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«Τοπική Ανάπτυξη και τη Μείωση της

Φτώχειας» και για το πρόγραμμα «Άσυλο και

Μετανάστευση» (ΕΕΑ Grants). Η υπηρεσία

κοινωνικής ένταξης συνέχισε να υποστηρίζει

τους ανθρώπους καθημερινά, η παρουσία μας

στα χερσαία σύνορα του Έβρου, τόσο στο

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του

Φυλακίου όσο και στο τμήμα επίβλεψης των

παραβιάσεων που συμβαίνουν στα σύνορα,

συνεχίστηκε συστηματικά, ενώ καταφέραμε να

διατηρήσουμε και το πρόγραμμα νομικής

υποστήριξης ανθρώπων που διαβιούν σε

συνθήκες αστεγίας στην Αθήνα. Οι ενέργειές

μας στην καταγραφή και χαρτογράφηση

εγκλημάτων μίσους συνεχίστηκαν ανε-

μπόδιστα, και καταφέραμε να αναλάβουμε τη

νομική εκπροσώπηση θυμάτων ρατσιστικής

βίας σε ορισμένες κρίσιμες περιπτώσεις.

Τέλος, συνεχίσαμε να επισημαίνουμε τακτικά

τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

και να πιέζουμε για ουσιαστικές αλλαγές, μέσω

υπεράσπισης και παρεμβάσεων στρατηγικής

επικοινωνίας. Η ομάδα της HumanRights360

αναπτύχθηκε σημαντικά καθ’ όλη τη διάρκεια

του 2021, καλωσορίζοντας νέους συναδέλφους

που έφεραν τη δική τους εμπειρία αλλά και την

αφοσίωσή τους στην υπεράσπιση των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μοιράζονται το

ίδιο όραμα για ένα καλύτερο μέλλον.

Το 2021 ήταν το τέταρτο έτος λειτουργίας της

HumanRights360 σε περιβάλλον γεμάτο

προκλήσεις και δυσκολίες. Η δεύτερη χρονιά

της πανδημίας COVID-19 είδε τους πόρους για

την κοινωνία των πολιτών να συμπυκνώνονται,

τη στιγμή που ο πληθυσμός 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, άτομα με αναπηρία - αντιμετωπίζει

όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες στην

πρόσβασή του σε βασικές υπηρεσίες και

αγαθά.

Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην

ευρύτερη περιοχή, όπως η κατάληψη της

Καμπούλ από τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο

του 2021, που δημιούργησε νέες ανάγκες

προστασίας διωκόμενων συνανθρώπων μας, ή

η ανθρωπιστική κρίση στα σύνορα Πολωνίας-

Λευκορωσίας, όπου επαναλήφθηκε αυτούσια

η ρητορική περί εργαλειοποίησης των

προσφύγων και «υβριδικού πολέμου» που

είχε πρωτοεφαρμοστεί στην κρίση των

συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας το 2020,

βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασής μας.

Έτσι, η HumanRights360 καταβάλλει τεράστια

προσπάθεια για να επεκτείνει την παρέμβασή

της προκειμένου να καλύψει τις πιεστικές

ανάγκες, τόσο μέσω της υλοποίησης του έργου

της όσο και μέσω των δραστηριοτήτων

διαχείρισης δωρεών, με πιο σημαντική τη

Διαχείριση Επιχορήγησης για το πρόγραμμα
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τερματισμό της στήριξης σε όσους έχουν

διαμένουν με ιδία μέσα. Αυτό είχε ως

αποτέλεσμα την πρόκληση στην κάλυψη των

καθημερινών αναγκών.

Τέλος, οι καιρικές συνθήκες για όσους

διέμεναν σε σκηνές, οι διακοπές ρεύματος σε

χώρους με ηλεκτρικό ρεύμα θέρμανσης,

αλλαγές στην νομοθεσία που σχετίζεται με τα

κριτήρια αποδοχής για τη διαδικασία ασύλου

& το κλείσιμο της ανοιχτής δομής φιλοξενίας

Σκαραμαγκά έχουν επηρεάσει και τους

δικαιούχους μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Κοινωνικής

Ένταξης, που λειτούργησε το 2021 στις

Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας Σκαραμαγκά και

Ελαιώνα και στο ECHO Hub Athens, έχει

καταφέρει να στηρίξει άτομα που προσπαθούν

να εισέλθουν στις διαδικασίες ασύλου,

αιτούντες άσυλο, αναγνωρισμένους

πρόσφυγες, νέους πρόσφυγες που μετα-

βαίνουν στην ενηλικίωση καθώς και άτομα που

έχουν εκπέσει του νομιμοποιητικού καθε-

στώτος και θα μπορούσαν να επωφεληθούν

από τα εναλλακτικά της κράτησης μέτρα.

