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Το 2020 ήταν το τρίτο έτος λειτουργίας της 
HumanRights360 και ένα ορόσημο για την ενοποίηση 
της στρατηγικής μας και για την επίτευξη στοχευμένων 
δράσεων και δραστηριοτήτων υψηλού αντίκτυπου. 
Αυτό συνέπεσε, με την έναρξη της παγκόσμιας 
πανδημίας κοροναϊού, την αύξηση της έντασης 
στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και τις 
κρίσιμες εξελίξεις στην τρέχουσα κρίση προσφύγων 
/ υποδοχής στην Ελλάδα. Όπως οπουδήποτε αλλού, 
ο ιός και το lockdown συγκρούονται με μακροχρόνιες 
διαρθρωτικές ανισότητες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε 
ότι αφορά στον ευάλωτο πληθυσμό, του οποίου 
η υποστήριξη αποτελεί τη βασική αποστολή της 
HumanRights360: μετανάστες και πρόσφυγες, 
άστεγοι Έλληνες και άλλες ευάλωτες ομάδες, θύματα 
εγκλημάτων μίσους, θύματα της οικονομικής κρίσης, 
χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, κατάδικοι και πρώην 
κατάδικοι, εργαζόμενοι στο σεξ, άτομα με αναπηρία.

Περίληψη
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Έτσι, η HumanRights360 καταβάλλει τερά-
στια προσπάθεια για να επεκτείνει την πα-
ρέμβασή της προκειμένου να καλύψει τις πι-
εστικές ανάγκες, τόσο μέσω της υλοποίησης 
του έργου της όσο και μέσω των δραστηριο-
τήτων διαχείρισης δωρεών.

Όλες οι ευάλωτες ομάδες παρέμειναν στο 
επίκεντρο των δράσεων και των παρεμβάσε-
ών μας, ενώ παράλληλα ασχοληθήκαμε και 
με τη δημιουργία νέων έργων. Ένα παράδειγ-
μα είναι το καινοτόμο πρόγραμμα «Street 
Lawyering», το οποίο ήρθε να παρέχει νομι-
κή υποστήριξη σε άστεγους. Ταυτόχρονα, η 
υποστήριξη άλλων οργανισμών –κυρίως ορ-
γανισμών βάσης– μέσω του προγράμματος 
διαχείρισης δωρεών επικεντρώθηκε άμεσα 
στην επικείμενη ανακούφιση των προβλημά-
των και των ανισοτήτων που δημιουργήθηκαν 
από την επέκταση της πανδημίας Covid-19, 
και την παροχή υποστήριξης σε ομάδες που 
είχαν επηρεαστεί σημαντικά.

Ταυτόχρονα, συνεχίσαμε τις προσπάθειές 
μας στους υπάρχοντες τομείς, επεκτείνο-
ντας τις ενέργειες των προηγούμενων ετών 
και συνεχίζοντας όλες τις υπηρεσίες μας. Η 
υπηρεσία κοινωνικής ένταξης συνέχισε να 
υποστηρίζει τους ανθρώπους καθημερινά, 
ακόμη και σε συνθήκες lockdown, ενώ η πα-
ρουσία μας στα χερσαία σύνορα του Έβρου, 

τόσο στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίη-
σης του Φυλακίου όσο και στο τμήμα επί-
βλεψης των παραβιάσεων που συμβαίνουν 
στα σύνορα, συνεχίστηκε συστηματικά. Οι 
ενέργειές μας στην καταγραφή και χαρτο-
γράφηση εγκλημάτων μίσους συνεχίστηκαν 
ανεμπόδιστα. Καταφέραμε επίσης να ανα-
λάβουμε τη νομική εκπροσώπηση θυμάτων 
ρατσιστικής βίας σε ορισμένες κρίσιμες πε-
ριπτώσεις.

Παρά τα εμπόδια που έθεσε η πανδημία, 
όλες οι παρεμβάσεις στους τομείς της δρα-
στηριότητάς μας συνεχίστηκαν κανονικά. Τέ-
λος, συνεχίσαμε να επισημαίνουμε τακτικά 
τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και να πιέζουμε για ουσιαστικές αλλα-
γές, μέσω υπεράσπισης και παρεμβάσεων 
στρατηγικής επικοινωνίας.

Η ομάδα HumanRights360 αναπτύχθηκε 
σημαντικά καθ ‹όλη τη διάρκεια του 2020, 
καλωσορίζοντας νέους συναδέλφους που 
έφεραν τη δική τους εμπειρία αλλά και την 
αφοσίωσή τους στην υπεράσπιση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και μοιράζονται το 
ίδιο όραμα για ένα καλύτερο μέλλον.
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Η Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης, από την 
πιλοτική περίοδο (Αύγουστος 2018) μέχρι 
και σήμερα, στοχεύει να υποστηρίξει τους 
αιτούντες άσυλο, τους αναγνωρισμένους 
πρόσφυγες και τους υπηκόους τρίτων χω-
ρών χωρίς έγγραφα και να προωθήσει μια 
αυτόνομη ποιοτική ζωή. Υπό την αιγίδα της 
Υπηρεσίας Κοινωνικής Ένταξης, υλοποιού-
νται τρία διαφορετικά έργα:

  Διασφάλιση της ένταξης των αιτού-
ντων άσυλο και των προσφύγων, ανά-
πτυξη ενός δημιουργικού σχεδίου για 
μια αυτόνομη ζωή (Ensuring Integration 
of Asylum Seekers and Refugees, 
developing a creative plan for an 
autonomous life), χρηματοδοτούμενο 
από το KAHANE Foundation.

  Μετάβαση στην ενήλικη ζωή, μια πο-
ρεία προς την αυτονομία (Transitioning 
to Adulthood, a path to autonomy and 
self-reliance), υποστηριζόμενο από Fund 
‘Never Alone – Building our future with 
children and youth arriving in Europe’ 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την  
Ένταξη και τη Μετανάστευση (EPIM), σε 
μια συνεργατική προσπάθεια με το Ίδρυ-
μα Κοινωφελούς Ιωάννη Σ. Λάτση.

  Εναλλακτικά της κράτησης μέτρα μέσα 
στην κοινότητα στο Ελληνικό πλαίσιο, με 
την υποστήριξη του Eυρωπαϊκού Προ-
γράμματος για την Ένταξη και τη Μετα-
νάστευση (EPIM) και του Δικτύου Ευρω-
παϊκών Ιδρυμάτων (NEF).

Επίσης, τους τελευταίους μήνες του 2020, 
η Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης συνερ-
γάζεται με το έργο Street Lawyering της 
HumanRights360 που υποστηρίζει άστεγους 
και ανθρώπους που συνδέονται με το δρόμο 
(βλ. Κεφάλαιο 3).

Κατά τη διάρκεια του 2020, η Υπηρεσία μας 
λειτούργησε στις Ανοιχτές Δομές Φιλοξε-
νίας Αιτούντων Άσυλο Ελαιώνα και Σκαρα-
μαγκά καθώς και στο Echo Hub Athens (τη 
διαχείριση του οποίου έχει η ECHO100Plus).

Η Σημερινή Πραγματικότητα - 

Προκλήσεις

Το 2020 ήταν μια παραγωγική χρονιά, γεμά-
τη προκλήσεις. Όπως όλοι, οι δικαιούχοι μας 
αντιμετώπισαν το φόβο και τη ψυχολογική 
επιβάρυνση λόγω της πανδημίας. Η παρο-
χή αξιόπιστων πληροφοριών σε κατανοητή 
γλώσσα ήταν δύσκολη. Ο COVID-19 επηρέ-
ασε άμεσα ή έμμεσα τους μετανάστες, τους 
αιτούντες άσυλο και τους αναγνωρισμένους 
πρόσφυγες, τους κατόχους άδειας διαμο-
νής και τους μετανάστες χωρίς έγγραφα. 
Παρόλες τις δυσκολίες και τις προκλήσεις 
που αντιμετώπισε ο πληθυσμός αυτός, κατά 
τη διάρκεια των απαγορεύσεων, οι διαμένο-
ντες σε προσφυγικές δομές, αντιμετώπισαν 
μια ακόμα πρόκληση, αυτή της περιορισμέ-
νης κινητικότητας, καθώς μόνο ένα ποσοστό 
του πληθυσμού επιτρεπόταν να βγαίνει από 
τις εγκαταστάσεις του camp καθημερινά.

ΚΕΦAΛΑΙΟ 1

Υπηρεσία Κοινωνικής 
Ένταξης
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Ο νέος προσωρινός αριθμός κοινωνικής 
ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης για 
υπηκόους τρίτων χωρών (ΠΑΑΥΠΑ) έχει ήδη 
εισαχθεί αλλά δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. 
Ενδεικτικά, υπήρξαν προβλήματα με την από-
κτηση αλλά και τη χρήση του σε ό,τι αφορά 
την πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης (ο ΠΑΑΥΠΑ δεν ήταν δυνατό να 
αποκτηθεί από όλους από το ηλεκτρονικό σύ-
στημα αναφοράς – παρόμοιο της ιστοσελίδας 
αναζήτησης του ΑΜΚΑ), την αγορά εργασίας 
και τη νόμιμη απασχόληση (ο αριθμός δεν ανα-
γνωριζόταν  από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ενώ μέ-
χρι και σήμερα υπάρχουν ζητήματα), παροχές 
και άλλα διαδικτυακά δημόσια συστήματα (για 
παράδειγμα, το επίδομα δωρεάν μετακίνησης 
λόγω ανεργίας ή αναπηρίας δεν μπορούσε 
να ενεργοποιηθεί με τον ΠΑΑΥΠΑ μέσω της 
πλατφόρμας ΗΔΙΚΑ). Ακόμη και εκείνοι που 
είχαν ενεργό και σε λειτουργία αριθμό ΠΑΑ-
ΥΠΑ, αντιμετώπισαν πολλά ζητήματα, καθώς 
ο αριθμός τους απενεργοποιήθηκε λόγω αυ-
τόματων ανανεώσεων των Δελτίων Αιτήματος 
Διεθνούς Προστασίας. Επιπλέον, οι δικαιούχοι 
αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, που βάσει νομο-
θεσίας, χρειαζόταν να αιτηθούν τη μετατρο-
πή του ΠΑΑΥΠΑ σε AMKA, δεν μπόρεσαν να 
λάβουν τον αριθμό τους καθώς η διαδικασία 
μετατροπής δεν αναφέρεται σαφώς, και όσοι 
υπέβαλαν αίτηση για πρώτη φορά έχουν ζη-
τηθεί περαιτέρω έγγραφα (όπως αναγγελία 
πρόσληψης).

Λόγω των μέτρων προστασίας,  αρκετές δη-
μόσιες υπηρεσίες έχουν μεταφέρει τις υπη-
ρεσίες τους διαδικτυακά και έχουν αρκετά 
περιορισμένη φυσική παρουσία στα κατά τό-
πους γραφεία τους. Οι αιτούντες άσυλο και 
οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες αποκλείονται 
από τη διαδικτυακή διαδικασία ταυτοποίη-
σης του συστήματος φορολογικού μητρώου 
και, ως εκ τούτου, πρέπει να έχουν φυσική 
παρουσία ενώπιων των υπαλλήλων για να 
ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες. 
Οι τηλεφωνικές κλήσεις για ραντεβού ήταν 
εξαιρετικά δύσκολες και με μεγάλες καθυ-

στερήσεις, επηρεάζοντας την πρόσβαση σε 
παροχές και στην αγορά εργασίας. Η πρό-
σβαση στην Υπηρεσία Ασύλου ήταν επίσης 
δύσκολη, παρά τη δημιουργία του διαδικτυ-
ακού συστήματος εφαρμογών με αρκετές 
διαδικασίες και αιτήματα να εκκρεμούν για 
αρκετούς μήνες.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έπρεπε να εγκα-
ταλείψουν τις κατοικίες τους που παρέχονται 
από το πρόγραμμα ESTIA, αλλά και από τις 
Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας (camps), έχοντας 
περιορισμένη πρόσβαση στους τρόπους ανα-
ζήτησης ακινήτων: μη ομιλούμενη ελληνική 
γλώσσα, έλλειψη εμπιστοσύνης, ξενοφοβία 
και ρατσισμός από τους ιδιοκτήτες, περιορι-
σμένες ευκαιρίες για προσιτές τιμές ενοικίων, 
αδυναμία μετακίνησης λόγω απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας και εν τέλει μη ένταξή τους στο 
πρόγραμμα ένταξης HELIOS. Επιπλέον, οι επι-
σφαλείς συνθήκες διαμονής (άτομα σε αστε-
γία ή διαμονή σε σκηνές σε camps της ενδο-
χώρας), σύντομη ειδοποίηση για απομάκρυνση 
από τα υποστηριζόμενα στεγαστικά προγράμ-
ματα, η έλλειψη προετοιμασίας των αιτούντων 
άσυλο για το επόμενο βήμα με αδυναμία έκ-
δοσης των διοικητικών εγγράφων και παρακο-
λούθησης γλωσσικών προγραμμάτων, περιορι-
σμένη πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρ-
τιση και σε ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης, 
υπήρξε η πραγματικότητα για ένα σημαντικό 
μέρος του πληθυσμού των προσφύγων.

Μεθοδολογία και Βασικά  

Αποτελέσματα

Η φιλοσοφία της Υπηρεσίας Κοινωνικής 
Ένταξης είναι να ενδυναμώνει και να υπο-
στηρίζει όλα τα άτομα, σε όλα τα επίπεδα 
που σχετίζονται με την ένταξη, όπως φαίνε-
ται στην ακόλουθη εικόνα:

  Μέσω των εξατομικευμένων διαδικασι-
ών μας και της ανάγκης να ανταποκρι-
θούμε στις προκλήσεις του COVID-19, η 
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Ομάδα Κοινωνικής Ένταξης κατάφερε 
να δημιουργήσει ένα καθημερινό Σύ-
στημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 
με όλα τα 421 νοικοκυριά που είναι εγ-
γεγραμμένα, χρησιμοποιώντας εφαρ-
μογές επικοινωνίας κινητού τηλεφώνου, 
προσφέροντας ακριβείς και αξιόπιστες 
πληροφορίες, συμβουλές για την υπο-
στήριξη ψυχικής υγείας για κάθε μέρα, 
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την 
καμπάνια αλληλο-υποστήριξης στους 
καιρούς πανδημίας #people2people. Συ-
νολικά, έχουμε στείλει περισσότερα από 
1.500 τέτοια μηνύματα όλο το χρόνο.

  Στις περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατή 
η δια ζώσης υποστήριξη των ατόμων, οι 
Livelihoods Officers και η Νομική εμπει-
ρογνώμονάς μας, χρησιμοποίησαν όλα τα 

πιθανά μέσα επικοινωνίας και πρόσβασης 
(τηλεφωνικές κλήσεις, βιντεοκλήσεις, 
ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, ανταλλα-
γές email). Συνολικά, έχουν πραγματοποι-
ηθεί 2.071 διαδικτυακές συνεδρίες.

  Έχει δοθεί προτεραιότητα στην ασφά-
λεια και την υγεία των ατόμων και του 
προσωπικού. Ως εκ τούτου, έχουν εξα-
σφαλιστεί όλες οι απαραίτητες ενέρ-
γειες για τη προστασία από την πανδη-
μία: παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως 
(όπου ισχύει), περιορισμός της φυσικής 
παρουσίας στις δομές υποστήριξης 
(ανάλογα με το μέγεθος του φυσικού 
χώρου), δημιουργία πρωτοκόλλων προ-
στασίας έναντι του COVID-19, προμήθει-
ες υγιεινής για όλους (σύμφωνα με τα 
ανακοινωθέντα μέτρα προστασίας).

Διοικητική  
Υποστήριξη

Νομική 
Συμβουλευτική

Ακαδημαϊκή 
Υποστήριξη

Εργασιακή  
Υποστήριξη

Ψυχοκοινωνική  
Υποστήριξη

Ενδυνάμωση της  
Κοινότητας

έκδοση διοικητικών εγγράφων: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, 

Υγειονομικής Περίθαλψης, κάρτας ανεργίας, 

δωρεάν κομίστρου παραπομπή για υποβολή 

δηλώσεων, επιδόματα - ΚΕΑ, ΚΕΠΑ κ.λπ.

σε ζητήματα ένταξης

αναγνώριση σπουδών και προσόντων, 

εγγραφή σε μαθήματα ελληνικών, Η/Υ, 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, 

δημιουργία ατομικού πλάνου εκπαίδευσης

εργασιακή συμβουλευτική, εκπαίδευση σε 

τυπικά και άτυπα επαγγελματικά προσόντα, 

εκμάθηση δημιουργίας βιογραφικού, ατομική 

και ομαδική υποστήριξη

συμμετοχή στη ζωή της  

πόλης/κοινότητας, διαπολιτισμικές 

δράσεις, ψυχολογική υποστήριξη  

σε περιορισμένο αριθμό ατόμων

ευαισθητοποίηση δημοσίων και 

ιδιωτικών φορέων, εταιρειών, 

ευρύτερου κοινού

Έξι Πυλώνες
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  Εντός του έτους, η ανάπτυξη ικανοτή-
των υπήρξε επίσης προτεραιότητα. Το 
προσωπικό της Υπηρεσίας Κοινωνικής 
Ένταξης έχει εκπαιδευτεί στις πρώτες 
βοήθειες, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής 
υγείας, την εμπορία ανθρώπων και τη 
σεξουαλική βία, την αξιολόγηση και την 
παροχή εργασιακής συμβουλευτικής.

  Η καταπολέμηση των αστέγων ήταν ένας 
άλλος βασικός πυλώνας δράσης. Υπο-
στηρίξαμε τους δικαιούχους που έχουν 
πρόσβαση στο Helios Project, το ESTIA 
και τις εγκαταστάσεις ανοιχτής στέγα-
σης και άλλα ανεξάρτητα προγράμματα 
στέγασης. Συνολικά, για το 2020 έχουμε 
εξασφαλίσει διαμονή για 31 άτομα.

  Παρά τις δυσκολίες, υποστηρίξαμε 14 
άτομα για πρόσβαση και συνέχιση των 

σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σε διαδικτυακά πανεπιστήμια και κολέ-
για κατά τη διάρκεια του 2020. Επίσης, 
έχουμε εξασφαλίσει για 20 άτομα να εγ-
γραφούν σε διαδικτυακά προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης.

  Έχουν υλοποιηθεί 8 ενημερωτικές συ-
ναντήσεις σχετικά με τον νέο νόμο 
4636/2019 και 4686/2020 σε πέντε δια-
φορετικές γλώσσες.

  27 δικαιούχοι έχουν συμμετάσχει σε δια-
δικτυακά φεστιβάλ Job Fair

  Με την υποστήριξη του Ιδρύματος 
KAHANE, άλλα 2 άτομα έλαβαν πρόσθε-
τα μέλη και 30 άτομα υποστηρίχθηκαν 
με κουπόνια σούπερ μάρκετ.
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1%jnj    

Μετάβαση στην ενήλικη ζωή, ένα μονοπάτι για την αυτονομία  2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

21

Αριθμοί 

φορολογικού 

μητρώου

17

Επικοινωνία 

με εταιρείες

5

Επίδομα 

δωρεάν 

μετακίνησης

3

Παραπομπές 

για εκπαίδευση 

και υποστήριξη

9

Άτομα που 

εργάζονται

8

Εγγραφές σε 

προγράμματα 

επαγγελματικής 

Κατάρτισης 
(ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, 

Πανεπιστήμιο, άλλα 

μαθήματα)

269

Εργασιακή 

Συμβουλευτική

36

Δημιουργία 

βιογραφικού

Κάρτες 

ανεργίας

13

Κοινωνικό 

Ιστορικό και 

Ατομικό Πλάνο 

Ένταξης

38

Αποτελέσματα - #Δείκτες
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1%jnj    

Διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης για τους αιτούντες  
άσυλο και τους πρόσφυγες ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

  

Εθνικότητες Ωφελούμενων της Υπηρεσίας Ένταξης (%)   

28
Ψυχολογική 
υποστήριξη - 
άτομα

25
Οι παραπομπές 
των δικαιούχων 
/ Δικαιούχοι 
μαθαίνουν πώς 
να αναζητούν 
και να βρίσκουν 
σημαντικές 
δραστηριότητες 
στην πόλη. 
Συμμετοχή στη ζωή 
της πόλης.

35
Παραπομπές 
δικαιούχων σε 
εκπαίδευση 
υπολογιστή

35
Ψυχολογική 
Υποστήριξη - 
Άτομα

144
Ψυχολογική 
υποστήριξη - 
συνεδρίες

211
Ωφελούμενοι

33
ΑΦΜ

39
Αριθμός 
κοινωνικής 
ασφάλισης

1
Επίδομα 
ελάχιστου 
κοινωνικού 
εισοδήματος 
(ΚΕΑ)

17
Παραπομπή 
ενήλικων 
ωφελούμενων 
σε μαθήματα 
ελληνικών

152
Ατομικό προφίλ 
για όλους τους 
ενήλικες 
ωφελούμενους

42
Ατομικό σχέδιο 
για επικύρωση, 
αναγνώριση, 
συνέχιση πα-
νεπιστημιακών 
σπουδών

25
Εγγεγραμμένοι 
σε μαθήματα 
επαγγελματικής 
κατάρτισης

259
Βιογραφικά  
σημειώματα

230
Ενημερωτικές 
συνεδρίες 
/ σύντομες 
εκπαιδεύσεις 
σε δημόσιες 
αρχές

245
Συνεδρίες νομι-
κής συμβουλευ-
τικής

1802
Σε όλους τους 
ωφελούμενους παρέχεται 
εργασιακή συμβουλευτική 
για τη προετοιμασία και 
διερεύνηση των επιλογών 
τους

48
Ωφελούμενοι 
σε νόμιμη 
εργασία

81
Κάρτα 
ανεργίας 
ΟΑΕΔ

8
Οι ομαδικές 
συναντήσεις και 
δραστηριότητες 

9
Ενημερωτικές 
συνεδρίες με 
εργοδότες

21% 13% 11% 8% 4% 3% 1%2%
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 Algeria 
 Bangladesh 
 Djibouti 
 Eritrea  
 Ethiopia
 Gabon 
 Gambia 
 Georgia 
 Guinea 
 Ivory Coast 
 Kenya 
 Kurdish 
 Mali 
 Myanmar 
 Niger 
 Nigeria

  Pakistan
  Senegal 

 Sudan 
 Tongo

  Turkey
  Uganda 
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2020 highlights

   Κατά τη διάρκεια του 2020, η Reality Learning Ltd. ανακοίνωσε το 
ντοκιμαντέρ συνηγορίας, γυρισμένο σε Εικονική Πραγματικότητα 
(Virtual Reality – VR) “Night Becomes Day”. Η HumanRights360 
μέσω της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ένταξης υποστήριξε την υλοποίηση 
του ντοκυμαντέρ, κοινοποιώντας την τρέχουσα πρακτική τους, 
που σχετίζεται με την εργοθεραπεία καθώς και τη σημασία μιας 
συμμετοχικής προσέγγισης για την Κοινωνική Ένταξη. Επίσης, έχει 
δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό πακέτο για μαθητές δημοτικού και 
γυμνασίου, που δημιουργήθηκε από τους Australian Teachers Media. 
Τέλος, μέσα στο 2021, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών 
θα ξεκινήσει ένα διαδικτυακό μάθημα συνεχούς επαγγελματικής 
ανάπτυξης, που στοχεύει στην παροχή σημαντικών γνώσεων μέσω 
των ιστοριών των πρωταγωνιστών του ντοκιμαντέρ VR.  
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  
http://nightbecomesday.com/

   Εντός του 2020, με την υποστήριξη του Ιδρύματος KAHANE, 
2 ακόμη άτομα με αναπηρία έλαβαν νέα πρόσθετα μέλη. Οι 
πρόσφυγες με αναπηρία έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Μειώνοντας τους περιορισμούς 
κινητικότητας, ελπίζουμε ότι θα αντισταθμίσουμε τον 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποκλεισμό των ανάπηρων πολιτών, 
την καταπολέμηση της απομόνωσης και την άρνηση της δίκαιης 
πρόσβασης σε μια ποιοτική ζωή.
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Εναλλακτικά της κράτησης μέτρα 

στην Ελλάδα μέσα στην Κοινότητα 

Κατά τη διάρκεια του 2020 οι νομοθετικές 
τροποποιήσεις σχετικά με το ζήτημα της 
διοι κητικής κράτησης υπηκόων τρίτων χω-
ρών υπό επιστροφή έδειξαν με σαφήνεια 
ότι η υφιστάμενη πολιτική γραμμή βασίζεται 
στη γενικευμένη επιβολή διοικητικής κράτη-
σης αδιακρίτως ως πολιτική αποτροπής, δη-
λαδή ως μέσο αποθάρρυνσης νέων αφίξε-
ων στη χώρα, αφήνοντας στο περιθώριο τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  
Ταυτόχρονα, η νέα νομοθεσία που τέθη-
κε σε ισχύ στις αρχές του 2020 και η οποία 
αναμόρφωσε πλήρως το Σύστημα Διεθνούς 
Προστασίας στην Ελλάδα οδήγησε ουσια-
στικά σε αυξημένο αριθμό αιτούντων άσυλο 
καθώς και σε άτομα που παραμένουν στη 
χώρα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα κινδυ-
νεύοντας να τεθούν σε παρατεταμένη κρά-
τηση και επαναπροώθηση επειδή δεν έχουν 
πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, το 
ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 περιέ-
πλεξε την κατάσταση και υπογράμμισε την 
απροθυμία των αρμόδιων αρχών να λάβουν 
ζωτικά μέτρα για την προστασία των ατόμων 
σε διοικητική κράτηση σύμφωνα με τις συτ-
στάσεις του ΟΗΕ1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο κύριος στόχος της διοικητικής κράτησης 
είναι η επιστροφή, επομένως οι προθεσμίες 
αναμένεται να εξαντληθούν στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις, το γεγονός ότι ο αριθμός 
των επιστροφών το 2020 παρέμεινε εξαιρε-
τικά χαμηλός δημιουργεί ακόμη περισσότε-
ρες ανησυχίες για την επιβολή παρατεταμέ-
νης κράτησης.

