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Σύνοψη 
Το έτος 2019, δεύτερο έτος λειτουργίας της HumanRights360, μας βρήκε στην προσπάθεια παγίωσης και 

επέκτασης της στρατηγικής μας θέτοντας στο επίκεντρο της παρέμβασής μας δράσεις υψηλού αντίκτυπου. Τα 

ορόσημα της δράσης μας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ήταν η συνέχιση και αναπροσαρμογή των 

υφιστάμενων παρεμβάσεων στον Έβρο (Κεφάλαιο 2: Προώθηση και Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων των 

Ευάλωτων Ατόμων στην περιοχή του Έβρου) και την Αθήνα (Κεφάλαιο 3: Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης), 

καθώς και η υλοποίηση του βασικού κορμού δράσεων του έργου «Διαφορετικοί άνθρωποι, ίδια χώρα: 

Καταπολέμηση του εγκλήματος μίσους και αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας» που χρηματοδοτείται από Social 

Change Initiative (Κεφάλαιο 4: Συνηγορία, Έρευνα και Στρατηγική Επικοινωνία). Συγκεκριμένα, οι εκστρατεία 

«Βάλτους X! Ο Μαύρος χάρτης της Αθήνας» σχεδιάστηκε για να αναδείξει την αόρατη εγκληματικότητα που 

σχετίζεται με ρατσιστικές επιθέσεις στο δημόσιο χώρο ενώ η εκστρατεία «#OrdinaryWorkingPeople», 

σχεδιάστηκε για την ανάδειξη «αυτού που μας ενώνει» έναντι σε «αυτό που μας χωρίζει». 

 

Έχοντας στον πυρήνα της στρατηγικής μας την τεκμηριωμένη συνηγορία (evidence-based advocacy) κατά την 

υλοποίηση των προγραμμάτων μας, όλες οι δράσεις πεδίου συνοδεύονται από στοχευμένες δράσεις 

συνηγορίας, με σκοπό την επίτευξη αλλαγής για όλους - σε πιο συστηματικό επίπεδο, καθώς και από την 

ανάλυση πολιτικών και την έρευνα στους τομείς εξειδίκευσής μας. Μέσω της των δράσεων συνηγορίας και των 

δημόσιων παρεμβάσεων μας, στοχεύουμε να γίνουμε αναπόσπαστο μέρος της εθνικής και ευρωπαϊκής κίνησης 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία συμβάλει στην δημιουργία ενός κόσμου όπου όλοι οι άνθρωποι θα 

μπορούν να απολαμβάνουν θεμελιώδη δικαιώματα. Διαρκής στόχος είναι η ανάπτυξη μεγαλύτερων συμμαχιών 

και συνεργασιών στην Ελλάδα και διεθνώς και η οικοδόμηση ενεργών και ανεκτικών κοινωνιών, των οποίων οι 

κυβερνήσεις και οι πολίτες απορρίπτουν την ακροδεξιά ρητορική, τον εξτρεμισμό, τον ρατσισμό και ξενοφοβία, 

ενώ δεσμεύονται να ενθαρρύνουν την κοινωνική συμμετοχή. 

 

Ένας άλλος άξονας παρέμβασης της HumanRights360, αφορά την αξιοποίηση της μακροχρόνιας εμπειρίας 

των βασικών στελεχών της HumanRights360 στην διαχείριση χρηματοδοτήσεων (re-granting), λόγω της οποίας 

το Φεβρουάριο του 2019 επιλεγήκαμε ως Διαχειριστής Χρηματοδοτήσεων (Fund Operator) δύο προγραμμάτων 

των Χρηματοδοτήσεων του ΕΟΧ (EEA Grants) για την περίοδο 2019-2024, και συγκεκριμένα των 

προγραμμάτων «Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας» και «Άσυλο και Μετανάστευση» (με συνολικό 

ποσό επιχορήγησης τα 23 εκατομμύρια ευρώ), (Κεφάλαιο 5: Επιχορηγήσεις ΕΟΧ 2019-2024) σε συνεργασία 

με την εταιρία SOLCrowe. Έχοντας ως βάση την ικανότητα των στελεχών μας στην αποτελεσματική 

ολοκλήρωση Ανοιχτών Προσκλήσεων, την προετοιμασία και επίτευξη συμβάσεων έργων, τη διαχείριση και τη 

χρήση χρηματοδοτήσεων, συγκεκριμένα σε προγράμματα του ΕΟΧ, το έτος 2019 αποτέλεσε την περίοδο της 

ανάπτυξης του σχεδίου διαχείρισης για τη υλοποίηση των δύο αυτών προγραμμάτων στην Ελλάδα με επίκεντρο 

την δημοσίευση της Ανοιχτής Πρόσκλησης για την λειτουργεία «Ανοιχτών Κέντρων Υποδοχής για ευάλωτους 

αιτούντες άσυλο» (Κεφάλαιο 5: Επιχορηγήσεις ΕΟΧ 2019-2024).  
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Κεφάλαιο 1: Δωρητές και Χρηματοδότηση
Το HumanRights360 έχει την τιμή να λάβει 

χρηματοδοτήσεις από σημαντικούς δωρητές 

διεθνώς. Η ετήσια χρηματοδότησή μας για το 2019 

έφτασε το ποσό των 679.721,94 ευρώ, αυξημένο 

κατά 57,8% σε σύγκριση με το 2018. Καταφέραμε 

επίσης, περαιτέρω «διαφοροποίηση» των πηγών  

χρηματοδότησης, καθώς το 99,3% του ετήσιου 

κύκλου εργασιών μας προήλθε από 11 διαφορετικά 

ιδρύματα και θεσμούς και ένα 0,7% από μικρότερες 

δωρεές από άτομα και ιδιωτικές πηγές. 

Αναφορικά με τους τομείς παρέμβασής μας κατά τη 

διάρκεια του 2019, οι προσπάθειές μας στην 

υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και του 

εγκλήματος μίσους, την υποστήριξη του 

δικαιώματος ασύλου και την ένταξη των 

προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, ενισχύθηκαν 

σημαντικά. Παρόλο που η συνηγορία παραμένει ο 

ακρογωνιαίος λίθος της δράσης μας και το 2019, 

αυτή εμφανίζεται ως οριζόντια συνιστώσα στον 

προγραμματισμό μας και όχι ως αυτόνομος τομέας 

παρέμβασης.  

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι μόνο το 5,2% 

της χρηματοδότησής μας χρησιμοποιήθηκε για 

διοικητικές δαπάνες. Αυτό αποτελεί έναν 

μακροπρόθεσμο στόχο για τη HumanRights360, 

για αποτελεσματική λειτουργία και αυξημένο 

αντίκτυπο, μεγιστοποιώντας το μερίδιο των πόρων 

που διατίθενται στο πεδίο.  

Πίνακας 1: % κύκλου εργασιών ανά Δωρητή 

Δωρητές  % ετήσιου 
κύκλου 
εργασιών 

 Karl Kahane Foundation   22.39% 

 Social Change Initiative   17.17% 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ένταξη 
και τη Μετανάστευση (ΕΡΙΜ) 13.24% 

The Global Whole Being Fund (KBFUS)  13.10% 

OSF Services Berlin GmbH acting on 
behalf of Foundation Open Society 
Institute (FOSI)  12.22% 

Γραφείο Οικονομικού Μηχανισμού 
Επιχορηγήσεων του ΕΟΧ (2019-2024)  12.03% 

 Help Refugees  4.13% 

 Forensic Architecture and Goldsmiths’ 
College  3.09% 

 Πρεσβεία της Ολλανδίας  1.60% 

Ένωση Νέων Δικηγόρων της 
Μακεδονίας (MYLA)   0.07% 

Ιδιώτες Δωρητές 0.97% 
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Κεφάλαιο 2: Προώθηση και υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των ευάλωτων ατόμων στην περιοχή 
του Έβρου

Πλαίσιο 

Κατά τη διάρκεια του 2019, στα Ευρωπαϊκά 

χερσαία σύνορα του Έβρου με την Τουρκία 

αντιμετωπίστηκαν πολλές προκλήσεις κυρίως λόγω 

της Ευρωπαϊκής πολιτικής που εισήγαγε εκ νέου 

εθνικά μέτρα, όπως συνοριακούς ελέγχους ή 

φράχτες, μέτρα ασφάλειας και στρατιωτικοποίηση 

των συνόρων με σκοπό τον «έλεγχο» των εισροών 

μεταναστών και αιτούντων άσυλο και τον 

περιορισμό και την παρακολούθηση της 

διασυνοριακής κινητικότητας των ανθρώπων.  

Η επιβολή μέτρων ασφαλείας στα σύνορα, η 

αυξανόμενη παρουσία της Frontex και η έλλειψη 

οργανώσεων που να δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή, η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην 

Κοινή Ευρωπαϊκή Δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας, 

έχει οδηγήσει σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων του 

εισερχόμενου πληθυσμού στο πλαίσιο του 

προσφυγικού δικαίου αλλά και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων τους γενικότερα, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη μη 

επαναπροώθηση, την απαγόρευση των 

βασανιστηρίων και την πρόσβαση στο άσυλο. Όλες 

αυτές οι πολιτικές νομιμοποιούνται και ενισχύονται 

από ξενοφοβικές και ρατσιστικές πολιτικές που 

εκμεταλλεύονται τις μεταναστευτικές ροές και την 

κυκλοφορία των ανθρώπων παρουσιάζοντας αυτές 

τις ροές  ως «μεγάλη απειλή για την ασφάλεια μας».  

Η HumanRights360, ως μία από τις λίγες ενεργές 

οργανώσεις που δραστηριοποιείται στον Έβρο από 

τον Σεπτέμβριο του 2018, έχει αποκτήσει εμπειρία 

και έχει εντοπίσει τις ανάγκες και τα κενά σε αυτήν 

την στρατηγική περιοχή (πολιτικά και γεωγραφικά) 

και υλοποιεί τα ακόλουθα προγράμματα 

προκειμένου να παρέχει μια ολιστική 

παρακολούθηση και αποτύπωση όσων 

συμβαίνουν καθώς και να προωθεί και να 

υπερασπίζεται τα δικαιώματα των προσώπων 

ενδιαφέροντος. 

Εποπτεία Συνόρων  

Το 2019 είχαμε 14.887 αφίξεις στα χερσαία σύνορα 

του Έβρου και αρκετές θαλάσσιες αφίξεις μέσω της 

θάλασσας της περιοχής του Έβρου (Σαμοθράκη, 

Μάκρη οι οποίες δεν έχουν δημοσιευτεί επίσημα. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Λιμενικού Σώματος 

Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης 4.875 άτομα 

έχουν εισέλθει στην Ελλάδα μέσω των θαλάσσιων 

συνόρων του Έβρου κατά τη διάρκεια του 2019. 

Τον Ιούνιο του 2019, ο αριθμός των ασυνόδευτων 

και χωρισμένων από την οικογένειά τους ανηλίκων 

(UASCs) στο ΚΥΤ αυξήθηκαν  για πρώτη φορά σε 

141. Οι αυξημένες ροές σε συνδυασμό με την 

έλλειψη νομικού πλαισίου και την ανεπαρκή 

παρουσία οργανώσεων που να συνδράμουν και να 

επιτηρούν την περιοχή αύξησαν τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίσαμε στο πεδίο. Μερικές από αυτές 

τις προκλήσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 

➢ Παραβιάσεις των δικαιωμάτων στο πλαίσιο του 

προσφυγικού δικαίου και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος μη επαναπροώθησης, της 

απαγόρευσης βασανιστηρίων και της πρόσβασης 

στη διαδικασία ασύλου. 

1. Υπήκοοι από χώρες με χαμηλά ποσοστά 

αναγνώρισης ως πρόσφυγες (π.χ. Πακιστάν), 

συμπεριλαμβανομένων οικογενειών και 

ασυνόδευτων και χωρισμένων από την 

οικογένεια τους ανηλίκων, εκτίθενται στον 

κίνδυνο άμεσης ή έμμεσης επαναπροώθησης 

καθώς δεν καταγράφονται  ως αιτούντες άσυλο 

όταν εκφράζουν την βούληση τους να 

υποβάλλουν άσυλο και  ενώ βρίσκονται στο 

ΚΥΤ, παρά μόνο μετά τη μεταφορά τους στο 

προ-αναχωρησιακό κέντρο . Αυτή η πρακτική 

εκθέτει την συγκεκριμένη ομάδα σε κίνδυνο 

άμεσης ή έμμεσης επαναπροώθησης (καμία 

εγγύηση δεν παρέχεται σχετικά με την εκτέλεση 

της επιστροφής τους στη χώρα καταγωγής 

τους), ενώ αυτά τα άτομα δεν έχουν καμία 

απόδειξη της εκφρασμένης τους βούλησης να 

αναζητήσουν διεθνή προστασία. 
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2. Άτομα ακόμα ελευθερώνονται από αστυνομικά 

τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των 

ασυνόδευτων και χωρισμένων από την 

οικογένεια τους ανηλίκων, χωρίς να έχει 

καταγραφεί στα υπηρεσιακά σημειώματα που 

δίνονται ο αριθμός «εκφράσεως βουλήσεως» 

για άσυλο, με εξαίρεση τα υπηρεσιακά 

σημειώματα που εκδίδονται στους Τούρκους 

υπηκόους. Άτομα, συμπεριλαμβανομένων των 

ευάλωτων ατόμων, απελευθερώνονται χωρίς 

καμία καθοδήγηση, υποστήριξη ή βοήθεια και 

εκτίθενται σε πιθανή κακομεταχείριση ή/και 

κακοποίηση. 

3. Μετά την ραγδαία αύξηση των θαλάσσιων 

αφίξεων στα θαλάσσια σύνορα του Έβρου, 

άτομα παραμένουν σε αστυνομικά τμήματα 

αλλά και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 

περιμένοντας να μεταφερθούν στο ΚΥΤ για να 

υποβληθούν σε διαδικασίες Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης για αόριστο χρονικό διάστημα 

χωρίς πρόσβαση σε προστατευτικές υπηρεσίες 

και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο άμεσης ή 

έμμεσης επαναπροώθησης. Αυτή η πρακτική 

εκθέτει αυτόν τον πληθυσμό σε κίνδυνο άμεσης 

ή έμμεσης επαναπροώθησης (καμία εγγύηση 

δεν παρέχεται σχετικά με την εκτέλεση της 

επιστροφής), ενώ αυτά τα άτομα δεν έχουν 

καμία απόδειξη της «εκφρασμένης τους 

βούλησης» να αναζητήσουν διεθνή προστασία. 

➢ Μαρτυρίες που τεκμηριώνουν τη συνεχή και 

αδιάκοπη χρήση της παράνομης πρακτικής των 

επαναπροωθήσεων εξακολουθούν να 

καταγράφονται. Αυτές οι μαρτυρίες αποκαλύπτουν 

μια ακόμη πιο ανησυχητική σειρά πρακτικών και 

προτύπων που απαιτούν περαιτέρω έρευνα. Είναι 

ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι τα άτομα που 

εμπλέκονται στις επαναπροωθήσεις μιλούν 

Ελληνικά και μια γλώσσα που φαίνεται να είναι η 

Γερμανική, καθώς και άλλες γλώσσες, ενώ φέρεται 

να φορούν αστυνομικά ή στρατιωτικά ρούχα. 

Παρατηρούμε ότι η πρακτική των 

επαναπροωθήσεων αποτελεί μια ευρεία πρακτική, 

κατά την οποία συχνά γίνεται χρήση βίας, γεγονός 

που εκθέτει και απειλεί το κράτος δικαίου στη χώρα. 

➢ Μετά την αύξηση των ροών υπηκόων τρίτων 

χωρών στην περιοχή του Έβρου, εμφανίστηκε 

 

1 Η HumanRights360, ως ενεργό μέλος του δικτύου καταγραφής 

ρατσιστικής βίας, καταγράφει συχνά περιστατικά εγκλημάτων 

μίσους εναντίον αυτών των πληθυσμών στην περιοχή. Η 

HumanRights360, ως ενεργό μέλος του δικτύου καταγραφής 

ανησυχητική αύξηση περιστατικών εγκλήματος 

μίσους και ρατσιστικής βίας με στόχο πρόσφυγες, 

Συγκεκριμένα, περιστατικά όπου οι δικαιούχοι 

αγοράζουν εισιτήριο για την Αθήνα, πληρώνουν τα 

χρήματα για το εισιτήριο στον υπεύθυνο και στη 

συνέχεια το ίδιο άτομο κάνει ένα τηλεφώνημα και 

στιγμές αργότερα οι αστυνομικοί φτάνουν στο 

σημείο και τον συλλαμβάνουν, έχουν καταγραφεί 

στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής 

Βίας. Επίσης, έχουν καταγραφεί περιστατικά 

αστυνομικής ρατσιστικής βίας εναντίον 

προσφύγων1.  

