ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Οι σύγχρονες διεθνείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις, των οποίων
γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες, αλλά και η προϊούσα παγκόσμια
οικονομική κρίση, την οποίαν βιώνουμε επώδυνα και στη χώρα μας,
έχουν αλλάξει την εικόνα του κόσμου, όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Κραταιά καθεστώτα καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι, ισχυρές
οικονομίες καταποντίζονται και η συνοχή των κοινωνιών δοκιμάζεται.
Όλα

αυτά,

σε

συνδυασμό

με

την

αναζωπύρωση

πολεμικών

συγκρούσεων και εμφύλιων ταραχών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της
γης καθιστούν τις χώρες που βρίσκονται μέσα στη δίνη αυτή να γίνονται
πλέον αφιλόξενες και ανήμπορες να παράσχουν έστω και τα στοιχειώδη
του βίου στους πολίτες τους. Άμεση συνέπεια η διόγκωση του
μεταναστευτικού και προσφυγικού ρεύματος προς άλλες περιοχές του
πλανήτη και ιδίως προς την Ευρώπη προς αναζήτηση ενός καλύτερου
και πιο ελπιδοφόρου αύριο.
Σε μία τέτοια χώρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων λόγω
και της γεωγραφικής της θέσης έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και η
Ελλάδα. Αυτό είναι ένα νέο δεδομένο, το οποίο πρέπει να λάβουμε πολύ
σοβαρά

υπόψη

μας.

Η

μετανάστευση,

οι

συνθήκες

της

παγκοσμιοποίησης και το δυναμικό πέρασμα από τη νεωτερικότητα στην
μετανεωτερικότητα άλλαξαν εντελώς τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη
σύνθεση των σύγχρονων κοινωνιών. Από τις συμπαγείς εθνολογικά,
θρησκευτικά και πολιτιστικά κοινωνίες, περάσαμε στις λεγόμενες
πολυπολιτισμικές κοινωνίες, δηλ. σε κοινωνίες εντός των οποίων
καλούνται να συνυπάρξουν αρμονικά άνθρωποι από διαφορετικές
εθνικές παραδόσεις και με διαφορετικές θρησκευτικές και πολιτιστικές
παραστάσεις. Σε μία τέτοια κοινωνία εξελίσσεται και η ελληνική είτε το
θέλουμε είτε όχι. Άρα, το ζήτημα δεν είναι να δαιμονοποιούμε
καταστάσεις, να αρθρώνουμε ιερεμιάδες για τα δεινά που μας βρήκαν
και να εξορκίζουμε το “κακό”, αλλά να μπορέσουμε να κατανοήσουμε
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όλες τις διαστάσεις της νέας πραγματικότητας που έχουμε μπροστά μας.
Κάτι τέτοιο συνιστά οπωσδήποτε μία γόνιμη πρόκληση για τον
θεολογικό μας λόγο, αλλά και για την ποιμαντική μας πράξη, ως
Εκκλησίας, καθώς δοκιμάζει τα κριτήριά μας και θέτει επιτακτικά το θέμα
της αξιολόγησης και της στάσης μας έναντι του κάθε λογής “άλλου”.
Φαινόμενα των ημερών, όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία μαρτυρούν
εγωκεντρισμό, παθολογική φοβία και νέκρωση των πνευματικών μας
αισθητηρίων. Για την Εκκλησία ο “άλλος”, ο οποιοσδήποτε “άλλος”,
δεν είναι ούτε εχθρός ούτε απρόσωπη μονάδα, αλλά ούτε και η κόλασή
μου, όπως υποστήριξε μερίδα της σύγχρονης φιλοσοφίας. Αντίθετα, ο
“άλλος”, ακόμη και στην πιο τραγική στιγμή της ύπαρξής του και ιδίως
τότε, παραμένει μία μοναδική και ανεπανάληπτη εικόνα του Θεού, ο
τόπος όπου τελικά μπορούμε να συναντήσουμε τον ίδιο τον Κύριό μας.
Άλλωστε, αυτό που συνολικά ονομάζουμε “κοινωνικό κακό” δεν αποτελεί
τίποτα άλλο παρά την παρατεινόμενη αγωνία του Χριστού, ο οποίος
εξακολουθεί να υποφέρει στα πρόσωπα των αδελφών του. Το
διακύβευμα στον λόγο του Χριστού, δηλ. στον λόγο της Εκκλησίας,
είναι ξεκάθαρο: “Εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των
ελαχίστων εμοί εποιήσατε” (Ματθ. 25, 40).
Η εμβληματική διακήρυξη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου
ότι “ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ
ένι άρσεν και θήλυ ∙ πάντες γάρ υμείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού” (Γαλ.
3, 28) μας υπενθυμίζει σε όλου τους τόνους ότι η αναγνώριση της
ισοτιμίας των ανθρώπων βρίσκει το πραγματικό της περιεχόμενο μόνο εν
Χριστώ

και

ότι

η

ενότητα

του

ανθρώπινου

γένου

είναι

μία

πραγματικότητα χάρη στον ενανθρωπήσαντα Κύριο. Άλλωστε, όπως
πολύ ορθά έχει επισημανθεί, “κατ’ εξοχήν μετανάστης είναι το δεύτερο
Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο Υιός. Όχι μόνο «μεταναστεύει»
αγαπητικά προς τα άλλα δύο Πρόσωπα, αλλά μετανάστευσε και στον
ανθρώπινο

κόσμο…Ο

Υιός

δεν

επισκέφτηκε

τον

άνθρωπο

εξ

αποστάσεως…αλλά έγινε αληθινός άνθρωπος…μέχρι θανάτου. Στα
πρώτα ήδη χρόνια της ζωής του βίωσε την ξενιτειά ενός πολιτικού
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πρόσφυγα…Έζησε περιπλανώμενος και ανέστιος, δεχόμενος σαν σπίτι
του όλους τους τόπους”1.

