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Ι.    Γενικά 

Α.    Οικουμενικό  Πρόγραμμα  Προσφύγων,  εφεξής  και  για  τις  ανάγκες 
του  παρόντος,  «ERP»,    καταστατική  αλλαγή  του  φορέα  ΚΣΠΜ‐ERP, 
καθήκοντα  προϊσταμένης  του  Γραφείου  “Νομικής  Προστασίας, 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και 
Μεταναστών” 

 
 Α.1  Καταστατικές  αλλαγές  και  υπηρεσιακή  κατάσταση  προϊσταμένης 
Γραφείου 

 
 Από  το  1994  το  Κέντρο  Συμπαραστάσεως  Παλιννοστούντων  Μεταναστών 

λειτούργησε μία ιδιαίτερη  υπηρεσία (ξεχωριστό γραφείο) με την επωνυμία  
«Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων/ERP “  [ άρθρο 19 παρ. Γ. περ. 3 του 
Κανονισμού  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  υπ’  αριθμώ.  160/2004  (ΦΕΚ 
Α’100/20.5.2004]  για  παροχή  βοήθειας  και    συνηγορίας  σε  πρόσφυγες, 
αιτούντες άσυλο  και μετανάστες.  

 Με  τον  Κανονισμό  υπ’  αριθμό  234/2012  [ΦΕΚ,  τεύχ.  Α’  148/16.7.2012]   
καταργήθηκαν  το  ΚΣΠΜ  και  το  Οικουμενικό  Πρόγραμμα  Προσφύγων  και 
μεταφέρθηκαν  οι  δραστηριότητες  τους  σε  διάδοχο  φορέα,  την  Αστική Μη 
Κερδοσκοπική  Εταιρεία  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  με  την  επωνυμία 
«Κέντρο  Συμπαραστάσεως  Παλιννοστούντων  και  Μεταναστών  – 
Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» εφεξής «Κέντρο»  (Καταστατικό  της 
Εταιρείας, Πρωτοδικείο Αθηνών αριθμ. 11561/2012). Η προβλεπόμενη στον 
Κανονισμό 234/2012 καθολική διαδοχή και υποκατάσταση εκ μέρους της ως 
άνω αστικής εταιρείας ισχύει και σε ό,τι αφορά τα εκκρεμή δικαιώματα και  
υποχρεώσεις  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  που  αναλήφθηκαν  μέσω  του 
Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων / ERP 

 Στα  πλαίσια  του  ανωτέρω  Καταστατικού  του  «Κέντρου»  το  Οικουμενικό 
Πρόγραμμα  Προσφύγων  ορίζεται  διακριτά  ως  Γραφείο  Νομικής 
Προστασίας,  Κοινωνικής  Στήριξης  και  Συνηγορίας  Αιτούντων  Άσυλο, 
Προσφύγων  και  Μεταναστών,  άρθρ.  11  και  προβλέπονται  αναλυτικά  οι 
δραστηριότητες του  

 Με την υπ’ αριθμό  3205/1309/10.7.2012 Πράξη  του Μακαριωτάτου (ΦΕΚ, 
τεύχ.  3ο  ,  681/16.7.2012)  συστάθηκε    προσωποπαγής  οργανική  θέση 
εκκλησιαστικού υπαλλήλου με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Κλάδου ΠΕ4 Συνεργατών Συνοδικών Επιτροπών και εντάχθηκε σε 
αυτήν  η  Ευθαλία  Παππά  παρά  τη  Συνοδική  Επιτροπή  Διορθοδόξων  και 
Διαχριστιανικών  Σχέσεων,  αναγνωριζομένης  της  προϋπηρεσίας  της,  δέκα 
εννέα (19) ετών και δέκα (10) μηνών έως την 3.4.2012 εις την Εκκλησίαν της 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Ελλάδος  βάσει  της  πράξεως  υπ’  αριθμ.  69/3.4.2012  του  Τριμελούς 
Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  Υπαλλήλων  Εκκλησιαστικών  Οργανισμών  της 
Εκκλησίας της Ελλάδος  

 Με την αριθμόν 3442/25ης/7/12 Απόφαση της Ιεράς Συνόδου διορίστηκε ως 
Εισηγήτρια και μέλος της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του «Κέντρου» η 
υπεύθυνη του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων, Ευθαλία Παππά.   

 Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3725/1562/3.9.2012 Απόφαση  της  Ιεράς Συνόδου 
εγκρίνεται η απόσπαση της κ. Ευθαλίας Παππά στη θέση υπαλλήλου του ERP 
και η ανάθεση σε αυτή καθηκόντων Προϊσταμένης του ανωτέρω Γραφείου.  

 
 Α.2  Καθήκοντα  Υπεύθυνης  του  ERP  και  νυν  Προϊσταμένης  του  Γραφείου 
Νομικής  Προστασίας,  Κοινωνικής  Στήριξης  και  Συνηγορίας  Αιτούντων 
Άσυλο, Προσφύγων και Mεταναστών  
 
Η  Ευθαλία  Παππά,  πολιτικός  επιστήμων  (απόφοιτος  δημοσίου  δικαίου 
Νομικής  Σχολής  Αθηνών)  με  μεταπτυχιακές  σπουδές  στο  Παρίσι  στις 
πολιτικές  επιστήμες  και  εξειδίκευση  στο  προσφυγικό  δίκαιο  ανέλαβε  από 
την  1η  Ιανουαρίου  1994  την  εξ  υπαρχής  οργάνωση  του  Γραφείου 
Προσφύγων (ERP) που διαδέχθηκε εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος, την 
Υπηρεσία Προσφύγων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (1950‐1992).  

 Είναι    διοικητικά  και  επιστημονικά  του  Γραφείου,  επικεφαλής  της  νομικής 
υπηρεσίας  και  έχει  αναλάβει  ή  ίδια  τη  νομική  εκπροσώπηση  και  παροχή 
βοήθειας σε χιλιάδες πρόσφυγες κατά τη πολύχρονη   διάρκεια λειτουργίας 
του ERP  (ειδικά όταν το ERP δεν διέθετε άλλους συνεργάτες)   Η κα Παππά 
είναι  ο  μοναδικός  υπάλληλος  που  εργάζεται  στο  φορέα  επί  19  και  πλέον 
συναπτά έτη ως μόνιμο προσωπικό.  Ομιλεί άριστα την γαλλική και αγγλική 
γλώσσα και εκπροσωπεί το ERP σε όλες τις εξωτερικές επαφές με δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και την Εκκλησία 
της Ελλάδος  (ένα από τα δύο μέλη) στις συνελεύσεις της Διεκκλησιαστικής 
Επιτροπής  για  τους  Μετανάστες  στην  Ευρώπη,  Churches  Commission  for 
Migrants in Europe/CCME(βλ. Συν. Απ. 1η /4/2003) και στις συναντήσεις της 
Εκτελεστικής  Επιτροπής  της  Ύπατης  Αρμοστείας  του  ΟΗΕ  για  τους 
Πρόσφυγες στη Γενεύη με φορείς της κοινωνίας των πολιτών  (2001, 2005).  
Είναι υπεύθυνη για ενέργειες συνηγορίας και ευαισθητοποίησης της κοινής 
γνώμης  για  θέματα  προστασίας  προσφύγων.    Έχει  επίσης  αναλάβει  την 
εκπόνηση  και  υποβολή  προς  έγκριση,  προγραμμάτων  για  χρηματοδότηση 
από εξωτερικούς φορείς για υλοποίηση δράσεων.  Η ίδια ασκεί εποπτεία και 
έλεγχο στο προσωπικό  του  Γραφείου,  και παρακολουθεί    την εκτέλεση και 
απόδοση του έργου του ERP [σημ. 1].     Συντονίζει μεταξύ τους τα διάφορα 
προγράμματα (όταν ο φορέας υλοποιεί περισσότερο του ενός προγράμματα, 
όπως  στην  παρούσα  περίοδο).  Η  απασχόληση  της  στα 
συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα  ως  συντονίστριας  και  επιστημονικά 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υπεύθυνης έγινε με σύμβαση έργου ως ελεύθερου επαγγελματία πέραν των 
συνήθων καθηκόντων της ως εκκλησιαστικού υπαλλήλου αποσπασμένης στο 
Κέντρο.  Εξάλλου  και  ο  Κανονισμός  υπ’  αριθμόν    234/2012  [ΦΕΚ,  τεύχ.  Α’ 
148/16.7.2012], άρθρο 3 παρ. 3 προέβλεψε ότι επιτρέπονται οι αμοιβές σε 
υπαλλήλους στελέχη ή σε συνεργάτες του «Κέντρου» οι οποίοι κατέχουν την 
ιδιότητα του εκκλησιαστικού υπαλλήλου, όταν προέρχονται από εξωτερικές 
πηγές  χρηματοδότησης  των  προγραμμάτων  και  προβλέπονται  βάσει 
συμβάσεων αναθέσεως των προγραμμάτων αυτών   
 
 
Β. Ομάδα στόχου που  εξυπηρετεί  το  ERP  ,  δραστηριότητες    του 
Γραφείου κατά την περίοδο τρέχουσας αναφοράς  
 

 Β.1  Οι  επωφελούμενοι  της  υπηρεσίας  μας:  ομάδα  στόχου,  αιτούντες 
άσυλο και πρόσφυγες [ σημ. 2] 

       
 Το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων συνηγορεί  για  θέματα που άπτονται  της 

προστασίας των προσφύγων στην Ελλάδα και υλοποιεί δράσεις πεδίου με σκοπό τη 
νομική  και  κοινωνική  στήριξη  αυτών  των  ατόμων  και  ιδιαίτερα  των  πλέον 
ευάλωτων  περιπτώσεων.    Οι  πρόσφυγες  αναγκάζονται  να  διαφύγουν  από  τη 
χώρα  καταγωγής  ή  της  συνήθους  πρότερης  διαμονής  (π.χ  Παλαιστίνιοι)  
προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους ή να διαφυλάξουν την ελευθερία τους.   Το 
ταξίδι  της φυγής  γίνεται  κάτω από  τραγικές  και  επικίνδυνες συνθήκες διακίνησης 
που  θέτουν  ακόμα  μία  φορά  σε  κίνδυνο  τη  ζωή  τους  (ναρκοπέδια,  επικίνδυνα 
πλοιάρια  που  βουλιάζουν  κλπ).  Να  αναφέρουμε  για  παράδειγμα  ότι  τον  Ιούλιο 
2012  ένας  πρόσφυγας  που  επέζησε  και  αποβιβάστηκε  στις  ιταλικές  ακτές, 
ενημέρωσε  ότι  άλλοι  54  που  επέβαιναν  στο  ίδιο  μικρό  πλοιάριο  και  είχαν 
επιβιβαστεί  στις  ακτές  της  Λιβύης,  πέθαναν  στη  διαδρομή  από  αφυδάτωση  μετά 
από 15 ημερών περιπλάνηση στη Μεσόγειο. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2012, μία τραγωδία 
με  τουλάχιστον  61  μετανάστες  νεκρούς  εκτυλίχθηκε  ανοιχτά  της  Σμύρνης,  κοντά 
στα παράλια της Τουρκίας, όταν το πλοιάριο που τους μετέφερε με προορισμό τη 
Χίο ή  τη Σάμο χτύπησε σε ύφαλο και βυθίστηκε. Μεταξύ των νεκρών ήταν και 31 
παιδιά και 3 βρέφη. 

 Ανάμεσα  σε  αυτό  τον  ήδη  εξουθενωμένο    πληθυσμό  από  τις  διώξεις  και  τις 
κακουχίες  της  μεγάλης  διαδρομής  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 οικογένειες με βρέφη 
ή παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία.  

 Οι  αιτούντες  άσυλο    κουβαλούν  τη  τραυματική  εμπειρία  της  δίωξης,  του 
αποχωρισμού  από  τις  εστίες  και  τους  αγαπημένους  τους.    Φθάνοντας  στη  χώρα 
υποδοχής,  εν  προκειμένω  στην  Ελλάδα,  έχουν  να  αντιμετωπίσουν  μία  παντελή 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έλλειψη  υποδομών  υποδοχής.  Η  άγνοια  της  γλώσσας  και  ένα    πολύπλοκο 
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,  επιτείνουν μία ζοφερή κατάσταση προσφυγιάς. Με αυτά τα δεδομένα 
καθίσταται  σαφές  ότι  η  παροχή  νομικής  βοήθειας  και  κοινωνικής  στήριξης    είναι 
απαραίτητη  για  τους  αιτούντες  άσυλο  προκειμένου  να  μπορέσουν  να  κινηθούν 
επαρκώς  στο  δαιδαλώδες  νομικό  πλαίσιο  και  κυρίως  να  ξεπεράσουν  τους 
σκοπέλους  παράτυπων  πρακτικών  της  Διοίκησης.    Επειδή  δεν  υπάρχει  σύστημα 
δωρεάν  νομικής  βοήθειας  στην  Ελλάδα  για  την πρωτοβάθμια  και  δευτεροβάθμια 
διαδικασία  ασύλου,  τα  άτομα  της  ομάδας  στόχου  μπορούν  να  υποστηριχθούν 
δωρεάν μόνο από φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και την Εκκλησία. Το τεράστιο 
αυτό  έλλειμμα    από  άποψη  κρατικών  δομών  για  τη  παροχή  βοήθειας  στους 
πρόσφυγες  προσπαθούν  να  καλύψουν  με  το  έργο  τους  οι  Μη  Κυβερνητικές 
Οργανώσεις και οι Εκκλησιαστικοί φορείς [ σημ. 3]  
 

 Β.2 Δραστηριότητες του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων 
 
Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2011‐Αύγουστος 2012 οι δραστηριότητες 
του Γραφείου επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:  

 
 Παροχή νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης/ υποστήριξης για όλα 
τα στάδια της εθνικής  διαδικασίας ασύλου (παρεμβάσεις, διαμεσολάβηση στη 
διοίκηση, παραστάσεις σε πρωτοβάθμια συνέντευξη του αιτούντα ενώπιον της 
αρμόδιας αρχής (αστυνομία), σύνταξη υπομνημάτων με την ατομική ιστορία και 
το  ιστορικό  δίωξης  για  υποστήριξη  ατομικών  περιπτώσεων,  παράσταση 
δικηγόρου  ή  νομικού  συμβούλου  στη  συνέντευξη  του  αιτούντος  ενώπιον  των  
Επιτροπών προσφυγών στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας διαδικασίας. Η νομική 
υπηρεσία  απασχολεί  8  στο  σύνολο  (συμπεριλαμβανομένης  της  επιστημονικά 
υπεύθυνης  του  Γραφείου)  εξειδικευμένους  νομικούς  και  πολιτικούς 
επιστήμονες  με  εμπειρία  στο  προσφυγικό  δίκαιο  και  το  δίκαιο  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων  
 

 Σύνταξη  επικαιροποιημένων  εκθέσεων  για  τις  ιδιαίτερες  συνθήκες  που 
επικρατούν σε περιοχές ή χώρες  καταγωγής  αιτούντων άσυλο 
 

 Σύνταξη νομικών υπομνημάτων statements για την κατάσταση του ασύλου στην 
Ελλάδα  για  συνηγορία ατομικών υποθέσεων στα πλαίσια  δικαστικής  εξέτασης 
των αιτημάτων σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία βρέθηκαν  

 
  Παροχή κοινωνικής βοήθειας και στήριξης με κοινωνική λειτουργό σε ιδιαίτερα 
ευάλωτες  περιπτώσεις  όπως  ασυνόδευτα  παιδιά,  μονογονεϊκές  οικογένειες,  
βαριά ασθενείς  κ.λ.π,  δικτύωση και συνεργασία με  ενορίες  της Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών για παροχή υλικής βοήθειας 

