των εξυπθρετοφμενων ςε υπθρεςίεσ και αγακά, 

• Να εξαςφαλίςει ζνα δίαυλο επικοινωνίασ μεταξφ των αιτοφντων άςυλο/προςφφγων και των 

επιμζρουσ Υπθρεςιϊν του ΕΣΡ, προκειμζνου να παραςχεκεί ςτουσ πρϊτουσ θ ηθτοφμενθ και αναγκαία 

νομικι και κοινωνικι βοικεια,  

• Να παράςχει κακοδιγθςθ και προςανατολιςμό ςε κζματα που αφοροφν τθν κακθμερινότθτα, κάτι 

που γίνεται από διερμθνείσ μζςω πολιτιςμικϊν και παραδοςιακϊν κοινϊν ςτοιχείων με βάςθ προςωπικϊν 

εμπειριϊν τουσ,  

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

 

Εγγραφζσ ςτο ΕΠ ανάλογα με τθν οικογενειακι κατάςταςθ  

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ 
ΜΕΜΟΝ. 

ΑΣΟΜΑ 
ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΜΟΝΕ 

2015 
2 

μελών 

3 

μελών 

4 

μελών 

5 

μελών 

6 

μελών 

>6 

μελών 
      

φνολο 122 82 50 29 6 2 1263 75 5 
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ΕΤΑΛΩΣΟΣΗΣΑ 
Ζνα από τα δυςκολότερα κομμάτια τθσ δουλειάσ μασ είναι θ πολλαπλι ςυνδρομι, τθν οποία χρειάηονται 

άμεςα οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. Η αρχικι υποδοχι και ο εντοπιςμόσ των αναγκϊν των περιπτϊςων που 

προςζρχονται για υποςτιριξθ ςτθν οργάνωςθ είναι κρίςιμθ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, προκειμζνου να 

διαπιςτωκοφν οι πραγματικζσ ανάγκεσ τουσ και ο καλφτεροσ τρόποσ αντιμετϊπιςισ τουσ –με τθ 

ςυνεργαςία των διαφόρων τμθμάτων τθσ οργάνωςθσ. 

 

Κατά το ζτοσ 2015 από τθν Αρχικι Υποδοχι του ΕΣΡ εξυπθρετικθκαν 2283 άτομα.  

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

ΒΑΙΚΕ ΔΡΑΕΙ 
Κατά τθ διάρκεια του 2015, τα μζλθ τθσ ΝΥ υλοποίθςαν ςειρά προγραμμάτων με ποικιλία δράςεων, τόςο 

ςτο πλαίςιο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν, όςο και ςε επίπεδο κεςμικϊν και ςυςτθμικϊν παρεμβάςεων, με 

απϊτερο ςκοπό τθν προςταςία και προάςπιςθ των δικαιωμάτων των προςφφγων. 

  

Ειδικότερα ζλαβαν χϊρα: 

 

1.  Νομικι ενθμζρωςθ και ςυνδρομι ςε αιτοφντεσ άςυλο, ςυμπεριλαμβανομζνων αςυνόδευτων ανθλίκων 

2.  Εξειδικευμζνθ νομικι ςυνδρομι ςε κφματα βαςανιςτθρίων 

3.  Εξειδικευμζνθ νομικι ςυνδρομι ςε κφματα ρατςιςτικισ βίασ 

4.  Νομικι ενθμζρωςθ και ςυνδρομι κατά τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ ςε κρατουμζνουσ που χριηουν 

διεκνοφσ προςταςίασ 

5.   Νομικι ενθμζρωςθ και ςυνδρομι ςε δικαιοφχουσ κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ και ανκρωπιςτικοφ 

κακεςτϊτοσ 

6.   Νομικι ςυνδρομι ςτουσ φιλοξενοφμενουσ ςτον Ξενϊνα των Γιατρϊν του Κόςμου 

7.  Νομικι ςυνδρομι ςτουσ φιλοξενοφμενουσ του Φιλοξενείου του Διμου Θεςςαλονίκθσ 

8.  Ενθμζρωςθ για δικαιϊματα και διαδικαςίεσ προσ τα μζλθ των προςφυγικϊν κοινοτιτων και εκπόνθςθ 

ςχετικισ μελζτθσ 

9. Εποπτεία (monitoring) τθσ κατάςταςθσ των ςυνκθκϊν υποδοχισ και των διαδικαςιϊν παροχισ 

προςταςίασ ςτθν Ελλάδα με βαςικό εργαλείο τθν πραγματοποίθςθ αποςτολϊν ςε ςθμεία ειςόδου (και 

εξόδου) 

10. Ρροετοιμαςία υλικοφ και διεξαγωγι εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων προσ δικαςτζσ για ηθτιματα 

εγκλθμάτων μίςουσ και ρατςιςτικισ βίασ 

11.  Σφνταξθ (επικαιροποίθςθ) τθσ ζκκεςθσ για το άςυλο ςτθν Ελλάδα (AIDA - ECRE) 
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12. Σφνταξθ πρόταςθσ – μελζτθσ ςχετικά με τθν εφαρμογι των εναλλακτικϊν τθσ κράτθςθσ μζτρων και 

προετοιμαςία και διεξαγωγι ςτρογγυλισ τράπεηασ και ςεμιναρίων με τθν ίδια κεματικι 

13. Σχολιαςμόσ νομοκετθμάτων ςτο πλαίςιο δθμόςιασ διαβοφλευςθσ 

14. Ρραγματοποίθςθ ςυναντιςεων με τισ αρμόδιεσ αρχζσ προσ το ςκοπό ζκκεςθσ προβλθμάτων που 

διαπιςτϊνονται ςτο πεδίο με ςκοπό εξεφρεςθσ λφςεων 

 

Ιδίωσ θ νομικι ςυνδρομι ςυνίςτατο ςτα κάτωκι: 

 

- Νομικι ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ του αςφλου και τθσ κράτθςθσ, διερεφνθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ 

υπόκεςθσ αςφλου και αναηιτθςθ ςτοιχείων διοικθτικοφ φακζλου 

- Ατομικζσ ςυνζντευξεισ για εντοπιςμό αναγκϊν διεκνοφσ προςταςίασ και υποςτιριξθ αιτιματοσ αςφλου 

- Ραρεμβάςεισ για πρόςβαςθ ςτθ διαδικαςία αςφλου 

- Ραραςτάςεισ ςε α βακμό ενϊπιον των αρμόδιων Ρεριφερειακϊν Γραφείων Αςφλου 

- Ραραςτάςεισ ςε β βακμό ενϊπιον των Επιτροπϊν Ρροςφυγϊν (π.δ. 113/2013 και π.δ. 114/2010) 

- Σφνταξθ υπομνθμάτων για τθν υποςτιριξθ υποκζςεων αςφλου ενϊπιον των αρμόδιων αρχϊν εξζταςθσ 

- Ενδικοφανείσ προςφυγζσ κατά απορριπτικϊν αποφάςεων επί αιτθμάτων αςφλου 

- Αιτιςεισ για ανανζωςθ ανκρωπιςτικοφ κακεςτϊτοσ 

- Αιτιςεισ για ανανζωςθ επικουρικισ προςταςίασ 

- Ενδικοφανείσ προςφυγζσ κατά απορριπτικϊν αποφάςεων επί αιτιςεων ανανζωςθσ κακεςτϊτοσ 

προςταςίασ 

- Αιτιςεισ επίςπευςθσ εξζταςθσ τθσ υπόκεςθσ αςφλου ςε όλα τα ςτάδια 

- Ραρεμβάςεισ ενϊπιον τθσ Διοίκθςθσ για άρςθ τθσ κράτθςθσ 

- Αντιρριςεισ κατά κράτθςθσ ενϊπιον Δικαςτθρίων 

- Μεταγενζςτερεσ αιτιςεισ αςφλου 

- Αιτιςεισ οικογενειακισ ςυνζνωςθσ (Δουβλίνο ΙΙΙ) 

- Αιτιςεισ κεραπείασ 

- Ραράςταςθ ενϊπιον του Ειςαγγελζα 

- Θεςμικζσ παρεμβάςεισ για ηθτιματα που αφοροφν μεγάλθ μερίδα του πλθκυςμοφ (ςυςτθμικά κενά) 

- Αιτιςεισ ακφρωςθσ και αναςτολισ ενϊπιον των αρμόδιων Διοικθτικϊν Εφετείων κατά β βάκμιων 

απορριπτικϊν αποφάςεων επί αιτιςεων αςφλου 

- Αίτθμα αναβολισ εξζταςθσ αιτιματοσ αςφλου ενϊπιον των αρμόδιων αρχϊν εξζταςθσ α’ και β’ βακμοφ 

προσ το ςκοπό τθσ πλθρζςτερθσ προετοιμαςίασ ευάλωτων περιπτϊςεων 

- Κατάκεςθ προςφυγϊν και υποβολι παρατθριςεων ενϊπιον του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου Δικαιωμάτων 

του Ανκρϊπου 

- Νομικι ενθμζρωςθ και ςυνδρομι ςε δικαιοφχουσ διεκνοφσ προςταςίασ και κατόχουσ ανκρωπιςτικοφ 

κακεςτϊτοσ για ηθτιματα οικογενειακισ ςυνζνωςθσ, ηθτιματα πολιτογράφθςθσ, αλλαγισ ςτοιχείων 
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ταυτότθτασ, εργαςιακά κζματα, ηθτιματα ζκδοςθσ ταξιδιωτικϊν εγγράφων και άλλα ηθτιματα που 

άπτονται τθσ ζνταξθσ. 