Επίσης, ιδιαίτερα ανησυχητικό παραμένει 
το γεγονός ότι πολλοί κρατούμενοι παρα-
μένουν στα Αστυνομικά Τμήματα για μήνες 

1 https://picum.org/covid-19migrantsineurope/

-ακόμη και έως 6- κάτω από εντελώς ακατάλ-
ληλες συνθήκες και χωρίς πρόσβαση ακόμη 
και σε βασικά δικαιώματα. Επιπλέον, η προ-
τεινόμενη Συμφωνία για τη Μετανάστευση 
και το Άσυλο, μεταξύ άλλων, προβλέπει την 
αύξηση της διοικητικής κράτησης και των 
επιστροφών, χωρίς να περιλαμβάνει ταυτό-
χρονα διατάξεις που να ρυθμίζουν ακόμη και 
προσωρινά το νομικό καθεστώς των ατόμων 
χωρίς νομιμοποιητικό καθεστώς ή νομιμοποι-
ητικά  έγγραφα και τα οποία παραμένουν αό-
ρατα στις αρχές ακόμη και για πολύ μεγάλα 
χρονικά διαστήματα χωρίς πρόσβαση ακό-
μη και σε θεμελιώδη δικαιώματα. Στα άτομα 
αυτά επιβάλλεται συχνά διοικητική κράτηση 
κατ’ επανάληψη  παρά το γεγονός ότι, του-
λάχιστον προς το παρόν, οι επιστροφές που 
υλοποιούνται είναι πολύ περιορισμένες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η HumanRights360 συ-
νέχισε την υλοποίηση ενός πιλοτικού προ-
γράμματος Εναλλακτικών της Κράτησης 
μέτρων μέσα στην κοινότητα το οποίο βα-
σίζεται στην εξατομικευμένη προσέγγιση 
της διαχείρισης των υποθέσεων μέσω της 
παροχής μιας ολιστικής υποστήριξης του 
κάθε ατόμου τόσο στον τομέα της νομικής 
υποστήριξης όσο και στον τομέα της ψυχο-
κοινωνικής υποστήριξης ή υποστήριξης για 
την επιβίωση. Κύριος στόχος του έργου εί-
ναι να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχε-
τικά με τις διαθέσιμες νομικές επιλογές και 
να υποστηρίζει, να ενθαρρύνει και να ενδυ-
ναμώνει το άτομο να λαμβάνει ουσιαστικές 
αποφάσεις για τη ζωή του /της, να είναι πιο 
ενεργό στην κοινότητα, να κινητοποιείται, 
να αναλαμβάνει δράση και να γνωρίζει όλες 
τις πιθανές λύσεις ή κινδύνους που ενέχο-
νται στην υπόθεση του. Ομάδες στόχου του 
πιλοτικού προγράμματος  είναι τα ευάλωτα 
άτομα ή / και άτομα χωρίς καμία προοπτική 
επιστροφής στις χώρες καταγωγής τους, τα 
οποία δεν διαθέτουν έγκυρα νομιμοποιητι-
κά έγγραφα για να διαμείνουν στην Ελλάδα 

https://picum.org/covid-19migrantsineurope/
https://picum.org/covid-19migrantsineurope/
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.  

28 
άτομα

20 
υποθέσεις

70%
άνδρες

30%
γυναίνες

CASE MANAGEMENT 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΓΚΡΟΥΠ

GENDER

22%   Αφγανιστάν

21%    Παλαιστίνη 

12%   Γκάμπια

9%   Σιέρρα Λεόνε

6%    Τουρκία

6%    Γκάνα

3%    Μάλι

3%    Μαρόκο

3%    Πακιστάν

3%    Αλγερία

3%    Αιθιοπία

3%    Αίγυπτος

3%    Κονγκό

3%    Ιράν

δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
υγείας ή ζητήματα προστασίας.

εγκατέλειψαν 
το πρόγραμμα

 33%

 33%

 18%

0-20 y.o. 

21-29 y.o. 

30↑ y.o. 

ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2-6
 years 

72% 

93% 7% 

<11
 years 

η πλειοψηφία 
διαμένει στη 
Ελλάδα

διαμένουν 
στην Ελλάδα 
για πάνω από 
11 χρόνια

παρέμειναν 
στο πρόγραμμα

Greece

34 άτομα εξετάστηκαν σε συνολικά 26 υποθέσεις /82% βρέθηκαν επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

28 
άτομα 
έλαβαν 
νομική 
βοήθεια

12
10
9
2
1

εξατομικευμένα 
πλάνα προσωπικής 
ανάπτυξης

Παραπομπές σε 
άλλους οργανισμούς 
(Επαγγελματική 
κατάρτιση, μαθήματα 
γλωσσών, κοινωνική 
υπηρεσία κλπ). 

Εσωτερικές 
συνεδρίες για 

απασχολησιμότητα 
και επαγγελματική 

συμβουλευτική. Εξυπηρετούμενοι  
παραπέμφθηκαν σε 
άλλες οργανώσεις για να 
πιστοποιηθούν επίσημα 
θύματα βασανιστηρίων Έκδοση 

πιστοποιητικού 
γέννησης από το 

Δημοτολόγιο για ένα 
νεογέννητο 

Εξυπηρετούμενος γράφτηκε και 
συμμετέχει στην ομάδα ποδοσφαίρου 

του GFR’s

Μία εξαμελής οικογένεια σε 
κίνδυνο κράτησης καταγράφηκε 

μετά από μια μακροχρόνια περίοδο 
χωρίς πρόσβαση στην Υπηρεσία 

Ασύλου. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε και 
φιλοξενείται σε αυτόνομο διαμέρισμα στην 

Αττική κάτω από το πρόγραμμα ESTIA II State 
run accommodation scheme.

1
Νομική εκπροσώπηση σε ένα άτομο 

σε κράτηση σε αστυνομικό Τμήμα 
για 2,5 μήνες χωρίς πρόσβαση να 

αιτηθεί άσυλο. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, βρισκόταν σε κράτηση σε αστυνομικό 

τμήμα επειδή, όπως μας επικοινωνήθηκε 
επίσημα η μεταφορά του σε κέντρο κράτησης 
δεν ήταν εφικτή καθώς όλα ήταν υπερπλήρη. 

Στο Αστυνομικό τμήμα παρέμενε στερούμενος  
πρόσβαση σε προαυλισμό και άλλα δικαιώματα. 

Μόνο μετά τις δικές μας παρεμβάσεις 
καταγράφηκε και απελευθερώθηκε ένα μήνα μετά.

1

1

Μητέρα μόνη με ένα νεογέννητο 
και ένας νεαρός μόνος άντρας 
με χρόνια πάθηση σε κίνδυνο 
κράτησης προτεραιοποιήθκαν 
για καταγραφή ως ευάλωτες 
περιπτώσεις

1

Νομική εκπροσώπηση ενώπιον 
του Διοικητικού Δικαστηρίου 
κατά της απόφασης κράτησης. 
Το Διοικητικό Δικαστήριο του Πρώτο 
Βαθμού δέχτηκε τις αντιρρήσεις 
κατά της 5μηνης κράτησης ενός 
αναγνωρισμένου πρόσφυγα για το 
λόγο ότι δεν είχε εκδοθεί τελεσίδικη 
απόφαση εναντίον του από το Ποινικό 
Δικαστήριο.

1

Εξυπηρετούμενος 
κέρδισε υποτροφία 
για online σπουδές 
στο αναγνωρισμένο 
στην Πανεπιστήμιο των 
Ανθρώπων

1
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και βρίσκονται υπό κράτηση ή κινδυνεύουν 
να κρατηθούν, συμπεριλαμβανομένων τόσο 
των νεοαφιχθέντων που δεν έχουν πρόσβα-
ση στο σύστημα διεθνούς προστασίας για 
μεγάλες χρονικές περιόδους καθώς και άτο-
μα που μακροχρόνια στερούνται νομιμοποι-
ητικών εγγράφων και ζουν στην κοινότητα 
και τα οποία έχουν εξαντλήσει τις δυνατό-
τητες απονομής καθεστώτος διεθνούς προ-
στασίας.

Διαχείριση υποθέσεων (νομικά, ψυχο-

κοινωνικά και υποστήριξη επιβίωσης)

  Κατά τη διάρκεια των περιορισμών κίνη-
σης λόγω του COVID-19, τα κανάλια επι-
κοινωνίας με τους δικαιούχους προσαρ-
μόστηκαν αμέσως στη νέα πραγματικό-
τητα (κυρίως επαφές μέσω τηλεφώνου, 
Viber / WhatsApp, Skype). Λαμβάνοντας 
υπόψη τα υψηλά επίπεδα άγχους και 
απογοήτευσης που οφείλονται πέραν 
τον υπολοίπων και στην πανδημία, οι επι-
κοινωνίες με τους δικαιούχους γίνονταν 
σε πολύ συχνή βάση. Αμέσως μετά την 
άρση των περιορισμών κίνησης επιστρέ-
ψαμε στις προσωπικές συναντήσεις με 
τους δικαιούχους.

  Αποστολή μαζικών ενημερωτικών μη-
νυμάτων σχετικά με τη λειτουργία των 
Δημόσιων Υπηρεσιών, ενημερώσεις για 
τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα και 
άλλες σημαντικές ανακοινώσεις με σκο-
πό την έγκαιρη ενημέρωση όλων των 
εξυπηρετούμενων. Επιπλέον, αποστολή 
συμβουλών με εποικοδομητικούς τρό-
πους για να περάσουν την ημέρα τους 
σε μια προσπάθεια οι εξυπηρετούμενοι 
να παραμείνουν σε εγρήγορση και να εί-
ναι ενεργοί.

  Παροχή πολλαπλών συνεδριών ενδυνά-
μωσης και επιβίωσης.

  Παροχή τακτικής βοήθειας και καθοδήγη-
σης στους εξυπηρετούμενους προκειμέ-
νου να ανταποκριθούν ακόμη και σε ζωτι-
κής σημασίας ανάγκες επιβίωσης (στέγη, 
φαγητό, ρούχα, κουπόνια για το σούπερ 
μάρκετ, πρόσβαση σε οργανισμούς που 
παρέχουν ζεστά ρούχα κ.λπ.) ανάλογα με 
τις προσωπικές τους ανάγκες.

  Δημιουργία συνεργασιών με άλλες ορ-
γανώσεις προκειμένου να επεκτείνου-
με τη βοήθεια που προσφέρουμε στους 
εξυπηρετούμενους μας.

  Υποστήριξη των εξυπηρετούμενων προ-
κειμένου να επεκτείνουν την εκπαίδευση 
και τις σπουδές τους & οργάνωση συνε-
δριών απασχολησιμότητας σε εξυπηρε-
τούμενους δικαιούχους που δεν έχουν 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας προκει-
μένου να βελτιώσουν τα soft skills.

  Αναγνωρίζοντας ευκαιρίες για τους εξυ-
πηρετούμενούς μας  να συμμετέχουν σε 
διαδικτυακά εργαστήρια και εργαστήρια 
επαγγελματικής εκπαίδευσης δεδομέ-
νου ότι σε πολλές περιπτώσεις τα κρι-
τήρια επιλεξιμότητας που σχετίζονται 
με το νομικό καθεστώς των συμμετεχό-
ντων ήταν πιο ευέλικτα στο πλαίσιο του 
COVID-19.

  Παραπομπή δικαιούχων σε άλλες οργα-
νώσεις προκειμένου να λάβουν εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες.

  Παροχή πολλαπλών παρεμβάσεων και 
νομικών ενεργών ενώπιον των αστυνο-
μικών τμημάτων, των κέντρων κράτησης 
και της Υπηρεσίας ασύλου για τη πρό-
σβαση και την αποκατάσταση του νομι-
κού καθεστώτος των δικαιούχων μας.

  Ανάληψη περιορισμένης νομικής εκπρο-
σώπησης ενώπιον των ποινικών δικαστη-
ρίων.
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Παρεμβάσεις

  Παρεμβάσεις ενώπιων των αρχών (Προ-
ϊστάμενος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
Αττικής - Τμήμα Επιστροφών, Ταξίαρχος/
Διευθυντής Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
Αττικής) σχετικά με ευάλωτες υποθέ-
σεις και περιπτώσεις ατόμων από χώρες 
προέλευσης όπου η επιστροφή δεν είναι 
εφικτή (π.χ. Ερυθραία, Μάλι κ.λπ.) καθώς 
αυτά τα άτομα παραμένουν χωρίς έγ-
γραφα μετά την απόρριψη της αίτησης 
τους για διεθνή προστασία.

  Ανάπτυξη συνεργασίας με τον Συντονι-
στή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανά-
στευσης (EMN) για την Ελλάδα.

  Συμμετοχή στην ακρόαση και υποβολή 
υπομνήματος ενώπιον της Εθνικής Επι-
τροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχε-
τικά με τις δυσλειτουργίες και τα κενά 
στην κοινωνική ασφάλιση, τις δυσκολίες 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας και 
τη συμπεριφορά που εισάγει διακρίσεις 
εις βάρος τόσο των αιτούντων διεθνούς 
προστασίας όσο και των ατόμων χωρίς 
έγγραφα κατά την περίοδο καραντίνας.

  Η συνεχής πίεση όλων των οργανώσε-
ων σχετικά με την μεγάλη καθυστέρηση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Διευ-
θύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευ-
σης στην Αττική) να ενεργοποιήσει την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε οι αιτή-
σεις αδειών διαμονής που βασίζονται 
στους εξαιρετικούς λόγους να μπορούν 
να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τελικά 
οδήγησαν στην ενεργοποίηση του συ-
στήματος. Ωστόσο, η διαδικασία συνεχί-
ζει και πάλι να παρουσιάζει σημαντικές 
καθυστερήσεις, επιδεινώνοντας τα ήδη 
υπάρχοντα υψηλά επίπεδα άγχους για 

πολλούς δικαιούχους οι οποίοι - κάτω 
από αυτές τις συνθήκες - εξακολουθούν 
να διατρέχουν τον κίνδυνο κράτησης.

  Σε συνέχεια των πολλαπλών παρεμβά-
σεων τόσο της HumanRights360 αλλά 
και πολλών άλλων εθνικών και Διεθνών 
οργανισμών καθώς και των συνεχών κα-
ταδικαστικών αποφάσεων κατά της Ελ-
λάδας από το ΕΕΔΑ, υπήρξε μια πολύ 
θετική εξέλιξη ως προς την κατάργηση 
της μακροχρόνιας κράτησης ασυνόδευ-
των ανηλίκων της λεγόμενης «προστα-
τευτικής φύλαξης». Ωστόσο, φαίνεται 
να υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για την 
απομάκρυνση όλων των ασυνόδευτων 
ανηλίκων από τα κέντρα κράτησης και τη 
μεταφορά τους με ασφάλεια σε κατάλ-
ληλες δομές φιλοξενίας καθώς η χωρη-
τικότητα σε αυτές τις δομές φιλοξενίας  
είναι περιορισμένη και δεν έχει ακόμα 
αποσαφηνισθεί ακόμα το νομικό καθε-
στώς των ανηλίκων τώρα που καταργή-
θηκε η «προστατευτική φύλαξη». 

  Παρέμβαση στις αρμόδιες αρχές για τη 
υιοθέτηση ζωτικών μέτρων για την προ-
στασία των ατόμων σε διοικητική κράτη-
ση και στις αστυνομικές αρχές προκει-
μένου να αποφύγουν τη σύλληψη μετα-
ναστών  ατόμων που υπόκεινται σε δια-
δικασίες επιστροφής κατά τη διάρκεια 
της επιδημίας COVID-19 σύμφωνα με τις 
συστάσεις του ΟΗΕ.

  Υποβολή αναφορών στο Δίκτυο κατα-
γραφής Ρατσιστικής Βίας σε περιπτώ-
σεις εμπλοκής των δικαιούχων μας σε 
τέτοια περιστατικά ρατσιστικής βίας.
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Ο ρατσισμός είναι 

 άκυρος

Με βάση τη στρατηγική επικοινωνίας μας και 
της θεωρίας για αλλαγή, την οποία ακολου-
θούμε, δημιουργήσαμε μια ισχυρή εκστρα-
τεία κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων 
με τον τίτλο «Ο ρατσισμός είναι άκυρος», η 
οποία υποστηρίχθηκε από την Πρεσβεία του 
Βασιλείου της Ολλανδίας και το The Social 
Change Initiative. 

Η εκστρατεία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 
2020 και έλαβε την πιο σημαντική διάχυσή της 
στις αρχές του 2021 όταν μεταδόθηκε μέσω 
όλων των εθνικών τηλεοπτικών καναλιών ως 
ενημερωτικό διαφημιστικό. Προηγουμένως, 
κατά την έναρξη της εκστρατείας είχε ανα-
φερθεί σε πληθώρα ΜΜΕ.  

Χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως το κύ-
ριο εργαλείο αφήγησης και συνηγορίας, με 
ένα βίντεο που απεικονίζει ότι στην κοινωνία, 
όπως και στους αγώνες ποδοσφαίρου, ο κα-
θένας έχει μια θέση, ανεξάρτητα από το χρώ-
μα του δέρματός τους, τις θρησκευτικές του 
πεποιθήσεις  και τον σεξουαλικό προσανα-
τολισμό του. Αφιερωμένο στο όραμά μας για 

οικοδόμηση δικαιότερων και χωρίς αποκλει-
σμούς κοινωνιών, παρουσιάσαμε άλλη μία 
προσπάθεια για την επίτευξη ενός καλύτερου 
κόσμου, με περισσότερη διαφορετικότητα.

Το σύντομο βίντεο απεικόνιζε ένα ποδοσφαι-
ρικό παιχνίδι χωρίς ποικιλομορφία, οδηγώ-
ντας στο συμπέρασμα ότι αυτό το είδος παι-
χνιδιού δεν θα μπορούσε να πραγματοποιη-
θεί σε πραγματικές συνθήκες.

Η καμπάνια έλαβε επίσης σημαντική διάδο-
ση μέσω του λογαριασμού Instagram της Hu-
manRights360. Τα κυριότερα σημεία του IGTV 
και του Instagram ήταν τα κύρια εργαλεία που 
χρησιμοποιήσαμε σε αυτήν τη διαδικασία, λαμ-
βάνοντας υψηλή προσέγγιση και αντιδράσεις.

Η εναλλακτική αφήγηση καθώς και τα μηνύμα-
τα της εκστρατείας μας βοήθησαν έτσι ώστε 
να τοποθετηθούμε απέναντι σε ρατσιστικά 
περιστατικά σε γήπεδα ποδοσφαίρου, όπως ο 
αγώνας ποδοσφαίρου του Champions League 
μεταξύ Paris Saint-Germain και Basaksehir, ο 
οποίος είχε διακοπεί εντός των πρώτων 15 λε-
πτών μετά από φερόμενο περιστατικό που εκ-
δηλώθηκε από έναν από τους αξιωματούχους 
του αγώνα.

Οι πιο σημαντικές στιγμές της καμπάνιας πα-
ραμένουν διαθέσιμες στο λογαριασμό της 
HumanRights360 στο Instagram. 
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Πλαίσιο 

Η HumanRights360 είναι από το έτος 2018 
μέλος του Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέ-
γη και την Κατοικία αναγνωρίζοντας ότι η έλ-
λειψη στέγης συνιστά μία από τις πιο ακραί-
ες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού. Στους 
δρόμους της Αθήνας εν μέσω πανδημίας 
πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε καθεστώς 
οριακής επιβίωσης. Άστεγοι, χρήστες ψυχο-
δραστικών ουσιών, εργαζόμενοι/ες στο σεξ, 
πρόσφυγες, μετανάστες, άνθρωποι χωρίς 
νομιμοποιητικά έγγραφα, αποφυλακισμένοι, 
άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας. Η 
HumanRights360 εντοπίζοντας την ανάγκη 
νομικής υποστήριξης αυτού του πληθυσμού 
αποφάσισε να συνεργαστεί στο πεδίο με την 
Steps, μία οργάνωση που καθημερινά είναι 
στο δρόμο με ομάδες street work, προσφέ-
ροντας φαγητό και υλικό μείωσης βλάβης σε 
ανθρώπους που ζουν σε κατάσταση δρόμου 
και άτομα που κάνουν προβληματική χρήση 
ψυχοδραστικών ουσιών. Από τα τέλη Αυγού-
στου του 2020 που ξεκίνησε να υλοποιείται 
το πιλοτικό πρόγραμμα Street Layering, δι-
κηγόρος της HumanRights360, ακολουθεί 
τρεις φορές την εβδομάδα την ομάδα street 
work των Steps και γίνεται μέρος αυτής, με 
σκοπό να προσφέρει νομική συμβουλευτική, 
να ενημερώσει τους ανθρώπους που βρί-
σκονται σε αστεγία, σε ξενώνες μεταβατι-
κής φιλοξενίας ή σε συνθήκες επισφαλούς 
στέγασης για τα δικαιώματά τους και να 
εντοπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο πληθυσμός ώστε με δράσεις τεκμηριωμέ-

νης συνηγορίας και δημόσιες παρεμβάσεις, 
η οργάνωση να προωθήσει και να υπερασπι-
στεί τα δικαιώματα των προσώπων ενδια-
φέροντος, καθώς και να συμβάλει στην επί-
τευξη αλλαγών. 

Νομική υποστήριξη σε ευάλωτους 

πληθυσμούς

Μέσα σε δύσκολες για όλους μας συνθή-
κες, πόσο μάλλον για τις ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού, η HumanRights360 βρήκε 
έναν νέο τρόπο προσέγγισης και αρωγής 
των ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάστα-
ση δρόμου αλλά και ανάδειξης ζητημάτων 
που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμά-
των τους. Ο τρόπος αυτός είναι η προσέγ-
γιση των ανθρώπων στο οικείο περιβάλλον 
τους από νομικό εμπειρογνώμονα, με σκοπό 
την ενημέρωση των ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού αναφορικά με την πρόσβαση σε 
δικαιώματα και υπηρεσίες, την υποστήριξη 
τους στη εξάσκηση των δικαιωμάτων τους, 
αλλά και την επίλυση των νομικών αιτημά-
των τους.  Το πρόγραμμα Street Lawyering 
απευθύνεται σε όλους εκείνους τους αν-
θρώπους που δυσκολεύονται να βρουν 
απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, να διεκδι-
κήσουν τα δικαιώματά τους ακόμη και όταν 
αυτά φαντάζουν αυτονόητα, να επιλύσουν 
εκκρεμότητες χρόνων, άλλες φορές λόγω 
της κατάστασης στην οποία ευρίσκονται, και 
άλλες λόγω της απογοήτευσής τους ή του 
φόβου τους απέναντι στην αστυνομία, το 

ΚΕΦAΛΑΙΟ 2

Street lawyering
[παροχή νομικής συμβουλευτικής σε αστέγους - υπεράσπιση και προώθηση 
των δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν σε κατάσταση δρόμου]
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σύστημα απονομής δικαιοσύνης ή τη διοικη-
τική γραφειοκρατία. Το πρόγραμμα βασίζε-
ται στο χτίσιμο σχέσεων, στην εμπιστοσύνη, 
στη διαρκή συνάντηση. Και πολλές φορές οι 
άνθρωποι επιστρέφουν με νέα αιτήματα για-
τί ο σκοπός είναι μία ολιστική προσέγγιση 
και η συνέχιση των υπηρεσιών, σε κάποιες 
περιπτώσεις και μέσω και της διασύνδεσης 
με την Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, από τον Αύγουστο έως 
τον Δεκέμβριο του 2020, η HumanRights360 
παρείχε νομική υποστήριξη σε 103 άτομα 
(78 άνδρες και 25 γυναίκες) εκ των οποίων 
τα 29 απευθύνθηκαν σε εμάς περισσότερες 
φορές για διαφορετικά αιτήματα και υποθέ-
σεις. Συνολικά χειριστήκαμε 164 αιτήματα-
και συγκεκριμένα:

  59 αιτήματα για ποινικές υποθέσεις 
(έλεγχος ποινικών εκκρεμοτήτων, προσ-
διορισμός δικαστηρίων, αλλαγή διεύ-
θυνσης και αστυνομικού τμήματος εμ-
φάνισης για το παρόν, επικοινωνία με 
πραγματογνώμονες διορισμένους για τη 
διάγνωση της εξάρτησης, επικοινωνία 
με εισαγγελικές και δικαστικές αρχές 
για χειρισμό υποθέσεων, παραπομπή σε 
νομική βοήθεια). 

  8 αιτήματα για έκδοση ταυτότητας

  2 καταγραφές περιστατικών ρατσιστικής 
βίας 

  45 αιτήματα προσφύγων και μετανα-
στών

Από τους 103 ανθρώπους που απευθύνθη-
καν σε εμάς το έτος 2020 οι 49 ήταν αλλο-
δαποί. Από αυτούς οι 12 ήταν αναγνωρισμέ-
νοι πρόσφυγες (25%), οι 17 αιτούντες άσυλο 
(35%) (με τρεις εξ αυτών να μην έχουν ακό-
μη καταγραφεί) και οι 20 μετανάστες (40%) 
εκ των οποίων η πλειοψηφία (12) ήταν χωρίς 
έγγραφα (undocumented) παρότι είχαν ζή-
σει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, αναμένο-
ντας την έναρξη της διαδικασίας ορισμού 

ραντεβού για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 
19 Ν.4251/2014). Όσον αφορά την εθνικό-
τητα, οι δεκαέξι διαφορετικές εθνικότητες 
αναδεικνύουν την πολιτισμική ποικιλομορ-
φία του πληθυσμού στον οποίο απευθυνό-
μαστε. Το 70% των ανθρώπων που απευθύν-
θηκαν σε εμάς προέρχονται από έξι χώρες. 
Ιράν (18%), Βουλγαρία (12%), Πακιστάν (12%), 
Μπαγκλαντές (10%), Αφγανιστάν (10%) και 
Συρία (8%). Ένα 14% προέρχεται από χώρες 
του Μαγκρέμπ (Μαρόκο, Τυνησία, Λιβύη) και 
την Αίγυπτο, ενώ έχουμε ωφελούμενους και 
από το Σουδάν, το Καμερούν, την Ιορδανία, 
τη Ρωσία, το Ιράκ και τη Μιανμάρ.  Χαρακτη-
ριστικό είναι δε ότι από τους 49 ανθρώπους 
οι 32 είναι άστεγοι, οι 5 διέμεναν στον ξε-
νώνα μεταβατικής φιλοξενίας ΙΟΝΙΣ και οι 
12 διαβιούσαν σε επισφαλείς συνθήκες στέ-
γασης. Τα ως άνω δεδομένα αναδεικνύουν 
την απουσία πολιτικών κοινωνικής ένταξης 
των προσφύγων και μεταναστών, καθώς και 
το τεράστιο θέμα στέγασης που προέκυψε 
μετά τη λήξη των στεγαστικών προγραμμά-
των. 