 



7 

  Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας με 3 εξειδικευμένους διερμηνείς (αραβικά και 
φαρσί/νταρί).   Όλοι  οι  υπόλοιποι  συνεργάτες  των προγραμμάτων  (νομικοί  και 
πολιτικοί  επιστήμονες,    κοινωνική  λειτουργός,  διοικητικό  προσωπικό  )  που 
υλοποιούνται αυτή τη χρονική περίοδο, ομιλούν άριστα την αγγλική και γαλλική 
γλώσσα   και επικοινωνούν απευθείας με  τους επωφελούμενους του Γραφείου 
που  ομιλούν  την  αγγλική  ή  γαλλική  γλώσσα.  Ορισμένοι  συνεργάτες  ομιλούν 
επίσης τη γερμανική και ισπανική γλώσσα 
 

 Υπηρεσίες  συνοδείας  στις  Aρχές  (αστυνομία,  Διεύθυνση  Αλλοδαπών  Αττικής, 
δημόσιες  υπηρεσίες,  νοσοκομεία)  από  τους  δικηγόρους,  την  Υπεύθυνη  του 
Προγράμματος ή τους διερμηνείς /διαμεσολαβητές 

 
 Βοήθεια  στην  επίλυση  προβλημάτων  που  ανακύπτουν  στην  επικοινωνία  με 
άλλες (εκτός αστυνομίας) δημόσιες υπηρεσίες  

 
 Επισκέψεις  σε  κρατητήρια  και  παροχή  νομικών  συμβουλών  και  νομικής 
βοήθειας  (αντιρρήσεις,  παραστάσεις  ενώπιον  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων 
για άρση του μέτρου της κράτησης) σε κρατούμενους αιτούντες άσυλο.   Επίσης 
το γραφείο εξυπηρέτησε πολλές περιπτώσεις αιτούντων άσυλο που κρατούνται 
σε χώρους κράτησης  σε άλλες περιοχές της χώρας και οι οποίοι επικοινώνησαν 
με τον φορέα τηλεφωνικά για να ζητήσουν βοήθεια  

 
 Συνεργασία με ΜΚΟ στην Ευρώπη (και ειδικά εκκλησιαστικούς φορείς) [ σημ. 4] 
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 

 
 Δικτύωση  με    διεθνείς  ΜΚΟ  και  δίκτυα  με  σκοπό  την  αλληλοενημέρωση  και 
οργάνωση  παρέμβασης  στα  θεσμικά  όργανα  της  Ευρώπης    και    διεθνείς 
οργανισμούς  για  θέματα  προστασίας  προσφύγων,  συνθήκες  κράτησης, 
ασυνόδευτους ανηλίκους  κ.λ.π μέσα στο πλαίσιο  του ευρωπαϊκού κεκτημένου 
στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής 
για το άσυλο (βλ. παρακάτω, Συνηγορία, σ. ) 

 
 Παρακολούθηση  της  Ευρωπαϊκής  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  και  Πολιτικής 
Ασύλου σε σχέση και με τα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή (π.χ κρίση στη 
Συρία, μαζική έξοδος προσφύγων, ανάγκες διεθνούς προστασίας )  

 
 Παρακολούθηση της εξέλιξης του θεσμικού πλαισίου του ασύλου στην Ελλάδα 
και  της  μεταναστευτικής  πολιτικής,  με  γραπτές  παρεμβάσεις  και  σχολιασμό 
νομοθετικών κειμένων (στα πλαίσια διαβούλευσης) αναφορικά με την πολιτική 
Αναμόρφωσης  του  συστήματος  ασύλου  στην  Ελλάδα  που  έχει  εξαγγείλει  η 
Ελληνική  κυβέρνηση  μέσω  του  Σχεδίου  Δράσης/Αction  Plan  από  το  2010    και 
εξειδικεύεται με τις νομοθετικές αλλαγές (ν. 3386/11) και την ίδρυση (αλλά όχι 
ακόμα  λειτουργία)  της  Νέας  Υπηρεσίας  Ασύλου  και  των  Κέντρων  Πρώτης 
Υποδοχής (ΚΕΠΥ) 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 Συνηγορία  για  θέματα  προστασίας  της  ομάδας  στόχου  στην  Ελλάδα  και  το 
εξωτερικό,  συμμετοχή  σε  εκστρατείες  ευαισθητοποίησης  και  ενέργειες 
δημοσιότητας  (συνεντεύξεις  της  προισταμένης  του  ERP  σε  εκπροσώπους 
διεθνών οργανισμών ή γνωστές εφημερίδες/έντυπα του εξωτερικού)  

 
 

 Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για  καταπολέμηση ρατσισμού και 
Ξενοφοβίας 
 

 Συμμετοχή  σε  Συνέδρια  και  Hμερίδες  στην  Ελλάδα  και  στο  εξωτερικό,  
παρουσίαση σχετικών εισηγήσεων/ομιλιών από την προϊσταμένη του ERP  
 

 Συμμετοχή και συνεργασίες με Δίκτυα, Διεθνείς Oργανισμούς, ομάδες εργασίας 
και    οργανώσεις  της  κοινωνίας  των Πολιτών  –εκκλησιαστικές  και  μη  –  για  την 
προώθηση  θεμάτων  που  αφορούν  τη  χρηματοδότηση    προγραμμάτων  στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

 
Οι ανωτέρω δράσεις αυτές συνεπικουρούνται ή προϋποθέτουν κάποιες άλλες όπως: 

 Παρακολούθηση  Προκηρύξεων  από  Εθνικούς  φορείς  στο  πλαίσιο  του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για 
χρηματοδότηση (από την προϊσταμένη του Γραφείου)  

 Υλοποίηση  και  αξιολόγηση  προγραμμάτων  χρηματοδοτούμενων  από 
εθνικούς ή/και διεθνείς πόρους  

 Καταγραφή των εξυπηρετούμενων και όλων των ενεργειών που αφορούν τις 
ατομικές  υποθέσεις  σε  ηλεκτρονική  βάση  δεδομένων    που  έχει 
δημιουργήσει ο φορέας στο Zoxo Creator 

 Τήρηση φακέλων με τα στοιχεία, τα αιτήματα και την παροχή βοήθειας 

 Σύνταξη περιοδικών και τελικών εκτενών εκθέσεων αναφοράς και αξιολόγησης 
(στα  ελληνικά  ή  τα  αγγλικά)  προς  την  Ιερά  Σύνοδο  (ετησίως)  και  τους φορείς 
χρηματοδότησης για την πορεία, τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και τα 
αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούνται 

 

ΙΙ.    Λειτουργία  του  «ERP»,  αρχείο  επωφελούμενων,  και 
προγράμματα που υλοποιήθηκαν  
 
Α.   Λειτουργία του Γραφείου, συνεργάτες, προβλήματα, μετακόμιση, 
εξοπλισμός,  ώρες  υποδοχής  κοινού  και  άλλες  δραστηριότητες  του 
προσωπικού εκτός γραφείου  

 
• Το Γραφείο του ERP από το 1999 μέχρι και  τον Νοέμβριο 2011, στεγαζόταν σε 

ενοικιαζόμενο  διαμέρισμα  επί  της  οδού Ηριδανού  4α,  60  τ.μ.  Στον  χώρο  αυτό 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γινόταν  η υποδοχή του κοινού και υλοποιούνταν κατά κανόνα οι δράσεις και τα 
προγράμματα.  
 

• Συνεργάτες,  προσωπικό  του  Γραφείου:  Εκτός  της  προϊσταμένης  του 
Οικουμενικού  Προγράμματος  Προσφύγων  που  είναι  μόνιμο  προσωπικό  του 
ΚΣΠΜ‐ERP  και  είναι  διοικητικά  και  επιστημονικά  υπεύθυνη  του  Γραφείου  (βλ. 
ανωτ.)  στο διάστημα της προαναφερόμενης περιόδου εργάστηκαν στο Γραφείο 
και οι  εξής συνεργάτες στα πλαίσια  των υλοποιούμενων προγραμμάτων μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες:  

       
       Δικηγόροι                                                            6 

Διερμηνείς  3 

Κοινωνικός επιστήμονας/ 

Υπεύθυνη διοικητικής στήριξης  1 

Κοινωνικός Λειτουργός  1 

Λογιστής  1 

      ήτοι σύνολο 13 άτομα. 

 

• Οι  συνθήκες  εργασίας  στο  γραφείο  αυτό  τα  τελευταία  χρόνια  αποδείχτηκαν 
ανεπαρκείς  εφόσον  αφενός  έχει  αυξηθεί  γεωμετρικά  ο  αριθμός  των 
επωφελούμενων  της  υπηρεσίας  μας  που  προσέρχονται  καθημερινά  για 
εξυπηρέτηση,    αφετέρου  αυξήθηκε  ο  αριθμός  των    συνεργατών  που 
απασχολούνται  στα  προγράμματα  που  υλοποιεί  ο  φορέας  με  εξωτερική 
χρηματοδότηση. Το γραφείο του ERP επί της οδού Ηριδανού 4Α ήταν πολύ μικρό 
σε σχέση με τις ανάγκες λειτουργίας του. Επιπλέον δεν υπήρχε ο κατάλληλος ή 
επαρκής τεχνολογικός εξοπλισμός, γραφεία, καρέκλες, κλιματισμός ή θέρμανση 
ούτε και ο απαραίτητος ειδικός χώρος για την αρχειοθέτηση των φακέλων των 
επωφελούμενων που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.  Για τον λόγο 
αυτό  το  Γραφείο  της  Ύπατης  Αρμοστείας  του  ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες  στην 
Ελλάδα  απηύθυνε  σχετικές  επιστολές  προς  τον  Αρχιγραμματέα  της  Ιεράς 
Συνόδου  (βλ.τελευταία  επιστολή  UNHCR  προς  Αρχιγραμματέα  Ιεράς  Συνόδου, 
20/10/12).    Συγχαίρουν  για  το απαιτητικό  και  σημαντικό  έργο που  επιτελεί  το 
ERP  στον  τομέα  προστασίας  των  προσφύγων  στην  Ελλάδα,  επισήμαναν  όμως 
παράλληλα  την  άμεση  ανάγκη  ριζικής  βελτίωσης  του  υφιστάμενου    χώρου 
υλοποίησης των προγραμμάτων προκειμένου να ευθυγραμμιστεί ο φορέας στις 
ελάχιστες  υλικοτεχνικές  προδιαγραφές  που  απαιτούνται  για  την  ανάθεση 
προγράμματος από ΟΗΕ.  

• Μετακόμιση  σε  νέο  Γραφείο  επί  της  οδού  Ηριδανού  20.  Το  UNHCR  κάλυψε 
μέσω  του  υλοποιούμενου  προγράμματος  κατόπιν  σχετικής  πρότασης  της 
υπεύθυνης  του  Γραφείου,  τα  έξοδα  μετακόμισης  και  εγκατάστασης  (βάψιμο, 
επιδιορθώσεις, τοποθέτηση τηλεφωνικού κέντρου κ.λ.π) του ERP, τον Δεκέμβριο 
2011,  σε  νέο  μεγαλύτερο  γραφείο,  100  τ.μ,  επί  της  οδού  Ηριδανού  20  με 
σημαντικά μειωμένο κόστος ενοικίου (500 ευρώ έναντι 740 του προηγουμένου 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μισθίου)  και  καταλληλότερους  χώρους  εργασίας,  ασφάλειας  και  υποδοχής 
κοινού.  Επιλέχθηκε  η  μετακόμιση  να  γίνει  σε  οίκημα  επί  της  ιδίας  οδού  επ’ 
ωφελεία  των  εξυπηρετούμενων.    Η  μετακόμιση  του  Γραφείου  εγκρίθηκε  με 
απόφαση της Ιεράς  Συνόδου τον Ιανουάριο 2012 ενώ και το ΤΕΠΕ γνωμοδότησε 
θετικά υπέρ της επιλεξιμότητας της σχετικής δαπάνης ενοικίου προκειμένου να 
προβλέπεται και εγκρίνεται ετησίως στον προϋπολογισμό του Κέντρου. 

• Αγορά και  εγκατάσταση  τεχνολογικού εξοπλισμού γραφείου και  κλιματιστικών 
καθώς και ειδών γραφείου. Παράλληλα εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το 
UNHCR και η αγορά  τεχνολογικού εξοπλισμού γραφείου που πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές  όπως  ορίζουν  οι  αντίστοιχοι  κανόνες  αγορά  παρόμοιων  ειδών 
του ΟΗΕ. 
 

• Ώρες υποδοχής κοινού και δραστηριότητες συνεργατών εκτός γραφείου  
 
Οι  ώρες  υποδοχής    κοινού  ήταν  3  φορές  την  εβδομάδα  σε  ευέλικτο  ωράριο.  
Δευτέρα από 11 π.μ έως  16.00 το απόγευμα. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή  από 
10.00  π.μ  έως  14.00‐15.00  το  μεσημέρι  (  το  ωράριο  αυτό  παρατεινόταν  όταν 
χρειαζόταν).  Την  Τρίτη  και  την  Πέμπτη  το  γραφείο  παρέμενε  κλειστό  για 
υποδοχή  κοινού    προκειμένου  να  δοθεί  η  δυνατότητα  στους  συνεργάτες  να 
προετοιμάσουν τους φακέλους των επωφελουμένων και τη νομική ύλη και για 
τις  ανάγκες  του  συντονισμού  των  έργων  (συγγραφή  υπομνημάτων,  έρευνα 
χώρες  καταγωγής,  σύσκεψη  συνεργατών)  καθώς  και  για  τη  διεξαγωγή 
μεμονωμένων  συνεντεύξεων  /συνεδριών  κατόπιν  προγραμματισμένου 
ραντεβού  των  συνεργατών  της  νομικής  και  κοινωνικής  υπηρεσίας  με 
επωφελούμενους  ενόψει  προετοιμασίας  νομικής  ύλης  για  τη  συνέντευξη 
ασύλου  στα πλαίσια της διαδικασίας ή λήψη κοινωνικού ιστορικού και παροχή 
συμβουλευτικής.    Εάν  χρειαστεί  οι  δικηγόροι  ή  σε  μερικές  περιπτώσεις  και  η 
προϊσταμένη του ERP/ επιστημονικά υπεύθυνη των προγραμμάτων 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.λ.π.  Η  κοινωνική 
λειτουργός συνοδεύει  ευάλωτες περιπτώσεις σε  νοσοκομεία, άλλες υπηρεσίες 
της  διοίκησης  ή άλλους  συνεργαζόμενους φορείς  (ξενώνες).    Τέλος,  δικηγόροι 
του  Προγράμματος  αλλά  και  η  υπεύθυνη  του  φορέα,  Ευθαλία  Παππά, 
πραγματοποίησαν  συχνές  επισκέψεις  σε  κρατούμενους  αιτούντες  άσυλο  σε 
κρατητήρια  του  λεκανοπεδίου  για  παροχή  νομικής  συμβουλευτικής  και 
βοήθειας.   Τα Σάββατα πρωί,   οι δικηγόροι προσερχόντουσαν πολύ συχνά στη 
Δ/νση  Αλλοδαπών  Αττικής  για  να  ενημερωθούν  για  τα  στοιχεία  του  φακέλου 
επωφελούμενων  μετά  από  σχετική  γραπτή  αίτηση  που  έχει  υποβληθεί 
προγενέστερα [Το Σάββατο είναι η μόνη μέρα που δέχεται το Τμήμα ασύλου να 
«μας»  δείξει  τους  φακέλους  των  επωφελούμενων  και  να  πάρουμε  σχετικά 
αντίγραφα].  Σε  κάθε  περίπτωση  καθημερινά,  οι  δικηγόροι  του  προγράμματος 
εναλλάξ  συνοδεύουν άτομα της ομάδας στόχου στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής 
για  διάφορες  ενέργειες  ή  σε  άλλες  υπηρεσίες  (αστυνομικά  τμήματα, 
δικαστήρια, νοσοκομεία για λήψη πιστοποιητικών αναγκαίων για τη διαδικασία 
ασύλου, κ.λ.π. 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Από τον Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο του 2012 στα πλαίσια της  Εκστρατείας για 
την Πρόσβαση στο Άσυλο,  στην οποία συμμετείχε  το Οικουμενικό Πρόγραμμα 
Προσφύγων τα μέλη της νομικής υπηρεσίας του προγράμματος, η υπεύθυνη του 
φορέα καθώς και οι διερμηνείς συμμετείχαν σε 8 επιτόπιες νυχτερινές αυτοψίες 
που έγιναν σε παρακείμενο δρόμο κοντά στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής (Πέτρου 
Ράλλη),    κάθε  Παρασκευή  βράδυ‐  ξημερώματα  Σαββάτου,  προκειμένου  να 
διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η αστυνομία παραλαμβάνει τα 
αιτήματα ασύλου των αλλοδαπών (βλ. κατ. Συνηγορία, σελ.) 
Η  Υπεύθυνη  του  ERP  συμμετείχε  σε  ομάδες  εργασίας  για  την  πρόσβαση  στο 
άσυλο, την παρακολούθηση της ροής χρηματοδότησης των προγραμμάτων από 
το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο    Προσφύγων  και  σε  συναντήσεις  με  φορείς  και 
οργανώσεις  συμπεριλαμβανομένης  της  Ύπατης  Αρμοστείας  του  ΟΗΕ  για  τους 
Πρόσφυγες  για  την  εξέταση  των  θεμάτων  κοινού  ενδιαφέροντος  (συνθήκες 
υποδοχής  προσφύγων  και  αιτούντων  άσυλο,  προστασία,    νομοθεσία  και 
πρακτική  )  στα  πλαίσια  της  μεταρρύθμισης  του  συστήματος  ασύλου  στην 
Ελλάδα  κ.λ.π.  Η  δικηγόρος  Κατερίνα  Λαζανά  και  υπεύθυνη  συντονισμού  του 
προγράμματος   Hope συμμετείχε στην ομάδα εργασίας του δικτύου (UNHCR και 
Εθνική  Επιτροπή  για  τα  Δικαιώματα  του  Ανθρώπου)  για  την  καταγραφή  των 
θυμάτων  και  περιστατικών  ρατσιστικής  βίας.    Για  συμμετοχή  σε  ημερίδες, 
συνεντεύξεις τύπου και εκπαιδευτικά σεμινάρια, βλ. κατωτ. 
 