 

 ΑΞΙΟΗΜΕΙΩΣΕ ΤΠΟΘΕΕΙ 
 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΑ  
 Το Μάιο του 2015 το ΕΣΡ ςυμμετείχε ενεργά ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ για τθν Κοινι Υπουργικι 

Απόφαςθ «υκμίςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ των αναςφάλιςτων ςτο Δθμόςιο Σφςτθμα 

Υγείασ»,  όπου ςυμπεριλαμβάνονται ωσ δικαιοφχοι, μεταξφ άλλων, παιδιά αναςφάλιςτα  ζωσ 18 

ετϊν, ανεξαρτιτωσ του νομικοφ τουσ κακεςτϊτοσ, δικαιοφχοι διεκνοφσ προςταςίασ 

(αναγνωριςμζνοι πρόςφυγεσ και δικαιοφχοι επικουρικισ προςταςίασ), ανικαγενείσ, αιτοφντεσ 

διεκνι προςταςία και όςοι διαμζνουν ςτθν Ελλάδα με κακεςτϊσ παραμονισ για ανκρωπιςτικοφσ ι 

εξαιρετικοφσ λόγουσ, κακϊσ και τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ. 

 Το Δεκζμβριο του 2015 θ ΝΥ του ΕΣΡ υπζβαλε ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ εκτενζσ κείμενο ςχολίων με 

πλιρθ νομικι τεκμθρίωςθ και προτάςεισ βελτιϊςεων ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ για το ςχζδιο προεδρικοφ διατάγματοσ 

«Διαδικαςία υποβολισ και εξζταςθσ αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ, χοριγθςθσ και ανάκλθςθσ 

κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ – προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ 

Οδθγίασ 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Ιουνίου 2013 

‘ςχετικά με κοινζσ διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του κακεςτϊτοσ διεκνοφσ 

προςταςίασ (αναδιατφπωςθ)’». 

 

ΔΙΕΤΡΤΜΕΝΕ ΔΡΑΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ Ε ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΕ 
 Το 2015 με χρθματοδότθςθ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ λειτοφργθςε ςτο 

ΕΣΡ«Κζντρο ενθμζρωςθσ αναγνωριςμζνων προςφφγων», ςτο πλαίςιο του οποίου παραςχζκθκε 

νομικι και κοινωνικι ςυνδρομι και ενθμζρωςθ ςε αναγνωριςμζνουσ πρόςφυγεσ, και ςε 

δικαιοφχουσ επικουρικισ προςταςίασ ι ανκρωπιςτικοφ κακεςτϊτοσ, με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ 

ζνταξισ τουσ ςτθν ελλθνικι κοινωνία.  Η φφςθ των κεμάτων για τα οποία ηθτικθκε νομικι 

ςυνδρομι υπιρξε κυρίωσ αςτικοφ, εργατικοφ και οικογενειακοφ  δικαίου, αλλά και κζματα 

πολιτικϊν και κοινωνικϊν δικαιωμάτων και ενδεικτικά: ενθμζρωςθ και ςυνδρομι ςε διαδικαςίεσ 

πολιτογράφθςθσ, ςυνδρομι ςε διαδικαςίεσ οικογενειακισ επανζνωςθσ, ζκδοςθ ιςόχρονθσ άδειασ 

διαμονισ ςε μζλθ οικογζνειασ, πλθροφορίεσ για διαδικαςίεσ όπωσ θ αναγνϊριςθ τζκνου, ο 

πολιτικόσ γάμοσ και το ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, ςυνδρομι ςε κζματα ςχετικά με ζγγραφα ταυτότθτασ 

(π.χ. ζκδοςθ άδειασ διαμονισ και ταξιδιωτικϊν εγγράφων, διορκϊςεισ ςτοιχείων ςε άδειεσ 

διαμονισ και λθξιαρχικζσ πράξεισ), αιτιςεισ ανανζωςθσ κακεςτϊτοσ, κακϊσ και γενικι ενθμζρωςθ 

για εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα. Ρζραν των ατομικϊν ενθμερϊςεων 

πραγματοποιικθκαν μαηικζσ ενθμερϊςεισ προσ μζλθ κοινοτιτων προςφφγων για κζματα κοινοφ 

ενδιαφζροντοσ, ιδίωσ μετά από αντίςτοιχεσ νομοκετικζσ αλλαγζσ και ςυγκεκριμζνα για τισ νζεσ 
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ρυκμίςεισ που αφοροφν το ανκρωπιςτικό κακεςτϊσ, τουσ εξαιρετικοφσ λόγουσ, ηθτιματα 

απόκτθςθσ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ, κακϊσ και κζματα οικογενειακϊν επανενϊςεων.  

Ρεραιτζρω: 

 Ρραγματοποιικθκε κεςμικι παρζμβαςθ ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν μετά τθ νομοκετικι αλλαγι 

των ν. 4251/2014 και  4332/2015 περί των ανκρωπιςτικϊν κακεςτϊτων του άρκρου 28 του π.δ.  

114/2010και του άρκρου 33 του π.δ. 113/2013 όπωσ ίςχυαν. Κφρια κζματα που τζκθκαν ενόψει 

του Υπουργείου: πρακτικά ηθτιματα πρόςβαςθσ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία, οι ςτεροφμενοι 

διαβατθρίων και θ αντιμετϊπιςι τουσ, ςθμαντικζσ ελλείψεισ και κενά ςτο κείμενο νομικό πλαίςιο 

μετά τισ αλλαγζσ, όπωσ θ υγειονομικι τουσ περίκαλψθ. Η παρζμβαςθ, τθν οποία ακολοφκθςε 

οριςμόσ ςυνάντθςθσ του ΕΣΡ με μζλθ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ, υπιρξε επιτυχισ ςε όλουσ τουσ τομείσ. 

 Αναγνωριςμζνοι πρόςφυγεσ προςζφυγαν ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων του ΟΓΑ κατά τθσ 

πράξθσ με τθν οποία διακόπθκε από 1.1.2013 θ καταβολι τθσ ςφνταξθσ αναςφάλιςτων υπεριλικων 

του ΟΓΑ, ενϊ παράλλθλα ιδθ κάποιοι εξ αυτϊν ζχουν προςφφγει ενϊπιον των ελλθνικϊν 

διοικθτικϊν δικαςτθρίων.  

 Κατατζκθκε προςφυγι για λογαριαςμό αναγνωριςμζνθσ πρόςφυγα, τελοφςασ υπό πλιρθ 

ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ και πάςχουςασ από βαριά νοθτικι κακυςτζρθςθ κατά πράξθσ 

τθσ Δευτεροβάκμιασ Υγειονομικισ Επιτροπισ (ΒΥΕ) του Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.), 

με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το ποςοςτό αναπθρίασ αυτισ, με αποτζλεςμα να ςτερθκεί το 

επίδομα βαρείασ νοθτικισ κακυςτζρθςθσ, μετά από δζκα χρόνια ςυνεχοφσ καταβολισ. 

 Αιτοφντεσ άςυλο αλλοδαποί προςζφυγαν ενϊπιον των αρμοδίων διοικθτικϊν και δικαςτικϊν αρχϊν 

κατά πράξεων επιβολισ υπζρογκων προςτίμων ωσ υπαίκριοι μικροπωλθτζσ άνευ ςχετικισ αδείασ.  

 Αναγνωριςμζνοι πρόςφυγεσ αιτικθκαν τθν οικογενειακι επανζνωςθ με μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ 

που βρίςκονται ςτθ χϊρα καταγωγισ. Τα μζλθ τθσ νομικισ υπθρεςίασ παρείχαν ςυνδρομι ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ κακϋόλθ τθ ςχετικι διοικθτικι διαδικαςία εξζταςθσ του ςχετικοφ αιτιματόσ τουσ, 

προετοιμάηοντασ τουσ ςχετικοφσ φακζλουσ με τα αναγκαία δικαιολογθτικά, ςυμπαριςτάμενοι μαηί 

τουσ κατά τθ διαδικαςία προςωπικϊν ςυνεντεφξεων, παρεμβαίνοντασ ενϊπιον των ελλθνικϊν 

προξενικϊν αρχϊν που εδρεφουν ςτισ χϊρεσ καταγωγισ των ενδιαφερομζνων  και προςφεφγοντασ 

κατά των απορριπτικϊν αποφάςεων που εκδόκθςαν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ςε οριςμζνουσ εξ 

αυτϊν.   