  9 αιτήματα για αστικής φύσης υποθέ-
σεις

  14 αιτήματα για πρόσβαση σε μεταβατι-
κές δομές φιλοξενίας

  14 αιτήματα για διοικητική υποστήριξη 
(έκδοση διοικητικών εγγράφων, ΑΦΜ, 
ΑΜΚΑ, κάρτα ανεργίας, άνοιγμα λογα-
ριασμού τραπέζης, παραπομπή σε λο-
γιστές για υποβολή φορολογικών δη-
λώσεων, επιδόματα ΚΕΑ ΚΕΠΑ κλπ) και 
παραπομπή σε υπηρεσίες υγείας.

  5 αιτήματα για παραπομπή σε θεραπευ-
τικό πρόγραμμα απεξάρτησης 

  8 αιτήματα για αντιρρήσεις κατά προστί-
μων που επιβλήθηκαν για μη τήρηση μέ-
τρων για την αντιμετώπιση του COVID -19 
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Δράσεις συνηγορίας 

  Η HumanRights360 συμμετείχε με σχό-
λιό της στη διαβούλευση του νομοσχε-
δίου του Υπουργείου Εργασίας «Μέτρα 
ενίσχυσης των εργαζομένων και ευά-
λωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικο-
ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις 
για την ενίσχυση των ανέργων» και συ-
γκεκριμένα στο άρθρο 4 υπό τον τίτλο 
«Άστεγοι» ως ωφελούμενη μονάδα του 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Ο 
ορισμός του άστεγου είχε επικαιροποιη-
θεί και με το άρθρο 22 του Ν.4548/2018 
με τη συμπερίληψη των αστέγων που 
έκαναν χρήση των υπνωτηρίων (ως τότε 
συμπεριλαμβάνονταν μόνο όσοι έκα-
ναν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέ-
ντρων Ημέρας Αστέγων), αλλά εξαιρού-
νταν από την υπαγωγή στο πρόγραμμα 
τα άτομα που φιλοξενούνταν σε Ξενώ-
νες Μεταβατικής Φιλοξενίας. Η ανω-
τέρω εξαίρεση, λόγω της απόλυτης έν-
δειας και έλλειψης προνοιακής στήριξης 
οδηγούσε πολλές φορές τα άτομα να 
παραμένουν σε αστεγία ή να επιλέγουν 

τη βραχύχρονη παραμονή σε υπνωτήρια 
προκειμένου να δύνανται να υπαχθούν 
στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Στην 
περίπτωση δε παραμονής σε ξενώνα με-
ταβατικής φιλοξενίας να στερούνται 
την απαραίτητη στήριξη προκειμένου να 
μπορέσουν να προχωρήσουν στο επό-
μενο βήμα της αυτονόμησής τους. Εξ’ 
αυτού του λόγου η HumanRights360 θε-
ώρησε ιδιαίτερα σημαντική και την πρό-
βλεψη του νομοσχεδίου όπου στις περι-
πτώσεις αυτονόμησης φιλοξενούμενων 
σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, σε 
ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και σε 
υπνωτήρια λόγω ένταξης στην αγορά 
εργασίας, το συνολικό δηλούμενο εισό-
δημα δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο 
του καθαρού εισοδήματος από μισθω-
τές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφε-
λούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
πρόγραμμα εργασίας για δύο περιόδους 
ενίσχυσης. Πράγματι, την 26-11-2020 ψη-
φίστηκε ο Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α 235/26-
11-2020). Με τον συγκεκριμένο νόμο, την 
ψήφιση του οποίου η HumanRights360 
χαιρέτισε, προβλέφθηκε η συμπερίληψη 
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στο άρθρο 235 παρ. 2 γ του Ν.4389/2016 
των ατόμων που κάνουν χρήση ξενώνων 
μεταβατικής φιλοξενίας και ξενώνων 
θυμάτων βίας που λειτουργούν στους 
Δήμους ως δικαιούχων του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος. Δυστυχώς 
έως και τα τέλη του 2020 οι διαμένοντες 
στους ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας 
δεν μπορούσαν να υπαχθούν στο ελά-
χιστο εγγυημένο εισόδημα λόγω μη έκ-
δοσης ΚΥΑ που θα όριζε συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους. 

  Η HumanRights360 παρατηρώντας στο 
πεδίο τα μεγάλα προβλήματα που υπάρ-
χουν αναφορικά με την πρόσβαση του 
πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας, την 
ύπαρξη εγκύων που διαβιούν σε ακατάλ-
ληλες συνθήκες και την έντονη ανάγκη 
εξετάσεων για γυναικολογικά προβλή-
ματα επικοινώνησε την ιδέα δημιουργίας 
μίας πιλοτικής κινητής μονάδας εξωτε-
ρικών ιατρείων (για γυναίκες - εγκύους) 
σε περιβάλλοντα αστεγίας στη διοίκηση 
του νομοκομείου Έλενα Βενιζέλου και 
στον Πρόεδρο του Κέντρου Υποδοχής 
και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Προκλήσεις 

Οι πολλαπλές παράμετροι που εμπλέκονται 
(υγεία, χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, προ-
βλήματα ψυχικής υγείας, αλλοδαπότητα, 
περιβάλλον παρέμβασης, απουσία κατάλλη-
λων και επαρκών δομών στέγασης, απουσία 
κοινωνικής μέριμνας, ανάγκη πολλαπλής 
υποστήριξης) καθιστούν ιδιαίτερα απαιτη-
τική την εργασία του επαγγελματία έναντι 
τόσο των προκλήσεων που καλείται να αντι-
μετωπίσει όσο και των αναγκών που καλείται 
να διαχειριστεί. Η υποστήριξη από την ομά-
δα street work της Steps με εμπειρία στο πε-
δίο ήταν καθοριστική για την εφαρμογή του 
προγράμματος.   

Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πα-
ρέμβασης στην κοινότητα διαπιστώναμε βί-

αιη απώθηση του πληθυσμού (κυρίως των 
χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών) από την 
αστυνομία έπειτα από καταγγελίες κατοίκων 
χωρίς κανένα επιχειρησιακό πλάνο για τη 
στέγασή τους και τη φροντίδα τους.

Παράλληλα η πρόκληση πολλών διαφορε-
τικών γλωσσών καθιστά ακόμη πιο περίπλο-
κη την παρέμβαση μας, λόγω της έλλειψης 
υπηρεσιών διερμηνείας, ενώ πολλές φορές 
η αδυναμία ανεύρεσης ανθρώπων στο δρό-
μο δεδομένου ότι αρκετοί από αυτούς δεν 
διαμένουν σε σταθερό σημείο, ούτε έχουν 
σταθερό πρόγραμμα ή στοιχεία επικοινω-
νίας δημιουργεί ανασφάλεια και συνιστά 
εμπόδιο στην προσπάθειά μας.

Συνεργασίες – Ομάδες εργασίας

Συμμετοχή στις συναντήσεις της πλατφόρ-
μας για τις εξαρτήσεις με τον Εθνικό Συντο-
νιστή για την Καταπολέμηση των Ναρκωτι-
κών σε μηνιαία βάση, η οποία έδινε τη δυ-
νατότητα περαιτέρω συζήτησης και συνερ-
γασίας για τα θέματα που προκύπτουν στο 
πεδίο και αφορούν τα άτομα που κάνουν 
προβληματική χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

Πρόσκληση από το Γενικό Γραμματέα 
Κοινωνικής Αλληλλεγύης και Καταπολέ-
μησης της Φτώχειας για συμμετοχή της 
HumanRights360 στην Ομάδα Εργασίας 
για την σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για τους Αστέγους.

Από το έτος 2018 μέλος του Δικτύου για το 
Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία και από 
το έτος 2019 μέλος του Δ.Σ. του Δικτύου. 

Το όραμα

Μέσω της δράσης μας στο πεδίο, παρέ-
χοντας νομική συμβουλευτική στις πλέον 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού έχουμε 
αντιληφθεί τόσο τα σύνθετα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν όσο και τις σύνθετες 
ανάγκες που εμείς καλούμαστε να εξυπηρε-
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τήσουμε. Πάντα βασισμένοι στις αρχές της 
ενσυναίσθησης, του σεβασμού, της αμοι-
βαίας εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, αλλά 
και της αντίληψης του τραύματος προσπα-
θούμε να παρέχουμε μέσω ανθρωποκεντρι-
κής φροντίδας επιλογές στους ανθρώπους, 
χωρίς διακρίσεις. Όραμά μας είναι το πιλο-
τικό πρόγραμμα Street Lawyering να συνε-
χίσει να υλοποιείται και να διευρυνθεί τόσο 
σε τοπικό επίπεδο (σε άλλες γειτονιές της 
Αθήνας καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελ-
λάδας) όσο και σε επίπεδο επιστημονικής 
στελέχωσης με περισσότερους δικηγόρους, 
αλλά και με επαγγελματίες ψυχικής υγείας 
και ανθρώπους από την κοινότητα (ανθρώ-
πους που έχουν υπάρξει άστεγοι, αποφοί-
τους θεραπευτικών προγραμμάτων) ως case 
workers, ώστε μέσω της κατανόησης και της 
στήριξης αλλά και της ολοκληρωμένης πα-
ρέμβασης να μπορούμε να προσφέρουμε 
μία ολιστική φροντίδα στον πληθυσμό. 

Σε συνεργασία με: 
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Η HumanRights360, προσπαθεί πάντα να 
επεκτείνει το πεδίο της παρέμβασής του 
προσπαθώντας να εντοπίσει τους πιο ευ-
άλωτους πληθυσμούς. Σε αυτό το φά-
σμα, εφαρμόζουμε, από τον Νοέμβριο του 
2019 και σε όλο το 2020, το έργο «Convicts 
Upskilling Pathways».

Οι πρώην κατάδικοι στην Ελλάδα είναι 
αναμφίβολα, μια ομάδα με υψηλό ποσοστό 
ευπάθειας, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ’ 
όλα, για λόγους υπερπληθυσμού, περιορι-
σμένες ώρες επίσκεψης, περιορισμένη πρό-
σβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική 
περίθαλψη κ.λπ. , το οποίο δεν είναι εύκολο 
να αντιμετωπιστεί κατά την επιστροφή τους 
στην κοινωνία και τη «φυσιολογική ζωή».

Αυτοί είναι μερικοί σημαντικοί λόγοι για τους 
οποίους θεωρούμε ότι πρέπει να ενδυναμώ-
σουμε αυτούς τους ανθρώπους, προκειμέ-
νου να να επανενταχθούν στην κοινότητα.

Το έργο, διάρκειας 36 μηνών, το οποίο χρη-
ματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + 
της ΕΕ, στοχεύει στο σχεδιασμό και την πιλο-
τική εφαρμογή εκπαιδευτικών ενοτήτων για 
την αναβάθμιση γυναικών και ανδρών φυλα-
κισμένων σε 6 ευρωπαϊκές φυλακές, παρέ-
χοντας παράλληλα τα απαραίτητα εργαλεία 
για την αξιολόγηση του αντίκτυπου αυτών 
των διαδρομών ανόδου προώθηση της κοι-
νωνικής επανένταξης των κρατουμένων.

Το CUP είναι μια διεθνής εταιρική σχέση 
που εκτείνεται σε 4 χώρες της ΕΕ, συμπε-
ριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Ελλάδας, 
της Κύπρου και των Κάτω Χωρών.

Η HumanRights360 και η Επάνοδος είναι οι 
δύο συνεργάτες του έργου από την πλευρά 
της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει:

  Να σχεδιάσει επιτυχημένες εκπαιδευτι-
κές ενότητες (π.χ. ενότητες που βασίζο-
νται σε τεχνικές δεξιότητες ως μέσο εν-
σωματωμένης μάθησης που στοχεύουν 
στην ενίσχυση της μεσοπρόθεσμης και 
μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας 
των καταδικασθέντων και των πρώην 
καταδίκων.

  Προώθηση μιας συνολικής νοοτροπίας 
αξιολόγησης: Το CUP στοχεύει να προ-
σφέρει ένα κιτ αξιολόγησης που μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν οι διοικήσεις 
των φυλακών και οι οργανισμοί τρίτων 
τομέων για τη μέτρηση της προόδου και 
του αντίκτυπου των ενεργειών τους.

  Ανάπτυξη στρατηγικής υπεράσπισης 
«Πρόσκληση σε δράση» που στοχεύει 
στην αντιμετώπιση του στίγματος και τη 
δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλ-
λοντος για την κοινωνική επανένταξη 
των καταδίκων.

Το έργο αντιμετώπισε ορισμένα εμπό-
δια λόγω της πανδημίας COVID-19 και των 
περιορισμών της. Παρά τα εμπόδια, το 
HumanRights360 κατάφερε να διοργανώ-
σει το πρώτο διαδικτυακό συνέδριο με συμ-
μετέχοντες και από τις 4 χώρες, στα μέσα 
Οκτωβρίου 2020.

ΚΕΦAΛΑΙΟ 3

Επανένταξη μετά  
τη φυλάκιση   
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Το διαδικτυακό συνέδριο «Αναβάθμιση των 
κρατουμένων στις ευρωπαϊκές φυλακές: τι 
έχουμε μάθει από την πανδημία COVID-19 
και πώς φαίνεται το μέλλον;» μεταδόθηκε 
στο διαδίκτυο με σχεδόν 3Κ οργανικές προ-
βολές και έθεσε το σχέδιο για μελλοντικά 
συνέδρια με ουσιαστικό υλικό και παρεμβά-
σεις.

Το HumanRighst360 σε συνεργασία με την 
Επανόδο, κατάφερε επίσης να δημοσιεύσει 
ένα πολύ ενδιαφέρον infographic υλικό, που 
απεικονίζει τη δημογραφική επισκόπηση 
του πληθυσμού των κρατουμένων στην Ελ-
λάδα: https://www.cup-project.eu/wp-con-
tent/uploads/Infographics-Greece-EN-Final.
pdf.

Επιπλέον, συνεργαζόμενοι με την Επανοδό, 
δημοσιεύσαμε ένα άρθρο με τίτλο «Διαχεί-
ριση ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19 στον πληθυσμό των 
κρατουμένων»

Οι δυσκολίες που δημιουργήθηκαν από την 
πανδημία δεν μας εμπόδισαν να σχεδιάσου-
με ιδέες για την αύξηση της αποτελεσματι-
κότητας του έργου. Το 2021, θα πραγματο-
ποιηθούν πιο στοχευμένες δράσεις μέσω 
online πλατφορμών. 

https://www.cup-project.eu/wp-content/uploads/Infographics-Greece-EN-Final.pdf
https://www.cup-project.eu/wp-content/uploads/Infographics-Greece-EN-Final.pdf
https://www.cup-project.eu/wp-content/uploads/Infographics-Greece-EN-Final.pdf
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Το 2020 χαρακτηρίστηκε από την ετυμηγο-
ρία στη δίκης της Χρυσής Αυγής: Μια σημα-
ντική στιγμή για τη καταδίκη των ρατσιστι-
κών ιδεών και των επιθέσεων εναντίον μετα-
ναστών και προσφύγων ήταν η καταδίκη της 
ηγεσίας (7 μέλη και βουλευτές) και πενήντα 
ακόμη μελών του νεοναζιστικού κόμματος 
της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργά-
νωσης καθώς και η καταδίκη μελών της για 
τη δολοφονία του Π. Φύσσα, του αντιφασί-
στα ράπερ, για την απόπειρα δολοφονίας 
των Αιγύπτιων αλλιεργατών και για την πρό-
κληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης στους 
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. 

Η ηγεσία της οργάνωσης ειδικότερα καταδι-
κάστηκε σε φυλάκιση 13 ετών. Η δίωξη της 
ηγεσίας και των μελών της Χρυσής Αυγής 
και η πρόοδος της δίκης οδήγησαν στη μεί-
ωση των επιθέσεων εναντίον των μετανα-
στών και των προσφύγων τουλάχιστον στις 
περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά όπου 
δρούσαν ανενόχλητοι. Η καταδίκη τους ως 
εγκληματική οργάνωση είναι ένα μήνυμα 
κατά της οργανωμένης φασιστικής και ρα-
τσιστικής εγκληματικότητας που προκάλεσε 
το θάνατο των Π. Φύσσα και Sh. Luqman, 
ενός Πακιστανικής καταγωγής εργάτη αλλά 
και εκατοντάδων άλλων επιθέσεων και προ-
σβολών εναντίον μεταναστών, προσφύγων, 
ακτιβιστών και υπερασπιστών των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Η επόμενη ημέρα της 
καταδίκης των ρατσιστικών ιδεών και επιθέ-
σεων εναντίον μεταναστών και προσφύγων 
απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση για να απο-
φευχθεί η επανάληψη τέτοιων πράξεων και 

να αποτραπεί η ακροδεξιά ρητορική από το 
να πλήξει την κοινωνία μας.

Για το λόγο αυτό, η καταπολέμηση των 
εγκλημάτων μίσους παραμένει μια οριζό-
ντια προσέγγιση που εφαρμόζεται σε όλα 
τα έργα και τις συντονισμένες δράσεις της 
HumanRights360 σε επίπεδο συνηγορίας, 
νομικής υποστήριξης και στρατηγικής επι-
κοινωνίας.

Ορισμένα σημεία-ορόσημα της εργασίας 
μας σε αυτόν τον τομέα καθ ‹όλη τη διάρ-
κεια του 2020 περιλαμβάνουν:

1. Καταγραφή 14 περιστατικών ρατσιστικής 
βίας.

2. Παροχή νομικής συμβουλευτικής σε κοι-
νότητα μεταναστών και προσφύγων για 
ζητήματα ρατσιστικής βίας.

3. Παροχή νομικής υποστήριξης και κα-
τάθεσης μήνυσης ενώπιον του Τμήμα-
τος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας για 
απειλές και λοιπά αδικήματα βάσει της 
νομοθεσίας για την προστασία θυμάτων 
ρατσιστικής βίας.

4. Ανάληψη υποθέσεων αδικημάτων ρατσι-
στικής βίας που τελέστηκαν στο Τυμπάκι 
Ηρακλείου Κρήτης. Νομική συμβουλευτι-
κή και υποστήριξη θυμάτων ρατσιστικής 
βίας.

5. Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς ενώ-
πιον του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρα-
τσιστικής Βίας για ρητορική μίσους και 
πρόκλησης σε τέλεσης αδικημάτων, 

ΚΕΦAΛΑΙΟ 4

Καταπολέμηση  
Εγκλημάτων Μίσους
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ανθρωποκτονιών εις βάρος ανθρώπων 
λόγω της διαφορετικής καταγωγής και 
θρησκεύματος.

Συνηγορία για ζητήματα 
ρατσιστικής βίας:

Συμμετοχή στην κατάθεση του Δικτύου Κα-
ταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, 
συμπληρωματικού υπομνήματος στην Υπουρ-

γική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
σχετικά με την υπόθεση Sakir v. Greece 

Συμμετοχή και παρατηρήσεις επί του Εθνι-
κού Σχεδίου ενάντια στο Ρατσισμό της 
Εθνικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαι-
ώματα. 
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Βάλ’τους Χ - Ο Μαύρος 
χάρτης της ρατσιστικής βίας

Το έτος 2020 ήταν η χρονιά ορόσημο για τη δίκη 
της Χρυσής Αυγής και ένα έτος αιχμής για την κα-
μπάνια «Βάλ’τους Χ – Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσι-
στικής Βίας». 

Σε μια ιστορική και πολυαναμενόμενη απόφαση για 
τη δίκη της Χρυσής Αυγής, το ελληνικό δικαστήριο έκρινε ένοχα τα μέλη του 
κόμματος και τον αρχηγό του κόμματος για οργάνωση και διεύθυνση εγκλημα-
τικής οργάνωσης. Η 7η Οκτωβρίου 2020 ήταν μια κομβική ημέρα για τη δημο-
κρατία και το κράτος δικαίου. Ήταν μια μέρα χαράς και δικαίωσης για τα θύ-
ματα, τις οικογένειες, τους μάρτυρες, τους δικηγόρους και κάθε δημοκρατικό 
πολίτη της Ελλάδας.

Μετά από 5,5 χρόνια, ολοκληρώθηκε η πιο ιστορική δίκη στην πρόσφατη ιστο-
ρία της Ελλάδας. Τα στοιχεία αυτής της απόφασης είναι ζωτικής σημασίας: Όλη 
η ηγετική ομάδα του κόμματος της Χρυσής Αυγής, η οποία καταδικάστηκε ως 
εγκληματική οργάνωση, μεταφέρθηκε στη φυλακή.

Οι νεοναζί, που ξεκίνησαν την παρουσία τους στην Ελλάδα με την ίδρυση της 
Χρυσής Αυγής τη δεκαετία του 1980, κατάφεραν να εκλεγούν στο ελληνικό κοι-

νοβούλιο το 2012, αλλά δεν σταμάτησαν 
ποτέ την εγκληματική τους δραστηριότη-
τα. Από το 2011 έως το 2013, αναρίθμητα 
θύματα βίωσαν τις απάνθρωπες πρακτι-
κές τους. Δύο από τις χειρότερες στιγμές 
αυτών των πρακτικών ήταν οι βάναυσες 
δολοφονίες: του Σαχάτ Λούκμαν και του 
Παύλου Φύσσα. Το 2011 είχε προηγηθεί η 
δολοφονία του Alim Abdul Manan. Η ποι-
νική δίωξή τους, τον Οκτώβριο του 2013, 
σταμάτησε τις εγκληματικές τους πρά-
ξεις, αλλά δεν σταμάτησε πλήρως τη λει-
τουργία τους.

  Β
άλ

’ το
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Τον Ιούλιο του 2019, η Χρυσή Αυγή έχασε τις εκλογές, αλλά κατάφερε να εκλέ-
ξει δύο βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ένας εξ αυτών καταδικάστη-
κε επίσης σε 13 χρόνια φυλάκισης. Αυτή ήταν η πρώτη σημαντική νίκη για την 
ίδια τη Δημοκρατία, αλλά έπρεπε να σφραγιστεί και από τη Δικαιοσύνη, έτσι 
ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε για ένα καλύτερο μέλλον, χωρίς εγκληματικές 
καταλήψεις στους δρόμους.

Τον Οκτώβριο του 2020 με την ανακοίνωση της ετυμηγορίας και τη φυλάκι-
ση των νεοναζιστών, η ελπίδα αποκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έζησε 
ιστορικές στιγμές: η δημοκρατία κέρδισε και τα θύματα δικαιώθηκαν.

Οι προσπάθειές μας επικεντρώθηκαν μεταξύ άλλων και στην υποστήριξη των 
δικηγόρων της πολιτικής αγωγής και την ανάδειξη της ρατσιστικής βίας στην 
Ελλάδα μέσω της εκστρατείας «Βάλ’τους Χ – Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστι-
κής Βίας».

Τον Ιανουάριο του 2020 διοργανώσαμε μια ακόμα έκθεση στην Τεχνόπολη δή-
μου Αθηναίων, η οποία υποδέχθηκε περισσότερους από 2.000 επισκέπτες. Στο 
πλαίσιο της έκθεσης, οργανώσαμε επίσης μια ανοιχτή συζήτηση με τίτλο: «Συ-
στημικός Ρατσισμός και Δημοκρατική Κοινωνία: Θεσμικές Υποχρεώσεις και ο 

Δημόσιος Χώρος», με ομιλητές από 
τον ακαδημαϊκό χώρο και σημαντική 
συμμετοχή. Στο ίδιο φάσμα, δημι-
ουργήσαμε επίσης ένα βίντεο με 5 
από τους καλλιτέχνες που εξηγούν 
τη διαδικασία δημιουργίας του έρ-
γου τους, καθώς και το νόημα της 
συμμετοχής τους σε αυτήν την προ-
σπάθεια.

Στις αρχές Μαρτίου, η έκθεση μετα-
φέρθηκε ταυτόχρονα στη Θεσσαλο-
νίκη και το Βόλο. Στη Θεσσαλονίκη 
φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μοντέρ-
νας Τέχνης (ΜΟΜus) και στο Βόλο 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και οι 
δύο εκθέσεις ξεκίνησαν όπως είχε 
προγραμματιστεί, καλωσορίζοντας 
καθημερινά πολλούς επισκέπτες, 
αλλά διακόπηκαν εκτάκτως λόγω της 
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επιδημίας Covid-19 στην Ελλάδα και των περιοριστικών μέτρων που ακολού-
θησαν. Και οι δύο έκλεισαν στις 13 Μαρτίου 2020. Πριν από το άνοιγμα του 
MOMus τον Ιούνιο, το μουσείο σε συνεργασία με την Εθνική Ορχήστρα Θεσσα-
λονίκης, δημιούργησε το βιντεο- αφιέρωμα «Πέρα από τη βία», με σύνθεση για 
πιάνο εμπνευσμένη από την έκθεση και τα ισχυρά μηνύματα της.