Β.  Αρχείο  ενεργών  υποθέσεων  (backlog),  συνεργασίες  με  άλλους 
φορείς 
 
Το Γραφείο ( ΕRP) έχει ένα αρχείο ενεργών εκκρεμών υποθέσεων( backlog) περίπου 
7.000  ατόμων,  καταγεγραμμένων  αποκλειστικά  στην  υπηρεσία  μας  οι  οποίοι 
περιμένουν  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  ασύλου  (εξέταση  ενώπιον  της 
πρωτοβάθμιας  ή  δευτεροβάθμιας  επιτροπής  ασύλου  (επιτροπές  προσφυγών).  Η 
νομική  υπηρεσία  τους  εκπροσωπεί  ενώπιον  της  διοίκησης.  Το  Γραφείο 
συνεργάζεται πολύ στενά με το τμήμα ασύλου της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής, την 
Εισαγγελία  Ανηλίκων  Αθηνών,  το  Υπουργείο  Προστασίας  του  Πολίτη  (Διεύθυνση 
Αλλοδαπών)  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  το  Υπουργείο 
Εργασίας,  Πρόνοιας    (Δ/νση  Κοινωνικής  Πρόνοιας),  το  Συνήγορο  του  Πολίτη,  το 
τμήμα Προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Αθήνα και 
Αντιπροσωπεία στη Ρώμη), Νοσοκομεία  και πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
στα πλαίσια των παραπομπών (ψυχολογική στήριξη, ξενώνες, κ.λ.π). 
 

 
Γ.  Δράσεις  πεδίου:  Προγράμματα  που  υλοποιήθηκαν  και 
ολοκληρώθηκαν   ή συνεχίζουν να υλοποιούνται (Σεπτέμβριος 2011‐ 
Αύγουστος  2012)  με  εξωτερική  χρηματοδότηση,  φορείς 
χρηματοδότησης 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 Γ.1    Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Προσφύγων  /ΕΤΠ  [σημ.]‐Υπουργείο  Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [σημ.5] 

 
 

 Υλοποίηση του προγράμματος Hope (σημ. 6)από 1ης Σεπτεμβρίου 2011 έως 
30  Ιουνίου 2012,  ΕΤΠ/2010‐Υπουργείο Υγείας  και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
αναμενόμενος  αριθμός  εξυπηρέτησης,  600  άτομα  της  ομάδας  στόχου, 
υπεύθυνη  συντονισμού  Κατερίνα  Λαζανά,  νόμιμος  εκπρόσωπος  Αντώνιος 
Παπαντωνίου :  
 
 

• Το  Σχέδιο  Hope    μέσα  από  τη  μακρόχρονη  εμπειρία  του  φορέα  σε  παρόμοια 
προγράμματα  και  σαν  συμπληρωματική  δράση  αλλά  και  επέκταση  παλαιοτέρων 
προγραμμάτων ΕΤΠ που υλοποίησε ο φορέας  προέβλεπε:  

∗  Παροχή  ενημέρωσης,  νομικής  βοήθειας  και  εκπροσώπησης  σε  α’  και  β’ 
στάδιο  σε  άτομα  της  ομάδας  στόχου  με  διερμηνεία  και  ιδιαίτερα  σε 
αιτούντες  άσυλο  που  είναι  ήδη  καταγεγραμμένοι  στην  υπηρεσία  του  ERP 
για συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος τους στα πλαίσια των  
μεταβατικών  διατάξεων,  σε  ευάλωτες  περιπτώσεις,  κρατούμενους  και 
άτομα με βάσιμο φόβο δίωξης 

∗  Παροχή  κοινωνικής στήριξης  στις  πλέον  ευάλωτες περιπτώσεις από αυτές 
που απευθύνονται στο Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων της Εκκλησίας 
στα πλαίσια της νομικής υπηρεσίας 

∗  Υλοποίηση των δράσεων στο γραφείο του ERP στην Αθήνα και όπου αλλού 
χρειάζεται  στη  περιοχή  της  πρωτεύουσας  από  εξειδικευμένους 
επιστημονικούς  συνεργάτες  με  εμπειρία  σε  εργασία  παροχής  νομικών 
συμβουλών και κοινωνικής στήριξης σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες 

∗  Να  δοθεί  ιδιαίτερη  προσοχή  θα  δοθεί  στην  ποιοτική  κάλυψη  των 
αιτημάτων και την νομική εκπροσώπηση 

∗  Κατεξοχήν στόχος τέθηκε η συμβολή στη βελτίωση του συστήματος ασύλου 
στην  Ελλάδα    με  άμεσο  θετικό  αντίκτυπο  στις  ανάγκες  προστασίας  των 
ατόμων  της  ομάδας  στόχου  (συνηγορία  για  τα  άτομα  της  ομάδας  στόχου 
και τον θεσμό του ασύλου ) 

 
• Αποτελέσματα, στόχοι που επιτεύχθηκαν (αναλυτικά, βλ. Παράρτημα 1,) 

 
 Συνολικά  από  τις  δύο  δράσεις  (νομική  βοήθεια  &  κοινωνική    μέριμνα), 

εξυπηρετήθηκαν  918  άτομα  έναντι  600  που  προέβλεπε  η  Προγραμματική 
Σύμβαση.    Εξ  αυτών,  162  εξυπηρετήθηκαν  από  την  κοινωνική  υπηρεσία  η 
οποία  λειτούργησε  συμπληρωματικά  στην  νομική  υπηρεσία  για 
εξυπηρέτηση  των  πλέον  ευάλωτων  περιπτώσεων,  και  756  άτομα 
εξυπηρετήθηκαν από τη νομική υπηρεσία.  

 Η πλειοψηφία αυτών των ατόμων (αιτούντων άσυλο) προερχόντουσαν από 
Αφγανιστάν, Αιθιοπία, Σουδάν και χώρες της Δυτικής Αφρικής. Ενδεικτικά να 
αναφέρουμε  ότι  από  τα  756  άτομα  που  εξυπηρετήθηκαν  από  τη  νομική 
υπηρεσία, 150 ήταν παιδιά (μέλη οικογενειών ή ασυνόδευτοι ανήλικοι που 
ήρθαν  Ελλάδα  χωρίς  γονείς  ή  νόμιμο  κηδεμόνα,  κάποια  από  αυτά  πολύ 
μικρής  ηλικίας  από  3  έως  10  ετών)!  Ανάμεσα  στους  επωφελούμενους  της 
νομικής  υπηρεσίας  υπήρχαν  26  μονογονεϊκές  οικογένειες  συνήθως  με 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νεογέννητα  παιδιά,  71  πολυμελείς  οικογένειες,  78  άτομα,    θύματα 
βασανιστηρίων  ή  σοβαρών  πράξεων  βίας,  25  έγκυοι  και  94  σοβαρά 
ασθενείς.  Σε  σύνολο  756  ατόμων,  520  άτομα  ανήκαν  σε  ευάλωτες 
κατηγορίες.  Η  υπηρεσία  μας  εξυπηρέτησε  στα  πλαίσια  του  Hope  43 
κρατούμενους [ σημ. 7] ενώ για 81 άτομα (45 περιπτώσεις) έγιναν ενέργειες 
για οικογενειακή επανένωση με μέλη των οικογενειών τους που διαβιούν σε 
μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα στα πλαίσια του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ  [σημ. 8] 

 Αναφορικά  με  την  ποιοτική  κάλυψη  των  αναγκών  έτσι  ώστε  να 
μεγιστοποιηθεί  η  ωφέλεια  για  τα  άτομα  που  ζήτησαν  τη  συνδρομή  του 
Γραφείου (ERP) και οι δράσεις να έχουν προστιθέμενη αξία για την διοίκηση 
στα πλαίσια  της συνεχιζόμενης πολιτικής μεταρρύθμισης  του ασύλου στην 
Ελλάδα:  στο  πλαίσιο  της  πρωτοβάθμιας  διαδικασίας  ασύλου,  οι  δικηγόροι 
και  η  επιστημονικά  υπεύθυνη  του  Γραφείου  (Ευθαλία  Παππά) 
παραστάθηκαν  σε  46  συνεντεύξεις  εκ  των  οποίων  οι  17  αφορούσαν 
περιπτώσεις για εξερχόμενο αίτημα (“Δουβλίνο”) και σε 6 συνεντεύξεις στα 
πλαίσια  της  δευτεροβάθμιας  διαδικασίας  ενώπιον  των  Επιτροπών 
Προσφυγών.  Κάποιες συνεντεύξεις συνεχίσθηκαν  και σε δεύτερη συνεδρία 
(ημέρα)  ενώ  και  κάποιες  διήρκεσαν  πάνω  από  7  ώρες.  Της  νομικής 
παράστασης  ενώπιον  αρμοδίων  κατά  περίπτωση  οργάνων  προηγήθηκε 
προετοιμασία  ‐    πολλές  συνεδρίες‐  με  τους  αιτούντες  στο  γραφείο  ή  το 
κρατητήριο  και  προετοιμασία  νομικής  ύλης.  Συνολικά  για  τις  παραπάνω 
περιπτώσεις  κατατέθηκαν  29  αναλυτικά  υπομνήματα  για  τους  λόγους 
δίωξης και τη χώρα καταγωγής των αιτούντων, νομολογία και υπαγωγή στις 
ρήτρες  της  Σύμβασης  της  Γενεύης.    Παράλληλα  υποβλήθηκε  και  ένας 
σημαντικός αριθμός μεταγενέστερων αιτήσεων και αιτήσεων θεραπείας με 
πλήρη κατά περίπτωση νομική τεκμηρίωση.   

 Στο  πλαίσιο  της  κοινωνικής      υπηρεσίας  του  Hope  εξυπηρετήθηκαν 119 
ενήλικες και 43 ανήλικα,  εκ  των οποίων 14 ασυνόδευτοι ανήλικοι και 29 
παιδιά  που  διαβιούν  στην  Ελλάδα  με  τις  οικογένειες  τους  [βλ.  αναλυτικά 
σημ. 9  ].   Από  το σύνολο  των εξυπηρετούμενων  της κοινωνικής υπηρεσίας 
(162),  ο μεγαλύτερος  αριθμός (148 άτομα,  βλ. γράφημα 6, παράρτημα 1 ) 
ανήκει σε ευάλωτη κατηγορία (vulnerable) ή εξαιρετικά ευάλωτη (extremely 
vulnerable individuals/EVI). 

 Το  επιστημονικό  προσωπικό  που  απασχολήθηκε  στο  πρόγραμμα  ήταν  οι 
δικηγόροι Κατερίνα Λαζανά (και υπεύθυνη συντονισμού), Αλίκη Γεωργιάδη, 
Όλγα  Ζιώρη,  η  πολιτική  επιστήμων  (υπεύθυνη  διοικητικής  στήριξης) 
Χριστίνα Πρίφτη,  και  η  κοινωνική  λειτουργός  Έλλη Κούβαρη.  Επιστημονικά 
υπεύθυνη  και  υπεύθυνη  προσωπικού  καθώς  και  αξιολογήτρια  του 
προγράμματος ήταν η Ευθαλία Παππά. 

 Συμμετοχή της προϊσταμένης του ERP σε άτυπη ομάδα εργασίας και πίεσης 
μαζί  με  εκπροσώπους  άλλων  φορέων  που  συγχρηματοδοτήθηκαν  από  το 
τακτικό  πρόγραμμα  ΕΤΠ  2010 προκειμένου  να  συναντηθούν με αρμόδιους 
υπηρεσιακούς  φορείς  του  Υπουργείου  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης 
και  να  εκθέσουν  τα  προβλήματα  με  τη  ροή  χρηματοδότησης.  Η  Ε.  Παππά 
εξουσιοδοτήθηκε  από  την  ομάδα  να  συντάξει  1  από  τις  επιστολές  που 
απεστάλησαν, η οποία συνυπογράφτηκε 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 από  όλες  τις  Οργανώσεις.  Στα  πλαίσια  αυτής  της  ομάδας  έγιναν  αρκετές 
συναντήσεις  με  τον  Γεν.  Γραμματέα  Πρόνοιας  του  Υπουργείου  και  άλλους 
αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.  