 

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΘΤΜΑΣΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΣΩΝ ΜΙΟΤ 
 Στισ 15 Δεκεμβρίου 2015 ολοκλθρϊκθκε ςτο Μονομελζσ Εφετείο Κακουργθμάτων Ακθνϊν θ δίκθ 

των δραςτϊν για λθςτεία, απρόκλθτθ επικίνδυνθ ςωματικι βλάβθ και οπλοφορία/οπλοχρθςία που 

ζλαβαν χϊρα ςτθν Ακινα τθν 14θ Φεβρουαρίου 2015 εισ βάροσ δφο ανδρϊν, μπαγκλαντεςιανισ 

και πακιςτανικισ καταγωγισ. Η υπόκεςθ υποςτθρίχτθκε από μζλοσ τθσ ΝΥ του Ελλθνικοφ 

Συμβουλίου για τουσ Ρρόςφυγεσ και τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου 

(ΕΕΔΑ), ςτο πλαίςιο του ζργου «Υποςτθρικτικζσ, Συνοδευτικζσ και Νομικζσ Υπθρεςίεσ ςε κφματα 
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εγκλθμάτων μίςουσ». Συγκεκριμζνα, οι δφο επικζςεισ ζγιναν ςε διάςτθμα 10 λεπτϊν από 3 δράςτεσ 

ςτθν Ομόνοια. Το Μονομελζσ Εφετείο Κακουργθμάτων Ακθνϊν κιρυξε ενόχουσ τουσ 

κατθγοροφμενουσ για τα αδικιματα τθσ επικίνδυνθσ ςωματικι βλάβθσ, οπλοφορίασ, οπλοχρθςίασ 

με τθν επιβαρυντικι περίςταςθ του άρκρου 81 Α του Ροινικοφ Κϊδικα περί ρατςιςτικοφ 

εγκλιματοσ και επζβαλε ςτουσ δφο κατθγοροφμενουσ, δράςτεσ τθσ επίκεςθσ ςε ποινι φυλάκιςθσ 

πζντε ετϊν και πζντε ετϊν και ενόσ μθνόσ, αντίςτοιχα. (Ρεριςςότερα εδϊ ) 

 Στισ 16 Ιουνίου 2015 με παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ για λογαριαςμό των κυμάτων εκ μζρουσ τθσ 

ΝΥ του ΕΣΡ και τθσ ΕΕΔΑ καταδικάςτθκαν από το Γ’ Μονομελζσ Εφετείο Κακουργθμάτων Ακθνϊν οι 

ενιλικοι δράςτεσ λθςτείασ, επικίνδυνθσ ςωματικισ βλάβθσ και παράνομθσ 

οπλοφορίασ/οπλοχρθςίασ που ζλαβαν χϊρα τθν 28θ Οκτωβρίου 2011, μετά τθν παρζλαςθ τθσ 

εκνικισ εορτισ από ομάδα δζκα ατόμων (τα πζντε παραμζνουν αςφλλθπτα) εισ βάροσ 2 γυναικϊν 

ελλθνικισ καταγωγισ από τθ Β. Ήπειρο. Η ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ, με δράςτεσ 2 ανιλικουσ και 3 

ενιλικουσ αφορά ςε μία από τισ «επιμζρουσ» αξιόποινεσ πράξεισ (περίπου 60) που διαπράχκθκαν 

ςτα πλαίςια τθσ επιλιψιμθσ δραςτθριότθτασ τθσ Χρυςισ Αυγισ και ζχει ςυςχετιςτεί με τθν εν λόγω 

δικογραφία. Το δικαςτιριο κιρυξε ενόχουσ τουσ ενιλικουσ κατθγοροφμενουσ για όλα τα αδικιματα 

(λθςτεία, επικίνδυνθ ςωματικι βλάβθ, οπλοφορία) και καταδίκαςε τουσ παρόντεσ 2 

κατθγοροφμενουσ, δράςτεσ τθσ επίκεςθσ ςε κάκειρξθ 14 ετϊν και 10 μθνϊν και 15 ετϊν και 6 

μθνϊν αντίςτοιχα. Ο τρίτοσ κατθγοροφμενοσ όντασ απϊν καταδικάςτθκε επίςθσ ςε κάκειρξθ 14 

ετϊν και 10 μθνϊν. Το Δικαςτιριο δεν δζχτθκε ότι οι δράςτεσ τζλεςαν τα ωσ άνω αδικιματα 

εμφοροφμενοι από μίςοσ εξαιτίασ τθσ εκνοτικισ καταγωγισ των πακουςϊν, χωρίσ να αιτιολογιςει 

περαιτζρω τουλάχιςτον κατά τθν εκφϊνθςθ τθσ απόφαςθσ. Ωςτόςο το δικαςτιριο δεν ζδωςε 

αναςτζλλουςα δφναμθ ςτισ εφζςεισ των δραςτϊν, κρίνοντασ εμμζςωσ πλθν ςαφϊσ ότι πρόκειται 

για επικίνδυνουσ δράςτεσ που προζβθςαν ςτισ ανωτζρω πράξεισ με ιδιαίτερα βάναυςο και 

εξευτελιςτικό τρόπο (Ρεριςςότερα εδϊ)    

 

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΔΟΧΗ 
 
Το Τμιμα κατά τθν επαφι του με τον πλθκυςμό των νεοαφιχκζντων αιτοφντων άςυλο, κλικθκε να καλφψει 

τισ ανάγκεσ και ιδιαίτερα ευάλωτων περιπτϊςεων, όπωσ 41 αςυνόδευτων ανθλίκων, 12 ατόμων με 

διαφόρων ειδϊν αναπθρίεσ, 51 γυναικϊν χωρίσ υποςτθρικτικό κοινωνικό περιβάλλον, 46 ατόμων με πολφ 

ςοβαρά προβλιματα υγείασ, 118 μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, 46 πολυμελϊν οικογενειϊν, 16 γυναικϊν ςε 

κατάςταςθ εγκυμοςφνθσ, 8 κυμάτων βαςανιςτθρίων, 40 οικογενειϊν με νεογζννθτο τζκνο, 19 ατόμων με 

ψυχικά προβλιματα κ.α. Συνολικά, οι ιδιαίτερα ευάλωτεσ περιπτϊςεισ κατά το 2015 ανζρχονται  ςε 60,9% 

των εξυπθρετοφμενων.  Από τα 41 Αςυνόδευτα Ανιλικα (Α/Α) που εξυπθρετικθκαν, τα 29 αιτικθκαν 
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ςτζγαςθσ και τελικϊσ ςτεγάςτθκαν τα 27 (δφο εξ’ αυτϊν είχε εκφράςει αίτθμα ςτζγαςθσ το 2014).  Το ΕΣΡ 

προςπακεί με τα μζςα που διακζτει να ςυνδράμει τθν ευάλωτθ αυτι κατθγορία. 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
Το ςφνολο των ατόμων που εξυπθρετικθκαν, ςτο πλαίςιο τθσ Κεντρικισ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ, είναι 

628άτομα. 

 Συμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ προςφφγων με ςκοπό τθν ζνταξι τουσ ςτθ χϊρα μασ: 

Ατομικι ςυμβουλευτικι και παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςτουσ ίδιουσ και τθν οικογζνειά 

τουσ, με ςτόχο τθν αποκατάςταςθ δυςλειτουργικϊν καταςτάςεων, προςπάκεια κινθτοποίθςθσ των 

δυνάμεων του ατόμου και ανάπτυξθσ προςαρμοςτικϊν μθχανιςμϊν για τθ ςταδιακι επίλυςθ των 

προβλθμάτων. (864 ςυνεδρίεσ)  

 Ραροχι αρχικισ/βαςικισ ενθμζρωςθσ: πολιτιςμικόσ προςανατολιςμόσ, ενθμζρωςθ για κρατικζσ και μθ 

Κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ, τον τόπο και τρόπο λειτουργίασ τουσ. (159 περιπτϊςεισ) 

 Κοινωνικά ηθτιματα  

- Στεγαςτικι υποςτιριξθ (ενθμζρωςθ, διαμεςολάβθςθ για ενοικίαςθ ι αγορά, διευκόλυνςθ παροχισ 

προνοιακοφ επιδόματοσ ςτζγθσ, εξεφρεςθ και παραπομπι ςε κατάλλθλο πλαίςιο φιλοξενίασ 

προςφφγων/ξενοδοχεία: 256 

- Ρλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν Επιδοματικι Ρολιτικι (Επιδόματα Ρρόνοιασ): 194 

- Συνεργαςία και παραπομπι ςε άλλεσ ΜΚΟ (Φίλοι του Ραιδιοφ, Caritas, κζντρο Στιριξθσ Οικογζνειασ 

κ.α), ςε Κοινωνικζσ  Υπθρεςίεσ Διμων (Κοινωνικό Ραντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του 

Δ.Ακθναίων) προσ όφελοσ του πρόςφυγα, ζκδοςθ βεβαιϊςεων αντί πιςτοποιθτικϊν οικογενειακισ 

κατάςταςθσ, αγαμίασ, γζννθςθσ κ.α.: 463 παρεμβάςεισ 

- Ραροχι ζκτακτθσ ενίςχυςθσ: 61 

- Δωρεζσ για οικονομικι ενίςχυςθ: 21 και 40 δωρεζσ ςε είδοσ. 

- Συνοδείεσ ςε Δθμόςιουσ φορείσ και Υπθρεςίεσ: 36 

Σφνολο παρεμβάςεων: 1009 

 Απαςχόλθςθ 

- Αρχικζσ πλθροφορίεσ και επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, παραπομπι ςε ςφμβουλο απαςχόλθςθσ 

για παροχι ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων: 51 παραπομπζσ, 144 παρεμβάςεισ 

 Διευκζτθςθ κεμάτων υγείασ 

- Συμβουλευτικι για κζματα υγείασ (ενθμζρωςθ για κζματα υγείασ, καταγραφι ιατρικοφ ιςτορικοφ, 

μεταπαρακολοφκθςθ για ιατρικά κζματα, κ.α.): 325 
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- Ρρογραμματιςμόσ ιατρικϊν ραντεβοφ ςε ςυνεργαςία με το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό των 

Δθμοςίων Νοςοκομείων και τισ Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ των Νοςοκομείων: 219 

- Ενζργειεσ για ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν υγείασ και παρεμβάςεισ ςε Φορείσ Υγείασ (παραπεμπτικά ςε 

Νοςοκομεία, ενθμζρωςθ για το δικαίωμα του πρόςφυγα ςτθ δωρεάν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ): 

174 

- Συνοδείεσ προςφφγων ςτισ Μονάδεσ Υγείασ: 16 

- Εξεφρεςθ, εξαςφάλιςθ φαρμάκων, παραϊατρικοφ υλικοφ: 11 

 Αντιμετϊπιςθ ψυχολογικϊν προβλθμάτων: ατομικι ςυμβουλευτικι-ψυχολογικι υποςτιριξθ και 