Προχωρώντας προς την ημέρα της ετυμηγορίας, στη δίκη της Χρυσής Αυγής, 
δημιουργήσαμε ένα σύντομο βίντεο - teaser για να επισημάνουμε τη σημασία 
της ημέρας και τον κρίσιμο χαρακτήρα των στιγμών για τη δημοκρατία, χρησι-
μοποιώντας τα σκίτσα που σχεδίασαν οι καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια των απο-
λογιών των μελών και των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής στην αίθουσα 
του δικαστηρίου.

Η περίοδος μετά την ετυμηγορία βρήκε την Ελλάδα στο δεύτερο κύμα της παν-
δημίας και ένα ένα ακόμα γενικευμένο lockdown. Προσπαθώντας να βρούμε 
τρόπους να ξανανοίξουμε την έκθεση στην τελική της μορφή που περιελάμ-
βανε νέα σκίτσα εμπνευσμένα από την ημέρα της ετυμηγορίας, καταλήξαμε 
σε 3D περιήγηση, με στόχο ταυτόχρονα να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα για 
την προστασία της δημόσιας υγείας. Με την υποστήριξη της Τεχνόπολης δήμου 

Αθηναίων, που φιλοξένησε την 
έκθεση και τα γυρίσματα και σε 
συνεργασία με την ομάδα «360 
Points of View» δημιουργήσα-
με μια πλήρη τρισδιάστατη ει-
κονική περιήγηση της έκθεσης, 
η οποία παραμένει διαθέσιμη 
για το κοινό στο διαδίκτυο.
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Το 2020 είναι η χρονιά που στιγματίστηκε 
από (α) τις συνεχείς παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων στα χερσαία σύνορα 
του Έβρου οι οποίες οδήγησαν στην έκθεση 
των μεταναστών και των προσφύγων σε πι-
θανή κακομεταχείριση ή/και κακοποίηση, (β) 
την κρίση στα Ευρωπαϊκά σύνορα του Έβρου 
στις 28 Φεβρουαρίου 20202, όταν ο Πρόε-
δρος Ερντογάν ανακοίνωσε ότι «η Τουρκία 
δεν θα εμποδίζει πλέον τους πρόσφυγες 
από τη Συρία να έρχονται στην Ευρώπη», 
ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον προσφυγι-
κό πληθυσμό που βρισκόταν στην Τουρκία  
με γραπτά ή προφορικά μηνύματα στα κινη-
τά τους ότι τα σύνορα με την Ελλάδα είναι 
ανοιχτά για ελεύθερη διέλευση, (γ) τις πα-
ραβιάσεις των διαδικασιών Ασύλου και Υπο-
δοχής ως συνέπεια της «λεγόμενης κρίσης» 
του Φεβρουαρίου 2020, δ) τις συνεχόμενες 
τροποποιήσεις της νομοθεσίας σχετικά με 
τις διαδικασίες ασύλου, όπως ξεκίνησαν 

2  https://www.humanrights360.org/during-and-after-crisis-evros-border-monitoring-report/

με την ψήφιση του Νόμου 4363/2019 την 1η 
Νοεμβρίου 2019 και τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 2020 και ακολούθησαν με την 
ψήφιση του Νόμου 4686/2020 όπως τέθηκε 
σε ισχύ την 12η Μαΐου 2020 και οι οποίοι ει-
σάγουν διατάξεις που τελούν υπό διαπραγ-
μάτευση στην πρόταση για το νέο Σύμφωνο 
για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και οι 
οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις διαδικασίες 
στα σύνορα, ε) την εισαγωγή του Νέου Συμ-
φώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο 
που απεικονίζει τον «φόβο» της Ευρώπης 
απέναντι σε αυτόν τον πληθυσμό, το οποίο 
δεν θεωρεί πλέον ευπρόσδεκτο, αλλά επί-
σης τονίζει και την πλήρη μετάβαση από τις 
διαδικασίες υποδοχής και ένταξης στις δια-
δικασίες «πρόληψης» ζ) την κατάργηση της 
«προστατευτικής επιμέλειας», εξέλιξη που 
καλωσορίζουμε ως θετική παρόλο που και 
θέτει μια άλλη πρόκληση για το καθεστώς 
των UASC στα σύνορα, και σε επιστέγασμα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Νομική και 
Ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε ευάλωτο 
πληθυσμό στην περιοχή 
του Έβρου

 55 
Εξυπηρετούμενοι

07
Θύλη

48
Άρρεν

54  Αιτούντες διεθνούς  
προστασίας  

01  Μη Αιτούντες διεθνούς  
προστασίας

ΦΥΛΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
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όλων των παραπάνω (ζ) τη συνέχιση της επι-
δημίας COVID-19 και τα άμεσα και αυστηρά 
μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού 
που ελήφθησαν από την ελληνική κυβέρνη-
ση και τα οποία περιέπλεξαν την κατάσταση 
στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του 
Φυλακίου, Ορεστιάδας.

Κατά το 2020, η HumanRights360 αύξησε 
τη δυναμική της και τώρα αποτελείται από 
δύο Δικηγόρους και δύο Κοινωνικούς Λει-
τουργούς ενώ παρέμεινε λειτουργική με ένα 
καθημερινό κυκλικό σύστημα παρουσίας 
στο ΚΥΤ Φυλάκιο, Ορεστιάδας σύμφωνα με 
τις οδηγίες για την εφαρμογή των μέτρων 
ασφαλείας κατά του COVID-19. Για ένα σύ-
ντομο χρονικό διάστημα εργαστήκαμε εξ 
αποστάσεως μέσω διαδικτυακών συνεδρι-
ών (WhatsApp), τηλεφωνικών κλήσεων κ.λπ. 
ενώ με τη συμβολή διερμηνείας φωνητικά 
μηνύματα μεταφράστηκαν σε 5 γλώσσες και 
στάλθηκαν στους δικαιούχους ενώ πραγ-
ματοποιήθηκαν ομαδικές ή μεμονωμένες 
βιντεοκλήσεις. Μέσα από αυτό το μοντέλο 
υποστήριξης, εμπλέξαμε του συγγενείς των 
ανηλίκων μέσω τεχνολογικών μέσων και 
εφαρμογών στην διαδικασία ενδυνάμωσης, 
ενημέρωσης και σωστής πληροφόρησης 
τους για την πανδημία, δημιουργώντας και 
ενισχύοντας ένα ευρύτερο πλέγμα προστα-
σίας για τα ασυνόδευτα παιδιά που περνού-
σαν την καραντίνα στην κράτηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του 
2020, η ομάδα της HumanRights360 παρεί-
χε νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
σε συνολικά 55 δικαιούχους, κατά τη διάρ-
κεια της παραμονής τους στο ΚΥΤ Φυλακί-
ου Ορεστιάδας και στο προαναχωρησιακό 
κέντρο κρατησης στην ευρύτερη περιοχή 
του Έβρου. Η πλειονότητα των δικαιούχων 
που βοηθήσαμε είναι άνδρες (48 στους 55) 
ηλικίας από 14 έως 17 ετών (43 στους 55) 
και προέρχονται από το Αφγανιστάν, το Πα-
κιστάν, τη Συρία, την Ερυθραία, το Ιράκ, τη 
Σομαλία. Λεπτομερής παρουσίαση των κυ-

ριότερων αποτελεσμάτων της παρέμβασης 
μας στον Έβρο το 2020 μπορείτε να βρείτε 
πιο κάτω.

Πρόοδος βάσει στόχων  
και επιπτώσεων 

  51  καταγραφές κοινωνικών ιστορι-
κών και κοινωνικών υπηρεσιών

   43  παραπομπές  
σε δομές φιλοξενίας

236  ψυχοκοινωνικές  
συνεδρίες

  12  ψυχοκοινωνικές  
εκτιμήσεις

      8   Αξιολογήσεις για το Βέλτιστο 
Συμφέρον του ανηλίκου προς 
την Μονάδα Δουβλίνου 

163   νομικές υπηρεσίες συμβουλευτι-
κής σχετικά με τις διαδικασίες 
ασύλου (συλλογή στοιχείων ταυ-
τοποίησης ή ιατρικών εγγράφων, 
παρέμβαση και διόρθωση ψευ-
δώς καταχωρημένων πληροφορι-
ών, μεταφράσεις εγγράφων, πα-
ραπομπές υποθέσεων), σχετικά 
με την οικογενειακή επανένωση 
(επαφή με μέλη της οικογένειας 
εντός της Ευρώπης ή της χώρας 
προέλευσης, συλλογή των απα-
ραίτητων εγγράφων), σχετικά 
υποθέσεις επιμέλειας κ.λπ.

133  προετοιμασία και/ή εκπροσώπηση 
των αιτούντων διεθνούς προστα-
σίας, υποστήριξη της καταγραφής 
του αιτήματος προετοιμασία εκ-
προσώπηση κατά τη συνέντευξη

      2   νομικές εκπροσωπήσεις στο 
Ποινικό Δικαστήριο

      6    νομικές προετοιμασίες για 
ποινικές διαδικασίες
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      6    υποθέσεις οικογενειακής 
επανενώσεις έγιναν δεκτές από 
άλλα κράτη μέλη

      3    από τις αιτήσεις οικογενειακής 
επανένωσης των δικαιούχων 
μας έγιναν δεκτές από τη μονά-
δα του Ηνωμένου Βασιλείου του 
Δουβλίνου, εν μέσω Brexit, και 
δύο από αυτούς, ένας Κουρδός 
Τούρκος πολίτης και ένας από το 
Μπαγκλαντές, έχουν ήδη ταξιδέ-
ψει στους συγγενείς τους στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη δι-
άρκεια της COVID-19 περιόδου.

      5    Ασυνόδευτα ανήλικα αναγνωρί-
στηκαν πρόσφυγες και ένας 
αναγνωρίστηκε δικαιούχος επι-
κουρικής προστασίας κατά το δι-
άστημα της παραμονής τους στο 
ΚΥΤ Φυλακίου, Ορεστιάδας. Οι 
περισσότεροι ήταν νεαροί άντρες 
από το Αφγανιστάν και κάποιοι 
SGBV θύματα που είχαν προετοι-
μαστεί και εκπροσωπηθεί νομικά 
από την ομάδα μας.

      2    προσφυγές υποβλήθηκαν ενώ-
πιον της Αρχής Προσφυγών

  Παρακολούθηση υποθέσεων επα  ν-
απροωθήσεων.

Δραστηριότητες βάσει και πέραν 
των στόχων και επιπτώσεων

A Παροχή νομικών συμβουλών και 
νομικών εκπροσώπων

  Παροχή πολλαπλών νομικών συμβου-
λευτικών υπηρεσιών σε θέματα πρόσβα-
σης στο άσυλο και προετοιμασία για τη 
συνέντευξη ασύλου.

  Εκπροσώπηση ενώπιον του τριμελούς 
ποινικού δικαστηρίου της Ορεστιάδας 
ενός ατόμου 

  Κρατούμενος τουρκικής καταγωγής που 
είχε καταδικάστηκε για παράνομη είσοδο 
την 1η Μαρτίου 2020. Το Τριμελές ποινικό 
δικαστήριο της Ορεστιάδας δέχτηκε το 
αίτημα αναστολής και ο δικαιούχος απε-
λευθερώθηκε από τη φυλακή την ίδια 
ημέρα.

  Εκπροσώπηση ενώπιον του ποινικού δι-
καστηρίου ανηλίκων ενός ανήλικου εξυ-
πηρετούμενου για ψευδή δήλωση σχε-
τικά με το πλήρες όνομά του, σύμφωνα 
με το άρθρο 224 παρ. 1 του Ελληνικού 
Ποινικού Κώδικα. Ο εξυπηρετούμενος 
είχε ήδη φτάσει στην ενηλικίωση κατά 
τη στιγμή του δικαστηρίου, αλλά τελικά 
απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες.

  Εκπροσώπηση σε ποινική υπόθεση ενός 
αιτούντος διεθνούς προστασίας που πε-
ριμένει τα αποτελέσματα για την ένταξη 
του στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. 
Ο εξυπηρετούμενος είχε λάβει το 2010 
3μηνη ποινή για παράνομη είσοδο και 
πρόστιμο και υποβάλαμε αίτημα στον 
Εισαγγελέα Ορεστιάδας, προκειμένου 
να διαπιστωθεί η παραγραφή της ποι-
νής από το νόμο, σύμφωνα με το νόμο 
4043/2012. Ο ισχυρισμός έγινε αποδε-
κτός από τον Εισαγγελέα και ο δικαι-
ούχος μπορεί να προχωρήσει στο πρό-
γραμμα μετεγκατάστασης, σαν να μην 
καταδικάστηκε ποτέ.
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  Υποστήριξη αιτήσεων οικογενειακής 
επανένωσης & Αίτηση Αναθεώρησης 
των αρνητικών αποφάσεων του Δουβλί-
νου. Η ομάδα μας, επίσης, συνέβαλε σε 
πολλές άλλες οικογενειακές αιτήσεις 
επανένωσης, οι οποίες παρακολουθήθη-
καν περαιτέρω από τις δομές φιλοξενί-
ας όπου μεταφέρθηκαν οι UASC.

B  Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
και πρόσβασης στις προστατευτικές 
υπηρεσίες 

  Η παρέμβαση μας στο Διοικητή του ΚΥΤ 
σχετικά με την αξιολόγηση για τον κα-
θορισμό της ηλικίας που έγινε από την 
ψυχοκοινωνική ομάδα του ΕΟΠΥ σε περι-
πτώσεις λανθασμένης δήλωσης ηλικίας 
κατέληξε στον καθορισμό της ακριβούς 
ηλικίας ενός ανηλίκου και στην μετα-
φορά του σε ένα ασφαλές κατάλυμμα 
για ασυνόδευτους και χωρισμένους από 
την οικογένεια τους ανηλίκους προστα-
τεύοντας τον από το να παραπεμφθεί σε 
προ-αναχωρησιακό κέντρο κράτησης μό-
λις θα έφτανε στην ενηλικότητα, σύμφω-
να με την αρχικά δηλωθείσα του ηλικία. 

  Παροχή πολλαπλών ψυχοκοινωνικών συ-
νεδριών και αξιολογήσεων.

  Υποστήριξη και συνεργασία σε συνερ-
γασία με τον ΕΟΔΥ για την αξιολόγηση 
μιας υπόθεσης SGBV και η οποία κατέ-
ληξε στην αναγνώρισή του ως θύματος 
SGBV και τελικά χορηγήθηκε καθεστώς 
πρόσφυγα στο θύμα.

  Ανάληψη συντονισμένων δράσεων σε 
εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις. Στην 
περίπτωση μίας 4χρονης χωρισμένης 
από την οικογένειά της ανήλικης η οποία 
εισήλθε στο ΚΥΤ Φυλάκιο, Ορεστιάδας 
συνοδευόμενη από τον θείο της την ψυ-
χοκοινωνική αξιολόγηση, ένα αίτημα στο 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
για την άμεση τοποθέτηση της σε δομή 
φιλοξενίας και οι διαδικασίες για την οι-

κογενειακή επανένωση της με τη μητέρα 
της στην Αυστρία οδήγησαν στην μετα-
φορά της σε ασφαλή δομή φιλοξενίας 
για κορίτσια έως 18 ετών και νεαρά αγό-
ρια έως 12 ετών.

  Παρέμβαση στον Διευθυντή του ΚΥΤ 
Φυλάκιο, Ορεστιάδας σχετικά με τον 
προσδιορισμό ηλικίας από την ψυχοκοι-
νωνική μονάδα του ΕΟΔΥ σε περιπτώ-
σεις ψευδούς δήλωσης ημερομηνίας 
γέννησης. Η παρέμβαση οδήγησε στον 
προσδιορισμό της ακριβούς ηλικίας του 
ατόμου και την παραπομπή του σε ασφα-
λή δομή φιλοξενίας για ασυνόδευτους 
ανηλίκους προστατεύοντάς τον από την 
παραπομπή του σε Προ-αναχωρησιακό 
κέντρο κράτησης καθώς σύμφωνα με 
την αρχικά δηλωθείσα ημερομηνίας είχε 
φτάσει στην ενηλικίωση .

  Συνεχείς παρεμβάσεις στο Εθνικό Κέ-
ντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 
και στη Γενική Γραμματεία των ασυνό-
δευτων ανηλίκων προκειμένου να προ-
τεραιοποιηθούν στη διαδικασία εύρεσης 
κατάλληλης δομής φιλοξενίας οι εξυπη-
ρετούμενοι που αντιμετωπίζουν συγκε-
κριμένους κινδύνους ενώ βρίσκονται 
στο ΚΥΤ Φυλάκιο, Ορεστιάδας. Η πολύ 
μικρή ηλικία ορισμένων ανηλίκων, η ψυ-
χολογική κόπωση, το αρνητικό συναι-
σθηματικό φορτίο και τα ψυχοσωματικά 
συμπτώματα λόγω προηγούμενων εμπει-
ριών όπως επιτάθηκαν από την κράτηση 
κάτω από τους περιορισμούς COVID-19 
αποτελούν τους κύριους παράγοντες 
κινδύνου.
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Γ Ενδυνάμωση και παροχή ολιστικής 
υποστήριξης σε όλους τους τομείς

  Υποστήριξη ενός μέλους μιας οικογένει-
ας (αδελφός που ήρθε από την Γερμα-
νία) για να λάβει ιατρικές πληροφορίες 
σχετικά με την κατάστασης της υγείας 
της οικογένειάς του Κουρδικής καταγω-
γής  και η οποία είχε εμπλακεί σε ένα θα-
νατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα την 
20η Αυγούστου (ένας νεκρός, 7 τραυμα-
τίες - ανάμεσα τους ένα 15χρονο αγόρι 
που χειρουργήθηκε και εξακολουθεί να 
λαμβάνει θεραπεία). Μετά από όλες τις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες και τις πα-
ρεμβάσεις μας στον ιατρό για να επιτα-
χυνθεί η διαδικασία, το σώμα του νεκρού 
αδελφού μεταφέρθηκε στο Ιράκ, καθώς 
αυτή ήταν η επιθυμία της οικογένειας. Οι 
υπόλοιποι συγγενείς (που ήταν θετικοί 
στο Covid-19) έμειναν στο Γενικό Νοσο-
κομείο του Πανεπιστημίου Αλεξανδρού-
πολης για δύο εβδομάδες. Στις 3 Σεπτεμ-
βρίου 2020 μεταφέρθηκαν στο Τμήμα 
Συνοριακού Φυλακίου στο Σουφλί, εξέ-
φρασαν τη βούληση τους να υποβάλουν 
αίτημα ασύλου και απελευθερώθηκαν.

Δ  Ενίσχυση των συνεργασιών για την 
υποστήριξη της πρόσβασης 
ευάλωτων πληθυσμών σε Υπηρεσίες 
προστασίας.

  Η συνεργασία μας με το Κέντρο Συμ-
βουλευτικής κατά της Βίας του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης ενισχύθηκε στις προ-
σπάθειες μας να βρούμε μια κατάλληλη 
δομή φιλοξενίας σε μια ομάδα τριών 
ευάλωτων γυναικών. Τα άτομα αυτά πα-
ραπέμφθηκαν στην HumanRights360 
από την Ύπατη Αρμοστεία για ψυχολο-
γική υποστήριξη και για διερεύνηση της 
πιθανότητας να είναι θύματα εμπορίας. 
Δεν υπήρχαν διαθέσιμες δομές φιλο-
ξενίας κατά την εν λόγω χρονική περί-
οδο και γι’ αυτό το λόγο παραπέμπαμε 
την υπόθεση στην ομάδα ένταξης της 
HumanRights360 καθώς ο τελικός προ-
ορισμός τους είναι η Αθήνα.

Ε  Συμμετοχή σε αναφορές και 
παρακολούθηση υποθέσεων 
επαναπροώθησης 

https://www.humanrights360.org/during-
and-after-crisis-evros- border-monitoring-
report/ 

https://www.humanrights360.org/
defendin-human-rights-in-times-of-border-
militarization/ 

https://www.humanrights360.org/the-
european-and-national-asylum-policy-at-
the-land-borders-of-evros/

https://www.humanrights360.org/during-and-after-crisis-evros- border-monitoring-report/
https://www.humanrights360.org/during-and-after-crisis-evros- border-monitoring-report/
https://www.humanrights360.org/during-and-after-crisis-evros- border-monitoring-report/
https://www.humanrights360.org/defendin-human-rights-in-times-of-border-militarization/
https://www.humanrights360.org/defendin-human-rights-in-times-of-border-militarization/
https://www.humanrights360.org/the-european-and-national-asylum-policy-at-the-land-borders-of-evros/
https://www.humanrights360.org/the-european-and-national-asylum-policy-at-the-land-borders-of-evros/
https://www.humanrights360.org/the-european-and-national-asylum-policy-at-the-land-borders-of-evros/
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Κατά τη διάρκεια του 2020, η καταγραφή 
των παραβιάσεων στα χερσαία σύνορα του 
Έβρου, κρίθηκε περισσότερο αναγκαία, ιδίως 
μετά την κρίση του Μαρτίου του 2020 μεταξύ 
των σχέσεων Ελλάδας/Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Τουρκίας. Η στρατιωτικοποίηση της δια-
χείρισης του μεταναστευτικού και προσφυγι-
κού πληθυσμού στην περιοχή αποτέλεσε την 
κυρίαρχη ρητορική και πρακτική για όλο το 
έτος 2020. Παράλληλα, η συστηματική παρα-
βίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης, σε 
ολόκληρη την επικράτεια, πήρε εκτεταμένη 
διάσταση σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να 
θεωρηθεί επίσημη πολιτική. Τα χερσαία σύνο-
ρα μάλιστα του Έβρου αποτελούν και σημείο 
συγκέντρωσης και βίαιης επαναπροώθησης 
προσφύγων και αιτούντων διεθνή προστασία 
από διάφορα σημεία στην ενδοχώρα. 

→ Στο πλαίσιο αυτό, η HumanRights360, το 
2020, προχώρησε στην καταγραφή και δη-
μοσίευση των εξής εκθέσεων για την κατά-
σταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 
Έβρο:

1. Η Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για το 
Άσυλο στα χερσαία σύνορα του Έβρου 
https://www.humanrights360.org/el/i-
eyropaiki-kai-ethniki-politiki-gia-to-
asylo-sta-synora-toy-evroy/ 

2. Defending human rights in times of bor-
der militarization  
https://www.humanrights360.org/de-
fendin-human-rights-in-times-of-bor-
der-militarization/

3. During and After Crisis: Evros Border 
Monitoring Report  

https://www.humanrights360.org/dur-
ing-and-after-crisis-evros-border-moni-
toring-report/

→ Στο πλαίσιο καταγραφής περιστατικών 
επαναπροώθησης, παρασχέθηκε νομική συν-
δρομή σε θύματα επαναπροώθησης. Συγκε-
κριμένα:

1. Αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη σχε-
τικά με τρία περιστατικά επαναπροώθη-
σης.

2. Νομική συνδρομή σε επιζώντες επανα-
προώθησης προκειμένου να επανακτή-
σουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

3. Νομική υποστήριξη σε έναν επιζών επα-
ναπροώθησης που βρίσκεται στη Τουρ-
κία προκειμένου να κατατεθεί προσφυγή 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

4. Ενημέρωση των αρμοδίων των αρχών 
για περιπτώσεις νεοεισερχομένων που 
αναζητούν ένα ασφαλές μέρος να αιτη-
θούν διεθνή προστασία. 

5. Σύνδεση της μίας επιζήσασας επανα-
προώθησης με την European Center 
for Constitutional and Human Rights 
(ECCHR) στη Γερμανία προκειμένου να 
έχει νομική συνδρομή στο αίτημα διε-
θνούς προστασίας της.

6. Συνεργασία με την οργάνωση GLAN για 
κατάθεση προσφυγής για την παραβία-
ση της αρχής της μη επαναπροώθησης 
ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, εκ-
προσωπώντας Σύριο πρόσφυγα που 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Παρακολούθηση  
συνόρων 

https://www.humanrights360.org/el/i-eyropaiki-kai-ethniki-politiki-gia-to-asylo-sta-synora-toy-evroy/
https://www.humanrights360.org/el/i-eyropaiki-kai-ethniki-politiki-gia-to-asylo-sta-synora-toy-evroy/
https://www.humanrights360.org/el/i-eyropaiki-kai-ethniki-politiki-gia-to-asylo-sta-synora-toy-evroy/
https://www.humanrights360.org/defendin-human-rights-in-times-of-border-militarization/
https://www.humanrights360.org/defendin-human-rights-in-times-of-border-militarization/
https://www.humanrights360.org/defendin-human-rights-in-times-of-border-militarization/
https://www.humanrights360.org/during-and-after-crisis-evros-border-monitoring-report/
https://www.humanrights360.org/during-and-after-crisis-evros-border-monitoring-report/
https://www.humanrights360.org/during-and-after-crisis-evros-border-monitoring-report/
https://www.glanlaw.org/enforced-disappearance-greece
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επαναπροωθήθηκε στην Τουρκία επα-
νειλημμένως μεταξύ Νοεμβρίου 2016 
και Νοεμβρίου 2017. https://www.hu-
manrights360.org/international-com-
plaint-against-greece-s-violent-push-
backs-at-the-evros-border/

7. Συνεργασία με τους Forensic Architecture, 
προκειμένου να διεξαχθεί εμπεριστατω-
μένη έρευνα και αξιοποιηθούν λεπτομε-
ρείς μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία 
κατά τη στιγμή της επαναπροώθησης. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας εστίασαν σε 
συγκεκριμένες έρευνες και περιέγρα-
ψαν το modus operandi των κρατικών 
φορέων που τέλεσαν την παράνομη 
πράξη της παραβίασης της αρχής τη μη 
επαναπροώθησης. Επιπλέον, αποτέλε-
σαν έναν τρόπο ώστε να γίνει ευρύτερα 
γνωστές οι συνθήκες στις οποίες τελού-
νται οι επαναπροωθήσεις στα χερσαία 
σύνορα του Έβρου και αναδεικνύοντας 

ζητήματα απόδοσης ευθυνών στις ελλη-
νικές αρχές.

https://Κεφάλαιοed-video.forensic-ar-
chitecture.org/kuzey/, 
https://Κεφάλαιοed-video.forensic-ar-
chitecture.org/fady/

Στο πλαίσιο της καταγραφής περιστατικών 
επαναπροώθησης, προέκυψε η ανάγκη ανά-
πτυξης ενός μεθοδολογικού εργαλείου ερω-
τηματολογίου καταγραφής των γεγονότων 
επαναπροώθησης, με παράλληλη ενσωμά-
τωση ερωτήσεων σχετικά μια την πρόσβαση 
στη διαδικασία ασύλου, των συνθηκών κρά-
τησης και των συνθηκών κατά τη στιγμή της 
επαναπροώθησης. Με την χρήση του συγκε-
κριμένου ερωτηματολογίου, καταγράφηκαν 
τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις μέσα από τις 
μαρτυρίες των επιζώντων επαναπροώθησης. 

