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Μήνυμα Προέδρου 
 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάζουμε σε αυτή την έκθεση τα πεπραγμένα του 

Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) για το 2018. Η παρουσίαση της έκθεσης 

πεπραγμένων συμπίπτει φέτος με τη συμπλήρωση των τριάντα (30) χρόνων συνεχούς 

λειτουργίας του ΕΣΠ. Ανασκοπώντας την συνολική δράση του ΕΣΠ όλα αυτά τα χρόνια, 

διαπιστώνει κανείς ότι η συνέπεια στην τήρηση των καταστατικών του αρχών, η στενή και 

δημιουργική συνεργασία της διοίκησης και των εργαζομένων, η ανιδιοτελής προσφορά των 

εθελοντών μας και η συνδυασμένη δράση με ανεξάρτητους φορείς, όπως ο Συνήγορος του 

Πολίτη, αλλά και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με το προσφυγικό, 

υπήρξαν οι ακρογωνιαίοι λίθοι της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους ανθρώπους που 

αναζήτησαν προστασία στην χώρα μας. 

Το 2018 ήταν ακόμη μια χρονιά-πρόκληση για το προσφυγικό, λόγω των επιπλοκών που 

δημιούργησε και εξακολουθεί να προκαλεί, μεταξύ άλλων, η κοινή δήλωση Ε.Ε -Τουρκίας, η 

μη άρση του γεωγραφικού περιορισμού στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η έξαρση των 

ροών από τον Έβρο με την παρατηρούμενη αύξηση των κρουσμάτων επαναπροωθήσεων 

(pushbacks), η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού ένταξης των αναγνωρισμένων 

προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, οι αδυναμίες της κεντρικής εξουσίας και της διοίκησης 

στην αντιμετώπιση του ιδιαιτέρως σοβαρού θέματος καταγραφής και έγκαιρης αξιολόγησης 

των αιτημάτων ασύλου αλλά και ο μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα. 

Σε αυτό το γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές του 

ΕΣΠ κατάφεραν για μια ακόμη χρονιά να φέρουν αποτελέσματα ποιότητας σε όλους τους 

τομείς δράσης του Οργανισμού, προς όφελος των εξυπηρετούμενών του, με την παροχή 

νομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, επαγγελματικής συμβουλευτικής και μαθημάτων 

ελληνικής γλώσσας, αλλά και νέων υπηρεσιών, όπως η λειτουργία δύο δομών ανηλίκων στην 

Αλεξάνδρεια Ημαθίας και τον Ελαιώνα Αττικής.  

Πέραν των ανωτέρω, το ΕΣΠ συνέχισε την προσπάθεια οργανωτικής του ανασυγκρότησης, 

προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις για παροχή υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών και για να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα μεγάλους αριθμούς εξυπηρετούμενων. 

Ανάμεσα στις προτεραιότητες το 2018 ήταν η διατήρηση της διαχρονικής πολιτικής της 

«ανοικτής πόρτας» για την απευθείας καταγραφή και εξέταση των αιτημάτων όσων 

καθημερινά προσέρχονται στο ΕΣΠ, η παροχή ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων σε 

δημόσιους φορείς και τους εργαζομένους τους για το προσφυγικό και επί ειδικών θεμάτων, 

η έρευνα και αποτύπωση της κατάστασης στην χώρα αλλά και η υποβολή προτάσεων σε 

εθνικούς και διεθνείς φορείς λήψης αποφάσεων επάνω στο προσφυγικό ζήτημα. Η 

παραπάνω οργανωτική ανασυγκρότηση αφορούσε σε αλλαγές τόσο οριζόντια, στην 

οργανωτική δομή και λειτουργία του οργανισμού, όσο και κάθετα, με την περαιτέρω 

εξειδίκευση και ένταξη νέων μεθοδολογιών και δράσεων στο σχεδιασμό και την εκτέλεση 

του επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού. 
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Συνεχίζοντας την προσπάθεια αυτή, δεσμευόμαστε ως διοίκηση να εστιάσουμε στην ταχεία 

και αποτελεσματική προσαρμογή του φορέα στα καινούρια δεδομένα που έχει 

δημιουργήσει η προσφυγική κρίση και κατά το νέο έτος. Με τον τρόπο αυτό, είμαστε 

σίγουροι ότι θα διασφαλίσουμε την σταθεροποίηση του Οργανισμού και θα συνεχίσουμε να 

προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια στους επωφελούμενούς μας. 

Στις σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για το σύνολο των 

δραστηριοτήτων του ΕΣΠ κατά το 2018, για τις οποίες εργάστηκαν με ζήλο και αφοσίωση το 

διοικητικό συμβούλιο, οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές μας, οι συνεργάτες και όλες οι ομάδες 

δράσης. Τους ευχαριστώ όλους θερμά, όπως και τους χορηγούς και τους χρηματοδότες μας, 

η συμβολή των οποίων υπήρξε σημαντική στο έργο που επιτελέσθηκε.  

Το 2019 είναι ένας ακόμη σημαντικός χρόνος για το προσφυγικό ζήτημα στην χώρα μας. Στο 

ΕΣΠ είμαστε αισιόδοξοι και έτοιμοι να ανταποκριθούμε με ευθύνη, συνέπεια και αφοσίωση 

στον ρόλο μας, ως η εμπειρότερη και μακροβιότερη οργάνωση που δραστηριοποιείται στο 

πεδίου του προσφυγικού στην Ελλάδα.  

 

 

Κωνσταντίνος Μαυροειδής 

          Πρόεδρος Δ.Σ. 

  



 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018  5 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με 

τρόπο υπεύθυνο, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία 

του απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και τα οποία 

επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο μια σειρά από δράσεις, με στόχο: 

 

 Τους Εξυπηρετούμενους 

 Τους Εργαζόμενους 

 Τους Δωρητές 

 Τη λειτουργία του Σωματείου με σεβασμό στο περιβάλλον 

 Τις Τοπικές Κοινωνίες 

 Τις Κρατικές Αρχές 

 
  
Οι αξίες μας αποτυπώνονται ως εξής: 

 «Ακεραιότητα», καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια, σεβόμενοι τις ανάγκες των 

χορηγών μας. 

 «Σεβασμός στον άνθρωπο», καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Όλο 

το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα , διοίκηση, εργαζόμενοι, εθελοντές, συνεργάτες, 

υπόκεινται στους αναθεωρημένους κώδικες δεοντολογίας για την συμπεριφορά τους 

προς τους εξυπηρετούμενους, αλλά και τους συναδέλφους τους. Το ΕΣΠ εφαρμόζει 

πολιτική μηδενικής ανοχής για θέματα που αφορούν στον απαιτούμενο σεβασμό και 

την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. 

 «Υψηλές επιδόσεις», με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας 

προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η 

ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο. 

 «Ομαδικότητα», καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και πείρα και δείχνουμε 

εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. 

 

Η επιτυχημένη δραστηριότητα του Σωματείου οφείλεται στους εξής παράγοντες : 

 Εξειδικευμένες υπηρεσίες 

 Εξειδικευμένο προσωπικό 

 Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης. 
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Παρουσία του ΕΣΠ ανά την Ελλάδα
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Το Προσφυγικό Φαινόμενο στην Ελλάδα το 2018  

Πηγή: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179 

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
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Τρία και πλέον χρόνια μετά την έκρηξη της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα του 2015, το 

προσφυγικό φαινόμενο τείνει να πάρει πλέον σταθερά χαρακτηριστικά. 

Η πλειοψηφία των νεοεισερχόμενων συνεχίζει να προέρχεται από χώρες καταγωγής, οι 

οποίες βρίσκονται εδώ και χρόνια σε εμπόλεμη κατάσταση ή σε κατάσταση γενικευμένης 

βίας (Αφγανιστάν 27,7%, Συρία 24,4%, Ιράκ 18%), ενώ επίσης καταγράφεται μεγάλη αύξηση 

Τούρκων πολιτών1, ιδίως μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016. 

Αντίστοιχα, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που καταγράφηκαν το έτος 2018 ανέρχεται σε 

66.970 άτομα (η διαφορά των δύο αριθμών μαρτυρεί την είσοδο μη καταγεγραμμένων 

προσφύγων από την περιοχή του Έβρου, ενώ επίσης οφείλεται εν μέρει και στην καταγραφή 

προσώπων, οι οποίοι απώλεσαν το καθεστώς παραμονής τους στη χώρα), σημειώνοντας και 

πάλι σημαντική αύξηση (14,20%) σε σχέση με το 20172. 

Πίνακας 1. Αιτήσεις Ασύλου 

Το 2018 συνεχίστηκε η εφαρμογή της «Συμφωνίας» ΕΕ – Τουρκίας, με την επιβολή της 

πολιτικής γεωγραφικού περιορισμού των αιτούντων άσυλο στα ελληνικά νησιά, ακόμη και 

μετά την ακύρωση της σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας τον Απρίλιο 

του 2018 κατόπιν σχετικής αίτησης του ΕΣΠ3.  Έτσι, οι συνθήκες παραμονής των προσφύγων 

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου συνεχίζουν να είναι εξόχως προβληματικές, έχοντας 

δημιουργήσει μια πάγια κατάσταση, αντίθετη στις συνθήκες υποδοχής προσφύγων που 

όφειλαν να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες4. 

Οι αυξημένες αφίξεις μέσω Έβρου διαμορφώνουν επίσης μια νέα κατάσταση, με 

συνεχιζόμενες αναφορές και καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις5 , οι οποίες 

πλέον τείνουν να αποτελέσουν μια νέα κανονικότητα, αντίθετη με το διεθνές δίκαιο6 (βλ. 

σχετικές εκθέσεις του ΕΣΠ και συνεργαζόμενων οργανώσεων). Επιπλέον, η είσοδος 

προσφύγων από την ίδια περιοχή, οι οποίοι δεν καταγράφονται και φθάνουν στην Αθήνα 

και τη Θεσσαλονίκη, ακόμη και σε δομές φιλοξενίας 7 , χωρίς να έχουν υπαχθεί σε 

οποιαδήποτε διαδικασία υποδοχής, έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες ανάγκες προστασίας. 

                                                      
1 Η αύξηση φαίνεται στην καταγραφή αιτημάτων ασύλου Τούρκων πολιτών με βάση τα στοιχεία της 

Υπηρεσίας Ασύλου. Ο αριθμός τους ανήλθε σε 4.834 άτομα το 2018, έναντι 1.826 το 2017. 
2 http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf  
3 https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/873-dt-esp-oxfam  
4 https://goo.gl/PMun17  

5 https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/790-anafores-gia-systimatikes-
epanaproothiseis-ston-evro-apo-eksypiretoymenous-tou-esp 

6 https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1028-i-nea-kanonikotita-ston-evro-
ameiotes-synexizontai-oi-paranomes-epanaproothiseis-politon-triton-xoron 

7 https://www.athensvoice.gr/greece/442858_kampanaki-apo-ton-erythro-stayro-ekriktiki-i-katastasi-sta-
diavata-me-toys-prosfyges 

 2017 2018 

Σύνολο Αιτήσεων Ασύλου 58.642 66.970 

Αιτήματα Ασύλου Τούρκων πολιτών 1.826 4.834 

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/873-dt-esp-oxfam
https://goo.gl/PMun17
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/790-anafores-gia-systimatikes-epanaproothiseis-ston-evro-apo-eksypiretoymenous-tou-esp
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/790-anafores-gia-systimatikes-epanaproothiseis-ston-evro-apo-eksypiretoymenous-tou-esp
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1028-i-nea-kanonikotita-ston-evro-ameiotes-synexizontai-oi-paranomes-epanaproothiseis-politon-triton-xoron
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1028-i-nea-kanonikotita-ston-evro-ameiotes-synexizontai-oi-paranomes-epanaproothiseis-politon-triton-xoron
https://www.athensvoice.gr/greece/442858_kampanaki-apo-ton-erythro-stayro-ekriktiki-i-katastasi-sta-diavata-me-toys-prosfyges
https://www.athensvoice.gr/greece/442858_kampanaki-apo-ton-erythro-stayro-ekriktiki-i-katastasi-sta-diavata-me-toys-prosfyges
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Το σύστημα εξέτασης των αιτήσεων ασύλου συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα, κυρίως 

ως προς την πρόσβαση, η οποία εμφανίζει προσκόμματα, ιδίως για όσους δεν έχουν εισέλθει 

μέσω των ελληνικών νησιών. Παραμένουν επίσης σταθερά τα προβλήματα με την εφαρμογή 

της ταχείας διαδικασίας συνόρων μετά τη «Συμφωνία» ΕΕ – Τουρκίας, με την εμπλοκή 

υπαλλήλων – εισηγητών του EASO στη διαδικασία παραδεκτού (αλλά και στην επί της ουσίας 

εξέταση στις μη ευάλωτες περιπτώσεις) και στη σχετική κρίση περί της Τουρκίας ως 

ασφαλούς τρίτης χώρας, όπως και στην εκτίμηση της ευαλωτότητας που εφαρμόζεται στα 

ελληνικά  νησιά. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα συνεχίζει να εντοπίζεται στην αρνητική στάση των 

δευτεροβάθμιων Επιτροπών Προσφυγών, οι οποίες απορρίπτουν τις σχετικές αιτήσεις σε 

ποσοστό περίπου 97%, σε προφανή αναντιστοιχία με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Την περσινή χρονιά συνεχίστηκε και η εφαρμογή των μεταφορών μέσω του Κανονισμού 

Δουβλίνου προς άλλες χώρες της ΕΕ (συνολικά 5.456 άτομα για το 2018), κυρίως μέσω της 

διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης 8 . Ολοκληρώθηκε, επίσης, στις 30-3-2018 και η 

εφαρμογή του συστήματος μετεγκατάστασης (Relocation). Η δε επιστροφή αιτούντων άσυλο 

στην Ελλάδα, μέσω του κανονισμού Δουβλίνου, η πλήρης επαναφορά του οποίου είχε 

συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το Μάρτιο του 2017, συνεχίζει να μην έχει 

μαζική εφαρμογή (23 άτομα το 2018). Αυτό συμβαίνει καθώς, ενόψει των συνεχιζόμενων 

προβλημάτων στο σύστημα υποδοχής της χώρας, πολλά εθνικά Δικαστήρια αναστέλλουν τις 

σχετικές πράξεις επιστροφής προς την Ελλάδα, ενώ συνεχίζεται η παρακολούθηση της 

εφαρμογής της απόφασης MSS κατά Ελλάδας και Βελγίου από την Επιτροπή Υπουργών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (η οποία είχε αναστείλει κατ΄ ουσίαν την εφαρμογή του 

συστήματος Δουβλίνου για την Ελλάδα). 

Το σύστημα υποδοχής στη χώρα αντιμετώπισε επίσης σοβαρές δυσκολίες, καθώς η 

κατάσταση των δομών φιλοξενίας στα ελληνικά νησιά (αποτέλεσμα της γενικευμένης 

εφαρμογής του γεωγραφικού περιορισμού) παρέμεινε εκρηκτική, με τη λειτουργία αυτών 

σε πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα από τη διαθέσιμη και υπό όρους που δεν σέβονται τα 

ελάχιστα δικαιώματα της Οδηγίας Υποδοχής9. Η  κατάσταση των δομών φιλοξενίας στην 

ενδοχώρα, ιδίως των προσωρινών, υπό τη μορφή των camps, παρά τη βελτίωση των 

συνθηκών σε σχέση με την κρίση του 2015-2016, παρουσίασε και αυτή προβλήματα, κυρίως 

λόγω της ποικιλομορφίας τους και της διοίκησης και εποπτείας από διάφορους κρατικούς 

και μη κρατικούς φορείς (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, ελληνικός Στρατός, Δήμοι, διεθνείς και ελληνικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, 

ΔΟΜ κλπ.), χωρίς κεντρικό σύστημα διαχείρισης. Η δε παύση του συστήματος relocation και 

η ανάγκη μεταφοράς ευάλωτων πληθυσμών από τα ελληνικά νησιά, οδήγησε σε κορεσμό 

και των δομών φιλοξενίας της ενδοχώρας, με αποτέλεσμα την τελευταία περίοδο να 

χρησιμοποιούνται και προσωρινές δομές (κυρίως ξενοδοχεία). 