παρζμβαςθ ςε καταςτάςεισ κρίςθσ, παραπομπι προςφφγων ςε Εξειδικευμζνεσ Δομζσ Ψυχικισ Υγείασ, 

όπωσ ΙΟΛΑΟΣ και άλλεσ ΑμΚΕ. (191 παρεμβάςεισ) 

 Εκπαιδευτικά ηθτιματα 

- Συμβουλευτικι για εκπαιδευτικά ηθτιματα (επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ και ςυμπλιρωςθ 

Μθχανογραφικϊν Δελτίων για τθν ειςαγωγι ςτα ΑΕΙ και Α-ΤΕΙ, μακιματα ελλθνικϊν): 96 

- Ραραπομπζσ για μακιματα ελλθνικϊν: 24 

- Εγγραφζσ ςτθ  Γϋκμια: 1 

- Εγγραφζσ ςε βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ: 29 

 

 Νομικι ςυμβουλευτικι: ςτιριξθ και παραπομπζσ ςτθ Νομικι Υπθρεςία (286  παρεμβάςεισ) 

 Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ (Infocenter) (312 περιπτϊςεισ)  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΘΤΜΑΣΑ ΒΑΑΝΙΣΗΡΙΩΝ 
 
Στα πλαίςια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν προσ εξυπθρετοφμενουσ-κφματα βαςανιςτθρίων, το ζτοσ 2015, οι 

κοινωνικοί λειτουργοί είδαν 91 περιπτϊςεισ (102 άτομα). Η ζναρξθ του προγράμματοσ PrometheusII ζγινε 

τον Απρίλιο 2015. Οι ενζργειεσ που πραγματοποιικθκαν, αναγράφονται παρακάτω*  

Ραροχι αρχικισ/βαςικισενθμζρωςθσ: 14 

Συμβουλευτικι &Ψυχοκοινωνικι Υποςτιριξθ: 87 

Συμβουλευτικι για κζματα υγείασ, Ρρογραμματιςμόσ ιατρικϊν ρ/β, παραπομπι ςε δομζσ υγείασ, 

Εξαςφάλιςθ φαρμάκων/ παραϊατρικοφ υλικοφ : 24 

Συμβουλευτικι/ ενζργειεσ για διαδικαςίεσ επιδομάτων: 20 

Συμβουλευτικι/ ενζργειεσ για εκπαιδευτικά ηθτιματα & Ραραπομπι για μακιματα ελλθνικϊν & Εγγραφι 

ςε ςχολείο/ Γ'κμια εκπαίδευςθ/Ραιδικό ςτακμό/ Φοιτθτικι εςτία: 16 

Συμβουλευτικι/ ενζργειεσ/ παραπομπζσ για φοροτεχνικά κζματα: 11 

Συμβουλευτικι/ ενθμζρωςθ/ ενζργειεσ  για πρακτικά ηθτιματα: 20 

Ραραπομπι/ ςυνεργαςία ςε/με εργαςιακό ςφμβουλο & Συμβουλευτικι/ ενζργειεσ για εργαςιακά κζματα: 

14 
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Στεγαςτικι υποςτιριξθ: 22  

Ραραπομπι/ ςυνεργαςία μεφορείσ: 13 

Ραροχζσ ςε είδοσ & Ραροχι ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ : 19 

Νομικι ςυμβουλευτικι (ςυνεργαςία με ΝΥ, παραπομπι, ςυμβουλευτικι, ςφνταξθ κοινωνικϊν εκκζςεων 

κτλ):  46 

Συνεργαςίεσ με άλλεσ οργανϊςεισ (παραπομπζσ, ςυνεργαςία, επικοινωνίεσ  κτλ): 40 

Συνοδείεσ (για νομικά κζματα, ςε δθμόςιουσ φορείσ, ςε Κ ι Ψ φορείσ, ςε μονάδεσ υγείασ.: 13 

 

*(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: θ τιρθςθ ςτατιςτικϊν ωσ προσ τισ ενζργειεσ/ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ για το PrometheusII, ξεκίνθςε τον Ιοφλιο 2015 -

τότε ηθτικθκε από τουσ διαχειριςτζσ του προγράμματοσ και ετοιμάςτθκε το αντίςτοιχο αρχείο-, ςυνεπϊσ, θ παρακάτω αποτφπωςθ, 

αφορά ςτουσ μινεσ Ιοφλιο μζχρι Δεκζμβριο 2015) 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 
 

Στο γραφείο απαςχόλθςθσ παρζχεται ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ των αιτοφντων άςυλο και προςφφγων ςε 

κζματα ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, επαγγελματικισ πλθροφόρθςθσ και κεςμϊν, κακϊσ επίςθσ και ςε 

κζματα υγείασ, εκπαίδευςθσ και κοινωνικισ πρόνοιασ. Επιπλζον, παρζχονται υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ 

απαςχόλθςθσ και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ περιπτϊςεων που 

εξυπθρετικθκαν κατά το 2015 ιταν 569 άτομα (413 άνδρεσ και 156 γυναίκεσ).   

 
ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ «ΠΤΞΙΔΑ» 
 

Οι ςτόχοι του Διαπολιτιςμικοφ Κζντρου Ρυξίδα, όπωσ υπαγορεφονται από τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των 

προςφφγων, αλλά και από αυτζσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, είναι οι εξισ: 

 

α) Ενθμζρωςθ – Κακοδιγθςθ 

β) Εκπαίδευςθ και υποςτθρικτικι διδαςκαλία 

γ) Πολιτιςτικζσ, ψυχαγωγικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ  

δ) Ευαιςκθτοποίθςθ  τθσ τοπικισ κοινότθτασ  

ε) Λοιπζσ δραςτθριότθτεσ  

 

Κατά το ζτοσ 2015, το Διαπολιτιςμικό Κζντρο Ρυξίδα εξυπθρζτθςε περίπου 2887 άτομα. Πςον αφορά πιο 

ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ, τα τμιματα Ελλθνικϊν εξυπθρζτθςαν 458 ενιλικεσ και 38 παιδιά, τα τμιματα 

Αγγλικϊν 54 άτομα, τα μακιματα Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν παρακολοφκθςαν 12 άτομα, από τθν 

ενιςχυτικι διδαςκαλία επωφελικθκαν 49 μακθτζσ Α’ Βάκμιασ και Β ΒάκμιασΕκπαίδευςθσ, ενϊ ζγιναν 68 

εγγραφζσ ςε ςχολεία και 45 εγγραφζσ ςε παιδικζσ καταςκθνϊςεισ. Στο τζλοσ του 2015 θ «Ρυξίδα» διζκετε 

20 ενεργοφσ εκελοντζσ/τριεσ.  

 

 

mailto:gcr1@gcr.gr


25  
  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ   

Σολωμοφ 25, 106 82 ΑΘΗΝΑ | Καςςάνδρου 37Α,  54633 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
TEL: (+30) 210 38 00 990 | 2310 250045   FAX: (+30) 210 38 03 774   EMAIL: gcr1@gcr.gr 

 

  

 

 

ΣΟ ΕΠ ΣΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΠ ΣΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 
 

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΘΕΜΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ: 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΗ ΠΡΟΦΤΓΑ 
Ρραγματοποίθςθ οικογενειακισ επανζνωςθσ αναγνωριςμζνθσ πρόςφυγα με τα τζςςερα τζκνα τθσ (3 

ανιλικα και 1 ενιλικο) κατ’ άρκρο 14 παρ. 1 του π.δ. 131/2006 (όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει), ςτα οποία 

χορθγικθκε κεϊρθςθ ειςόδου κατόπιν κετικισ απόφαςθσ του ΑΕΑ επί προςφυγισ κατά πρωτοβάκμιασ 

απόρριψθσ από τθ Δ/νςθ Αλλοδαπϊν Αττικισ. Για τθ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ υπιρξαν αρκετζσ νομικζσ 

δυςκολίεσ, ιτοι αντικειμενικι αδυναμία επίςθμθσ επικφρωςθσ των επίςθμων εγγράφων των τζκνων τθσ 

αιτοφςασ από τθν αρμόδια ελλθνικι προξενικι αρχι, κακϊσ και αντικειμενικι αδυναμία επίςθμθσ 

μετάφραςθσ αυτϊν κακϊσ θ ίδια θ Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν δεν προβλζπει τθ 

δυνατότθτα μετάφραςθσ ςτθ γλϊςςα προζλευςθσ των εγγράφων, αλλά οφτε και υπιρχε μεταφραςτικό 

γραφείο ςτθν Ελλάδα το οποίο αναλάμβανε επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα.  