Νομική συνδρομή σε δύο υποθέσεις Τούρ-
κων υπηκόων, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί 

https://www.humanrights360.org/international-complaint-against-greece-s-violent-pushbacks-at-the-evros-border/
https://www.humanrights360.org/international-complaint-against-greece-s-violent-pushbacks-at-the-evros-border/
https://www.humanrights360.org/international-complaint-against-greece-s-violent-pushbacks-at-the-evros-border/
https://www.humanrights360.org/international-complaint-against-greece-s-violent-pushbacks-at-the-evros-border/
https://chaptered-video.forensic-architecture.org/kuzey/
https://chaptered-video.forensic-architecture.org/kuzey/
https://chaptered-video.forensic-architecture.org/fady/
https://chaptered-video.forensic-architecture.org/fady/
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σε για το αδίκημα της παράνομης εισόδου 
στις 14.3.2020 σε φυλάκιση τεσσάρων ετών 
και χρηματική και χρηματική ποινή 10.000 
ευρώ έκαστος, χωρίς αναστολή. Νομική συν-
δρομή κατά την αίτηση διεθνούς προστασί-
ας και αίτηση αναστολής της ποινής, ενώπι-
ον του αρμόδιου δικαστηρίου Ορεστιάδας. 

Συνηγορία για τα ζητήματα  
των επαναπροωθήσεων: 

  Συμμετοχή και κατάθεση ενός αναλυτι-
κού υπομνήματος ενώπιον της Εθνικής 
Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΔΔΑ) σχετικά με τις επαναπροωθή-

σεις, με στόχο την περαιτέρω ενημέρω-
ση των αρμοδίων αρχών και φορέων σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Συμμετοχή στην έρευνα του OSCE/
ODIHR για την ανάγκη καταγραφής πε-
ριστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας 
στα σύνορα. 

  Συμμετοχή στην End Pushbacks Part-
nership και στην έκθεση Pushbacks and 
rights violation in European borders.

https://endpushbacks.com/
https://endpushbacks.com/
https://endpushbacks.com/wp-content/uploads/2020/11/pushbacks-and-rights-violations-at-europes-borders.pdf
https://endpushbacks.com/wp-content/uploads/2020/11/pushbacks-and-rights-violations-at-europes-borders.pdf
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2020 highlights

Ο FA απελάθηκε παράνομα από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της νύχτας 
μεταξύ 30ης  Νοεμβρίου 2016 και 1ης  Δεκεμβρίου 2016 αφού του αφαιρέθηκαν 
η άδεια παραμονής που είχε αποκτήσει στην Γερμανία, τα ταξιδιωτικά του 
έγγραφα και άλλα αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια αυτής της νύχτας, Έλληνες 
και Γερμανόφωνοι αστυνομικοί επέστρεψαν βίαια περίπου 50 αιτούντες άσυλο, 
πρόσφυγες και άλλους μετανάστες από την Ελλάδα στην Τουρκία, μαζί με τον 
FA. Ο FA είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα από τη Γερμανία - όπου είχε αναγνωριστεί 
ως πρόσφυγας και του δόθηκε μόνιμη κατοικία το 2015- στις 28 Νοεμβρίου 
2016 για να βρει τον τότε 11χρονο αδερφό του, ο οποίος είχε χάσει επαφή με 
τον FA την προηγούμενη εβδομάδα όταν επρόκειτο να διασχίσει τον ποταμό 
Evros-Meriç από την Τουρκία.

Σε συνεργασία με τους Forensic Architecture και χρησιμοποιώντας την τεχνική 
της συνέντευξης που ονομάζεται «situated testimony» συγκεντρώσαμε και 
τεκμηριώσαμε αποδείξεις προκειμένου να αποδείξουμε ότι η πρακτική των 
επαναπροωθήσεων και μαζικών απελάσεων στον ποταμό Εβρο/Meriç είναι 
μεθοδική και διαδεδομένη και να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους φορείς. Η 
τεχνική «Situated Testimony» είναι μια τεχνική συνέντευξης που αναπτύχθηκε 
από τους Forensic Architecture, η οποία χρησιμοποιεί τρισδιάστατα μοντέλα 
του σκηνικού και του περιβάλλοντος στα οποία συνέβησαν τα τραυματικά 
γεγονότα για να βοηθήσουν στη διαδικασία συνέντευξης και συγκέντρωσης 
μαρτυριών από μάρτυρες αυτών των γεγονότων.

Επίσης, σε συνεργασία με τους GLAN, η HumanRights360 υπέβαλε προσφυγή 
στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για λογαριασμό του FA.

https://forensic-architecture.org/investigation/evros-situated-testimony?fbclid=IwAR12tf0ZSO_KXc_PYz3VRdnE6Cxg2i0fjUCjwclTzriea_xhB0epHbIZbTE
https://www.humanrights360.org/el/international-complaint-against-greece-s-violent-pushbacks-at-the-evros-border/
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Ο διαγωνισμός πράσινων ιδεών ‘Green Ideas 
Greece 2020’ έλαβε χώρα φέτος για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Βαλ-
κανικού διαγωνισμού ‘Balkan Green Ideas’ 
(ΒGI), που διοργανώνεται από το Balkan 
Green Foundation. Συνδιοργανώνεται από 
την HumanRights360 και το HIGGS.

Στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων ιδε-
ών πράσινης ή/και κοινωνικής επιχειρημα-
τικότητας, ενεργοποιώντας ομάδες να εξε-
λίξουν ιδέες που χρησιμοποιούν τοπικούς 
πόρους και δίκτυα. Παράλληλα, ο διαγωνι-
σμός αποσκοπεί στο να συνδράμει στη δη-
μιουργία βιώσιμων συνεργασιών μεταξύ των 
χωρών των Βαλκανίων.

Τρεις νικήτριες ομάδες υποστηρίχθηκαν για 
να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Δυο απο αυ-
τές βραβεύτηκαν και στον Βαλκανικό διαγω-
νισμό τον Σεπτέμβριο του 2020

Ο ιδρυτικός δωρητής του προγράμματος εί-
ναι το Rockefeller Brothers Fund. Σε συνέ-
χεια της επιτυχημένης υλοποίησης του προ-
γράμματος, λάβαμε περαιτέρω δωρεές για 
τον διαγωνισμό  ‘Green Ideas Greece 2021’ 
από το Helidoni Foundation, την Whitetip 
Investments, και το πρόγραμμα Erasmus+ 
της ΕΕ. Η δωρεές αυτές μας επέτρεψαν να 
αυξήσουμε τα βραβεία.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφο-
ρίες στην ιστοσελίδα: 
www.greenideasgreece.org

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Βιώσιμη  
Ανάπτυξη 

https://greenideasgreece.org/gr/
https://greenideasgreece.org/gr/
https://www.balkangreenideas.org/
https://www.balkangreenfoundation.org/en-us/
https://www.balkangreenfoundation.org/en-us/
http://www.greenideasgreece.org
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Η HumanRights360 έχει εντείνει σημαντι-
κά τις προσπάθειές του για να καλύψει την 
ανάγκη των πιο ευάλωτων ατόμων κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Γι αυτό 
τον σκοπό, χρησιμοποιούμε τη δική μας χρη-
ματοδότηση ή διαχειριζόμαστε την χρημα-
τοδότηση από άλλα ιδρύματα προς άλλους 
παραλήπτες στην Ελλάδα που έχουν επι-
δείξει την ικανότητα να ανταποκρίνονται σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη δι-
άρκεια του COVID-19 και να μετριάζουν τον 
αντίκτυπο που έχει αυτή η πανδημία σε ευά-
λωτες ομάδες.

Το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που δια-
χειρίστηκαν για τις ανάγκες που σχετίζονται 
με το COVID-19 ανέρχεται σε 487.976,11 €

1. Προμηθέας

Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στο πεδίο 
καθ ‹όλη τη διάρκεια της πανδημίας και έχει 
συνεργαστεί με άλλες ΜΚΟ αλλά και εται-
ρείες για να βοηθήσει σε όσους έχουν ανά-
γκη. Είχαν μια σταθερή διανομή τροφίμων, 
νερού και άλλων βασικών αναγκών που πα-
ρέχονται σε όσους έχουν ανάγκη. Ένα από 
τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμε-
τώπισαν ήταν η παροχή καθαρών βελόνων 
και καθώς δεν έχουν τακτική συνεργασία με 
έναν συνεργάτη, υπήρχε σημαντική έλλειψη. 
Ωστόσο, κατάφεραν να πάρουν 1.500 και να 
τα διανείμουν στον πληθυσμό που την έχει 

ανάγκη την τελευταία στιγμή. Κατάφεραν 
να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από με-
γάλους δωρητές για να δημιουργήσουν μια 
κινητή μονάδα για να παρέχουν βοήθεια σε 
έναν σημαντικό αριθμό ατόμων που έχουν 
ανάγκη. Επιπλέον, έλαβαν δωρεά για να πά-
ρουν γάντια, μάσκες προσώπου και να ενι-
σχύσουν την ομάδα επικοινωνίας και ανεύ-
ρεσης πόρων του οργανισμού, δημιουργώ-
ντας τέσσερα μικρά και ένα μεγάλο βίντεο 
κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

2. Δημόσιο Νοσοκομείο Αναφοράς 
COVID-19 «Η Σωτηρία»

Σε συνεργασία με τη μονάδα νοσοκομει-
ακής βοήθειας, η HumanRights360 παρεί-
χε υποστήριξη μέσω της παροχής ιατρικών 
προμηθειών και ηλεκτρικού εξοπλισμού καθ 
‹όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

3. Ithaka Laundry 

Το πλυντήριο «Ithaca» συνέχισε την ενεργή 
του δράση όλη τη διάρκεια της πανδημίας, 
βοηθώντας και φροντίζοντας τον άστεγο 
πληθυσμό της Αθήνας. Καθώς η πανδημία 
μετατόπισε την κινητικότητα του πληθυσμού 
των αστέγων, ο οργανισμός κλήθηκε να 
αναζητήσει, να εντοπίσει και να βοηθήσει 
τον άστεγο πληθυσμό να διατηρήσει ένα 
βασικό επίπεδο υγιεινής. Με την υποστήρι-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Η ανταπόκριση της 
HumanRights360 στην 
πανδημία του COVID-19
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ξη του Global Whole Being Fund που έλα-
βαν, κατάφεραν να αυξήσουν το προσωπικό 
που εργάζεται στο κινητό πλυντήριο ρούχων 
και στον ξενώνα, φτάνοντας τελικά τους  
τρεις υπαλλήλους. Με την επερχόμενη χρο-
νιά, θα προσλάβουν ένα ακόμα άτομο που 
θα εργάζεται ως διοικητική υποστήριξη του 
γραφείου. Το πλυντήριο «Ithaca» λαμβάνει 
υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο 
άστεγος πληθυσμός για να έχει πρόσβαση 
σε υπηρεσίες και επομένως συνεργάζεται 
με μια άλλη ΜΚΟ που παρέχει φαγητό ώστε 
να βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία δύο φο-
ρές την εβδομάδα. Συνολικά, ελπίζοντας να 
καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
ανάγκες, έχουν ορίσει τρεις συγκεκριμένες 
περιοχές ανά καθορισμένη ημέρα και μέσω 
του ιστότοπού τους δημοσιεύουν την τοπο-
θεσία τους για κάθε μέρα.

4. GIVMED 

Το GIVMED είναι μια ΜΚΟ που στοχεύει 
στη συλλογή και διανομή φαρμάκων από 
το κοινό ή τις φαρμακευτικές εταιρείες, σε 
εκείνους που έχουν ανάγκη. Όπως εξηγεί 
η GIVMED, μια σημαντική ποσότητα φαρ-
μάκων απορρίπτεται κάθε χρόνο, η οποία 
θα μπορούσε να είχε διανεμηθεί και να πα-
ρασχεθεί σε όσους τα χρειάζονται αντί να 
καταλήξουν σε χώρο υγειονομικής ταφής 
όπου δεν απορρίπτονται επαρκώς. Μέρος 
του στόχου τους είναι να αναδιανείμουν τα 
φάρμακα, τα οποία διαφορετικά θα απορρί-
πτονταν, να εκπαιδεύσουν το κοινό και να 
υποστηρίξουν τη νομοθετική προστασία 
για τη σωστή διανομή φαρμάκων για όσους 
έχουν ανάγκη. Η GIVMED συνεργάστηκε με 
γηροκομεία, ΜΚΟ και κοινωνικά φαρμακεία 
σε όλη την πανδημία για να παρέχει τα απα-
ραίτητα φάρμακα και προστατευτικό εξο-
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πλισμό κατά της εξάπλωσης του COVID-19. 
Επιπλέον, η GIVMED έχει πραγματοποιήσει 
διαδικτυακή εκπαίδευση σε ΜΚΟ και επαγ-
γελματίες υγείας σχετικά με τον τρόπο δω-
ρεάς και εύρεσης των απαραίτητων φαρμά-
κων στην αγορά δωρεάν. Έχει δημιουργήσει 
μια πλατφόρμα (https://givmed.org/med-
for-u/auth/lang) όπου ευάλωτες ομάδες και 
εργαζόμενοι των ΜΚΟ μπορούν να βρουν 
το φάρμακο που αναζητούν, κατευθύνοντάς 
τους στις αντίστοιχες τοποθεσίες. Αυτή η 
πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε πέντε γλώσ-
σες για την υποστήριξη όλων των ευάλωτων 
ομάδων, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγω-
γής τους. Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει 
μια λειτουργία που επιτρέπει την παράδοση 
των φαρμάκων στο σπίτι του ωφελούμενου.

5. Steps

Το Steps είναι μια μη κερδοσκοπική πρω-
τοβουλία από ανθρώπους, για ανθρώπους. 
Προσέγγιση όσων έχουν ανάγκη και παρο-
χή πρόσβασης σε τρόφιμα, συμβουλές, ψυ-
χαγωγία, πρώτες βοήθειες, ρούχα και προ-
σωπική υγιεινή ενισχύοντας και βοηθώντας 
τους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους 
και να γίνουν αυτόνομοι. Η χρηματοδότηση 
χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη απαραίτητων 
προμηθειών και παροχών για άτομα που 
ζουν σε κατάσταση δρόμου, όπως προμή-
θειες για το μαγείρεμα γευμάτων, εμφιαλω-
μένο νερό και είδη υγιεινής.

Επίσης, η HumanRights360 υλοποιεί το 
έργο «Street Lawyering» σε συνεργασία με 
το Steps, με την ομάδα που πραγματοποιεί 
τις επισκέψεις στο πεδίο ήταν ένα από τα 
λίγα έργα που παρέμειναν ενεργά καθ ‘όλη 
τη διάρκεια της πανδημίας.

6. Colour Youth Αθήνα

Το Color Youth είναι μια ΜΚΟ αφιερωμέ-
νη στην καταπολέμηση των διακρίσεων εις 

βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και υποστη-
ρίζει την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους 
μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού, 
της θεσμικής πίεσης και της κινητοποίησης 
για προστατευτικές νομικές ρυθμίσεις. Ένα 
από τα βασικά στοιχεία του οργανισμού εί-
ναι να οικοδομήσει μια κοινότητα LGBTQΙ+ 
ατόμων για να βελτιώσει την ορατότητα, Το 
αίσθημα ασφάλειας και την υποστήριξη. Η 
Color Youth αντιμετώπισε σημαντικά εμπό-
δια στην πανδημία, καθώς η πλειονότητα 
των κοινοτικών δραστηριοτήτων της βασίζε-
ται σε προσωπικές συναντήσεις και συγκε-
ντρώσεις που στοχεύουν στην παροχή ενός 
ασφαλούς τόπου για τους ΛΟΑΤΚ νέους της 
Αθήνας. Αυτές οι συναντήσεις ήταν απαραί-
τητες για την πρόσληψη χρημάτων και εθε-
λοντών, οι οποίοι οι ίδιοι είναι ζωτικής σημα-
σίας για τη λειτουργία του οργανισμού. Καθ 
‘όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2020, 
οργάνωσαν τρεις συναντήσεις στον Εθνικό 
Κήπο, με σχεδόν πενήντα άτομα να παρευρί-
σκονται σε κάθε συγκέντρωση. Από το δεύ-
τερο lockdown, κατάφεραν να μεταφέρουν 
ορισμένες δραστηριότητες διαδικτυακά, με 
έναν μικρό αριθμό συναντήσεων της ομά-
δας να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Επιπλέον, όλες οι γενικές ομαδικές συνα-
ντήσεις της κοινότητας πραγματοποιήθη-
καν στο διαδίκτυο. Μερικές από τις ανησυ-
χίες τους σχετικά με το δεύτερο lockdown 
αφορούσαν την προστασία των μελών τους, 
καθώς ο διαδικτυακός χώρος μπορεί εύκο-
λα να θέσει σε κίνδυνο το απόρρητο και την 
ασφάλειά τους. Με την υποστήριξη που έλα-
βε, η Color Youth κατάφερε να συνεχίσει να 
λειτουργεί, πληρώνοντας ενοίκιο και το ει-
σόδημα των μελών της, συνεχίζοντας προ-
γράμματα όπως το Transcare (εκπαίδευση 
γιατρών για τη σωστή φροντίδα των τρανς 
ατόμων), Pharos (εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα για πανεπιστημιακό προσωπικό), Επιλογή 
(εκπαιδευτικά προγράμματα για καθηγητές 
σχολείου), καθώς και ομάδες εστίασης με 
μέλη της κοινότητας LGBTQΙ+.
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7.Hands Up Agency

Το Hands Up είναι ένα πρακτορείο που προ-
σφέρει υπηρεσίες διερμηνείας σε κωφούς 
και άτομα με προβλήματα ακοής. Αναλαμ-
βάνουν υπηρεσίες υποτίτλων και σχεδιασμό 
ιστοσελίδων, παρέχοντας ερμηνεία νοη-
ματικής γλώσσας, για να κάνουν τις σχετι-
κές πλατφόρμες προσβάσιμες και φιλικές 
προς τον χρήστη για τους κωφούς και τους 
έχνοντες προβλήματα ακοής. Ταυτόχρο-
να αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετι-
κά με τους σωστούς τρόπους προσέγγισης 
των κωφών και των ατόμων με προβλήματα 
ακοής. Λόγω του COVID-19, έπρεπε να γίνει 
άμεση αλλαγή όσον αφορά την εφαρμογή 
των υπηρεσιών τους. Χάρη στη δωρεά του 
Ιδρύματος Kahane, το Hands Up κατάφερε 
να δημιουργήσει εκπαιδευτικά βίντεο και 
διαδικτυακά σεμινάρια. Όλα τα βίντεο προ-
ωθήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και στην ιστοσελίδα τους, καθιστώντας τα 
εύκολα προσβάσιμα σε όλους. Συνολικά, 25 
εκπαιδευτικά βίντεο στη νοηματική γλώσσα 
κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο. Η θετική 
ανταπόκριση στα βίντεο ήταν μια μεγάλη 
επιβεβαίωση για το Hands up, το οποίο σχε-
διάζει να συνεχίσει να εργάζεται για τη δη-
μιουργία, επεξεργασία δέκα ακόμη βίντεο, 
με παρόμοιο περιεχόμενο, ακόμη και μετά 
την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης.

8. SKEP

Αυτή η οργάνωση προσπαθεί να προστατεύ-
σει και να ενισχύσει το θεμελιώδες δικαίω-
μα κάθε ανθρώπου να ζει ελεύθερα, χωρίς 
διακρίσεις, σε μια κοινωνία χωρίς αποκλει-
σμούς, όπου όλοι αισθάνονται αποδεκτοί 
και χρήσιμοι σε ένα περιβάλλον ίσων δικαι-
ωμάτων και ευκαιριών. Πρωταρχικός στόχος 
του οργανισμού είναι να καταπολεμήσει την 
άγνοια και τις προκαταλήψεις ενδυναμώνο-
ντας τους νέους με αναπηρία. Κατά τη δι-

άρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, είναι 
απαραίτητη η κοινωνική ένταξη των ατόμων 
με αναπηρίες, ευάλωτων και περιθωριοποι-
ημένων ομάδων. Η χρηματοδότηση στόχευε 
ρητά στην ανάγκη εκπαίδευσης του κοινού 
δημιουργώντας προγράμματα ευαισθητο-
ποίησης για την αναπηρία και την διαφο-
ρετικότητα. Τα προγράμματα διεξήχθησαν 
συνήθως με παρουσία φυσικών ομιλητών 
για την ενίσχυση της ορατότητας. Λόγω της 
πανδημίας, το Skep έπρεπε να προσαρμο-
στεί στις τρέχουσες συνθήκες εφαρμόζο-
ντας μέτρα κοινωνικής απόστασης και προ-
στασίας από την εξάπλωση της πανδημίας. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έπρεπε να 
αντιμετωπιστεί ήταν πώς να διατηρήσει αυ-
τόν τον τύπο ορατότητας προσβάσιμο ακό-
μη και μέσω διαδικτυακών εργαστηρίων.

Η δημιουργία του βίντεο “Ask to Learn” 
ήταν το πρώτο βήμα προς την ψηφιοποίηση 
αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
To Skep έφτιαξε δύο (2) βίντεο μεγάλου μή-
κους και δέκα (10) βίντεο μικρού μήκους τα 
οποία μοιράστηκαν 446 φορές και έλαβαν 
1200 επισημάνσεις «μου αρέσει». Κατά μέσο 
όρο, σχεδόν 20.000 μαθητές εκπαιδεύονται 
κάθε χρόνο από το Skep, αλλά, με αυτές τις 
εκπαιδευτικές συνεδρίες βίντεο και διαδι-
κτύου, ο αριθμός αυτός αναμένεται να είναι 
μεγαλύτερος. Περισσότερα από 500 σχο-
λεία έδειξαν το βίντεο στους μαθητές τους. 
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γράψουν τις 
ερωτήσεις τους και έπειτα να πραγματοποι-
ήσουν μια ζωντανή συζήτηση με έναν από 
τους ομιλητές χρησιμοποιώντας μια ψηφι-
ακή πλατφόρμα. Όλοι οι συνεργαζόμενοι 
οργανισμοί στη χώρα και στο εξωτερικό, συ-
μπεριλαμβανομένης της UNESCO και των 
Ηνωμένων Εθνών, έχουν λάβει τα βίντεο 
για να δώσουν ιδέες για το πώς μπορεί να 
επιτευχθεί τέτοια προβολή σε άλλα μέρη. Τα 
σχόλια ήταν πολύ θετικά και παρακίνησαν 
άλλους οργανισμούς να επικοινωνήσουν με 
το SKEP για μελλοντικές συνεργασίες.
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9. Generation2.0 (G2RED)

Το Generation2.0 (G2RED) προάγει την ίση 
συμμετοχή σε μια διαφορετική κοινωνία, 
ενδυναμώνοντας τις κοινότητες. Καθώς οι 
μετανάστες, και άλλες κοινωνικά ευάλωτες 
ομάδες, αγνοήθηκαν κατά τη διάρκεια αυ-
τής της δύσκολης περιόδου της πανδημίας 
του COVID-19, το G2RED χρησιμοποίησε τη 
χρηματοδότηση που προήλθε από το Open 
Society Foundation, για να ανταποκριθεί 
σε συγκεκριμένες ανάγκες που δημιουργή-
θηκαν από την εκδήλωση της πανδημίας. 
Ορισμένες από τις ανάγκες αφορούσαν 
πληροφορίες για τη δημόσια υγεία, παρα-
κολούθηση παραβιάσεων δικαιωμάτων και 
κάλυψη βασικών αναγκών, συμπεριλαμβα-
νομένης της διανομής τροφίμων, της στέ-
γασης και της νομικής βοήθειας. Η G2RED 
αναγνώρισε ότι οι περιθωριοποιημένες ομά-
δες αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες όταν 
προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση 
στη δημόσια υγεία, θέτοντας τον εαυτό τους 
σε κίνδυνο πιθανής έκθεσης στον ιό και νο-
μικές διώξεις λόγω φυλετικού προφίλ κατά 
τη διάρκεια lockdown που σχετίζεται με την 
πανδημία. Επιπλέον, η G2RED αναγνώρισε 
ότι αυτές οι ομάδες αντιμετωπίζουν περιορι-
σμένες ευκαιρίες εργασίας, οι περισσότερες 
από τις οποίες βρίσκονται σε επικίνδυνες 
συνθήκες εργασίας, λόγω της νομικής κα-
τάστασής τους τους. Για να το αντιμετωπί-
σει αυτό, η G2RED σχεδίασε μια ουσιαστική 
στρατηγική παρέμβασης εστιάζοντας στη 
σωστή διάδοση πληροφοριών, στην αποτε-
λεσματική παρακολούθηση των προστατευ-
τικών μέτρων COVID-19 και στην παρέμβαση 
και υποστήριξη περιπτώσεων όπου σημειώ-
θηκαν παραβιάσεις δικαιωμάτων.