Στρατηγικές συνεργασίες στην 
περιοχή 

Η HumanRights360 παρακολουθεί τη συνοριακή 

περιοχή του Έβρου προκειμένου να καταγράφει και 

να αναφέρει παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων: 

Η HumanRights360 συνεργάστηκε με την Forensic 

Architecture προκειμένου να αναλύσουν τυχόν 

διαθέσιμα πλάνα και αποδεικτικά στοιχεία κατά τη 

διάρκεια των επιχειρήσεων επαναπροωθήσεων. 

Με τη μεθοδολογία των Forensic Architecture και τις 

μαρτυρίες των ανθρώπων, οι οποίοι ανακάλεσαν 

από την μνήμη τους στοιχεία από τις «δομές 

κράτησης», αναδομήθηκαν μέσω της τρισδιάστατης 

μοντελοποίησης οι χωρικές συνθήκες και 

επιβεβαιώθηκαν οι μαρτυρίες των ανθρώπων. Τα 

μοντέλα που παράχθηκαν από τη μνήμη μαρτύρων 

ταιριάζουν με το υλικό που αντλήθηκε από 

δορυφορικές εικόνες και φωτογραφίες που 

τραβήχτηκαν στο έδαφος. Το έργο βρίσκεται σε 

εξέλιξη, αν και τα προκαταρκτικά ευρήματα είναι 

ήδη σε ισχύ. 

Η HumanRights360 συνεργάζεται επίσης με το 

Global Legal Action Network (GLAN)2 και 

εργαζόμαστε από κοινού για να ερευνήσουμε και να 

αποκαλύψουμε τις εν λόγω καταχρηστικές 

πρακτικές, να ζητήσουμε από τους Ευρωπαϊκούς 

φορείς που ενδέχεται να εμπλέκονται σε τέτοιες 

ενέργειες να λογοδοτήσουν και να υποστηρίξουμε 

τα θύματα να προσφύγουν σε κάθε ένδικο μέσο. 

Τέλος, η HumanRights360 είναι το ελληνικό σημείο 

επαφής για την έκθεση του CSO σχετικά με την 

ρατσιστικής βίας, καταγράφει συχνά περιστατικά εγκλημάτων 

μίσους εναντίον αυτών των πληθυσμών στην περιοχή. 

2 https://www.glanlaw.org/single-post/Ending-violent-
pushbacks-at-Greek-Turkish-border 

https://forensic-architecture.org/
https://forensic-architecture.org/
https://www.glanlaw.org/
https://www.glanlaw.org/single-post/Ending-violent-pushbacks-at-Greek-Turkish-border
https://www.glanlaw.org/single-post/Ending-violent-pushbacks-at-Greek-Turkish-border
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παράνομη μετανάστευση για τη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη ενώ έχει επίσης συντάξει αρκετές 

αναφορές και σχετικές δράσεις υπεράσπισης (βλ. 

Κεφάλαιο 4).  

Νομική και ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε ευάλωτους 
πληθυσμούς3   
Η έλλειψη επαρκούς νομικής και ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης και εναλλακτικής προστασίας στο 

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της 

Ορεστιάδας (ΚΥΤ), το προ-αναχωρησιακό κέντρο 

του Φυλακίου και γενικά στην περιοχή του Έβρου, 

είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη του προγράμματος 

Νομικής και ψυχοκοινωνικής βοήθειας τον 

Σεπτέμβριο του 2018 και ταυτόχρονα στην 

εγκατάσταση ενός νομικού εμπειρογνώμονα και 

ενός κοινωνικού λειτουργού προκειμένου να 

υποστηρίξουν τον ευάλωτο πληθυσμό να 

εξασκήσουν τα νομικά και κοινωνικά τους 

δικαιώματα σε συνδυασμό με μια οριζόντια 

συνηγορία προσανατολισμένη στις πολιτικές που 

εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές και φορείς.  

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του 2019, η 

HumanRights360 παρείχε νομική και κοινωνική 

υποστήριξη σε συνολικά 73 άτομα, κατά τη διάρκεια 

της παραμονής τους στο ΚΥΤ του Φυλακίου και στο 

προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης ή κατά την 

παραμονή τους στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου. 

Η πλειονότητα των επωφελούμενων που 

υποστηρίξαμε είναι άνδρες (7 στους 10) ηλικίας 

από 14 έως 18 ετών (6 στους 10) που προέρχονται 

από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Ιράν, το Ιράκ, 

τη Συρία, την Αλγερία και την Τουρκία κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2019 και από το Αφγανιστάν, 

Συρία, Ιράν, Αίγυπτος, Μαρόκο, Τουρκία και 

Μπαγκλαντές το 2ο εξάμηνο. Συνολικά, 

περισσότεροι από τους μισούς από τους 

εξυπηρετούμενους  προέρχονταν από το 

Αφγανιστάν το 2019 (59%). Λεπτομερής 

παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων της 

παρέμβασης μας στον Έβρο κατά τη διάρκεια του 

2019 μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 10.  

 

3 Συγκεκριμένα: Ασυνόδευτους και χωρισμένους από την 

οικογένεια τους ανηλίκους και ευάλωτους πληθυσμούς  

Τάσεις 

Κατά τη διάρκεια του 2019 παρατηρήθηκαν οι 

ακόλουθες τάσεις: 

1. Συνέχιση των θανάτων στο ποτάμι του Έβρου 

στην προσπάθειά ανθρώπων να εισέλθουν 

στην Ελλάδα. 

2. Μεγάλη συχνότητα ανηλίκων – θυμάτων 

τροχαίου ατυχήματος λόγω του ότι οι διακινητές 

υποχρεώνουν τους ανηλίκους να οδηγούν τα 

φορτηγά λαθρεμπόρων στην Εγνατία οδό, 

προκειμένου να αποφευχθεί η σύλληψη των 

ίδιων από την αστυνομία, και 

3. Αυξημένες συλλήψεις στα διόδια της Εγνατίας 

οδού. 

Προκλήσεις 

Κατά τη διάρκεια του 2019, η ομάδα μας 

διαπίστωσε τη συνέχιση εφαρμογής «κακών 

πρακτικών» σύμφωνα με τις οποίες υπήκοοι από 

χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης ως 

πρόσφυγες (π.χ. Πακιστάν), τόσο σε οικογένειες 

όσο και σε ασυνόδευτα και χωρισμένα από την 

οικογένεια τους ανήλικα, οι ομάδες αυτές, εκτίθενται 

σε κίνδυνο άμεσης ή έμμεσης επαναπροώθησης 

καθώς δεν καταγράφονται  ως αιτούντες άσυλο 

όταν εκφράζουν την βούληση τους να υποβάλλουν 

άσυλο και  ενώ βρίσκονται στο ΚΥΤ, αλλά μόνο 

μετά τη μεταφορά τους στο προ-αναχωρησιακό 

κέντρο. Αυτή η πρακτική εκθέτει αυτόν τον 

πληθυσμό σε κίνδυνο άμεσης ή έμμεσης 

επαναπροώθησης (καμία εγγύηση δεν παρέχεται 

σχετικά με την εκτέλεση της επιστροφής τους στη 

χώρα καταγωγής τους), ενώ αυτά τα άτομα δεν 

έχουν καμία απόδειξη της εκφρασμένης τους 

βούλησης να αναζητήσουν διεθνή προστασία.  

Επιπλέον, οι περιορισμοί στη διάρκεια της 

κράτησης για τους αιτούντες άσυλο δεν αρχίζουν να 

υπολογίζονται παρά μόνο μετά την πλήρη 

καταγραφή της βούλησης για την υποβολή 

αιτήματος  ασύλου για να μην αναφέρουμε ότι 

χωρίς επαρκή παρακολούθηση, αυτές οι 

περιπτώσεις δεν επισημαίνονται και δεν 

αντιμετωπίζονται.  

Η παρατεταμένη κράτηση («προστατευτική 

φύλαξη») όλων των ασυνόδευτων και χωρισμένων 

από την οικογένεια τους ανηλίκων από 1 μήνα σε 

περισσότερο από 9 μήνες λόγω των τεράστιων 
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καθυστερήσεων της τοποθέτησης τους σε δομές 

φιλοξενίας μέσω του  EKKA σε συνδυασμό με την 

τάση ελευθέρωσης ορισμένων από αυτούς  χωρίς 

βοήθεια και νομικό καθεστώς έχει σαν αποτέλεσμα 

τη δημιουργία ενός σημαντικού κενού στην παροχή 

συνθηκών υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων 

νομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών. Στην 

πλειοψηφία τους, οι ασυνόδευτοι και χωρισμένοι 

από τις οικογένειες τους ανήλικοι που υποβάλλουν 

αίτηση για οικογενειακή επανένωση εξακολουθούν 

να παραμένουν σε «προστατευτική φύλαξη» για 

παρατεταμένη διάρκεια (6 μήνες κατά μέσο όρο στο 

ΚΥΤ του Φυλακίου) ενώ λόγω της έλλειψης χώρου 

στο ΚΥΤ, οι ανήλικοι φιλοξενούνται στον ίδιο χώρο 

με ενήλικες γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα 

προστασίας. 

Παρά την παρέμβαση του Βοηθού Συνηγόρου του 

Πολίτη για το παιδί, η διαδικασία για την αξιολόγηση 

της ηλικίας εξακολουθεί να είναι προβληματική. 

Όλες οι περιπτώσεις παραπέμπονταν κατά το 

διάστημα της αναφοράς  για ακτίνες X χωρίς να έχει 

προηγηθεί καμία επαφή με το παιδί/ άτομο. Τις 

περισσότερες φορές, τα μόνα κριτήρια που 

χρησιμοποιεί το ΚΥΤ για να παραπέμψει έναν 

ανήλικο στη διαδικασία αξιολόγησης ηλικίας είναι η 

προσωπική και απολύτως αυθαίρετη απόφαση των 

υπαλλήλων της, οι οποίοι εκτιμούν την ηλικία ενός 

ατόμου είτε με προσωπική επαφή είτε κοιτάζοντας 

την φωτογραφία του ατόμου στην κάρτα 

καταγραφής. Το τελευταίο οδηγεί σε διακρίσεις 

μεταξύ αυτού του πληθυσμού. 

Δεδομένου ότι υπάρχει πάντα μεγάλο περιθώριο 

αμφιβολίας και η ακτινογραφία πρέπει να 

αντιμετωπίζεται μόνο ως έσχατη λύση, τις 

περισσότερες φορές (πάνω από το 50% των 

περιπτώσεων), το αποτέλεσμα είναι «όχι 

ανηλικότητα». Επιπλέον, οι καθυστερήσεις στη 

διαδικασία και οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις 

(δηλ. παραπομπή στο προ-αναχωρησιακό κέντρο 

εκείνων που θεωρούνται ενήλικες δυνάμει της 

πρώτης απόφασης, κράτηση με ενήλικες, απώλεια 

προθεσμιών, δηλαδή για τις διαδικασίες του 

Δουβλίνου III, όπως φαίνεται στο τα ακόλουθα 

δεδομένα). Η παραπομπή στη διαδικασία 

αξιολόγησης ηλικίας συμβαίνει ακόμη και όταν το 

άτομο φέρει μαζί του αντίγραφο του εγγράφου ή 

φέρει μια φωτογραφία ενός πρωτότυπου εγγράφου 

στο τηλέφωνό του που αποδεικνύει ότι είναι 

ανήλικος. Αυτή η «τάση» δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα, ειδικά όταν το ΚΥΤ λαμβάνει 

απόφαση για την αξιολόγηση ηλικίας με την οποία 

αναγνωρίζει ένα άτομο ως ενήλικο και ταυτόχρονα 

η Υπηρεσία Ασύλου εκδίδει απόφαση αναγνώρισης 

του ατόμου ως ανήλικο αποδεχόμενη το αρχικό 

πιστοποιητικό γέννησης κατά τη διάρκεια της 

διαδικασία εγγραφής.  

Επιπλέον, είχαμε δύο (2) περιστατικά αυθαίρετης 

παραπομπής ανηλίκων σε αξιολόγηση ηλικίας. Η 

παραπομπή έγινε από την παιδίατρο του Γενικού 

Νοσοκομείου Διδυμότειχου χωρίς τη σχετική 

παραπομπή του ΚΥΤ ή /και του εισαγγελέα. Μετά 

την παρατηρούμενη αυθαιρεσία των παραπομπών 

ανηλίκων σε αξιολόγηση ηλικίας, η διευθύντρια του 

ΚΥΤ, αποφάσισε να ρυθμίσει ένα όριο 10 ημερών 

για την παραπομπή σε αξιολόγηση ηλικίας του 

ασυνόδευτου και χωρισμένου από την οικογένεια 

του ανηλίκου στο ΚΥΤ. 

Αυστηρότερα κριτήρια για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας κράτησης από τη Διοίκηση και τον 

Εισαγγελέα (π.χ. πρωτότυπα έγγραφα κ.λπ.). Η 

HumanRights360, παρόλες τις δυσλειτουργίες, 

κατάφερε να ολοκληρώσει μια υπόθεση επιμέλειας 

με έλεγχο DNA από ιδιωτικό εργαστήριο, χωρίς 

άλλα έγγραφα. 

Ο τερματισμός του προγράμματος της Επιτροπείας 

ανηλίκων στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μετά τη 

σταδιακή αποχώρηση της Ύπατης Αρμοστείας από 

τη σχετική δράση, και η μετάβαση του 

προγράμματος της Επιτροπείας ανηλίκων στην 

πολιτεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης 

Επιτρόπων και Διερμηνέων από το ΕΚΚΑ και της 

αντίστοιχης εκπαίδευσής τους. Η πιο σημαντική 

πρόκληση παραμένει  να προσδιοριστούν τα 

πραγματικά καθήκοντα των απασχολουμένων από 

το κράτος επιτρόπων οι οποίοι δεν αναμένεται να 

αναλάβουν το πλήρες εύρος των υπηρεσιών που 

παρέχονταν μέχρι σήμερα λόγω έλλειψης 

υποστηρικτικών δομών στο πεδίο. 

Διάφορες ποινικές υποθέσεις που αφορούν 

ασυνόδευτους και χωρισμένους από την οικογένεια 

τους ανήλικους εκκρεμούν ή παραμένουν ανοικτές  

στο  Εισαγγελέα. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν 

δηλώσεις ψευδών στοιχείων 

ταυτότητας/προσωπικών δεδομένων, εμπλοκή σε 

διενέξεις και συναφείς κατηγορίες όπως 

καταστροφή δημόσιας περιουσίας κ.α., καθώς και 

ποινικές πράξεις άλλης φύσης (π.χ. απόπειρα 

βιασμού). Ούτε το ΚΥΤ ούτε το Ποινικό Δικαστήριο 

στην Ορεστιάδα παρέχουν διερμηνείς κατά τη 

διάρκεια των ποινικών διαδικασιών για ανηλίκους 

με αποτέλεσμα είτε τη συνεχή αναβολή των 

https://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el
https://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el
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υποθέσεων είτε την χρήση κακών αγγλικών κατά τη 

διάρκεια αυτών των διαδικασιών. Η HR360 

κατάφερε να ολοκληρώσει ποινική διαδικασία 

χρησιμοποιώντας τη βοήθεια αδελφού 

κατηγορούμενου ανηλίκου που μιλούσε ελληνικά 

επειδή ζούσε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. 

Η πρόκληση πολλών διαφορετικών γλωσσών και 

πολλών διαλέκτων καθιστά ακόμη πιο περίπλοκη 

την παρέμβαση μας λόγω της έλλειψης επαρκών 

υπηρεσιών διερμηνείας 3 τρεις διερμηνείς της 

EASO παρέχουν διερμηνεία στα Αραβικά - 

Kirmanci, Farsi-Dari, Urdu-Pashto και ένας 

διερμηνέας Dari-Farsi έχει διατεθεί από τη 

Βρετανική Πρεσβεία. 
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Κεφάλαιο 3: Υπηρεσία 
Κοινωνικής Ένταξης  
Το 2019 υπήρξε μια σημαντική χρονιά, καθώς η 

HumanRights360 δημιούργησε την Υπηρεσία 

Κοινωνικής Ένταξης μετά τη θετική έκβαση της 

πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος ένταξης 

το οποίο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018 και 

ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2019.  

Το 2019, η Υπηρεσία επεκτάθηκε σε δυο νέα 

σημεία και πλέον οι υπηρεσίες προσφέρονται στις 

Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα (από τον 

Αύγουστο 2018)  και Σκαραμαγκά (από το 

Σεπτέμβριο 2019) καθώς και στο Echo Hub – 

Athens, το οποίο άνοιξε τις πύλες του το 

Σεπτέμβριο 2019 η λειτουργεία του οποίου 

συντονίζεται από την ECHO100Plus. 