 
ΆΡΝΗΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ), ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ ΚΑΙ Ε ΑΙΣΟΤΝΣΕ ΑΤΛΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤ  
Με τισ με αρ. πρωτ. Θ27/19-5-15 και Θ32/22-5-15 επιςτολζσ που απθφκυνε το Γραφείο Θεςςαλονίκθσ προσ 

τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ / Γενικι Δ/νςθ Ανάπτυξθσ / Δ/νςθ Ανάπτυξθσ ΡΕ Θεςςαλονίκθσ / 

Τμιμα Δια Βίου Μάκθςθσ, Ραιδείασ και Απαςχόλθςθσ με αφορμι τθν άρνθςθ χοριγθςθσ άδειασ εργαςίασ 

ςε ζναν (1) δικαιοφχο διεκνοφσ προςταςίασ (επικουρικισ προςταςίασ), ζναν (1) δικαιοφχο ανκρωπιςτικοφ 

κακεςτϊτοσ και ζναν (1) αιτοφντα άςυλο αλλοδαπό ςτθν Ελλάδα από το 2010, πραγματοποιικθκε 

παρζμβαςθ για τθν ορκι εφαρμογι τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ αναφορικά με το δικαίωμα ςτθν πρόςβαςθ 

ςτθν απαςχόλθςθ των δικαιοφχων επικουρικισ προςταςίασ και ανκρωπιςτικοφ κακεςτϊτοσ, κακϊσ και για 

τθ δίκαιθ εξζταςθ και κρίςθ επί των αιτθμάτων χοριγθςθσ άδειασ εργαςίασ ςε αιτοφντεσ άςυλο 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ τθσ Ρολιτείασ, οι οποίεσ απορρζουν από τθ ςχετικι εκνικι και 

ευρωπαϊκι νομοκεςία· υποχρεϊςεισ οι οποίεσ δεν φαίνεται να λαμβάνουν κετικζσ ενζργειεσ, απορρζουςεσ 

από το π.δ. 220/2007, ενϊ μάλιςτα θ πρακτικι τθσ άρνθςθσ χοριγθςθσ άδειασ εργαςίασ ςε δικαιοφχουσ 

διεκνοφσ προςταςίασ και ςε αιτοφντεσ άςυλο, ςε ςυνδυαςμό και με τθ μθ τιρθςθ των κετικϊν 

υποχρεϊςεων τθσ Ρολιτείασ βάςει του π.δ. 220/2007, ζχει ωσ επακόλουκο τθ ςτζρθςθ απόλαυςθσ βαςικϊν 

κοινωνικϊν δικαιωμάτων, όπωσ του δικαιϊματοσ ςε νόμιμθ εργαςία, ςε ζνα επίπεδο διαβίωςθσ που 

δφναται να διαςφαλίηει τθν υγεία, τθν κάλυψθ βιοτικϊν αναγκϊν και τθν προςταςία των κεμελιωδϊν 

δικαιωμάτων τουσ· άμεςο αποτζλεςμα αυτισ τθσ πρακτικισ είναι να οδθγείται ςτο περικϊριο μία 

αντικειμενικά ευάλωτθ κατθγορία ατόμων, δυςχεραίνοντασ ςε εξαιρετικά μεγάλο βακμό τθν κάλυψθ των 
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προσ το ηθν αυτϊν, των ιδίων, και τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςισ τουσ. Μία κατάςταςθ, θ οποία κα μποροφςε 

να χαρακτθριςκεί ωσ «απάνκρωπθ και εξευτελιςτικι μεταχείριςθ».  

 

Μετά τθν αποςτολι τθσ πρϊτθσ επιςτολισ μασ, θ αρμόδια Υπθρεςία για τθν ζκδοςθ αδειϊν εργαςίασ 

κάλεςε τον κάτοχο ανκρωπιςτικοφ κακεςτϊτοσ προκειμζνου να του χορθγιςει – ανανεϊςει τθν ιδθ 

υπάρχουςα άδεια εργαςίασ του, ενϊ μετά και τθ δεφτερθ επιςτολι μασ εκδόκθκε θ με αρ. πρωτ. 

30102/431 από 1-7-2015 εγκφκλιοσ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ με κζμα τθν τροποποίθςθ τθσ με αρ. πρωτ. 19000/442/19-10-2012 εγκυκλίου ςχετικά με τθν 

ζκδοςθ και ανανζωςθ τθσ άδειασ εργαςίασ ςτουσ αιτοφντεσ άςυλο και τουσ τελοφντεσ υπό κακεςτϊσ 

διεκνοφσ προςταςίασ. 

 

ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΑΣΡΟΣΗΣΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΤ ΑΙΣΟΤΝΣΩΝ ΑΤΛΟ ΓΟΝΕΩΝ 
Με τθν με αρ. πρωτ. Θ70 από 16-10-2015 επιςτολι του Γραφείου Θεςςαλονίκθσ προσ το 

Συμβολαιογραφικό Σφλλογο Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, το Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, τθν Υπθρεςία 

Αςφλου – Κεντρικι Αρχι και το Συνιγορο του Ρολίτθ κίγουμε το ηιτθμα τθσ αδυναμίασ αναγνϊριςθσ 

ενϊπιον ςυμβολαιογράφου τθσ πατρότθτασ τζκνων, των οποίων αμφότεροι οι γονείσ είναι αιτοφντεσ 

άςυλο, κακϊσ ο νόμοσ ναι μεν επιτρζπει ςε πολίτθ τρίτθσ χϊρασ που δεν διακζτει κακόλου νομιμοποιθτικά 

ζγγραφα να αναγνωρίηει το εκτόσ γάμου γεννθμζνο τζκνο του, όταν ο άλλοσ γονζασ είναι είτε ζλλθνασ, είτε 

κοινοτικόσ, είτε νομίμωσ διαμζνων υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ, αλλά να μθν το επιτρζπει ςτθν περίπτωςθ που 

αμφότεροι οι γεννιτορζσ του είναι κάτοχοι δελτίου αιτοφντοσ άςυλο, παρόλο που ο τίτλοσ διαμονισ που 

αυτοί φζρουν αποτελεί προςωρινό μεν πλθν όμωσ νόμιμο τίτλο διαμονισ. Ρρόκειται κατά τθν άποψι μασ 

για «προβλθματικι» διάταξθ νόμου, θ οποία ζρχεται ςε πλιρθ αντίκεςθ με τθ διάταξθ του άρκρου 28 § 1 

εδ. 1 του Συντάγματοσ, ςφμφωνα με τθν οποία θ Αρχι του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ (άρκρο 3 §1 

τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ του 1989 (Ν. 2101/1992)) υπεριςχφει κάκε εκνικοφ 

νομοκετικοφ κειμζνου, όπωσ και θ ανάγκθ το παιδί να αποκτά (όνομα) επίκετο. Δθλαδι κατά τθν άποψι 

μασ θ κείμενθ νομοκεςία (άρκρο 27 του Ν. 4251/2014, όπωσ αυτό ιςχφει), κα πρζπει να ερμθνεφεται 

διαςταλτικά διαςφαλίηοντασ τθν εφαρμογι τθσ αρχισ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του ανθλίκου, ϊςτε θ 

αρχι αυτι να εφαρμόηεται αναλογικά και ςτουσ αιτοφντεσ άςυλο αλλοδαποφσ όταν αμφότεροι οι 

βιολογικοί γονείσ είναι κάτοχοι προςωρινοφ μεν, πλθν όμωσ νόμιμου τίτλου διαμονισ, προκειμζνου να 

καλυφκεί το κενό νόμου που υπάρχει ςτο ηιτθμα τθσ δυνατότθτασ εκοφςιασ αναγνϊριςθσ τθσ πατρότθτασ 

του ανθλίκου τζκνου τουσ. Το πρόβλθμα εξακολουκεί να μθν ζχει λυκεί παρόλθ τθν καλι κζλθςθ των 

ςυμβολαιογράφων, οι οποίοι είναι αναγκαςμζνοι να εφαρμόηουν το γράμμα του νόμου. 

 
ΕΝ ΔΤΝΑΜΕΙ ΑΤΝΟΔΕΤΣΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ - ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΚΡΑΣΟΤΜΕΝΟΙ Ε ΧΩΡΟ ΚΡΑΣΗΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 Σε ςυνζχεια τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 509/12.6.2014 επιςτολισ – αναφοράσ του Ελλθνικοφ Συμβουλίου για 

τουσ Ρρόςφυγεσ με κζμα: «Διοικθτικι κράτθςθ ατόμων που δθλϊνουν ανιλικοι & διαδικαςία 

προςδιοριςμοφ θλικίασ», θ οποία αφοροφςε ςτθ διοικθτικι κράτθςθ εν δυνάμει ανιλικων ατόμων 

ςτο Ρ.ΚΕ.Κ. Αλλοδαπϊν Φυλακίου και ςτθν ΥΦΕΚΑ Κομοτθνισ / ΤΣΦ Ιάςμου, το Γραφείο 
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Θεςςαλονίκθσ ςυνζταξε τισ επιςτολζσ με αρ. πρωτ. Θ6 από 10-2-2015 και Θ66 από 24-9-15 με 

αποδζκτεσ μεταξφ άλλων το Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, τθ Γενικι Ρεριφερειακι Αςτυνομικι 

Διεφκυνςθ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, τθν Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν Δράμασ και το 

Συνιγορο του Ρολίτθ αναφορικά με τθν κράτθςθ ςτο Ρ.ΚΕ.Κ.Α Ραρανεςτίου είκοςι ατόμων και δφο 

ατόμων αντίςτοιχα, τα οποία διλωναν ανιλικοι και τα οποία κρατοφνταν μαηί με ενθλίκουσ. 