Αυτά επιτεύχθηκαν με την έκδοση

δικαιολογητικών εγγράφων, την πρόσβαση

στην αγορά εργασίας, τη συνεχή εκπαίδευση

και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις ζωής στην

πόλη. Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία

Κοινωνικής Ένταξης πέτυχε τα ακόλουθα

αποτελέσματα, το 2021:

Υπηρεσία Κοινωνικής
Ένταξης 

Για το 2021

Κατά τη διάρκεια του 2021, οι δικαιούχοι της

Υπηρεσίας Κοινωνικής Ένταξης αναγκάστηκαν

να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις που

σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης και τη

διαδικασία ένταξης τους. Όσον αφορά τον

COVID-19, αρκετές αλλαγές στα μέτρα

προστασίας (ωράριο απαγόρευσης

κυκλοφορίας, εποχιακά μέτρα προστασίας,

πρόστιμα, υποβολή πιστοποιητικών)

παρέχονταν μόνον στα ελληνικά μέσω των

επίσημων ενημερωτικών ιστοσελίδων. Οι

διαδικασίες εμβολιασμού διεξήχθησαν με

σοβαρές προκλήσεις, καθώς ο προσωρινός

Αριθμός Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης

(ΠΑΑΥΠΑ) δεν γινόταν αποδεκτός στα

ηλεκτρονικά συστήματα και τα άτομα που δεν

είχαν αυτόν τον αριθμό (λόγω των

καθυστερήσεων στις ανανεώσεις των καρτών

ασύλου) δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση

στο σύστημα.

Σε ό,τι αφορά τα διοικητικά ζητήματα, οι

καθυστερημένες ανανεώσεις των δελτίων των

αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς

προστασίας απέτρεψαν την πρόσληψή τους,

καθώς το ψηφιακό σύστημα Εργάνη δεν

μπορούσε να αναγνωρίσει τους αριθμούς

κοινωνικής ασφάλισης ως ενεργούς. Η

συνέχιση του προγράμματος οικονομικής

βοήθειας από το Υπουργείο Μετανάστευσης

και Ασύλου σε συνδυασμό με τις αλλαγές στα

κριτήρια του προγράμματος οικονομικής

βοήθειας για τους αιτούντες άσυλο (διαμονή

μόνο στα προγράμματα στέγασης – Ανοιχτές

δομές φιλοξενίας – πρόγραμμα ESTIA)

δημιούργησε καθυστέρηση 3 μηνών ή

XXXXXXXX

Αιτούντες και Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας
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Η HumanRights360 καλωσόρισε μια ομάδα

ανθρώπων από το Αφγανιστάν, κυρίως

γυναίκες με τις οικογένειές τους, σε

συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Η Ομάδα

Ένταξης υποστήριξε τις οικογένειες κατά την

άφιξή τους στο αεροδρόμιο, σε όλες τις

γραφειοκρατικές διαδικασίες κατά την άφιξή

τους και τη διαμονή τους. Η ομάδα

πραγματοποίησε αρκετές ενημερωτικές

συνεδρίες (σε γκρουπ και ένας προς έναν)

προκειμένου να δώσει μια σαφή εικόνα της

κατάστασης στην Ελλάδα και των επιλογών που

μπορούν να ακολουθήσουν. Αυξημένα

αιτήματα για νομικές συμβουλές και συνοδούς

Δημοσίευση εμπεριστατω-

μένης έκθεσης, στην οποία

γίνεται απολογισμός των

δραστηριοτήτων μας και

σύνδεση με τις εξελίξεις

πολιτικής κατά τη διάρκεια

του περασμένου έτους.

Μπορείτε να βρείτε την ανα-

φορά εδώ.

Στήριξη του δικαιώματος πρόσβασης

στην υγειονομική περίθαλψη σε συ-

νεργασία με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία

για τη Δημόσια Υγεία (EPHA).

Συμμετοχή στην πρώτη Κοινοπραξία

Περιφερειακής Ψυχικής Υγείας υπό την

προεδρία του οργανισμού PIN από τη

Σερβία.

Μαζί με το ECHO100Plus και

το Common Ground, ξεκίνησε

το πρώτο πιλοτικό μάθημα

για προγραμματιστές πρώτης

γραμμής. To In:tech:gration

είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα

που προσφέρει μαθήματα

κώδικα στο ECHO HUB Athens

σε 10 άτομα, 17-56 ετών. Οι

μαθητές έχουν υποστηριχθεί

με φορητούς υπολογιστές και

δεδομένα διαδικτύου (από

echo100Plus) και έξοδα μετα-

φοράς (HR360).

Το HumanRights360, μαζί

με την Παγκόσμια Ομο-

σπονδία Εργοθεραπευτών

(WFOT) και την Reality

Learning Ltd., βραβεύτηκαν

με το βραβείο Platinum

Αward για το eLearning

Design eLearning Design στο

Australia’s annual LearnX

Best Pandemic Training

Awards. Μέρος του online

μαθήματος αποτελεί και το

ντοκιμαντέρ

"Night Becomes Day". 

Όλοι οι πόροι είναι

ελεύθεροι προς χρήση και

είναι προσβάσιμοι στο

learning.wfot.org.

Δημοσιεύτηκαν ερευνητικά

αποτελέσματα σχετικά με

τη στάση των εταιρειών

απέναντι στην απασχόληση

μεταναστών & προσφύγων

στην σελίδα μας.

Εγκαινιάστηκε η ηλεκτρονι-

κή πλατφόρμα για τα

ανθρώπινα δικαιώματα σε

συνεργασία με το

Πρόγραμμα Curing the

Limbo και το Πανεπιστήμιο

Αθηνών. Στόχος της

πλατφόρμας είναι να γίνει

ένας ενημερωτικός ψη-

φιακός χώρος για τα

δικαιώματα στην Ελλάδα

σε θέματα που αφορούν

κυρίως την καθημερινό-

τητα των προσφύγων και

των μεταναστών.