Επιπλέον, το G2RED παρείχε γενικές πληρο-
φορίες στον πληθυσμό σχετικά με τις οδη-
γίες για την υγεία, τις λειτουργίες των κατα-
στημάτων και τη βοήθεια για την υποβολή 
αιτήσεων για κοινωνικές παροχές, τις άδειες 
παραμονής, την πρόσβαση σε υπηρεσίες, 

κ.λπ. Τέλος, η G2RED παρείχε υποστήριξη 
και νομική βοήθεια σε όσους πλησίασαν τον 
οργανισμό για να ζητήσουν βοήθεια.

10. Αρχιπέλαγος

Το Αρχιπέλαγος είναι μια συνεταιριστική 
κοινωνική επιχείρηση που στοχεύει στη δη-
μιουργία θέσεων εργασίας για άτομα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας, μετανάστες, 
πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και άλλα κοι-
νωνικά ευάλωτα άτομα. Με τη χρηματοδό-
τηση που παρέχεται από το Open Society 
Foundations, το Αρχιπέλαγος μπόρεσε να 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας για την κοι-
νωνικοοικονομική ένταξη ατόμων που απο-
κλείονται από την αγορά εργασίας. Από την 
πανδημία COVID-19, έχει σημειωθεί σημα-
ντική αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες 
καθαρισμού, ενισχύοντας τις ευκαιρίες για 
άτομα που είχαν ήδη προσπαθήσει να συμ-
μετάσχουν στην αγορά εργασίας. Ο Αρχι-
πέλαγος ανέπτυξε ένα πρόγραμμα που στο-
χεύει στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας, 
ενώνοντας ανθρώπους που αγωνίζονται να 
βρουν δουλειά λόγω των επιπτώσεων της 
πανδημίας.

Με την παρεχόμενη χρηματοδότηση, το Αρ-
χιπέλαγος κατάφερε να προσλάβει νέα άτο-
μα στην ομάδα του για να προσλάβει νέες 
θέσεις εργασίας για τους δικαιούχους και 
προστασία από ανθυγιεινές ή επικίνδυνες 
συνθήκες εργασίας. Η προσθήκη ενός κοι-
νωνικού λειτουργού στην ομάδα ήταν απα-
ραίτητη για την ψυχολογική ευημερία των 
εργαζομένων ώστε κάποιος να επικοινωνή-
σει και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των 
καθημερινών φόβων και ανησυχιών τους 
μέσω της παροχής συμβουλών. Λόγω του 
αυξημένου φόρτου εργασίας, το εργατικό 
δυναμικό έπρεπε να ενισχυθεί και να είναι 
πλήρως εξοπλισμένο με όλο το απαραίτητο 
καθαριστικό και προστατευτικό υλικό (προ-
σωπικός και εξειδικευμένος προστατευτι-
κός εξοπλισμός, γάντια, μάσκες, στολές για 
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χρήση σε επιβεβαιωμένες περιοχές περί-
πτωσης). Το Αρχιπέλαγος συνεργάστηκε με 
τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σχετικά με 
τον καθαρισμό κατοικιών και εμπορικών κτι-
ρίων και χώρων, κάτι που ήταν ζωτικής ση-
μασίας για την οικοδόμηση της βιωσιμότη-
τας του προγράμματος.

11. Syneirmos - BABEL

Η Syneirmos - BABEL είναι ένας μη κυβερ-
νητικός οργανισμός που εστιάζει στην προ-
ώθηση της ψυχικής και κοινωνικής υγειο-
νομικής περίθαλψης με τη λειτουργία μο-
νάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, 
παρέχοντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη και 
κοινωνική φροντίδα σε ομάδες πληθυσμού 
που υπόκεινται / απειλούνται από κοινωνικό 
αποκλεισμό.

Η πανδημία του COVID-19 δημιούργησε 
ένα αντίξοο περιβάλλον, δημιουργώντας 
μια άμεση απειλή για την ψυχική υγεία 
ατόμων που έχουν ήδη υποστεί τραύμα-
τα ή έχουν βιώσει σημαντικές αντιξοότη-
τες. Η Syneirmos, σε συνεργασία με τη 
HumanRights360, εφάρμοσε μια παρέμβα-
ση τριών επιπέδων για να βοηθήσει όσους 
έχουν ανάγκη ενημερώνοντας, εντοπίζο-
ντας και βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. 
Για να αποφευχθεί η έλλειψη πληροφοριών 
και παραπληροφόρησης, δημιουργήθηκε 
μια διαδικτυακή πλατφόρμα που περιλαμ-
βάνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες 
και τις σχετικές ενημερώσεις σχετικά με το 
COVID-19, βοηθώντας τις ανάγκες των ευά-
λωτων ομάδων.

Επιπλέον, ο Syneirmos δημιούργησε ένα 
πρόγραμμα ψυχοεκπαιδευτικής υποστή-
ριξης σε πιλοτική βάση, συμπεριλαμβανο-
μένων συνεδριών συμβουλευτικής προ-
σωπικού και ομαδικών συνεδριών, για να 
υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τα άτομα 
που έχουν ανάγκη και να εντοπίσει τυχόν 
προσωπικούς, οικογενειακούς και εργα-

σιακούς παράγοντες που επηρεάζουν την 
ψυχική τους υγεία. Ο αριθμός των συμμε-
τεχόντων στα διαδικτυακά σεμινάρια ήταν 
120 άτομα συνολικά, κυρίως επαγγελματίες 
που συνεργάστηκαν με πρόσφυγες στους 
προσφυγικούς καταυλισμού και 25 άτομα 
που εργάζονται εθελοντικά σε οργανισμούς 
(Steps, Positive Voice).

Τέλος, η Syneirmos προχώρησε σε δράσεις 
συνηγορίας και στρατηγικής επικοινωνίας 
για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη συμ-
βολή όλων των εργαζομένων πρώτης γραμ-
μής στην κοινωνία κατά την πανδημία.

12. Ανθρώπινα Δικαιώματα360

Με τη βοήθεια της δωρεάς του Open 
Society Foundation, η HumanRights360 
οργάνωσε εκπαιδευτικά εργαστήρια για να 
βοηθήσει τους ευάλωτους πληθυσμούς και 
εκείνους που εργάζονται άμεσα μαζί τους. 
Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να βελτιώσει 
την εργαλειοθήκη τους για την σωστή αντι-
μετώπιση και την προστασία απέναντι στον 
COVID-19 και να αντιδράσει κατάλληλα σε 
στιγμές κρίσης. Ένα από τα σημαντικότε-
ρα ζητήματα κατά τη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19 ήταν ότι ο ευάλωτος πληθυσμός 
δεν είχε την απαραίτητη πρόσβαση σε πλη-
ροφορίες σχετικά με το πώς μπορούν να 
προστατευτούν επαρκώς. Υπήρξε σημα-
ντική διανομή πληροφοριών σχετικά με 
τον τρόπο απολύμανσης αντικειμένων και 
σωστής χρήσης της χειρουργικής μάσκας. 
Ωστόσο, αυτές οι εκστρατείες στοχεύουν 
προνομιούχους πληθυσμούς με πρόσβαση 
σε χειρουργικές μάσκες, απολυμαντικά χε-
ριών, σαπούνια και την «πολυτέλεια»  χώ-
ρου. Η HumanRights360 εντόπισε την έλ-
λειψη ακρίβειας πληροφοριών για όσους 
δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, χει-
ρουργικές ή ακόμη και υφασμάτινες μάσκες 
υφασμάτων ή σε απολυμαντικά χεριών.

Μετά από προσεκτική, εκτεταμένη έρευνα 
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και διαβούλευση με το γιατρό του οργανι-
σμού, η HumanRights360 δημιούργησε ένα 
εκπαιδευτικό βίντεο σε 7 γλώσσες σχετικά 
με το πώς οι περιθωριοποιημένες ομάδες 
μπορούν να προστατευθούν στο μέγιστο 
των δυνατοτήτων τους. (δείτε τον σύνδε-
σμο: https://fb.watch/2hJ0fqSGMV/). Αυτό 
το βίντεο έχει σχεδιαστεί για να είναι φιλι-
κό προς τα παιδιά αλλά και χωρίς αποκλει-
σμούς παρά τη χώρα καταγωγής, την εθνι-
κότητα, τη φυλετική και εθνοτική ταυτότητα 
ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των ατόμων.

Επιπλέον, η HumanRights360 εντόπισε ότι 
μια σημαντική ανησυχία που αντιμετωπίζει 
ο μεταναστευτικός πληθυσμός είναι η ψυ-
χολογική τους επιδείνωση και η αστάθεια 
της ψυχικής υγείας λόγω του lockdown που 
επιβλήθηκε στους καταυλισμούς προσφύ-
γων και του εκτεταμένου περιορισμού τους 
λόγω του COVID-19. Για να βοηθήσει στην 
προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη 
αυτού του πληθυσμού, η HumanRights360 
δημιούργησε επίσης ένα βίντεο σχετικά με 
το πώς να περνούν τον ελεύθερο χρόνο πα-
ραγωγικά, πώς να διασκεδάσουν μέσα στον 
περιορισμένο χώρο και επίσης να βρουν 
ψυχολογική υποστήριξη (δείτε τον σύνδε-
σμο: https://fb.watch/2hJlAuf_ls/). Και τα 
δύο βίντεο έλαβαν εξαιρετική ανταπόκριση.

Επιπλέον, η HumanRights360 διαπίστωσε ότι 
λόγω της μεγάλης επιβάρυνσης που έχουν 
βιώσει οι ΜΚΟ και άλλες ομάδες λόγω του 
COVID-19, υπήρχε αυξημένη ανάγκη να εκ-
παιδεύσει όσους εργάζονται στον τομέα για 
να παρέχουν βοήθεια σε στιγμές κρίσης. 
Μετά από προσεκτική εξέταση, ο οργανι-
σμός επέλεξε να συνεργαστεί με δύο εμπει-
ρογνώμονες στις Πρώτες Βοήθειες (οργα-
νισμός Πρώτη Βοήθεια) και τις Πρώτες Βο-
ήθειες ψυχικής υγείας. Με τη διοργάνωση 
αυτών των σεμιναρίων, η HumanRights360 
χρηματοδότησε την εκπαίδευση 143 ατό-
μων για παροχή Πρώτων Βοηθειών (σεμινά-
ρια 5 ωρών σε απευθείας σύνδεση) και 144 
ατόμων για την παροχή Πρώτων Βοηθειών 

Ψυχικής Υγείας (διαδικτυακό εργαστήριο 9 
ωρών).

13. Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) -  
Ελληνικό Τμήμα

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνέχισαν τις 
προσπάθειές τους για την προστασία του 
μεταναστευτικού πληθυσμού τόσο στην 
ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά της 
Ελλάδας. Κατά την έναρξη της πανδημίας, 
οι ΓΧΣ είχαν καθορισμένη περιοχή για την 
προστασία των ασθενών και των ευάλωτων 
στο στρατόπεδο της Μόριας, ωστόσο αντι-
μετώπισαν νομικές διώξεις από τον δήμο 
αναγκάζοντας το κλείσιμο αυτής της περι-
οχής. Οι ΓΧΣ έπρεπε να αλλάζουν συνεχώς 
τις πρακτικές και τις στρατηγικές του καθώς 
τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του ιού άλλα-
ξαν επίσης μέρα με τη μέρα. Σε συνεργασία 
με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, 
προσπάθησαν να παρακολουθήσουν την 
εξάπλωση του κοροναϊού παρέχοντας τις 
υπηρεσίες τους στους νεοεισερχόμενους 
και σε αυτούς που βρίσκονται στα στρατό-
πεδα της χώρας.

Οι ΓΧΣ δεν εντόπισαν κανένα καθορισμένο 
πρωτόκολλο για τη σωστή θεραπεία και δι-
αχείριση του μεταναστευτικού πληθυσμού, 
δίνοντας προτεραιότητα σε ζητήματα που 
σχετίζονται με τον κοροναϊό και αγνοώντας 
άλλες εξίσου σοβαρές περιπτώσεις. Η ψυ-
χική υγεία και η ψυχολογική υποστήριξη εί-
ναι δύο τομείς στους οποίους οι ΓΧΣ έχουν 
εντοπίσει ότι αντιμετωπίζουν υπερβολική 
αδιαφορία, τόσο για τον πληθυσμό των με-
ταναστών όσο και για εκείνους που εμπλέ-
κονται στην παροχή φροντίδας κατά του 
COVID-19.

Οι ΓΧΣ συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες 
που σχετίζονται με καθαρό νερό και αποχέ-
τευση για τον πληθυσμό των μεταναστών 
στο νησί της Σάμου και παρέχουν βοήθεια 
για απρόσμενες κρίσεις, όπως ο σεισμός 

https://fb.watch/2hJ0fqSGMV/)
https://fb.watch/2hJlAuf_ls/
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στο νησί. Για να υποστηρίξει τις κοινότητες 
των μεταναστών και εκείνους που εργάζο-
νται μαζί τους, οι ΓΧΣ παρείχαν πολλά εκ-
παιδευτικά προγράμματα μέσω ψηφιακών 
πλατφορμών, διδάσκοντας άτομα και επαγ-
γελματίες υγείας πώς να χρησιμοποιούν 
σωστά τα προστατευτικά εργαλεία και να 
προστατεύονται από ψυχολογικές εξάρσεις. 
Οι ΓΧΣ παρατήρησαν σημαντική αύξηση 
του ενδιαφέροντος να παρακολουθήσουν 
εργαστήρια ψυχολογικής υποστήριξης κατά 
το δεύτερο lockdown. Στην πρώτη, οι άν-
θρωποι εστίασαν περισσότερο στην άμεση 
ρπροστασία και όχι στις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις.

Οι ΓΧΣ συνεργάζονται αδιάκοπα με τα με-
γάλα νοσοκομεία στην Ελλάδα, όπως ο 
Ευαγγελισμός και η Σωτηρία, τα οποία βο-
ήθησαν στην παρακολούθηση των περιπτώ-
σεων ασθενών που έχουν επιβιώσει μετά 
τη νόσηση από COVID-19, παρακολουθώ-
ντας τα συμπτώματά τους πριν και μετά την 
ανάρρωση του COVID-19.

14. Ελληνικό Συμβούλιο για  
τους Πρόσφυγες (GCR)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυ-
γες (GCR) είναι ένας μη κυβερνητικός οργα-
νισμός, που δραστηριοποιείται στον τομέα 
του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Σε καθημερινή βάση, το ΕΣΠ παρέχει 
δωρεάν νομική και ψυχοκοινωνική συμβου-
λευτική και βοήθεια σε πρόσφυγες και υπη-
κόους τρίτων χωρών που δικαιούνται διεθνή 
προστασία στην Ελλάδα. Προτεραιότητα δί-
νεται στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις, όπως 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, θύματα βασανιστηρίων, μονο-
γονεϊκές οικογένειες κ.λπ.

Οι παρεμβάσεις του ΕΣΠ καλύπτουν όλους 
τους βασικούς τομείς της διαδικασίας έντα-
ξης, μέσω του Διαπολιτισμικού Κέντρου 
«Πυξίδα» που παρέχει υποστήριξη σε ψυχο-

κοινωνικά και νομικά ζητήματα, στην εκπαί-
δευση, τον πολιτιστικό προσανατολισμό και 
την απασχόληση, τόσο σε ενήλικες, αλλά 
κυρίως σε νέους πρόσφυγες και ασυνόδευ-
τους ανηλίκους. Η «Πυξίδα» ακολουθεί μια 
προσέγγιση ισότητας των φύλων σε όλα τα 
έργα που εφαρμόζει και υποστηρίζεται από 
μια μικρή ομάδα προσωπικού και ένα με-
γάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν 
τις υπηρεσίες και την υποστήριξή τους σε 
όλους τους τομείς.

Το ΕΣΠ σε συνεργασία με τη 
HumanRights360 στοχεύει στην ενίσχυση 
των ψυχολογικών υπηρεσιών και των υπηρε-
σιών παροχής συμβουλών για την απασχό-
ληση που προσφέρονται στο συγκεκριμένο 
κέντρο. Ο ψυχολόγος παιδιών κάλυψε τις 
ανάγκες των ανηλίκων που, όπως τα παιδιά 
που παρακολουθούν τα προσχολικά μαθή-
ματα στο κέντρο και εκείνα που παρακο-
λουθούν τα απογευματινά μαθήματα, και ο 
σύμβουλος απασχολησιμότητας πραγματο-
ποίησε συναντήσεις με κοινότητες προσφύ-
γων και δέχτηκε εσωτερικά) και εξωτερικές 
παραπομπές (άλλες ΜΚΟ).

15. Documatism 

Το Documatism είναι μια μη κερδοσκοπική 
εταιρία με στόχο την εκπαίδευση και ευαι-
σθητοποίηση της κοινωνίας, την ενίσχυση 
της σημασίας του πολιτισμού και την ανά-
δειξη του ρόλου που διαδραματίζει στην 
ενίσχυση των ανθρώπινων δεσμών και σχέ-
σεων. Το Documatism δραστηριοποιείται 
από το 2009 με σκοπό τον επαναπροσδιορι-
σμό της πραγματικότητας μέσω της τέχνης, 
αξιοποιώντας την πραγματική δύναμη του 
ντοκουμέντου ως ουσιαστικό σημείο εκκί-
νησης για μια τέχνη με κοινωνικές παρεμ-
βάσεις.

To Documatism σε συνεργασία με τη 
HumanRights360 ξεκίνησε το έργο 
AfroGreeks που στοχεύει στην κατάργηση 
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των περιορισμών, των διαιρέσεων και των 
στερεοτύπων και την αποδοχή και ένταξη 
των νέων Αθηναίων με την τέχνη ως το κύριο 
όπλο. Την ικανότητα έκφρασης Αφρο-Ελλή-
νων καλλιτεχνών - που στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι περιορισμένοι-, ο δημι-
ουργικός διάλογος των Αφρο-Ελλήνων με 
καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερι-
κό, δημιουργώντας μια «στέγη» όπου αυτός 
ο δημιουργικός διάλογος μπορεί να συνεχι-
στεί. Τελικά έδωσε πρόσβαση σε Αφρο-Έλ-
ληνες καλλιτέχνες σε μέρη όπως η Όπερα 
και μετά εξαπλώθηκε στις γειτονιές της πό-
λης, σε άλλες πόλεις και σε άλλες χώρες 
που λειτουργούν ως παράδειγμα για νέους 
καλλιτέχνες δεύτερης γενιάς που αισθάνο-
νται περιθωριοποιημένοι.

16. Me Alla Matia

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Mε Άλλα 
Μάτια» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018 ως 
το επόμενο βήμα του meallamatia.gr, μιας 
μοναδικής και πλήρως προσβάσιμης πύλης 
κοινωνικών ειδήσεων. Οι ενέργειές της πε-
ριλαμβάνει: Παροχή κοινωνικής πρόνοιας 
και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ευάλω-
τες κοινωνικές ομάδες και τις οικογένειές 
τους σε όλη την Ελλάδα • Συμβουλευτική 
προσβασιμότητας • Εταιρικά εργαστήρια 
για την διαφορετικότητα.

Με την υποστήριξη της HumanRights360, η 
«Με Άλλα Μάτια» ξεκίνησε την ψηφιακή κα-
μπάνια “Speak Up” με στόχο της δημιουργί-
ας ενός άτυπου κώδικα συμπεριφοράς για 
μια σωστή παρουσίαση των ατόμων με ανα-
πηρία από τα ΜΜΕ. Η εκστρατεία «Speak 
Up» εστιάζει στην αλλαγή της επικρατού-
σας νοοτροπίας και στην αποδόμηση των 
βαθύτερων στερεοτύπων για τη βελτίωση 
της ζωής των ατόμων με αναπηρία, ρίχνο-
ντας φως σε όλες τις θετικές δυνατότητες, 
προκειμένου να μετατρέψει την αίσθηση 

του οίκτου του κοινού σε ώριμη συνειδη-
τοποίηση της πραγματικότητας. Αυτή η εκ-
στρατεία περιλαμβάνει: i) σύντομα βίντεο 
που παρουσιάζουν πτυχές της καθημερινής 
ζωής των ατόμων με αναπηρία που είναι 
ως επί το πλείστων άγνωστα στο κοινό, ii) 
γραπτές συνεντεύξεις με άτομα με αναπη-
ρία με τη μορφή προσωπικών πορτρέτων, 
iii) ζωντανές μεταδόσεις κατά τη διάρκεια 
του lockdown μέσω κοινωνικών δικτύων με 
ακτιβιστές, καλλιτέχνες και οργανώσεις.

17. Tandem 

Η Tandem είναι ένας μη κερδοσκοπικός ορ-
γανισμός που ιδρύθηκε το 2007 προκειμέ-
νου να συστηματοποιήσει τη συμβολή των 
εθελοντών στη ζωή των παιδιών και των 
νέων με αναπηρίες που ζουν μέσα στο Κέ-
ντρο Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία 
(πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας). Η υποστήριξη του 
Tandem βασίζεται μοντέλο σύμφωνα με το 
οποίο η αναπηρία ορίζεται ως η μη προσβά-
σιμη για ανθρώπους με αναπηρία. 

Μέσω της υποστήριξης της HumanRights360, 
η Tandem συνέχισε το έργο της σε αυτές 
τις κρίσιμες στιγμές της πανδημίας του 
COVID-19. Είναι σημαντικό για τα παιδιά να 
συνεχίσουν να λαμβάνουν εκπαιδευτική, 
ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη 
και καθοδήγηση για να ενισχύουν συνεχώς 
την μαθησιακή τους ανάπτυξη, τη διανοη-
τική διέγερση, τη σωματική κίνηση, την αλ-
ληλεπίδραση και τις συναισθηματικές στρα-
τηγικές αντιμετώπισης. Το να σταματήσουν 
αυτά τα μαθήματα (εκτός από το κλείσιμο 
των σχολείων και χωρίς βοήθεια στο σπίτι) 
θα οδηγούσε σε παραίτηση, στέρηση, ενώ 
θα αντιμετώπιζε επίσης σημαντικές δυσκο-
λίες για την αντιμετώπιση των αποτυχιών. Η 
πανδημία ανέδειξε τους κινδύνου όχι μόνο 
σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και στο επίπε-
δο προστασίας και υγείας. Για το λόγο αυτό, 
μέσω ενός βίντεο συνηγορίας, το Tandem 
θα δημιουργήσει περισσότερη ευαισθητο-
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ποίηση σχετικά με τη ζωή μέσα στα ιδρύ-
ματα και θα επηρεάσει τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής να μεταμορφώσουν το 
σύστημα της θεσμικής φροντίδας.

18. Perpato - Σύλλογος ατόμων με 

κινητική αναπηρία και φίλων

Ο Σύλλογος «Περπάτω» για Άτομα με Προ-
βλήματα Κινητικότητας και Φίλους εδρεύ-
ει στο Νομό Ροδόπης  ιδρύθηκε το 2002 
στην πόλη της Κομοτηνής, όπου ασκεί τις 
δραστηριότητές του μέχρι σήμερα. Ο στό-
χος και ο σκοπός των μελών ήταν πάντοτε 
να ενώνει, να ενημερώνει και να οργανώνει 
άτομα με προβλήματα κινητικότητας στον 
Νομό Ροδόπης, με την ελπίδα ότι, μέσω συ-
ντονισμένων προσπαθειών, τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία 

στην καθημερινή τους ζωή, θα βοηθήσουν 
ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες συν-
θήκες διαβίωσης και ο Νομός Ροδόπης θα 
μπορούσε να γίνει ένα πλήρως προσβάσιμο 
περιβάλλον διαβίωσης και ένα κοινωνικό 
μοντέλο.

Στο πρώτο κύμα της πανδημίας στην Ελ-
λάδα, οι ιατρικές υπηρεσίες του Συλλόγου 
προς τους δικαιούχους μειώθηκαν δραματι-
κά έως και 80%, λόγω της μη φυσικής τους 
παρουσίας στις εγκαταστάσεις του Συλλό-
γου και της έλλειψης γνώσεων και εξοπλι-
σμού. Ως εναλλακτική, δημιουργήθηκε ενα 
σχέδιο τηλε-υγείας, με την υποστήριξη της 
HumanRights360, έτσι ώστε ο Σύνδεσμος 
να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του 
στους ωφελούμενους και στους πιθανούς 
δικαιούχους. 
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1. Τα EEA Grants στην Ελλάδα

Η ιστορία των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και 
της Νορβηγίας καλύπτει 25 χρόνια ευρω-
παϊκής συνεργασίας. Την 1η Ιανουαρίου του 
1994, η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οι-
κονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ) τίθεται σε 
ισχύ. Η Συμφωνία συγκεντρώνει τα 28 κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη 
EEA EFTA – Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορ-
βηγία – σε μια ενιαία αγορά, η οποία ανα-
φέρεται ως «εσωτερική αγορά». Δημιουρ-
γούνται οι επιχορηγήσεις του ΕΟΧ και της 
Νορβηγίας (EEA and Norway Grants). Στό-
χος τους είναι να μειωθούν οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες στον Ευρωπαϊκό Οι-
κονομικό Χώρο, να ενισχυθούν οι διμερείς 
σχέσεις μεταξύ των δωρητριών χωρών και 
των δικαιούχων χωρών, και να βελτιώσει τη 
δυνατότητα των τελευταίων, να χρησιμοποι-
ούν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς.