Επρόκειτο για άτομα τα οποία ςτθν πλειοψθφία τουσ είχαν υποβλθκεί ςε ιατρικζσ εξετάςεισ 

προςδιοριςμοφ θλικίασ, εξετάςεισ οι οποίεσ κεωροφμε ότι δεν ςυμβαδίηουν οφτε με τισ νόμιμεσ 

προχποκζςεισ ςχετικά με τθν απαιτοφμενθ αςφάλεια ςτον προςδιοριςμό τθσ θλικίασ ενόσ ατόμου 

οφτε με τθν αρχι του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ, κακϊσ δεν φαίνεται να λαμβάνονται 

υπόψθ τα ιδιαίτερα πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά των «εν δυνάμει» ανθλίκων οφτε οι ατομικζσ 

ςυνκικεσ διαβίωςθσ του κακενόσ· διαδικαςίεσ κακοριςμοφ τθσ θλικίασ των αςυνόδευτων παιδιϊν 

οι οποίεσ κα πρζπει να εφαρμόηονται ωσ ζςχατο μζτρο, ενϊ ςε κάκε ςχετικι διαδικαςία κα πρζπει 

να ςυνυπολογίηεται ζνα ςθμαντικό περικϊριο αβεβαιότθτασ, αναγνωρίηοντασ ςτα πρόςωπα τα 

οποία υπάγονται ςτθ διαδικαςία αυτι το ευεργζτθματθσ αμφιβολίασ και λαμβάνοντασ υπόψθ οι 

αρμόδιεσ αρχζσ αποκλίςεισ καιδιαφοροποιιςεισ που αφοροφν πολιτιςμικά και φυλετικά ςτοιχεία, 

κακϊσ και ςυνκικεσ διαβίωςθσ που δφνανται να επθρεάςουν τθν ανάπτυξθ του ατόμου, 

οφείλοντασ παράλλθλα να εξιςορροποφν τουσ ςωματικοφσ, αναπτυξιακοφσ, ψυχολογικοφσ, 

περιβαλλοντικοφσ και πολιτιςμικοφσ παράγοντεσ του κάκε ατόμου. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΠ ΣΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 
 

Σε ςυνδυαςμό με τθ νομικι ςτιριξθ, ο κοινωνικόσ λειτουργόσ του προγράμματοσ παρείχε 

υπθρεςίεσ κοινωνικισ μζριμνασ που ςυμπεριλαμβάνουν μεταξφ άλλων τθν εφρεςθ ςτζγθσ, ςίτιςθσ, 

ιματιςμοφ, τθν οικονομικι ενίςχυςθ, διευκζτθςθ κεμάτων που άπτονται τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

απαςχόλθςθσ. Για το ζτοσ 2015 θ κοινωνικόσ λειτουργόσ παρείχε τισ παρακάτω υπθρεςίεσ. Ο 

αρικμόσ των ατόμων τθσ ομάδασ ςτόχου που ωφελικθκαν από υπθρεςίεσ κοινωνικισ μζριμνασ 

ιταν 785, από αυτά 224ιταν γυναίκεσ. Ο αρικμόσ των νεοειςερχομζνων ςτθν κοινωνικι 

υπθρεςία για το ζτοσ 2015 ιταν 528 άτομα.  Πραγματοποιικθκαν  τζςςερισ αποςτολζσ ςτθν 

Ειδομζνθ  και εξυπθρετικθκαν 253 άτομα από το transitcamp. Ακόμθ, τα μζλθ του ΕΣΡ ςτθ 

Θεσ/νίκθ ςε ςυνεργαςία με ομάδεσ υποςτιριξθσ προςφφγων ςτθν πόλθ ςυμμετείχαν ςε δράςεισ 

ςτο δρόμο ενθμερϊνοντασ περίπου 1500 άτομα.  

 

   ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ 
 

Η ανεφρεςθ  πόρων για τθ ςυνζχιςθ τθσ παραπάνω δραςτθριοποίθςθσ του ΕΣΡ, ςτο πλαίςιο  τθσ 

εκπλιρωςθσ του ςκοποφ από ςφςταςθσ του , ςτθρίηεται πλζον αποκλειςτικά ςτθν αναηιτθςθ 

πολλαπλϊν και διαφορετικϊν φορζων χρθματοδότθςθσ, κρατικϊν και ιδιωτικϊν, εντόσ αλλά και 
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εκτόσ Ελλάδασ. Το 2012 το ΕΣΡ είχε χρθματοδοτθκεί κατά ποςοςτό 74% από το ΕΤΡ (ERF), ενϊ θ 

αμζςωσ μεγαλφτερθ  αυτοτελισ πθγι χρθματοδότθςθσ ιταν το UNHCR. Ήδθ, το 2014 το ΕΣΡ είχε 

περιοριςμζνθ χρθματοδότθςθ (42%) από το ΕΤΡ και, εκτόσ τθσ ςτακεροφ ποςοςτοφ 

χρθματοδότθςθσ από το UNHCR (6%), θ υπόλοιπθ χρθματοδότθςθ (δθλαδι ποςοςτό 52%) 

προερχόταν από περιςςότερεσ και διαφορετικζσ πθγζσ, ενϊ ποςοςτό μόλισ 15% προιρχετο από τον 

κρατικό προχπολογιςμό. Το 2015, διαφοροποιικθκαν περαιτζρω οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ, με 

πζντε διαφορετικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ να κυμαίνονται μεταξφ 10% - 16%, (UNHCR, 

EuropeanCommission, EEA, OSF). 

 

 Χρθματοδότθσ 2011 2012 2013 2014 2015 

UNHCR 532.257,40 145.000 191.400 65.000 227.433,00 

EuropeanCommission 60.594,75   228.884,07 51.689,33 299.901,88 

EEA     18.033,27 116.550,77 307.622,46 

ERF 435.088,07 884.140,03 375.386,36 505.092,24 128.635,00 

Επείγοντα Μζτρα   1.134.719,07 952.795,72     

υνδρομζσ Μελών          1.410,00 

NationalAuthorities 1.096.623,58 632.184,41 313.700 180.976,68 308.268,34 

Donors (other) 30.000 20.000 43.095 19.969 27.179,09 

Νιάρχοσ 29.079,56 128.708,69 156.118,53     

OpenSocietyFoundations     101.117,39 110.633,67 208.953,66 

Prefecture         50.420,00 

SigridRausingTrust       82.435,79 86.128,00 

SolidarityNow         173.645,56 

Other (AIDA, ECRE, 

EPIM, MSF) 
    14.987,05 47.170,80 22.265,28 

UN Fund for Victims of 

Torture 
        35.366,93 

WorldJewishRelief         54.280,00 

TOTAL peryear 2.183.643,36 2.944.752,20 2.395.517,39 1.179.518,28 1.931.509,20 

TOTAL - 5 Years 10.634.940,43 

 

 

Η εξζλιξθ του εγχειριματοσ πλιρουσ ανανζωςθσ των πθγϊν χρθματοδότθςθσ του ΕΣΡ ιταν 

ιδιαίτερα ικανοποιθτικι το 2015, όπωσ διαφαίνεται και ςτο παρακάτω διάγραμμα που απεικονίηει 

τθ διαφοροποίθςθ των πόρων.  
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- Τα προγράμματα που υλοποίθςε το ΕΣΡ, εντόσ του 2015, είναι τα ακόλουκα:  

-  

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

 Κοινωνικι Αρωγι για τθν Ζνταξθ των Ρροςφφγων 

 Ραροχι νομικϊν και ψυχο-κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςε άτομα που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ 

ςτθ Θεςςαλονίκθ, και ςε κρατοφμενουσ ςτθν Βόρεια Ελλάδα  

 Υποςτθρικτικζσ, ςυνοδευτικζσ και νομικζσ υπθρεςίεσ ςε κφματα εγκλθμάτων μίςουσ 

 Υποδοχι και ζκτακτθ ςτεγαςτικι ςυνδρομι Νεοαφιχκζντων Αιτοφντων Άςυλο 

 Υπθρεςίεσ μιασ ςτάςθσ: ενδυνάμωςθ και ζνταξθ προςφφγων  

 ΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΙ: Ενιςχφοντασ τθν Αποκατάςταςθ Θυμάτων Βαςανιςτθρίων ςτθν Ελλάδα 

 Ραροχι υπθρεςιϊν ςε κφματα βαςανιςτθρίων (UNFundforVictimsofTorture) 

 SigridRausingTrustGrant 

 Ραροχι Νομικισ Υποςτιριξθσ ςε άτομα που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ υπό ςυνκικεσ 

κράτθςθσ  

 Ραροχι Ενθμζρωςθσ, Νομικισ και Κοινωνικισ Συνδρομισ ςε αναγνωριςμζνουσ πρόςφυγεσ 

 Ενδυνάμωςθ του διαπολιτιςμικοφ διαλόγου και ενίςχυςθ των κοινοτιτων Υπθκόων Τρίτων 

Χωρϊν για τθν προάςπιςθ και άςκθςθ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων τουσ 

 Άμεςθ αντιμετϊπιςθ ανκρωπιςτικισ ανάγκθσ 

 Ρροϊκθςθ των εναλλακτικϊν των μζτρων κράτθςθσ 

 Core Support: Protecting and advocating for the rights of persons in need of international 

protection in Greece 

mailto:gcr1@gcr.gr
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 Fighting the refugee crisis in Greece 

 Monitoring of Entry Points, Asylum and Reception Conditions and Procedures for Refugees in 

Greece 

-  

- Το ΕΣΡ ανζπτυξε νζεσ ςυνεργαςίεσ ςτθν Ελλάδα, μζςω τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων με άλλουσ  

εταίρουσ που εξειδικεφονται ςε ςυγκεκριμζνα πεδία δράςθσ, όπωσ: Βαβζλ-Συνειρμόσ, PRAKSIS, 

Άρςισ, Κοινότθτα Αφγανϊν Ελλάδασ, Αναπτυξιακι Δράςθ Γζφυρεσ, οργάνωςθ Φάροσ, Ελλθνικό 

Φόρουμ Ρροςφφγων, Κδρυμα Τςάτςοσ και τον Διμο Θεςςαλονίκθσ. 

- Ραράλλθλα, υλοποίθςε δράςεισ ςε ςυνεργαςία με μεγάλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, που 

δραςτθριοποιοφνται εντόσ αλλά και εκτόσ Ελλάδασ, όπωσ:  Γιατροί Χωρίσ Σφνορα, ProAsyl, 

Ρανεπιςτιμιο του Essex, (CentreforTrauma, AsylumandRefugees), Ρανεπιςτιμιο του Middlesex, 

HumanRightsFoundationofTurkey, Ιταλικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ, Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο 

για Ρρόςφυγεσ και Εξόριςτουσ, και HungarianHelsinkiCommittee.  