Υποστήριξη Αφγανών γυναικών που ξεφεύγουν από το καθεστώς
των Ταλιμπάν
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https://www.humanrights360.org/a-humanitarian-corridor-for-vulnerable-afghan-women/
https://www.humanrights360.org/the-work-of-humanrights360-social-integration-service-tackling-the-chain-barriers-to-integration-registering-the-undocumented-persons/
https://intechgration.io/
https://www.facebook.com/NightBecomesDayVR
https://learning.wfot.org/?fbclid=IwAR0AoRFDsbMHEUnPLATT-5CMRipXwv1qXU-1gfU9qalntciw-5dInCIcuzo
https://www.humanrights360.org/humanrights360s-new-research-on-the-labour-market-integration-of-migrants-and-refugees/
https://www.ctl-humanrights.ecd.uoa.gr/


Διασφάλιση 

Ένταξης

Μετάβαση στην 

Ενηλικίωση

Κοινοτικές 

Παρεμβάσεις

Νοικοκυριά 145 50 20

Άνδρες

Γυναίκες

112

40

38

5

13

6

Άτομα που
Βρήκαν Εργασία 81 15

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι 
Συνέχιση Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης

18 2

Eπαφές με
Δημόσιες Αρχές

Επίσημες Επιστολές
& Συνεδριάσεις

631

125

42 46

Νομικής
Συμβουλευτικής

290 20 60

Απασχολησιμότητας /
Καθημερινής Ζωής

Συ
νε

δ
ρ

ίε
ς 1723 520 20

Ψυχολογικές 46 74

Δικαιούχοι 226 73 23

Ενημερωτικά 
Μηνύματα 120 120 120

Ικανοποιήθηκαν στα Γραφεία Ασύλου. Όλοι οι

δικαιούχοι που επιθυμούσαν να προχωρήσουν

σε αίτημα ασύλου έχουν υποστηριχθεί σε όλες

τις διαδικασίες (στέγαση, ιατρικοί έλεγχοι

covid, συνοδοί σε όλες τις διαδικασίες,

συμπερι-λαμβανομένων συνεντεύξεων,

ραντεβού σε δομές υγείας, διαμεσολάβηση με

τον XXXXXXXX

οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τα

διαμερίσματά τους). Τα μέσα διαβίωσης και τα

θέματα υγείας αντιμετωπίστηκαν με πρακτική

υποστήριξη και παραπομπές σε άλλες

οργανώσεις. Επιπλέον, 5 αφγανικά νοικοκυριά

έχουν υποστηριχθεί στην επεξεργασία των

αιτήσεων μετεγκατάστασης σε άλλες χώρες.
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δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία

σχετικά με την επιβολή παρατεταμένης

διοικητικής κράτησης. Όλα αυτά, σε

συνδυασμό και με τις διατάξεις του

προτεινόμενου Συμφώνου της ΕΕ για το Άσυλο

και τη Μετανάστευση, το οποίο αφενός

προβλέπει την αύξηση της διοικητικής

κράτησης και των επιστροφών χωρίς να

ρυθμίζει έστω και προσωρινά το νομικό

καθεστώς των προσώπων χωρίς

νομιμοποιητικά έγγραφα, κι αφετέρου εισάγει

την έννοια των «χορηγούμενων επιστροφών»,

συνιστά απόδειξη ότι οι προτεραιότητες της

Ευρώπης έχουν μετατοπιστεί σε μεγάλο βαθμό

προς μέτρα άμεσης ή έμμεσης αποτροπής, τα

οποία καθιστούν τα κράτη μέλη της ΕΕ

λιγότερο ελκυστικά μέσω της επιβολής του

μέτρου της κράτησης. Επίσης, η

πραγματικότητα του Covid-19, η στάση της ΕΕ

και των εθνικών κυβερνήσεων όσον αφορά τις

συνοριακές κρίσεις (π.χ. συνοριακή κρίση του

Έβρου το 2020, κρίση στα σύνορα της

Πολωνίας το 2021), καθώς και οι δηλώσεις της

ΕΕ για το Αφγανιστάν, αποτελούν εντυπωσιακά

παραδείγματα στρατιωτικοποιήσεις των

συνόρων που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό

στην παραβίαση των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της

εκτεταμένης χρήσης της κράτησης.

Οι βασικές νομοθετικές αλλαγές που έλαβαν

χώρα το 2021 επιβεβαιώνουν εμφατικά την

πολιτική της κυβέρνησης για ραγδαία αύξηση

του αριθμού των ανθρώπων χωρίς

νομιμοποιητικά έγγραφα στη χώρα, ως το

κύριο μέσο άσκησης αποτρεπτικής πολιτικής. Ο

χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως «ασφαλούς

τρίτης χώρας» σε έναν εθνικό κατάλογο για

αιτούντες άσυλο που προέρχονται από τη

Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν,

XXXXXXXXXX

Στα τέλη του 2021 ολοκληρώθηκε επίσημα η

πιλοτική φάση του έργου «Εναλλακτικά της

κράτησης μέτρα στην Ελλάδα στα πλαίσια της

κοινότητας». Ως γενική παρατήρηση και καθ’

όλη τη διάρκεια εφαρμογής του έργου

εντοπίσαμε ότι τα τελευταία χρόνια ο

πληθυσμός των μεταναστών και των

προσφύγων αντιμετωπίζει ολοένα και

περισσότερες προκλήσεις για την απόκτηση

ενός σταθερού νομικού καθεστώτος. Για

εκτεταμένες χρονικές περιόδους ο εν λόγω

πληθυσμός ζει σε επισφαλείς συνθήκες με

άμεσο κίνδυνο να τεθεί σε διοικητική κράτηση

για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να έχει

πρόσβαση ακόμη και σε ζωτικές υπηρεσίες

(υγειονομική περίθαλψη, διαμονή κ.λπ.).