Στις 31 Οκτωβρίου 2017 η Ισλανδία, το Λι-
χτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν νέα 
συμφωνία συνεργασίας με την Ελλάδα για 
νέα προγράμματα στο πλαίσιο των επιχο-
ρηγήσεων ΕΟΧ 2014-2021. Τα προγράμματα 
αυτά αφορούν τους παρακάτω τομείς προ-
τεραιότητας:

  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

  Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά

  Τοπική ανάπτυξη και Μείωση της φτώ-
χειας

  Διαχείριση υδάτων

  Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Εξοικο-
νόμηση ενέργειας

  Χρηστή διακυβέρνηση, Θεσμοί και Δια-
φάνεια

  Άσυλο και Μετανάστευση (Ενίσχυση 
εθνικών συστημάτων ασύλου και μετα-
νάστευσης)

  Άσυλο και Μετανάστευση (Επείγουσες 
ανάγκες για την υποδοχή και ταυτοποί-
ηση νέων αφίξεων και διαμονή ευπαθών 
ομάδων)

  Κοινωνία των Πολιτών

2. Ο ρόλος μας ως Διαχειριστής  

Επιχορήγησης

Στις 21 Φεβρουαρίου του 2019, υπογράφη-
κε η Συμφωνία  (Programme Implementation 
Agreement) μεταξύ του Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού (Financial Mechanism Office 
(FMO)) της HumanRights360 και της SOL 
CROWE. Και οι δυο οργανισμοί επιλέχθη-
καν από τον FMO, για να λειτουργήσουν 
από κοινού ως Διαχειριστής επιχορήγησης 
για δύο προγράμματα στην Ελλάδα, κατά 
τη χρηματοδοτική περίοδο 2019-2024: Πρό-
γραμμα Ι: «Τοπική ανάπτυξη και Μείωση της 
φτώχειας» και Πρόγραμμα ΙΙ: «Άσυλο και 
Μετανάστευση» (Αντιμετώπιση επειγουσών 
αναγκών για την υποδοχή και  καταγραφή 
των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση ευ-
άλωτων ομάδων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

EEA Grants 
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Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης είναι καταρ-
χήν αρμόδιος για την έναρξη και υλοποίηση 
των Προγραμμάτων. Αυτό ενδεικτικά περι-
λαμβάνει την προετοιμασία των έργων που 
τα αποτελούν και τη δημιουργία ενός κατάλ-
ληλου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 
Αυτό ενδεικτικά περιλαμβάνει:

1. Την περιγραφή των λειτουργιών κάθε 
στοιχείου της δομής διαχείρισης (μονά-
δα, 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 δια-
χωρισμού των καθηκόντων μεταξύ και 
εντός των περιεχομένων της δομής δια-
χείρισης.

3. Τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορ-
θότητας και της κανονικότητας των δη-
λωθεισών δαπανών.

4. Τα διαδικτυακά συστήματα ως μέσο υπο-
βολής αιτήσεων και εκθέσεων των προ-
γραμμάτων, υποβολής καταγγελιών και 
διαβίβασης πληροφοριών.

5. Την περιγραφή του εσωτερικού ελέγχου 
ως μέσου αξιολόγησης και προσαρμο-
γής του συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου.

6. Τα συστήματα και διαδικασίες που εξα-
σφαλίζουν επαρκή διαδρομή ελέγχου.

7. Την πρόληψη, η ανίχνευση και ακύρωση 
των παρατυπιών και της απάτης ειδικό-
τερα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
είσπραξης καταβληθέντων ποσών.

8. Τη διασφάλιση της συμβολής των έργων 
στους γενικούς στόχους του Χρηματο-
δοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021 
και των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων 
και στόχων του Προγράμματος.

9. Την ανάπτυξη επιτροπών οι οποίες δια-
σφαλίζουν τεχνογνωσία, διαφάνεια, λο-
γοδοσία και  μεροληψία στις διαδικασίες 
επιλογής και υλοποίησης έργων. Κατά τη 
διάρκεια του 2019 δημιουργήθηκαν τέσ-
σερις (4) επιτροπές από τον Διαχειριστή 
Προγραμμάτων.
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10. Την ανάπτυξη του κειμένου της πρό-
σκλησης, τις διαδικασίες επιλογής, συ-
μπεριλαμβανομένου 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 επι-
τροπών που συνιστούν τα έργα που θα 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προ-
γράμματος.

12. Την εξασφάλιση κατάλληλης τεχνικής 
βοήθειας, προσέγγισης, καθοδήγησης 
σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολι-
τών, υποστήριξη της προετοιμασίας και 
της υλοποίησης των σχεδίων, προετοι-
μασία και υποβολή εκθέσεων στο FMO 
σχετικά με την εφαρμογή των προγραμ-
μάτων και εξασφάλιση της υποβολής 
εκθέσεων από τους φορείς υλοποίησης 
των σχεδίων.

13. Την προετοιμασία σχεδίου παρακολού-
θησης για τα έργα που ανατίθενται, τα 
οποία επιβλέπονται από το γραφείο 
χρηματοδοτικού μηχανισμού, διευκολύ-
νοντας και ενθαρρύνοντας τις διμερείς 
ανταλλαγές σε επίπεδο προγραμμάτων 
και έργων, οι οποίες θα είναι αμοιβαία 
επωφελείς και θα συμβάλλουν στους 
στόχους.

3. Τα προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι: ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΦΤΏΧΕΙΑΣ

Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση 
της Φτώχειας» στην Ελλάδα φιλοδοξεί να 
συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής και 
οικονομικής συνοχής, μέσα από: 1) δράσεις 

που αποσκοπούν στην κοινωνική και οικονο-
μική ανάπτυξη, σε συγκεκριμένες γεωγρα-
φικές περιοχές, 2) δραστηριότητες κατά των 
διακρίσεων που επικεντρώνονται σε ομάδες 
ευάλωτες στον κοινωνικό και οικονομικό 
αποκλεισμό, 3) παρεμβάσεις με στόχο την 
ανάπτυξη ικανοτήτων, ιδίως των πιο ευάλω-
των ατόμων, και την αύξηση των προοπτι-
κών απασχόλησής τους, 4) διασφάλιση της 
ποιότητας και της πρόσβασης σε υπηρεσί-
ες κοινωνικής πρόνοιας, και 5) δημιουργία/ 
ενίσχυση δικτύων και ανταλλαγές πολιτικών 
μεταξύ Δήμων.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.500.000 ΕΥΡΏ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙ: ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Το πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση» 
(Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για την 
υποδοχή και  καταγραφή των αιτούντων 
άσυλο και για τη στέγαση ευάλωτων ομά-
δων) στην Ελλάδα φιλοδοξεί να συμβάλει 
στη διασφάλιση της νομικής προστασίας, 
στην υποστήριξη και φροντίδα για τους πιο 
ευάλωτους αιτούντες άσυλο, με έμφαση στα 
ασυνόδευτα παιδιά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε έργα που ενι-
σχύουν την πορεία προς την ανεξαρτησία 
των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, ενθαρρύ-
νοντας τη μετάβασή τους από την υποστη-
ριζόμενη διαβίωση στα κέντρα, στην έντα-
ξή τους στην τοπική κοινότητα, καθώς και 
την πορεία τους προς την επιστροφή και 
την επανένταξη στις χώρες καταγωγής (για 
απορριφθέντες αιτούντες).

ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ: 16.500.000 ΕΥΡΏ.
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4. Τα έργα με μια ματιά!  

Πρόγραμμα Ι: Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας

(ΕΡΓΟ) «Συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία»

(ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland

(ΣΤΟΧΟΣ)
Εκπαίδευση και mentoring σε Διευθυντές και εκπαιδευτικούς 
150 σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 1,5 εκατ. ευρώ

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Σε εξέλιξη

(ΕΡΓΟ) Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

(ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) SolidarityNow

(ΣΤΟΧΟΣ) Αύξηση ευκαιριών κοινωνικής ένταξης για ευάλωτα άτομα

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 2 εκατ. ευρώ

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Σε εξέλιξη

(ΕΡΓΟ)
«Αυξημένες ευκαιρίες για ένταξη ανέργων στην αγορά εργα-
σίας»

(ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) Δήμος Αθηναίων

(ΣΤΟΧΟΣ) Ένταξη ευάλωτων ατόμων στην αγορά εργασίας 

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 3 εκατ. ευρώ

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Έναρξη 2021

Πρόγραμμα ΙΙ: Άσυλο και Μετανάστευση

(ΕΡΓΟ) Ανοιχτή πρόσκληση

(ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΑΡΣΙΣ, IRC, MdM, ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ, ΣΜΑΝ

(ΣΤΟΧΟΣ)
Βελτίωση της ποιότητας διαμονής και άλλων υπηρεσιών που 
παρέχονται σε ανοικτά κέντρα υποδοχής

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 7,6 εκατ. ευρώ

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Σε εξέλιξη

(ΕΡΓΟ)
«Ανάπτυξη ικανοτήτων για αξιοπρεπή υποδοχή και προστασία 
των δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο 
στην Ελλάδα»

(ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC) / NORCAP
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(ΣΤΟΧΟΣ)
Ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων οργανισμών να δια-
σφαλίζουν την προστασία των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, 
ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανήλικων

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 3,5 εκατ. ευρώ

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Σε εξέλιξη

(ΕΡΓΟ)
«Διασφάλιση ποιότητας διαδικασιών ασύλου και δωρεάν νομι-
κής βοήθειας σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο»

(ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR)

(ΣΤΟΧΟΣ)
Βελτίωση διαδικασιών και ενίσχυση της ικανότητα των ελληνι-
κών επιτροπών στις υπηρεσίες ασύλου και προσφυγών

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 3 εκατ. ευρώ

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Ολοκληρώθηκε

(ΕΡΓΟ)
«Υποβοηθούμενη εκούσια επιστροφή και επανένταξη ευάλω-
των ομάδων»

(ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM)

(ΣΤΟΧΟΣ)
Εξασφάλιση εθελοντικής επιστροφής μεταναστών ή άλλων 
ευάλωτων ομάδων

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 1 εκατ. ευρώ

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Έναρξη 2021

Διμερείς Συνεργασίες

Πρόγραμμα Ι: Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας

(ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) Ανοικτή πρόσκληση και προκαθορισμένοι Φορείς υλοποίησης

(ΣΤΟΧΟΣ)
Ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ ΜΚΟ στην Ελλάδα και 
φορέων από τις δωρήτριες χώρες.

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 125.000 ευρώ

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Έναρξη 2021

Πρόγραμμα ΙΙ: Άσυλο & Μετανάστευση

(ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) Προκαθορισμένοι Φορείς υλοποίησης

(ΣΤΟΧΟΣ)
Ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ ΜΚΟ στην Ελλάδα και 
φορέων από τις δωρήτριες χώρες.

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 50.000 ευρώ

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Έναρξη 2021

Κατά τη διάρκεια του 2020, ξεκίνησε ο σχεδιασμός των προσκλήσεων των Διμερών συνεργα-
σιών, ο οποίος, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, μεταφέρθηκε για το 2021.
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5. Οι επιπτώσεις της πανδημίας  
του κορονοϊού (COVID-19)

Αναρίθμητα είναι τα περιοριστικά μέτρα που 
θεσπίστηκαν παγκοσμίως με σκοπό να μει-
ωθεί η διασπορά της πανδημίας. Σε πολλές 
χώρες, οι μετακινήσεις έχουν περιοριστεί, 
ενώ σε άλλες έχουν ανασταλεί πλήρως. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, η πανδημία έχει 
επηρεάσει ζωτικά την πορεία των έργων των 
προγραμμάτων Ι και ΙΙ.

Αμέσως μετά την αναφορά των πρώτων 
κρουσμάτων COVID-19 στην Ελλάδα, η κυ-
βέρνηση ανακοίνωσε στις 17 Μαρτίου 2020 
μέτρα για να αποτρέψει το πιθανό ξέσπα-
σμα κρουσμάτων στα camps τόσο των νη-
σιών όσο και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα 
μέτρα περιλάμβαναν αυστηρούς περιορι-
σμούς στην έξοδο από τα camps, εκτός από 
την αγορά βασικών αγαθών, την αναστολή 
δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης της 
άτυπης εκπαίδευσης και την απαγόρευση 
πρόσβασης στους επισκέπτες, εκτός από 
εκείνους που παρέχουν βασικές υπηρεσίες. 

Αυτοί οι περιορισμοί είχαν άμεσο αντίκτυ-
πο στα έργα και στις δράσεις των Φορέων 
υλοποίησης, οι οποίοι παρέχουν βοήθεια 
στους αιτούντες άσυλο. Ο περιορισμός των 
μετακινήσεων και η συνολική μείωση της 
οικονομικής δραστηριότητας οδήγησαν σε 
καθυστερήσεις στις προμήθειες στα περισ-
σότερα από τα έργα. Επιπλέον, η πανδημία 
επηρέασε σε διαφορετικό βαθμό τα έργα, 
ανάλογα τον τόπο υλοποίησής τους. Για πα-
ράδειγμα η Βόρεια Ελλάδα υπέφερε περισ-
σότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή από 
την πανδημία COVID-19 έως το τέλος του 
2020, βρισκόμενη σε παρατεταμένα μέτρα 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Σημειώθη-
καν επίσης καθυστερήσεις τόσο στις πα-
ραπομπές όσο και στις τοποθετήσεις των 
ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς πολλά από 
τα Safe-zones, ξενοδοχεία και δομές φιλο-
ξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων βρίσκονταν 

σε καραντίνα, λόγω των μέτρων κατά της δι-
ασποράς του COVID-19.

Η πανδημία επηρέασε επίσης καθοριστικά το 
έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Wergeland, 
καθώς τα σχολεία έκλεισαν για τουλάχιστον 
7 μήνες μέσα στο 2020. Δυστυχώς, η κυβέρ-
νηση αποδείχθηκε μη υποστηρικτική και οι 
συγκεκριμένες αποφάσεις του Υπουργείου 
Μετανάστευσης (π.χ. lockdowns σε camps 
προσφύγων χωρίς κρούσματα COVID-19), 
οδήγησαν σε σοβαρό αποκλεισμό παιδιών 
προσφύγων από την εκπαίδευση.

6. Τα έργα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι: ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΦΤΏΧΕΙΑΣ

1 ΕΡΓΟ: «Σχολεία για όλους: Συμπερίληψη 
παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 05/2019 - 08/2022 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Wergeland (EWC)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Ενσωμάτωση των παιδιών 
προσφύγων στα ελληνικά σχολεία

Σε σχολεία με τάξεις υποδοχής για μαθητές πρό-
σφυγες, Διευθυντές και εκπαιδευτικοί, σε όλη την 
Ελλάδα, εκπαιδεύονται για τη δημιουργία ποιοτι-
κών, ασφαλών και χωρίς αποκλεισμούς σχολείων. 
Καθ ‹όλη τη διάρκεια του έτους, η σχολική κοι-
νότητα (Διευθυντές, εκπαιδευτικοί και εκπρόσω-
ποι γονέων) συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις από 
εξειδικευμένο προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτών των 
εκπαιδεύσεων πραγματοποιούνται ποικίλες δρα-
στηριότητες και εργαστήρια, στα οποία συμμετέ-
χουν και μαθητές του εκάστοτε σχολείου.

Το «Σχολεία για όλους» είναι ένα εθνικό 
σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων στην Ελλάδα. 
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η συμπερί-
ληψη των παιδιών προσφύγων σε ελληνικά 
σχολεία. Για να το επιτύχει αυτό, το Ευρω-
παϊκό Κέντρο Wergeland (EWC) προσφέρει 
εκπαίδευση και καθοδήγηση σε Διευθυντές 
και καθηγητές 150 σχολείων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, σε ολόκληρη τη χώρα, 
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από έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με 
διεθνή εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία. 
Οι εκπαιδεύσεις στοχεύουν να εξοπλίσουν 
τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς 
των σχολείων με τα εργαλεία, την ικανότητα 
και την αυτοπεποίθηση για τη διαχείριση των 
αντιπαραθέσεων και την αντιμετώπιση κρί-
σιμων θεμάτων, όπως η μισαλλοδοξία, οι δι-
ακρίσεις, ο ρατσισμός και η ρητορική μίσους 
μέσα στο σχολείο και την τοπική κοινότητα. 

Το έργο υλοποιείται υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής. Το Πανεπιστήμιο του 
Leeds Beckett (UK) προσφέρει την εμπειρία 
του για την παρακολούθηση και την αξιολό-
γηση του έργου κατά την υλοποίησή του.

Στην αρχή του έργου, 28 περιφερειακοί εκ-
παιδευτές επιλέχθηκαν ανάμεσα σε περισ-
σότερες από 700 αιτήσεις και εκπαιδεύτη-
καν για να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές 

και μέντορες σε σχολεία που συμμετείχαν 
στο έργο. Το 2020, 15 ακόμη περιφερειακοί 
εκπαιδευτές εκπαιδεύτηκαν και μπήκαν στην 
ομάδα. Το έργο υποστηρίζεται επιστημονικά 
από κορυφαίους Ευρωπαίους εμπειρογνώ-
μονες από τους τομείς της εκπαίδευσης για 
τη ιδιότητα του πολίτη, την ένταξη και την 
εκπαίδευση προσφύγων. Συμβάλλουν στην 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του έρ-
γου καθ’ όλη τη διάρκειά του, αλλά και με 
συμβουλές και ενημερωμένες έρευνες και 
δεδομένα σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτι-
κές και πρακτικές για την ένταξη των προ-
σφύγων στην εκπαίδευση. Ο πρώτος χρόνος 
υλοποίησης ήταν σημαντικός για την από-
κτηση εμπειρίας και την πιλοτική εφαρμογή 
της μεθοδολογίας μέσω της εφαρμογής με 
μικρότερο αριθμό σχολείων δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του έργου έως 
τώρα:

Αττική και ΕύβοιαΒόρεια Ελλάδα

 18 
  ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

 71 
  Διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί 

και γονείς 3 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ

 25 
  ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, βασισμένα στο πλαίσιο των ικανοτήτων του δη-
μοκρατικού πολιτισμού (Συμβούλιο της Ευρώπης), πραγματοποιήθηκαν τον Ια-
νουάριο-Φεβρουάριο του 2020, τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από 
τους περιφερειακούς εκπαιδευτές.

 210
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

16
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΚΑΝ 
ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΙΤΕ 
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.
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Παρά το γεγονός ότι το σχολείο μας είχε 
μαθήματα υποδοχής από το παρελθόν, ήταν η 
πρώτη φορά που οι εκπαιδευτικοί έδωσαν 
πραγματικά προσοχή στην ανάγκη ένταξης των 
μαθητών προσφύγων στη σχολική κοινότητα.

Δάσκαλος.

Ο λόγος των ωφελούμενων...

Η επαφή μου με άλλους γονείς και δασκάλους των 
παιδιών μου ήταν πραγματικά χρήσιμη. Έμαθα 
πολλά πράγματα για τους πρόσφυγες, γνώρισα 
ενδιαφέροντα άτομα και μοιράστηκα κοινές ιδέες 
και σκέψεις σχετικά με ένα ανοιχτό σχολείο για 
όλους τους μαθητές. Εύχομαι να διατηρήσουμε 
αυτήν την επαφή σε ένα πιο σταθερό πλαίσιο

Γονέας

Ακόμα και αν το σχέδιο εφαρμογής δεν 
ολοκληρώθηκε, ήταν πολύ σημαντικό 
που οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν 
για να το σχεδιάσουν και να θέσουν τα 
απαραίτητα βήματα. Οι εκπαιδευτικοί 
έμαθαν «πώς να σχεδιάζουμε μαζί», 
χρήσιμη εμπειρία για το μέλλον 

Εκπαιδευτής
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2 ΕΡΓΟ: Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας (ΚΑΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5/2019 - 06/2021

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: SolidarityNow

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Αυξημένες ευκαιρίες για 
ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των 
ευάλωτων ατόμων

To Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας παρέχει δω-
ρεάν υπηρεσίες, όπως ψυχολογική υποστή-
ριξη-συμβουλευτική, κοινωνικές, νομικές και 
λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες απασχολη-
σιμότητας κ.α. που απευθύνονται σε ευάλω-
τες ομάδες πληθυσμού. Στόχος του είναι να 
υποστηρίξει περιθωριοποιημένα και ευάλωτα 
άτομα που κατοικούν εντός και γύρω από την 
Αθήνα και να τους δώσει τη δυνατότητα να γί-
νουν ενεργά και παραγωγικά μέλη της κοινω-
νίας. Το έργο αποσκοπεί στο να  αυξήσει τις 
ευκαιρίες ένταξης και να ανοίξει το δρόμο για 
την κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων.

1,166
άτομα

       

680
εκπροσωπήσεις

       

197
άτομα

2,086
ψυχολογικές  
συνεδρίες        

6,170
ωφελούμενους

69%
άνδρες

31%
γυναίκες

60%
30%

10%6%

Αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες

Άτομα χωρίς έγγραφα

Με άλλο νομικό καθεστώς

Έλληνες πολίτες  

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (2020)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (2020)

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ (2020)

241
ΒΡΗΚΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

758
ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΗΚΑΝ

63%

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ (ΚΑΑ) ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ:

1
10
       

συνεδρίες

των αιτήσεων 
ασύλου και 
των αιτήσεων 
οικογενειακής 
επανένωσης είναι 
επιτυχημένες.



H
U

M
A

N
R

IG
H

T
S

3
6

0
 –

 Ε
Τ

Η
Σ

ΙΑ
 Α

Ν
Α

Φ
Ο

Ρ
Α

 Δ
Ρ

Α
Σ

Η
Σ

 2
0

2
0

59

Το έργο στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ του ΚΑΑ και άλλων 
οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, 
μέσω της υλοποίησης συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων από άλλους φορείς, στις 
εγκαταστάσεις του ΚΑΑ. Σημαντικό επίτευγ-
μα, από την αρχή του έργου μέχρι σήμερα, 
είναι η επιτυχημένη πορεία παραπομπής που 
έχει δημιουργηθεί μεταξύ του ΚΑΑ και ενός 
μεγάλου αριθμού άλλων φορέων παροχής 
υπηρεσιών και οργανισμών, τόσο ιδιωτικών 
όσο και από το δημόσιο τομέα. Αυτό επιτρέ-
πει την ουσιαστική ανταπόκριση στις πολλα-
πλές ανάγκες των ωφελούμενων, την ικανο-
ποίηση των αιτημάτων τους και τη βελτίωση 
της συναισθηματικής τους κατάστασης. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι αμφίδρομο ‘ 
με το ΚΑΑ να βρίσκεται τόσο στα σημεία λή-
ψης όσο και  παραπομπής, χάρη στην ομαλή 
συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου, αλλά 
και με άλλους οργανισμούς, όπως DRC, 
CARITAS, MSF, Shedia, και τον δήμο.

Συνολικά έγιναν 5.027 παραπομπές, 1.761 εκ 
των οποίων σε δημόσιες υπηρεσίες, 1.467 σε 
άλλες ΜΚΟ και 1.799 σε άλλους οργανισμών. 
Ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του 
ΚΑΑ είναι η διενέργεια έρευνας ικανοποίη-
σης κοινού (ωφελούμενων), η οποία πραγ-
ματοποιείται δύο φορές το χρόνο. Θεωρεί-
ται πλέον σπουδαία παρακαταθήκη των EEA 
Grants και μια καλή πρακτική για την παρα-
κολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, και τη λήψη διορθωτικών μέ-
τρων, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. Η υψη-
λή βαθμολογία ικανοποίησης που τεκμηρι-
ώνεται μέσω της έρευνας (92% των ερωτη-
θέντων), παρέχει πολύτιμα σχόλια για τους 
τομείς που χρήζουν βελτίωσης.

3 ΕΡΓΟ: «Αυξημένες ευκαιρίες για ένταξη 
ανέργων στην αγορά εργασίας»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Αναμένεται να ξεκινήσει το 2021 και να 
έχει διάρκεια 24 μήνες

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δήμος Αθηναίων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Αυξημένες ευκαιρίες για ένταξη 
ανέργων στην αγορά εργασίας

Το έργο πρόκειται να προωθήσει την εργα-
σία ευάλωτων ανέργων, κατοίκων του Δή-
μου Αθηναίων, μέσω της ευαισθητοποίησης, 
της κατάρτισης και πιστοποίησης, της εξα-
τομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
και της εύρεσης εργασίας. Ο κύριος στόχος 
του έργου είναι η αύξηση της απασχόλησης 
των πρόσφατα ανέργων (η υλοποίηση θα ξε-
κινήσει το 2021).
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ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΙΙ: AΣΥΛΟ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
(Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για την υποδοχή 
και καταγραφή των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση 

ευάλωτων ομάδων)

1 Πέντε (5) έργα κάτω από την Ανοικτή Πρό-
σκληση 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2020-2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Βελτίωση ποιότητας διαμονής και 
άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών στα ανοιχτά 
κέντρα υποδοχής

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

International Rescue 
Committee Hellas

 Δημιουργία 10 υποστηριζόμενων διαμερισμάτων ανεξάρτητης 
διαβίωσης (SIL) στην Αθήνα, με χωρητικότητα 40 θέσεων 
προκειμένου να φιλοξενήσει, αιτούντες άσυλο ασυνόδευτα παιδιά 
(αγόρια) ηλικίας 16 ετών και άνω. Το IRC θα παρέχει ποιοτική 
διαμονή και ένα ολιστικό πακέτο εξατομικευμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης σε τουλάχιστον 120 UAM σε χρονικό διάστημα 33 
μηνών.

Γιατροί του Κόσμου 
(MDM Gr)

Δομή διαμονής με χωρητικότητα 44 θέσεων για γυναίκες σε 
κίνδυνο που ζητούν άσυλο και για μητέρες με τα παιδιά τους

ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική 
Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων

A) 12 εποπτευόμενα διαμερίσματα στέγασης ασυνόδευτων 
ανηλίκων (στο σύνολο 46 θέσεις) Β) 15 θέσεις για ασυνόδευτα 
ανήλικα ηλικίας από 12 έως 18 ετών (αγόρια μέχρι 12 & κορίτσια 
έως 18 χρόνων) στη Δομή για Παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο 
« Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στη Θεσσαλονίκη, Γ) 16 θέσεις για ευπαθείς 
αιτούσες άσυλο (γυναίκες θύματα βίας και/ή εγκυμονούσες και/ή 
με προβλήματα υγείας) με τα παιδιά τους στη Θεσσαλονίκη. 