-  

- Επιπλζον, το ΕΣΡ ιταν εταίροσ και ςτα εξισ προγράμματα: 

-  

 Καλζσ πρακτικζσ ςτθν διαπίςτωςθ και εφαρμογι διαρκϊν και μόνιμων λφςεων για παιδιά που 

ζχουν χωριςτεί από τισ οικογζνειεσ τουσ 

 Increasing the capacity of law enforcement authorities to tackle racist crime, hate crime and 

homophobic crime through experiential learning (Experience Crime) 

 Κζντρο υποδοχισ ευάλωτων ατόμων αιτοφντων άςυλο ςτο κζντρο τθσ Ακινασ 

 ΒάςθΔεδομζνωνΑςφλου/Asylum Information Database (AIDA) 

 Ρρόςβαςθ ςτθν προςταςία: ανκρϊπινο δικαίωμα/ Access toProtection: a HumanRight 

 EDAL: «Μακαίνοντασ από τθν πρακτικι των δφο: Ευρωπαϊκι Βάςθ Δεδομζνων τθσ νομοκεςίασ 

για το άςυλο» 

 ACESO: Access to early protection and rehabilitation services right on arrival in the EU 

-  

- Είναι δεδομζνθ θ ανάγκθ να ςτραφεί θ οργάνωςθ ςε διαφοροποιθμζνουσ τρόπουσ 

χρθματοδότθςθσ, ςε ςχζςθ με το παρελκόν, κατά τρόπο εντατικό αλλά και ςυςτθματικό. Ρροσ το 

ςκοπό αυτό, το ςυγκεκριμζνο Τμιμα ςταδιακά οργανϊνεται ϊςτε να λειτουργιςει ςυνδυαςτικά, 

αξιοποιϊντασ και προβάλλοντασ τθ ςυςςωρευμζνθ  εμπειρία και τα καλά αποτελζςματα τθσ 

ςυνολικισ δράςθσ του ΕΣΡ μζςω: 

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

γλϊςςα. 

 Ανάπτυξθσ τθσ δικτφωςθσ τθσ οργάνωςθσ και τθσ ςυμμετοχισ των μελϊν τθσ ςε ςυναντιςεισ 

και πλατφόρμεσ ςτθν Ελλάδα αλλά και διεκνϊσ. 

 Συνζχιςθσ τθσ ζκδοςθσ του Newsletter τθσ οργάνωςθσ. 

mailto:gcr1@gcr.gr
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 Διοργάνωςθσ διεκνϊν ςυναντιςεων ςτθν Ελλάδα, με αποτζλεςμα τθ προβολι και τθν ενίςχυςθ 

τθσ παρουςίασ του φορζα. 

 Οργάνωςθσ νζων ςυνεργαςιϊν με αναγνωριςμζνουσ φορείσ (οργανϊςεισ, δίκτυα, ενϊςεισ, 

πλατφόρμεσ ςυνεργαςίασ, ιδρφματα του εξωτερικοφ κ.λπ. Είναι ενδεικτικό ότι θ 

ςυνδιοργάνωςθ του ςυνεδρίου του ICJ ςτθν Ελλάδα για τθ διοικθτικι κράτθςθ ζχει 

δθμιουργιςει μια ςτακερι επαφι με τθν εν λόγω Ζνωςθ (ΙnternationalCommissionofJurists), 

για περαιτζρω ςυνεργαςίεσ και υλοποίθςθ προγραμμάτων. 

 Αξιοποίθςθσ των ςτατιςτικϊν δεδομζνων και των πλθροφοριϊν από τισ δράςεισ τθσ για τθ 

ενίςχυςθ τθσ προβολισ και των προτάςεων χρθματοδότθςθσ τθσ. 

-  

- Για τθν ςτακεροποίθςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων, τα οποία προςφζρει ςτο ΕΣΡ θ εξεφρεςθ 

διαφοροποιθμζνων πθγϊν χρθματοδότθςθσ, ςυνεχίηει να εντάςςεται ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα θ 

παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των νζων ζργων και προγραμμάτων τθσ  οργάνωςθσ, ςε 

ςυνεργαςία με τθν οικονομικι υπθρεςία.      

 

ΔΙΚΣΤΩΗ 
 

Το ΕΣΡ πάντα πιςτό ςτθν αρχι τθσ ςυνεργατικότθτασ και πιςτεφοντασ πωσ θ φωνι του γίνεται δυνατότερθ 

όταν ενϊνεται με άλλεσ, φρόντιςε και το 2015 να ενιςχφςει τθν παρουςία του ςε διεκνείσ, ευρωπαϊκζσ και 

εκνικζσ πλατφόρμεσ για το άςυλο και τα ανκρϊπινα διακιϊματα. Το ΕΣΡ είναι ενεργό μζλοσ των παρακάτω 

δικτφων:  

 

 European Network on Statelessness  

 European Council on Refugees and Exiles (ECRE) 

 United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)  

 International Detention Coalition (IDC) 

 Euro-Mediterranean Rights Network (EMHRN)  

 Separated Children in Europe Programme (SCEP) 

 UNTITED for Intercultural Action 

 Δίκτυο για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ 

 Εκνικι Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου 

 Κεντρικό Επιςτθμονικό Συμβοφλιο για τθν Ρρόλθψθ και τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Θυματοποίθςθσ και 

τθσ Εγκλθματικότθτασ των Ανθλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) 

 Δίκτυο Καταγραφισ Ρεριςτατικϊν ατςιςτικισ Βίασ 

 International Council of Voluntary Agencies (ICVA)  

 EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings 

 ASTRA – Anti-traffickingaction 
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 European Resettlement Network  

 Δίκτυο EUROMED RIGHTS για τθ Μετανάςτευςθ και το Άςυλο 

 

Στο ίδιο πλαίςιο, το προςωπικό μασ ςυμμετείχε ενεργά ςε πολυάρικμεσ Ημερίδεσ, Σεμινάρια, Συνζδρια 

κτλ., με αποτζλεςμα να  ενιςχφεται ςθμαντικά θ προβολι του προςφυγικοφ ηθτιματοσ, ενϊ παράλλθλα θ 

ςυνεχισ μετεκπαίδευςθ του προςωπικοφ μασ ενιςχφει το ΕΣΡ και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, μζςα από τθν 

ανταλλαγι βζλτιςτων πρακτικϊν. Ο πίνακασ που ακολουκεί παρουςιάηει ςυνοπτικά τισ μθνιαίεσ 

ςυμμετοχζσ του ΕΣΡ ςε τζτοιεσ δράςεισ. 

 

ΜΗΝΑ ΤΝΑΝΣΗΗ 

Φεβρουάριοσ The Odysseus Academic Network, Βρυξζλλεσ, Alternatives to Immigration Detention in the EU: the 
Time for Implementation 
Υπθρεςία Αςφλου: Ρρόςκλθςθ και ενθμζρωςθ ΜΚΟ 

Μάρτιοσ Eναρκτιρια εκδιλωςθ για το Ευρ. Ζτοσ για τθν Ανάπτυξθ 2015, ΥΡΕΞ 

 Συνάντθςθ με Διεκνι Αμνθςτία 

 Guidelines and Support Standards for Victims of Hate Crime, Βερολίνο 

 UNHCR Greece Planning Retreat / Invitation to session WNGO Pantners, Ακινα 

Απρίλιοσ Eligibility Assessment Meeting, Ακινα 

 Κάλεςμα Υπ. Εςωτερικϊν (Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ) ςτουσ τομείσ του Αςφλου και τθσ Ρρϊτθσ 
Υποδοχισ για τα επείγοντα κζματα διεκνοφσ προςταςίασ 

 Επιςκζψθ ςτο ΕΣΡ από εκπροςϊπουσ του UNHCR Δαμαςκοφ (project control task για τθν περιοχι) 

 Επίςκεψθ ςτο ΕΣΡ από τθν Υπθρεςία Μετανάςτευςθσ τθσ Σουθδίασ (ενθμζρωςθ για τθν κατάςταςθ 
του Αςφλου και των Νεοειςερχομζνων) 

 Ρρόςκλθςθ από ΜΚΟ Φάροσ ςε εκδιλωςθ για τα πρϊτα γενζκλιά τουσ 

 Επίςκεψθ ςτο ΕΣΡ από τθ νζα Regional Program Officer του UNHCR 

Μάιοσ Επίςκεψθ μζλουσ του Ευρωκοινοβουλίου ςτο ΕΣΡ 

 International United Conference, Malaga, Spain 

 Επίςκεψθ ςτο ΕΣΡ από τον Σουθδικό Ερυκρό Σταυρό 

 Ενθμζρωςθ από Racist Violence Record Network, Ακινα 

 EPIM SUB-FUND on Immigration Detention, ςτο ΕΣΡ 

 ECRE seminar regarding the AIDA program 

 Annual Conference on European Migration Law 2015 

 Ανιχνεφοντασ τισ Διακρίςεισ ςτθν Ακινα, Χαροκόπειο Ρανεπιςτιμιο 

 Ομοφοβία και Τρανςφοβία, Κοινωνικζσ Αντιλιψεισ και Στάςεισ: Ο όλοσ των Φορζων 

 EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings meeting, Βρυξζλλεσ 

 Αναγκαςτικζσ Επιςτροφζσ. Μεικτζσ Μεταναςτευτικζσ οζσ και Δικαιϊματα του Ανκρϊπου, 
Συνιγοροσ του Ρολίτθ, Ακινα 

 Prometheus: Identification and Rehabilitation of Torture Victims in Greece, Βαρκελόνθ, Ιςπανία 

 Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα Ανταλλαγϊν, ςυνάντθςθ ςτο ΕΣΡ 

 Standards and Guidelines for Victims, Βερολίνο 

 National Peace Symposium 2015, Ακινα 

Ιοφνιοσ ENS Conference, None of Europe's Children Shound be Stateless, Βουδαπζςτθ 

 Επίςκεψθ από το Solidarity Now ςτο ΕΣΡ 

 Συνάντθςθ Γραφείου τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ με εκπροςϊπουσ ΜΚΟ 

 Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, CGCJ drafting group 

 Συνάντθςθ ςτο Υπουργείο Εργαςίασ για το Ρρόγραμμα Υποδοχισ Νεοαφιχκζντων, Αιτοφντων Άςυλο 
2015 
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 Επίςκεψθ εκπροςϊπου Ρρεςβείασ τθσ Γαλλίασ ςτο ΕΣΡ 

 Ενθμζρωςθ από τουσ Γιατροφσ του Κόςμου ςχετικά με τθν κατάςταςθ και περίκαλψθ υπθκόων 
τρίτων χωρϊν που βρίςκονται ςτθν Ελλάδα 

 4ο Συνζδριο για τθ Φιλανκρωπία, Κδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ 

Ιοφλιοσ Συνάντθςθ Δικτφου Καταγραφισ Ρεριςτατικϊν ατςιςτικισ Βίασ 

 Συμμετοχι μζλουσ του ΔΣ του ΕΣΡ ςε ςυνζδριο του ΕΛΙΑΜΕΡ - Κρμα 

 Συνάντθςθ ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν 

επτζμβριοσ EPIM Kick-off workshop, Ακινα 

 Συμμετοχι ςε θμερίδα με κζμα "Ρανόραμα τθσ Διαπολιτιςμικισ Μεςολάβθςθσ ςτθν Ευρϊπθ και 
καλζσ Ρρακτικζσ" 

 Συνάντθςθ νομικϊν ςτο γραφείο του Solidarity Center 

 AIDA Annual Report 2014-2015, Βρυξζλλεσ 

 Επίςκεψθ ςτο ΕΣΡ του Chief Executive του World Jewish Relief 

 Σεμινάρια για ΜΚΟ με κζμα το προςφυγικό και μεταναςτευτικό ηιτθμα, Σκόπια 

 ACESSO project, Ακινα 

 Συμμετοχι ςτθν 8th Humanitarian Coordination Meeting, Ακινα 

 Επίςκεψθ αντιπροςωπίασ του DCR ςτο ΕΣΡ 

Οκτώβριοσ 2θ Εκνικι Συνάντθςθ με κζμα το διαςυνοριακό δίκτυο του GEMMIE SHELTER/ Joint strategy for the 
social protection of vulnerable social groups, από τθν Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και 
Θράκθσ, Κομοτθνι 

 Επίςκεψθ μζλουσ του UNHCR Division for Interantion Protection/ Bureau Europe to Greece, Ακινα 

 Συμμετοχι ςε ςεμινάριο Fundraising και επζκταςθ πθγϊν ειςοδθμάτων, Ακινα 

 Συμμετοχι ςτο Group 484, Regional Conference, Βελιγράδι, Σερβία 

 Συμμετοχι ςτο ςεμινάριο Human Rights, Diversity and Civic Engagement, Ακινα 

 Συμμετοχι ςτο ICVA Roundtable on Solutions for Syrian Refugees 

 Συμμετοχι ςτο UNHCR Humanitarian Coordination Meeting 

 ECRE Annual General Conference 2015 - UNHCR NGO Consultations 2015, Χάγθ, Ολλανδία 

 Συνάντθςθ με Pace Rapporteur on Violence Against Migrants 

 Επίςκεψθ ςτο ΕΣΡ, Baden Wuettemberg State Center for Civic Eduation 

 Συντακτικι Επιτροπι για τθν Επετθρίδα, Υπθρεςία Αςφλου, Ακινα 

 Επίςκεψθ Special Advisor for Religious Minorites in the Near East and South/ Central Asia, ΥΡΕΞ, 
Ακινα 

 EU Anti-Trafficking Day +  EU Civil Society Platform Meeting 

 Scenario Bulding Meeting με εκπροςϊπουσ από τον ΟΗΕ, και ΜΚΟ 

 Συμμετοχι ςτο πολυκεματικό φεςτιβάλ "Break the Chain" 

 Συνάντθςθ ςτο ΕΣΡ εκπροςϊπων του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, με κζμα τθν τρζχουςα κατάςταςθ 
ςτθν Ελλάδα 

 ELENA Annual Coordinators' Meeting, Bologna, Ιταλία 

 ELENA's 30th Anniversary Advanced Course,Bologna, Ιταλία 

Νοζμβριοσ Ρρόγραμμα ςε Ρρόγραμμα ςεμιναρίων ενδυνάμωςθσ ΜΚΟ, Κδρυμα Μποδοςάκθσ, Ακινα 
Study Visit, Freedom from Torture, Λονδίνο 
3ο Εργαςτιρι των Γιατρϊν Χωρίσ Σφνορα ςτθ κεματικι των βαςανιςτθρίων με τίτλο: «Ρωσ μποροφμε 
να παρζχουμε ςυνεκτικι φροντίδα ςτουσ επιηιςαντεσ βαςανιςτθρίων; Τι μποροφμε να μάκουμε από 
τισ δραςτθριότθτεσ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ; Ρωσ μποροφμε να αντιμετωπίςουμε τισ κοινζσ 
προκλιςεισ;», Γιατροί Χωρίσ Σφνορα, Ακινα,  
Συμμετοχι ςτο SCEP meeting ςτο πλαίςιο προγράμματοσ Durable Solutions for Separated Children in 
Europe, Δουβλίνο, Ιρλανδία 
Συμμετοχι ςε ςυνεδρίαςθ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ 
Ειςιγθςθ ςτο EASO Consultative Forum, Βαλζτα, Μάλτα 
 

Δεκζμβριοσ Συμμετοχι ςτο Humanitarian Coordination Meeting του UNHCR, Ακινα 
Ρρόγραμμα ΕΕΔΑ 
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Συμμετοχι ςτο Humanitarian Coordination Meeting, νο 11 του UNHCR, Ακινα 
Συνάντθςθ για τθ Σφςταςθ Εκνικοφ Μθχανιςμοφ Αναφοράσ για τθν Αναγνϊριςθ/ Ταυτοποίθςθ και 
Ραραπομπι Θυμάτων Εμπορίασ Ανκρϊπων 
Greek German Town Hall Meeting, Civil Society Dialogue on Europe, Ακινα 
Συμμετοχι ςτο CWC Meeting, UNHCR, Ακινα 
Συμμετοχι ςτο Consultation Meeting in the Review of the Dublin ΙΙΙ, Regulation, Βρυξζλλεσ 
Συμμετοχι ςε εκδιλωςθ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο ςχετικό με 
τισ διακρίςεισ, Ακινα 
Ειςιγθςθ ςτθν Εκνικι Στρογγυλι Τράπεηα Κατά των Διακρίςεων, Ακινα 

   

 

ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ 
 

Το ΕΣΡ ευχαριςτεί όλουσ εκείνουσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάςτθκε ςτενά ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων 

ςτιριξθσ προςφφγων και αιτοφντων άςυλο, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνονται όλεσ οι εταιρείεσ που 

προζβθςαν ςε δωρεζσ ςε είδοσ ι ςε χρθματικά ποςά υπζρ των δράςεων του ΕΣΡ, κακϊσ και τα 

προαναφερκζντα Ιδρφματα. Επίςθσ, το ΕΣΡ ευχαριςτεί όλα τα μζλθ και τουσ ατομικοφσ υποςτθρικτζσ του, 

ειδικότερα τθν κυρία Καίτθ Κυριακοποφλου που επί ςειρά πολλϊν ετϊν προςφζρει αμζριςτθ και ζμπρακτθ 

ςτιριξθ ςτο ΕΣΡ ωσ δωριτρια μεγάλων ποςϊν ευεργετϊντασ το ζργο και τουσ ςκοποφσ του ΕΣΡ.  

 

Επιπλζον, το ΕΣΡ απευκφνει ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτουσ πολφτιμουσ εκελοντζσ του, χωρίσ τουσ οποίουσ 

δεν κα ζφερε εισ πζρασ με τθν ίδια επιτυχία τουσ ςτόχουσ και τισ δράςεισ του. Αναμφιςβιτθτα, ο 

εκελοντιςμόσ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο κάκε πρωτοβουλίασ που προζρχεται από Μθ Κερδοςκοπικζσ 

Οργανϊςεισ και Σωματεία, οι πόροι των οποίων είναι παραδοςιακά πολφ περιοριςμζνοι. Το Ελλθνικό 

Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ ζχει τθν τφχθ να λαμβάνει κακθμερινά τθν ζμπρακτθ υποςτιριξθ 

ανκρϊπων που με τισ προςωπικζσ τουσ ικανότθτεσ, τα ταλζντα και τθν τεχνογνωςία τουσ αλλά και, κυρίωσ, 

χάρθ ςτθν προςωπικι τουσ πρωτοβουλία και γενναιοδωρία ςυνεπικουροφν ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων 

του και τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ. 

 

Αξίηει να αναφζρουμε πωσ τουσ 3 τελευταίουσ μινεσ του 2015 δεχτικαμε περιςςότερεσ από 80 αιτιςεισ 

υποψθφίων ενϊ ςτουσ 3 πρϊτουσ μινεσ του 2016, ζχουμε υποδεχτεί 180 αιτιματα από εκελοντζσ.  

 

 
 

  
 

Ακινα, 20 Απριλίου 2016 
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