 
 

 Πρόγραμμα Hope ΙΙ από 1ης Ιουλίου 2012 έως 30 Απριλίου 2013, ΕΤΠ/2011‐
Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  αναμενόμενος  αριθμός 
εξυπηρέτησης,  600  άτομα  της  ομάδας  στόχου,  νόμιμος  εκπρόσωπος  ο 
Διευθυντής  του  «Κέντρου»  Αρχ.  Τιμόθεος  Άνθης  με  Απόφαση  της  Ιεράς 
Συνόδου 
 

 
• Με Απόφαση  της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας**  

μας ανατέθηκε   η συνέχιση  του προγράμματος HOPE, με  τον  τίτλο Hope 2 
στα  πλαίσια  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Προσφύγων  2011,  για  πρώτη φορά 
χωρίς  τη  διαδικασία  της  προκήρυξης  και  έγκρισης.  Η  σχετική  πρόταση 
προετοιμάσθηκε  και  κατατέθηκε  από  την  Προϊσταμένη  του    Οικουμενικού 
Προγράμματος  Προσφύγων  τον  Απρίλιο  2012    με  την  αρχική  έγκριση  του 
Αρχιγραμματέα ενώ μετά τις καταστατικές αλλαγές  του φορέα ΚΣΠΜ‐ ERP, 
υποβλήθηκε  αναθεωρημένη  πρόταση  με  τις  σχετικές  αλλαγές  και  την 
έγκριση  υλοποίησης  το  προγράμματος  από  την  Ιερά  Σύνοδο  με  νόμιμο 
εκπρόσωπο του προγράμματος τον Διευθυντή του Κέντρου Αρχιμ. Τιμόθεον 
 
** από  την 01/07/2012,  έγινε μεταφορά    της  Γενικής  Γραμματείας Πρόνοιας στην 
οποία  υπάγεται  η  Δ/νση  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  από  το  Υπουργείο  Υγείας  στο 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.   
 

• Το επιστημονικό προσωπικό είναι το ίδιο που απασχολήθηκε και  στο Hope, 
με  μία  διαφορά:  προστέθηκε  η  δικηγόρος  Ευαγγελία  Καρδαμάκη 
(προηγουμένως  είχε  απασχοληθεί  στα  προγράμματα  που  υλοποίησε  το 
Γραφείο ως επιχειρησιακό εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας, βλ. κατωτ.) ενώ 
αποχώρησε  η  Όλγα  Ζιώρη.  Επιστημονικά  υπεύθυνη  του  έργου  και 
συντονίστρια του προγράμματος η Ευθαλία Παππά 

• Κατά  τους  μήνες  Ιούλιο  –  Αύγουστο  2012  το  σύνολο  των 
επωφελούμενων/νέων καταγραφών ανήλθε σε 86 άτομα. Πλήρη στατιστικά 
στοιχεία τριμήνου θα είναι έτοιμα τον Οκτώβριο 2012.  

 
 Γ.2 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες /UNHCR  

   
 IP Agreement IP No. 12, phase II /2011 (συμφωνία  με  Ύπατη Αρμοστεία του 

ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες/UNHCR  ως  επιχερησιακών  εταίρων  ),  τίτλος  του 
προγράμματος «Legal  Assistance  and  Representation  to  Asylum  seekers  / 
Asylum Reform Project in Greece»/ Νομική Βοήθεια και Εκπροσώπηση των 
αιτούντων  άσυλο  στην  Ελλάδα  στα  πλαίσια  της  Μεταρύθμισης  του 
συστήματος ασύλου, χρονική περίοδος : 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 
(περίοδος  αναφοράς  Σεπτέμβριος‐Δεκέμβριος  2011),  νόμιμος  εκπρόσωπος 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Αρχ.  Τιμόθεος  Άνθης  με  Απόφαση  της  Ιεράς  Συνόδου  που  ενέκρινε  την 
υλοποίηση του προγράμματος 
       

• Πρόκειται  για  την  ανανέωση  για    το  δεύτερο  εξάμηνο  2011  [  σημ.  ]της 
Ειδικής  Συμφωνίας(  Partner  Agreement)    για  συνέχιση  υλοποίησης  από  το 
ΚΣΠΜ‐ERP  ως  επιχειρησιακού  εταίρου/implemented  partner    του  UNHCR 
του προγράμματος νομικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο που ξεκίνησε για 
πρώτη φορά με χρηματοδότηση του Διεθνούς Οργανισμού  την 1η Μαρτίου  
‐30 Ιουνίου 2011 [ σημ. 10.] 
 

• Επιστημονικοί  συνεργάτες  που  απασχολήθηκαν  στο  πρόγραμμα  από  1ης 
Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012   ήταν οι δικηγόροι  Εύη Καρδαμάκη, 
Ειρήνη  Μαυροπούλου  και  η  ασκούμενη  δικηγόρος  Καλλιόπη  Τζανή,    η 
πολιτική  επιστήμων  Χριστίνα  Πρίφτη  για  τη  διοικητική  στήριξη  και 
συντονισμό των υποθέσεων Δουβλίνου (ημιαπασχόληση, επίσης εργάσθηκε 
και  στο  Hope  βλ.  ανωτ.  )  καθώς  και  η  κοινωνική  λειτουργός  –
ημιαπασχόληση‐  Έλλη  Κούβαρη.      Υπεύθυνη  Συντονισμού  και  οικονομικής 
διαχείρισης  ήταν  η  Ευθαλία  Παππά.  Για  τη  πρόσληψη  του  2ου  δικηγόρου 
καθώς και του ασκούμενου, έγινε προκήρυξη διαμέσου της ιστοσελίδας της 
Ύπατης Αρμοστείας και υπήρξε πολύ μεγάλος αριθμός αιτήσεων δικηγόρων 
με  μεταπτυχιακές  σπουδές  και  εμπειρία  στο  Δίκαιο  Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.  Συνεντεύξεις  για  την πρόσληψη έγιναν στο γραφείο  του ERP 
από  την  Υπεύθυνη  Συντονισμού  του  Προγράμματος.  Στο  πρόγραμμα 
απασχολήθηκαν και δύο διερμηνείς για τα αραβικά και τα φαρσί/νταρί. 
 

• Αποτελέσματα, στόχοι που επιτεύχθηκαν ενδεικτικά  (αναλυτικά, βλ. 
Παράρτημα 2,) 
 
Ο  αριθμός  των  επωφελουμένων  ανήλθε  σε  358  άτομα  έναντι  150  που 
προβλεπόταν  στη  συμφωνία  (Agreement).    254  ήταν  νέες  καταγραφές  στο 
Γραφείο  ERP  (νομική  και  κοινωνική  υπηρεσία)  και  104  ήταν  παλαιές 
περιπτώσεις που  επανήλθαν  για  νέα  εξυπηρέτηση πρώτη φορά μέσα στην 
περίοδο υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος. Εξ αυτών: οι άνδρες ήταν 
215  και  οι  γυναίκες  81.  Εξυπηρετήθηκαν  επιπλέον    62  ανήλικοι  εκ  των 
οποίων 34 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι. 150 άτομα ανήκαν σε μία ευάλωτη 
κατηγορία  [  βλ.  Παράρτημα  2,  σελ.  2  πίνακας  3.],  37  οικογένειες 
(αντιστοιχούν  75  άτομα),  και  15  μονογονεϊκές  (27  άτομα).  40  άτομα 
αντιμετώπιζαν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, 14 ήταν έγκυοι και 29 άτομα 
ήταν  θύματα  σοβαρών  πράξεων  βίας  ή  θύματα  βασανιστηρίων.    Ανάμεσα 
στους  επωφελούμενους  ήταν  14  κρατούμενοι,  τους  οποίους  οι  δικηγόροι 
επισκέφθηκαν  σε  κρατητήρια  του  λεκανοπεδίου  (αεροδρόμιο,  Πέτρου 
Ράλλη, Ελληνικό, Πειραιάς, Ασπρόπυργος, Αμυγδαλέζα –ανήλικοι‐).  
Για  19  άτομα  (12  περιπτώσεις)  έγιναν  ενέργειες  από  τους  συνεργάτες  του 
προγράμματος  στα  πλαίσια  της  διαδικασίας  του  Κανονισμού  (Δουβλίνο  ΙΙ)   
βλ.  ανωτ.  σελ.  Μέχρι  το  πέρας  ολοκλήρωσης  του  προγράμματος  12 
επωφελούμενοι  μεταξύ  των  οποίων  7  ασυνόδευτοι  ανήλικοι  και  δύο 
μονογονεϊκές οικογένειες είχαν ήδη αναχωρήσει για άλλη ευρωπαϊκή χώρα 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για  να  συνενωθούν  με  μέλη  της  οικογένειας  τους  με  τη  συμβολή  της 
υπηρεσίας μας.  

• Παρακολούθηση  του  προγράμματος,  υποβολή  περιοδικών  διμηνιαίων 
εκθέσεων και  τελικής έκθεσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στην 
Περιφερειακή Αντιπροσωπεία του UNHCR στη Ρώμη (monitoring & financial 
report) στην αγγλική γλώσσα, οικονομικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές:   
 
Στα  πλαίσια  της  παρακολούθησης  του  έργου,  το  Γραφείο  είχε  συμβατική 
υποχρέωση  να  ετοιμάζει  και  υποβάλει  διμηνιαία  έκθεση  με  τα 
αποτελέσματα,  στατιστικά,  ενέργειες,  δυσκολίες,  αξιολόγηση  της  πορείας 
υλοποίησης.  Επίσης  έγιναν  και  αρκετές  συναντήσεις  με  εκπροσώπους  του 
τομέα προστασίας του Γραφείου του UNHCR στην Ελλάδα και την υπεύθυνη 
του  προγράμματος  Αurvasi  Patel,  για  να  συζητηθούν  θέματα  που 
αφορούσαν  τα  πρακτικά  προβλήματα  που  είχαν  ανακύψει  με  τη  διοίκηση 
στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του συστήματος ασύλου ‐με βάση ατομικές 
υποθέσεις  επωφελούμενων  μας‐  και  άλλες  δυσκολίες  που 
αντιμετωπίστηκαν  στην  πορεία  και  αφορούσαν  την  υλοποίηση  του 
προγράμματος,    όπως  π.χ  το  γεγονός  ότι  αυξήθηκαν  γεωμετρικά  οι 
περιπτώσεις  «Δουβλίνου»  που  προσέρχονταν  στο  ERP  για  βοήθεια  και  ο 
αριθμός  των  Αφγανών  επωφελουμένων  ενώ  δεν  υπήρχε  παράλληλη 
δυνατότητα  να  απασχοληθεί  ένας  επιπλέον  διερμηνέας  για  να 
ανταποκριθούμε  στη  ζήτηση  υπηρεσιών.  Παράλληλα  υπήρχε  πολύ  συχνή 
γραπτή  εμπεριστατωμένη  ενημέρωση  (ηλεκτρονικά  και  με  φαξ)  από  την 
υπηρεσία μας  (υπεύθυνη συντονισμού) προς  το UNHCR για θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος.  Στο  τέλος  Ιανουαρίου  2012  υποβάλαμε  αναλυτική 
περιγραφική έκθεση αξιολόγησης με τα αποτελέσματα του έργου [ βλ. παρ 
2]  καθώς  και  την  έκθεση  με  τα  οικονομικά  στοιχεία.  Το  ύψος  της 
απορρόφησης της σχετικής επιχορήγησης ανήλθε στο 99%. Η υλοποίηση του 
έργου  αξιολογήθηκε  πολύ  θετικά  όπως  προκύπτει  ρητά  από  το  κείμενο 
Συμφωνίας  για  την  επόμενη  ακριβώς  περίοδο.  Επίσης  πραγματοποιήθηκε 
έλεγχος  από  ορκωτούς  λογιστές,    μετά  το  πέρας  υλοποίησης,    οι  οποίοι 
επισκέφθηκαν  το  γραφείο  μας.    Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  ήταν 
απόλυτα ικανοποιητικά σύμφωνα με την υπεύθυνη διοίκησης του Γραφείου 
UNHCR  στην  Ελλάδα,  κα  Φρόσω  Σπέντζου  και  αναμένουμε  και  τη  σχετική 
γραπτή έκθεση η οποία δεν μας έχει αποσταλεί ακόμα. 
 

 UNHCR,  KSPM‐ERP  IP  Agreement  No.  19  for  the  first  semester  of  2012, 
τίτλος:  « Legal  Assistance  and  Representation  to  Asylum  seekers  /  Asylum 
Reform Project in Greece» Νομική Βοήθεια και Εκπροσώπηση των αιτούντων 
άσυλο  στην  Ελλάδα  στα  πλαίσια  της  μεταρρύθμισης  του  συστήματος 
ασύλου,  χρονική  περίοδος  :  1η  Ιανουαρίου  έως  30  Ιουνίου  2012,  νόμιμος 
εκπρόσωπος  του προγράμματος  έναντι  του UNHCR o Αρχ.  Τιμόθεος Άνθης 
με  Απόφαση  της  Ιεράς  Συνόδου  που  ενέκρινε  την  υλοποίηση  του 
προγράμματος 

• Πρόκειται  για  νέα  συμφωνία  με  την  Ύπατη  Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  για  τους 
Πρόσφυγες  για  συνέχιση  ουσιαστικά  των  δράσεων  νομικής  βοήθειας  και 
εκπροσώπησης αιτούντων άσυλο στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου στην 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Ελλάδα  και  κοινωνικής  στήριξης  των  πλέον  ευάλωτων  περιπτώσεων.  Οι 
επιστημονικοί  συνεργάτες  που  απασχολήθηκαν  είναι  οι  ίδιοι  με  το 
προηγούμενο  πρόγραμμα  (βλ.  ανωτ.).  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τον  Αφγανό 
διερμηνέα ενώ για τους 4 τελευταίους μήνες υπήρξε μία αλλαγή στον άραβα 
διερμηνέα  

• Αποτελέσματα,  στόχοι  που  επιτεύχθηκαν  ενδεικτικά    (αναλυτικά,  βλ. 
Παράρτημα 3,) 
 
Συνολικά  εξυπηρετήθηκαν  457  άτομα,  αριθμός  πολύ  μεγαλύτερος  από 
αυτόν  που  είχε  αρχικά  προβλεφτεί  (170)  και  συνιστά  ποσοστό  269% 
υψηλότερο από τον στόχο. Παρασχέθηκε νομική βοήθεια/εκπροσώπηση στα 
πλαίσια  της  διαδικασίας  ασύλου  και  κοινωνική  στήριξη.  Ο  αριθμός  των 
οικογενειών  που  απευθύνθηκαν  στο  πρόγραμμα  ήταν  80  (παιδιά 
οικογενειών 53) ενώ οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ήταν 29.  Εξ αυτών 105 άτομα 
υποστηρίχθηκαν  για  να  υποβάλουν  αίτημα  ασύλου  ενώ  οι  δικηγόροι 
παρέστησαν  σε  50  περιπτώσεις  (65  επωφελούμενοι)  στα  πλαίσια  των 
συνεντεύξεων  ασύλου  από  τη  διοίκηση.  Υποβλήθηκαν  από  τη  νομική 
υπηρεσία  16  λεπτομερή  νομικά  υπομνήματα  για  συνηγορία  των  ατομικών 
υποθέσεων  προκειμένου  να  αναγνωρισθούν ως  πρόσφυγες.  Προσφέρθηκε 
νομική  βοήθεια  σε  28  κρατουμένους.  Οι  περιπτώσεις  «Δουβλίνου»  για 
οικογενειακή  επανένωση  ήταν  41  και  αντιστοιχούσαν  με  57  άτομα.  Ένας 
αριθμός  από  αυτές  τις  περιπτώσεις  δρομολογήθηκε  επιτυχώς  για 
αναχώρηση από την Ελλάδα (άθροισμα πολλών διαφορετικών παραμέτρων). 
Τέλος αναφορικά με την κοινωνική υπηρεσία, εξυπηρετήθηκαν 78 άτομα, οι 
πλέον ευάλωτες από τις ανωτέρω περιπτώσεις.  