Πολλοί κρατούμενοι εξακολουθούν να

παραμένουν στα αστυνομικά τμήματα για

μήνες, κάτω από εντελώς ακατάλληλες

συνθήκες και χωρίς πρόσβαση σε βασικά

δικαιώματα. Οι συνεχείς νομοθετικές

τροποποιήσεις σχετικά με τη διοικητική

κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών υπό

διαδικασία επιστροφής (κυρίως το άρθρο 51,

Ν. 4686/2020), δείχνουν ξεκάθαρα ότι η

υφιστάμενη κυβερνητική πολιτική βασίζεται

στη γενική επιβολή της διοικητικής κράτησης

αδιακρίτως, ως μέσο αποθάρρυνσης και

συγκεκριμένα προκειμένου να αποτραπούν

νέες αφίξεις στη χώρα, θέτοντας στο περιθώριο

τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά την κράτηση των

αιτούντων άσυλο έχουμε εντοπίσει σημαντική

αύξηση ως αποτέλεσμα της ανεπαρκούς

πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου για μεγάλα

χρονικά διαστήματα, θέτοντας αυτόν τον

πληθυσμό σε κίνδυνο να παραμείνει σε

μακροχρόνια κράτηση ή/και να

επαναπροωθηθεί παράνομα. Ταυτόχρονα, ο

αριθμός των επιστροφών τα τελευταία χρόνια

παρέμεινε εξαιρετικά χαμηλός, γεγονός που

XXX

Εναλλακτικά της κράτησης μέτρα στην Ελλάδα μέσα στην Κοινότητα

Για το 2021
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Επιπλέον, η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων

Covid-19 οδήγησε σε αυστηρή καραντίνα από

τις αρχές Νοεμβρίου 2020 έως τα μέσα Μαΐου

2021, προκαλώντας ιδιαίτερες δυσκολίες στον

πληθυσμό χωρίς έγγραφα, ο οποίος δεν

μπορούσε να δικαιολογήσει στις Αρχές τον

λόγο των καθημερινών μετακινήσεών του,

ακόμη και για την κάλυψη ζωτικών αναγκών

(π.χ. Super-market, φαρμακείο κλπ), λόγω της

έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων. Πέραν

όμως από αυτό, ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που

προέκυψε εντός του 2021 ήταν ο αρχικός

πλήρης αποκλεισμός των προσώπων χωρίς

έγγραφα από το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμού

κατά της Covid-19, το οποίο είχε τεθεί σε

εφαρμογή ήδη από τις αρχές του έτους. Και

ιδιαίτερα, όταν σε πολλές περιπτώσεις τα

άτομα χωρίς χαρτιά αντιμετώπιζαν ήδη σοβαρά

προβλήματα υγείας χωρίς να έχουν πρόσβαση

σε υγειονομική περίθαλψη λόγω της έλλειψης

των απαραίτητων εγγράφων.

Τέλος, μόλις στα τέλη του 2021 και μετά από

συνεχείς παρεμβάσεις από την

HumanRights360 και άλλους φορείς της

Κοινωνίας των Πολιτών, υπήρξε νομοθετική

τροποποίηση σύμφωνα με την οποία δόθηκε

πρόσβαση στα εμβόλια κατά της Covid-19 και

για τον πληθυσμό χωρίς έγγραφα καθώς και

για τους κρατούμενους σε διοικητική κράτηση,

χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος απέλασης κατά τη

διάρκεια της διαδικασίας εμβολιασμού.

Σε αυτό το γεμάτο προκλήσεις πλαίσιο, η

HumanRights360 συνέχισε την υλοποίηση του

προγράμματος «Εναλλακτικά της κράτησης

μέτρα στην Ελλάδα στα πλαίσια της

κοινότητας», το οποίο είναι βασισμένο στην

εξατομικευμένη προσέγγιση διαχείρισης

υποθέσεων μέσω της παροχής ολιστικής

υποστήριξης τόσο στον τομέα της νομικής

συνδρομής όσο και στον τομέα της

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή υποστήριξης

για την επιβίωση.

το Μπαγκλαντές και τη Σομαλία είχε ως

αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων

ασύλου που υποβλήθηκαν από άτομα αυτών

των εθνικοτήτων να απορριφθούν ως

«απαράδεκτες», αφήνοντας χιλιάδες

ανθρώπους ουσιαστικά χωρίς πρόσβαση στη

διαδικασία ασύλου, ιδίως σε μια εποχή που

δεν πραγματοποιούνται επιστροφές στην

Τουρκία, η οποία έχει αναστείλει πλήρως τη

διαδικασία επανεισδοχής ήδη από τον Μάρτιο

του 2020. Επίσης, με τον Ν. 4825/2021

προβλέφθηκε η κατάργηση της δυνατότητας

των παράτυπα διαμενόντων υπηκόων τρίτων

χωρών (ΥΤΧ) να απασχολούνται στην αγροτική

οικονομία, χωρίς να προβλεφθεί καμία

αντικατάσταση από άλλη διάταξη νόμου,

καθώς και η πλήρης κατάργηση της

δυνατότητας άμεσης παραπομπής ευάλωτων

απορριφθέντων αιτούντων άσυλο από τις

Επιτροπές Προσφυγών προς τις Επιτροπές

Μετανάστευσης για χορήγηση άδειας

διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Επιπλέον, με εγκύκλιο του Υπουργείου