Μέσω της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ένταξης τρία 

διαφορετικά προγράμματα υλοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του 2019, με το καθένα από αυτά να 

υποστηρίζει διαφορετικές ομάδες στόχο: 

➢ Πρόγραμμα «Διασφάλιση της Ένταξης 

Προσφύγων», για την ενδυνάμωση 

αναγνωρισμένων προσφύγων και αιτούντων 

άσυλο και των οικογενειών τους με την 

υποστήριξη του KAHANE Foundation. Έναρξη 

Αύγουστος 2018.   

➢ Πρόγραμμα «Μεταβαίνοντας στην 

Ενηλικίωση – Ένα Μονοπάτι στην 

Ανεξαρτησία και την Επάρκεια» - σε 

συνεργασία με το «Velos Youth» και το Κέντρο 

Ημέρας «Βαβέλ», για την ενδυνάμωση νέων 

έως 21 ετών (με την υποστήριξη του 

χρηματοδοτικού προγράμματος  ‘Never Alone 

– Building our future with children and youth 

arriving in Europe’  ‘Never Alone – Building our 

future with children and youth arriving in 

Europe’ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για 

την Ένταξη και τη Μετανάστευση (ΕΡΙΜ), σε 

συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη 

Σ. Λάτση. Έναρξη παροχής υπηρεσιών 

Οκτώβριος 2019. 

➢ Πιλοτικό πρόγραμμα «Εναλλακτικά της 

Κράτησης Μέτρα, μέσα στην Κοινότητα, στο 

ελληνικό Πλαίσιο», ανθρώπων που 

βρίσκονται σε διοικητική κράτηση ή 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να βρεθούν σε 

κράτηση (με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος για την Ένταξη και τη 

Μετανάστευση (ΕΡΙΜ) και του Δικτύου 

Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων (Network of European 

Foundations). Έναρξη παροχής υπηρεσιών 

Οκτώβριος 2019. 

Μεθοδολογία  

Ως αποτέλεσμα της πιλοτικής φάσης του 

προγράμματος ένταξης της HumanRights360 από 

τον Αύγουστο του 2018 έως το Μάιο του 2019, 

οριστικοποιήθηκε η μεθοδολογική προσέγγιση σε 

τέσσερις πυλώνες παρέμβασης για την εφαρμογή 

μιας ολιστικής προσέγγισης υποστήριξης και 

ενδυνάμωσης όλων των ατόμων που έχουν ανάγκη 

για Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης. Οι πυλώνες 

αυτοί συνοψίζονται στο παρακάτω γράφημα .  

Infographic 1: Πυλώνες Προγράμματος Κοινωνικής 

Ένταξης 2019 

 
 

Για την υλοποίηση των δράσεων σε κάθε πυλώνα, 

χρησιμοποιείται μια ποικιλία μέσων παρέμβασης 

που διαφέρουν ανάλογα με το τι μπορεί να 

εξυπηρετήσει καλύτερα τους δικαιούχους μας. Για 

το σκοπό αυτό, οργανώνονται ατομικές και 

ομαδικές συνεδρίες με τους δικαιούχους, με 

συμμετοχή σε κοινοτικές εκδηλώσεις / 

δραστηριότητες ζωής, και ενδυνάμωση καθώς και 

ανάπτυξη τεχνικών και μη-τεχνικών δεξιοτήτων, ad 

hoc υποστήριξη και εκπαίδευση. 

Επιπλέον, η δικτύωση - ευαισθητοποίηση - 

πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων φορέων του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 

https://www.facebook.com/EchoHubAthens/
https://www.facebook.com/EchoHubAthens/
https://echo100plus.com/
http://www.kahanefoundation.org/
https://www.epim.info/funds/children-and-youth-on-the-move/
https://www.epim.info/funds/children-and-youth-on-the-move/
https://www.epim.info/funds/children-and-youth-on-the-move/
https://www.latsis-foundation.org/eng/news/supporting-unaccompanied-and-separated-children-and-youth-in-greece
https://www.latsis-foundation.org/eng/news/supporting-unaccompanied-and-separated-children-and-youth-in-greece
https://www.nef-europe.org/social-inclusion/
https://www.nef-europe.org/social-inclusion/
https://www.nef-europe.org/social-inclusion/
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(συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών) του 

ευρύτερου κοινού, βελτίωση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών μέσω της παραγωγής αποτελεσμάτων 

έρευνας, υπεράσπιση αποτελεί σημαντικό μέσο 

προώθησης των δραστηριοτήτων του 

προγράμματος. 

Δράσεις και Αποτελέσματα 

Η Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης, κατά το 2019, 

υποστήριξε συνολικά 185 νοικοκυριά και 393 

ωφελούμενους και 231 νοικοκυριά και 480 

ωφελούμενους (4 από τα οποία ΑμεΑ) από την 

έναρξη της παρέμβασης για την ένταξη το 2018, 

καταγράφοντας μια αύξηση πάνω από 100% 

μεταξύ των δύο ετών υλοποίησης.  

Το 2019, το δημογραφικό προφίλ του 

υποστηριζόμενου πληθυσμού διαμορφώνεται από 

ενήλικα άτομα, γυναίκες και άνδρες. Μια από τις 

επιτυχίες της παρέμβασής μας είναι αύξηση των 

ποσοστών συμμετοχής του γυναικείου πληθυσμού, 

σε σχέση με την πιλοτική φάση όπου μειωμένα 

ποσοστά γυναικών είχαν καταγραφεί (βλ. ετήσια 

αναφορά δράσης 2018). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί 

τόσο από την διεύρυνση των αξόνων υποστήριξής 

(βλ. μεθοδολογία και πυλώνες παρέμβασης), αλλά 

και  από το γεγονός ότι οι υπηρεσίες μας ήταν 

διαθέσιμες σε περισσότερες τοποθεσίες (Ελαιώνας, 

Σκαραμαγκάς, και στον αστικό ιστό της Αθήνας με 

το Echo Hub – Athens). 

Η πλειονότητα των ωφελούμενών μας το 2019 ήταν 

αιτούντες άσυλο (64%) και αναγνωρισμένοι 

πρόσφυγες (32%) αν και ένα μικρό ποσοστό ήταν 

«άλλου» νομικού καθεστώτος (π.χ. μετανάστης). 

Όσον αφορά την εθνικότητα, οι 20 διαφορετικές 

εθνικότητες καταδεικνύουν την πολιτισμική 

ποικιλομορφία του πληθυσμού. Οι τρεις 

μεγαλύτερες εθνικότητες ανάμεσα στους 

ωφελούμενούς μας είναι η αφγανική, 

ακολουθούμενη από την Ιρανική και την Ιρακινή 

(30%, 16% και 9% αντίστοιχα), ενώ περισσότερες 

από το ένα πέμπτο προέρχονται από χώρες της 

Υποσαχάριας Αφρικής όπως το Κονγκό, τη 

Νιγηρία, την Ουγκάντα, τη Σομαλία, την Ερυθραία 

και άλλες. Τέλος μόνο το 7% των ωφελούμενών μας 

ήταν Σύριοι υπήκοοι. 

Όσον αφορά την πρόσβαση των δικαιούχων μας 

στις υπηρεσίες μας το 2019, το 61% φιλοξενούνταν 

σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής, ενώ το 30% σε 

διαμερίσματα στην αστική περιοχή της Αθήνας. 

Επιπλέον, υποστηρίχθηκαν άστεγα ή σε επισφαλή 

στέγαση άτομα (5%). Αναλυτική παρουσίαση του 

δημογραφικού προφίλ των ωφελούμενων το 2019 

παρουσιάζονται στη σελίδα 17.results Integration 

Διασφάλιση Ένταξης 
Προσφύγων 

Συνολικά οι δράσεις του προγράμματος 

συνοψίζονται στο παρακάτω γράφημα.: 

Infographic 2 : Σύνοψη δράσεων 2019 

 

Ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα του έργου, ήταν η 

εξασφάλιση προσθετικού μέλους για έναν από τους 

ωφελούμενούς μας, τον οποίο υποστηρίξαμε για 

https://www.facebook.com/EchoHubAthens/
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περισσότερους από 3 μήνες για την προετοιμασία, 

εκπαίδευση και υποστήριξη του.  

 Συνεργασίες 

Κατά το 2019 έλαβαν χώρα πολλές συνεργασίες, 

εργαστήρια και δράσεις συνεργασίας με φορείς 

ένταξης. Ενδεικτικά, η ομάδα ένταξης διοργάνωσε 

ή συμμετείχε στις παρακάτω δράσεις:   

➢ Εργαστήρια για τα εργασιακά δικαιώματα, σε 

συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας 

➢ Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα για τη 

ψυχική ανθεκτικότητα εφήβων μεταναστών και 

προσφύγων του “ASTRA - Athena Studies of 

Resilient Adaptation”, υπό την εποπτεία του 

τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας 

➢ Συμμετοχή 30 ωφελουμένων μας στο 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης του Labour INT – 2 που 

συνδιοργάνωσαν η ΓΣΕΒΕΕ και το Εργατικό 

Κέντρο Αθήνας.  

➢ Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος 

ένταξης για τη προετοιμασία των ασυνόδευτων 

παιδιών στο Safe Zone Ελαιώνα, σε 

συνεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες 

Επίσης το 2019, συνεργαστήκαμε με το World 

Federation of Occupational Therapists (WFOT) και 

την Reality Learning Ltd για τη παραγωγή και 

δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ 

συνηγορίας με τίτλο “Night Becomes Day”.  Το 

μικρού μήκους ντοκιμαντέρ διαπραγματεύεται την 

ιστορία 4 ατόμων (3 πρόσφυγες, 1 επαγγελματίας) 

τις ανάγκες και την υποστήριξη που χρειάζεται ένας 

πρόσφυγας κατά την εγκατάστασή του στη νέα 

χώρα υποδοχής. Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε σε 

περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual 

Reality) και θα χρησιμοποιηθεί σε online 

πρόγραμμα εκπαίδευσης εργοθεραπευτών καθώς 

και σε κάθε περίπτωση συνηγορίας και 

υπεράσπισης των δικαιωμάτων των προσφύγων 

σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Η κοινοποίηση των υπηρεσιών και της 

μεθοδολογίας μας έλαβε χώρα σε αρκετές 

συναντήσεις και συνέδρια: 

➢ στους εταίρους του ευρωπαϊκού 

προγράμματος EUCIDIN, με κύριο εταίρο το 

Δήμο Κορυδαλλού,  

➢ στην ευρωπαϊκό συνέδριο Labour – INT 2, που 

διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία 

➢ Στην ημερίδα εργοθεραπείας του Αιγινήτειου 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, 

➢ Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής 

Έρευνας 

➢ Στο εκπαιδευτικό εργαστήρι του Δικτύου για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού προγράμματος CISOTRA για την 

υποστήριξη των νέων στις πολλαπλές 

μεταβάσεις 

➢ Σε σπουδαστές εργοθεραπείας καθώς και στην 

ημερίδα για τις κοινοτικές πρακτικές 

παρέμβασης για τη πόλη του Πειραιά, του 

Μητροπολιτικού Κολεγίου. 

➢ Στο διεθνές Συνέδριο Κριτικής Γεωγραφίας στα 

πλαίσια των ξεναγήσεων πεδίου, σε 

συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών 

➢ Στη συνάντηση του διεθνούς δικτύου 

«Therapies for All Persons in All Situations», 

στο Odisee University, Βέλγιο 

➢ Στη 18η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα του 

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και 

Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, 

την Ειρήνη και τη Μη Βία» 

➢ Στη μηνιαία συνάντηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά 

Στην HumanRights360, η ανταλλαγή εμπειριών και 

η αναζήτηση νέων μεθοδολογιών παρέμβασης για 

την ενδυνάμωση των προσφύγων, με σκοπό τη 

βελτίωση και τη καλύτερη αποτελεσματικότητα των 

υπηρεσιών, αποτελεί βασικό μέλημα. Για αυτό το 

σκοπό, ήρθαμε σε επαφή με τους παρακάτω 

ευρωπαϊκούς φορείς: Eidgenössische Technische 

Hochschule Zürich (ETH Zürich), Stichting Nieuw 

Thuis Rotterdam (SNTR), the International Human 

Rights Legal Clinic of Hayfa University, the Centraal 

Orgaan opvang asielzoekers , και the Joel Nafuma 

Refugee Centre (Rome). 

 

https://www.wfot.org/
https://www.wfot.org/
http://realitylearning.org/
http://nightbecomesday.com/
https://ethz.ch/de.html
https://ethz.ch/de.html
https://www.sntr.nl/
https://www.sntr.nl/
https://en.law.huji.ac.il/book/international-human-rights-clinic
https://en.law.huji.ac.il/book/international-human-rights-clinic
https://www.coa.nl/
https://www.coa.nl/
https://jnrc.it/
https://jnrc.it/
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Μεταβαίνοντας Προς Την 
Ενηλικίωση – Ένα Μονοπάτι Για 
Την Ένταξη Και Την Επάρκεια  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την παροχή υπηρεσιών 

του τον Οκτώβριο 2019 σε συνεργασία με τους 

Velos Youth και το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ. Στόχος 

του προγράμματος είναι η ολιστική στήριξη των 

νεαρών ατόμων 16-21 ετών. Η Υπηρεσία 

Κοινωνικής Ένταξης ανέλαβε την υποστήριξη των 

νεαρών ενηλίκων (18-21 ετών) σχετικά με την 

επαγγελματική υποστήριξη και συμβουλευτική, τη 

συνηγορία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 

των ατόμων, την υλοποίηση μιας συμμετοχικής 

έρευνας δράσης μιας μεικτής ομάδας νεαρών 

προσφύγων και ατόμων που μεγάλωσαν στην 

Ελλάδα και τη δημιουργία ενός δικτύου εταιρειών 

που να προωθούν την ένταξη των νεαρών 

ενηλίκων.  

Infographic 3:  Σύνοψη Δράσεων, Οκτώβριος – 

Δεκέμβριος 2019 

 

Εναλλακτικά της κράτησης μέτρα 

στην κοινότητα στην Ελλάδα 

Η έλλειψη πόρων και η ανεπαρκής συμμετοχή των 

δήμων ή άλλων τοπικών φορέων όπου κατοικεί 

αυτός ο πληθυσμός αποτελούν πρόκληση την 

οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μέσω 

εναλλακτικών μέτρων για την κράτηση μέσα στην 

κοινότητα. 

Η μεθοδολογία μας βασίστηκε στο μοντέλο IDC's 

CAP model  που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα σε 

περισσότερες από 60 χώρες στον κόσμο όπου και 

έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 250 

παραδείγματα εναλλακτικών της κράτησης μέτρων. 

Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει ολοκληρωμένα 

και ουσιώδη βήματα σύμφωνα με τις αρχές του 

δικαιώματος στην ελευθερία και το τεκμήριο κατά 

της κράτησης οι οποίες είναι οι δύο πρώτες αρχές 

που παγιώνουν το μοντέλο IDC's CAP model  και 

πρέπει κατά κύριο λόγο να χρησιμοποιηθούν με 

βάση το υπάρχον εθνικό νομικό πλαίσιο και 

συνηγορώντας ως προς την βελτίωσή του υπέρ 

αυτών των αρχών. Παρακάτω τα βήματα της 

εφαρμοσμένης μεθοδολογίας, όπως 

προσαρμόστηκαν από τη νομική μας ομάδα: 

Βήμα 1: Έλεγχος και αξιολόγηση της μεμονωμένης 
υπόθεσης (νομικές διαδικασίες · κίνδυνοι (ζητήματα 
υγείας, παραβιάσεις δικαιωμάτων κλπ)  · 
ευαλωτότητα  · ατομικοί παράγοντες υποθέσεων 
και πλαισίωση της  κοινότητας) 
 

Βήμα 2: Διαχείριση υποθέσεων (ανάγκες και 
προτεραιότητες του ατόμου) 

• Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

• Νομικές συμβουλές / εκπροσώπηση 

• Ικανότητα κάλυψης βασικών αναγκών 

• Τεκμηρίωση 

• Παρεμβάσεις 

• Τακτική και συνεχής αξιολόγηση των 
υποθέσεων και επικοινωνία  

  
Βήμα 3: Οι επιλογές τοποθέτησης στην κοινότητα: 
η κράτηση για λόγους μετανάστευσης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως έσχατη λύση σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
τα πρότυπα αναγκαιότητας, λογικής και 
αναλογικότητας. 
  