• Παρακολούθηση  του  προγράμματος,  υποβολή  διμηνιαίων  εκθέσεων  και 
τελικής έκθεσης, οικονομικός έλεγχος 
 
Ισχύουν όσα περιγράφηκαν ανωτέρω για  το προηγούμενο πρόγραμμα. Στα 
πλαίσια  υλοποίησης  του  έργου,  υποβλήθηκαν  2  διμηνιαία  δελτία  για  το 
φυσικό  αντικείμενο  ενώ  η  τελική  έκθεση  [  παραρτ.3]  υποβλήθηκε  στις  13 
Αυγούστου  μαζί  με  την  οικονομική  έκθεση.  Η  απορρόφηση  του 
προϋπολογισμού  έφθασε  στο  100%  περίπου.  Έλεγχος  παραστατικών 
δαπανών  πραγματοποιήθηκε  στο  γραφείο  μας  από  υπαλλήλους  της 
οικονομικής υπηρεσίας του UNHCR στην Αθήνα (κα Βιολέττα Πετρίδου) και 
διαπιστώθηκε  πολύ  καλή  αποτύπωση  των  οικονομικών  στοιχείων  και 
πλήρης  συμφωνία  στις  δαπάνες  που  πραγματοποιήθηκαν.    Στο  διάστημα 
των τελευταίων 3 μηνών, η υπεύθυνη συντονισμού  (προϊσταμένη του ERP) 
είχε  αρκετές  συναντήσεις  με  τον  επικεφαλής  του  Γραφείου  Αθηνών  κο 
Τσαρμπόπουλο καθώς και υπαλλήλους του τομέα προστασίας προκειμένου 
να  συζητήσουν  το  ενδεχόμενο  μικρής  παράτασης  του  προγράμματος  (δεν 
προβλεπόταν αρχικά παράταση ή ανανέωση για το β εξάμηνο 2012) για να 
καλυφθούν  επείγουσες    ανάγκες  παρακολούθησης  ατομικών  υποθέσεων 
επωφελουμένων  που  εκκρεμούσαν  (κυρίως  υποθέσεις  Δουβλίνου  για  τις 
οποίες είχε δρομολογηθεί το εξερχόμενο αίτημα από τη χώρα μας προς άλλη 
χώρα της Ε.Ε). 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 UNHCR, KSPM‐ERP IP Agreement No. 19, παράταση για ένα τετράμηνο του 
προηγούμενου προγράμματος, από 1ης Ιουλίου έως 30 Οκτωβρίου 2012. 
 

• Πρόκειται για συνέχιση του προγράμματος με μειωμένο προϋπολογισμό και 
επιστημονικό  προσωπικό  (2    δικηγόροι,  Καλλιόπη  Τζανή  και  Ειρήνη 
Μαυροπούλου, 1 πολιτική  επιστήμων υπεύθυνη για την διοικητική στήριξη 
και  την  παρακολούθηση  των  εκκρεμών  υποθέσεων  Δουβλίνου    και  2 
διερμηνείς με ημιαπασχόληση)  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της  
νομικής  υπηρεσίας  αναφορικά  με  τις  εκκρεμείς  (εξ  υπαιτιότητας  της 
διοίκησης) ατομικές υποθέσεις που είχαν χρεωθεί στο πρόγραμμα κατά  τη 
διάρκεια  του  1ου  εξαμήνου.  Μέχρι  το  τέλος  Αυγούστου  2012  είχαν 
εξυπηρετηθεί  87  άτομα  ενώ  ήδη  έχει  δρομολογηθεί  στα  πλαίσια  της 
διαδικασίας  «Δουβλίνου»  η  αναχώρηση  τουλάχιστον  15  περιπτώσεων  (το 
Γραφείο  παρακολουθεί  πολύ  στενά  τη  διαδικασία  και  παρεμβαίνει  όταν 
χρειάζεται  για  να  αποφευχθούν  λάθη  και  παραλείψεις  της  διοίκησης  – 
αστυνομία‐ που μπορεί να στοιχίσουν τη ματαίωση της αναχώρησης! 
 

 

ΙΙΙ.  Συνηγορία  (advocacy)  για  ατομικές  περιπτώσεις  και  θεσμική 
βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και διαδικασιών ασύλου 

 

     Η συνηγορία έχει    σκοπό    τη  βελτίωση  των συνθηκών υποδοχής  των ατόμων  της 
ομάδας στόχου, μέσα από  γραπτές παρεμβάσεις προς  τη Διοίκηση,  συνεντεύξεις 
τύπου  για  θεσμικά  θέματα  (προβλήματα  που  ακυρώνουν  την  εφαρμογή  του 
νόμου) αλλά και προτάσεις για άρση των πρακτικών δυσκολιών που ανακύπτουν 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα. 
Στα πλαίσια αυτά οι συνεργάτες του Προγράμματος συνέταξαν και απέστειλαν στις 
αρμόδιες  αρχές  ένα  πολύ  μεγάλο  αριθμό  επιστολών  για  ατομικές  υποθέσεις  με 
έμφαση στις θεσμικές υποχρεώσεις της διοίκησης και το αντίστοιχο «γράμμα του 
νόμου».  

 
 9 εμπεριστατωμένες αναφορές στον Συνήγορο του Πολίτη για θέματα παραβίασης 

νομοθεσίας από τη διοίκηση, λάθη ή παραλείψεις, με αφορμή ατομικές υποθέσεις 
για  τις  οποίες  λάβαμε  γνώση  (διαδικασία  ασύλου,  κοινωνικο‐οικονομικά 
δικαιώματα  αιτούντων  άσυλο  και  προσφύγων,  περιστατικά  κακοποίησης  από 
αστυνομικές δυνάμεις, δυσκολία δικηγόρων ERP   να επισκεφθούν κρατούμενους, 
κράτηση ανηλίκων, κ.λ.π). 

 πολλές  ενημερωτικές  αναφορές  στην  Ύπατη  Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  για  τους 
Πρόσφυγες για τη διαδικασία των συνεντεύξεων στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής, τις 
συνθήκες  κράτησης,  και  άλλα  θέματα  προστασίας  με  βάση  την  εμπειρία  και 
καθημερινή επαφή με τη διοίκηση των συνεργατών του ERP  
 

 δεκάδες  αναφορές  στη  Δ/νση  Αλλοδαπών  Αττικής  –  Πέτρου  Ράλλη  ‐  (τμήμα 
πολιτικού  ασύλου  και  Διευθυντή  )  για  προβλήματα  που  είχαν  ανακύψει  στα 
πλαίσια  της  διαδικασίας  ασύλου  και  διαπιστώσαμε  μέσα  από  τον  χειρισμό  των 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ατομικών  υποθέσεων  επωφελούμενων  μας  και  συνιστούν  παραβιάσεις  της 
κείμενης νομοθεσίας σύμφωνα με τη γνώμη της  νομικής μας υπηρεσίας 
 

 επιστολές  προς  Δ/ντη  Δ/νσης  Αλλοδαπών  Αρχηγείου  Ελληνικής  Αστυνομίας  ( 
Υποστράτηγο  κο  Κατριαδάκη)  για  θέματα  που  αφορούσαν  τις  δυσκολίες 
πρόσβασης  στο  άσυλο  ατόμων  με  βάσιμο  φόβο  δίωξης  (είχαμε  συντάξει  έναν 
κατάλογο  με  13  υποθέσεις  και  τεκμηρίωση),  πλημμελή  διεκπεραίωση  από  την 
διοίκηση υποθέσεων Δουβλίνου κ.λ.π 

 
Επίσης άλλες δραστηριότητες ή ενέργειες συνηγορίας είναι οι κάτωθι: 

 
 Συμμετοχή  στην  εκστρατεία  για  την  πρόσβαση  στο  άσυλο,  http://asylum‐

campaign.blogspot.gr/.    To  Οικουμενικό  Πρόγραμμα  Προσφύγων  συμμετείχε 
ενεργά κατά τη διάρκεια όλων αυτών των μηνών του τριμήνου στην εκστρατεία για 
την  πρόσβαση  στο  άσυλο  που  συνδιοργανώθηκε  από  ΚΣΠΜ‐Οικουμενικό 
Πρόγραμμα  Προσφύγων,  Ελληνικό  Συμβούλιο  για  τους  Πρόσφυγες,  Διεθνή 
Αμνηστία,  Δίκτυο  για  την  υποστήριξη  των  προσφύγων  και  μεταναστών,  Ομάδα 
Δικηγόρων  για  την  υποστήριξη  των  προσφύγων/μεταναστών  και  το  Αίτημα.    Η 
Εκστρατεία  για  την  Πρόσβαση  στο  Άσυλο,  μετά  από  επιτόπια  έρευνα  για  την 
πρόσβαση στο άσυλο στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής (οδός Πέτρου Ράλλη) από 
τον Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο του 2012, συνέταξε σχετική αναφορά,  η οποία θα 
αποσταλεί  στα  όργανα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και 
Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο)  και  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  (Επίτροπος  για  τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιτροπή Υπουργών, Κοινοβουλευτική Συνέλευση) και θα 
κοινοποιηθεί στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου και στα αρμόδια ελληνικά υπουργεία και αρχές.  Το πρώτο  τμήμα 
της  αναφοράς  (7  σελίδες)  εμπεριέχει  τα  πραγματικά  περιστατικά  αυτής  της 
έρευνας  και  το  υπόλοιπο αφορά  τη  νομική  τους  τεκμηρίωση.  Στα πλαίσια αυτής 
της  εκστρατείας  έγιναν  επιτόπιες  επισκέψεις  (8)  των  μελών  των  ανωτέρω 
οργανώσεων και συλλογικοτήτων  κάθε Παρασκευή βράδυ, ξημερώματα Σαββάτου 
σε παρακείμενο δρόμο, δίπλα στην οδό Σαλαμινίας στην Πέτρου Ράλλη, κοντά στη 
Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής  προκειμένου  να  διαπιστωθούν  οι  συνθήκες  κάτω από 
τις οποίες η αστυνομία παραλαμβάνει  τα αιτήματα ασύλου  των αλλοδαπών που 
συνωστίζονται εκεί εφόσον δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα όπως αναφέραμε στην 
αρχή του παρόντος.   Επίσης οργανώθηκαν εβδομαδιαίες συναντήσεις μεταξύ των 
μελών  των  φορέων  που  συμμετείχαν  στην  εκστρατεία  για  να  αξιολογηθούν  τα 
ευρήματα αυτής της εβδομαδιαίας αυτοψίας). Στον ιστότοπο που δημιουργήθηκε,  
έχει  αναρτηθεί  αρχειακό  υλικό  με  βίντεο,  φωτογραφίες,  συνεντεύξεις  και 
αναλύσεις βλ. http://asylum‐campaign.blogspot.gr/.  Τα αποτελέσματα αυτής της 
εκστρατείας  θα  ωφελήσουν  μεγάλο  αριθμό  αιτούντων  άσυλο  και  έχουν 
προστιθέμενη αξία για τον θεσμό του ασύλου στην Ελλάδα και την βελτίωση της 
διαδικασίας ασύλου αφού τουλάχιστον από Ιούνιο 2012 η αστυνομία αποφάσισε 
να λαμβάνει εβδομαδιαίως 60 αιτήματα αντί των 20 που λάμβανε κάθε Σάββατο 
κάτω από την συγκεκριμένη διαδικασία. 
 

 Πρόσκληση Προϊσταμένης ERP σε εκδηλώσεις ως ομιλήτριας. Η Ευθαλία Παππά 
προσκλήθηκε  να  παρουσιάσει  μία  ομιλία  για  τη  διαδικασία  του  ασύλου  στη 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Ελλάδα  σήμερα    (θεωρία  και  πρακτική)  σε  εκδήλωση  για  την  ημέρα  του 
Πρόσφυγα, που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων (GFR) και το 
Ευρωπαϊκό  Γραφείο  για  την  Αντίρρηση  Συνείδησης  (EBCO)  στην  ΕΣΗΕΑ  στις  20 
Ιουνίου  2012.  Η  ομιλία  αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  της  Ειδικής  Συνοδικής 
Επιτροπής  για  τους  Μετανάστες,  Πρόσφυγες  και  Παλιννοστούντες.  Επίσης 
προσκλήθηκε  να  παρουσιάσει  εκ  μέρους  των  φορέων  που  συμμετέχουν  στην 
«Εκστρατεία  για  την  Πρόσβαση  στο  Άσυλο»  τη  δραστηριότητα  του  δικτύου  σε 
ομιλία στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στις 7 Ιουλίου στο Άλσος Γουδί. 
 

 Συνυπογραφή δελτίων τύπου. Στα πλαίσια της εκστρατείας για την πρόσβαση στο 
άσυλο,  δόθηκαν  2  κοινά  δελτία  τύπου,  17/2/12  και  15/3/12.  Στα  πλαίσια  της 
συμμετοχής  στο  δίκτυο  για  την  καταγραφή  περιστατικών  ρατσιστικής  βίας  το 
ΚΣΠΜ‐ERP  συνυπέγραψε  στις  15/8/12  το  κοινό  δελτίο  τύπου  για  το  περιστατικό 
της δολοφονικής επίθεσης κατά Ιρακινού στο κέντρο της Αθήνας που συνέταξε το 
Γραφείο  της  Ύπατης  Αρμοστείας  του  ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες  και  η  Εθνική 
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 
 

 Επεξεργασία και αποστολή σχολίων στα πλαίσια διαβούλευσης για το νέο σχέδιο 
ΠΔ για τις διαδιακασίες ασύλου στα πλαίσια της λειτουργίας της Νέας Υπηρεσίας 
Ασύλου (Ν. 3907/11).  Η νομική υπηρεσία του Γραφείου ετοίμασε και έστειλε τον 
Ιούλιο  2012  στη  Νέα  Υπηρεσία  Ασύλου  (υπεύθυνη  κα  Μαρία  Σταυροπούλου, 
πρώην  μέλος  της  Ειδικής  Συνοδικής  Επιτροπής  για  τους  Πρόσφυγες  και 
Μετανάστες)  αναλυτικά  σχόλια  επί  του  σχεδίου  ΠΔ  για  την  ενσωμάτωση  στην 
νομοθεσία της Οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου. 
 

 Επιστολή της προϊσταμένης του Γραφείου, 14/2/12  προς τα μέλη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  που  επισκέφθηκαν  την  Ελλάδα  σε  αποστολή    μαζί  με  την  Ύπατη 
Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες,  Διεθνή  Οργανισμό  Μετανάστευσης, 
Frontex  και  άλλους  Ευρωπαϊκούς  θεσμικούς  φορείς  (συνάντηση  στα  Γραφεία  UNHCR 
στην  Αθήνα)  προκειμένου  να  εκτιμήσουν  αν  έχει  γίνει  πρόοδος  στα  πλαίσια  της 
μεταρρύθμισης  του  συστήματος  ασύλου  αναφορικά  και  με  την  απόφαση  του 
Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  /υπόθεση  MSS    κατά 
Ελλάδος.  Η  επιστολή  –αγγλικά  ‐    με  τίτλο  «προβληματισμοί  αναφορικά  με  την 
μεταρρύθμιση  του συστήματος ασύλου στην Ελλάδα μέσα από  την  εμπειρία  του 
Οικουμενικού  Προγράμματος  Προσφύγων»  δημοσιεύθηκε  στον  ιστότοπο  του 
CCME (Churches Commission  for Migrants  in Europe) και στο εβδομαδιαίο δελτίο 
του ECRE 

 Συνεντεύξεις  προϊσταμένης  Γραφείου  σε  ξενόγλωσσες  εφημερίδες  για  το  έργο 
που επιτελεί το Γραφείο και τα προβλήματα των προσφύγων στην Ελλάδα 
 
1. Νοέμβριο  2011,  εφημερίδα    Hamburger  Abendblatt  και  ο  τίτλος  του  άρθρου 

Armenkuche unter der Acropolis. Ο δημοσιογράφος είχε επισκεφθεί το ERP 
2.  Ιούλιος 2012, συνέντευξη σε δημοσιογράφο της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit. 