                                                      
8 http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/Dublin-stats_December18GR.pdf  
9 https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/892-nea-ekthesi-tou-esp-gia-tis-synthikes-

ypodoxis-sta-synora 

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/Dublin-stats_December18GR.pdf
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/892-nea-ekthesi-tou-esp-gia-tis-synthikes-ypodoxis-sta-synora
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/892-nea-ekthesi-tou-esp-gia-tis-synthikes-ypodoxis-sta-synora
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Η κατάσταση στο σύστημα υποδοχής αιτούντων άσυλο της χώρας διαμορφώθηκε ως εξής: 

Πίνακας 2. Υποδοχή αιτούντων άσυλο 

Νέες Προκλήσεις το 2018  

Η σημαντική αύξηση του αριθμού των αναγνωρισμένων δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

(15.205 δικαιούχοι προσφυγικού καθεστώτος και επικουρικής προστασίας το 2018 από την 

Υπηρεσία Ασύλου έναντι 10.351 (11.295 και με β’ βαθμό εξέτασης) κατά το 2017) 10 , 

μεγαλώνει τις ανάγκες ένταξης αυτών στην χώρα, και συνιστά τη νέα μεγάλη πρόκληση για 

το σύστημα ασύλου στη χώρα. Λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της απουσίας 

ολοκληρωμένου σχεδίου ένταξης εκ μέρους των κρατικών αρχών, δυστυχώς, η κατάσταση 

των προσφύγων, μετά την αναγνώριση τους, λίγο αλλάζει με την χορήγηση καθεστώτος 

προστασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και οι δομές φιλοξενίας και το σύστημα των 

ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες να 

παραμένουν διαρκώς πλήρη (ποσοστό κάλυψης 98% το Δεκέμβριο του 2019) 11 , 

εξαλείφοντας έτσι τη δυνατότητα απεγκλωβισμού των προσφύγων από τα νησιά, αλλά και 

προώθησης της ένταξης των αναγνωρισμένων προσφύγων στη χώρα. 

Μόλις τον Ιανουάριο του 2019, ήρθε σε διαβούλευση η Εθνική στρατηγική για την ένταξη12, 

χωρίς όμως να έχει λάβει χώρα καμία δράση για την υποστήριξη της ένταξης των 

αναγνωρισμένων προσφύγων στη χώρα. 

                                                      
10 http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.p  
11 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67483  

12 http://www.opengov.gr/immigration/?p=801  

Σύνολο ατόμων 71.000 

Άτομα στα ελληνικά νησιά 14.600 

Άτομα στο πρόγραμμα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων 

UNHCR στην ενδοχώρα  

22.700 

Άτομα στο πρόγραμμα επείγουσας στέγασης (ΔΟΜ) 2.500 

Άτομα σε δομές φιλοξενίας, χρηματοδοτούμενες κυρίως 

από τη διεύθυνση DG ECHO της ΕΕ 

20.000 

Ασυνόδευτοι ανήλικοι 3.741 

Αιτούντες άσυλο υπό κράτηση 18.204 

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.p
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67483
http://www.opengov.gr/immigration/?p=801
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Εικόνα 1. Καρά Τεπέ, Λέσβος 

Το ΕΣΠ στην Αντιμετώπιση της Κατάστασης  – Επιτυχίες το 2018  

Το ΕΣΠ, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλες 

διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, εδραίωσε την παρουσία του στην Αθήνα, τη 

Θεσσαλονίκη, τα νησιά και τον Έβρο, με την ενίσχυση των γραφείων του και την παροχή 

υπηρεσιών σε μεγάλο αριθμό προσώπων. 

Ανέπτυξε την παρουσία του σε όλα τα σημεία εισόδου της χώρας, διατηρώντας γραφείο στη 

Λέσβο και ομάδες παροχής νομικής προστασίας στα λοιπά νησιά όπου λειτουργούν ΚΥΤ, 

αλλά και στην περιοχή της Ρόδου και του Έβρου, ενώ άνοιξε γραφείο και στη Σάμο. 

Στην Αθήνα, το ΕΣΠ συνέχισε τη λειτουργία της ΠΥΞΙΔΑΣ, του διαπολιτισμικού κέντρου για 

την κοινωνική υποστήριξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο, προσφέροντας εκπαιδευτικά 

μαθήματα13, υποβοηθώντας στην ένταξη στην αγορά εργασίας14, αλλά και προσφέροντας 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε παιδιά, οικογένειες και γενικά πρόσφυγες σε ευάλωτη 

κατάσταση. 

Ακόμη, με αποστολές του, κάλυψε ανάγκες παροχής νομικής προστασίας σε όλα τα 

προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης της χώρας (Αμυγδαλέζα, Κόρινθος, Ξάνθη, Παρανέστι, 

Φυλάκιο), όπως και σε λοιπούς χώρους κράτησης (π.χ. αστυνομικά τμήματα). 

                                                      
13 https://www.gcr.gr/el/diapolitismiko-kentro-pyksida/programma-mathimaton  
14 http://www.kathimerini.gr/996902/gallery/epikairothta/ellada/prosfyges-me-doyleia-sthn-ellada-vinteo  

https://www.gcr.gr/el/diapolitismiko-kentro-pyksida/programma-mathimaton
http://www.kathimerini.gr/996902/gallery/epikairothta/ellada/prosfyges-me-doyleia-sthn-ellada-vinteo
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Ταυτόχρονα, παρείχε υπηρεσίες σε πρόσφυγες στην περιοχή της Ηπείρου με γραφείο στα 

Ιωάννινα, ενώ επίσης παρείχε συστηματικά υπηρεσίες σε δομές φιλοξενίας – camps της 

Αττικής – Βοιωτίας και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με το Δήμο 

Θεσσαλονίκης και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, παρείχε επίσης 

υπηρεσίες σε φιλοξενούμενους στο σύστημα φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας. 

Το ΕΣΠ παρείχε ακόμα υπηρεσίες σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, καλύπτοντας όλο το 

φάσμα των αναγκών τους, όπως επίσης κατά τον ίδιο τρόπο, σε συνεργασία με άλλες 

οργανώσεις (Γιατροί χωρίς Σύνορα, Βαβέλ) σε επιζήσαντες βασανιστηρίων.  

Η δράση του ΕΣΠ στην παροχή προστασίας σε ασυνόδευτους ανηλίκους, μέσω των γραφείων 

του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κάλυψε σημαντικά κενά προστασίας, ιδίως σε 

ασυνόδευτους ανηλίκους που δεν είχαν προηγούμενα καταγραφεί. 

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, το ΕΣΠ ανέλαβε σταδιακά τη λειτουργία 

προστατευόμενων ζωνών (Safe zones) για ασυνόδευτους ανηλίκους, εντός των δομών 

Φιλοξενίας του Ελαιώνα στην Αθήνα και της Αλεξάνδρειας στην Κεντρική Μακεδονία. 

Το ΕΣΠ παρείχε επίσης συστηματικά υποστήριξη στο β' βαθμό εξέτασης των αιτημάτων 

ασύλου, σε αναπλήρωση της σχετικής κρατικής υποχρέωσης, στην ενδοχώρα (Αττική – 

Κόρινθο, Θεσ/νίκη) και τη Ρόδο και τον Έβρο, για το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ ήδη από 

το τέλος του 2018 έχει αναλάβει την υποστήριξη των δικηγόρων του μητρώου δικηγόρων 

νομικής βοήθειας που συστάθηκε από την Υπηρεσία Ασύλου. 

Υποστήριξε πλήθος υποθέσεων ασύλου ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Εφετείων, ενώ 

παρείχε επίσης νομική κάλυψη σε σημαντικό αριθμό αστικών – ποινικών υποθέσεων, καθώς 

και υποθέσεων εκδόσεως, σε αιτούντες άσυλο, αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας και ευάλωτες περιπτώσεις στο σύνολο της χώρας. 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, μαζί με άλλες, ελληνικές κατά κύριο λόγο 

οργανώσεις, κατάφεραν και ανέστειλαν αποφάσεις επιστροφών/επανεισδοχής στην 

Τουρκία, ενώ επίσης παρείχαν προστασία με αναστολή επιστροφής στην Τουρκία σε 

πρόσφυγες, των οποίων η αίτηση είχε απορριφθεί. 

Τον Απρίλιο του 2018, μετά από αίτηση του ΕΣΠ, ακυρώθηκε η απόφαση της Υπηρεσίας 

Ασύλου, με την οποία επιβλήθηκε γεωγραφικός περιορισμός σε όλους του αιτούντες άσυλο 

στα ελληνικά νησιά. Η απόφαση επανεπιβλήθηκε αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης 

του ΣτΕ, ενώ εκκρεμεί να συζητηθεί αίτηση ακύρωσης κατά της νέας απόφασης, που επέβαλε 

εκ νέου όμοιο περιορισμό, και η οποία θα δικαστεί τον Απρίλιο του 2019. 

Το 2018, η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ, από κοινού με γνωστούς Πανεπιστημιακούς και τη 

συμπαράσταση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, υποστήριξε ενώπιον της Ολομέλειας 

του Συμβουλίου της Επικρατείας την πρώτη από τις υποθέσεις των 8 Τούρκων 

στρατιωτικών, που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου 

2016. Ο εξυπηρετούμενος έλαβε άσυλο στην Ελλάδα, κατόπιν άσκησης αίτησης ακύρωσης 

και αναστολής από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η απόφαση του Δικαστηρίου 
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δικαίωσε τον πρόσφυγα, καταγράφοντας μια σημαντική νίκη για το σύστημα ασύλου στη 

χώρα και το ίδιο το κράτος δικαίου15. 

Το ΕΣΠ κατά το έτος 2018 εξυπηρέτησε τουλάχιστον 13.611 ανθρώπους, παρέχοντας νομικές 

υπηρεσίες σε τουλάχιστον 11.468 άτομα και κοινωνικές υπηρεσίες σε 7.249 άτομα. Ας 

σημειωθεί ότι το ΕΣΠ, από την ίδρυσή του, το 1989, έως σήμερα, έχει εξυπηρετήσει 

περισσότερα από 110.000 άτομα. 

  

                                                      
15 https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/949-deltio-typou-tou-esp-gia-to-

skeptiko-tis-apofasis-tou-ste  

https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/949-deltio-typou-tou-esp-gia-to-skeptiko-tis-apofasis-tou-ste
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/949-deltio-typou-tou-esp-gia-to-skeptiko-tis-apofasis-tou-ste
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Σημεία Εισόδου 

Tα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παρέμειναν βασικά σημεία εισόδου των αιτούντων άσυλο 

στην Ελλάδα και κατά το 2018, όμως την ίδια χρονιά αυξήθηκαν σημαντικά και οι ροές από 

τα βόρεια σύνορα, και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή του Έβρου. Το ΕΣΠ εδραίωσε την 

παρουσία του σε όλα τα σημεία εισόδου στην Ελλάδα το 2018, ενώ η κατάσταση γενικά 

διαμορφώθηκε όπως διαφαίνεται παρακάτω. 

Νησιά 

Με μικρή αύξηση στους αριθμούς εισόδου το 2018 έναντι του 2017 (32.497 άτομα έναντι 

29.718) η κατάσταση στα νησιά συνέχισε να παραμένει εξόχως προβληματική, εξαιτίας του 

υπερσυνωστισμού των υφιστάμενων δομών υποδοχής και της εφαρμογής της πολιτικής του 

γεωγραφικού περιορισμού στα νησιά, δημιουργώντας έτσι άθλιες συνθήκες διαβίωσης. 

Από το σύνολο των 66.970 αιτημάτων ασύλου, στα νησιά υποβλήθηκαν συνολικά 27.426 

αιτήσεις ως εξής ανά νησί: 

Λέσβος 11.949 Κως 2.141 

Σάμος 6.743 Λέρος 1.784 

Χίος 4.082 Ρόδος 727 

Πίνακας 3. Αιτήματα ασύλου στα νησιά 

Μέσω διαφόρων προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων (OXFAM, UNHCR, MSF, Dutch 

Council for Refugees κλπ.), το ΕΣΠ κατάφερε να διατηρήσει παρουσία, στο σύνολο σχεδόν 

του έτους, σε όλα τα νησιά – σημεία εισόδου στην ελληνική επικράτεια, μέσω παρουσίας 

δικηγόρων σε κάθε νησί (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως, Ρόδος), ενώ στη Λέσβο και τη 

Σάμο διατηρούσε γραφείο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Συνολικά, στα νησιά, 

εξυπηρετήθηκαν 1.820 περιπτώσεις. 

Ταυτόχρονα, ομάδες δικηγόρων και κοινωνικών λειτουργών στο γραφείο της Αθήνας, 

συντόνιζαν τη δράση τους, ενώ πραγματοποιήθηκαν και αποστολές στα κατά τόπους νησιά, 

για επαφές με τις τοπικές αρχές και φορείς και για εποπτεία της κατάστασης. 

Επίσης οι δικηγόροι του ΕΣΠ ανέλαβαν, κατά κύριο λόγο, το βάρος της δικαστικής 

εκπροσώπησης, μετά την απόρριψη αιτήσεων ασύλου σε β' βαθμό (κατά πλειοψηφία Σύρων 

που τα αιτήματά τους κρίθηκαν οριστικά ως απαράδεκτα με το κριτήριο της Τουρκίας – 

ασφαλούς τρίτης χώρας, αλλά και Αφγανών, Ιρακινών κλπ.), ασκώντας αιτήσεις ακύρωσης 
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και αναστολής κατά των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπών Προσφυγών, αλλά και κατά 

των αποφάσεων απέλασης/επανεισδοχής, για να αποτρέψει επανεισδοχή τους στην 

Τουρκία, κατ' εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας.  

Ειδικότερα ασκήθηκαν 33 αιτήσεις ακύρωσης, καθώς και 24 αιτήσεις αναστολής με αίτημα 

προσωρινής διαταγής, καθώς και 4 αιτήσεις ακύρωσης και αιτήσεις αναστολής κατά της 

απόφασης επανεισδοχής στην Τουρκία. Ήδη επί μίας αίτησης ακύρωσης εκδόθηκε θετική 

απόφαση, δεχόμενη ότι δεν ακολουθήθηκε η ορθή διαδικασία εξέτασης της αίτησης ασύλου 

μετά τη διαπίστωση ευαλωτότητας και ανέπεμψε την εξέταση της υπόθεσης σε α’ βαθμό για 

νέα κρίση16. 

Ακόμη η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ ανέλαβε πολυάριθμες περιπτώσεις κρατουμένων, επί 

των οποίων ασκήθηκαν παρεμβάσεις για την άρση αυτών, όπως επίσης και ενδικοφανείς 

προσφυγές κατά των αποφάσεων απέλασης/επανεισδοχής. 

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις για την άρση του γεωγραφικού 

περιορισμού, που είχε επιβληθεί σε αιτούντες άσυλο, ιδίως μετά την επιστροφή τους από 

την ενδοχώρα στα ελληνικά νησιά. 

Έβρος 

Λόγω της μεγάλης αύξησης εισόδων από τον Έβρο, το ΕΣΠ συνέχισε την παρουσία του στην 

περιοχή, προσφέροντας υπηρεσίες σε αιτούντες άσυλο τόσο στο ΚΥΤ Φυλακίου, όσο και στο 

ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου. Παρακολούθησε επίσης στενά, με αποστολές από το Γραφείο της 

Θεσσαλονίκης το φαινόμενο των επαναπροωθήσεων, το οποίο έλαβε ανησυχητικές 

διαστάσεις εντός του 2018. 