Βήμα 4: Επίλυση περίπτωσης 
 

https://idcoalition.org/cap/
https://idcoalition.org/cap/
https://idcoalition.org/cap/
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Το σχήμα που ακολουθεί, συνοψίζει την εφαρμογή 
του μοντέλου: 
 
Infographic 4: IDC’s CAP Model 

 
 
 

 

Κατά τη διάρκεια της σύντομης περιόδου 

εφαρμογής του προγράμματος κατά το 2019 

(Οκτώβριος - Δεκέμβριος) αξιοποιήσαμε την ήδη 

εδραιωμένη συνεργασία μας με το Συμβούλιο για 

την Ένταξη των Μεταναστών και των Προσφύγων 

(Δήμος Αθηναίων) και την καλή συνεργασία μας με 

τις άλλες ΜΚΟ στο πεδίο. Από την αρχή κιόλας του 

προγράμματος έχουμε καταγράψει φόρμες 

υποψηφίων, εξατομικευμένες αξιολογήσεις και 

προσωπικά σχέδια ανάπτυξης των 

εξυπηρετούμενων. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

έχουμε παράσχει νομική υποστήριξη 

(διευκολύνοντας την αποκατάσταση της 

νομιμότητας και την εξέταση άλλων λύσεων 

σύμφωνα με τον νόμο περί μετανάστευσης, π.χ. 

άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους μετά από 

7ετή διαμονή στην Ελλάδα κ.λπ.), προσωρινές 

λύσεις για προσωρινή διαμονή σε δομή φιλοξενίας 

για σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξη για την 

πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, 

διερεύνηση δραστηριοτήτων μέσα στην κοινότητα, 

παρεμβάσεις σε εθελοντικές ενώσεις και διάφορες 

επικοινωνίες με τις αρχές. 

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο συνηγορίας  και 

χρησιμοποιώντας τις πολύ αρχικές ενδείξεις από 

την  διαχείριση των  υποθέσεων σε συνδυασμό με 

την τρέχουσα κατάσταση και την προηγούμενη 

εμπειρία που είχαμε προχωρήσαμε με τις 

ακόλουθες ενέργειες: 

 Στις 29 Οκτωβρίου 2019, η υπεύθυνη συνηγορίας  

της HumanRights360 συμμετείχε στην κοινή 

συνέντευξη τύπου έξι (6) οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών με αφορμή  το νέο 

νομοσχέδιο σχετικά με το καίριο ζήτημα της 

Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα. Η συνέντευξη 

τύπου διοργανώθηκε από το Ελληνικό Τμήμα της 

Διεθνούς Αμνηστίας και συμμετείχαν η Ελληνική 

Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το 

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, οι Médecins San 

Frontiers και η HumanRights360. Η υπεύθυνη 

συνηγορίας του HumanRights360 τόνισε ότι η 

Ελλάδα επιτυγχάνει ένα ποσοστό   επιστροφής 

υπηκόων τρίτων χωρών που κυμαίνεται σε μια 

μέση τιμή σε σχέση με άλλες χώρες εντός της ΕΕ, 

παρά όλες τις κατηγορίες για το αντίθετο και 

παρόλα αυτά ο αριθμός των επιστροφών 

εξακολουθεί να είναι περιορισμένος για διοικητικούς 

λόγους που αφορούν κυρίως τις χώρες 

προέλευσης. Ως αποτέλεσμα, η γενικευμένη 

κράτηση παρατείνει μόνο την περίοδο κράτησης και 

περιθωριοποιεί σημαντικό αριθμό ατόμων 

τοποθετώντας τα στο «περιθώριο» χωρίς νομικά 

έγγραφα και προοπτικές. 

Στις 9 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύθηκε ένα άρθρο 

στην εφημερίδα «Αυγή» με την υπογραφή της 

υπεύθυνης συνηγορίας της HumanRights360, με 

έμφαση στον «επικοινωνιακό σκοπό» των 
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διατάξεων του νέου νόμου αναφορικά με τη 

γενικευμένη κράτηση και την αύξηση των 

επιστροφών τόσο στην Τουρκία όσο και στις χώρες 

προέλευσης προκειμένου να αποτρέψει τις αφίξεις 

και να προωθήσει την ασφάλεια στην κοινότητα4. 

 

Προκλήσεις της Υπηρεσίας 

Κοινωνικής Ένταξη 

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων μας, 

αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις κατά τη 

διάρκεια της ενταξιακής τους διαδικασίας: 

διοικητικές προκλήσεις (καθυστερήσεις στην 

έκδοση ΑΦΜ, κατάργηση έκδοσης ΑΜΚΑ για τους 

αιτούντες άσυλο και για όσους δεν έχουν λάβει 

ακόμη τη Άδεια Διαμονής τους), έλλειψη 

μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και υπολογιστών, 

άρνηση των τραπεζών να ανοίξουν λογαριασμούς 

μισθοδοσίας (από τους ίδιους ή από τις εταιρείες), 

έλλειψη αναγνώρισης των ακαδημαϊκών γνώσεων 

και προσόντων ώστε να ενταχθούν στις δημόσιες 

επαγγελματικές σχολές. Επιπλέον, μια σημαντική 

πρόκληση αφορά τη διασφάλιση ασφαλούς 

διαβίωσης/κατοικίας, η βεβαίωση διαμονής που 

χρειάζεται για την έκδοση άλλων εγγράφων και η 

απότομη απομάκρυνση των αναγνωρισμένων 

προσφύγων από τα προγράμματα στέγασης 

(κέντρα φιλοξενίας και προστατευμένα 

διαμερίσματα). 

Σχετικά με τους ωφελούμενους του προγράμματος 

των Εναλλακτικών της Κράτησης, οι ίδιοι έχουν 

δείξει προθυμία να διερευνήσουν μια άλλη 

προοπτική και να προσδιορίσουν τις επιλογές τους, 

αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους που 

διατρέχουν. Η έλλειψη πόρων στην παροχή δομών 

φιλοξενίας  για τον πληθυσμό χωρίς νομιμοποιητικά 

έγγραφα, καθώς και οι δυσκολίες πρόσβασης στο 

σύστημα υγείας και νομικής συνδρομής αποτελούν 

πρόκληση στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε 

αυτό τον πληθυσμό συνεπή στο πρόγραμμα και να 

πραγματοποιήσουμε δράσεις συνηγορίας βάσει 

τεκμηρίων που προέρχονται από τις ξεχωριστές 

περιπτώσεις. 

 

 

4
 Μεταναστευτικό: Για το νέο (;) σχέδιο της κυβέρνησης 

 

Μαθήματα από την υλοποίηση 

της Υπηρεσίας Κοινωνικής 

Ένταξης 

Η απάντηση μας στις παραπάνω προκλήσεις είναι 

να θεωρήσουμε  την πρόληψη ως βασικό στοιχείο 

της παρέμβασής μας και να αντιμετωπίσουμε τις 

δυσκολίες νωρίς. Η πρόληψη έχει ενισχυθεί με τη 

δημιουργία και την ενεργοποίηση υποστηρικτικών 

δικτύων και συνεργιών, προσθέτοντας τη 

συμμετοχή τους σε δράσεις και δραστηριότητες που 

τους κάνουν να νιώθουν ότι υποστηρίζονται και ότι 

καλύπτονται οι ανάγκες τους. 

Επιπλέον, αποδείχθηκε νωρίς κατά την εργασία 

μας στο πεδίο ότι η αποτελεσματική διαχείριση 

περιπτώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει 

αδιάλειπτα συγκεκριμένες πτυχές που μπορούν να 

διασφαλίσουν ότι ικανοποιούνται όλες οι 

προαναφερθείσες αρχές. Αυτές οι πτυχές 

περιγράφονται στο ακόλουθο γράφημα: 

Infographic 5: Πτυχές αποτελεσματικής διαχείρισης 

περιστατικών: Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης  

 

 

  

http://www.avgi.gr/article/10811/10488007/gia-to-neo-schedio-tes-kyberneses?fbclid=IwAR1eYLgjVqhcHLKvi8pz2hNsqcp6brozLozcoxqo6Kr20Oiif7m3Ah97DhQ
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Κεφάλαιο 4:Συνηγορία, 
Έρευνα και Στρατηγική 
Επικοινωνία 
Βασική αρχή της HumanRights360 είναι η 

στρατηγική προάσπιση δικαιωμάτων που βασίζεται 

σε στοιχεία μέσα από την παροχή υπηρεσιών στα 

προγράμματά μας. Συνεπώς, η δουλειά μας στο 

πεδίο συνδυάζεται με συγκεκριμένες δράσεις 

συνηγορίας, με σκοπό την αλλαγή σε ένα πιο 

συστημικό επίπεδο, καθώς και με ανάλυση 

πολιτικής και έρευνα στα πεδία δραστηριοποίησης 

της οργάνωσης. 

Προστασία και ένταξη 

μεταναστών και προσφύγων 

Το 2019 ήταν μια χρονιά με πολλές προκλήσεις για 

το καθεστώς δικαιωμάτων προσφύγων και 

μεταναστών. Η δουλειά μας επικεντρώθηκε 

ιδιαίτερα σε συνεκτικές πολιτικές για την 

ενσωμάτωση αυτού του πληθυσμού. 

Η ψηφιακή καμπάνια #OrdinaryWorkingPeople 

στοχεύει στην παραγωγή επικοινωνίας που 

βασίζεται περισσότερο σε αυτά που μας ενώνουν 

ως κοινωνία παρά σε αυτά που μας χωρίζουν. Η 

καμπάνια #OrdinaryWorkingPeople αποτελεί την 

οπτική γωνία πλαισίωσης διάφορων 

επικοινωνιακών δράσεων της HumanRights360, 

κυρίως των προγραμμάτων ένταξης. 

Περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, αρθρογραφία 

σχετικά με το πώς τα γραφειοκρατικά εμπόδια 

επηρεάζουν τις προοπτικές ένταξης ευάλωτων 

ατόμων, όπως οι πρόσφυγες με αναπηρία∙ πώς 

πολλοί μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα 

ζουν υπό το φόβο της απέλασης αντί να έχουν 

πρόσβαση σε προοπτικές ένταξης και σε 

εναλλακτικά της κράτησης μέτρα∙ ποια είναι η 

εργασιακή πραγματικότητα για πολλούς 

εργαζόμενους σε οργανώσεις που δουλεύουν με 

άξονα αυτό το ενωτικό και ενοποιητικό αφήγημα∙ 

πώς η πολιτική των επιδομάτων πρέπει να 

αποτελεί έναν ενδιάμεσο σταθμό καθώς και οι ίδιοι 

 

5
 Το «παλιό» και το «νέο» χαρτοφυλάκιο 

μεταναστευτικής πολιτικής, ΕΦ.ΣΥΝ.  

οι πρόσφυγες επιθυμούν να ενταχθούν εντέλει στη 

χώρα∙ ποια είναι να συστημικά εμπόδια για την 

ένταξη και πώς οι ανθρωπιστικές οργανώσεις 

δουλεύουν για να τα υπερβούν κ.λπ. 

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν πιο συστημικές 

παρεμβάσεις όπως (ενδεικτικά): 

➢ Τον Φεβρουάριο του 2019, στο πλαίσιο της 

λειτουργίας του Αντιπροσωπευτικού 

Συμβουλίου Έρευνας και τεκμηρίωσης (ΑΣΕΤ) 

που συντονίζει το G2RED, καταθέσαμε τα 

σχόλια μας για την Εθνική Στρατηγική για την 

Ένταξη που ανέβηκε σε δημόσια διαβούλευση. 

➢ Πραγματοποιήθηκαν διάφορες αναφορές στον 

Συνήγορο του Πολίτη ώστε να αντιμετωπιστούν 

θεσμικά προβλήματα όπως η άρνηση 

διαφόρων κλάδων της διοίκησης να εκδώσουν 

τα κατά το νόμο απαιτούμενα έγγραφα σε 

μετανάστες και πρόσφυγες (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, 

τραπεζικούς λογαριασμούς κ.λπ). Η 

παρεμβάσεις μας σε αυτά τα πεδία 

συνεχίζονται όπως και (δυστυχώς) οι πρακτικές 

διάκρισης από τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Εικόνα 1: Ο Θοδωρής Μπογέας παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα έρευνας για την ψυχοκοινωνική 

διάσταση ενός προγράμματος ένταξης σε προσφυγικό 

καμπ στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής 

Έρευνας στην Αλεξανδρούπολη (Μάιος 2019). 

 
Η αλλαγή κυβέρνησης το 2019 έφερε ποικίλες 

αλλαγές σε επίπεδο πολιτικής. Η HumanRights360 

τεκμηρίωσε εξαρχής πόσο εσφαλμένη ήταν η 

απόφαση κατάργησης του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής5, και δικαιώθηκε 

https://www.efsyn.gr/node/203898
https://www.efsyn.gr/node/203898
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μερικούς μήνες αργότερα που επανασυστάθηκε το 

Υπουργείο.  

Επίσης, η HumanRights360 ένωσε τη φωνή της 

μαζί με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών κατά της αναμόρφωσης του νόμου για το 

άσυλο και την υποδοχή τον Νοέμβριο του 2019, 

τεκμηριώνοντας ότι η συγκεκριμένη αλλαγή 

πολιτικής είναι προβληματική όχι μόνο σε επίπεδο 

προάσπισης δικαιωμάτων αλλά και σε 

αποτελεσματικότητα6. 

Εικόνα 2: Κοινή συνέντευξη τύπου με Διεθνή 

Αμνηστία, ΕΣΠ, ΕλΕΕΔΑ, ΓχΣ και ΕΦΠ 

(Νοέμβριος 2019) 

 

Εποπτεία Συνόρων 

Κατά τη διάρκεια του 2019, η HumanRights360 

συνέχισε τα προγράμματα εποπτείας συνόρων, με 

έμφαση στην περιοχή του Έβρου. Η κοινή αναφορά 

που δημοσιεύτηκε από κοινού με το Ελληνικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και την Άρσις, 

όπως και άλλες αναφορές από οργανώσεις και 

διεθνείς οργανισμούς, συγκέντρωσαν έναν 

σημαντικό αριθμό μαρτυριών από μετανάστες και 

πρόσφυγες που τεκμηρίωσαν την πρακτική 

κράτησης, χρήσης βίας και παράνομης 

επαναπροώθησης στον ποταμό Έβρο από 

μασκοφόρους άντρες χωρίς διακριτικά, με 

αποτέλεσμα την παραβίαση του δικαιώματος στο 

άσυλο.  

Εντούτοις, τόσο οι Ελληνικές όσο και Ευρωπαϊκές 

αρχές αρνούνται συστηματικά τη διεξαγωγή 

 

6 ΜΚΟ εναντίον κυβέρνησης για το άσυλο σε 
πρόσφυγες και μετανάστες  και  Μεταναστευτικό: Για το 
νέο (;) σχέδιο της κυβέρνησης, Εφημερίδα Αυγή 
7 Ενδεικτικά: Greek prosecutor investigating allegations 
of 'systematic' violence against migrants at Evros River 
8 Οι Επαναπροωθήσεις στον Έβρο και η «Φυλακή» στην 
Ελλάδα, Vice 

ανεξάρτητης έρευνας στα περιστατικά καθώς και 

την ύπαρξη των συγκεκριμένων πρακτικών. Μέσω 

της εκτενούς εποπτείας συνόρων, η 

HumanRights360 έχει συγκεντρώσει πληθώρα 

μαρτυριών θυμάτων και αυτοπτών μαρτύρων που 

τεκμηριώνουν απάνθρωπη και εξευτελιστική 

μεταχείριση, άρνηση πρόσβασης στο άσυλο και σε 

δίκαιη δίκη, παράνομη επαναπροώθηση στην 

Τουρκία καθώς και κίνδυνο αλυσιδωτής 

επαναπροώθησης από την Τουρκία σε εμπόλεμες 

ζώνες. Μέσα στο 2019, η HumanRights360 

επιδόθηκε σε μία πολυσχιδή στρατηγική 

συνηγορίας, παλεύοντας να δώσει τέλος στις 

παράνομες επαναπροωθήσεις:  

➢ Αρθρογραφία σε διάφορα μέσα ώστε να 

τεκμηριωθεί στην κοινή γνώμη η πρακτική 

παράνομων επαναπροωθήσεων στα σύνορα 

με την Τουρκία7. Η HumanHights360 έχει 

τεκμηριώσει μία πολύ σημαντική ατομική 

υπόθεση την οποία και διερευνά νομικά8.  

➢ Η HumanRights360 είναι το σημείο επαφής για 

την αναφορά για την παράτυπη μετανάστευση 

στην νοτιοανατολική Ευρώπη9. 

Η HumanRights360 συνεργάζεται με τους Forensic 

Architecture και το Global Legal Action Network 

(GLAN), και δουλεύουμε από κοινού για να 

τεκμηριώσουμε αυτές τις καταχρηστικές πρακτικές, 

και να ζητήσουμε λογοδοσία από όλους τους 

εμπλεκόμενους και δικαιοσύνη για τα θύματα.  