Δεν γνωρίζουμε αν το άρθρο έχει δημοσιευτεί 
 

 Τηλεφωνική  συνέντευξη  της  προϊσταμένης  του  Γραφείου  (13/4/12) µ! 
!"!#$%&"'( &)# Queen’s Mary, University of London, στα πλαίσια αξιολόγησης 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της  απήχησης  στην  Ελλάδα  (σε  θεσμικούς  κύκλους)  τριών  Εκθέσεων  που 
δημοσίευσε  το  FRA  (European  Agency  for  Fundamental  Rights)  Γραφείο  της 
Ένωσης  για  τα  Θεμελιώδη  Δικαιώματα  του  Ανθρώπου  με  έδρα  στη  Βιέννη)  για  το 
άσυλο και σχετικές προτάσεις εκ μέρους του φορέα μας 

 
 Συνυπογραφή κειμένου κατά της κράτησης των αιτούντων άσυλο στα πλαίσια 

της πανευρωπαϊκής εκστρατείας κατά της κράτησης των αιτούντων στην οποία 
συμμετέχει ενεργά το CCME (Churches Commission for Migrants in Europe) και η 
Διεθνής Αμνηστία και ακόμα 167 φορείς και ΜΚΟ από όλη την Ευρώπη. 

 
 Συνηγορία για ατομική περίπτωση, στα πλαίσια δικαστικής εξέτασης  αιτήματος 

για οικογενειακή συνένωση επωφελούμενου της υπηρεσίας μας και μετάβαση 
σε  άλλη  ευρωπαϊκή  χώρα,  προετοιμασία  statement  από  δικηγόρο  του 
προγράμματος. 
 Υπόθεση Καreem, ασυνόδευτου ανήλικου, επωφελούμενου της υπηρεσίας   μας   
από το 2009,  που φιλοξενούνταν στο «Χαμόγελο του Παιδιού» 
 
Ιστορικό  της υπόθεσης.  Είχε  εκδοθεί απόφαση  της διοίκησης  (Μεγάλη Βρετανία) που 
αρνούνταν τη χορήγηση βίζας στον ανήλικο προκειμένου να επιτευχθεί η συνένωση με 
τον  ενήλικο  αδερφό  του  στην  Αγγλία.  Η  αιτιολογία  της  απόφασης  ήταν  ότι:  αφού  ο 
Εισαγγελέας  Ανηλίκων  έχει  την  επιτροπεία  του  ανηλίκου  και  το  παιδί  διαμένει  στο 
«Χαμόγελο  του  παιδιού»,  δεν  συντρέχουν  εξαιρετικοί  λόγοι  που  να  επιτάσσουν  την 
μετάβαση και διαμονή του ανηλίκου στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
 Στο statement που μας ζήτησαν οι δικηγόροι του αδελφού στη Σκωτία και προετοίμασε 
η  δικηγόρος  Αλίκη  Γεωργιάδη,    περιέγραψε  την  κατάσταση  στην  Ελλάδα,  ότι  ο 
Εισαγγελέας  μόνο  στη  θεωρία  έχει  την  προσωρινή  επιτροπεία  του  ανηλίκου  και  ότι 
στην πράξη δε γνωρίζει καν το παιδί και ότι το "Χαμόγελο του Παιδιού" αντιμετωπίζει 
σοβαρά  οικονομικά  προβλήματα.  Η  στέγαση  στο  "Χαμόγελο"  αποτελούσε  μία 
προσωρινή  λύση  (το  "Χαμόγελο"  σύμφωνα  και  με  τη  σχετική  εισαγγελική 
εξουσιοδότηση θα παρείχε στέγη στον ανήλικο μέχρι να καταστεί δυνατή η μετάβασή 
του  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο).  Παράλληλα  επισημάνθηκαν  οι  προσπάθειες  που  έχουμε 
κάνει σε συντονισμό και με τον Gandi/ αδελφό του και τη δικηγόρο ώστε να καταστεί 
δυνατή η οικογενειακή συνένωση του ανηλίκου με τον αδερφό του στην Αγγλία. Μαζί 
με το statement στείλαμε  και μία δήλωση του Εισαγγελέα Ανηλίκων ότι είναι προς το 
βέλτιστο συμφέρον  του ανηλίκου  να μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου διαμένει  ο 
!"#$%&' ()*. 
 
Το  Φεβρουάριο  2012  εκδόθηκε  η  απόφαση  του  Δικαστηρίου  (First‐  Tier  Tribunal 
Immigration  and  Asylum  Chamber)  που  ακύρωσε  την  απόφαση  της  διοίκησης  (Home 
Office)    και  διέταξε  την  έκδοση  βίζας  για  τον  Kareem.  To  Δικαστήριο  αναφερόμενο 
κυρίως  στο  statement  του  Οικουμενικού  Προγράμματος  Προσφύγων  έκρινε  ότι  το 
βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου επιτάσσει τη μετάβαση και διαμονή του στο Ηνωμένο 
Βασίλειο,  όπου  βρίσκεται  ενήλικο  μέλος  της  οικογένειας  του:  α)  κατ'  αρχάς,  δέχθηκε 
αυτό που λέγαμε,  ότι  οι  συνθήκες διαβίωσης  του ανηλίκου στην Ελλάδα είναι άκρως 
επισφαλείς και β) προχώρησε περαιτέρω και διαπίστωσε ότι, είναι σαφώς προτιμότερο 
ο ανήλικος να παραμείνει τα χρόνια πριν την ενηλικίωση με τον αδερφό του  και όχι σε 
ένα ίδρυμα που είναι υπεύθυνο για πολλά άλλα παιδιά στην ίδια κατάσταση. Κρίθηκε  
ότι  δεν  είναι  δυνατό  να  στερείται  ένας  ανήλικος  (κατά  τα  χρόνια  διαμόρφωσης  της 
προσωπικότητάς  του)  το  συγγενικό  του  περιβάλλον  και  να  του  αποκλείεται  η 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δυνατότητα να μεγαλώσει με συγγενείς του (a child needs a home, not an institution in 
the long term) 
Κατόπιν της απόφασης εκδόθηκε βίζα αορίστου διάρκειας και μετέβη ο Kareem στο Ην. 
Βασίλειο 

 
IV.      Συμμετοχή  συνεργατών  σε  εκπαιδευτικά  συνέδρια,  ημερίδες,  και 
συνεντεύξεις τύπου, συνεχής κατάρτιση επιστημονικού προσωπικού 
 
  
 OSCE  (Organization  for  Security  and  Co‐operation  in  Europe)  /  Office  for 

Democratic Institutions and Human Rights: «Workshop for NGOs on preventing 
and  responding  to  hate  crimes»,  08/11/2011‐  09/11/2011,  Γραφεία  ΕΕΔΑ 
(συμμετοχή Κατερίνα Λαζανά) 

 
 ELENA   courses  on  Asylum:  18‐20  Νοεμβρίου  2011,  Λισσαβόνα:  συμμετοχή 

Χριστίνας  Πρίφτη  στο  Εισαγωγικό  σεμινάριο  ''Διεθνής  προστασία  των 
Προσφύγων'',  με  την  χρηματοδότηση  της  ΥΑ  στην  Αθήνα.  Οι  ενότητες  που 
παρακολούθησε  ήταν:  Εισαγωγή  στο  Διεθνές  Δίκαιο  Προσφύγων,  Ευρωπαϊκή 
Οδηγία  και  η  Επικουρική  Προστασία,  Η  αρχή  της  μη  επαναπροώθησης  και  η 
Ανιθαγένεια.    Το    σεμινάριο  περιλάμβανε  θεωρητικές    διαλέξεις  καθώς  και 
πρακτικές ασκήσεις.  

 
 Ελληνικό  Συμβούλιο  για  τους  Πρόσφυγες/GCR  (με  την  υποστήριξη  του 

γραφείου  του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα) συζήτηση με θέμα:  Τα 
δικαιώματα  των  προσφύγων  σε  περίοδο  κρίσης,  γραφεία  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Αμαλίας 8, Σύνταγμα, 25/11/2011 

 Ύπατη  Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες,    Ετήσιο  εκπαιδευτικό 
σεμινάριο για την προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα για το προσωπικό 
των  φορέων  και  Οργανώσεων  που  ασχολούνται  με  το  άσυλο  στην  Ελλάδα,  
Ξενοδοχείο Novotel,   08/12/2011 και 09/12/2011 (Βασικές Αρχές Προστασίας, 
Υπαγωγή στο καθεστώς του πρόσφυγα, Κράτηση αιτούντων άσυλο, Διαδικασία 
ασύλου)  (συμμετοχή  Έλλη  Κούβαρη,  Όλγα  Ζιώρη,  Κέλλυ  Τζανύ,  Εύη 
Καρδαμάκη, Ειρήνη Μαυροπούλου, Χριστίνα Πρίφτη ) 

 Υπηρεσία  Πρώτης  Υποδοχής  αιτούντων  άσυλο,  Υπουργείο  Προστασίας  του 
Πολίτη,  8/2/12,  Λεωφ.  Συγγρού  83,  πρόσκληση  για  συμμετοχή  σε  ημερίδα 
«γνωριμίας»  για  θέματα  καταγραφής  και  πιστοποίησης φορέων προκειμένου 
να καταρτισθεί κατάλογος με Οργανώσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν 
μέσα  στα  Κέντρα  Πρώτης  Υποδοχής  αλλοδαπών  όταν  αυτά  δημιουργηθούν. 
(Ευθαλία Παππά) 

 Υπουργείο  Προστασίας  του  Πολίτη,  1η  Μαρτίου  2012,  συμμετοχή  Ευθαλίας 
Παππά  στην  επίσημη  τελετή  για  παρουσίαση  της  νέας  Υπηρεσίας  Ασύλου, 
Πρώτης Υποδοχής και Αρχής Προσφυγών,  
 

 Ελληνικό  Συμβούλιο  για  τους  Πρόσφυγες/GCR  και  Διοικητικό  Πρωτοδικείο 
Πειραιά,  «Ζητήματα  από  την  εφαρμογή  του  Ν.  3907/2011.    Η  κράτηση, 
επιστροφή,  νομιμοποίηση  και  διεθνής  προστασία  των  αλλοδαπών  στην 
Ελλάδα.  Οι πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις  από το ΕΔΑΔ και ΔΕΕ» Νομική 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Βιβλιοθήκη,  05/03/2012  (συμμετοχή  όλης  της  νομικής  υπηρεσίας  του 
Οικουμενικού.) 

 Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (με την υποστήριξη του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  στην  Αθήνα)    συζήτηση  με  θέμα:  Πρόσβαση  στη 
διαδικασία  ασύλου:  Νομοθεσία‐Τάσεις‐Πολιτικές,  γραφεία  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Αμαλίας 8, Σύνταγμα, 22/03/2012, συντονισμός δημοσιογράφος 
Δώρα Σαρρή,  (συμμετοχή όλης της νομικής υπηρεσίας του Οικουμενικού). 

 
 Κέντρο  Ημέρας  ΒΑΒΕΛ  και  Ύπατη  Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες, 

“Εκπαίδευση  Προσωπικού  που  θα  στελεχώσει  τους  χώρους  υποδοχής/ 
κράτησης  ή  τις  ιατρικές  κινητές  μονάδες  υποστήριξης  προσφύγων”,  18‐19   & 
20/04/2012 (Έλλη Κούβαρη) 

 
 Κέντρο  Ημέρας  ΒΑΒΕΛ,  “Άνθρωποι  σε  κίνηση,  κοινωνίες  σε  κρίση:  μεταξύ 

ευαλωτότητας  και  ανθεκτικότητας”  (προσκεκλημένος  ομιλητής¨Ρένος 
Παπαδόπουλος,  Καθηγητής  και  Διευθυντής,  Κέντρο  για  το  Τραύμα,  το  Άσυλο 
και τους πρόσφυγες, Πανεπιστήμιο του Essex), Αμφιθέατρο “Ι. Δρακόπουλος”, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 23/05/2012 (Κατερίνα Λαζανά) 

 
 Κέντρο  Ημέρας  ΒΑΒΕΛ,  “Γύρω  γύρω  όλοι”:  συζήτηση,  (εποπτεία)  για 

ανθρώπους που φιλοξενούνται σε ξενώνες και άλλες δομές και των οποίων η 
φροντίδα/υποστήριξη  παρουσιάζει  ιδιαίτερες  προκλήσεις  (με  τη  συμμετοχή 
του  καθηγητή  κ.  Ρένου  Παπαδόπουλου),  Πολιτιστικό  Κέντρο  “Καύκασος”, 
24/05/2012 (Ευθαλία Παππά, Έλλη Κούβαρη, Κατερίνα Λαζανά) 

 
 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες “Stress Management Training” 

και  “Security  Awareness  Training”,  Ξενοδοχείο  Electra  Palace,  07/08/2012  και 
09/08/2012 (Έλλη Κούβαρη, Χριστίνα Πρίφτη, Κατερίνα Λαζανά )  

 
Συνεντεύξεις τύπου 
 

 Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, Συνέντευξη Τύπου με 
αφορμή την Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων 
(με  σκοπό  την  ανακοίνωση  των  πρώτων  συμπερασμάτων  που  προέκυψαν 
από  την  πιλοτική  καταγραφή  πράξεων  βίας  με  ρατσιστικό  κίνητρο  την 
περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2011 από τα μέλη του Δικτύου). Γραφεία 
του  Ελληνικού  Φόρουμ  Μεταναστών  (Πολιτιστικό  Κέντρο  «Καύκασος»), 
21/03/2012 (Κατερίνα Λαζανά) 
 

 Ύπατη  Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες,  31η  Μαΐου  2012,  
πραγματοποίησε  στο  Δικηγορικό  Σύλλογο  Αθηνών,  συνέντευξη  Τύπου  με 
σκοπό  να  συμβάλει  στο  δημόσιο  διάλογο  με  θέσεις  και    προτάσεις,  σε 
μορφή  20  Ερωτήσεων &  Απαντήσεων,  για  την  προστασία  των  προσφύγων 
και  το  μεταναστευτικό  ζήτημα  γενικότερα  με  κύριο  ομιλητή  τον  Γιώργο 
Τσαρμπόπουλος,  Επικεφαλής  της  Ύπατης  Αρμοστείας  στην  Ελλάδα 
(παραβρέθηκαν Ευθαλία Παππά και Αλίκη Γεωργιάδη 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 Διεθνής Αμνηστία, παρουσίαση της έκθεσης: «Αστυνομική Βία στην Ελλάδα: 
Όχι  μόνο  Μεμονωμένα  Περιστατικά»,  αίθουσα  της  ΕΣΗΕΑ  «Γεώργιος 
Καράντζας», 03/07/2012 (παραβρέθηκαν Ευθαλία Παππά, Κατερίνα Λαζανά) 

 Human  Rights  Watch,  παρουσίαση  της  έκθεσης:  “Hate  on  the  Streets: 
Xenophobic Violence in Greece.”, Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, 10/07/2012 (Χριστίνα 
Πρίφτη και Κατερίνα Λαζανά) 

 
 
Ε. Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για  καταπολέμηση του Ρατσισμού 
και Ξενοφοβίας 

 
 Συμμετοχή στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας [ σημ. 11] 
Το ERP συμμετείχε  εξαρχής  (Ευθαλία Παππά) στις  εργασίες  για  τη δημιουργία 
του Δικτύου σε συναντήσεις που έγιναν στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου  (ΕΕΔΑ) και στα γραφεία  της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.  Στη συνέχεια ορίστηκε από την προϊσταμένη του 
Γραφείου,  η  Κατερίνα  Λαζανά  να  εκπροσωπεί  τον  φορέα  στις  περιοδικές 
συναντήσεις  του  Δικτύου.  Για  την  συνέντευξη  τύπου  και  το  πρόσφατο  δελτίο 
τύπου για τη δολοφονική ενέργεια σε βάρος του Ιρακινού, βλ, ανωτ.  
Το  δίκτυο  έχει  υιοθετήσει  μία  κοινή  φόρμα  καταγραφής  περιστατικών 
ρατσιστικής  βίας,  την  οποία  το  Οικουμενικό  Πρόγραμμα  Προσφύγων 
συμπληρώνει  κάθε  φορά  που  ένας  επωφελούμενος  αναφέρει  περιστατικό 
ρατσιστικής  βίας  και  στη  συνέχεια  στέλνει  τη  σχετική  φόρμα  στην  Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

 
 
 
Σημειώσεις  

 
1. Βλ.  άρθρο  14  του  Καταστατικού  του  «Κέντρου  Συμπαραστάσεως 

Παλιννοστούντων  και  Μεταναστών  –  Οικουμενικού  Προγράμματος  
Προσφύγων»: Οι προϊστάμενοι των Γραφείων  ασκούν εποπτεία και έλεγχο στο 
προσωπικό  του  Γραφείου  τους  και παρακολουθούν  την  εκτέλεση και απόδοση 
του έργου του Γραφείου τους, είναι υπηρεσιακοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι 
του  προσωπικού  των  Γραφείων  τους  και  έχουν  αρμοδιότητες  εισήγησης, 
σχεδιασμού, κατάρτισης προτάσεων, συντονισμού, παρακολούθησης του έργου 
του  Γραφείου,  καθώς και αρμοδιότητες διεύθυνσης,  εποπτείας και  ελέγχου σε 
επίπεδο Προϊσταμένου Γραφείου ως προς το υπαγόμενο σε αυτούς προσωπικό 
και την εκτέλεση των καθηκόντων του.  