Χάρη στην ευρεία παρουσία του ΕΣΠ σε όλα τα βασικά σημεία εισόδου στην Ελλάδα 

(συμπεριλαμβανομένου και του Έβρου) και την ενδοχώρα και στην άμεση συνεργασία  

μεταξύ των ομάδων που στελεχώνουν τα νησιά και των ομάδων της ενδοχώρας, καθίσταται 

εφικτός ο πληρέστερος, αποδοτικότερος και ολιστικότερος χειρισμός των υποθέσεων, με 

παραπομπή από πρόγραμμα σε πρόγραμμα (π.χ. αποκατάστασης επιζώντων βασανιστηρίων 

ή ασυνόδευτων ανηλίκων), έτσι ώστε να παρέχεται πλήρης προστασία στον 

εξυπηρετούμενο. Συγκεκριμένα, η εκπροσώπηση των εξυπηρετούμενών μας συνεχίζει και 

εξασφαλίζεται τόσο σε περίπτωση μεταφοράς/μεταγωγής αυτών σε άλλο νησί από το αρχικό 

σημείο εισόδου, όσο και μετά την άφιξή τους στην ενδοχώρα. 

Παράλληλα, το εκτενές δίκτυο του ΕΣΠ στα σημεία εισόδου στη χώρα, λειτουργεί ως άμεση 

πηγή πληροφόρησης για την σύνταξη εκθέσεων του ΕΣΠ, παρεμβάσεων σε αρμόδιους 

φορείς, και συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

για την παρουσίαση της κατάστασης στα ελληνικά νησιά. 

  

                                                      
16   https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ypotheseis-edda/ypotheseis-apofaseis-enopion-ellinikon-

dikastirion/item/1010-apofasi-519-2018-dioikitikoy-efeteiou-peiraios   

https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ypotheseis-edda/ypotheseis-apofaseis-enopion-ellinikon-dikastirion/item/1010-apofasi-519-2018-dioikitikoy-efeteiou-peiraios
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ypotheseis-edda/ypotheseis-apofaseis-enopion-ellinikon-dikastirion/item/1010-apofasi-519-2018-dioikitikoy-efeteiou-peiraios
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Οι υπηρεσίες του ΕΣΠ  

 

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες διαρθρώνεται σε διακριτές υπηρεσίες, που 

ωστόσο συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, με στόχο την ολιστική και ολοκληρωμένη 

πλαισίωση των εξυπηρετούμενων της οργάνωσης, από την άφιξή τους στην ελληνική 

επικράτεια έως την στιγμή που νιώθουν έτοιμοι να ξεκινήσουν το ταξίδι της ένταξής τους 

στην ελληνική κοινωνία. Αυτές είναι η Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής, η Νομική Υπηρεσία, η 

Κοινωνική Υπηρεσία και το Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ.  

 

 

  

Εικόνα 2. Εργασιακή συμβουλευτική στο ΕΣΠ 
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Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής & Διερμηνείας  

Η Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής, το τμήμα Screening και Διερμηνέων, αποτελούνται από 

διερμηνείς που μεσολαβούν ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες εξυπηρέτησης ατόμων που 

αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα & στην Ευρώπη,  γνωρίζουν τις πολιτιστικές, πολιτισμικές και 

θρησκευτικές παραδόσεις των ανθρώπων αυτών και κατανοούν σε βάθος τις δυσκολίες 

προσαρμογής τους στην ελληνική & ευρωπαϊκή πραγματικότητα, καθώς στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων έχουν υπάρξει και οι ίδιοι αιτούντες άσυλο σε αυτές τις χώρες.  

Οι διερμηνείς συμμετέχουν σε όλες τις υπηρεσίες και μεσολαβούν σε όλα τα στάδια 

επικοινωνίας με τους εξυπηρετούμενους από το σημείο πρώτης υποδοχής, μέχρι τις 

τηλεφωνικές επικοινωνίες και την επαφή τους με τα στελέχη όλων των τμημάτων του 

οργανισμού. Ταυτόχρονα, συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα του ΕΣΠ, στα νησιά Σάμος, 

Λέρος, Χίος, Μυτιλήνη, Κως, καθώς και στη Θεσσαλονίκη και Γιάννενα, ενώ συνοδεύουν 

εξυπηρετούμενους σε δομές παροχής υγείας και διευκολύνουν τη νομική τους αρωγή σε 

κέντρα κράτησης. 

Ο εντοπισμός ευάλωτων περιπτώσεων είναι εξέχουσας σημασίας για το τμήμα Screening, 

καθώς οι ευάλωτες κατηγορίες απαιτούν πολλαπλή υποστήριξη και ιδιαίτερη συνδρομή από 

όλα τα τμήματα του ΕΣΠ. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται διαρκής εκπαίδευση των ατόμων που 

Εικόνα 3. Υπηρεσία αρχικής υποδοχής 
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στελεχώνουν το τμήμα, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στην πολυπλοκότητα και 

ιδιαιτερότητα των περιπτώσεων αυτών. 

Στα πλαίσια της Αρχικής Υποδοχής, η υπηρεσία καλείται να διαχειριστεί την υποδοχή των 

αιτούντων άσυλο, να διαγνώσει την υπάρχουσα πολιτική και κοινωνικο-οικονομική τους 

κατάσταση και ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, είτε να τους παραπέμψει στο τμήμα 

στη Νομική είτε Κοινωνική Υπηρεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιείται και 

παραπομπή σε άλλες οργανώσεις. 

Το τμήμα Screening εξυπηρετεί με ραντεβού όλους όσοι αιτούνται ή επιθυμούν να αιτηθούν 

άσυλο στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.   

Κατά το Έτος 2018 από την ομάδα  Screening του ΕΣΠ εξυπηρετήθηκαν 5.242 νέες υποθέσεις, 

οι οποίες αφορούν 7.633 άτομα. 

  

Γράφημα 1. Εξυπηρετούμενοι ανά φύλο και ηλικία (Σύγκριση 2017 - 2018) 

Γράφημα 2. Κατηγορίες ευαλωτότητας εξυπηρετούμενων 
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Όπως φαίνεται στο Γράφημα 3, η μεγαλύτερη ροή προσφύγων έγινε από τη Συρία και 

δευτερευόντως από το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Επίσης, σταθερά μεγάλες ροές έχουν οι 

υπήκοοι τρίτων χωρών από την Ασιατική Ήπειρο με κυρίαρχη όσους κατάγονται από 

Πακιστάν, Ιράν σημαντική είναι και η αύξηση ωφελούμενων από την Τουρκία σε σχέση με 

το 2017, Κόγκο λ.δ. και Νιγηρία, καθώς επίσης από το Ιράν και Παλαιστινιακής Καταγωγής. 

Γράφημα 3. Εξυπηρετούμενοι ανά εθνικότητα 
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Νομική Υπηρεσία  

Κατά το έτος 2018, η Νομική υπηρεσία του ΕΣΠ υλοποίησε σειρά προγραμμάτων για την 

προάσπιση των δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο, δικαιούχων διεθνούς προστασίας, όσο και 

ευάλωτων περιπτώσεων. 

Παροχή προστασίας  σε δομές φιλοξενίας (camps) Αττικής – Θεσ/νίκης  

Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους 

Πρόσφυγες, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες παρείχε νομική ενημέρωση και έως 

τις 30/06/2018 συνδρομή σε δομές φιλοξενίας στην περιοχή της Αττικής (δομές Μαλακάσας, 

Θήβας, Λαυρίου, Ριτσώνας) και της Βοιωτίας (διαμερίσματα στη Λειβαδιά) καθώς και στην 

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης-Κιλκίς (δομές Νέας Καβάλας Κιλκίς και Βόλβης) που 

αφορούσαν τη διαδικασία ασύλου σε α' και β' βαθμό, όπως επίσης και τη νομική υποστήριξη 

των αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης. 

Παροχή υπηρεσιών από τα γραφεία Αθήνας – Θεσ/νίκης  

Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους 

Πρόσφυγες, αλλά και μέσω άλλων χρηματοδοτήσεων (έως τον Ιούλιο του 2018 μέσω του 

προγράμματος HELP και για την περιοχή της Αθήνας για όλο το έτος μέσω υλοποιούμενου 

προγράμματος, από κοινού με την Ισπανική οργάνωση “Comisión Española de Ayuda al 

Refugiado” (CEAR), και με χρηματοδότηση του Δήμου Μαδρίτης), το Ελληνικό Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες παρείχε νομική ενημέρωση και συνδρομή σε αιτούντες άσυλο, διαμένοντες 

σε διαμερίσματα του προγράμματος ESTIA (React στην περιοχή  της Θεσσαλονίκης), καθώς 

και σε όσους απευθύνονταν στα γραφεία του στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πόρτας 

(open door policy) που εφαρμόζει.  Η νομική βοήθεια αφορούσε σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας ασύλου, καθώς και σε περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης και 

μετεγκατάστασης.  

Η αδυναμία πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, για τη μεγάλη πλειοψηφία των 

εξυπηρετούμενων, αποτέλεσε τη βασική πρόκληση που κλήθηκαν οι ομάδες της ενδοχώρας 

να αντιμετωπίσουν, προσπαθώντας αφενός να εξασφαλίσουν την καταγραφή του αιτήματος 

ασύλου σε ιδιαιτέρως ευάλωτες περιπτώσεις (π.χ. ασυνόδευτους ανήλικους, ασθενείς, 

κυοφορούσες και μονογονεϊκές οικογένειες) και, αφετέρου, να διερευνήσουν μέσω 

παρεμβάσεων στις αρμόδιες αρχές την αποκατάσταση της απρόσκοπτης πρόσβασης στο 

άσυλο.  

Προς το σκοπό αυτό, τα Γραφεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης του ΕΣΠ συλλέγουν συστηματικά 

τις αναφορές εξυπηρετούμενων περί αδυναμίας πρόσβασης στο σύστημα ασύλου και 

υποβάλλουν αυτές στις αρμόδιες αρχές και στο Συνήγορο του Πολίτη.  
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Η παρουσία του ΕΣΠ στην περιοχή της Ηπείρου  

Με χρηματοδότηση της OXFAM έως το Μάρτιο του 2018, και στη συνέχεια με 

χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συνέχισε και το έτος 

2018 η παρουσία του ΕΣΠ στην περιοχή, καλύπτοντας τις ανάγκες νομικής προστασίας, 

αρχικά για το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού και στη συνέχεια για τον πληθυσμό που 

διέμενε στην πόλη των Ιωαννίνων. 

Ειδικότερα, το ΕΣΠ παρείχε, έως τον Μάρτιο του 2018, υπηρεσίες με τακτικές επισκέψεις στις 

δομές φιλοξενίας Φιλιππιάδας, Δολιανών, Κόνιτσας, Τσεπέλοβου, Κατσικά, Αγίας Ελένης 

Ιωαννίνων και στο κέντρο Υπηρεσιών (Service Center) που δημιουργήθηκε στην πόλη των 

Ιωαννίνων για υπηρεσίες προς τον προσφυγικό πληθυσμό της πόλης που διέμενε σε 

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Στη συνέχεια, από τον Απρίλιο του 2018, το ΕΣΠ παρείχε 

υπηρεσίες στον προσφυγικό πληθυσμό της πόλης των Ιωαννίνων, από γραφείο που 

διατηρούσε εντός του Κέντρου Κοινότητας (Community Center). 

Ταυτόχρονα, η ομάδα των Ιωαννίνων συνεργάστηκε στενά με τα γραφεία Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης, για τη διενέργεια αυτοψιών σε χώρους κράτησης της περιοχής (κρατητήρια 

Ηγουμενίτσας), παρεμβαίνοντας επιτυχώς προς τις αρμόδιες αρχές. 

Αποκατάσταση επιζώντων βασανιστηρίων  

Το Πρόγραμμα Αποκατάστασης Επιζώντων Βασανιστηρίων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, υλοποιείται από 

το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και το Κέντρο Ημέρας «Συνειρμός/Βαβέλ» 

από τον Φεβρουάριο του 2013, σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ), οι 

οποίοι ξεκίνησαν να συμπράττουν σε αυτό τον Οκτώβριο του 2014. Αποβλέπει στη 

διεπιστημονική προσέγγιση και στην ολιστική παροχή νομικών, κοινωνικών, ιατρικών, 

ψυχολογικών και ψυχιατρικών υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που έχουν 

υποστεί βασανιστήρια. 

Εικόνα 4. Πρόγραμμα Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 
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Το Πρόγραμμα συνέχισε την επιτυχή λειτουργία του και το 2018 με χρηματοδότηση από το 

ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και το Ταμείο Θυμάτων Βασανιστηρίων των Ηνωμένων Εθνών 

(UNFVT). 

Παροχή προστασίας σε ασυνόδευτους ανηλίκους  

Το ΕΣΠ κατάφερε, συνδυάζοντας πολλαπλές χρηματοδοτήσεις (World Jewish Relief, Christian 

Aid, πρόγραμμα Help, πρόγραμμα Πολύχρωμη Πόλη με χρηματοδότηση της Περιφέρειας 

Αττικής) να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών σε ασυνόδευτους ανηλίκους και οικογένειες, 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικότερα οι συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες 

του προσφυγικού πληθυσμού που απευθύνονται στα γραφεία του στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη.  

Η πλειονότητα των υποθέσεων αφορούσε παρεμβάσεις για πρόσβαση στο άσυλο, 

οικογενειακές επανενώσεις, διαδικασίες ενώπιον του Εισαγγελέα Ανηλίκων για χορήγηση 

εξουσιοδότησης ως προς συγκεκριμένες ενέργειες, αλλά και για προσωρινές ρυθμίσεις του 

καθεστώτος επιμέλειας των ανηλίκων. 

Παροχή νομικής βοήθειας στο β΄ βαθμό ασύλου  

Το πρόγραμμα δωρεάν νομικής βοήθειας (Free Legal Aid) του ΕΣΠ, με χρηματοδότηση της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2018 

τη δράση του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,  υποκαθιστώντας με επάρκεια και στο μέτρο του 

δυνατού την υποχρέωση παροχής νομικής συνδρομής στο δεύτερο βαθμό με βάση την 

προγραμματική συμφωνία UNHCR και Υπηρεσίας Ασύλου.  

Από το τέλος του 2018, το ΕΣΠ με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας ανέλαβε την 

υποστήριξη των δικηγόρων του Μητρώου της Υπηρεσίας Ασύλου, παρέχοντας ενημέρωση 

και προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας για την υποβοήθηση στο έργο 

τους.  

Παροχή υπηρεσιών σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας  

Το ΕΣΠ με την χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συνέχισε 

και το 2018 την παροχή υπηρεσιών σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τις οικογένειες 

τους, αρχικά έως το Μάρτιο του 2018  με τη λειτουργία της  Ομάδας  Ένταξης (One Stop-

Shop), και στη συνέχεια παρέχοντας υπηρεσίες στο πλαίσιο λειτουργίας των γραφείων 

Αθήνας – Θεσσαλονίκης και της πολιτικής ανοικτής πόρτας (open door policy). 

Το ΕΣΠ ειδικότερα παρείχε υπηρεσίες ανανέωσης των εγγράφων τους (προσφυγικού 

καθεστώτος ή/και για ανθρωπιστικούς λόγους), χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων ή 

παρέμβασης για την επανένωση με μέλη της οικογένειάς τους, παρεμβάσεις για θέματα 

αστικής κατάστασης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας ή αστικής φύσεως διαφορές, 

παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες για διευκόλυνση της ένταξής τους στη χώρα, καθώς και 

υποστήριξη σε διοικητικές υποθέσεις, ενώ επίσης προέβη και σε θεσμικές παρεμβάσεις για 

ανάκληση κακών πρακτικών της διοίκησης ή για την ενημέρωση για την κατάσταση των 
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δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα. Το ΕΣΠ επίσης αντιμετώπισε και το ζήτημα 

της μη έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων σε μονογονεϊκές οικογένειες αναγνωρισμένων 

προσφύγων, στην περίπτωση που ο έτερος γονέας αγνοείται ή είναι άγνωστη η διαμονή του 

για να συναινέσει στην έκδοση αυτών, προβαίνοντας σε δικαστική ρύθμιση του ζητήματος 

της επιμέλειας του ενός γονέα. 