Μετανάστευσης και Ασύλου αποφασίστηκε ότι

τα Γραφεία Ασύλου που λειτουργούν στην

ηπειρωτική χώρα δεν θα προχωρούν πλέον

στην καταγραφή των αιτήσεων ασύλου ατόμων

που δεν είχαν περάσει από Διαδικασίες

Υποδοχής & Ταυτοποίησης κατά την άφιξή

τους στην Ελλάδα (στα νησιά ή στα χερσαία

σύνορα), ενώ διακόπτεται η δυνατότητα

προγραμματισμού ραντεβού μέσω skype

(εξαιρουμένων των μεταγενέστερων αιτήσεων

ασύλου). Αντίθετα, αυτός ο αρκετά μεγάλος

πληθυσμός, που προσπαθεί επί μήνες να

κλείσει ραντεβού με τα Γραφεία Ασύλου στην

ηπειρωτική χώρα για να καταγράψει την

αίτηση ασύλου του, θα ενημερωθεί για τη

δυνατότητα υποβολής αίτησης ασύλου μόνο

σε συγκεκριμένα σημεία εισόδου στη χώρα (σε

νησιά ή χερσαία σύνορα) ή σε ορισμένες Δομές

Φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα, οι οποίες

παραμένουν ακόμη άγνωστες.
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Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και

αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματική

εξειδικεύτηκε στα ακόλουθα στάδια:

καθοδήγηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους

για τα μέρη όπου μπορούν να λάβουν φρέσκα

τρόφιμα, ρούχα, εμβόλια για τα μωρά και

κάποια ιατρική υποστήριξη.

Περαιτέρω, αναγνωρίζοντας την τεράστια

ανάγκη των ωφελούμενων για πρόσβαση σε

βασικά αγαθά, η ομάδα μας μοίρασε σε κάθε

δικαιούχο που είχε ανάγκη κουπόνια για super-

market, μια δράση που αποδείχθηκε πολύ

χρήσιμη για την ευημερία τους τουλάχιστον για

ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον,

η παντελής έλλειψη έστω και προσωρινών

δομών φιλοξενίας για άτομα χωρίς

νομιμοποιητικά έγγραφα συνέχισε να αποτελεί

τεράστια πρόκληση, καθώς δεν υπήρξε καμία

αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναπόφευκτα, η έκθεσή των ανθρώπων σε

όλες αυτές τις δυσκολίες ενίσχυσε τα

συναισθήματα απόγνωσης και απογοήτευσης

που οδήγησαν περαιτέρω στην εμφάνιση

σοβαρής ψυχολογικής κατάθλιψης και σε

συναισθήματα απομόνωσης και παραίτησης. Η

ομάδα μας παρείχε σε ορισμένες σοβαρές

περιπτώσεις τακτική ψυχολογική υποστήριξη

και παρακολούθηση, ενώ σε πολλές

περιπτώσεις χρειάστηκε να παραπεμφθούν

κάποιες περιπτώσεις για ψυχιατρική βοήθεια

σε άλλες Οργανώσεις. Τέλος, συνεχίσαμε με

αμείωτο ρυθμό τις δράσεις συνηγορίας,

ενδεικτικά, με την επιδίωξη ενεργότερης

εμπλοκής των Αρχών τόσο σε ελληνικό όσο και

σε ευρωπαϊκό πλαίσιο σε μια προσπάθεια να

επιτευχθεί η σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας

όσον αφορά τη διοικητική κράτηση,

αναπτύσσοντας μηνύματα συνηγορίας για

αλλαγή πρακτικών στη χρήση κράτησης, καθώς

και με την υποβολή αναφορών στο Δίκτυο

Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας,

σε περιπτώσεις όπου οι ωφελούμενοί μας

ενεπλάκησαν σε περιστατικά ρατσιστικής βίας.

▪ Λήψη παραπομπών από άλλες

Οργανώσεις ή από τα ίδια τα

ενδιαφερόμενα άτομα.

▪ Σύντομη αξιολόγηση των πιθανών

υποθέσεων που θα αναλάβουμε.

▪ Διαχείριση υποθέσεων - Σχεδιασμός κάθε

υπόθεσης με τον καθορισμό

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων

στόχων.

▪ Εξατομικευμένη αξιολόγηση,

▪ Συνεργασίες με άλλες οργανώσεις ή

φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών για

την προσφορά πιο ολοκληρωμένης και

πολύπλευρης πλαισίωσης σε κάθε

υπόθεση.

▪ Συχνός επανέλεγχος - παρακολούθηση

υποθέσεων.

▪ Επίλυση υπόθεσης ή αναζήτηση πιθανών

λύσεων.