 
2. Οι πρόσφυγες   έχουν τραπεί σε φυγή από τη χώρα καταγωγής τους κάτω από 

συνθήκες  τραγικές,  εξαιτίας  γεγονότων  που  έχουν  θέσει  σε  άμεσο  κίνδυνο  τη 
ζωή και  την  ελευθερία  τους  (κινδυνεύουν με διώξεις  εξαιτίας  της φυλετικής ή 
εθνοτικής  τους  καταγωγής,  της  συμμετοχής  σε  ιδιαίτερη  κοινωνική  ομάδα  τις 
πολιτικές ή θρησκευτικές    τους πεποιθήσεις, ή εξαιτίας πολέμου και εμφύλιας 
σύρραξης)  και  μεταβαίνουν  σε  μία  άλλη  χώρα  προκειμένου  να  ζητήσουν 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προστασία  /διεθνή  προστασία.  Αντιπροσωπεύουν  ένα  πολύ  μικρό  αριθμό 
αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών –σε σχέση με τους υπόλοιπους μετανάστες 
– που περνούν  τα σύνορα,  οι  περισσότεροι,    παράνομα. Οι  μετανάστες  και  οι 
πρόσφυγες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τις  ίδιες οδούς και τα  ίδια 
μέσα για να μετακινηθούν. Έχουν όμως θεμελιώδεις διαφορές και για αυτό το 
λόγο αντιμετωπίζονται πολύ διαφορετικά από το διεθνές δίκαιο. Οι μετανάστες, 
ιδιαίτερα οι οικονομικοί μετανάστες,  επιλέγουν να μετακινηθούν προκειμένου 
να βελτιώσουν τη ζωή τους.. Οι πρόσφυγες φεύγουν για να σώσουν τη ζωή τους. 
Τα  άτομα  που  ζητούν  να  αναγνωρισθούν  ως  πρόσφυγες  όταν  φθάνουν  στη 
χώρα υποδοχής είναι οι αιτούντες άσυλο και αποτελούν μία εξαιρετικά ευάλωτη 
ομάδα  πληθυσμού.  Προστατεύονται  από  το  Διεθνές  Δίκαιο.  Όντως  η  διεθνής 
κοινότητα  από  το  1951  έχει  αναγνωρίσει  την  ανάγκη  παροχής  Διεθνούς 
Προστασίας  τους με  τη Σύμβαση  του ΟΗΕ/1051 ενώ η σχετική νομοθεσία έχει 
ενσωματωθεί από το 2004 και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
για το άσυλο. Όλη η σχετική διεθνής και κοινοτική νομοθεσία  έχει κυρωθεί από 
την Ελλάδα και έχει δεσμευτικό νομικό χαρακτήρα για τη χώρα μας.   

 
3. Τα  τελευταία  4  χρόνια,  η  Ελλάδα  έχει  δεχθεί  δριμεία  κριτική  από  θεσμικούς 

κύκλους  της  Ευρώπης  και  Διεθνείς  ΜΚΟ  (Ευρωπαίος  Επίτροπος  για  τα 
Ανθρώπινα  Δικαιώματα,  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο, 
Παρατηρητήριο  για  τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,  Ύπατη Αρμοστεία  του ΟΗΕ  για 
τους  Πρόσφυγες,    Δικαστήριο  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  του  Στρασβούργου, 
Διεθνής  Αμνηστία,  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  για  τους  Πρόσφυγες  και  τους 
Εξόριστους  /ECRE,    κ.λπ.  )  για  τις  εφαρμοζόμενες  πολιτικές  υποδοχής  και 
προστασίας των αιτούντων άσυλο, πολιτικές  που απέχουν πολύ (αρνητικά) από 
το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου  το 
οποίον ως γνωστό δεσμεύει νομικά όλες τις  χώρες της Ε.Ε‐.    

4. Πράγματι,  σε  όλη  την  Ευρώπη  αλλά  και  τον  κόσμο  (πχ  Μέση  Ανατολή  ) 
Εκκλησιαστικοί  φορείς,  σε  επιτελικό  επίπεδο  αλλά  και  ενοριακό,  έχουν 
αναλάβει μεγάλο μέρος  της βοήθειας προς  τους πρόσφυγες. Η Οργάνωση  της 
Προτεσταντικής Εκκλησίας της Γερμανίας «Διακονική Βοήθεια» με παραρτήματα 
μέχρι  και στο μικρότερο χωριό απασχολεί πάνω από 220.000 υπαλλήλους στα 
προγράμματα  βοήθειας  στους  πρόσφυγες  και  άλλες  ευπαθείς  κοινωνικές 
ομάδες!!  Το Γραφείο μας συνεργάζεται κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους 
(από  Φεβρουάριο  2011)  πολύ  στενά  με  τις  υπηρεσίες  αυτές  της  Διακονικής 
Βοήθειας    για  θέματα  οικογενειακής  συνένωσης  προσφύγων  ,  κυρίως 
ασυνόδευτων ανηλίκων, με τους γονείς   ή μέλη οικογένειας που έχουν ζητήσει 
πολιτικό  άσυλο  στη  Γερμανία.  Μας  παραπέμπουν  περιπτώσεις  (ηλεκτρονικά) 
κατόπιν  αιτήματος  συγγενούς  που  ζει  στη  Γερμανία  και  υποστηρίζουν  όλη  τη 
διαδικασία αφού αναλαμβάνουν και το κόστος των εξετάσεων DNA, την έκδοση 
των αεροπορικών εισιτηρίων για τα μέλη των οικογενειών όταν το εξερχόμενο 
αίτημα  της  Ελλάδος  γίνεται  δεκτό  ενώ  παρακολουθούν  και  την  εξέλιξη  του 
αιτήματος  σε  επίπεδο  Εθνικής  Μονάδας  Δουβλίνου  της  Γερμανίας.  Για  τη 
συνεργασία    αυτή  εκ  μέρους  του  Γραφείου  μας,    οι  Γερμανοί  μας  έχουν 
αποστείλει  πολλές  φορές  θερμά  συγχαρητήρια  και  ευχαριστίες,  μας 
ενημερώνουν  δε  για  την  κατάσταση  της  οικογένειας  όταν  τα  μέλη 
συνενώνονται. 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5. Γενικά  περί  του  ΕΤΠ  :  Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  μέσω  του  European  Refugee 

Fund/ERF    Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Προσφύγων    συγχρηματοδοτεί  δράσεις  για 
βοήθεια  προς  τους  πρόσφυγες  και  αιτούντες  άσυλο  στις  χώρες  της  Ε.Ε.    Στην 
Ελλάδα  υπεύθυνη  διαχειριστική  αρχή  του  ERF  είναι  η  Δ/νση  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  του  Υπουργείου  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  (από  Ιούνιο 
2012,  η  Γενική  Δ/νση  Πρόνοιας  και  κατ’  επέκταση  και  Δ/νση  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  αποτελούν  υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής 
Ασφάλισης  και  Πρόνοιας)  που  προκηρύσσει  και  εγκρίνει  τη  χρηματοδότηση 
προγραμμάτων προς υλοποίηση   από φορείς της κοινωνίας των πολιτών ή του 
ευρύτερου  δημοσίου  τομέα.    Προϋπόθεση  είναι  οι  φορείς  που 
χρηματοδοτούνται  κατόπιν  της  σχετικής  αυστηρής  διαδικασίας      επιλογής  να 
έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε δράσεις με άτομα της ομάδας στόχου, και να 
διαθέτουν ήδη αξιόπιστες και λειτουργικές δομές (γραφεία, μόνιμο προσωπικό, 
οργανωμένο λογιστικό γραφείο, κ.λπ.). Συνυπολογίζεται βεβαίως και η ποιότητα 
της  πρότασης.  Προκειμένου  το  ERP  να    ανταποκριθεί  στη  μεγάλη  ζήτηση 
υπηρεσιών από τα άτομα της ομάδας στόχου – πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 
‐,  έργο που απαιτεί πολυπρόσωπη δομή  (δικηγόρους, πολιτικούς επιστήμονες, 
κοινωνιολόγους,  κοινωνικούς  λειτουργούς  και  διερμηνείς)  από  το  1996  η 
Υπεύθυνη  του  Γραφείου,  Ευθαλία Παππά  ξεκίνησε με  επιτυχία  την διαδικασία 
αναζήτησης πόρων μέσω του ΕΤΠ και υποβολής αιτήσεων για  χρηματοδότηση 
δράσεων του Γραφείου Προσφύγων του ΚΣΠΜ. Το ERP έχει υλοποιήσει 5  ετήσια 
προγράμματα  στα  πλαίσια  του  τακτικού  προϋπολογισμού  του  ΕΤΠ  από 
1/1/2007 και 1 στη σειρά των Επειγόντων Μέτρων 2008 για τη δράση στο χώρο 
κράτησης στη Μυτιλήνη την άνοιξη του 2009 ]. 

 
6. Ως εγγύηση της καλής εκτέλεσης του Σχεδίου και βάση της σχετικής νομοθεσίας,  

το  Υπουργείο  Υγείας  απαίτησε  από  όλους  τους  φορείς  υλοποίησης  των 
προγραμμάτων  την  καταβολή  εγγυητικής  επιστολής,  ύψους  3%  επί  του 
εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  του  κάθε  Έργου.    Με  απόφαση  της  Ιεράς 
Συνόδου, η ΕΚΚΥΟ κατέβαλε την εγγυητική επιστολή στην τράπεζα και μετά το 
πέρας  του  εξαμήνου  (Δεκέμβριος  2012)    από  την  λήξη  του  Σχεδίου  και  την 
επιτυχή  υλοποίηση  του  Έργου,  η  εγγυητική  επιστολή  θα  επιστραφεί  στην 
υπηρεσία. 

 
7. Ενδεικτικά παραθέτουμε απόσπασμα από το 3ο τριμηνιαίο δελτίο αναφοράς του 

Hope για τις διάφορες ενέργειες για νομική στήριξη κρατουμένων που έγιναν    την 
περίοδο Μάρτιος‐Μάιος 2012 =15 περιπτώσεις /  17 άτομα (περισσότερες ενέργειες)       
 μετάβαση/επίσκεψη  δικηγόρου στα κρατητήρια  =  12 φορές 

Αναλυτικά: 

 ΑΤ Δραπετσώνα (D.D. Μαλί) ασυνόδευτος ανήλικος στα όρια της ενηλικίωσης, είχε 
έρθει για πρόσβαση αρχικά, συνελήφθη. Τηλ. Επικοινωνία με ΑΤ για ενημέρωση ότι 
θέλει  να  υποβάλει  αίτηση  ασύλου‐  Μετάβαση  στα  κρατητήρια,  συμβουλευτική‐
εξουσιοδότηση‐ επίσκεψη 1 φορά 

 Πέτρου  Ράλλη  (Τ.Μ.  Αιθιοπία)  γυναίκα  μόνη,  μετάβαση  στα  κρατητήρια, 
συμβουλευτική, εξουσιοδότηση‐ κατάθεση προσφυγής‐ επίσκεψη 1 φορά 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 Πέτρου  Ράλλη  (W.L.  Αιθιοπία)  γυναίκα  μόνη,  μετάβαση  στα  κρατητήρια, 
συμβουλευτική, εξουσιοδότηση‐ κατάθεση προσφυγής‐ επίσκεψη 1 φορά    

 Πέτρου  Ράλλη  (Τ.  Α.  Ακτή  Ελεφαντοστού)      μετάβαση  στα  κρατητήρια, 
συμβουλευτική, εξουσιοδότηση‐ επίσκεψη 1 φορά  

 Πέτρου  Ράλλη  (L.  T.    Κονγκό‐  DRC)  μετάβαση  στο  κρατητήριο,  κατάθεση 
προσφυγής, συμβουλευτική, επίσκεψη 1 φορά 

 Πέτρου  Ράλλη  (Α.Η.  Ερυθραία)  γυναίκα  μόνη,  μετάβαση  στα  κρατητήρια, 
συμβουλευτική, εξουσιοδότηση‐ κατάθεση προσφυγής‐ επίσκεψη 1 φορά   

 ΑΤ Καλλιθέας (Μ.Μ. Ιράκ) δεν πήγαμε στο κρατητήριο αλλά δώσαμε στη φίλη του 
έντυπο προσφυγής να του πάει 

 Πέτρου  Ράλλη  (Κονγκό  Μπραζαβίλ):  επίσκεψη  στα  κρατητήρια,  συνεννόηση  με 
υπεύθυνο  συνεντεύξεων  (Π.Ρ)  για  την  πρωτοβάθμια  συνέντευξη,  προετοιμασία 
συνέντευξης,  παράσταση  στη  συνέντευξη,  κατάθεση  υπομνήματος,  επίσκεψη  2 
φορές  

 Τρίπολη (Ε.Β. Νιγηρία): αποστολή προσφυγής με φαξ στο κρατητήριο και ενέργειες 
μετά την απελευθέρωση για παραλαβή ειδικού δελτίου  

 Πέτρου  Ράλλη  (J.  G.  Νιγηρία):  επίσκεψη  στα  κρατητήρια,  προσφυγή  επί 
μεταγενέστερης, αναφορά σε ΣτΠ για περιστατικό κακοποίησης, επίσκεψη 1 φορά 

 Πέτρου  Ράλλη  (R.  R.  και  S.  J.  Σρι  Λάνκα):  επίσκεψη  στα  κρατητήρια,  αναλυτική 
καταγραφή  με  διερμηνέα  στα  Σινχάλα  από  Μετάδραση+  προσφυγή  (  ζεύγος)‐ 
επίσκεψη 1 φορά 

 Πέτρου Ράλλη  (A. S. Συρία): επίσκεψη στα κρατητήρια και προσφυγή, μετάβαση 1 
φορά 

 Αμυγδαλέζα  (H.  G.  Συρία):  αλλεπάλληλες  ενέργειες  για  να  αφεθεί  ελεύθερος  ο 
ανήλικος,  παραπεμπτικό  για  παραλαβή  ειδικού  δελτίου  μετά  την  απελευθέρωση 
(είχε κάνει μόνος αίτημα ως κρατούμενος, επικοινωνία με τμήμα Δουβλίνου, Δ/νση 
Αλλοδαπών ΓΑΔΑ να γίνει εξερχόμενο) 