Δικαστική παρουσία  

Το ΕΣΠ μέσω της παρουσίας τους σε διάφορα σημεία στην ενδοχώρα, και υποστηρίζοντας 

τους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ασύλου υπέβαλε 25 

αιτήσεις ακύρωσης και 4 αιτήσεις αναστολής κατά απορριπτικών αποφάσεων των 

Επιτροπών Προσφυγών, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 2 θετικές αποφάσεις από παλαιότερες 

υποθέσεις17, ενώ επίσης υπέβαλλε μάλλον την πρώτη αίτηση ακύρωσης και αναστολής κατά 

απόφασης διακοπής φιλοξενίας από δομή φιλοξενίας της ενδοχώρας με θετικό αποτέλεσμα 

για τον αιτούντα. 

Ακόμη την ίδια χρονιά, εκδόθηκε η πρώτη ίσως θετική απόφαση επί αίτησης ακύρωσης κατά 

απόφασης μη έγκρισης οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα. 

  

                                                      
17   https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ypotheseis-edda/ypotheseis-apofaseis-enopion-ellinikon-

dikastirion?start=0  

Εικόνα 5. Νομική Υπηρεσία ΕΣΠ, Αθήνα 

https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ypotheseis-edda/ypotheseis-apofaseis-enopion-ellinikon-dikastirion?start=0
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ypotheseis-edda/ypotheseis-apofaseis-enopion-ellinikon-dikastirion?start=0
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Υποστήριξη Κρατουμένων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη  

Με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Διεθνούς 

Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) η ομάδα υποστήριξης των κρατούμενων χρηζόντων 

διεθνούς προστασίας, συνέχισε και το έτος 2018 να παρέχει υπηρεσίες σε ένα πλαίσιο 

μεγάλης αύξησης των κρατουμένων αιτούντων άσυλο, πραγματοποιώντας τακτικές 

επισκέψεις σε χώρους κράτησης της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, αλλά καλύπτοντας και με 

αποστολές το σύνολο σχεδόν των Προαναχωρησιακών Κέντρων κράτησης της χώρας 

(Κόρινθος, Παρανέστι, Ξάνθη, Φυλάκιο Ορεστιάδας). 

Η ομάδα της κράτησης αντιμετώπισε από κοινού με την ομάδα των νησιών και τις 

επιστροφές αιτούντων άσυλο που παραβίασαν την επιβολή γεωγραφικού περιορισμού 

παραμονής στο νησί εισόδου τους, παρεμβαίνοντας σε σημαντικό αριθμό υποθέσεων, για 

την άρση του γεωγραφικού περιορισμού, ιδίως σε ευάλωτες περιπτώσεις.  

Το ΕΣΠ σε 34 τουλάχιστον περιπτώσεις, αμφισβήτησε το μέτρο της κράτησης ενώπιον 

Δικαστηρίων με αντιρρήσεις, από τις οποίες 12 έγιναν δεκτές.  

Παροχή νομικής συνδρομής σε ποινικές / αστικές υποθέσεις  

Το ΕΣΠ παρείχε επίσης νομική συνδρομή σε ποινικές και αστικές υποθέσεις αιτούντων άσυλο 

και εν γένει προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη την 

ιδιαίτερα ευάλωτη θέση τους, όπως επίσης και το γεγονός ότι η ανάγκη συνδρομής 

προέκυπτε από τις ιδιαιτερότητες της θέσης τους ως αιτούντων άσυλο. 

Ειδικότερα το ΕΣΠ παρείχε συνδρομή σε υποθέσεις κατηγοριών υποστήριξης θυμάτων 

ρατσιστικής ή σεξουαλικής/έμφυλης βίας (SGBV), θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 

(trafficking), παράνομης εισόδου/εξόδου από τη χώρα, παράνομης διακίνησης προσώπων, 

όταν συνέτρεχε κατάσταση ανάγκης κλπ. Ακόμη ανέλαβε υποθέσεις ρύθμισης καθεστώτος 

επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων, διορθώσεων ληξιαρχικών πράξεων, όπως και 

δικαστικής συμπαράστασης, καθώς και υποθέσεις παρέμβασης στον Εισαγγελέα Ανηλίκων 

για τη διευθέτηση του ζητήματος προσωρινής ανάθεσης επιμέλειας σε ανήλικα. 

Το ΕΣΠ, μεταξύ άλλων, υποστήριξε επιτυχώς θύμα εμπορίας ανθρώπων υπό τη μορφή της 

εργασιακής εκμετάλλευσης από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θηβών, θύματα ρατσιστικής 

βίας στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, όπως επίσης και πρόσφυγες με 

κατηγορίες για διακίνηση ή διευκόλυνση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας στα 

Μονομελή Εφετεία Κακουργημάτων Ρόδου και Αιγαίου – Σάμου, λόγω συνδρομής 

κατάστασης ανάγκης για την οδήγηση του μεταφορικού μέσου, με το οποίο εισήλθαν στη 

χώρα. 

Το ΕΣΠ επίσης παρείχε υποστήριξη σε θύματα σεξουαλικής/έμφυλης βίας (SGBV) κατά το 

έτος 2018 μέσω ειδικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(πρόγραμμα DAPHNE) για την υποστήριξη θυμάτων σεξουαλικής/έμφυλης βίας και 

αναπτύσσοντας πρότυπα επιμόρφωσης που απευθύνονται σε επαγγελματίες οργανώσεων, 

αλλά και στον προσφυγικό πληθυσμό. 
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Υποστήριξε επίσης επιτυχώς 9 υποθέσεις έκδοσης Τούρκων πολιτών, αλλά και Ιρανού 

πολίτη, στις οποίες οι εκζητούμενοι είχαν ανάγκη παροχής διεθνούς προστασίας στην 

Ελλάδα ή όπου η επιστροφή τους στη χώρα που τους εκζητούσε θα συνιστούσε απειλή 

υποβολής τους σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση. 

Υποθέσεις στρατηγικής σημασίας (Strategic Litigation) 

Το ΕΣΠ έχει υποβάλλει αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας 

Ασύλου με την οποία επιβλήθηκε γεωγραφικός περιορισμός στους αιτούντες άσυλο στα 

ελληνικά νησιά, η οποία εκδικάζεται στις 16-4-2019 ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. 

Το ΕΣΠ συνεχίζει επίσης την υποστήριξη, από κοινού με γνωστούς Πανεπιστημιακούς και 

διανοούμενους και με τη συμπαράσταση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, των 

υποθέσεων των 8 Τούρκων στρατιωτικών, που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά το 

αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου 2016, με σκοπό τη χορήγηση ασύλου σε αυτούς και 

την παροχή προστασίας τους απέναντι στις απειλούμενες διώξεις εναντίον τους. 

Το ΕΣΠ συνέβαλε στη συλλογική προσφυγή που κατατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE-European Council on Refugees and Exiles) και 

τη Διεθνή Επιτροπή Νομικών  (International Commission of Jurists-ICJ) στις 

21.12.2018  ενώπιον της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

αναφορικά με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων και μη παιδιών στην 

Ελλάδα.18  

Σχετικά με τη Συμφωνία Διοικητικής Διευθέτησης Ελλάδας – Γερμανίας για την επιστροφή 

αιτούντων άσυλο, το ΕΣΠ ανέλαβε την υπόθεση Σύρου αιτούντος που επιστράφηκε από τη 

Γερμανία τον Σεπτέμβριο του 2018 και κατέδειξε τις παραβιάσεις του διεθνούς, ευρωπαϊκού 

και ενωσιακού δικαίου19. 

Δράσεις υπεράσπισης και διεκδίκησης δικαιωμάτων ( Advocacy) 

Στο πλαίσιο του σκοπού του για προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και των 

ευάλωτων ομάδων, το ΕΣΠ προέβη σε ποικίλες δράσεις υπεράσπισης και διεκδίκησης 

δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του 2018. 

Αυτές στόχευσαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις και 

δίκτυα υποστήριξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο, μέσω τακτικών συναντήσεων 

ομάδων εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το ΕΣΠ συνεισέφερε με στοιχεία για τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο στα νησιά αλλά και 

στην ενδοχώρα, κατόπιν της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, καθώς και 

                                                      
18 https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/-/new-complaint-registered-concerning-gree-

2 
19 https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/995-sovares-paraviaseis-kata-tin-

epistrofi- aitoyntos-asylo-sto-plaisio-tis-efarmogis-tis-legomenis-symfonias-dioikitikis-diefthetisis-elladas-
germanias  

https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/-/new-complaint-registered-concerning-gree-2
https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/-/new-complaint-registered-concerning-gree-2
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/995-sovares-paraviaseis-kata-tin-epistrofi-%20aitoyntos-asylo-sto-plaisio-tis-efarmogis-tis-legomenis-symfonias-dioikitikis-diefthetisis-elladas-germanias
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/995-sovares-paraviaseis-kata-tin-epistrofi-%20aitoyntos-asylo-sto-plaisio-tis-efarmogis-tis-legomenis-symfonias-dioikitikis-diefthetisis-elladas-germanias
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/995-sovares-paraviaseis-kata-tin-epistrofi-%20aitoyntos-asylo-sto-plaisio-tis-efarmogis-tis-legomenis-symfonias-dioikitikis-diefthetisis-elladas-germanias
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για την κατάσταση των συνθηκών υποδοχής που έχει επικρατήσει με την πολιτική του 

γεωγραφικού περιορισμού στα ελληνικά νησιά.  

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΕΣΠ συμμετείχε σε συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών 

θεσμών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα (όπως την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικών 

Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλπ.), με εκπροσώπους ξένων Πρεσβειών στην 

Ελλάδα (όπως τη Γερμανική και την Ολλανδική) και με ξένους βουλευτές (όπως με 

αντιπροσωπεία Ολλανδών βουλευτών). 

 

Εικόνα 6. Ημερίδα του ΕΣΠ με θέμα "Ζητήματα Διεθνούς Προστασίας ενώπιον των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών" 

Συμμετοχή σε δημόσιους φορείς και δίκτυα οργανώσεων στην Ελλάδα  

Το ΕΣΠ έχει την τιμητική θέση να συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώματα του 

Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Η ΕΕΔΑ παρενέβη αρκετές φορές για ζητήματα προστασίας μεταναστών 

και προσφύγων κατά τη διάρκεια του 2018, με πιο σημαντικές Συστάσεις της τον Αύγουστο 

του 2018 για την εφαρμογή της απόφασης Chowdury από την ελληνική Πολιτεία20, την 

ανακοίνωσή της  τον Οκτώβριο του 2018 για την κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου και ειδικά στη Μόρια21 και την παρέμβαση – δήλωσή της το Νοέμβριο του 2018 για 

τις άτυπες επαναπροωθήσεις στον Έβρο22. 

                                                      
20   http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/emporia_anthrwpwn/EEDA_Synopsi%20Systasewn_Chowdury_2018.pdf  
21   http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/EEDA%20Anakoinwsi%20Moria%202018.pdf  
22   http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/Dilosi_EEDA_Evros.pdf  

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/emporia_anthrwpwn/EEDA_Synopsi%20Systasewn_Chowdury_2018.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/EEDA%20Anakoinwsi%20Moria%202018.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/Dilosi_EEDA_Evros.pdf


 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018  28 

Η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ συνέχισε και το 2018 από κοινού με το Δανικό Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες την Προεδρία της Νομικής Επιτροπής του Κέντρου Συντονισμού 

Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίου (ACCMR). 

Το ΕΣΠ συμμετέχει ενεργά στην Ομάδα Εργασίας Υπεράσπισης και Διεκδίκησης 

Δικαιωμάτων (Advocacy Working Group), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι ελληνικών 

και διεθνών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη χώρα, με παρεμβάσεις προς το Υπουργείο 

Μεταναστευτικής πολιτικής και άλλους φορείς.  

Το ΕΣΠ συμμετέχει επίσης σε όλες τις Ομάδες Εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στην Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο, 

η οποία συγκροτείται από ελληνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. 

Συμμετέχει επίσης ενεργά σε όλες τις πρωτοβουλίες δημοσίων φορέων για την αντιμετώπιση 

ειδικών ζητημάτων, όπως στην Ομάδα Εργασίας για τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς 

σχετικά με το trafficking του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και στο Δίκτυο 

για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται, του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Ακόμη, το ΕΣΠ διατηρεί επαφές με όλες τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο 

υποστήριξης προσφύγων, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις του Ελληνικού Φόρουμ 

Προσφύγων, του Κέντρου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, 

την Ειρήνη και τη Μη Βία-ΑΝΤΙΓΟΝΗ, του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών κλπ. 

Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας στο εξωτερικό και συνεργασία με 
ευρωπαϊκά δίκτυα  

Το ΕΣΠ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους 

Εξόριστους (ECRE), συμμετέχοντας σε όλες τις δράσεις του, ενώ διατηρεί πάντα το ρόλο του 

συντονιστή του Ευρωπαϊκού Νομικού Δικτύου για το Άσυλο (ELENA), συμμετέχοντας στις 

συναντήσεις του.  

Το ΕΣΠ συμμετέχει σταθερά στα Συμβουλευτικά Φόρουμ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, 

όπως και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης στο Άσυλο (EASO). Συμμετέχει επίσης 

ενεργά στο δίκτυο EuroMed Rights, που αποτελεί δικτύωση οργανώσεων χωρών της 

Ευρώπης και της Μεσογείου με ειδική ομάδα εργασίας που παρεμβαίνει για θέματα 

μετανάστευσης και ασύλου, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Ανιθαγένεια (ENS), στο Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο ενάντια στο Ρατσισμό και τη Μισαλλοδοξία (ENAR), την Πλατφόρμα για την Διεθνή 

Συνεργασία για τους μη καταγεγραμμένους μετανάστες (PICUM), την Πλατφόρμα μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων, στο Ευρωπαϊκό δίκτυο των 

Κέντρων Αποκατάστασης Επιζώντων Βασανιστηρίων, καθώς και σε όλα τα δίκτυα φορέων 

της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με το άσυλο στην Ευρώπη.  

Παροχή επιμόρφωσης (training) 

Το ΕΣΠ συμμετείχε σε πολυάριθμες δράσεις παροχής επιμόρφωσης, τόσο σε στελέχη της 

δημόσιας διοίκησης, όσο και σε λοιπούς δημόσιους φορείς ή άλλες οργανώσεις, στο πλαίσιο 

των προγραμμάτων υποστήριξης προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. 
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Η πιο σημαντική από αυτές έγινε τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2018, με τη χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος “European Judicial Training on the 

rights of persons in need of international protection”, όταν μέλη της ΝΥ του ΕΣΠ παρείχαν 

επιμόρφωση σε φοιτητές και φοιτήτριες της Εθνικής Σχολής Δικαστών στη Θεσσαλονίκη 

και την Αθήνα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε και εκπαιδευτική επίσκεψη στα κρατητήρια της 

Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Μεταγωγών Θεσσαλονίκης23. 

Ακόμη, το ΕΣΠ παρείχε επιμόρφωση στο πλαίσιο Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για Δικηγόρους 

-μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης, που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος σε 

συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες τον Ιούνιο του 2018, ενώ 

επίσης κατόπιν πρόσκλησης του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου συμμετείχε σε ημερίδα 

για τη μεταχείριση των ανηλίκων. 

Το Δεκέμβριο του 2018, δικηγόροι του ΕΣΠ παρείχαν ενημέρωση στους δικηγόρους του 

Μητρώου της Υπηρεσίας Ασύλου, στο πλαίσιο σεμιναρίου επιμόρφωσης που διοργάνωσε η 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. 