Από αυτές τις θεολογικές αρχές εμπνέεται και με βάση αυτές
δομείται το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας μας. Και επειδή η ποιμαντική
δεν είναι ασκήσεις επί χάρτου ή απλώς μεγαλόπνοοι οραματισμοί, αλλά η
τέχνη του πραγματικού, του εδώ και του τώρα, δεν θα μπορούσε να
μείνει έξω από την φροντίδα και τη μέριμνα της Εκκλησίας το οξύτατο
πρόβλημα

των

μεταναστών

και

των

προσφύγων.

Η

ανάγκη

συστηματοποίησης και συντονισμού των προσπαθειών της στον τομέα
αυτό, οδήγησε το 2012 την Εκκλησία της Ελλάδος στην ίδρυση της
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία “Κέντρο
Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό
Πρόγραμμα Προσφύγων / ΚΣΠΜ – ERP”. [Πρόεδρος της τριμελούς
Διοικούσας Επιτροπής είναι ο ομιλών και μέλη της ο διευθυντής του
Κέντρου αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Συμεωνίδης (διαδεχθείς τον
μέχρι

πρότινος

αρχιμανδρίτη

και

ήδη

εκλεγέντα

μητροπολίτη

Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεο) και η προϊσταμένη
του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων κα Ευθαλία Παππά.]
Η εταιρεία αυτή αποτελεί ουσιαστικά την μετεξέλιξη του Κέντρου
Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών, το οποίο είχε
συσταθεί το 1978 ως υπηρεσία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος με στόχο την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε
παλιννοστούντες μετανάστες από γερμανόφωνες χώρες της Δυτικής
Ευρώπης, ώστε αυτοί να αντεπεξέλθουν στα προβλήματα που
προέκυπταν κατά την επιστροφή και επανένταξή τους στην ελληνική
κοινωνία. Το 1994 το (Κέντρο) ΚΣΠΜ ξεκίνησε τη λειτουργία ενός
ιδιαίτερου γραφείου, του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων
(ERP), προκειμένου να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα υποθέσεις
αιτούντων ασύλου, προσφύγων και μεταναστών. Το (Πρόγραμμα)
ΕRP απετέλεσε διάδοχη κατάσταση του επί 50ετία λειτουργήσαντος
«Γραφείου Προσφύγων» του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών,
1Θ. Παπαθανασίου, Ο Θεός μου ο αλλοδαπός (Κείμενα για μιαν Αλήθεια που είναι «του
δρόμου»),

εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2004, σσ. 45 – 46.
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το οποίο είχε εφαρμόσει πολυάριθμα προγράμματα αποκατάστασης και
μετεγκατάστασης

προσφύγων

(Καναδάς,

Αυστραλία,

ΗΠΑ).

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού του «Κέντρου» το
Οικουμενικό

Πρόγραμμα

Προσφύγων/Ecumenical

Refugee

Program,

εφεξής ERP, ορίζεται ως Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής
Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και
Μεταναστών, και αναφέρονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του οι
οποίες συνοψίζουν την εικοσαετή δράση του (1994-2014). Ειδικότερα, το
ERP

έχει

ως

αποστολή

την

παροχή

υπηρεσιών

ενημέρωσης,

συμβουλευτικής, νομικής και κοινωνικής στήριξης των αιτούντων άσυλο,
προσφύγων, και ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας μέσα από
την ανάπτυξη και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων και δράσεων στο
πλαίσιο της υποδοχής και της ένταξης. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν
και την δικτύωση και συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών,
εθνικές

και

διεθνείς

Μη

Κυβερνητικές

Οργανώσεις,

την

ευαισθητοποίηση του πληθυσμού επί θεμάτων ασύλου, προσφύγων,
ασυνόδευτων ανηλίκων, κράτησης, καταπολέμησης του ρατσισμού και
της ξενοφοβίας καθώς και συνηγορία ενώπιων των Αρχών για θέματα
που αφορούν θεσμικά δικαιώματα των ατόμων της ομάδας στόχου,
σύμφωνα με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο.
1. Ομάδα στόχου που εξυπηρετεί το ERP, θεσμικές αλλαγές στο πεδίο,
λειτουργία του Γραφείου κατά την περίοδο αναφοράς

1.1. Οι επωφελούμενοι του ERP
Το ERP συνηγορεί για θέματα που άπτονται της προστασίας των
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και υλοποιεί δράσεις πεδίου με
σκοπό τη νομική και κοινωνική στήριξη αυτών των ατόμων στην
Ελλάδα και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων περιπτώσεων. Το ταξίδι της
φυγής γίνεται κάτω από τραγικές και επικίνδυνες συνθήκες διακίνησης
που θέτουν ακόμα μία φορά σε κίνδυνο τη ζωή τους. Ανάμεσα σε αυτό
τον ήδη εξουθενωμένο πληθυσμό από τις διώξεις και τις κακουχίες του
μεγάλου ταξιδιού προς την ελευθερία και τη σωτηρία της ζωής τους,
υπάρχουν άτομα ακόμα πιο ευάλωτα, όπως είναι τα ασυνόδευτα παιδιά
πρόσφυγες, γυναίκες ασθενείς ή έγκυοι ή κακοποιημένες που ταξίδεψαν
μόνες για να σωθούν, θύματα βασανιστηρίων, ηλικιωμένοι, ακόμα και
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οικογένειες με βρέφη ή παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία. Αυτές οι τελευταίες
περιπτώσεις (οικογένειες με παιδιά) αποτελούν και το προφίλ των Συρίων
προσφύγων που φθάνουν στην Ελλάδα τα