▪ Κλείσιμο υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του 2021

αυξήθηκαν σημαντικά τα αιτήματα για νομική,

ψυχοκοινωνική και άλλου είδους βοήθεια από

άτομα που βρίσκονταν στη χώρα χωρίς

έγγραφα. Σε αυτό συνέβαλε επίσης η

σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας

ασύλου, οι υψηλοί αριθμοί απορριπτικών

αποφάσεων, ο περιορισμός των προθεσμιών

για πολλές διαδικασίες όσον αφορά το άσυλο

και η αυστηροποίηση του συστήματος ασύλου

γενικότερα μετά τις πρόσφατες νομοθετικές

τροποποιήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, οι

άνθρωποι διαβιούσαν κάτω από εξαιρετικά

δύσκολες συνθήκες χωρίς στέγαση και χωρίς

πρόσβαση σε τρόφιμα ή άλλες ζωτικής

σημασίας υπηρεσίες. Η ομάδα μας,

ανταποκρινόμενη στο συνεχές αίτημα για

βοήθεια ακόμη και για την κάλυψη των

βασικών αναγκών επιβίωσης, προσπάθησε να

παράσχει άμεσα πληροφορίες και

XXXXXXXXXX
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2 αποφάσεις για άρση

γεωγραφικού περιορισμού, 1

αναστολή εκτέλεσης από-

φασης απέλασης για ευάλωτο

μόνο άνδρα και 1 ανάκληση

απόφασης απέλασης για

μητέρα με νεογέννητο παιδί

εξέδωσαν οι αρμόδιες Αστυ-

νομικές Αρχές Κω, Λέσβου και

Σάμου, δίνοντας την άδεια τα

πρόσωπα αυτά να προχωρή-

σουν τις νόμιμες διαδικασίες

τους στην Αθήνα και να μην

επιστρέψουν πίσω στα νησιά.

Η Υπηρεσία Ασύλου

προγραμμάτισε άμεσο

ραντεβού για την πλήρη

καταγραφή της αίτησης

ασύλου ενός ευάλωτου μόνου

άνδρα που προσπαθούσε να

υποβάλει αίτηση για διεθνή

προστασία για περισσότερα

από 2 χρόνια, μετά και από

σχετικά αποτυχημένα αιτή-

ματα τουλάχιστον δύο άλλων

Οργανώσεων. Το άτομο ήταν

σε απόγνωση και είχε

απειλήσει να βλάψει τον

εαυτό του.

Η Υπηρεσία Ασύλου όρισε

ραντεβού για την πλήρη

καταγραφή της μεταγενέστερης

αίτησης ασύλου ενός ευάλωτου

μόνου άνδρα (είχε λάβει

πιστοποίηση ως θύμα βασα-

νιστηρίων).

Ο πρωτεύον μιας 6μελούς

πυρηνικής οικογένειας, η οποίο

είχε υποστηριχθεί για την

πρόσβαση στη διαδικασία

ασύλου μετά από πολύμηνες

αποτυχημένες προσπάθειες και

μετά την παροχή στέγασης στο

πλαίσιο του προγράμματος

ESTIA II, έλαβε υποστήριξη,

επίσης, για άμεση εύρεση

εργασίας μέσω τακτικών

συνεδριών σχετικών με την

απασχολησιμότητα. Επίσης,

όλα τα παιδιά υποστηρίχθηκαν

για να εγγραφούν στο σχολείο.

5 ωφελούμενοι βρήκαν
εργασία (όχι δηλωμένη). 2 σε
εστιατόριο σε νησί και στην
Αθήνα αντίστοιχα, 1 σε απο-
θήκη, 2 (γυναίκες) στα
αγροκτήματα για την περίοδο
συγκομιδής.

5.260 ευρώ σε κουπόνια για

super-market διανεμήθηκαν

στους ωφελούμενούς μας για

την κάλυψη των βασικών τους

αναγκών.

5 ωφελούμενοι έλαβαν τακτική

ψυχολογική υποστήριξη από

τoν ψυχολόγο της Υπηρεσίας

Κοινωνικής Ένταξης. Μετά τον

αρχικό έλεγχο και αξιολόγηση

και οι 5 χρειάστηκε να παρα-

πεμφθούν για ψυχιατρική α-

ξιολόγηση. Όλοι οι ωφελού-

μενοι έλαβαν τη ψυχιατρική

τους φαρμακευτική αγωγή.

ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ Εναλλακτικά της Κράτησης Μέτρα 
στην Ελλάδα Μέσα Στην Κοινότητα

Μια πολύ ευάλωτη μόνη

γυναίκα (θύμα εμπορίας

ανθρώπων) που είχε

υποστηριχθεί για την άρση του

γεωγραφικού περιορισμού της

και η οποία υποστηρίχθηκε

περαιτέρω για πρόσβαση στη

διαδικασία ασύλου στην

ενδοχώρα και στη συνέχεια της

προσφέρθηκε στέγαση στο

πλαίσιο του προγράμματος

ESTIA II, άρχισε να

παρακολουθεί διάφορες

επαγγελματικές εκπαιδεύσεις,

μαθήματα ελληνικής και

αγγλικής γλώσσας, συμμετείχε

επίσης σε συνεδρίες για την

απασχολησιμότητα και τελικά

κατάφερε να προσληφθεί από

ιδιωτική εταιρεία.

1 ωφελούμενος μας,

κατάφερε να κερδίσει

υποτροφία για το University

of People, με την υποστήριξή

μας.

Σε 1 άντρα μόνο, χωρίς χαρτιά,

χορηγήθηκε ΠΑΜΚΑ και

κατάφερε να εμβολιαστεί

πλήρως κατά της Covid-19, ενώ

έλαβε επίσης το σχετικό

Πιστοποιητικό Εμβολιασμού α-

πό τα Κέντρα Εξυπηρέτησης

Πολιτών (ΚΕΠ).