Τον ίδιο μήνα, δικηγόροι του ΕΣΠ δίδαξαν στο Νομικό σχολείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Φοιτητών Νομικής (ELSA) με θέμα «Refugee and Migration Law». 

Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια – ημερίδες - εκδηλώσεις  

Το ΕΣΠ διοργανώνει και συμμετέχει τακτικά σε συνέδρια, καθώς έτσι δίνεται όχι μόνο η 

ευκαιρία ενημέρωσης και συζήτησης μεταξύ επαγγελματιών του πεδίου, της κοινωνίας των 

πολιτών, εκπροσώπων της Πολιτείας και ακαδημαϊκών, αλλά κυρίως επειδή αποτελούν 

πρόσφορο έδαφος για την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες 

και την υποβολή προτάσεων για επίλυσή τους. 

Έτσι, το ΕΣΠ οργάνωσε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2018 διημερίδα «Θεμελιώδη 

Δικαιώματα του Ανθρώπου και η εφαρμογή τους», στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Λειτουργούς της Δικαιοσύνης για τα δικαιώματα των 

προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και όσων είναι θύματα ρατσιστικής βίας, 

όπου παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, ενώ επίσης αναλύθηκε η 

κατάσταση σε σχέση με το σύστημα ασύλου στη χώρα, με ιδιαίτερες αναφορές στην 

αυξανόμενη χρήση της διοικητικής κράτησης και τις συνέπειες του γεωγραφικού 

περιορισμού στα νησιά, με συμμετοχή εκπροσώπων από δημόσιους φορείς και διεθνείς και 

ελληνικές οργανώσεις. 

Το Μάρτιο του 2018, από κοινού με τις οργανώσεις Διεθνή Αμνηστία, Solidarity Now και 

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, οργάνωσε συνέντευξη τύπου με αφορμή τα 2 έτη από την 

υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας. 

                                                      
23 https://www.gcr.gr/el/news/seminaria-synedria/item/686-oloklirothikan-ta-ekpaideftika-seminaria-tou-

ellinikoy-symvouliou-gia-tous-prosfyges-se-teleiofoitous-kai-apofoitous-tis-ethnikis-sxolis-dikaston-stin-
thessaloniki  

https://www.gcr.gr/el/news/seminaria-synedria/item/686-oloklirothikan-ta-ekpaideftika-seminaria-tou-ellinikoy-symvouliou-gia-tous-prosfyges-se-teleiofoitous-kai-apofoitous-tis-ethnikis-sxolis-dikaston-stin-thessaloniki
https://www.gcr.gr/el/news/seminaria-synedria/item/686-oloklirothikan-ta-ekpaideftika-seminaria-tou-ellinikoy-symvouliou-gia-tous-prosfyges-se-teleiofoitous-kai-apofoitous-tis-ethnikis-sxolis-dikaston-stin-thessaloniki
https://www.gcr.gr/el/news/seminaria-synedria/item/686-oloklirothikan-ta-ekpaideftika-seminaria-tou-ellinikoy-symvouliou-gia-tous-prosfyges-se-teleiofoitous-kai-apofoitous-tis-ethnikis-sxolis-dikaston-stin-thessaloniki
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Στις  26-6-2018, το ΕΣΠ οργάνωσε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας εκδήλωση με θέμα: 

Ζητήματα διεθνούς προστασίας ενώπιον των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, με 

συμμετοχή εκπροσώπων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της Ένωσης 

Διοικητικών Δικαστών, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, της Αρχής Προσφυγών και της 

Υπηρεσίας Ασύλου.  

Ακόμη, το ΕΣΠ συμμετείχε στο 15ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το Άσυλο που διοργάνωσε η 

Επιτροπή των Εκκλησιών για τα δικαιώματα των μεταναστών στην Ευρώπη (CCME) στην 

Αθήνα τον Οκτώβριο του 2018, καθώς και σε ημερίδες του Συνηγόρου του Πολίτη (τον 

Νοέμβριο του 2018 στην Αθήνα με θέμα τον Εξωτερικό έλεγχο επιστροφών και ενίσχυση 

θεμελιωδών δικαιωμάτων), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο 

του προγράμματος Supporting University Community pathways for Refugees-migrants 

(SUCRE), με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Jean 

Monnet European Center of Excellence, της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και 

Διεθνών Σχέσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων φορέων και ιδρυμάτων. 

 

Εικόνα 7. Συνάντηση ΕΣΠ με Ολλανδούς βουλευτές για προσφυγικά θέματα 
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Δημοσιεύσεις εκθέσεων  

Επιπλέον, το ΕΣΠ στο πλαίσιο συλλογής στοιχείων για την διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα, 

καθώς και υπεράσπισης και διεκδίκησης δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, προσφύγων 

και ευάλωτων ομάδων, προβαίνει συστηματικά σε συγγραφή και δημοσίευση εκθέσεων για 

τη ανάδειξη των σχετικών προβλημάτων.  

ΕΚΘΕΣΗ AIDA: Σημαντικό εργαλείο για τη συλλογή στοιχείων και την ανάδειξη των 

προβλημάτων που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση 

διεθνούς προστασίας, καθώς και στην επισήμανση των αδυναμιών του συστήματος 

υποδοχής αιτούντων άσυλο, αποτελεί η Εθνική Έκθεση Asylum Information Database (AIDA), 

την οποία εκπονεί το ΕΣΠ, υπό την αιγίδα του European Council οn Refugees and Exiles (ECRE) 

σε ετήσια βάση.24 Τον Μάρτιο του 2018, το ΕΣΠ δημοσίευσε την επικαιροποιημένη έκθεση 

AIDA για το προηγούμενο έτος (2017). Περίπου 13.505 μοναδικοί χρήστες αναζήτησαν 

πληροφορίες από την online ελληνική έκθεση AIDA, από το επίσημο site όπου δημοσιεύεται 

η έκθεση (τέταρτη σε σύνολο 23 εκθέσεων). 

Το ΕΣΠ ακόμη δημοσιοποίησε το μήνα Φεβρουάριο έκθεση με μαρτυρίες για περιστατικά 

επαναπροωθήσεων στον Έβρο25, ενώ το μήνα Νοέμβριο του 2018 προέβη από κοινού με τις 

οργανώσεις ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και Ηuman rights 360 στη 

δημοσιοποίηση έκθεσης για το ίδιο θέμα26. 

Τέλος το ΕΣΠ το Μάϊο του 2018 προέβη στη δημοσιοποίηση έκθεσης για τις συνθήκες 

υποδοχής των αιτούντων άσυλο στα σύνορα, αποτέλεσμα συλλογής στοιχείων από την 

παρουσία του ΕΣΠ στο σύνολο της χώρας, αλλά και από επιτόπια έρευνα που διεξήχθη με 

χρηματοδότηση του Social Change Initiative, με τίτλο “Borderlines of Despair: First-line 

reception of asylum seekers at the Greek borders”.27 

  

                                                      
24 http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece 
25 https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/790-anafores-gia-systimatikes-

epanaproothiseis-ston-evro-apo-eksypiretoymenous-tou-esp  
26 https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1028-i-nea-kanonikotita-ston-evro-

ameiotes-synexizontai-oi-paranomes-epanaproothiseis-politon-triton-xoron  
27 https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/892-nea-ekthesi-tou-esp-gia-tis-synthikes-

ypodoxis-sta-synora  

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/790-anafores-gia-systimatikes-epanaproothiseis-ston-evro-apo-eksypiretoymenous-tou-esp
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/790-anafores-gia-systimatikes-epanaproothiseis-ston-evro-apo-eksypiretoymenous-tou-esp
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1028-i-nea-kanonikotita-ston-evro-ameiotes-synexizontai-oi-paranomes-epanaproothiseis-politon-triton-xoron
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1028-i-nea-kanonikotita-ston-evro-ameiotes-synexizontai-oi-paranomes-epanaproothiseis-politon-triton-xoron
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/892-nea-ekthesi-tou-esp-gia-tis-synthikes-ypodoxis-sta-synora
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/892-nea-ekthesi-tou-esp-gia-tis-synthikes-ypodoxis-sta-synora
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Κοινωνική Υπηρεσία 

Η Κοινωνική Υπηρεσία αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από 

κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, βρεφονηπιοκόμους, 

εργασιακούς συμβούλους, επαγγελματίες ειδικά καταρτισμένους στη ανάληψη και 

διαχείριση επωφελούμενων σε θέματα παιδικής προστασίας, επιζώντων έμφυλης βίας και 

βασανιστηρίων. Η ιδιαιτερότητα της Κοινωνικής Υπηρεσίας έγκειται στη στενή συνεργασία 

με την Νομική Υπηρεσία, στην προσπάθεια ολιστικής πλαισίωσης των αιτούντων άσυλο και 

προσφύγων αναλόγως με τις ανάγκες τους.  

Η Κοινωνική Υπηρεσία παρέχει τις υπηρεσίες της στον αστικό ιστό (Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, 

Αθήνα), σε αυτούς που προσέρχονται αυτοπρόσωπα στα γραφεία μας, στη Λέσβο, σε δυο 

δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (Αλεξάνδρεια και Ελαιώνα), αλλά και σε άτομα 

που τελούν υπό διοικητική κράτηση. Σε γενικές γραμμές, τα αιτήματα αφορούν βασικές 

ανάγκες που μπορεί να προκύπτουν όταν οι άνθρωποι φτάνουν στα νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου ή στις παραμεθόριες περιοχές στον Βορρά, στα κέντρα φιλοξενίας ή όταν φτάνουν 

στην ομάδα υποδοχής του ΕΣΠ στα γραφεία μας στην Ηπειρωτική Ελλάδα.  

Επιπρόσθετα, συνεργαζόμαστε στενά (άμεσα και έμμεσα μέσω παραπομπών) με κρατικούς 

φορείς, σχολεία, νοσοκομεία, τον ΟΑΕΔ, αλλά και άλλες ΜΚΟ και ιδιωτικούς φορείς. Τα 

προγράμματα που υλοποιούμε συμπεριλαμβάνουν όλο το φάσμα υποστήριξης των 

επωφελούμενων στην προσπάθεια ένταξης τους στην ελληνική κοινωνία. 

Προκλήσεις του 2018 & Απαντήσεις του ΕΣΠ  

Το μείζον ζήτημα του 2018 παρέμεινε αυτό της στέγασης των αιτούντων άσυλο/ 

προσφύγων. Σημαντικός αριθμός των ατόμων και των οικογενειών που απευθύνθηκαν στην 

Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ διέμενε σε άτυπους χώρους φιλοξενίας και κυρίως καταλήψεις 

στέγης. Υποστηρίχθηκαν τα αιτήματά τους ενημερώνοντας και παραπέμποντας στην Ύπατη 

Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες ή στην αρμόδια κρατική αρχή (ΕΚΚΑ και Υπουργείο). Σε 

εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις αστεγίας, η Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ έκανε άμεση 

παρέμβαση, εξασφαλίζοντας προσωρινή διαμονή/ φιλοξενία με πόρους του ΕΣΠ. 

Κατά τη διάρκεια του 2018 παρατηρήθηκε πολλές φορές πως  δεν ήταν δυνατόν να 

καλυφθούν οι ιατροφαρμακευτικές ανάγκες των εξυπηρετούμενων από το εθνικό σύστημα 

υγείας. Επίσης, παρατηρήθηκε δυσκολία πρόσβασής τους σε κρατικές παροχές – αγαθά και 

υπηρεσίες. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία έκανε παρέμβαση σε κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες για να 

διευκολυνθεί η έκδοση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, επιδομάτων και για τη γενικότερη δυνατότητα 

απόλαυσης των δικαιωμάτων τους. 
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Κατά τη διάρκεια του έτους έγιναν παρεμβάσεις σε κρατητήρια (παρασχέθηκε νομική και 

κοινωνική συνδρομή σε 1200 άτομα, υπηκόους τρίτων χωρών εκ των οποίων 130 γυναίκες, 

95 ασυνόδευτα ανήλικα και 21 οικογένειες), για την υποστήριξη της άρσης της διοικητικής 

κράτησης εξυπηρετούμενων, με κοινωνικές εκθέσεις και αναζήτηση στεγαστικού πλαισίου.  

Η Κοινωνική Υπηρεσία υποστήριξε τον πληθυσμό στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

της Μόριας, με παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο με στόχο τη διευκόλυνση της αναγκαστικής 

παραμονής του προσφυγικού πληθυσμού εκεί, καθώς και της διαδικασίας αιτήματος 

διεθνούς προστασίας ή οικογενειακής επανένωσης. 

Γραφείο απασχόλησης  

Η ομάδα εργασιακών συμβούλων του ΕΣΠ εξυπηρέτησε για το έτος 2018, 314 πρόσφυγες 
και αιτούντες άσυλο, εκ των οποίων οι 40 εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας. Από αυτούς, η  
πλειοψηφία των  ατόμων που εξυπηρετήθηκαν από το γραφείο  είναι άντρες (80%). Οι 
χώρες από τις οποίες προέρχονται είναι κυρίως η Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Ιράκ, η 
Τουρκία, το Πακιστάν και αφρικάνικες χώρες (Λ.Δ Κονγκό, Σενεγάλη, Γουινέα, Σομαλία, 
Ερυθραία, Αιθιοπία, Νίγηρας κλπ.). Ειδική μνεία αξίζει να γίνει στο ότι αρκετά από τα άτομα 
αυτά ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (LGBT, αποφυλακισμένοι, θύματα 
βιασμού- κακοποίησης – βασανιστηρίων).  

Πιο συγκεκριμένα, παρασχέθηκαν υπηρεσίες πληροφόρησης, εργασιακής συμβουλευτικής 

(επαγγελματικού προσανατολισμού, προετοιμασίας για παρουσίαση σε συνεντεύξεις, 

ενίσχυσης αυτοεικόνας κ.ά.), υποστήριξης σε πρακτικά ζητήματα (όπως εκδόσεις ΑΦΜ, 

ΑΜΚΑ, βιβλιαρίων υγείας, κάρτες ανεργίας κ.ά.), ψυχοκοινωνικής στήριξης, 

διαμεσολάβησης σε υπηρεσίες, ενημέρωσης και προώθησης σε προγράμματα εκμάθησης 

ελληνικών και επαγγελματικής κατάρτισης, εκμάθησης τεχνικών εξεύρεσης εργασίας καθώς 

και υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση και τοποθέτηση σε νέες θέσεις εργασίας.   

Οι προκλήσεις τις οποίες το γραφείο απασχόλησης αντιμετώπισε κατά κύριο λόγο ήταν η μη 

επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας από τους εξυπηρετούμενους, σε συνδυασμό με την 

απουσία εντατικών προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικών και η μη αναγνώριση πτυχίων και 

επαγγελματικών προσόντων, σε συνδυασμό με την απουσία επαγγελματικών 

προγραμμάτων κατάρτισης. Για να το αντιμετωπίσουμε, οργανώθηκε πολύ καλή δικτύωση 

και συνεργασία με άλλους φορείς, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές, πληροφορίες και 

εμπειρίες και, επιπλέον, αλληλοενημέρωση για θέσεις εργασίας για να μεγιστοποιηθούν οι 

πιθανότητες απορρόφησης των εξυπηρετούμενων. 

Οι θέσεις απασχόλησης στις οποίες οι εξυπηρετούμενοί μας βρίσκουν εργασία είναι ως επί 
το πλείστο στον τομέα της καθαριότητας, του τουρισμού, ως εργάτες σε διάφορες 
υπηρεσίες, ως διερμηνείς και ως οικιακοί βοηθοί.  
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Ενδεικτικές Επιτυχίες 

 Εύρεση μια καλής θέσης εργασίας σε εταιρεία τηλεφωνίας για μια γυναίκα μόνη, 
μητέρα από το Πακιστάν, θύμα θρησκευτικής δίωξης.  