τελευταία 2 χρόνια. Οι

αιτούντες άσυλο φθάνοντας στη χώρα υποδοχής, εν προκειμένω στην
Ελλάδα, έχουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη δομών υποδοχής, την
άγνοια της γλώσσας και ένα διοικητικό σύστημα με πολλά και σοβαρά
προβλήματα στη πρακτική εφαρμογή του Νόμου, από το οποίο
εξαρτάται η νομιμότητα της παραμονής, καθώς και η προστασία τους
απέναντι στο ενδεχόμενο της επαναπροώθησης στη χώρα καταγωγής.
Αξίζει να υπογραμμίσουμε εδώ ότι το ERP έχει ένα αρχείο 4.000
περίπου ενεργών εκκρεμών υποθέσεων που αναμένεται να εξετασθούν
μέσα στα 2 τουλάχιστον επόμενα χρόνια από τις επιτροπές προσφυγών
Από το 2011 που ξεκίνησε η μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου
στην Ελλάδα, το ERP, έχει παρασταθεί σε δεκάδες συνεντεύξεις για
υποθέσεις αιτούντων άσυλο. Εκκρεμούν ακόμα πολλές αποφάσεις από
αυτές τις συνεδρίες των αρμόδιων οργάνων, στις οποίες παρέστη
νομικός του ERP της υπηρεσίας μας.
Στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2014 αυξήθηκε γεωμετρικά (207%
σύμφωνα με αστυνομικές πηγές) ο αριθμός των προσφύγων που
εισήλθαν παράτυπα στη χώρα μας από τα ανατολικά θαλάσσια
σύνορα. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των αλλοδαπών είναι Σύριοι.
Γενικά η κατάσταση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και κυρίως τη
Λέσβο, Χίο και Σάμο έχει αγγίξει τα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης
καθώς συνεχίζονται οι αφίξεις προσφύγων με επικίνδυνα πλοιάρια και τα
ναυάγια. Οι συνθήκες πρώτης υποδοχής υπολείπονται σαφώς των
αναγκών που έχουν δημιουργηθεί. Στο μεταξύ, η δραματική κατάσταση
στα νότια σύνορα της Ευρώπης σχετικά με την προσπάθεια
απελπισμένων προσφύγων να προσεγγίσουν την ήπειρο με κίνδυνο τη
ζωή τους και χιλιάδες θύματα ναυαγίων μέσα στο 2014, ήταν το κύριο
θέμα παρουσίασης στην ημερίδα της 19ης Γενικής Συνέλευσης του
CCME στην Sigtuna της Σουηδίας (26-29 Ιουνίου 2014). Τα μέλη της
Γενικής Συνέλευσης συμφώνησαν ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί μία
πρόκληση

για

τις

Εκκλησίες

και

εκκλησιαστικούς

φορείς

να

ανταποκριθούν με τον πιο πρόσφορο τρόπο στην ανθρωπιστική αυτή
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κρίση και να συνηγορήσουν για τρόπους ασφαλούς διέλευσης των
προσφύγων στην Ευρώπη. Με την εντολή αυτή, η Γενική Γραμματέας
του CCME Doris Peschke προχώρησε τους αμέσως επόμενους μήνες σε
αναζήτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση ενός προγράμματος με
τον τίτλο “Safe Passage” και συμμετοχή τριών εκκλησιαστικών εταίρων
από την Ελλάδα (ΚΣΠΜ-ERP), την Ισπανία και την Ιταλία και ήδη
στο τέλος Αυγούστου 2014 απέστειλε στο Οικουμενικό Πρόγραμμα
Προσφύγων το Σχέδιο Προγράμματος που περιλαμβάνει τις δράσεις
και τους σκοπούς, καθώς και τη χρηματοδότηση και τους φορείς
χρηματοδότησης που είναι Εκκλησίες της Γερμανίας.
Τον Μάρτιο 2014 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 44/2014 Γνωμάτευση
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία
αλλοδαποί χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα που κρατούνται ήδη ένα
18μηνο

στο

πλαίσιο

της

διαδικασίας

επιστροφής

μπορεί

να

εξακολουθούν να κρατούνται μέχρι να καταστεί δυνατή η αναχώρηση
τους από τη χώρα. Η απόφαση της διοίκησης

για παράταση της

κράτησης πέρα από το ανώτατο όριο που ορίζει το δίκαιο της Ένωσης
είναι κατάφωρη παραβίαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις
Επιστροφές. H νομική υπηρεσία του ERP προσφέρει νομική βοήθεια σε
κρατούμενους αιτούντες άσυλο και άτομα που χρήζουν διεθνούς
προστασίας και οι νομικοί επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου
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αναφοράς επανειλημμένως το ΚΦΑ Αμυγδαλέζας2 και το κέντρο
κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα ενώ μεταβάσεις
των συνεργατών της νομικής υπηρεσίας του προγράμματος έγιναν και
σε κρατητήρια αστυνομικών τμημάτων της Αττικής
Από τον Ιανουάριο του 2011 έως και τον Ιούνιο 2014 η νομική και
κοινωνική υπηρεσία του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων
μέσω διαφορετικών προγραμμάτων ανέλαβε τη διεκπεραίωση
υποθέσεων Δουβλίνου που αντιστοιχούν σε 580