Την ίδια στιγμή, η HumanRights360 πραγματοποιεί 

συχνές αναφορές και παρεμβάσεις, με σκοπό την 

συγκρότηση ενός μηχανισμού προστασίας των 

νεοαφιχθέντων προσφύγων και με εστίαση στους 

ασυνόδευτους ανήλικους10. 

Στη HumanRights360 πιστεύουμε ότι δουλεύουμε 

καλύτερα όταν δουλεύουμε ενωμένοι, και ενώνουμε 

τη φωνή μας με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών κατά των παραβιάσεων δικαιωμάτων 

στα Ευρωπαϊκά σύνορα11.  

9 CSO's Report On Irregular Migration For South-
Eastern Europe, 2018 
10 Ιστορίες από την Πρώτη Γραμμή του Έβρου 
11 For example: Εκκληση Ανθρωπιστικων Οργανωσεων 
Και Οργανωσεων Ανθρωπινων Δικαιωματων Για Την 
Carola Rackete and No End in Sight, the mistreatment 
of aslylum seekers in Greece  

https://gr.euronews.com/2019/10/29/ellada-mko-enantion-kivernisis-gia-to-asilo-se-prosfiges-kai-metanastes
https://gr.euronews.com/2019/10/29/ellada-mko-enantion-kivernisis-gia-to-asilo-se-prosfiges-kai-metanastes
http://www.avgi.gr/article/10811/10488007/gia-to-neo-schedio-tes-kyberneses?fbclid=IwAR1gXo9i8552y5RSHEv7N4cy0RwgIBbUcez9BhUzMMgk7_MJxi4CEytYQ5w
http://www.avgi.gr/article/10811/10488007/gia-to-neo-schedio-tes-kyberneses?fbclid=IwAR1gXo9i8552y5RSHEv7N4cy0RwgIBbUcez9BhUzMMgk7_MJxi4CEytYQ5w
https://www.cbc.ca/news/world/greek-prosecutor-investigating-allegations-of-systematic-violence-against-migrants-at-evros-river-1.5043460?fbclid=IwAR2MvwWsQQ6-inuzihFI6aJvPV3epujqhi9wKpCPRd5NzFhqoyJMOMK7Ihc
https://www.cbc.ca/news/world/greek-prosecutor-investigating-allegations-of-systematic-violence-against-migrants-at-evros-river-1.5043460?fbclid=IwAR2MvwWsQQ6-inuzihFI6aJvPV3epujqhi9wKpCPRd5NzFhqoyJMOMK7Ihc
https://www.vice.com/gr/article/bj9yaw/h-apisteyth-istoria-katafwrhs-parabiashs-twn-dikaiwmatwn-toy-kyrioy-fady?fbclid=IwAR3ux3Sd28X5zzhahYGWfRuCHTYzITX-z3orSpaWlaSTIagavuqivcTZeto
https://www.vice.com/gr/article/bj9yaw/h-apisteyth-istoria-katafwrhs-parabiashs-twn-dikaiwmatwn-toy-kyrioy-fady?fbclid=IwAR3ux3Sd28X5zzhahYGWfRuCHTYzITX-z3orSpaWlaSTIagavuqivcTZeto
https://www.humanrights360.org/wp-content/uploads/2018_CSOs-REPORT-ON-IRREGULAR-MIGRATION-FOR-SOUTH-EASTERN-EUROPE.pdf
https://www.humanrights360.org/wp-content/uploads/2018_CSOs-REPORT-ON-IRREGULAR-MIGRATION-FOR-SOUTH-EASTERN-EUROPE.pdf
https://www.vice.com/gr/article/panxgb/istories-apo-thn-prwth-grammh-toy-ebroy?fbclid=IwAR0MhpLOoy_qiGWVEXkY_T-M5JHfkvqTQhbpGnFNwHbOuKIMjx7oszUj9OE
https://www.humanrights360.org/el/ekklisi-anthropistikon-organoseon-kai-organoseon-anthropinon-dikaiomaton-gia-tin-carola-rackete/?fbclid=IwAR3q7Bl0gDyOz3GowLF8jAETglRqxWalVOPPome_Gtz_F-v1OjwMg9CwzPQ
https://www.humanrights360.org/el/ekklisi-anthropistikon-organoseon-kai-organoseon-anthropinon-dikaiomaton-gia-tin-carola-rackete/?fbclid=IwAR3q7Bl0gDyOz3GowLF8jAETglRqxWalVOPPome_Gtz_F-v1OjwMg9CwzPQ
https://www.humanrights360.org/el/ekklisi-anthropistikon-organoseon-kai-organoseon-anthropinon-dikaiomaton-gia-tin-carola-rackete/?fbclid=IwAR3q7Bl0gDyOz3GowLF8jAETglRqxWalVOPPome_Gtz_F-v1OjwMg9CwzPQ
https://www.humanrights360.org/wp-content/uploads/RRE_NoEndInSight.pdf
https://www.humanrights360.org/wp-content/uploads/RRE_NoEndInSight.pdf
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Εικόνα 3 : Δείγμα δουλειάς από την συνεργασία 

της HumanRights360 με την Forensic 

Architecture 

 

Εικόνα 4 : Συμμετοχή στην Εκδήλωση των Forensic 

Architecture, Νοέμβριος 2019 

 

 

 

 

12 https://makethemact.eu/ 

Διακρίσεις, ρατσισμός και 

εγκλήματα μίσους  

Ο θεσμικός ρατσισμός διατρέχει όλα τα ποινικά 

συστήματα στην Ευρώπη και έχει επίδραση στο 

πώς τα ρατσιστικά εγκλήματα (δεν) καταγράφονται, 

διερευνώνται και διώκονται. Η ελλιπής διερεύνηση 

των ρατσιστικών εγκλημάτων από τις αρχές ξεκινάει 

από την αστυνομία και, συγκεκριμένα, από την 

ελλιπή καταγραφή του ρατσιστικού χαρακτήρα ενός 

εγκλήματος. Τα δεδομένα αναδεικνύουν τη συχνά 

ελλιπή καταγραφή από τις αστυνομικές αρχές που 

δεν παίρνουν σοβαρά ή δεν πιστεύουν τα θύματα. 

Ο αγώνας κατά των διακρίσεων, του ρατσισμού και 

των εγκλημάτων μίσους είναι κομβικής σημασίας 

για τη δουλειά της HumanRights360: 

➢ Η HumanRights360 συμμετείχε ως μέλος της 

οργανωτικής επιτροπής στον Περίπατο Κατά 

των Διακρίσεων #WAD2019, που 

διοργανώνεται από το Ελληνικό Φόρουμ 

Μεταναστών. Το βραβείο του 2019 

απονεμήθηκε στην πρωτοβουλία Golden Dawn 

Watch. Ταυτόχρονα, η νέα πρωτοβουλία “Make 

them Act”, αγκαλιάστηκε από περισσότερες 

από 110 οργανώσεις και κοινότητες στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη12. 

➢ Ως μέλος του Δικτύου Καταγραφής 

Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, η 

HumanRights360 κατέγραψε περιστατικά 

ρατσιστικής βίας μέσω των προγραμμάτων της, 

κατόπιν αυτοπρόσωπης συνέντευξης με τα 

θύματα. Η HumanRights360 ένωσε τις 

δυνάμεις της με τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου 

για την καταπολέμηση της «κανονικοποίησης» 

των εγκλημάτων μίσους στις γειτονιές μας και 

για να λογοδοτήσουν οι θύτες για τις πράξεις 

τους13. Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 

σε θύματα ρατσιστικής βίας στοχεύει, μεταξύ 

άλλων, στην ανάδειξη των διαδικαστικών, 

θεσμικών και νομικών κενών και στην 

διαμόρφωση συγκεκριμένων θέσεων 

διεκδίκησης για τις αρμόδιες αρχές. Η 

HumanRights360 κατέγραψε 9 περιστατικά και 

κατέθεσε μία μηνυτήρια αναφορά, χωρίς επί 

του παρόντος να υπάρχει κάποια ανταπόκριση 

από τις αρμόδιες αρχές. 

13 http://rvrn.org/ 

https://makethemact.eu/
http://rvrn.org/
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➢ Η HumanRights360 ήταν το ελληνικό σημείο 

αναφοράς για το ENAR Shadow Report on 

Racist Crime and Institutional Racism in 

Greece14. 

➢ Μέσω των καθημερινών δράσεων συνηγορίας, 

η HumanRights360 αγωνίζεται κατά του 

ακροδεξιού και νεοναζιστικού εξτρεμισμού, με 

έμφαση στην εγκληματική οργάνωση της 

Χρυσής Αυγής 15. 

Εικόνα 5: Στιγμιότυπο από τον Περίπατο κατά 

των Διακρίσεων 2019 

 

Έρευνα και στρατηγική 

επικοινωνία 

Η Ελλάδα είναι η χώρα που περισσότερο διαφέρει 

σχετικά με τις στάσεις που έχουν διαμορφωθεί σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες που φιλοξενούν 

πρόσφυγες. Σε σύγκριση με άλλους Ευρωπαίους 

πολίτες, οι Έλληνες νιώθουν περισσότερο θυμό 

απέναντι στους πολιτικούς τους ηγέτες, είναι 

απαισιόδοξοι για το μέλλον και αμφιβάλλουν για τα 

οφέλη της μετανάστευσης. Παρόλα αυτά, το 64% 

αναφέρει ότι η Ελλάδα πρέπει να βοηθήσει τους 

ανθρώπους που εισέρχονται στην Ευρώπη, και τα 

θετικά συναισθήματα προς τους πρόσφυγες 

ξεπερνούν τα αρνητικά συναισθήματα με 56% 

έναντι 17%. Συνολικά, οι Έλληνες είναι πιθανότερο 

να εκφράσουν ενσυναίσθηση απέναντι στους 

πρόσφυγες και απορρίπτουν την τάση να 

κατηγορούν τους μετανάστες για την κατάστασή 

τους. 

 

14Justice gap: racism pervasive in criminal justice 
systems across Europe 

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα σημαντικότερα 

ευρήματα μιας νέας μεγάλης έρευνας πάνω στις 

αντιλήψεις των Ελλήνων και τη δημόσια εκδήλωσή 

τους. Η έρευνα εκπονήθηκε από την Ipsos Greece 

για τον οργανισμό More in Common και 

χρηματοδοτήθηκε από το The Social Change 

Initiative. Την επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης της 

Έρευνας πραγματοποίησε η HumanRights360. 

Βασιζόμενοι σε αυτή την προσέγγιση, ως 

HumanRights360 σχεδιάζουμε και υλοποιούμε 

δράσεις στρατηγικής επικοινωνίας, με βασικό 

στόχο την κατασκευή μια συμπεριληπτικής 

αφήγησης για τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες. 

Γράφημα 2: Ανάλυση της ελληνικής κοινής 

γνώμης (MIC research, Απρίλιος 2019) 

 

Βέλτιστη πρακτική: Η καμπάνια 

«Βάλτους Χ» 

Η διαδρομή της καμπάνιας «Βάλ’ τους Χ – Ο 

Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας» είναι 

μακριά και συναρπαστική. Η αποτύπωσή της σε 

βιβλίο από τις εκδόσεις «Τόπος» σηματοδοτεί την 

ολοκλήρωση μιας περιόδου αγώνα για το βασικό: 

Να γίνει γνωστή η εγκληματική δράση της Χρυσής 

Αυγής ώστε το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί 

το εύρος της δράσης της. 

Η ιδέα που γεννήθηκε πριν από περίπου δύο 

χρόνια, πήγασε από μία πολύ συγκεκριμένη 

ανάγκη: Να έρθει στο προσκήνιο η οργανωμένη 

15 Is Golden Dawn's MEP head of a criminal 

organization? and Θεσμική αμεριμνησία: η μόνη σταθερά 

της ακροδεξιάς βίας στην Ελλάδα.  
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https://www.enar-eu.org/Justice-gap-racism-pervasive-in-criminal-justice-systems-across-Europe?fbclid=IwAR2AQvc82rt4MMzwXdnCFL9owAmlbYSDEDUDyiftFFU0bBfKKSILrJCsi84
https://www.enar-eu.org/Justice-gap-racism-pervasive-in-criminal-justice-systems-across-Europe?fbclid=IwAR2AQvc82rt4MMzwXdnCFL9owAmlbYSDEDUDyiftFFU0bBfKKSILrJCsi84
https://euobserver.com/news/145461?fbclid=IwAR09Ki8KlAej1A1Dw5dOl6sT0m9ygI5TKWiAqwTkJHhM5WX-N3_qdMMVQoA
https://euobserver.com/news/145461?fbclid=IwAR09Ki8KlAej1A1Dw5dOl6sT0m9ygI5TKWiAqwTkJHhM5WX-N3_qdMMVQoA
https://www.avgi.gr/article/10811/10227550/thesmike-amerimnesia-e-mone-stathera-tes-akrodexias-bias-sten-ellada?fbclid=IwAR192m1K11KeIzDgtqDTBzxJaJfTXfFqbAMd7Evkw-iXT6tC02JeTj-6LXc-
https://www.avgi.gr/article/10811/10227550/thesmike-amerimnesia-e-mone-stathera-tes-akrodexias-bias-sten-ellada?fbclid=IwAR192m1K11KeIzDgtqDTBzxJaJfTXfFqbAMd7Evkw-iXT6tC02JeTj-6LXc-
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ρατσιστική βία που συνδέεται με τη δικογραφία της 

Χρυσής Αυγής. Για να γίνει αυτό ορατό και 

συγκεκριμένο, αποφασίσαμε να αποτυπώσουμε τη 

ρατσιστική βία εκεί ακριβώς όπου συμβαίνει: στον 

δρόμο. Έτσι, τοποθετήσαμε στα σημεία των 

επιθέσεων αυτοκόλλητα με QR Codes με τα οποία 

ο καθένας να μπορεί να «πλοηγηθεί» με το κινητό 

του στον μαύρο χάρτη της ρατσιστικής βίας. 

Αφού εντοπίσαμε, μέσα από τεκμηριωμένες 

καταγραφές, τα πιο σοβαρά περιστατικά, ζητήσαμε 

από Έλληνες δημιουργούς οπτικής εικόνας να τα 

αποτυπώσουν – ο καθένας με τη δική του 

προσωπική ματιά. Στη συνέχεια τοποθετήσαμε 

κάθε επίθεση με την αντίστοιχη εικόνα και 

περιγραφή πάνω στον χάρτη της Ελλάδας και την 

ανεβάσαμε στον ιστότοπο valtousx.gr. Με ένα κλικ 

πάνω στα σημεία του χάρτη, ο επισκέπτης 

αντιλαμβάνεται ότι το κάθε τοπωνύμιο είναι ένας 

τόπος αιματηρής επίθεσης – συχνά ατιμώρητης. 

Έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της καμπάνιας 

«Ο Μαύρος Χάρτης της Αθήνας». Τα 50 πρώτα 

έργα εκτέθηκαν σε μία κεντρική έκθεση στην 

Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (Μάρτιος 2019). Η 

έκθεση πλαισιώθηκε με δύο πάνελ (ένα με τους 

καλλιτέχνες και ένα με τους υποψήφιους 

δημάρχους Αθηναίων) και σημείωσε μεγάλη 

επιτυχία. Ο «Μαύρος Χάρτης της Αθήνας» εκτέθηκε 

επίσης στη Μυτιλήνη, την Κρήτη και το 

Ντύσελντορφ της Γερμανίας. 

Η επιτυχία της πρώτης φάσης της καμπάνιας μας 

ώθησε να συνεχίσουμε: Ζητήσαμε από 

δημιουργούς οπτικής εικόνας να απεικονίσουν 

περιστατικά εκτός Αθήνας και έτσι «Ο Μαύρος 

Χάρτης της Αθήνας» έγινε «Ο Μαύρος Χάρτης της 

Ελλάδας». Τέλος, ζητήσαμε από ξένους και 

Έλληνες εικαστικούς καλλιτέχνες να σκιτσάρουν τα 

βασικά πρόσωπα στη δίκη της Χρυσής Αυγής, 

δίνοντας έτσι ένα συναρπαστικό οπτικό υλικό από 

μια δίκη που μοιάζει αθέατη για τα ελληνικά και ξένα 

ΜΜΕ. 

Αυτή η πολυδιάστατη και συλλογική προσπάθεια 

αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της πρωτοβουλίας «Βάλ’ 

τους Χ – Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας». 

Το ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» και η 

«HumanRights360» με την κομβική συνδρομή των 

εκδόσεων «Τόπος», αποφασίσαμε να εκδώσουμε 

αυτό το βιβλίο ως μια τεκμηρίωση της ιστορίας της 

ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα αλλά και ως μια 

ελάχιστη συμβολή στον πολυετή αγώνα των 

δικηγόρων της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της 

Χρυσής Αυγής, καθώς όλα τα έσοδα του βιβλίου θα 

διατεθούν σε αυτούς. 