2 ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν

τη συμμετοχή τους σε

Επαγγελματικές Εκπαιδεύσεις

σε Η/Υ και έλαβαν Βεβαιώσεις

Παρακολούθησης.
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Εναλλακτικά της Κράτησης Μέτρα 
στην Ελλάδα Μέσα Στην Κοινότητα2019-2021

Sierra Leone

Cameroon

DRC

Bangladesh

Guinea

Nigeria

Uganda

22%

15%

12%

9%

3%

3%

3%

Afghanistan

Syria

Iran

Iraq

Pakistan

15%

5%

5%

3%

3%

Σύνολο Ωφελούμενων της Κοινωνικής Ένταξης
Κύριες Χώρες Προέλευσης 

2021
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΤΕΓΩΝ

STREET
LAWYERING



ομάδες, προκειμένου να προωθηθούν και να

υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους και να

συμβάλουν στην αλλαγή μέσω τεκμηριωμένων

δράσεων συνηγορίας και δημόσιες

παρεμβάσεις.

Η συνεργασία με ευάλωτες ομάδες στις

εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις τους είναι τις

περισσότερες φορές δύσκολη. Οι ποινικές

υποθέσεις είναι συνήθως επείγουσες,

απαιτητικές και απαιτούν φροντίδα και

εξειδικευμένη γνώση. Οι νομικές συνέπειες

είναι συχνά επαχθείς για αυτό το κομμάτι του

πληθυσμού και πρέπει να εργαστούμε

προσεκτικά και γρήγορα. Ταυτόχρονα, ο

πληθυσμός έχει ιδιαιτερότητες καθιστούν το

εγχείρημα ακόμη πιο δύσκολο (δυσκολίες να

διατηρήσουν επαφή με ανθρώπους κατά την

επίλυση των υποθέσεων τους, ξαφνική

απώλεια ανθρώπων για κάποιο χρονικό

διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τους εθισμούς

κ.λπ.) και ακόμη πιο δύσκολη την επίτευξη του

στόχου (δεν τα καταφέρνουν για να κάνουν το

κομμάτι τους, ξεχνούν τα ραντεβού μας,

χάνουν τα έγγραφά τους κ.λπ.). Συνολικά, η

συχνή παρουσία μας και οι συνεπείς και

αξιόπιστες προσπάθειές μας στο δρόμο μαζί με

τη βοήθεια της ομάδας συνοδών φέρνουν τα

επιθυμητά αποτελέσματα.

Για να μπορέσουμε να χειριστούμε σωστά τις

ποινικές υποθέσεις, ζητάμε εξουσιοδότηση

προς τους εμπλεκόμενους εισαγγελείς, ώστε να

μπορέσουμε να πάρουμε τον έλεγχο αυτών

των υποθέσεων, που συχνά είναι πολυάριθμες

XXXXXX

Street Lawyering

Η HumanRights360 είναι μέλος του Ελληνικού

Δικτύου για την Κατοικία από το 2018,

αναγνωρίζοντας ότι η έλλειψη στέγης είναι μια

από τις πιο ακραίες μορφές κοινωνικού

αποκλεισμού. Στους δρόμους της Αθήνας, εν

μέσω της πανδημίας, πολλοί άνθρωποι

βρίσκονται σε κατάσταση οριακής επιβίωσης:

άστεγοι, χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών,

εργαζόμενοι του σεξ, πρόσφυγες, μετανάστες,

άτομα χωρίς νομικά έγγραφα, άτομα με

προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η HumanRights360, εντοπίζοντας την ανάγκη

για νομική βοήθεια για αυτές τις ομάδες του

πληθυσμού, αποφάσισε να εργαστεί στο πεδίο

μαζί με τη Steps, μια οργάνωση που εργάζεται

στους δρόμους σε καθημερινή βάση

αποτελούμενη από ομάδες που κάνουν street

work προσφέροντας τρόφιμα και υλικό

μείωσης της βλάβης στους ανθρώπους που

ζουν στο δρόμο και άτομα που κάνουν

κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών.

Από τα τέλη Αυγούστου 2020, όταν ξεκίνησε

πιλοτικά πρόγραμμα Street Lawyering

(Συνηγορία στο Δρόμο), η δικηγόρος της

HumanRights360 παρακολουθεί την ομάδα

street work της Steps τρεις φορές την

εβδομάδα και συμμετέχει ενεργά στη δράση,

προκειμένου να προσφέρει νομική

συμβουλευτική, να παρέχει πληροφορίες σε

άτομα που διαβιούν σε κατάσταση δρόμου, σε

μεταβατικές εγκαταστάσεις ή σε επισφαλείς

συνθήκες στέγασης σχετικά με τα δικαιώματά

τους και να εντοπίσουν τα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν αυτές οι πληθυσμιακές

XXXXXXX

Ποινικές υποθέσεις

Παροχή Νομικής Συμβουλευτικής σε Αστέγους 

Υπεράσπιση και Προώθηση των Δικαιωμάτων Ατόμων σε Κατάσταση Δρόμου
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και στις περισσότερες περιπτώσεις οι

δικαιούχοι μας είναι σε θέση να ξεκινήσουν

ξανά χωρίς κανένα ιστορικό απουσιών.