310

άτομα. Στα άτομα

αυτά περιλαμβάνονται 95 ασυνόδευτοι ανήλικοι, και 131 οικογένειες (369
άτομα). Από τις υποθέσεις αυτές οικογενειακής συνένωσης που ανέλαβε
το ERP στο διάστημα των τριών τελευταίων ετών, ένα ποσοστό 65 %
συνενώθηκε με μέλη της οικογένειας, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία για ένα
ποσοστό 11%. Η παρέμβαση της νομικής υπηρεσίας του ERP (με τη
συνδρομή όταν χρειάζεται και της κοινωνικής λειτουργού ) περιλαμβάνει
βοήθεια για την υποβολή του αιτήματος με τεκμηρίωση του φακέλου του
αιτούντος για να στοιχειοθετείται η περίπτωση «Δουβλίνου», επικοινωνία
με τους συγγενείς που διαβιούν στην άλλη ευρωπαϊκή χώρα αλλά και
τους φορείς στο εξωτερικό (ΜΚΟ) που τους συνδράμουν και στηρίζουν
τη διαδικασία για αποδοχή του αιτήματος, επαφές με

την Εθνική

2Την 14η Απριλίου 2014 κατόπιν σχετικής επικοινωνίας και άδειας από τη Δ/νση Αλλοδαπών
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας επισκέφθηκαν το Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών
στην Αμυγδαλέζα και τον παραπλήσιο χώρο φύλαξης ασυνόδευτων ανηλίκων. Ο σκοπός της
επίσκεψης ήταν φιλανθρωπικός αλλά και ενημερωτικός. Ο Πρόεδρος του «Κέντρου» είχε
εκφράσει την επιθυμία του να διαπιστώσει εκ του σύνεγγυς τις συνθήκες κράτησης των
αλλοδαπών, να συναντήσει υπηρεσιακούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται μέσα στο
Κέντρο κράτησης με διαφορετικά καθήκοντα, να συνομιλήσει με αλλοδαπούς κρατούμενους και
να

προβεί

σε

διανομή

ειδών

πρώτης

ανάγκης

Στη

συνέχεια

έγινε

επίσκεψη

στα

«γραφεία/κοντέινερ» των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων οι οποίοι βρίσκονται εκεί με
πρόγραμμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από 1ης Ιανουαρίου 2014. Η αποστολή
του «Κέντρου» συναντήθηκε, επίσης, με τους γιατρούς και νοσηλευτές σε παραπλήσιο κοντέινερ.
Οι τελευταίοι ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν φάρμακα για την ανακούφιση και των πλέον
στοιχειωδών ιατρικών αναγκών των κρατουμένων. Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στο χώρο που
στεγάζεται κλιμάκιο της υπηρεσίας ασύλου. Μετά το Κέντρο κράτησης των ενηλίκων στην
Αμυγδαλέζα, έγινε επίσκεψη στο Κέντρο Κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων σε παρακείμενη
περιοχή. Για την επίσκεψη και τα αποτελέσματά της ενημερώθηκε αναλυτικά η Δ.Ι.Σ., η οποία
απέστειλε τη σχετική έκθεση και συστάσεις για το θέμα της διοικητικής κράτησης των αλλοδαπών
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
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Μονάδα Δουβλίνου και συνεχή παρακολούθηση της πορείας του
αιτήματος μέχρι την αποδοχή (ή απόρριψη) του αιτήματος και την
αναχώρηση των αιτούντων για την χώρα αποδοχής. Η επικοινωνία και
συνεργασία για τη στήριξη της υπόθεσης περιλαμβάνει και συνεργασία
με την/τον Εισαγγελέα Ανηλίκων της Αθήνας για το θέμα της νομικής
εξουσιοδότησης

για

εκπροσώπηση

των

ασυνόδευτων

ανηλίκων

καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου. Με τα στοιχεία που
περιέρχονται σε γνώση μας από τις οργανώσεις και τους συγγενείς στο
εξωτερικό είμαστε σε θέση συχνά να πληροφορούμε τον εκ του νόμου
προσωρινό επίτροπο δηλαδή τον Εισαγγελέα ανηλίκων για σοβαρά
ζητήματα

που

αφορούν

στους

ασυνόδευτους

ανηλίκους

συμπεριλαμβανομένης της κράτησης.