 Άτομο LGBTI τοποθετήθηκε σε ΜΚΟ ως διερμηνέας.  
 Γυναίκες σε μονογονεϊκές οικογένειες, από τις οποίες κάποιες δεν είχαν καθόλου 

εργασιακή εμπειρία, μέσω της καλής προετοιμασίας του γραφείου βρήκαν εργασία 
σε μεγάλα ξενοδοχεία. 

Παιδική Προστασία στις Ασφαλείς Ζώνες  

Στις ασφαλείς ζώνες (safe zones) που βρίσκονται μέσα στα κέντρα φιλοξενίας, οι 

ασυνόδευτοι ανήλικοι που έχουμε υπό την προστασία μας (30 σε κάθε κέντρο φιλοξενίας) 

πλαισιώνονται σύμφωνα με τις αρχές της Διεθνούς Παιδικής Προστασίας, εφαρμόζοντας την 

τεχνογνωσία που παραλάβαμε από την IRC (International Rescue Committee). Οι ομάδες μας 

απαρτίζονται από φροντιστές, ψυχολόγο, εκπαιδευτικό, κοινωνικούς λειτουργούς, 

διερμηνείς και τις υπεύθυνες παιδικής προστασίας (υπεύθυνες δομής). Οι ανήλικοι 

φροντίζονται σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ψυχοκοινωνικές, ιατρικές,  εκπαιδευτικές, 

πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ανάγκες τους.   

 

Εικόνα 8. Επίσκεψη ισπανικού σχολείου Sunion στο safe zone του Ελαιώνα 

Μια καλή πρακτική που αξίζει να αναφερθεί είναι η εγγραφή των ασυνόδευτων ανηλίκων 

στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με τους Συμβούλους Επαγγελματικής 

Σταδιοδρομίας του Υπουργείου Παιδείας, όπου τα παιδιά έχουν επιλέξει μια κατεύθυνση και 

μαθαίνουν και κάνουν πρακτική άσκηση στο μελλοντικό αντικείμενο της εργασίας τους. 
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Επίσης, οι έφηβοι έλαβαν πιστοποίηση από την Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου, έγιναν πολλές συνεργασίες με αξιόλογους φορείς στα πλαίσια της 

ψυχοκοινωνικής τους υποστήριξης και καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες να 

υπάρχουν όσο περισσότερο ομαλές συνθήκες γίνεται στην παρούσα φάση της ζωής τους. 

CASE STUDY: Παράδειγμα επιτυχούς αντιμετώπισης περιστατικού από τις 
υπηρεσίες του  ΕΣΠ και ολιστικής πλαισίωσης των αναγκών των 
εξυπηρετούμενων   

Απρίλης – Μάης 2018  (στο πλαίσιο του διεπιστημονικού προγράμματος «Προμηθέας»)  

Έγγαμοι, 30 ετών, καταγόμενοι από το Ιράν οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα από τις αρχές 

του 2018, ζήτησαν ψυχοκοινωνική και νομική συνδρομή από το ΕΣΠ.  

Το πρώτο ραντεβού με τη κοινωνική λειτουργό του προγράμματος, έγινε αρχές Απρίλη του 

2018, παρακάμπτοντας τη λίστα αναμονής, λόγω αξιολόγησης του περιστατικού από την 

υπηρεσία πρώτης υποδοχής του φορέα, ως επείγοντος. Ο κ. S.R, νοσηλευόταν από τέλη 

Μαρτίου στην αιματολογική κλινική κρατικού νοσοκομείου της Αθήνας, καθώς είχε 

διαγνωσθεί με λευχαιμία, έπειτα από ένα λιποθυμικό επεισόδιο, ενώ βρισκόταν σε 

κατάσταση αστεγίας και διέμενε μαζί με τη σύζυγο του, σε μεγάλο πάρκο στη περιοχή της 

Αθήνας. Τον συνόδευε η σύζυγος του, η οποία διέμενε μαζί του στο νοσοκομείο. Το ζευγάρι 

δεν έχει οικογενειακό/ υποστηρικτικό περιβάλλον στην Ελλάδα.  

Εικόνα 9. Λέσβος, 2018 
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Πέρα από τη νοσηλεία λόγω σοβαρού ιατρικού προβλήματος, ο κ. S.R αντιμετώπιζε 

ψυχιατρική διαταραχή, λόγω βασανισμού που υπέστη στη χώρα καταγωγής του. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγος του, δεν είχαν νόμιμα έγγραφα, 

ενώ προσπαθούσαν μέσα στις αντίξοες συνθήκες της καθημερινότητας τους να κλείσουν 

ραντεβού για προκαταγραφή μέσω Skype.  

Έπειτα από αξιολόγηση του περιστατικού και των πρωταρχικών αναγκών και αιτημάτων των 

ωφελούμενων, ξεκίνησε καθημερινή συνεργασία με την κοινωνική και ιατρική υπηρεσία του 

δημόσιου νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν ο ωφελούμενος.  Ταυτόχρονα,  έγινε επείγον   

γραπτό αίτημα  στέγασης, στο πρόγραμμα στέγασης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, όπου 

εξηγήθηκε η κατάσταση και με τακτικά follow up, ενημερώνονταν η αρμόδια επαγγελματίας, 

τόσο για τη κατάσταση της υγείας, όσο και για τη πιθανή ημερομηνία εξιτηρίου.  

Τον μήνα Απρίλιο, με τη συνεργασία των κοινωνικών υπηρεσιών (ΕΣΠ & νοσοκομείου), την 

παροχή κατάλληλης πληροφόρησης και διασύνδεσης υπηρεσιών, οι επωφελούμενοι 

έλαβαν από την Υπηρεσία Ασύλου δελτία αιτούντων ασύλου, ενώ μέσω της συνεργασίας 

με την ιατρική και ψυχιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου, προσκομίστηκαν στην Ύπατη 

Αρμοστεία τα απαιτούμενα έγγραφα ως αποδεικτικά στοιχεία της ευαλωτότητας του 

συγκεκριμένου περιστατικού, για την υποστήριξη του αιτήματος άμεσης στέγασης τους. 

Ταυτόχρονα, η κοινωνική λειτουργός του προγράμματος είχε πολύ συχνή επικοινωνία με 

τους επωφελούμενους και, παρέχοντας συμβουλευτική στήριξη, ικανοποίησε αιτήματα που 

αφορούσαν την καθημερινότητα (παροχή ρουχισμού και ειδών υγιεινής μέσω αιτήματος 

δωρεάς, παραπομπή και διασύνδεση με υπηρεσίες, ανάδειξη ευαλωτότητας και καθημερινή 

ενημέρωση και συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες). Επιπλέον, πραγματοποιούνταν 

συναντήσεις συμβουλευτικής στο γραφείο με τη σύζυγο, ενώ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 

και στο νοσοκομείο.  

Στις αρχές Μαΐου, όταν ο κ. S.R πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ακολούθησε η ένταξή του 

σε διαμέρισμα της Ύπατης Αρμοστείας υπό τον συντονισμό τεσσάρων υπηρεσιών, οι οποίες 

συνεργάστηκαν επιτυχώς ώστε να ικανοποιηθεί το συγκεκριμένο αίτημα, το οποίο ήταν το 

βασικότερο τη δεδομένη χρονική περίοδο για τον ωφελούμενο και τη σύζυγο του.  Η 

Κοινωνική Υπηρεσία συνεχίζει τη παρακολούθηση της περίπτωσης και νομικός του ΕΣΠ θα 

συνδράμει στη νομική προετοιμασία για τη συνέντευξη τους στην Υπηρεσία Ασύλου.  

  



 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018  37 

 

 

Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ  

Το 2018 πήραν μέρος στα μαθήματα ελληνικής γλώσσας της ΠΥΞΙΔΑΣ 517 μαθητές, εκ των 

οποίων οι 343 ήταν άντρες και οι 174 γυναίκες. Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται είναι η 

Λ.Δ. Κονγκό, το Αφγανιστάν, η Συρία, το Ιράν, το Ιράκ και η Τουρκία. 

Τα μαθήματα αγγλικών παρακολούθησαν 47 μαθητές, εκ των οποίων 29 άντρες και 18 

γυναίκες. 

Μεγάλο ενδιαφέρον για συμβουλευτική για εγγραφή σε Πανεπιστήμιο εξέφρασαν κυρίως 

Ιρανοί και Αφγανοί (23 άντρες και 11 γυναίκες). 

 

Συμβουλευτική για εγγραφή σε Πανεπιστήμιο 

Εθνικότητα Αριθμός Φύλο Ηλικία 

Γυναίκες Άντρες 18-24 25+ 

Ιράν 12 5 7 6 6 

Αφγανιστάν 9 3 6 4 5 

Γουινέα 3 1 2 2 1 

Ιράκ 4 1 3 2 2 

Συρία 3 0 3 0 3 

Κεντροαφρικανική 

Δημοκρατία 

1 0 1 0 1 

Μπουρούντι 2 1 1 2 0 

ΣΥΝΟΛΟ 34 11 23 17 17 

Πίνακας 4. Συμβουλευτική για εγγραφή σε Πανεπιστήμιο 

 

Κατά την διάρκεια του 2018, οι εθελοντές στην ΠΥΞΙΔΑ ήταν 37, εκ των οποίων 29 γυναίκες 

και 8 άντρες. 

Οργανώθηκαν πολιτιστικές δράσεις εντός και εκτός του χώρου της ΠΥΞΙΔΑΣ καθ’ όλη τη 

διάρκεια της χρονιάς. Ενδεικτικά αναφέρουμε καλλιτεχνικά και μουσικά δρώμενα, 

εποχιακές εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, Πάσχα, Απόκριες, Καλοκαίρι), γιορτές, παιδικές 

εκδρομές, αθλητικές δράσεις, παιδική χορωδία και συναντήσεις ομάδων  δημιουργικής 

γραφής. 

Επίσης, υπήρξε ομάδα δημιουργικής απασχόλησης προσχολικής ηλικίας για παιδιά 0-6 

ετών, με την υποστήριξη αρχικά εθελοντή και στη συνέχεια με επαγγελματία 

βρεφονηπιοκόμο, όπου εγγράφηκαν συνολικά 55 παιδιά (29 κορίτσια και 26 αγόρια), κυρίως 
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από Ιράκ, Κονγκό, Ερυθραία, Νιγηρία, Συρία και Αφγανιστάν, και παρακολούθησαν τελικά 

16 από αυτά. Το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε συναισθηματική αγωγή με στόχο την 

ψυχοεκπαίδευση των παιδιών στην αναγνώριση και αποδοχή των συναισθημάτων τους και 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης αυτών και επίλυσης συγκρούσεων. 

 

 

Ομάδα Υποστήριξης Μητέρων  

Πραγματοποιήθηκαν 13 ομαδικές συνεδρίες με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη 15 

μητέρων νιγηριανής καταγωγής από την ψυχολόγο της ΠΥΞΙΔΑΣ και μία κοινωνική λειτουργό. 

Στο πλαίσιο των συνεδριών επισκέφθηκαν την ομάδα ο εκπαιδευτικός της ΠΥΞΙΔΑΣ, για την 

ενημέρωση των γυναικών για τις δυνατότητες εξέλιξης της εκπαίδευσής τους στην Ελλάδα, 

αλλά και η εργασιακή σύμβουλος του προγράμματος «Υποστήριξη Ατόμων που χρήζουν 

Διεθνούς Προστασίας για πρόσβαση σε Υπηρεσίες Προστασίας και Νομικής βοήθειας», με 

στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση των γυναικών για τεχνικές εξεύρεσης εργασίας και 

προετοιμασίας για συνεντεύξεις με εργοδότες. 

Ομάδα Εφήβων  

Πραγματοποιήθηκαν 3 ομαδικές συνεδρίες με τη συμμετοχή 5 εφήβων. Σκοπός της ομάδας 

ήταν αρχικά η γνωριμία των μελών της και στη συνέχεια η συζήτηση για θέματα που 

απασχολούσαν τα παιδιά (εκπαιδευτικά, κοινωνικά, επαγγελματικού προσανατολισμού).  

 

Εικόνα 10. Μάθημα ελληνικών σε ενηλίκους 
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Ομάδα Δημιουργικής Γραφής  

Πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις με 10 μαθητές των τμημάτων εκμάθησης ελληνικών, οι 

οποίοι συμμετείχαν σε ασκήσεις δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο της διοργάνωσης Αθήνα 

Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου.  

Δημιουργική Απασχόληση Προσχολικής Ηλικίας 

Στην ομάδα προσχολικής ηλικίας (0-6 χρονών) που πραγματοποιήθηκε το 2018 με την 

υποστήριξη αρχικά εθελοντή και στη συνέχεια με επαγγελματία βρεφονηπιοκόμο, 

εγγράφηκαν συνολικά 55 περιπτώσεις(29 κορίτσια και 26 αγόρια). 

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών 

Πραγματοποιήθηκαν 5 συναντήσεις με τη συμμετοχή 10 παιδιών σχολικής και προσχολικής 

ηλικίας 

Συναισθηματική Αγωγή  

Πραγματοποιήθηκαν 10 συνεδρίες με ομάδα 14 παιδιών σχολικής ηλικίας με στόχο την 

ψυχοεκπαίδευση των παιδιών στην αναγνώριση και αποδοχή των συναισθημάτων τους και 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης αυτών και επίλυσης συγκρούσεων. 

Παιδική χορωδία  

Πραγματοποιήθηκαν 8 συναντήσεις με τη συμμετοχή 15  παιδιών που παρακολουθούν 

μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στην Πυξίδα, για την προετοιμασία της παιδικής 

χορωδίας της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής. 

Κοινωνική Υποστήριξη  

Κατά το έτος 2018 εξυπηρετήθηκαν συνολικά 59 αιτούντες άσυλο από τον Κοινωνικό 

Λειτουργό του Διαπολιτισμικού Κέντρου ΠΥΞΙΔΑ.  Οι περισσότεροι ήταν από το Αφγανιστάν, 

το Ιράκ και τη Λ.Δ. Κονγκό (13, 12, 8 αντίστοιχα) από τους οποίους 37 ήταν άντρες και 22 

γυναίκες. Τα θέματα που τους απασχολούσαν ήταν κυρίως συμβουλευτική για κοινωνικά 

θέματα, εγγραφές σε σχολεία και εγγραφές  σε παιδικούς σταθμούς.  

Ψυχολογική Υποστήριξη  

Συνολικά 80 άτομα έλαβαν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο. Οι υπηρεσίες αφορούσαν τη συμβουλευτική γονέων, παιδιών και εφήβων, την 

ψυχολογική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και μόνων μητέρων και την ενημέρωση για ένταξη 

σε ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Οι περισσότεροι εξυπηρετούμενοι ήταν από τη 

Νιγηρία, τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ (48 γυναίκες, 32 άντρες).  
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Προγράμματα του ΕΣΠ 

Α. Παροχή Νομικής Βοήθειας α’ και β’ Βαθμού  

Παροχή Νομικής και Κοινωνικής Βοήθειας σε πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα  

Χρηματοδότης: UNHCR 

Διάρκεια: 1/12/2018-31/12/2018 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα – Θεσσαλονίκη  

Στόχος του έργου ήταν η παροχή νομικής βοήθειας σε περίπου 8.500 αιτούντες άσυλο και 

ψυχοκοινωνικής βοήθειας σε περίπου 2.900 αιτούντες άσυλο στην περιοχή της Αττικής, σε 

παραμεθόριες περιοχές συμπεριλαμβανομένων των νησιών και του Έβρου, στη Βόρεια 

Ελλάδα, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Το έργο εξασφάλισε επίσης τη παροχή δωρεάν νομικής 

βοήθειας σε περίπου 470 υποθέσεις στον β’ βαθμό της διαδικασίας ασύλου στις περιοχές 

της Αττικής και της Κορίνθου. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου 450 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες 

επωφελήθηκαν της παροχής δωρεάν νομικής και ψυχοκοινωνικής βοήθειας μέσω της 

λειτουργίας των υπηρεσιών «μιας στάσης», που προσφέρει το ΕΣΠ στα κεντρικά γραφεία 

του, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Παροχή νομικών υπηρεσιών στη Σάμο και τη Χίο  

Χρηματοδότης: Ολλανδικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

Διάρκεια: 1/07/2018 – 31/12/2020 

Τόπος υλοποίησης: Σάμος, Χίος 

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή προστασίας και νομικής υποστήριξης σε αιτούντες 

άσυλο και σε ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας με εξασφάλιση πρόσβασης στις 

υπηρεσίες που τους αρμόζουν κυρίως σε πρώτο βαθμό, μέσω νομικών υπηρεσιών 

υποστήριξης. 