Οι εκθέσεις συνεχίζονται σε διάφορες πόλεις κατά 

τη διάρκεια του 2020! 
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Εικόνα 6 :Εξώφυλλο Βιβλίου «Βάλτους Χ, Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας»

 
 
Εικόνα 7 : Πρόσκληση της έκθεσης «Βάλτους Χ» στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, Μάρτιος 2019 
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Φωτογραφίες: Μερικά στιγμιότυπα από την καμπάνια 
 

Εικόνα 8 : Εγκαίνια της έκθεσης «Βάλτους Χ» στην Τεχνόπολη, 

Μάρτιος 2019 

Εικόνα 9 : Ο Vasco Gargalo σκιτσογραφεί κατά τη διάρκεια της δίκης 

της Χρυσής Αυγής / Ιούλιος 2019 

  

Εικόνα 10 :  Συζήτηση σε πάνελ με τον υποψήφιο δήμαρχο του Δήμου 

Αθηναίων με θέμα επιθέσεις ρατσιστικής βίας στην πόλη/ Μάρτιος 2019 

Εικόνα 11 : Συζήτηση με την τοπική κοινότητα της Λέσβου κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης «Βάλτους Χ» στο νησί / Ιούνιος 2019    
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Κεφάλαιο 5: Επιχορηγήσεις του ΕΟΧ 2019-2024

Επιχορηγήσεις του ΕΟΧ 
στην Ελλάδα 

Η ιστορία των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της 

Νορβηγίας καλύπτει 25 χρόνια ευρωπαϊκής 

συνεργασίας. Παρακάτω θα βρείτε μια σύνοψη των 

βασικών ορόσημων που έχουν διαμορφώσει τις 

επιχορηγήσεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Την 1η 

Ιανουαρίου 1994, η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ) τίθεται σε ισχύ. 

Η Συμφωνία συγκεντρώνει τα 28 κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την  Ισλανδία, το 

Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία - σε μια ενιαία αγορά, 

η οποία αναφέρεται ως «εσωτερική αγορά». Ως εκ 

τούτου, δημιουργούνται οι επιχορηγήσεις του ΕΟΧ 

και της Νορβηγίας. Στόχος των επιχορηγήσεων 

είναι να μειωθούν οι κοινωνικές και οικονομικές 

ανισότητες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, να 

ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των 

δωρητριών και των δικαιούχων χωρών έτσι ώστε οι 

χώρες που υποστηρίζονται να κάνουν καλύτερη 

χρήση της «εσωτερικής αγοράς». 

Στις 31 Οκτωβρίου 2017 η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν 

και η Νορβηγία υπέγραψαν νέα συμφωνία 

συνεργασίας με την Ελλάδα για νέα προγράμματα 

στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων ΕΟΧ 2014-2021, 

στους παρακάτω τομείς υποστήριξης:  

➢ Διασφάλιση δικαιώματος αναζήτησης ασύλου 

και βελτίωσης των συνθηκών υποδοχής, ιδίως 

των ασυνόδευτων ανηλίκων που ζητούν άσυλο. 

➢ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της 

συνεργασίας με τις επιχειρήσεις στην Ισλανδία, 

το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. 

➢ Μείωση των δυσμενών κοινωνικών 

επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και 

συμβολή στην καλύτερη ένταξη των κοινοτήτων 

των Ρομά. 

➢ Συμβολή στη χρηστή διακυβέρνηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης των 

δημόσιων υπηρεσιών και των μέτρων 

αντιμετώπισης της διαφθοράς. 

Διαχειριστής Προγραμμάτων 
ΕΟΧ στην Ελλάδα 

Στις 21 Φεβρουαρίου 2019 υπογράφηκε συμφωνία 

υλοποίησης προγράμματος μεταξύ του Γραφείου 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (FMO) των 

Χρηματοδοτήσεων του ΕΟΧ και της SOL CROWE 

σε συνεργασία με την HumanRights360. Οι δύο 

οργανισμοί επιλέχθηκαν προκειμένου να 

λειτουργήσουν ως Διαχειριστές της Επιχορήγησης 

(Fund Operator) για δύο από τα προγράμματα που 

χρηματοδοτεί το ταμείο του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου στην Ελλάδα «Τοπική 

Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» - Πρόγραμμα 

Ι και «Άσυλο και μετανάστευση» - Πρόγραμμα ΙΙ, 

Ο γενικός στόχος του χρηματοδοτικού μηχανισμού 

του ΕΟΧ στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2021 

είναι να συμβάλει στη μείωση των οικονομικών και 

κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο και να ενισχύσει τις διμερείς 

σχέσεις μεταξύ των κρατών χορηγών βοήθειας και 

των δικαιούχων κρατών. 

Το έργο μας ως Διαχειριστής 

Επιχορήγησης 

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης είναι καταρχήν  

αρμόδιος για την έναρξη και υλοποίηση των 

Προγραμμάτων. Αυτό ενδεικτικά περιλαμβάνει την 

προετοιμασία των έργων που τα αποτελούν και τη 

δημιουργία ενός κατάλληλου συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου. Αυτό ενδεικτικά 

περιλαμβάνει: 

1. Την περιγραφή των λειτουργιών κάθε στοιχείου 

της δομής διαχείρισης (μονάδα, ομάδα ή 

επιτροπή) που εμπλέκεται στη διαχείριση και τον 

έλεγχο καθώς επίσης την κατανομή των 

λειτουργιών σε κάθε στοιχείο.  

2. Τη συμμόρφωση με την αρχή του διαχωρισμού 

των καθηκόντων μεταξύ και εντός των 

περιεχομένων της δομής διαχείρισης. 

3. Τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθότητας 

και της κανονικότητας των δηλωθεισών 

δαπανών. 
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4. Τα διαδικτυακά συστήματα ως μέσο υποβολής 

αιτήσεων και εκθέσεων των προγραμμάτων, 

υποβολής καταγγελιών και διαβίβασης 

πληροφοριών.` 

5. Την περιγραφή του εσωτερικού ελέγχου ως 

μέσου αξιολόγησης και προσαρμογής του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.  

6. Τα συστήματα και διαδικασίες που 

εξασφαλίζουν επαρκή διαδρομή ελέγχου. 

7. Την  πρόληψη, η ανίχνευση και ακύρωση των 

παρατυπιών και της απάτης ειδικότερα, 

συμπεριλαμβανομένων των μέσων είσπραξης 

καταβληθέντων ποσών. 

8. Τη διασφάλιση της συμβολής των έργων στους 

γενικούς στόχους του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021 και των 

συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και στόχων του 

Προγράμματος.  

9. Την ανάπτυξη επιτροπών οι οποίες 

διασφαλίζουν τεχνογνωσία, διαφάνεια, 

λογοδοσία και αμεροληψία στις διαδικασίες 

επιλογής και υλοποίησης έργων. Κατά τη 

διάρκεια του 2019 δημιουργήθηκαν τέσσερις (4) 

επιτροπές από τον Διαχειριστή Προγραμμάτων.  

Infographic 6: Επιτροπές, μέλη και αριθμός 

συνεδριάσεων του Διαχειριστή Επιχορηγήσεων του 

ΕΟΧ, 2019-2021 

 

10. Την ανάπτυξη του κειμένου της πρόσκλησης, τις 

διαδικασίες επιλογής, συμπεριλαμβανομένου 

του διορισμού και της ανάθεσης των μελών της 

Επιτροπής Επιλογής, την ανάπτυξη εργαλείων 

και διαδικασιών για τη φάση υποβολής και 

επιλογής των έργων.  

11. Τον ορισμό  μιας ομάδας αμερόληπτων 

εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των 

αιτήσεων και της επιλογής, των επιτροπών που 

συνιστούν τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν 

στο πλαίσιο του προγράμματος. 

12. Την εξασφάλιση κατάλληλης τεχνικής βοήθειας, 

προσέγγισης, καθοδήγησης σε οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών, υποστήριξη της 

προετοιμασίας και της υλοποίησης των σχεδίων, 

προετοιμασία και υποβολή εκθέσεων στο FMO 

σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων 

και εξασφάλιση της υποβολής εκθέσεων από 

τους φορείς υλοποίησης των σχεδίων. 

13. Την προετοιμασία σχεδίου παρακολούθησης για 

τα έργα που ανατίθενται, τα οποία επιβλέπονται 

από το γραφείο χρηματοδοτικού μηχανισμού, 

διευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας τις διμερείς 

ανταλλαγές σε επίπεδο προγραμμάτων και 

έργων, οι οποίες θα είναι αμοιβαία επωφελείς 

και θα συμβάλλουν στους στόχους. 

Πρόγραμμα I: Τοπική Ανάπτυξη 

και Μείωση της Φτώχειας 

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση 

των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, με 

την υποστήριξη των ακόλουθων τομέων: 

 

➢ Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε 

συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές 

➢ Δραστηριότητες κατά των διακρίσεων που 

επικεντρώνονται σε ομάδες ευάλωτες στον 

κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό 

➢ Παρεμβάσεις για την αύξηση των προοπτικών 

απασχόλησης 

➢ Παρεμβάσεις για την αύξηση της ικανότητας 

απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των πιο ευάλωτων 

ατόμων 

➢ Ποιότητα και πρόσβαση στις υπηρεσίες 

κοινωνικής πρόνοιας / κοινωνικής πρόνοιας 

➢ Δίκτυα και ανταλλαγές πολιτικών μεταξύ δήμων 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 6.500.000 EUR 

Πρόγραμμα II. Άσυλο & 

Μετανάστευση  

Το Πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση» 

στοχεύει στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος GR05 του ΕΟΧ, που υλοποιήθηκε 

κατά την τελευταία περίοδο 2009-2014. Ο στόχος 
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του προγράμματος είναι η διασφάλιση της 

λειτουργίας του εθνικού συστήματος ασύλου και 

μετανάστευσης και η διασφάλιση του δικαιώματος 

αναζήτησης ασύλου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε 

έργα που ενισχύουν την πορεία προς την 

ανεξαρτησία των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, 

ενθαρρύνοντας τη μετάβασή τους από την 

υποστηριζόμενη διαβίωση στα κέντρα, στην ένταξή 

τους στην τοπική κοινότητα, καθώς και την πορεία 

τους προς την επιστροφή και την επανένταξη στις 

χώρες καταγωγής απορριφθέντες αιτούντες). 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 16.500.000 EUR 

 

Πίνακας 2: Συνοπτική εικόνα της κατάστασης των προγραμμάτων του ΕΟΧ το 2019 
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Τον Οκτώβριο του 2019, έλαβε χώρα, η επίσημη 

έναρξη των προγραμμάτων των επιχορηγήσεων 

του ΕΟΧ 2019-2024, «Τοπική ανάπτυξη και μείωση 

της φτώχειας» και «Άσυλο και Μετανάστευση»  

μέσω δύο εναρκτήριων εκδηλώσεων στην Αθήνα 

και την Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων σημαντικών 

καλεσμένων, είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε 

εκπροσώπους της Νορβηγικής Πρεσβείας στην 

Ελλάδα και τον Πρέσβη, Frode Overland Adersen, 

εκπροσώπους από το Γραφείο Οικονομικού 

Μηχανισμού στις Βρυξέλλες (FMO), το Νορβηγικό 

Υπουργείο Μετανάστευσης (UDI), τους 

προκαθορισμένους εταίρους υλοποίησης (pre-

defined Project Promoters) και από διάφορους 

εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής. Ο 

εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας 

Μετανάστευσης κύριος Πάτροκλος Γεωργιάδης 

επίσης απεύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση.    

Εναρκτήρια Εκδήλωση - Αθήνα 

Στην Αθήνα, η εναρκτήρια συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2019 στο 

Σεράφειο κέντρο του  Δήμου Αθηναίων όπου 

συνολικά 244 άνθρωποι παρακολούθησαν την 

εκδήλωση.  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

παρουσιάστηκαν τα δύο προγράμματα από τον 

Διαχειριστή Επιχορηγήσεων (Fund Operator) και 

τους εκπροσώπους του Γραφείου Οικονομικού 

Μηχανισμού. Οι προκαθορισμένοι εταίροι  

υλοποίησης (pre-defined Project Promoters) 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland, Αλληλεγγύη- 

SolidarityNow, Διεθνής Οργανισμός 

Μετανάστευσης, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 

τους πρόσφυγες, και Νορβηγικό Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες/NORCAP παρουσίασαν τα έργα 

τους τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από το 

2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση 

προσέλκυσε σημαντικό αριθμό ΜΚΟ οι οποίες 

ενδιαφέρθηκαν για την ανοιχτή πρόσκληση για τη 

χρηματοδότηση «Ανοιχτών Κέντρων Διαμονής για 

ευάλωτα άτομα αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα».   

Εναρκτήρια Εκδήλωση -Θεσσαλονίκη   

Στη Θεσσαλονίκη, η εναρκτήρια εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2019, στο 

MOMus - Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Αίθουσα 

«Ξανθίππη Χοίπελ» και συνολικά 80 άτομα 

παρακολούθησαν την εκδήλωση. Η εκδήλωση της 

Θεσσαλονίκης ήταν επίσης σημαντική όσον αφορά 

το επίπεδο συμμετοχής καθώς 25 οργανώσεις και 

ΜΚΟ συμμετείχαν στην εκδήλωση. Η Elisabeth 

Lothe από τη Βασιλική Πρεσβεία της Νορβηγίας 

στην Ελλάδα έκανε τα αρχικά σχόλια για τα δύο 

Προγράμματα και τους στόχους τους. Τοπικοί 

εκπρόσωποι φορέων προκαθορισμένων έργων 

όπως η Αλληλεγγύη SolidarityNow, ο Διεθνής 

Οργανισμός Μετανάστευσης, η Ύπατη Αρμοστεία 

του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το Νορβηγικό 

Συμβουλιο Προσφύγων - NORCAP παρουσίασαν 

τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιούνται 

από τις επιχορηγήσεις του ΕΟΧ. Μετά την 

παρουσίαση και των δύο προγραμμάτων, 

διοργανώθηκε ειδικό εργαστήριο για τη διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων της Ανοιχτής Πρόσκλησης.  

Εικόνα 12 : Ο πρέσβης της Νορβηγίας στην 

Ελλάδα, 

Επισημαίνει τη σημασία των επιχορηγήσεων ΕΟΧ και 

Νορβηγίας για την ελληνική κοινωνία Αθήνα 2019 

 

Εικόνα 13 : Ο Διευθυντής του Διαχειριστή 

Χρηματοδοτήσεων του ΕΟΧ, στην εναρκτήρια 

εκδήλωση Αθήνα, Οκτώβρης 2019   
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Πρόγραμμα Ι: Τοπική ανάπτυξη 

και μείωση της φτώχειας 

Αποτέλεσμα 1: «Ένταξη παιδιών 

προσφύγων στα ελληνικά σχολεία 

«Η ένταξη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά 

σχολεία» είναι ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 

ικανοτήτων στην Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του 

έργου είναι η ένταξη των παιδιών προσφύγων στα 

ελληνικά σχολεία με ασφάλεια και χωρίς 

αποκλεισμούς. Για να επιτευχθεί αυτό, το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC) θα 

προσφέρει κατάρτιση και καθοδήγηση σε 

διευθυντές σχολείων και καθηγητές σε 150 σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου φοιτούν παιδιά 

πρόσφυγες.  

Οι εκπαιδεύσεις στοχεύουν να εξοπλίσουν τους 

διευθυντές και τους δασκάλους των σχολείων με 

εργαλεία, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση για τη 

διαχείριση πιθανών αντιπαραθέσεων και την 

αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τη 

μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις, τον ρατσισμό και τη 

ρητορική μίσους στο σχολείο και την τοπική 

κοινότητα. 

Το έργο υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 

συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. Το Πανεπιστήμιο του Leeds Beckett (UK) 

παρέχει την εμπειρία του για την παρακολούθηση 

και την αξιολόγηση του έργου κατά την υλοποίησή 

του. 

Φορέας Υλοποίησης: Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Wergeland 

Διάρκεια: 23/5/2019 - 31/08/2022 

Περισσότερες πληροφορίες στην ειδική σελίδα του 

φορέα.  