 Αμυγδαλέζα: (P. F και P.F.) ασυνόδευτοι ανήλικοι‐ αδέρφια‐παραλαβή αντιγράφων 
από Απελάσεων  (είχαμε κάνει πολλές ενέργειες, αλλά προέκυψε ότι  την υπόθεση 
την είχε αναλάβει το ΕΣΠ) 

 ΑΤ  Γαλατσίου‐Ασπρόπυργος  (R.  S.  Ιράν):  πρόσφυγας  εντολής  ΥΑ,  δικαιούχος 
επικουρικής  προστασίας,  αλλεπάλληλα  τηλεφωνήματα  και  φαξ  για  να  αφεθεί 
ελεύθερος τον Απρίλιο (έχει κάνει εκπρόθεσμη αίτηση για ανανέωση επικουρικής, 
αλλά  τον  έπιασαν  “χωρίς  χαρτιά”).  Το  Μάιο  επίσκεψη  στον  Ασπρόπυργο  και 
συμβουλευτική, μετάβαση 1 φορά 
 
 

8. Κατά  το  διάστημα  υλοποίησης  του  Σχεδίου  αυξήθηκαν  γεωμετρικά  οι 
περιπτώσεις  που    απευθύνθηκαν  στο  γραφείο  μας  για  υποβολή  αιτήματος 
ασύλου στα πλαίσια  του Κανονισμού Δουβλίνο  ΙΙ  και οικογενειακή επανένωση 
με μέλη οικογενειών που διαβιούν σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Οι παραπομπές έγιναν 
από  την    Ύπατη  Αρμοστείας  αλλά  και  από  οργανώσεις  στο  εξωτερικό,  όπου 
βρίσκονται  τα  υπόλοιπα  μέλη  της  οικογένειας.    Οι  υποθέσεις  Δουβλίνου 
ανήλθαν  στις  45  (81  άτομα)  έναντι  3‐4  κατά  το  διάστημα  υλοποίησης  του 
Λέμβος ΙΙΙ, ΕΤΠ 2009. Αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2012 με το πρόγραμμα 
του UNHCR καταγράφηκαν άλλες/επιπλέον 41 περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε  
57  άτομα.  Τα  άτομα  που  εμπίπτουν  σε  αυτήν  την  κατηγορία  είναι  συνήθως 
ασυνόδευτοι  ανήλικοι  (μερικοί  είναι  πολύ  μικρής  ηλικίας  3‐10  ετών)  ή  μέλη 
οικογενειών.  Οι  ενέργειες  αυτές  αφορούν  τόσο  την  υποστήριξη  ατόμων  που 
επιθυμούν να εξεταστεί το αίτημά τους σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όπου 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βρίσκονται  μέλη  της  οικογένειάς  τους  (οικογενειακή  συνένωση),  όσο  και 
ατόμων βρέθηκαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και δεν επιθυμούν να επιστρέψουν 
Ελλάδα με βάση τον Κανονισμό αλλά θέλουν να εξετασθεί το αίτημα τους εκεί. 
Οι  περισσότερες  ευρωπαϊκές  χώρες  ανέστειλαν  τις  επιστροφές  στην  Ελλάδα 
αιτούντων  άσυλο  λόγω  της  γραπτής  παραίνεσης  του  Δικαστηρίου  της 
ΕΣΔΑ/Στρασβούργο ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης MSS κατά Ελλάδος και 
Βελγίου.  Κατά  τη  διάρκεια  της  υλοποίησης  του  Σχεδίου  Hope    παρατηρήθηκε  
κάθετη  αύξηση τέτοιων αιτημάτων για παροχή νομικής συνδρομής Η διαχείριση 
και διεκπεραίωση των υποθέσεων του «Δουβλίνου» απαίτησε πολλές ενέργειες 
ταυτόχρονα  (π.χ  η  επικοινωνία  μέσω  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας  με  τις 
ευρωπαϊκές  ΜΚΟ  που  μας  παραπέμπουν  συνήθως  τις  υποθέσεις  αυτές 
ανέρχεται σε δεκάδες σελίδες ανά περίπτωση και είναι σχεδόν καθημερινή, οι 
επικοινωνίες  με  το  Υπουργείο  Προ  Πο,  Εισαγγελεύς  Ανηλίκων  Αθηνών, 
Γερμανική  Πρεσβεία  στην  Ελλάδα  κ.λπ.)  που  είναι  αδύνατο  να 
ποσοστοποιηθούν.  Το Hope διατήρησε συνεχή  επικοινωνία με  τον  Εισαγγελέα 
Ανηλίκων,  την  Εθνική Μονάδα Δουβλίνου  (Δ/νσης Αλλοδαπών  του   Αρχηγείου 
της  Ελληνικής  Αστυνομίας),  με  συγγενείς  και  ΜΚΟ  ή  δικηγόρους  από  άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να καταστεί δυνατό να γίνει αποδεκτό το εξερχόμενο 
αίτημα  και  οι  αιτούντες  να  αναχωρήσουν  για  τη  χώρα  προορισμού  το 
συντομότερο  δυνατό.  Επίσης  υπήρξε  στενή  συνεργασία  προκειμένου  να 
εξευρεθούν  πόροι  για  να  πληρωθεί  η  εξέταση  DNA  στις  περιπτώσεις  που 
απαιτήθηκε  από  την  χώρα  που  εξετάζει  το  αίτημα  για  την  ταυτοποίηση  των 
μελών  των  οικογενειών  που  υπέβαλαν  το  αίτημα  στην  Ελλάδα  αλλά  και  των 
συγγενών  στην  άλλη  Ε.Ε  χώρα,  καθώς  και  τα  έξοδα  μεταφοράς  τους  στο 
εξωτερικό σε περίπτωση που το εξερχόμενο αίτημα γινόταν δεκτό.  Οι Ελληνικές 
αρχές  από  τις  αρχές  Ιανουαρίου  2011  ανέστειλαν  τις  πληρωμές  του 
αεροπορικού ναύλου για τους αιτούντες των οποίων το εξερχόμενο αίτημα είχε 
γίνει  δεκτό  στα  πλαίσια  του  Κανονισμού.  Αν  και  υπάρχει  η  υποχρέωση  του 
κράτους  μέλους  που  κάνει  το  εξερχόμενο  αίτημα,  να  πληρώσει  το  εισιτήριο, 
λόγω  οικονομικής  κρίσης  η  Ελλάδα  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  σε  αυτό,  με 
συνέπεια  αν  δεν  εξευρεθούν  οι  πόροι  «ιδιωτικώς»  να  μην  μπορούν  να 
ταξιδέψουν  οι  αιτούντες.    Η  διαδικασία  υποβολής  αιτήματος  ασύλου  ως 
περίπτωση  «Δουβλίνου»  μέχρι  και  την  τελική  έκβαση  είναι  χρονοβόρα  και 
απαιτείται ελάχιστος χρόνος 7‐8 μηνών.  

 
9. Κατά  τη  διάρκεια  του  προγράμματος    (1/9/11  έως  30/6/12)  εξυπηρετήθηκαν 

από  την  κοινωνική  υπηρεσία  του  Hope  162  άτομα  (νέες  καταγραφές)  (51 
άτομα στο Α’  τρίμηνο, 39   στο Β’  τρίμηνο, 64 στο Γ’  τρίμηνο και 8  τον  Ιούνιο). 
Συνολικά  απευθύνθηκαν  119  ενήλικες  και  43  ανήλικα,  εκ  των  οποίων  14 
ασυνόδευτα ανήλικα και 29 ανήλικα με τις οικογένειες τους. Κατά τη διάρκεια 
του  10ου  μήνα–  και  τελευταίου‐μήνα  του  προγράμματος  τα  αιτήματα  των 
επωφελούμενων του ERP προς την κοινωνική υπηρεσία αφορούσαν σε μεγάλο 
βαθμό  ζητήματα  στέγασης,  υγείας  (παραπομπές  σε  νοσοκομεία),  σίτισης  και 
ένδυσης.  Επιπλέον, υπήρχαν ποικίλα αιτήματα σχετικά με  την  ενημέρωση  των 
επωφελούμενων πάνω σε  ενταξιακά και  εκπαιδευτικά  ζητήματα, όπως είναι η 
εκμάθηση  της  ελληνικής  γλώσσας.  Εξ  αυτών,    63  άτομα  παραπέμφθηκαν  σε  
άλλες  οργανώσεις  για  παροχή  υλικής  βοήθειας  ή  προκειμένου  να  τους 



29 

παρασχεθεί πρωτοβάθμια  ιατρική περίθαλψη (πολύιατρεία Praxis, και Γιατρών 
του  Κόσμου).  Στο  σύνολο  των  10  μηνών  υλοποίησης  του  προγράμματος,  46 
περιπτώσεις/  73  άτομα  απευθύνθηκαν  στην  κοινωνική  υπηρεσία  με  βασικό 
αίτημα τη στέγαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις έγινε η απαραίτητη ενημέρωση για 
τη διαδικασία εισαγωγής σε  ξενώνα, παραπέμφθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία 
προκειμένου να γίνουν οι προαπαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις για την εισαγωγή 
τους. Επιπλέον, έγιναν οι απαραίτητες επικοινωνίες με τη Διαχειριστική Αρχή ή 
το ΕΚΚΑ για το θέμα της  στέγασης.  Από τις παραπάνω περιπτώσεις,  οι 30 / 50 
άτομα εισήλθαν εν τέλει σε ξενώνα ενώ για τις     υπόλοιπες 16 περιπτώσεις/23  
άτομα για διάφορους εξωγενείς λόγους δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα τους Το 
βασικό πρόβλημα   παραμένει η ανεπάρκεια ή έλλειψη αρκετών δομών για να 
καλυφθούν  οι  ανάγκες  στέγασης  των  ατόμων  της  ομάδας  στόχου.   Μέσα  στα 
πλαίσια των καθηκόντων του κοινωνικού λειτουργού είναι και η συνοδεία των 
επωφελούμενων στο νοσοκομείο, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σε αυτή την 
περίπτωση  χρειάστηκε  να  γίνει  συνοδεία  σε  14  άτομα/  10  περιπτώσεις  στο 
νοσοκομείο, καθώς πρόκειται είτε για ασυνόδευτα ανήλικα, τα οποία έπρεπε να 
κάνουν  τις  απαραίτητες  ιατρικές  εξετάσεις  προκειμένου  να  μπορέσουν  να 
εισαχθούν σε ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο είτε 
για  σοβαρές  περιπτώσεις,  στους  οποίους  κρίθηκε  απαραίτητη  η  συνοδεία  για 
λόγους διαμεσολάβησης με το νοσοκομείο προκειμένου να εξυπηρετηθούν.   

 
10. Ο 'Υπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, António Guterres εκτιμώντας 

τη  μεγάλη  ανάγκη  συνέχισης  του  προγράμματος  για  τη  μεταρρύθμιση  του 
ασύλου στην Ελλάδα καθώς και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από τις δράσεις 
που  ξεκίνησαν  το  1ο  εξάμηνο  του  2011,  αποφάσισε  με  ίδιους  πόρους  του 
Διεθνούς  Οργανισμού  της  Γενεύης,  να  συνεχίσει  τη  χρηματοδότηση  των 
επιμέρους  δράσεων  των  επιχειρησιακών  εταίρων  στην  Ελλάδα  μεταξύ  των 
οποίων  και  του  ΚΣΠΜ‐  Οικουμενικού  Προγράμματος    Προσφύγων  (οι  άλλοι  2 
επιχειρησιακοί εταίροι είναι το “Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες” και η 
“Μετάδραση”)  για  ένα  ακόμα  εξάμηνο.  Για  τον  λόγο  αυτό,  η  Υπεύθυνη 
Προγράμματος Ευθαλία Παππά, προσκλήθηκε τέλος  Ιουνίου 2011 στο Γραφείο 
του UNHCR στην Αθήνα για διαβούλευση με τον Επικεφαλής του Γραφείου κο Γ. 
Τσαρμπόπουλο, την Υπεύθυνη Προστασίας κα Στεφανάκη, και ανώτερα στελέχη 
του Περιφερειακού Γραφείου UNHCR της Ρώμης.   Προετοιμάστηκε εκ νέου μία 
αίτηση  από  τη  Συντονίστρια  με  το  ζητούμενο  ύψος  χρηματοδοτήσεως,  τα 
ονόματα  των  συνεργατών  και  τις  προτεινόμενες  δράσεις.  Επακολούθησε 
συνεργασία    στενή  (ηλεκτρονικά  και  τηλεφωνικά)    με  τη  νέα  Γενική Υπεύθυνη 
Συντονισμού του Προγράμματος κα Aurvasi Patel, και την ομάδα της καθώς και 
με τους υπεύθυνους διοικητικού και οικονομικού τομέα του UNHCR Ρώμης.   Ο 
Επικεφαλής του Γραφείο του UNHCR της Ελλάδος κος Γιώργος Τσαρμπόπουλος 
απηύθυνε προς τον Αρχιγραμματέα της  Ιεράς Συνόδου επιστολή στις 12 Ιουλίου 
2011  για  την  “ανανέωση  της  Ειδικής  Συμφωνίας  του  UNHCR  με  το  ERP  για 
παροχή  νομικής  συνδρομής  σε  πρόσφυγες”    και  την  θετική  αξιολόγηση  των 
αποτελεσμάτων  υλοποίησης  των  δράσεων  του  1ου  εξαμήνου.    Η  επιστολή 
ανέφερε  ότι  “  το  Οικουμενικό  Πρόγραμμα  Προσφύγων  έχει  προσφέρει  τις 
υπηρεσίες  του  κατά  την  εκτέλεση  της  Επιχειρησιακής  Συμφωνίας  κατά  το  α' 
εξάμηνο  του  2011  με  απόλυτη  επιτυχία  σε  ότι  αφορά  την  επίτευξη  των 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στόχων..”. Η Ιερά Σύνοδος με Απόφαση της 18ης Αυγούστου 2011 ορίζει εκ νέου 
ως νόμιμο εκπρόσωπο του Προγράμματος τον Αρχ. κ. Τιμόθεο Άνθη. 

11. Η  ιδέα  της  δημιουργίας  ενός  Δικτύου  Καταγραφής  Περιστατικών  Ρατσιστικής 
Βίας προωθήθηκε από  την Εθνική Επιτροπή για  τα Δικαιώματα  του Ανθρώπου 
(ΕΕΔΑ) και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην 
Ελλάδα  (UNHCR)  σε  συνέχεια  δύο  σημαντικών  διαπιστώσεων:  α)  την  απουσία 
επίσημου  και  αποτελεσματικού  συστήματος  καταγραφής  και  β)  την  ανάγκη 
διασύνδεσης των φορέων οι οποίοι καταγράφουν με δική τους πρωτοβουλία τα 
περιστατικά ρατσιστικής βίας σε βάρος προσώπων τα οποία προσέρχονται στις 
υπηρεσίες τους. 

Στο  πλαίσιο  επιδίωξης  του  κοινού  σκοπού,  το  Δίκτυο  καταγραφής  των 
ρατσιστικών περιστατικών: 

 Διατυπώνει  συστάσεις  σύμφωνα  με  την  ελληνική  και  διεθνή 
νομοθεσία προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

 Προωθεί  την  ενημέρωση  και  ευαισθητοποιεί  την  κοινή  γνώμη 
σχετικά με την καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας, 

 Διαβουλεύεται  ως  προς  ειδικά  ζητήματα  σχετικά  με  τη  ρατσιστική 
βία, 

 Ενισχύει την συνεργασία με άλλους φορείς οι οποίοι επιδιώκουν την 
καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας. 

 
 
 