Παροχή νομικών υπηρεσιών στη Σάμο  

Χρηματοδότης: Γιατροί χωρίς Σύνορα - Γαλλίας 

Διάρκεια: 1/08/2018 – 31/3/2019 

Τόπος υλοποίησης: Σάμος 

Παροχή προστασίας και νομική υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και σε ανθρώπους που 

χρήζουν διεθνούς προστασίας με εξασφάλιση πρόσβασης στις υπηρεσίες που τους 

αρμόζουν κυρίως σε πρώτο βαθμό, μέσω νομικών υπηρεσιών υποστήριξης. 
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Παροχή νομικών υπηρεσιών στη Χίο  

Χρηματοδότης: Γιατροί χωρίς Σύνορα - Ελβετίας 

Διάρκεια: 1/08/2017 – 31/1/2019 

Τόπος υλοποίησης: Χίος 

Παροχή προστασίας και νομική υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και σε ανθρώπους που 

χρήζουν διεθνούς προστασίας με εξασφάλιση πρόσβασης στις υπηρεσίες που τους 

αρμόζουν κυρίως σε πρώτο βαθμό, μέσω νομικών υπηρεσιών υποστήριξης. 

Βασική Νομική Βοήθεια σε Αιτούντες Άσυλο στη Λέσβο  

Χρηματοδότης: Mercy Mission UK 

Διάρκεια: 01/10/2018 - 31/05/2019 

Τόπος υλοποίησης: Λέσβος 

Υποστήριξη του ως άνω έργου με έναν επιπλέον δικηγόρο και διερμηνέα, με εστίαση στην 

υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων. 

Β. Πρόσβαση στο Άσυλο και Κοινωνική Στήριξη  

Ενίσχυση της Υποδοχής, Προστασίας και Στήριξης των Προσφύγων στην 
Αθήνα και τα Νησιά όπου βρίσκονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(Hotspot) 

Χρηματοδότης: OSF 

Διάρκεια: 1/1/2018-31/12/2018 

Τόπος υλοποίησης: Όπου δραστηριοποιείται το ΕΣΠ 

Το έργο αποσκοπούσε στην καταγραφή των νέων διαδικασιών και συνθηκών υποδοχής 

υπηκόων τρίτων χωρών όπως εκείνες εφαρμόστηκαν (και μεταβλήθηκαν) κατά τη διάρκεια 

του έτους, στην Ελλάδα, την αμφισβήτησή τους όπου αυτό ήταν απαραίτητο καθώς και στη 

διασφάλιση ότι τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατοχυρώνονται στις εθνικές, περιφερειακές, 

ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, νομικά μέσα και 

πρωτόκολλα. Το έργο στόχευσε στην κάλυψη κρίσιμων δαπανών που συνδέονται με την 

ενίσχυση της υπηρεσίας υποδοχής στην Αθήνα, την παροχή υπηρεσιών νομικής στήριξης στα 

νησιά του ΝΑ Αιγαίου, την υποστήριξη της ομάδας διοικητικής υποστήριξης του φορέα, την 

υποστήριξη της ομάδας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασυνόδευτους ανήλικους, την 

υποστήριξη της ομάδας συνηγορίας και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων προβολής και 

συγκέντρωσης χρηματικών ποσών που θα επιτρέψουν στο ΕΣΠ να κινητοποιήσει και να 

ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη στην Ελλάδα σχετικά με την κατάσταση που 

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. 
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Νομική και Κοινωνική Υποστήριξη του ΕΣΠ στη Λέσβο  

Χρηματοδότης: Oxfam Novib 

Διάρκεια: 01/04/2018 - 31/03/2019 

Τόπος υλοποίησης: Λέσβος 

Το έργο προσβλέπει στην εξασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 

προσφύγων, εστιάζοντας σε εκείνα για το άσυλο και τις κατάλληλες υπηρεσίες υποδοχής, 

μέσω της παροχής νομικών και κοινωνικών υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα 

δικηγόρων και κοινωνικών λειτουργών παρέχουν σε εβδομαδιαία βάση τις υπηρεσίες τους 

σε δικαιούχους που διαμένουν στις υποδομές της Μόριας, του Καρά Τεπέ και του κέντρου 

ημέρας Bashira. 

Βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υποδοχής, ένταξης και νομικής 
αρωγής για αιτούντες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα  

Χρηματοδότης: Δήμος Μαδρίτης, με την υποστήριξη της ΜΚΟ CEAR (Iσπανική Επιτροπή για 

τους Πρόσφυγες) 

Διάρκεια: 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα 

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη αιτούντων άσυλο και ευάλωτων προσφύγων 

στην ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία με τις παρακάτω δράσεις: 

Κάλυψη επειγουσών αναγκών στέγασης σε 3 διαμερίσματα επείγουσας ανάγκης και 

επιδοτήσεις ενοικίου. Η υποστήριξη αφορούσε επίσης υλικές παροχές όπως vouchers, 

ιατρικά και κάλυψη λογαριασμών. Επίσης όλοι οι ωφελούμενοι στου προγράμματος έλαβαν 

εντατικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής απασχόλησης, μαθήματα 

ελληνικών κ.α. 

Σε όλους τους επωφελούμενους παρέχεται νομική βοήθεια, υποστήριξη και εκπροσώπηση 

όπου χρειάστηκε. 

Το ίδιο έργο παρατάθηκε από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Στοχευμένη στέγαση και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τους πλέον 
ευάλωτους πρόσφυγες  

Χρηματοδότης: Help - Hilfe zur Selbsthilfe 

Διάρκεια: Φεβρουάριος 2017 - Ιούλιος 2018 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα - Θεσσαλονίκη 
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Στόχος του προγράμματος που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2018 ήταν η υποστήριξη των 

αιτούντων άσυλο και των ευάλωτων προσφύγων στην άσκηση των νομικών και κοινωνικών 

τους δικαιωμάτων, ώστε η ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία να καταστεί ομαλότερη. Σε 

αυτό το πλαίσιο, ο χρηματοδότης διαμόρφωσε έναν ειδικό ξενώνα, το «Μωσαϊκό», που 

φιλοξενεί ευάλωτες μητέρες και τα παιδιά τους. Το ΕΣΠ, προσέφερε νομική και κοινωνική 

υποστήριξη στους ενοίκους του ξενώνα, καθώς και σε άλλους ευάλωτους αιτούντες άσυλο 

και πρόσφυγες που αναζήτησαν βοήθεια στις πόρτες των γραφείων του φορέα στην Αθήνα 

και τη Θεσσαλονίκη.  

Παροχή νομικής υποστήριξης σε άτομα που βρίσκονται υπό συνθήκες 
κράτησης 

Χρηματοδότης: ICRC 

Διάρκεια: 01/01/2018 – 31/12/2018 

Τόπος υλοποίησης: Ελλάδα 

Παροχή νομικής στήριξης και ενημέρωσης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης στην Αττική 

και την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Γ. Ένταξη 

Δράση για την προστασία & την ένταξη των ανήλικων προσφύγων – 
«Πολύχρωμη Πόλη» 

Χρηματοδότης: Περιφέρεια Αττικής 

Διάρκεια: 15 Φεβρουαρίου 2018 – 15 Φεβρουαρίου 2019 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα 

Η δράση για την προστασία & την ένταξη των ανήλικων προσφύγων «Πολύχρωμη Πόλη» 

αφορά στη λειτουργία ενός χώρου υποστήριξης και φροντίδας για ανηλίκους 

πρόσφυγες/μετανάστες και ασυνόδευτα ανήλικα (κατά προτεραιότητα), τα οποία διαβιούν 

σε δομές φιλοξενίας της Αττικής ή βρίσκονται σε διαδικασία εύρεσης κατάλληλου χώρου 

στέγασης. Ο χώρος λειτουργεί στο πλαίσιο του Διαπολιτισμικού Κέντρου Προώθησης 

Προσφύγων ΠΥΞΙΔΑ του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Η συγκεκριμένη δράση 

αποσκοπεί στην κάλυψη του ιδιαίτερα μεγάλου ελλείμματος που παρουσιάζεται στην 

παροχή ατομικής ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης στα ασυνόδευτα ανήλικα, στα 

παιδιά και στους έφηβους πρόσφυγες και μετανάστες που διαβιούν στην Περιφέρεια 

Αττικής, παρέχοντας, παράλληλα, υποστήριξη και στο οικογενειακό τους περιβάλλον με 

στόχο την καλύτερη ένταξη και ανάπτυξή των παιδιών, σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. 
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Cosmos Employment Hub – STEP Greece 

Χρηματοδότης: World Jewish Relief  

Διάρκεια: 27/08/2018 – 31/8/2019 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα 

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και σε 

πρόσφυγες με συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες με σκοπό την διευκόλυνση για 

εύρεση εργασίας και έτσι την ομαλότερη ένταξη τους. 

Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν εκπαιδευτική συμβουλευτική 

προσφύγων, δωρεάν μαθήματα ελληνικών και αγγλικών και εντατική εκπαίδευση μέσω του 

προγράμματος «Working in Greece» προκειμένου να προετοιμαστούν εντατικότερα στην 

εύρεση εργασίας στους 6 τομείς με την μεγαλύτερη κινητικότητα: Τουρισμός & Υπηρεσίες 

φιλοξενίας όπως εστιατόρια κλπ., Αγροτική παραγωγή, IT, Υπηρεσίες καθαριότητας και 

υποστήριξης ηλικιωμένων, Υπηρεσίας διερμηνείας & μεταφράσεων & Επιχειρηματικότητα. 

Κέντρο για Οικογένειες και Παιδιά  

Χρηματοδότης: Christian Aid 

Διάρκεια: 0/01/2018 – 31/12/2018 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η διευκόλυνση της πρόσβασης παιδιών και οικογενειών σε 

υπηρεσίες προστασίας και ένταξης, μέσω μιας εξειδικευμένης μονάδας επαγγελματιών. Το 

έργο προέβλεπε μια ολιστική προσέγγιση καθώς εκτός από νομικές και ψυχοκοινωνικές 

υπηρεσίες, οι επωφελούμενες οικογένειες και ειδικά τα παιδιά, είχαν τη δυνατότητα 

συμμετοχής σε συμπληρωματικές δραστηριότητες εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα. 

Δ. Θύματα Βίας  

Προμηθέας - Πρόγραμμα Αποκατάστασης Επιζώντων Βασανιστηρίων  

Χρηματοδότης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

Διάρκεια: 01/08/2018 - 31/07/2019 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα 

Υλοποιείται από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Κέντρο Ημέρας 

«Συνειρμός / Βαβέλ», σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (Πρόγραμμα για την 

υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων που έχουν υποστεί βασανιστήρια). Σκοπός του 

προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών ολιστικής αποκατάστασης των επακόλουθων των 

βασανιστηρίων που έχουν υποστεί αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, σε νομικό, κοινωνικό, 
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ψυχολογικό και ιατρικό επίπεδο και η ομάδα του έργου συνιστά τη μόνη προσπάθεια 

αποκατάστασης επιζώντων βασανιστηρίων στην Ελλάδα. Η διεπιστημονική συνεργασία 

είναι το βασικό εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 

Συνδιαμορφώνοντας μια Συμβουλευτική Μέθοδο για γυναίκες 
πρόσφυγες, θύματα Έμφυλης Βίας  

Χρηματοδότης: European Commission / DAPHNE Toolkit 

Διάρκεια: 01/10/2017 - 01/10/2019 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

O γενικός στόχος του έργου είναι να ενημερώσει, να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τις 

γυναίκες - θύματα έμφυλης βίας που είναι πρόσφυγες ή αιτούσες άσυλο, βελτιώνοντας την 

πρόσβασή τους σε υπηρεσίες νομικής και ψυχοκοινωνικής βοήθειας που παρέχεται από 

εξειδικευμένους επαγγελματίες (δικηγόρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και 

διερμηνείς). 

Aποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα  

Χρηματοδότης: United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture 

Διάρκεια: 01/01/2018 - 31/12/2018 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα 

Χρηματοδότηση ενός δικηγόρου και ενός κοινωνικού λειτουργού για την ενίσχυση του ως 

άνω προγράμματος. 

Εικόνα 11. Οικογένεια προσφύγων στη Λέσβο 
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Ε. Οικογένειες/ Ασυνόδευτα Ανήλικα  

Παροχή Ανθρωπιστικής βοήθειας σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην 
Ελλάδα  

Χρηματοδότης: International Rescue Committee 

Διάρκεια: 1 Ιουλίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα-Αλεξάνδρεια 

Στόχος του προγράμματος είναι η 24ωρη υποστήριξη δύο Ασφαλών Ζωνών φιλοξενίας στον 

Ελαιώνα, Αθήνα και Αλεξάνδρεια, Β. Ελλάδα. Το ΕΣΠ ανέλαβε τα Safe Zones σε Ελαιώνα και 

Αλεξάνδρεια με την υποστήριξη της IRC και χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG ECHO – 

European Union Civil Protection and Humanitarian Aid). 

Τα Safe Zones (Ασφαλείς Ζώνες) είναι δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 14-18 ετών, 

οι οποίες λειτουργούν εντός των ανοιχτών δομών φιλοξενίας προσφύγων. 

Κάθε Ασφαλής ζώνη δημιουργήθηκε ως εναλλακτική πρόταση αντί της κράτησης, και παρόλο 

που κάθε μία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, το κύριο στοιχείο είναι η παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας 24 ώρες, κάθε μέρα, με ψυχοκοινωνική, ψυχολογική, νομική και εκπαιδευτική 

στήριξη. 

Κέντρο  Παιδικής  Φροντίδας  ΠΥΞΙΔΑ 

Χρηματοδότης: Foundation Open Society Institute (FOSI) 

Διάρκεια: 01/10/2018 - 31/07/2019 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Πυξίδα 

Στο πλαίσιο του έργου, μία βρεφονηπιοκόμος απασχολεί δημιουργικά παιδιά ηλικίας 0 - 6 

σε καθημερινή βάση, όσο οι γονείς τους παρακολουθούν μαθήματα στις αίθουσες της 

Πυξίδας. Επιπλέον, ένας κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει την συμβουλευτική 

υποστήριξη γονιών που επισκέπτονται την Πυξίδα, καθώς και τις διαδικασίες ομαλής 

ένταξης του παιδιού στη σχολική ζωή (εγγραφές σε σχολεία, συμβουλευτική κλπ.). 

ΣΤ. Δράσεις Ενδυνάμωσης, Εκπαιδεύσεις  

Βασική Χρηματοδότηση  

Χρηματοδότης: Sigrid Rausing Trust 

Διάρκεια: 1/1/2018-31/12/2018 

Τόπος υλοποίησης: Όπου δραστηριοποιείται το ΕΣΠ 
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Η χρηματοδότηση επέτρεψε την κάλυψη βασικών εξόδων υποστήριξης των δράσεων του 

ΕΣΠ που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις μέσω προγραμμάτων. Για 

παράδειγμα, κόστη που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού, 

κόστη διοίκησης, κόστη ανάπτυξης υποστηρικτικών διαδικασιών και εργαλείων ελέγχου, 

απρόβλεπτα έξοδα κοκ. 