 

 

 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μερικά από τα πιο σημαντικά 

αποτελέσματα του έργου περιγράφονται 

στο διπλανό infographic  

Infographic 7 : Αναμενόμενα Αποτελέσματα Αποτέλεσμα 

1, πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και καταπολέμηση της 

φτώχειας», χρηματοδοτήσεις ΕΟΧ στην Ελλάδα 2019-

2024 

 

 

  

https://theewc.org/
https://theewc.org/
https://theewc.org/
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Αποτέλεσμα 2: Αυξημένες ευκαιρίες 

ένταξης και κοινωνικής συμπερίληψη 

ευάλωτων ατόμων 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη 

κοινωνικά αποκλεισμένων και ευάλωτων ατόμων 

στην Αθήνα και η προετοιμασία του δρόμου προς 

την ενδυνάμωση και την αυτονομία. Αυτό θα 

επιτευχθεί μέσω ενός ολοκληρωμένου πακέτου 

υπηρεσιών που παρέχονται στο Κέντρο 

Αλληλεγγύης Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας 

υλοποίησης του έργου Solidarity Now, θα εργαστεί 

προς ένα συνολικό αποτέλεσμα: για να προσφέρει 

αυξημένες ευκαιρίες για ένταξη και κοινωνική 

συμπερίληψη σε ευάλωτα άτομα.   Αυτό θα 

επιτευχθεί μέσω των παρακάτω παραδοτέων:  

Παραδοτέο 1: Παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτα 

άτομα 

Παραδοτέο 2: Βελτίωση συνεργασίας του Κέντρου 

Αλληλεγγύης Αθηνών με την κοινωνία των πολιτών.   

Παραδοτέο 3: Βελτίωση λειτουργικότητας του 

Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας 

Διάρκεια: Ιούνιος 2019 - Μάιος 2021 

Φορέας Υλοποίησης: Αλληλεγγύη - SolidarityNow 

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα του φορέα 

   

Infographic 8 : Αποτελέσματα 2ου εξαμήνου 2019, του έργου Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας, με την χρηματοδότηση του 

ΕΟΧ, 2019-2024 
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Πρόγραμμα II. Άσυλο & Μετανάστευση 
Αποτέλεσμα 1: Βελτίωση ποιότητας διαμονής και άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών 

στα ανοιχτά κέντρα υποδοχής 

 

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης:  7,632,000 € 

Χρηματοδότηση ανά έργο:  1,000,000 € - 

3,000,000 € 

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 10%   

Διάρκεια έργων: ελάχιστο. 18 μήνες με τελική 

ημερομηνία λήξεις πριν την 31η Δεκεμβρίου 2023  

Αριθμός έργων:  3 - 6 έργα 

Υλοποίηση μέσω της ανοικτής πρόσκλησης: 

«Ανοιχτά κέντρα διαμονής για ευάλωτους/ες 

αιτούντες/σες άσυλο στην Ελλάδα» 

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η λειτουργία 

κέντρων διαμονής για ευάλωτα άτομα αιτούντες 

άσυλο και συγκεκριμένα για ασυνόδευτα ανήλικα, 

και η βελτίωση της ποιότητα της στέγασης και 

άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών σε ανοιχτά κέντρα 

υποδοχής. 

Τον Οκτώβριο του 2019, 4.779 ασυνόδευτα 

ανήλικα καταγράφηκαν στην Ελλάδα. Τουλάχιστον, 

1.178 από αυτά ζουν σε επισφαλείς συνθήκες 

στέγασης, όπως καταλήψεις, διαμερίσματα με 

άλλους ή είναι άστεγα. Μόνο 1.657 από τα 

καταγεγραμμένα αυτά παιδιά ζουν σε κέντρα 

μακροχρόνιας φιλοξενίας, 1.006 κατοικούν σε 

καταφύγια (χωρητικότητας 1.172), 320 σε 

ξενοδοχεία (καταλύματα έκτακτης ανάγκης), 275 σε 

ασφαλείς ζώνες (σε καταυλισμούς), 56 σε 

διαμερίσματα ανεξάρτητης υποστηριζόμενης 

διαβίωσης (SIL), 151 σε ανοιχτά κέντρα 

προσωρινής διαμονής, 1.535 σε κέντρα υποδοχής 

και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και 257 κρατούνται σε 

«προστατευτική κράτηση» σε αστυνομικά 

τμήματα16. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που 

για το άσυλο στην Ελλάδα, οι έγκυες γυναίκες και οι 

μόνοι γονείς με ανήλικα παιδιά συγκαταλέγονται 

στην κατηγορία των πιο ευάλωτων ατόμων μεταξύ 

των αιτούντων άσυλο, αντιμετωπίζοντας σοβαρή 

αδυναμία πρόσβασης στο σύστημα προστασίας και 

υπηρεσιών πρόνοιας. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος 

του 2018, εκκρεμούσαν στην Υπηρεσία Ασύλου  

 

16http://www.ekka.org.gr/images/GR_EKKA_Dashboard
_15-10-2019.pdf 

922 αιτήσεις από εγκύους και 631 αιτήσεις από 

μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά17. 

Infographic 9 : Χρονοδιάγραμμα Ανοιχτής 

πρόσκλησης  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της πρόσκλησης είναι η 

δημιουργία τουλάχιστον 300 νέων θέσεων 

διαμονής σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής σε αστικές 

και ημιαστικές περιοχές για ασυνόδευτα παιδιά 

αιτούντες άσυλο (225 θέσεις) και για άλλα ευάλωτα 

άτομα αιτούντες άσυλο (75 θέσεις) με 

προτεραιότητα στις εγκύους και τις μονογονεϊκές 

οικογένειες με παιδιά. Κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας τους, τα κέντρα αυτά αναμένεται να 

17https://www.asylumineurope.org/reports/country/greec
e/asylum-procedure/guarantees-vulnerable-
groups/identification 

http://www.ekka.org.gr/images/GR_EKKA_Dashboard_15-10-2019.pdf
http://www.ekka.org.gr/images/GR_EKKA_Dashboard_15-10-2019.pdf
https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/guarantees-vulnerable-groups/identification
https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/guarantees-vulnerable-groups/identification
https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/guarantees-vulnerable-groups/identification
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φιλοξενήσουν συνολικά 2.250 ασυνόδευτους 

ανηλίκους και 750 ευάλωτα άτομα. 

Παράλληλα, μέσα από τις δράσεις των έργων 

αυτών αναμένεται να ενισχυθεί η αποτελεσματική 

συνεργασία με δημόσιους φορείς. Αυτή η 

συνεργασία, αποσκοπεί στην διάνοιξη των οδών 

συνεργασίας και παραπομπών για την βελτίωση 

της πρόσβαση των ωφελούμενων στο δημόσιο 

σύστημα κοινωνικής προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της 

υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων 

υπηρεσιών που παρέχονται σε τοπικό ή εθνικό 

επίπεδο (π.χ. δήμοι, σχολεία, νοσοκομεία κ.λπ.). 

Η καινοτομία του προγράμματος αφορά στην 

έμφαση στην διασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης 

της στέγασης η οποία θα επιτευχθεί μέσα από την 

ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων 

παρακολούθησης ποιότητας σε συνεργασία με τις 

εθνικές αρχές (ΕΚΚΑ, Υπουργείο Εργασίας) και την 

τεχνογνωσία και υποστήριξη της Νορβηγικής 

Διεύθυνσης Μετανάστευσης (UDI). Οι έλεγχοι 

παρακολούθησης ποιότητας θα διασφαλίσουν ότι 

τα κέντρα λειτουργούν σύμφωνα με τα 

επιχειρησιακά πρότυπα του EASO για τις 

«Συνθήκες υποδοχής για ασυνόδευτα παιδιά».   

Η Περιοδος Της Ανοιχτης 
Προσκλησης   

Η περίοδος της ανοιχτης πρόσκλησης,  από τις 30 

Οκτωβρίου 2019 έως τις 17 Ιανουαρίου 2020 

χαρακτηρίστηκε από έντονο ενδιαφέρον από την 

κοινωνία των πολιτών. Αυτό το ενδιαφέρον 

αντικατοπτρίζεται στις 70 διαφορετικές ερωτήσεις 

που ελήφθησαν από 20 διαφορετικούς 

οργανισμούς είτε μέσω του λογαριασμού email του 

προγράμματος, είτε από αυτές που καταγράφηκαν 

κατά τη διάρκεια των δυο εργαστηρίων που 

διοργανώθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι 

ερωτήσεις αφορούσαν κυρίως τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας (π.χ. διοικητικές απαιτήσεις, 

νομοθεσία, απόδειξη εμπειρίας διεθνών 

οργανισμών, συνεργασίες). Η δεύτερη μεγαλύτερη 

κατηγορία ερωτήσεων αφορούσε το σχεδιασμό του 

έργου, σε ότι αφορά τον πληθυσμό-στόχο, το είδος 

διαμονής (π.χ. τύπος κέντρων), και τις επιλέξιμες. 

Σε ότι αφορά θέματα προϋπολογισμού, ζητήθηκαν 

διευκρινήσεις σχετικά με την ίδια συμμετοχή τη 

συνεισφορά τους και τις επιλέξιμες δαπάνες. 

Εργαστήρια για την Ανοιχτή 
Πρόσκληση 

Τα ειδικά εργαστήρια αναφορικά με την ανοιχτή 

πρόσκληση στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Άσυλο και μετανάστευση» διοργανώθηκαν για τις 

ΜΚΟ που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση 

χρηματοδότησης τόσο στην Αθήνα όσο και στη 

Θεσσαλονίκη. 

Στην Αθήνα, το εργαστήριο διοργανώθηκε στις 14 

Νοεμβρίου 2019 στο Impact Hub στην Αθήνα και το 

παρακολούθησαν 44 άτομα.  

Στη Θεσσαλονίκη, διοργανώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 

2019 στο MOMus - Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - 

Αίθουσα «Ξανθίππη Χοίπελ» και το 

παρακολούθησαν 25 οργανώσεις και 80 άτομα. 

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, η ομάδα του 

διαχειριστή χρηματοδοτήσεων μπόρεσε να παρέχει 

μια ανάλυση των στόχων της πρόσκλησης, και των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των δεικτών του 

προϋπολογισμού, και των προδιαγραφών 

συγχρηματοδότησης και τις γενικότερες απαιτήσεις 

των έργων.  

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν 

ερωτήσεις γύρω από τα παραπάνω θέματα και 

ακολούθησε συζήτηση. Όλες οι ερωτήσεις που 

συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των 

εργαστηρίων δημοσιεύθηκαν στην ενότητα FAQ 

του προγράμματος για να τεθεί στη διάθεση κάθε 

ενδιαφερόμενου που δε κατάφερε να παρευρεθεί 

στο εργαστήριο.  

Εικόνα 14 : Εργαστήριο ImpactHub, Αθήνα, 

Νοέμβριος  2019   

 
Μέχρι την λήξη της προθεσμία υποβολής την 17η  

Ιανουαρίου 2020, υποβλήθηκαν 10 αιτήσεις για 

χρηματοδότησης.   

 

https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr/faq-en/
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Επιχορηγήσεις ΕΟΧ 2019-2024 Εναρκτήρια 

Εκδήλωση, Αθήνα, Οκτώβριος 2019 

 

Επιχορηγήσεις ΕΟΧ  2019-2024 Εναρκτήρια 
Εκδήλωση, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2019 
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Αποτέλεσμα 2: Ενίσχυση της 
ικανότητας των θεσμών στη 
διασφάλιση της προστασίας 
ευάλωτων αιτούντων άσυλο  

Ο σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της 

ικανότητας των βασικών κυβερνητικών θεσμών 

στην Ελλάδα να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των 

προσφύγων και των μεταναστών και να 

διασφαλίζουν συνθήκες αξιοπρεπούς υποδοχής. 

Στο τέλος του έργου αναμένεται ότι η Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) θα έχει 

μειώσει την ανάγκη της για τεχνική υποστήριξη από 

τη διεθνή κοινότητα για την αξιοπρεπή υποδοχή 

αιτούντων άσυλο, και την προστασία παιδιών 

προσφύγων και την διαχείριση των κέντρων 

υποδοχής και η ικανότητα του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) ), για την 

προστασία των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, 

ιδιαίτερα των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και 

των ασυνόδευτων ανηλίκων θα έχει ενισχυθεί. 

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι η ανάπτυξη 

και εφαρμογή εθνικών τυποποιημένων διαδικασιών 

λειτουργίας (SOPs) για έξι κέντρα υποδοχής σε 

αποκεντρωμένες τοποθεσίες που λειτουργούν από 

την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

(ΥΠΥΤ). Για την επίτευξη αυτού του 

αποτελέσματος, το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, την τοποθέτηση ειδικών στις δύο κύριες 

συνεργαζόμενες δημόσιες αρχές, και συγκεκριμένα: 

τοποθέτηση τριών ειδικών στο ΕΚΚΑ, 

δεκατεσσάρων ειδικών στην ΥΠΥΤ και στο 

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι ειδικοί 

αυτοί θα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:    

Παρακολούθηση, συντονισμός και εκτέλεση 

εργασιών στις θεματικές περιοχές εξειδίκευσής 

τους για υποστήριξη των εργασιών στις περιοχές 

ευθύνης του ΕΚΚΑ και του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

Ανάπτυξη διαδικασιών/οδηγιών και βέλτιστων 

πρακτικών για την συνοχή, την αποτελεσματικότητα 

και την υπευθυνότητα στις δράσεις των φορέων.  

Υποστήριξη ανάπτυξης ικανοτήτων για το μόνιμο 

προσωπικό των εθνικών φορέων σε στοχευμένους 

θεματικούς τομείς μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

και εκπαίδευση κατά την εργασία. 

Διάρκεια: Φεβρουάριος 2019 - τέλος 2021 

Φορέας Υλοποίησης: NORCAP/ Νορβιγικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

 

Αποτέλεσμα 3: Διασφάλιση ποιότητας 

στις Διαδικασίες Ασύλου και δωρεάν 

νομική συνδρομή σε ευάλωτους 

αιτούντες άσυλο 

Το έργο είχε ως στόχο να παρέχει υποστήριξη στην 

Υπηρεσία Ασύλου στη διασφάλιση ποιότητας των 

διαδικασιών ασύλου σε πρώτο βαθμό. Το έργο 

παρέχει: 

➢ Νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση στο 

πλαίσιο των διαδικασιών ασύλου 

➢ Υποστήριξη διασφάλισης ποιότητας στις 

διαδικασίες ασύλου στην Ελλάδα 

➢ Υποστήριξη σε σύνθετες διοικητικές πράξεις 

σχετικά με την κράτηση, απέλαση ή επιστροφή 

και άλλες διοικητικές πράξεις που σχετίζονται με 

τη θεραπεία της ευπάθειας (έμφυλη βία, 

ασυνόδευτα ή διαχωρισμένα παιδιά κ.λπ.) και 

περαιτέρω διοικητική μεταχείριση των αιτούντων 

άσυλο 

Διάρκεια: 20/2/2019 - 29/02/2020, 

Φορέας Υλοποίησης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 

για τους πρόσφυγες, Γραφείο Ελλάδας 

Περισσότερες πληροφορίες για έργο μπορείτε να 

βρείτε στην σελίδα του φορέα υλοποίησης. 

Αποτέλεσμα 4 : Ομαλή και ανθρώπινη 
εθελοντική επιστροφή μεταναστών και 
ευάλωτων ατόμων 

Μέσω του προγράμματος επιστροφών, ο Διεθνής 

Οργανισμός Μετανάστευσης, παρέχει βοήθεια στη 

διαδικασία επιστροφής, σε ευάλωτα άτομα 

μεταναστευτικού προφίλ (πχ. μονογονεϊκές 

οικογένειες, θύματα εμπορίας ανθρώπων, άτομα με 

σοβαρά προβλήματα υγείας, και ηλικιωμένα άτομα) 

που έχουν εκφράσει τη βούληση να επιστρέψουν 

https://www.unhcr.org/gr/
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στη χώρα καταγωγής τους. Εκτιμάται ότι κατά τη 

διάρκεια του έργου 290 περιπτώσεις ευάλωτων 

ατόμων που εντοπίζονται κυρίως στα ελληνικά 

σύνορα θα βοηθηθούν. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν 

αποτελεσματική και ολοκληρωμένη στήριξη, με 

βάση την εμπειρία και τα διδάγματα που απέκτησε 

ο ΔΟΜ καθόλη τη διάρκεια των ετών  υλοποίησης 

Προγραμμάτων Εθελοντικής Επιστροφής & 

Επανένταξης (AVRR). Ένα ακόμη αποτέλεσμα 

του έργου είναι η μείωση του χρόνου αναμονής από 

την αίτηση έως την εθελοντική επιστροφή στη χώρα 

καταγωγής. 

Διάρκεια: 1 έτος 

Φορέας Υλοποίησης:  : IOM - Διεθνής 

Οργανισμός Μετανάστευσης. Περισσότερες 

πληροφορίες για το έργο στη σελίδα του 

οργανισμού.  