1.3. Λειτουργία του «ERP»,
Στο Γραφείο του ERP, εκτός της προϊσταμένης του Οικουμενικού
Προγράμματος Προσφύγων που είναι εκκλησιαστική υπάλληλος,
απασχολήθηκαν κατά περιόδους και διαδοχικά ή μαζί συνολικά 14
συνεργάτες με Συμβάσεις έργου ή εντολής και πιο συγκεκριμένα
δικηγόροι, κοινωνικοί επιστήμονες, κοινωνικοί λειτουργοί, διερμηνείς και
λογιστές.
Οι ώρες υποδοχής κοινού είναι κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Την
Τρίτη και την Πέμπτη οι συνεργάτες της νομικής και κοινωνικής
υπηρεσίας δέχονται επείγουσες ή προγραμματισμένες επισκέψεις
επωφελούμενων ενόψει προετοιμασίας νομικής ύλης για τη συνέντευξη
ασύλου στα πλαίσια της διαδικασίας ή λήψη κοινωνικού ιστορικού και
παροχή συμβουλευτικής. Επίσης τις μέρες αυτές προετοιμάζουν τους
φακέλους των επωφελουμένων και τη νομική ύλη και για τις ανάγκες του
συντονισμού των έργων. Εάν χρειαστεί οι δικηγόροι συνοδεύουν τους
επωφελούμενους στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής για διεκπεραίωση
υποθέσεων, νομική παράσταση, παραλαβή εγγράφων, αιτήσεις για
ενημέρωση επί των φακέλων των ατόμων που εξυπηρετεί το γραφείο
κ.λπ. Οι κοινωνικές λειτουργοί συνοδεύουν ευάλωτες περιπτώσεις σε
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νοσοκομεία, άλλες υπηρεσίες της διοίκησης ή άλλους συνεργαζόμενους
φορείς (ξενώνες) πολλές φορές με τη συνοδεία των διερμηνέων.
Το ERP συνεργάζεται με το τμήμα ασύλου της Δ/νσης Αλλοδαπών
Αττικής, τη νέα υπηρεσία ασύλου (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη), την Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών, το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Δ/νση
Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης και ΕΚΚΑ ), το τμήμα
Προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
(Αθήνα και Αντιπροσωπεία στη Ρώμη), νοσοκομεία και πολλές
ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στα πλαίσια των παραπομπών
(ψυχολογική στήριξη, ξενώνες, συνηγορία κ.λπ.). Επίσης συνεργάζεται
στενά με ΜΚΟ στην Ευρώπη και ειδικά εκκλησιαστικές οργανώσεις στη
Γερμανία και Αυστρία παραρτήματα της Diakonisches Werk, αλλά και
της Caritas, του Ερυθρού Σταυρού, το Pro-Asyl, για τη διεκπεραίωση
υποθέσεων επωφελούμενων, ειδικά των ευάλωτων περιπτώσεων
(οικογένειες και ανηλίκους) που ζητούν να συνενωθούν με άλλα μέλη
των οικογενειών που διαβιούν ως πρόσφυγες ή νόμιμοι μετανάστες σε
άλλη χώρα της Ένωσης στα πλαίσια του Κανονισμού του Δουβλίνου
ΙΙ και Δουβλίνου ΙΙΙ, καθώς και το ECRE (καμπάνια για τους
πρόσφυγες από Συρία). Στενή συνεργασία υπάρχει και με το CCME για
θέματα ενημέρωσης (ευρωπαϊκές εξελίξεις για το άσυλο και τη
μετανάστευση), συνηγορίας, προετοιμασίας προγραμμάτων.
2. Δράσεις πεδίου: Προγράμματα που υλοποιήθηκαν και
ολοκληρώθηκαν ή συνεχίζουν να υλοποιούνται (Σεπτέμβριος 2013Αύγουστος 2014) με εξωτερική χρηματοδότηση, φορείς
χρηματοδότησης
2.1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων /ΕΤΠ
α. «Συνδρομή- Επείγον»: Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 189 άτομα της
ομάδας στόχου. εκ των οποίων 174 επωφελούμενοι με νομικές ενέργειες.
β. ΙΛΙΣΟΣ / ΕΤΠ 2012:

Το Σχέδιο ΙΛΙΣΟΣ απέσπασε την

υψηλότερη βαθμολογία στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάχθηκε
πρώτο στον κατάλογο των επιλεχθέντων Σχεδίων από την επιτροπή των
αξιολογητών (Συνήγορος του Πολίτη, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
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τους Πρόσφυγες και Υπηρεσία Ασύλου). Το Σχέδιο αναμενόταν να
εξυπηρετήσει 650 άτομα. Στη διάρκεια των 8 μηνών υλοποίησης
καταγράφηκαν και εξυπηρετήθηκαν 672 άτομα.
γ. ΣΚΕΠΗ / ΕΤΠ 2012Το Σχέδιο ΣΚΕΠΗ κατατάχθηκε δεύτερο
στον κατάλογο των επιλεχθέντων Σχεδίων από την επιτροπή των
αξιολογητών. Το Σχέδιο υλοποιήθηκε στην περιοχή της Αθήνας.
Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση αναμενόταν να εξυπηρετήσει 180
άτομα. Η κοινωνική υπηρεσία εξυπηρέτησε 205 άτομα /263 εξυπηρετήσεις.
δ.

ΙΛΙΣΟΣ ΙΙ /

ΕΤΠ 2013:

Έναρξη την 1η Ιουλίου 2014

υλοποίησης νέου προγράμματος διάρκειας 8 μηνών (έως 28 Φεβρουαρίου
2015) παροχής νομικής βοήθειας με διερμηνεία σε άτομα της ομάδας
στόχου.Το Σχέδιο ΙΛΙΣΟΣ ΙΙ

απέσπασε την υψηλότερη

βαθμολογία στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάχθηκε πρώτο στον
κατάλογο των επιλεχθέντων Σχεδίων από την επιτροπή των αξιολογητών
(Συνήγορος του Πολίτη, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες και Υπηρεσία Ασύλου). Το Σχέδιο αναμένεται