Σύλλογος Μερίμνης 
Ανηλίκων και Νέων 
(ΣΜΑΝ)

Νέο Κέντρο μακρόχρονης Διαμονής 16 Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
στην πόλη της Νέας Ιωνίας. Το ΣΜΑΝ παρέχει διαμονή σε 12 
ασυνόδευτα αγόρια ηλικίας 6 έως 12 ετών και 2 ασυνόδευτες 
ανήλικες μητέρες με τα παιδιά τους. 

ΜΕΤΑδραση – Δράση 
για τη Μετανάστευση 
και την Ανάπτυξη 

40 θέσεις στη Σάμο και τη Χίο: 2 Μεταβατικές δομές φιλοξενίας 
για ασυνόδευτους ανηλίκους, με 20 θέσεις φιλοξενίας η καθεμία.  
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Βελτίωση ποιότητας διαμονής και άλλων 
παρεχόμενων υπηρεσιών στα ανοιχτά κέ-
ντρα υποδοχής:

Όλα τα κέντρα και οι μονάδες διαμερισμά-
των SIL που χρηματοδοτούνται από τα EEA 
Grants, εστιάζουν στην ποιότητα της διαμο-
νής και των υπηρεσιών. Το ζήτημα της συμ-
μόρφωσης με τα ελάχιστα πρότυπα της Ε.Ε., 
όπως αναλύονται στα δύο έγγραφα αναφο-
ράς, συγκεκριμένα «EASO Κατευθυντήριες 
γραμμές για τις συνθήκες υποδοχής ασυνό-
δευτων παιδιών: επιχειρησιακά πρότυπα και 
δείκτες» (2018) και «EASO Κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής: 
επιχειρησιακά πρότυπα και δείκτες «(2016) 
βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από 
τον Διαχειριστή Επιχορήγησης μέσω μιας δι-
αδικασίας παρακολούθησης της ποιότητας, 
η οποία αποτελεί επίσης συστατικό στοιχείο 
ανάπτυξης ικανοτήτων για τους Φορείς Υλο-
ποίησης των έργων.  

Ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο 
(UAM) και ευάλωτες γυναίκες που λαμβά-
νουν υπηρεσίες:

Πέρα από τις εμφανείς προκλήσεις και 
τους περιορισμούς που έθεσε η πανδημία 
COVID-19 στα ασυνόδευτα ανήλικα και ευ-
άλωτους αιτούντες άσυλο που έχουν πρό-
σβαση σε δικαιώματα στην Ελλάδα, οι Φο-
ρείς Υλοποίησης κατάφεραν να προσφέ-
ρουν ποιοτική διαμονή σε 98 ασυνόδευτα 
παιδιά, εκ των οποίων τα 38 ήταν κορίτσια 
και συγκεκριμένα, 4 από αυτά ήταν ασυνό-
δευτες ανήλικες μητέρες ηλικίας 13 έως 18 
ετών. Τα υπόλοιπα (60 παιδιά) ήταν αγόρια, 
50 από τα οποία στεγάστηκαν σε δομές και 
8 σε διαμερίσματα SIL.

Επιπλέον, συνολικά 23 μη ασυνόδευτα ευά-
λωτα άτομα επωφελήθηκαν από τα διαμε-
ρίσματα της ΑΡΣΙΣ για γυναίκες που αιτή-
θηκαν ασύλου στη Θεσσαλονίκη, 11 από τις 
οποίες ήταν ευάλωτες γυναίκες αιτούσες 
άσυλο και τα υπόλοιπα (12 άτομα) ήταν τα 

παιδιά τους. Οι υπηρεσίες σε 8 κέντρα και 
μονάδες διαμερισμάτων ημιαυτόνομης δι-
αβίωσης περιλαμβάνουν ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη, μη τυπική εκπαίδευση, νομική 
συμβουλευτική και νομική βοήθεια, διερ-
μηνεία, ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Σε 6 
από τα κέντρα διαμονής παρέχονται υπηρε-
σίες καθαρισμού, ενώ αυτή η υπηρεσία δεν 
προβλέπεται για διαμερίσματα SIL, όπου τα 
ασυνόδευτα ανήλικα εκπαιδεύονται για να 
φροντίζουν την προσωπική τους υγιεινή και 
την υγιεινή του χώρου τους, σε μια προσπά-
θεια να αποκτήσουν αυτονομία. Οι υπηρε-
σίες απασχολησιμότητας παρέχονται ήδη 
σε 4 κέντρα, (Σπίτι της ΑΡΣΙΣ, ΣΠΙΤΙ 2, IRC 
1η Μονάδα Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Δι-
αβίωσης και τα διαμερίσματα γυναικών της 
ΑΡΣΙΣ) και μαθήματα πληροφορικής παρέ-
χονται σε 3 κέντρα (κέντρα Arsis στη Θεσ-
σαλονίκη). Οι δράσεις κοινότητας είναι πε-
ριορισμένες λόγω της πανδημίας COVID-19. 
Ωστόσο, ορισμένα από τα κέντρα διαμονής 
ασυνόδευτων ανηλίκων κατάφεραν να υλο-
ποιήσουν κάποιες από αυτές τις δράσεις 
(Σπίτι της ΑΡΣΙΣ, Μεταβατικές Δομές Φιλο-
ξενίας στη Χίο και τη Σάμο, IRC  Μονάδες 
Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης). 
Τέλος, στα διαμερίσματα των γυναικών, πα-
ρέχονται ενημερωτικές συνεδρίες σχετικά 
με τη νομική συμβουλευτική (εργατικό δί-
καιο, διαδικασίες ασύλου, ενδοοικογενειακή 
βία) και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και ομαδικές δραστηριότητες και ενημερω-
τικές συνεδρίες σχετικά με την ψυχοκοινω-
νική υποστήριξη και την ενδυνάμωση.

Ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, είναι η δημι-
ουργία ενός μηχανισμού παραπομπών μετα-
ξύ δύο Φορέων υλοποίησης. Συγκεκριμένα, 
το ΣΠΙΤΙ2, το οποίο υλοποιείται από το Σύλ-
λογο  Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ), 
φιλοξενεί ασυνόδευτες ανήλικες μητέρες 
με τα μωρά τους, που είναι σημαντικά ευά-
λωτες (επιζώντες SGBV, ασθενείς ψυχικής 
υγείας, άστεγες, θύματα εμπορίας και άλλα). 
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Αυτός ο εξαιρετικά ευάλωτος πληθυσμός 
αντιμετωπίζει συχνά τον κίνδυνο αστεγίας 
όταν φτάσει στην ενηλικίωση, καθώς πρέ-
πει να εγκαταλείψουν τη δομή φιλοξενίας 
όταν φτάσουν και γίνουν 18 χρόνων. Ακόμα 
κι αν γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ ή 
ΗΛΙΟΣ, είναι πολύ ευάλωτες για να διαμορ-
φώσουν μια ασφαλή και ανεξάρτητη ζωή για 
τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Για τέ-
τοιες περιπτώσεις, χάρη στη χρηματοδότη-
ση των EEA Grants, είναι δυνατή μια ασφα-
λής και αξιοπρεπής μετάβαση στην ενήλικη 
ζωή, καθώς αυτά τα κορίτσια με τα μωρά 
τους μπορούν να παραπεμφθούν στη δομή 
των ευάλωτων γυναικών που λειτουργεί στο 
πλαίσιο του έργου «Ένα βήμα μπροστά» από 
τους Γιατρούς του Κόσμου. Η πρώτη παρα-
πομπή έγινε τον Ιανουάριο του 2021.

2 ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη ικανοτήτων για αξιοπρε-
πή υποδοχή και προστασία των δικαιωμά-

των των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο 
στην Ελλάδα»
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 02/2019-12/2021

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
NORCAP 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Ενίσχυση της ικανότητας των θε-
σμών στη διασφάλιση της προστασίας ευάλω-
των αιτούντων άσυλο, ιδιαίτερα των ασυνόδευ-
των ανηλίκων

Ενίσχυση της ικανότητας των βασικών κυ-
βερνητικών θεσμών στην Ελλάδα

Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη των Κέ-
ντρων Υποδοχής & Ταυτοποίησης (Υπηρεσία 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης) και στην ενί-
σχυση της ικανότητας του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), μέσω της 
τοποθέτησης εμπειρογνωμόνων συμβούλων 
και συντονιστών, με σκοπό την προστασία 
των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, ιδιαίτερα 
των επιζώντων της εμπορίας ανθρώπων και 
των ασυνόδευτων ανηλίκων. 

Μέχρι σήμερα, το έργο έχει επιδείξει εξαιρε-
τική απόδοση και αξιοσημείωτα αποτελέσμα-

τα, πέρα από τους συμφωνημένους στόχους. 
Η NORCAP τοποθέτησε συνολικά 20 εμπει-
ρογνώμονες σε δύο εθνικές αρχές στην Ελ-
λάδα: το ΕΚΚΑ (εποπτευόμενο από το Υπουρ-
γείο Εργασίας) και την Υπηρεσία Υποδοχής & 
Ταυτοποίησης (εποπτευόμενο από το Υπουρ-
γείο Μετανάστευσης και Ασύλου). Ενώ κάθε 
ένας από αυτούς τους οργανισμούς αποτε-
λεί και ένα διαφορετικό στοιχείο του έργου 
με ξεχωριστά παραδοτέα, το έργο διατήρησε 
την ομοιογένεια του, ως προς τη μεθοδολο-
γία και την προσέγγιση. Η NORCAP κατάφε-
ρε να δημιουργήσει στρατηγικής σημασίας 
σχέσεις τόσο με το ΕΚΚΑ όσο και με την 
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (υπο-
γράφηκαν Συμφωνητικά Συνεργασίας) και 
να αναπτύξει σταθερές σχέσεις μεταξύ των 
εμπειρογνωμόνων της NORCAP και βασικών 
θεσμικών εταίρων (π.χ. με τον Γενικό Γραμ-
ματέα για την υποδοχή αιτούντων άσυλο, με 
τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, τους Διευθυντές Δομών Ανοι-
χτής Φιλοξενίας, τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Μετανάστευσης).

Η μεγάλη επιτυχία του έργου έγκειται στη 
συμβολή των τοποθετημένων εμπειρογνω-
μόνων στην ανάπτυξη και εφαρμογή SOPs 
(Τυπικές διαδικασίες λειτουργίας των Ανοι-
χτών Κέντρων Φιλοξενίας), που εφαρμόζο-
νται σε εθνικό επίπεδο. Ενώ όλοι οι σύμβου-
λοι της NORCAP έχουν μια προσέγγιση δη-
μιουργίας συστημάτων λειτουργίας και κα-
ταρτίζουν συνεχώς διαδικασίες ή κατευθυ-
ντήριες γραμμές που πρέπει να δοκιμαστούν 
σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, συμμετέ-
χουν επίσης ενεργά σε σημαντικά έργα της 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης που 
σχετίζονται με τη δημιουργία συστημάτων, 
όπως ο Γενικός κανονισμός για τη λειτουργία 
Δομών Φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα, 
όπου εγκρίθηκε η συμβολή της NORCAP και 
τελικά δημοσιεύθηκε ως Υπουργική Απόφα-
ση (23/13532 - δημοσιεύθηκε στις 30-11-
2020) και τώρα εφαρμόζεται στις 32 Δομές 
Φιλοξενίας που λειτουργούν υπό την επο-
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πτεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης. Μια άλλη προσθήκη στον μακρύ 
κατάλογο των επιτευγμάτων, είναι ένα δεύ-
τερο SOP, εγχειρίδιο τυπικών διαδικασιών 
λειτουργίας των Ανοιχτών Κέντρων Φιλοξε-
νίας, που εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης σε εθνικό επίπεδο, 
και αφορά στις διαδικασίες για την έκδοση 
αποφάσεων ασύλου στις Δομές Φιλοξενίας 
(συμβολή όλων των συμβούλων των Δομών 
Φιλοξενίας και του εμπειρογνώμονα συμ-
βούλου  της NORCAP στον Διοικητή των Δο-
μών Φιλοξενίας).  

Κατά τη διάρκεια του 2020, η NORCAP είχε 
παρουσία σε πέντε Ανοιχτές Δομές Φιλοξε-
νίας στην ηπειρωτική Ελλάδα: την Αλεξάν-
δρεια, τα Διαβατά, τον Ελαιώνα, το Σχίστο 
και το Κουτσόχερο. 

Εκπαίδευση και επιμόρφωση εργασίας για 
προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης: 
Εκτός από τις εκπαιδεύσεις για τη διαχείρι-
ση των Δομών Φιλοξενίας που πραγματο-
ποιήθηκαν στις Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας, 
η πρώτη εκπαίδευση υψηλόβαθμου προσω-
πικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης από τη NORCAP πραγματοποιήθη-
κε τον Ιούνιο του 2020. Σε μια προσπάθεια 
να οργανώσει καλύτερα τις υπηρεσίες της, 
στις εγκαταστάσεις διαμονής των αιτούντων 
άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα, η Υπηρεσία 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (RIS) προσέλα-
βε 32 νέους Διευθυντές Δομών. Όσον αφο-
ρά το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (ΕΚΚΑ), έχουν πλέον καλυφθεί και οι 
τρεις θέσεις εμπειρογνωμόνων. Ένας εμπει-
ρογνώμονας έχει τη θέση του συντονιστή 
κατάρτισης και νομικής βοήθειας σε θέματα 
που αφορούν την εμπορία ανθρώπων και οι 
άλλοι δύο εμπειρογνώμονες εργάζονται ως 
εκπαιδευτικοί και τεχνικοί σύμβουλοι κατά 
της εμπορίας ανθρώπων. Μέσω αυτού του 
σημαντικού πυλώνα του έργου, έχει ήδη 
δημιουργηθεί το πλαίσιο του Εθνικού Μη-

χανισμού Παραπομπής για την Προστασία 
των Θυμάτων Εμπορίας και η ομάδα αυτού 
του μηχανισμού στο  ΕΚΚΑ είναι σε θέση να 
λαμβάνει και να επεξεργάζεται παραπομπές 
υποθέσεων.

Είναι ενδεικτικό, ότι από την αρχή του έργου, 
το ΕΚΚΑ επεξεργάστηκε 311 παραπομπές 
εμπορίας ανθρώπων, ξεπερνώντας κατά 
πολύ τον στόχο των 100 παραπομπών. Επι-
πλέον, το 2020, η ομάδα NORCAP του ΕΚΚΑ 
ολοκλήρωσε την εκπαιδευτική ενότητα για 
τον εντοπισμό και την προστασία των θυ-
μάτων εμπορίας ανθρώπων και ο Πρακτικός 
Οδηγός για τον προσδιορισμό και την προ-
στασία των θυμάτων εμπορίας έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί.

Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό στοιχείο του 
πυλώνα του έργου στο ΕΚΚΑ, συνολικά, 760 
επαγγελματίες πρώτης γραμμής προσεγγί-
στηκαν μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης 
ικανοτήτων (42 σεμινάρια συνολικά). Πραγ-
ματοποιήθηκαν 23 αποστολές, ενώ πολλές 
εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν online, 
λόγω της πανδημίας COVID-19.

3 ΕΡΓΟ: «Διασφάλιση ποιότητας στις Δια-
δικασίες Ασύλου και δωρεάν νομική 

συνδρομή σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο»
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ολοκληρώθηκε στις 29/2/2020 
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
UNHCR 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Βελτίωση των επιχειρησιακών 
διαδικασιών και της ικανότητας της Ελλη-
νικής Υπηρεσίας Ασύλου και της Επιτροπής 
Προσφύγων 

Το έργο πέτυχε την παροχή της απαραίτητης 
υποστήριξης στην Υπηρεσία Ασύλου για τη 
δημιουργία ενός μηχανισμού διασφάλισης 
ποιότητας (μέσω της ανάπτυξης κεντρικών 
εργαλείων ποιότητας και SOPs της Υπηρε-
σίας Ασύλου και παρέχοντας συνεχή υπο-
στήριξη σε νέους και πιο έμπειρους εργα-
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ζόμενους σε έναν μεγάλο όγκο περίπλοκων 
περιπτώσεων), να αυξήσει την παρουσία της 
σε περιφερειακό επίπεδο (γραφεία σε όλη 
τη χώρα), ενώ συνεχίζει να παρέχει νομική 
συνδρομή σε πρώτο και δεύτερο βαθμό συ-
μπληρωματικά με το μητρώο των δικηγόρων 
της Υπηρεσίας Ασύλου.

Συνολικά, το έργο έφτασε τους 7.415 δικαι-
ούχους νομικής βοήθειας (αιτούντες άσυλο 
και πρόσφυγες), υποστηρίζοντας άνδρες και 
γυναίκες (5.022 άνδρες και 2.393 γυναίκες 
αντίστοιχα). Αυτός ο αριθμός υπερέβη κατά 
πολύ τον αριθμό του προγραμματισμένου 
στόχου των 4.500 δικαιούχων, αντικατο-
πτρίζοντας με αυτό τον τρόπο την αυξημέ-
νη ανάγκη για νομική βοήθεια στους τομείς 
παρέμβασης.

Αναφορικά με τo παραγόμενο αποτελέσμα-
τα 3.1 «Υποστήριξη εμπειρογνωμόνων στην 
Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου», η Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες τοπο-
θέτησε 18 Συνεργάτες Εμπειρογνώμονες 
Ασύλου στην Υπηρεσία Ασύλου σε όλη την 
Ελλάδα και 5 υπαλλήλους στην κεντική Υπη-
ρεσία Ασύλου, αποτελώντας την ομάδα δια-
σφάλισης ποιότητας της Ύπατης Αρμοστεί-
ας. Όσον αφορά στα παραγόμενα αποτελέ-
σματα 3.2: «Δωρεάν νομική βοήθεια σε ευά-
λωτους αιτούντες άσυλο που σχετίζονται με 
διαδικασίες ασύλου πρώτου βαθμού», η Ύπα-
τη Αρμοστεία τοποθέτησε 41 δικηγόρους 
(15 στην ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη και 
26 στις παραμεθόριες περιοχές), υπερβαί-
νοντας τον στόχο κατά ένα άτομο. Κατά την 
περίοδο υλοποίησης του έργου, αυξήθηκαν 
οι ανάγκες νομικής συνδρομής. Συνολικά, η 
Ύπατη Αρμοστεία υποστήριξε την Υπηρεσία 
Ασύλου σε 12.490 περιπτώσεις που αντιστοι-
χούν σε 10.201 υποθέσεις που εξετάστηκαν 
από την Υπηρεσία Ασύλου, οι οποίες αντι-
προσώπευαν το 32% των συνολικών απο-
φάσεων που εξέδωσε η Υπηρεσία Ασύλου. 
Επιπλέον, η Ύπατη Αρμοστεία εξέτασε 200 
αποφάσεις και μοιράστηκε βασικά σημεία.

Επιπλέον, η Ύπατη Αρμοστεία, σε συνεργα-
σία με το Τμήμα Ποιότητας της Υπηρεσίας 
Ασύλου, παρέδωσε πολλές επείγουσες αλλά 
απαραίτητες εκπαιδεύσεις, εργαστήρια και 
ομαδικές συνεδρίες σε υπεύθυνους υποθέ-
σεων της Υπηρεσίας Ασύλου. Παραδόθηκαν 
συνολικά 69 ημέρες εκπαίδευσης σε διάφο-
ρα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου / Αυτό-
νομες Μονάδες Ασύλου με έως και 40 συμ-
μετέχοντες.

Δωρεάν νομική συνδρομή ως πυλώνας του 
έργου:
Στην ηπειρωτική χώρα, προσφέρθηκε νομι-
κή βοήθεια κυρίως στα γραφεία υποδοχής 
στις εγκαταστάσεις των εταίρων της Ύπα-
της Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυ-
γες,  σε 4.691 δικαιούχους. Στα νησιά και 
τον Έβρο, προσφέρθηκαν υπηρεσίες νομι-
κής βοήθειας σε 2.724 δικαιούχους, μέσα 
στους χώρους  των  Κέντρων Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, όπου διαμένει το μεγαλύτε-
ρο μέρος του πληθυσμού, καθώς και σε άλ-
λες (ανοιχτές) εγκαταστάσεις διαμονής (π.χ. 
Καρά Τεπέ). Παράλληλα με τις υπηρεσίες νο-
μικής βοήθειας και με σκοπό τη μεγιστοποί-
ηση του αντίκτυπου της νομικής βοήθειας, 
3.620 δικαιούχοι έλαβαν επίσης κοινωνική 
υποστήριξη μέσω κοινωνικών λειτουργών, 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίστηκαν υπηρεσίες 
διερμηνείας για όλους τους δικαιούχους.

4 ΕΡΓΟ: «Υποβοηθούμενη εθελοντική επι-
στροφή και επανένταξη (AVRR)»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Το έργο πρόκειται να ξεκινήσει το 
2021. Εκτιμώμενη διάρκεια: 7 μήνες

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Διε-
θνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Ομαλή και ανθρώπινη εθελοντική 
επιστροφή μεταναστών και ευάλωτων ατόμων

Το έργο στοχεύει στην παροχή βοήθειας 
AVRR σε μετανάστες οι οποίοι, όντας σε ευ-
άλωτη κατάσταση, εκφράζουν την επιθυμία 
τους να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής 
τους. 
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Το έργο αφορά 290 περιπτώσεις μετανα-
στών που εντοπίζονται κυρίως στα ελληνι-
κά σύνορα και βρίσκονται σε ευάλωτη κα-
τάσταση, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, μετανάστες με ανάγκες υγείας 
και γενικότερης βοήθειας, ασυνόδευτα παι-
διά και ηλικιωμένους μετανάστες. Οι ωφε-
λούμενοι θα λάβουν ολοκληρωμένη βοή-
θεια, βασισμένη στην εμπειρία που απέκτη-
σε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 
μέσα από τη μακρόχρονη υλοποίηση του 
Προγράμματος Εθελούσιας Επιστροφής. Το 
έργο πρόκειται να υλοποιηθεί από το γρα-
φείο του ΙΟΜ στην Ελλάδα. 

Η πανδημία του COVID-19 έφερε νέες προ-
κλήσεις όσον αφορά στις διαδικασίες υπο-
δοχής στα σύνορα, τη διαδικασία ασύλου 
και τις εγκαταστάσεις στέγασης, καθώς επί-
σης τις υπηρεσίες που παρέχονται σε μετα-
νάστες. Οι μετακινήσεις έχουν επηρεαστεί 
σοβαρά (είτε περιορίζονται είτε αναστέλλο-
νται πλήρως) σε πολλές χώρες παγκοσμίως, 
καθώς έχουν τεθεί αρκετοί περιορισμοί και 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για την 
πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας.
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Η HumanRights360 έχει την τιμή να λαμ-
βάνει δωρεές από σημαντικούς δωρητές 
διεθνώς. Η ετήσια χρηματοδότησή μας για 
το 2020 ανήλθε στο ποσό των 1.555.490,69 
ευρώ, αυξημένο κατά 43,61% σε σύγκριση με 
το 2019. Επιτύχαμε περαιτέρω διαφοροποίη-
ση της χρηματοδότησης από το 2019 καθώς 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών μας το 2020 
προήλθε από 15 διαφορετικά ιδρύματα και 
άλλους φορείς. Όσον αφορά τους τομείς 
της παρέμβασής μας κατά τη διάρκεια του 
2020, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι 5 πρώτοι 
τομείς παρέμβασης αφορούσαν την έντα-
ξη (19,8%), διαχείριση δωρεών για να υπο-
στηρίξουν τις ΜΚΟ να ανταποκριθούν στο 
COVID-19 (16,3%), καταπολέμηση του εγκλή-
ματος μίσους (9,5%), πολιτική έρευνα & ανά-
λυση (9,25%) και Νομική και ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη στην περιοχή του Έβρου (7,9%). 
Η συνηγορία παραμένει ο ακρογωνιαίος λί-
θος της δράσης μας και το 2020, εμφανίζε-
ται ως οριζόντια συνιστώσα στον προγραμ-
ματισμό μας και όχι ως αυτόνομος τομέας 
παρέμβασης. Είναι σημαντικό να επισημαν-
θεί ότι μόνο το 6,46% της χρηματοδότησής 
μας έχει χρησιμοποιηθεί για διοικητικές δα-
πάνες. Αυτό αποτελεί έναν μακροπρόθεσμο 
στόχο για τη HumanRights360, για μια απο-
τελεσματική λειτουργία και μεγάλο αντίκτυ-
πο, μεγιστοποιώντας το μερίδιο των πόρων 
που διατίθενται στον τομέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Δωρητές και  
χρηματοδότηση

19.87%

16.30%

10.60%

9.51%

9.25%

 7.94%

7.79%

5.34%

4.36%

4.24%

3.01%

1.81%

Υπηρεσία 
Κοινωνικής 
Ένταξης

Η Ανταπόκριση της 
HumanRights360 
στην πανδημία 
του Covid19 
– Διαχείριση 
Χρηματοδοτήσεων

Υποστήριξη  
Οργανισμού

Καταπολέμηση 
Εγκλημάτων  
Μίσους

Ανάλυση Πολιτικών 
& Έρευνα

Παροχή Νομικής 
& Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης στην 
περιοχή του Έβρου

EEA Grants –  
Διαχειριστής  
Επιχορήγησης

Street lawyering 

Παρακολούθηση 
Συνόρων

Πολιτισμός

Επανένταξη μετά 
τη Φυλάκιση

Βιώσιμη Ανάπτυξη
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Donors share of funding 2020  
  

Distribution of funding per area, 2018-2020 
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Υπηρεσία 
Κοινωνικής 

Ένταξης

Καταπολέμηση 
Εγκλημάτων  

Μίσους

Παρακο-
λούθηση  
Συνόρων

Η Ανταπόκρι-
ση της Human-

Rights360 
στην πανδημία  
του Covid19 –  

Διαχείριση 
Χρηματοδοτή-
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Οργανισμού
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Ανάλυση 
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Παροχή Νο-
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χοκοινωνικής 
Υποστήριξης 
στην περιοχή 
του Έβρου
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