Κεφάλαιο 6: Εθελοντές 
Στην HumanRights360 χτίζουμε ένα δίκτυο 

εθελοντών το οποίο βασίζεται στην συνεισφορά 

ανθρώπων που θέλουν να ενισχύσουν τις 

προσπάθειές μας και μοιράζονται το όραμά μας. 

Κατά τη διάρκεια του 2019 είχαμε ένα μικρό αριθμό 

εθελοντών που προσέφεραν την εμπειρία και τις 

επαγγελματικές δεξιότητές τους για να μας 

βοηθήσουν να εξελιχθούμε στα ήδη υπάρχοντα 

έργα που υλοποιήσαμε με συνεισφορά στην 

έρευνα, τη γραφιστική οπτικοποίηση και τη 

δικτύωση.  

Τέλος, η εναρκτήρια εκδήλωση της Αθήνας για τα 

προγράμματα «Τοπική Ανάπτυξη & Μείωση της 

Φτώχειας» και «Άσυλο & Μετανάστευση» 

υποστηρίχθηκαν από τους εθελοντές της 

οργάνωσης Ethelon.  

Κεφάλαιο 7: 
Δημοσιότητα 
Οι παρεμβάσεις δημοσιότητας της 

HumanRights360 ακολούθησαν πρακτικά τα 

υπάρχοντα προγράμματά μας κατά τη διάρκεια του 

2019, εστιάζοντας στην ένταξη, τις δράσεις για την 

καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας και των 

εγκλημάτων μίσους στην Ελλάδα, το πρόγραμμα 

παροχής νομικής βοήθειας στην περιοχή του 

Έβρου, καθώς και θέματα σχετικά με τους 

πρόσφυγες και όλες τις πτυχές που συνδέονται με 

τις προσπάθειές μας. Η συνεργασία μας με την 

ιστοσελίδα VICE  Greece που γινόταν με 

δημοσίευση άρθρων σε μηνιαία βάση άνοιξε την 

συζήτηση για σημαντικά θέματα, όπως για 

παράδειγμα τα εμπόδια στην ένταξη των 

αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα λόγω 

της γραφειοκρατίας. 

Επιπλέον, οι συνάδελφοί μας έγραψαν άρθρα 

γνώμης σχετικά με θέματα της επικαιρότητας και 

επεκτείναμε το ακροατήριό μας μέσω λογαριασμών 

στα κοινωνικά δίκτυα facebook, twitter και LinkedIn.  

Επιλεγμένα Άρθρα 

Call It Home  

Τα παιδιά στη Χίο, τη Σάμο και τη Λέσβο μοιάζουν 

πολύ (κι όμως διαφέρουν) – VICE Greece 

Βάλ΄τους Χ  

Βάλ’τους Χ – Τι είναι ο Μαύρος Χάρτης της 
Αθήνας / ΑΠΕ – ΜΠΕ  

Οι Ρατσιστικές Επιθέσεις στην Αθήνα μέσα από 
Ανατριχιαστικά Σκιτσά / VICE Greece    

Η τοπογραφία της βίας / Εφημερίδα των 
Συντακτών   

Greece: Cartoon Campaign Against Far Rights 
Hate Crime / Cartoonistsrights.org    

Σκιτσογράφοι Σχεδιάζουν τις Απολογίες στη Δίκη 
της Χρυσής Αυγής / VICE Greece   

Πέντε Διάσημοι Σκιτσογράφοι Αποτυπώνουν τη 
Δίκη της Χρυσής Αυγής / LIFO   

Να μην περάσει ούτε μία επίθεση των νεοναζί στη 
λήθη / Εφημερίδα των Συντακτών   

Βίντεο: ΕΡΤ REPORT «Ξεφλουδίζοντας το 
Κρεμμύδι» / ΕΡΤ   

Χτύπησαν έως και Ασυνόδευτα Προσφυγόπουλα / 
Kathimerini   

https://greece.iom.int/
https://www.facebook.com/HumanRights360org/
https://twitter.com/rights360
https://www.linkedin.com/company/humanrights360/?viewAsMember=true
https://www.vice.com/gr/article/evevmn/ta-paidia-sth-xio-th-samo-kai-th-lesbo-moiazoyn-poly-ki-omws-diaferoyn?fbclid=IwAR05JxesHMn-yPmDjr16BklT8fAYKs_OU54QegpEuhi9ndf7hNwb4ssnYxY
https://www.vice.com/gr/article/evevmn/ta-paidia-sth-xio-th-samo-kai-th-lesbo-moiazoyn-poly-ki-omws-diaferoyn?fbclid=IwAR05JxesHMn-yPmDjr16BklT8fAYKs_OU54QegpEuhi9ndf7hNwb4ssnYxY
https://www.amna.gr/mobile/articleen/338586/Bal-tous-Ch-Ti-einai-o-Mauros-Chartis-tis-Athinas
https://www.amna.gr/mobile/articleen/338586/Bal-tous-Ch-Ti-einai-o-Mauros-Chartis-tis-Athinas
https://www.vice.com/gr/article/bjqb8q/oi-ratsistikes-epi8eseis-sthn-a8hna-mesa-apo-entypwsiaka-skitsa
https://www.vice.com/gr/article/bjqb8q/oi-ratsistikes-epi8eseis-sthn-a8hna-mesa-apo-entypwsiaka-skitsa
https://www.efsyn.gr/nisides/kare-kare/187513_i-topografia-tis-bias
https://cartoonistsrights.org/greece-cartoon-campaign-against-far-right-hate-crime/
https://cartoonistsrights.org/greece-cartoon-campaign-against-far-right-hate-crime/
https://www.vice.com/gr/article/a3xppz/skitsografoi-sxediazoyn-tis-apologies-sth-dikh-ths-xryshs-ayghs
https://www.vice.com/gr/article/a3xppz/skitsografoi-sxediazoyn-tis-apologies-sth-dikh-ths-xryshs-ayghs
https://m.lifo.gr/now/greece/245198/pente-diasimoi-skitsografoi-apotyponoyn-ti-diki-tis-xrysis-aygis
https://m.lifo.gr/now/greece/245198/pente-diasimoi-skitsografoi-apotyponoyn-ti-diki-tis-xrysis-aygis
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/220849_na-min-perasei-oyte-mia-epithesi-ton-neonazi-sti-lithi
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/220849_na-min-perasei-oyte-mia-epithesi-ton-neonazi-sti-lithi
https://webtv.ert.gr/ert1/ert-report/03apr2019-ert-report/?fbclid=IwAR0LFTeY7sraKNpo9DFZahqswJNlXyVbvwe-br05yw1kCsHuJ8WW0dy8hTY
https://webtv.ert.gr/ert1/ert-report/03apr2019-ert-report/?fbclid=IwAR0LFTeY7sraKNpo9DFZahqswJNlXyVbvwe-br05yw1kCsHuJ8WW0dy8hTY
https://www.kathimerini.gr/1016038/article/epikairothta/ellada/xtyphsan-ews-kai-asynodeyta-prosfygopoyla?fbclid=IwAR06eozdZxv78uFdW9M8FUdcl-gQxnGNhV-sK5NUNiJ9TTjW7TAkQuSz58s
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Valtousx: Ο διαδραστικός χάρτης των ρατσιστικών 

επιθέσεων στην πόλη / ΕΡΤ    

Ένταξη αναγνωρισμένων 

προσφύγων 

Μετά από πολλά χρόνια νιώθω ξανά κανονικός 

άνθρωπος / efsyn.gr  

Δεν ήρθα στην Ελλάδα για να ζω με επιδόματα – 

Θέλω να ενταχθώ / Vice Greece  

Τέσσερα Χρόνια Αναμονή για να Εξεταστεί το 

Αίτημα Ασύλου / kathimerini.gr  

Πόσο εύκολο είναι να βρει δουλειά ένας 

πρόσφυγας στην Ελλάδα; / VICE Greece 

Η Δίκαιη Πρόσβαση είναι Δικαίωμα για Όλους / 

VICE Greece  

Πρόσφυγες και Εργασία: Το καθεστώς, οι 

δυσκολίες και τα οφέλη / kariera.gr 

Κάνω την πρακτική μου βοηθώντας πρόσφυγες να 

ενταχθούν στο ελληνικό σύστημα / VICE Greece   

Σύνορα - Έβρος 

Ιστορίες από την Πρώτη Γραμμή του Έβρου / 

VICE Greece   

Η Απίστευτη Ιστορία Κατάφορης Παραβίασης των 

Δικαιωμάτων του κυρίου Φάντη / VICE Greece   

Greek prosecutor investigating allegations of 

'systematic' violence against migrants at Evros 

River / cbc.ca  

Πρόσφυγες 

Μετά τα συσσίτια κόλπα στις μεταφορές και την  

στέγαση των προσφύγων / protagon.gr   

Παιδιά μόνα από άλλο σύμπαν ψάχνουν πατρίδα / 

protagon.gr  

Μεταναστευτικό: Για το νέο σχέδιο της κυβέρνησης 

/ avgi.gr  

Πρόσφυγες ή Μετανάστες: Ποιος αποφασίζει για 

το προφίλ τους; / news24/7  

Επ. Φαρμάκης: Πλήθος Προβλημάτω στη 

Διαχείριση του Προσφυγικού / athina984  

Κόλπο Εκατομμυρίων με τα Συσσίτια των 

Προσφύγων / protagon.gr 

Άρθρα Γνώμης 

Το «παλιό» και το «νέο» χαρτοφυλάκιο της 

Μεταναστευτικής Πολιτικής / efsyn.gr   

Is Golden Dawn’s MEP head of criminal 

organization? / euobserver  

Θεσμική Αμεριμνησία: Η Μόνη Σταθερά της 

Ακροδεξιάς Βίας στην Ελλάδα / avgi.gr  

Καταπατούν τα δικαιώματα αυτοί που υποτίθεται 

τα προστατεύουν / avgi.gr  

Δημοσιογραφική Κάλυψη 

Σελίδες και Εφημερίδες

https://webtv.ert.gr/ert1/themata/quot-valtousx-quot-o-diadrastikos-chartis-ton-ratsistikon-epitheseon-stin-poli/?fbclid=IwAR2fmiMsjFZqXwu80JklzOQCZEO1BLBk-yAfvZL1NizctrXfSDaiZ3Esang
https://webtv.ert.gr/ert1/themata/quot-valtousx-quot-o-diadrastikos-chartis-ton-ratsistikon-epitheseon-stin-poli/?fbclid=IwAR2fmiMsjFZqXwu80JklzOQCZEO1BLBk-yAfvZL1NizctrXfSDaiZ3Esang
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/185364_meta-apo-polla-hronia-niotho-xana-kanonikos-anthropos
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/185364_meta-apo-polla-hronia-niotho-xana-kanonikos-anthropos
https://www.vice.com/gr/article/8xyzkx/den-hr8a-sthn-ellada-gia-na-zw-me-epidomata-8elw-na-entax8w
https://www.vice.com/gr/article/8xyzkx/den-hr8a-sthn-ellada-gia-na-zw-me-epidomata-8elw-na-entax8w
https://www.kathimerini.gr/1022415/article/epikairothta/ellada/tessera-xronia-anamonh-gia-na-e3etastei-to-aithma-asyloy
https://www.kathimerini.gr/1022415/article/epikairothta/ellada/tessera-xronia-anamonh-gia-na-e3etastei-to-aithma-asyloy
https://www.vice.com/gr/article/mb8d48/poso-eykolo-einai-na-brei-doyleia-enas-prosfygas-sthn-ellada
https://www.vice.com/gr/article/mb8d48/poso-eykolo-einai-na-brei-doyleia-enas-prosfygas-sthn-ellada
https://www.vice.com/gr/article/evj43p/h-dikaih-prosbash-einai-dikaiwma-gia-oloys
https://blog.kariera.gr/%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ac-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/prosfyges-kai-ergasia-to-kathestws-oi-dyskolies-kai-ta-ofeli/?fbclid=IwAR1GAB2D1LwOfLMsLa-U-I-ikCN0sLbabhsfj-TPmTiML4-oYDEJ3MZPkzw
https://blog.kariera.gr/%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ac-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/prosfyges-kai-ergasia-to-kathestws-oi-dyskolies-kai-ta-ofeli/?fbclid=IwAR1GAB2D1LwOfLMsLa-U-I-ikCN0sLbabhsfj-TPmTiML4-oYDEJ3MZPkzw
https://www.vice.com/gr/article/gyzaz3/kanw-thn-praktikh-moy-boh8wntas-prosfyges-na-entax8oyn-sto-ellhniko-systhma?fbclid=IwAR3BaNmVVKl2vKjOq--cHu5rmm6N52a2MugZtYwMU7Hx9efMMmw5YHFPjko
https://www.vice.com/gr/article/gyzaz3/kanw-thn-praktikh-moy-boh8wntas-prosfyges-na-entax8oyn-sto-ellhniko-systhma?fbclid=IwAR3BaNmVVKl2vKjOq--cHu5rmm6N52a2MugZtYwMU7Hx9efMMmw5YHFPjko
https://www.vice.com/gr/article/panxgb/istories-apo-thn-prwth-grammh-toy-ebroy
https://www.vice.com/gr/article/bj9yaw/h-apisteyth-istoria-katafwrhs-parabiashs-twn-dikaiwmatwn-toy-kyrioy-fady
https://www.vice.com/gr/article/bj9yaw/h-apisteyth-istoria-katafwrhs-parabiashs-twn-dikaiwmatwn-toy-kyrioy-fady
https://www.cbc.ca/news/world/greek-prosecutor-investigating-allegations-of-systematic-violence-against-migrants-at-evros-river-1.5043460?fbclid=IwAR1KH33G55cnKuXzOGmYAPb8xN4_lpZfTA6adDaUG-rCQqqlQFb7pSv-FXM
https://www.cbc.ca/news/world/greek-prosecutor-investigating-allegations-of-systematic-violence-against-migrants-at-evros-river-1.5043460?fbclid=IwAR1KH33G55cnKuXzOGmYAPb8xN4_lpZfTA6adDaUG-rCQqqlQFb7pSv-FXM
https://www.cbc.ca/news/world/greek-prosecutor-investigating-allegations-of-systematic-violence-against-migrants-at-evros-river-1.5043460?fbclid=IwAR1KH33G55cnKuXzOGmYAPb8xN4_lpZfTA6adDaUG-rCQqqlQFb7pSv-FXM
https://www.protagon.gr/themata/meta-ta-syssitia-kolpa-kai-stis-metafores-kai-sti-stegasi-prosfygwn-44341909984
https://www.protagon.gr/themata/meta-ta-syssitia-kolpa-kai-stis-metafores-kai-sti-stegasi-prosfygwn-44341909984
https://www.protagon.gr/themata/paidia-mona-apo-allo-syban-psaxnoun-patrida-44341918665
http://www.avgi.gr/article/10811/10488007/gia-to-neo-schedio-tes-kyberneses
https://www.news247.gr/koinonia/prosfyges-i-metanastes-poios-apofasizei-to-profil-toys.7509367.html?fbclid=IwAR3C4juinKw1YGx2qCCgaNQhjwXbeqgUCTtP7iZbMPhpqepDoWd4_7YHfy8
https://www.news247.gr/koinonia/prosfyges-i-metanastes-poios-apofasizei-to-profil-toys.7509367.html?fbclid=IwAR3C4juinKw1YGx2qCCgaNQhjwXbeqgUCTtP7iZbMPhpqepDoWd4_7YHfy8
http://athina984.gr/wp-site/2019/09/06/ep-farmakis-humanrights360-plithos-provlimaton-sti-diacheirisi-toy-prosfygikoy/?fbclid=IwAR3uhqeoMHsfRl443ZxI1fEaJ4rSdsvR-xrXJzwwWda-hYjVNsgkpGKJMOM
http://athina984.gr/wp-site/2019/09/06/ep-farmakis-humanrights360-plithos-provlimaton-sti-diacheirisi-toy-prosfygikoy/?fbclid=IwAR3uhqeoMHsfRl443ZxI1fEaJ4rSdsvR-xrXJzwwWda-hYjVNsgkpGKJMOM
https://www.protagon.gr/themata/kolpo-ekatommyriwn-me-ta-syssitia-twn-prosfygwn-44341721456
https://www.protagon.gr/themata/kolpo-ekatommyriwn-me-ta-syssitia-twn-prosfygwn-44341721456
https://www.efsyn.gr/node/203898
https://www.efsyn.gr/node/203898
https://euobserver.com/news/145461
https://euobserver.com/news/145461
https://www.avgi.gr/article/10811/10227550/thesmike-amerimnesia-e-mone-stathera-tes-akrodexias-bias-sten-ellada
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https://www.avgi.gr/article/10811/10515133/katapatoun-ta-dikaiomata-autoi-pou-ypotithetai-oti-ta-prostateuoun
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