να

εξυπηρετήσει 600 άτομα. Κατά το δίμηνο του προγράμματος, δηλαδή από
την 1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου 2014 εξυπηρετήθηκαν 245 άτομα.
ε. Προβλήματα με την καθυστέρηση των υπογραφών των εγκριτικών
αποφάσεων και της Συμφωνίας Επιδότησης
Η μεγάλη καθυστέρηση του αρμόδιου Υπουργείου τόσο
αναφορικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (Φεβρουάριος
2014) επί των Σχεδίων του ΕΤΠ 2012 και 2013 που είχαν υποβληθεί από
τους φορείς στην Υπεύθυνη Αρχή όσο και με την υπογραφή της
Εγκριτικής Απόφασης και της Συμφωνίας Επιδότησης (Ιούνιος 2014)
και την εκταμίευση της πρώτης δόσης χρηματοδότησης για όλα τα
Σχέδια που υλοποιήθηκαν, δημιούργησε ένα κλίμα αβεβαιότητας και
δυσαρέσκειας στους φορείς υλοποίησης αλλά και στους συντελεστές
του Σχεδίου χωρίς όμως να επηρεάσει τη ροή των προγραμμάτων και
την επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου.
2.2. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες/UNHCR
α. /Οικογενειακή συνένωση και κοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα της
ομάδας στόχου με ειδικές ανάγκες όπως παιδιά», UNHCR, KSPM-ERP, IP
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Agreement No. 24/ Συμφωνία επιδότησης (100% χρηματοδότηση),
περίοδος υλοποίησης από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2013
εξυπηρετήθηκαν 263 άτομα, ενώ στο πλαίσιο της δεύτερης δράσης
εξυπηρετήθηκαν 42 περιπτώσεις / 77 άτομα.
β. «Οικογενειακή Συνένωση, Νομικές και Κοινωνικές Παρεμβάσεις για
παιδιά»,

UNHCR, KSPM-ERP, IP Agreement No. 30/ Συμφωνία

επιδότησης (100% χρηματοδότηση), περίοδος υλοποίησης από 1ης
Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014:

συνολικά εξυπηρετήθηκαν 291

άτομα.
γ. «επέκταση της προηγούμενης Συμφωνίας επιδότησης /IP Agreement
No. 30, περίοδος υλοποίησης από 1ης Ioυλίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014:
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για άτομα της ομάδας στόχου από
Συρία, οι συνεργάτες της νομικής και κοινωνικής υπηρεσίας παρείχαν
βοήθεια σε 7 «παλαιές» περιπτώσεις και 8 νέες που αντιστοιχούν σε 20
επωφελούμενους. Το πρόγραμμα συνεχίζεται.

3. Συνηγορία για θέματα προστασίας της ομάδας στόχου στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετοχή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης
και ενέργειες δημοσιότητας, επισκέψεις εκπροσώπων διεθνών
οργανισμών και ΜΚΟ στο Γραφείο του ERP

3.1. Επιστολές προς διοίκηση, αναφορές προς το Συνήγορο του
Πολίτη
3.2. Συμμετοχή του ΚΣΠΜ-ERP στην εκστρατεία «Ευρώπη Δράσε
Τώρα» για τους Σύρους πρόσφυγες που φθάνουν στην Ευρώπη,
Η εκστρατεία εστίασε σε 3 βασικά αιτήματα:
 Να δοθεί στους πρόσφυγες ασφαλής δίοδος στην Ευρώπη.
 Να σταματήσουν οι επαναπροωθήσεις και να προστατεύσουν
τους πρόσφυγες που καταφτάνουν στα Ευρωπαϊκά σύνορα.
 Να επανενωθούν οικογένειες που χωρίστηκαν από την κρίση.

3.3. Συμμετοχή στην καμπάνια για την πρόσβαση στο άσυλο
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3.4.

Συμμετοχή στην προετοιμασία και

γύρισμα video ντοκυμαντέρ,

παραγωγή Deutsche Welle TV, Studio Βρυξελλών από την δημοσιογράφο
Birgit Augustin.
Η δημοσιογράφος ήρθε σε επικοινωνία με το ERP

μέσω του

Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού και ζήτησε να την βοηθήσει το
Γραφείο στην προετοιμασία ενός θεματικού βίντεο που θα γυριζόταν εν
μέρει στο Γραφείο του ERP, εν μέρει σε χώρους της Αθήνας και
κατοικίες Αφγανών προσφύγων, για το θέμα της ζωής των αιτούντων
άσυλο στην Αθήνα, ατόμων που έχουν ζητήσει να συνενωθούν με μέλη
των οικογενειών τους που ζουν στη Γερμανία. Στη συνέντευξη έγινε
έκκληση να συνεχίσει η αναστολή των επιστροφών στην Ελλάδα
αιτούντων άσυλο που βρέθηκαν στη Γερμανία και να συνενώνονται τα
μέλη των οικογενειών και όχι να ενθαρρύνεται το trafficking, δηλαδή
στην περίπτωση που απορρίπτονται τα εξερχόμενα από Ελλάδα
αιτήματα, οι αιτούντες να φεύγουν παράνομα για την δεύτερη χώρα
προορισμού.

3.5. Συμμετοχή στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής
Βίας και σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του (ODIHR)
Το δίκτυο αποτελείται από 35 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους
φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
3.6. Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικό έργο
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου

Δημόσιας

Τάξης

και

Προστασίας

του

Πολίτη».