Δράσεις διάχυσης για την εργαλειοθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης 
«Ενίσχυση γλωσσομάθειας για Ενήλικες Πρόσφυγες»  

Χρηματοδότης: Council of Europe 

Διάρκεια: 1/7/2018 – 30/11/2018 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα 

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης “Linguistic 

Integration of Adult Migrants” (LIAM) και αφορoύσε στη χρήση και τη διάδοση σχετικού 

εγχειριδίου του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχει δημιουργηθεί και στοχεύει στην ομαλή 

ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην χώρα υποδοχής τους μέσω της εκμάθησης της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής. 

RefugeesIN 

Χρηματοδότης: EU Commission, Erasmus+ 

Διάρκεια: 01/01/2018 - 31/12/2018 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα 

Οι δράσεις του έργου καταλήγουν στο εκπαιδευτικό πακέτο του RefugeesIN, το οποίο 

στοχεύει στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου, στην καταπολέμηση των 

διακρίσεων κατά των προσφύγων και στην προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης.  

Ζ. Παρακολούθηση  – Εποπτεία (Advocacy) 

Research on First-line Reception of Asylum Seekers at the Greek Borders  

Χρηματοδότης: Social change initiative  

Διάρκεια: 01/01/2018 – 31/06/2018 

Τόπος υλοποίησης: Ελλάδα 

Τον Μάιο του 2018, το ΕΣΠ ολοκλήρωσε εξάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα, στόχος του οποίου 

ήταν η καταγραφή των συνθηκών υποδοχής στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο, 

καθώς και η ανάδειξη των επακόλουθων της διετούς εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-

Τουρκίας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της οργάνωσης Social Change 

Initiative (SCI), και στηρίχθηκε σε πληθώρα ερευνητικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης 

της έρευνας πεδίου στα νησιά της Λέσβου και Κω, την Ορεστιάδα, Έβρο και την Πάτρα. 
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RED LINE 

Χρηματοδότης: EPIM 

Διάρκεια: 1 Οκτωβρίου 2017 – 1 Απριλίου 2019 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα (με αποστολές) 

Στόχος του έργου είναι ο έλεγχος (monitoring) και η καταγραφή των συνθηκών κράτησης και 

υποδοχής των αιτούντων άσυλο με σκοπό την άσκηση θεσμικής πίεσης, η επικαιροποίηση 

του προφίλ της χώρας πάνω στο ζήτημα της κράτησης και των συνθηκών υποδοχής, η 

συνεισφορά στην υπάρχουσα μεθοδολογία, η οργάνωση και συμμετοχή μελών της ΝΥ/ΕΣΠ 

σε σχετικές εκπαιδεύσεις και το strategic litigation μέσω ανάληψης υποθέσεων που χρήζουν 

τέτοιων ενεργειών. 

UNDP Africa 

Χρηματοδότης: UNDP 

Διάρκεια: 1 Ιουνίου 2018 – 31 Αυγούστου 2018 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα 

Μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2018, το ΕΣΠ συνέδραμε στην υλοποίηση 

έρευνας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP Africa), με την 

υλοποίηση άνω των 100 συνεντεύξεων με αιτούντες και αιτούσες διεθνούς προστασίας και 

αναγνωρισμένους/ες πρόσφυγες Αφρικανικής καταγωγής. Η έρευνα, η οποία αποσκοπεί να 

συμβάλει στην κατάρριψη στερεοτύπων, δια τις ανάδειξης των ποικίλων αιτιών που 

αναγκάζουν τους πολίτες Αφρικανικών χωρών να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη, θα 

δημοσιευθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019/αργότερα εντός του έτους.   
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Οικονομικός Απολογισμός  

Τα συνολικά έσοδα που προέκυψαν μέσα από τα Προγράμματα τα οποία ανέλαβε προς 

υλοποίηση το ΕΣΠ κατά το 2018 ανέρχονται σε 5.541.593,65€. Σύμφωνα με τον Ισολογισμό 

2018, οι δαπάνες ανήλθαν στο σύνολο 5.208.346,02€.  

Δαπάνες 

Έτος 2016: 3.713.365,13 € 

Έτος 2017: 5.848.280,07 € 

Έτος 2018: 5.208.346,02 € 

Χρηματοδότες ΠΟΣΟ 

UNHCR 2,309,068.95 € 

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE 561,171.39 € 

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS 454,922.82 € 

OXFAM 332,614.29 € 

MUNICIPALITY OF MADRID - Project in Partnership with CEAR 263,125.61 € 

DUTCH COUNCIL FOR REFUGEES 190,956.84 € 

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 210,987.69 € 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 173,813.55 € 

WORLD JEWISH RELIEF 91,177.71 € 

SIGRID RAUSING TRUST 101,346.75 € 

HELP 93,507.28 € 

CHRISTIAN AID 75,438.46 € 

EU COMMISSION PROJECTS 78,755.30 € 

UNITED NATIONS VOLUNTARY FUND FOR VICTIMS OF TORTURE 60.186,73 € 

MSF FRANCE 40,375.16 € 

INTERNATIONAL COMMITTEE OF RED CROSS 28,030.06 € 

MSF SWISS 26,176.49 € 

SOCIAL CHANGE INITIATIVE 16,575.73 € 

ΔΩΡΕΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ 7,808.13 € 

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 71,856.95 € 

EPIM 9.660,00 € 

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 7,432.87 € 

COUNCIL OF EUROPE 4.000,00 € 

MIDDLESEX UNIVERSITY 13,000.00 € 

Πίνακας 5. Χρηματοδότηση 2018 
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Τμήμα προμηθειών  

Κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του, το Γραφείο Προμηθειών συνέχισε απρόσκοπτα την 

εργασία του με τις προμήθειες για τον εξοπλισμό, τις επισκευές και την κάλυψη των 

διαφόρων αναγκών των επιμέρους γραφείων του ΕΣΠ σε Αθήνα και επαρχία. Επίσης, από 

τον Οκτώβριο του 2018 προστέθηκαν και οι δύο δομές φιλοξενίας ανηλίκων του Ελαιώνα και 

της Αλεξάνδρειας Ημαθίας. 

Κατά το έτος 2018, πραγματοποιήθηκαν 228 προσκλήσεις ενδιαφέροντος (διπλάσιες από 

το 2017) των οποίων το συνολικό κόστος ανήλθε στο ποσό των 218.183,34 ευρώ, που 

συμπεριλάμβαναν (ενδεικτικά): 

Προμήθειες αγορών οικιακού και ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού, ειδών διατροφής, 

καθαριότητας, ηλεκτρικών ειδών, ειδών ιματισμού, προμήθειες για εξοπλισμό 

οπτικοακουστικών σεμιναρίων και για την δημιουργία τηλεοπτικών σποτ και φωτογραφικού 

υλικού, προμήθειες για εκτυπώσεις φυλλαδίων προγραμμάτων, για μεταφορές επίπλων από 

δωρεές σε σπίτια εξυπηρετούμενων, για μισθώσεις οχημάτων εντός και εκτός Αττικής, για 

την αναβάθμιση του δικτύου του ΕΣΠ, για την αντικατάσταση κλιματιστικών καθώς και όλες 

τις προμήθειες για τις επισκευές, συντηρήσεις και ανακαινίσεις των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του ΕΣΠ σε όλη την Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των δομών φιλοξενίας).  
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Εργαζόμενοι του ΕΣΠ  

Τον Ιανουάριο του 2018, το ΕΣΠ απασχόλησε 203 εργαζόμενους, εκ των οποίων : 

 52 διερμηνείς 

 47 εργαζόμενοι στην Κοινωνική Υπηρεσία (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, 

Εκπαιδευτικοί, Κοινωνικοί Επιστήμονες) 

 72 εργαζόμενοι στην Νομική Υπηρεσία (δικηγόροι, πολιτικοί 

επιστήμονές, advocacy officers) 

 32 εργαζόμενοι στην Διοικητική Υποστήριξη   

Τον Δεκέμβριο του 2018 το ΕΣΠ απασχόλησε 191 εργαζόμενους, εκ των οποίων : 

 50 Διερμηνείς 

 63 εργαζόμενοι στην Κ.Υ 

Εικόνα 12. Χάρτης γραφείων ΕΣΠ και αποστολών 
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 53 εργαζόμενοι στην Ν.Υ. 

 25 εργαζόμενοι στην Διοικητική Υποστήριξη 

Κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξαν διακυμάνσεις στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΠ λόγω 

λήξης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αλλά και έναρξης νέων, ενώ εντάχθηκαν και νέες 

ειδικότητες (όπως για παράδειγμα φροντιστές, βρεφονηπιοκόμοι). Παρά τις διακυμάνσεις 

ωστόσο, το ΕΣΠ κατάφερε έως το τέλος του 2018 να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό του 

σε σταθερά επίπεδα. 

Επικοινωνία & Προβολή του ΕΣΠ  

Το 2018 το ΕΣΠ είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά από άποψη επικοινωνίας και 

δημοσιότητας, με την δημοσίευση πάνω από 35 δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων που 

αφορούσαν εξελίξεις της επικαιρότητας στο προσφυγικό πεδίο αλλά και νομικές υποθέσεις 

και επιτυχίες του ΕΣΠ, καμπάνιες και πρωτοβουλίες τις οποίες προώθησε η ίδια η οργάνωση 

ή στις οποίες συμμετείχε μαζί με άλλες οργανώσεις, καθώς και διοργάνωση συνεντεύξεων 

Τύπου και ποικίλων εκδηλώσεων. 

Το ΕΣΠ διοργάνωσε συνεντεύξεις Τύπου για υποθέσεις μεγάλου επικοινωνιακού 

ενδιαφέροντος που απασχόλησαν τα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, όπως οι δύο συνεντεύξεις 

Τύπου που διοργάνωσε σε σχέση με την υπόθεση των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών που 

ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα και τους οποίους εκπροσώπησε νομικά το ΕΣΠ. Ακόμα, 

συμμετείχε με άλλες οργανώσεις στη συνέντευξη Τύπου για τα δύο χρόνια από την 

υπογραφή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, εκδήλωση που επίσης καλύφθηκε από 

σημαντική μερίδα του Τύπου. Διοργάνωσε όμως και παρουσιάσεις-συνεντεύξεις Τύπου για 

πιο εξειδικευμένα θέματα, σημαντικού ενδιαφέροντος για το νομικό και όχι μόνο κόσμο, 

Εικόνα 13. Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων - Summer Nostos Festival 2018 
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όπως η παρουσίαση της έκθεσης AIDA, σχετικά με την κατάσταση του προσφυγικού πεδίου 

στην Ελλάδα, και η ημερίδα για ζητήματα διεθνούς προστασίας ενώπιον των Ανεξάρτητων 

Επιτροπών Προσφυγών. Στις αρχές του 2018, το ΕΣΠ είχε διοργανώσει επιπλέον διημερίδα 

με θέμα «Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Εφαρμογή τους», με τη συμμετοχή 

εξεχόντων νομικών επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, επαγγελματίες και εκπρόσωποι των υπηρεσιών 

του ΕΣΠ έδωσαν σειρά συνεντεύξεων σε πολλά ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, ενώ η οργάνωση 

ενημέρωνε ενεργά το κοινό για την πλούσια δράση της μέσα από τα social media (Facebook 

και Τwitter).  

To 2018, το ΕΣΠ παρουσίασε ακόμα το καινούριο του σάιτ, με καινούριες δυνατότητες, 

αναβαθμισμένο σχεδιασμό και εμπλουτισμένο περιεχόμενο, στα ελληνικά και τα αγγλικά, 

ενώ ανανέωσε το έντυπο και φωτογραφικό υλικό του. Επιπλέον, δημοσίευσε στο σάιτ του 

και στα social media ένα επαγγελματικό βίντεο (σποτ) που δημιούργησε, αφιερωμένο στο 

Διαπολιτισμικό του κέντρο, την ΠΥΞΙΔΑ. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2018 το ΕΣΠ διοργάνωσε ή συμμετείχε σε σειρά πολιτιστικών 

και εορταστικών δράσεων και εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως το 

φεστιβάλ κινηματογράφου RefugeesIN και το φεστιβάλ Summer Nostos Festival –κατά τον 

εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων—το φεστιβάλ “Raise Your Voice” ενάντια στο 

trafficking αλλά και ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας.  

Ευχαριστίες 

Το ΕΣΠ ευχαριστεί όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων για την παροχή πολύτιμων υπηρεσιών υποστήριξης στους πρόσφυγες, τους 

αιτούντες άσυλο και τις ευάλωτες ομάδες. 

Χωρίς την ευγενική χορηγία και την υποστήριξη των χρηματοδοτών μας, το έργο μας δεν θα 

ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί. 

Επίσης, το ΕΣΠ ευχαριστεί όλα τα μέλη του, τους ιδιωτικούς φορείς και δωρητές που 

προέβησαν σε δωρεές σε είδος ή σε χρηματικά ποσά υπέρ των δράσεων μας. 

Ειδικότερα, ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται προς: 

 Την οικογένεια Κυριακοπούλου, που επί σειρά ετών προσφέρει ανιδιοτελώς την 

οικονομική της στήριξη στις προσπάθειες του ΕΣΠ. Η χρηματική δωρεά για το 2018 

συνέβαλε στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αρκετών οικογενειών προσφύγων 

και αιτούντων άσυλο. 

 Το 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, που, κάθε χρόνο, δείχνει την εμπιστοσύνη του και την 

έμπρακτη στήριξή του με τις γενναιόδωρες δωρεές του στον φορέα μας. 

 To Aegean Solidarity Network Team UK για τη σημαντική ενίσχυση του φορέα μας 

μέσω δωρεών σε τακτική βάση. 
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 To Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, για την εκπόνηση 

μηχανικής μελέτης με σκοπό την διαμόρφωση του ισογείου χώρου του κτιρίου της 

οδού Σολωμού 25.  

 Όλους εκείνους και εκείνες που ανταποκρίθηκαν σε αιτήματά μας για χρηματική 

ενίσχυση του ΕΣΠ προκειμένου να μπορούμε να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα κρίσιμες 

περιπτώσεις ευάλωτων ανθρώπων. 

 Όσους επέλεξαν να συνδράμουν με δωρεά χρηματικού ποσού εις μνήμην της κας 

Μαυροειδή, μητέρας του Προέδρου του ΔΣ. 

 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνεται προς τους πολύτιμους εθελοντές μας που, με την 

υποστήριξη, τον ενθουσιασμό και την πρωτοβουλία τους, συνεπικουρούν στο έργο μας. 

Χωρίς τους εθελοντές, δεν θα ήταν εφικτή η επίτευξη των στόχων και των δράσεων του 

Οργανισμού μας με την ίδια επιτυχία. 

Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να δοθούν προς τα μέλη του προσωπικού του ΕΣΠ που, 

για ακόμα μια χρονιά, εργάστηκαν με ενσυναίσθηση, μεγάλη αφοσίωση, ποιότητα και 

επαγγελματική ευθύνη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και ικανοποίηση των αναγκών των 

ωφελούμενών μας. 

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) παρέχονται στην 
ιστοσελίδα www.gcr.gr  

Facebook: https://www.facebook.com/gcr.gr/  

Twitter: https://twitter.com/GCRefugees  

 

 

Η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή. Η 

αναπαραγωγή του φωτογραφικού υλικού επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο της παρούσας εκδόσεως. Για 

οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται έγκριση του Οργανισμού. ©2019/Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες. 

Φωτογραφία Εξωφύλλου: Δημήτρης Μιχαλάκης / GCR 

Φωτογραφικό Υλικό: Δημήτρης Μιχαλάκης, Κατερίνα Καπετάνη, Άρης Αθάνατος 

Επιμέλεια Έκθεσης - Σχεδιασμός: Δανάη Λειβαδά, Άγγελος Χάλαρης  

http://www.gcr.gr/
https://www.facebook.com/gcr.gr/
https://twitter.com/GCRefugees
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