Κατατέθηκε γραπτό υπόμνημα με τις απόψεις του φορέα, δίνοντας
έμφαση στο μέρος που αφορά στον «Κλάδο Αλλοδαπών και
Προστασίας

των

Συνόρων»

και

Προσφύγων.
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το

Ευρωπαϊκό

Πρόγραμμα

3.7. Συμμετοχή συνεργατών του Γραφείου σε συνεντεύξεις τύπου3
3.8. Συμμετοχή συνεργατών ως ομιλητών σε συναντήσεις στρογγυλής
τράπεζας με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και ημερίδες4
3.9. Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια,
ημερίδες στην Ελλάδα5

3





4

Την 1η Απριλίου 2014 η Οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα που δραστηριοποιούνται
σε χώρους κράτησης στην Ελλάδα προσφέροντας δωρεάν ιατρική πρωτοβάθμια
περίθαλψη έδωσαν Συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα με θέμα «Ο αθέατος πόνος στα
Κέντρα Κράτησης μεταναστών».
Συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 στην ΕΣΗΕΑ η οποία διοργανώθηκε
από το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας με θέμα την παρουσίαση
της Ετήσιας Έκθεσης του Δικτύου για το έτος 2013.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στις 20 Ιουνίου, η Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ έδωσε Συνέντευξη Τύπου (19/6/2014) στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ.
Συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αβικέννα με τίτλο «Οι
εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Συρία & συνθήκες περιφερειακής σταθερότητας», τη
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014, από τις 18:00 έως τις 20:00, στην ΕΣΗΕΑ.

Εκδήλωση με θέμα «Η Γκετοποίηση της πολιτικής ασύλου, από τη Lampedusa στη
Λέσβο» (27 /1/ 2014), που οργάνωσαν οι ευρωβουλευτές Μαριλένα Κοππά, και Νίκος
Χρυσόγελος.



Συμμετοχή σε ημερίδα που συνδιοργάνωσε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες και το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων με τίτλο «Το άσυλο σήμερα, η
φωνή των Κοινοτήτων» (27/6/2014), στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

5

Συμμετοχή των συνεργατών του ΕRP σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (Γραφείο Ελλάδας) σε ξενοδοχείο των Αθηνών με
θέματα γύρω από την προστασία των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Ελλάδα,
συνθήκες υποδοχής, διερμηνεία κ.λπ. (4-6 Δεκεμβρίου 2013).

 Συμμετοχή στο συνέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπουμε τίτλο «Κρίσιμα Δικαιώματα, Δικαιώματα σε Κρίση» στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο (13-14 Ιουνίου 2014).

 Συμμετοχή στην Ημερίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο “Αλληλεγγύη, το κοινωνικό έργο της
Εκκλησίας και η Κοινωνική Διάσταση των Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, στο
αμφιθέατρο “Γιάννος Κρανιδιώτης” του Υπουργείου Εξωτερικών (12 Μαΐου 2014).


Συμμετοχή σε συνάντηση Ενημέρωσης και Διαβούλευσης που οργάνωσε το Ίδρυμα
Μποδοσάκη στο πλαίσιο Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για
τις ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες» στο Κέντρο Πληροφόρησης Δήμου
Αθηναίων (19 Ιουνίου 2014).
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3.10. Συμμετοχή σε ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα προστασίας
και χρηματοδοτήσεων που διοργάνωσε το Γραφείο Ελλάδας της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες/UNHCR
Συνάντηση

του

UNHCR

με

εκπροσώπους

Μη

Κυβερνητικών

Οργανώσεων και άλλων φορέων (26.11.2013) για ενημέρωση σχετικά με
το στάδιο των διαβουλεύσεων για τη θέσπιση των κανόνων και των
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτικού κύκλου της
Ε.Ε. στον τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης για την περίοδο
2014-2020.

Συμμετοχή

των

κοινωνικών

λειτουργών

του

ERP σε

συνάντηση ΜΚΟ στο Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας για τα
κοινωνικά δικαιώματα και την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων
(24/6/2014).
3.11. Επισκέψεις στο Γραφείο, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών,
διεθνών παρατηρητών και ευρωπαϊκών ΜΚΟ6

 Συμμετοχή των κοινωνικών λειτουργών του ERP σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο:
«Προμηθέας: Ταυτοποίηση και Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην
Ελλάδα», 07/10 – 11/10/2013 στο ΚΕΚ Ψυχικής Υγείας (7-11/10/2013).

 Συμμετοχή των κοινωνικών λειτουργών σε ημερίδα στο Γ. Ν Ελευσίνας Θριάσιο με
θέμα: «Νοσοκομειακή Κοινωνική εργασία σε καιρό κρίσης, διοργάνωση από το τμήμα
της κοινωνικής εργασίας» (13/2/2014).


Συμμετοχή συνεργατών της νομικής και κοινωνικής υπηρεσίας του ERP στη Συνάντηση
Δικτύωσης/Συνδιάσκεψης με τον Υπουργό Εργασίας (10-11/12-2013) που οργάνωσε η
Social Platform στην Ελλάδα ενόψει της επικείμενης ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε.
Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών δικτύων Confederation of Family Organisations in the EU
(COFACE) και European Youth Forum, επέλεξαν να επισκεφθούν την 11 Δεκεμβρίου το
απόγευμα του Γραφείο του ERP και να συνομιλήσουν με τα μέλη της κοινωνικής και
νομικής υπηρεσίας για θέματα που χειρίζεται το Γραφείο.

6

ECRI (Commission Against Racism and Intorelance, Council of Europe/Επιτροπή κατά του
Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας του Συμβουλιου της Ευρώπης):

Στις 12/3/2014

επισκέφθηκε το ERP επιτροπή από το ECRI του Συμβουλίου της Ευρώπης με επικεφαλής
τον Bergmann Thobias και συζητήθηκαν (με συμμετοχή όλων των μελών της νομικής
υπηρεσίας) οι εμπειρίες από το πεδίο των συνεργατών του φορέα σχετικά με θέματα
προστασίας προσφύγων στην Ελλάδα, συνθήκες υποδοχής και ρατσιστικές επιθέσεις
κατά ατόμων της ομάδας στόχου

[14]

4. Αποστολές εκτός έδρας, συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις και
εκπαιδευτικά σεμινάρια7
Πρόσφατα προέκυψε ένα θέμα στο πλαίσιο χρηματοδοτικού
μηχανισμού της ΕΟΧ για τη μετανάστευση και το άσυλο. Γνωστό
Ίδρυμα που ανέλαβε τη διαχείριση του προγράμματος από τη διακήρυξη
της χρηματοδότησης το «Κέντρο» ως φορέα θρησκευτικό. Αυτή η
αυθαίρετη απόφαση του Ιδρύματος πού δεν στηρίζεται σε καμία
παρόμοια πρακτική σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, εισάγει μορφές
αναιτιολόγητης διάκρισης κατά θρησκευτικών φορέων και ως τέτοια


Jesuit Refugee Service/JRS, Ευρώπη: Στις 10/3/2014 επισκέφθηκε το Γραφείο εκ μέρους
της JRS

η

Ann-Elizabeth Young με τη βοηθό της Εβελίνα Μαντά, προκειμένου να

συζητήσει με τους συνεργάτες του Γραφείου τις εμπειρίες από τα προβλήματα στο
χώρο της υποδοχής των αιτούντων άσυλο. H JRS που στην Ευρώπη ασχολείται κυρίως
με τα θέματα διοικητικής κράτησης των προσφύγων και μεταναστών, ενδιαφέρεται να
«ανοίξει» γραφείο στην Ελλάδα και έκανε έρευνα για τις συνθήκες και ανάγκες στο
πεδίο.



ICRC, Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού: Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού
Σταυρού εγκαινίασε την άνοιξη του 2014 μία νέα υπηρεσία στην Ελλάδα για την
αναζήτηση αγνοουμένων προσφύγων και μεταναστών που αφικνούνται στην Ελλάδα
και σε επίσκεψη εκπροσώπου της Οργάνωσης στο Γραφείο του ERP συζητήθηκαν
πρόσφοροι τρόποι συνεργασίας (Μάιος 2014).



David Di Giovanni, επιτετραμμένος των ΗΠΑ στις Βρυξέλλες (Αμερικανική Αποστολή
παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση/U.S Mission to the E.U) : Ο D. Di Giovanni υπεύθυνος για
θέματα προσφύγων και μεταναστών της διπλωματικής Αποστολής των ΗΠΑ στις
Βρυξέλλες, συνοδευόμενος από μέλη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και
συναντήθηκε με τα μέλη της Δ.Ε του ΚΣΠΜ-ERP και συνεργατών του ΚΣΠΜ στα
γραφεία του Συνοδικού Μεγάρου (25/2/2014). Οι συνεργάτες του ERP παρουσίασαν
τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης στην Ελλάδα,
θέματα σχετικά με την προστασία των Συρίων που φθάνουν στην Ελλάδα ως
πρόσφυγες, και τα προβλήματα στο θέμα της χρηματοδότησης των δράσεων για το
άσυλο από ευρωπαϊκά και διεθνή funds.



Annette Rosengren, ανθρωπολόγος από Σουηδία, μέλος του Σουηδικού asylum board.
Η A. Rosengren είναι συγγραφέας και έχει εκδώσει ένα βιβλίο στα σουηδικά σχετικά με
τους Αφγανούς αιτούντες άσυλο από Ελλάδα στο πλαίσιο της διαδικασίας
οικογενειακής συνένωσης. Η συνάντηση μαζί της στο Γραφείο του ERP έγινε στις 19
Ιουνίου για ενημέρωση για τη διαδικασία οικογενειακής συνένωσης που ακολουθεί η
Σουηδία για περιπτώσεις αιτούντων άσυλο από τη χώρα μας

7

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών
ELENA του ECRE, στο Δουβλίνο στις 6-8 Δεκεμβρίου 2013 με θέμα τις εξελίξεις στο θέμα
του Κανονισμού 604/2013, «Δουβλίνο ΙΙΙ».

 Συμμετοχή στο 3ο Συμβουλευτικό Φόρουμ του EASO (European Asylum Support Office)
στη Βαλέτα/Μάλτα, 27-28 Νοεμβρίου 2013 σε συνάντηση εκπροσώπων ευρωπαϊκών
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αξιολογήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του CCME. Να αναφέρω
ακόμη ότι με έγγραφο του Κέντρου ενημερώθηκε η ΔΣΕ για τα
καθ΄εαυτή.

28/11/2014

ΜΚΟ με το EASO.

 Συμμετοχή (27-29 Μαρτίου 2014) κατόπιν σχετικής προσκλήσεως σε συνέδριο/διημερίδα
στις Βρυξέλλες που οργάνωσε το διεθνές Δίκτυο για την Κράτηση (International
Detention Coalition/IDC ) με θέμα την αναζήτηση καλών πρακτικών και προτάσεων για
εναλλακτικά μέτρα κατά της κράτησης των αλλοδαπών.



Συμμετοχή στην 19η Γενική Συνέλευση του CCME στη Sigtuna της Σουηδίας

(26-29 Ιουνίου 2014)
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