Οι άνθρωποι που διαβιούν σε κατάσταση

δρόμου (γυναίκες, εργαζόμενοι στο σεξ,

χρήστες, πρόσφυγες κ.α.) αντιμετωπίζουν

συνήθως πολλές δυσκολίες στην εξυπηρέτηση

από τις Αρχές. Χρειάζονται να τους

συνοδεύσουμε εκεί ή να τους εξηγήσουμε με

αναλυτικά βήματα τις διαδικασίες. Κάποιες

φορές χρειάζονται βοήθεια για τη συλλογή των

απαραίτητων εγγράφων και κάποιες άλλες

αντιμετωπίζουν εμπόδια που πρέπει να

λύσουμε (νομικά ζητήματα, ελλείψεις,

αδυναμίες) ή διαδικαστικές ανησυχίες όπου

μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε. Τους

ενημερώνουμε για επιδόματα για τα οποία

μπορούν να υποβάλουν αίτηση, τους εξηγούμε

τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν

και, αν χρειαστεί, τους υποστηρίζουμε σε όλη

τη διαδρομή μέχρι να πάρουν το επίδομα.

Ένα πολύ συνηθισμένο αίτημα στο δρόμο είναι

αυτό της έκδοσης νέας ταυτότητας. Η απώλεια

ή η κλοπή προσωπικών εγγράφων είναι πολύ

συνηθισμένη για άτομα που ζουν έξω και ως εκ

τούτου, πριν χειριστούμε τις υποθέσεις

κάποιου, συχνά χρειάζεται να επιλύσουμε

βασικά ζητήματα όπως η ταυτότητα.

Κάθε μήνα όλο και περισσότεροι άνθρωποι

χρειάζονται βοήθεια με τα έγγραφά τους

επειδή δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τη

διαδικασία που απαιτείται και τις

καθυστερήσεις που συνήθως είναι πραγματικά

εξαντλητικές. Τα αιτήματα που διατυπώνονται

ποικίλλουν μεταξύ απουσίας σημαντικών

εγγράφων λόγω κλοπής, καθυστερήσεων στην

έκδοση αδειών διαμονής και ταξιδιωτικών

εγγράφων και, φυσικά, ερωτήσεων ατόμων

και σοβαρές. Χρησιμοποιούμε επίσης ένα

έντυπο συγκατάθεσης για να ενημερώσουμε

τους ανθρώπους σχετικά με τα προσωπικά τους

δεδομένα (εμπιστοσύνη, ανωνυμία,

πλατφόρμα κ.λπ.). Έπειτα από έλεγχο είτε στην

εισαγγελία (σε Αθήνα και Πειραιά) είτε σε

διάφορα αστυνομικά τμήματα, τους

ενημερώνουμε για εκκρεμείς δικαστικές

υποθέσεις, αποφάσεις και κυρώσεις που τους

επιβλήθηκαν, καθώς και για τον καλύτερο

τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων που

συχνά είναι επιτακτικά. Πολλοί από αυτούς

θέλουν να μάθουν πότε θα διεξαχθεί η δίκη

τους ή τι θα γίνει μετά με ποινές ή πρόστιμα

που έχουν ήδη επιβληθεί. Ωστόσο, το πιο

δύσκολο κομμάτι στον χειρισμό είναι οι

άνθρωποι που αντιμετωπίζουν εκκρεμείς

αποφάσεις βάσει των οποίων μπορούν να πάνε

(πίσω) στη φυλακή.

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις,

αντιμετωπίζουμε ιδιαιτερότητες και

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που τις

περισσότερες φορές είναι πραγματικά

επείγουσες. Συναντάμε περιπτώσεις όπου

πρέπει να εξηγήσουμε προσεκτικά στους

δικαιούχους μας με ποιον τρόπο θα

μπορούσαν να λύσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις

τους, απαντάμε στις ερωτήσεις τους και

προσπαθούμε να βρούμε οριστικές λύσεις.

Αναζητούμε επίσης δημοσιευμένα εντάλματα

και ενημερώνουμε τους δικαιούχους μας

σχετικά.

Ένα πολύ κοινό αίτημα, επίσης, είναι η επίλυση

προβλημάτων παρουσίας στο αστυνομικό

τμήμα ή την εισαγγελία που συνήθως

προκαλούν σοβαρές ανησυχίες στους

δικαιούχους. Οι άνθρωποι που ζουν στο δρόμο

αγωνίζονται να είναι ακριβείς και οι

περισσότερες υπηρεσίες αποφεύγουν να τους

βοηθήσουν. Με τη βοήθειά μας και τη

συνεργασία μας με αστυνομικούς,

καταφέρνουμε να ελέγξουμε τα αδιέξοδά τους

XXXXXX

Διοικητικές υποθέσεις

Μεταναστευτικό Δίκαιο 
(πρόσφυγες - αιτούντες άσυλο)
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Συνεργαζόμαστε σε πολλές περιπτώσεις με

διαφορετικούς οργανισμούς, βοηθώντας ο

ένας τον άλλον. Τέτοιες συνεργασίες μας

διευκολύνουν σε επείγουσες ή πολύπλοκες

περιπτώσεις και μας επιτρέπουν να

εκπληρώσουμε την ολιστική προσέγγιση που

προσπαθούμε να έχουμε. Μας βοηθούν επίσης

να διατηρούμε επαφή με τους ανθρώπους μας,

να ακολουθούμε την καθημερινή τους ρουτίνα

και να δημιουργούμε ένα σταθερό και ασφαλές

περιβάλλον όπου μπορούμε να συναντάμε

συναδέλφους, να γνωρίζουμε διαφορετικές

προσεγγίσεις και πτυχές της εργασίας και να

συνεχίζουμε να μαθαίνουμε καθημερινά

πολύτιμα πράγματα που αναφέρονται στον

τομέα των ενδιαφερόντων μας.

Χρησιμοποιούμε τον χώρο τους για τα

ραντεβού μας και είμαστε σε επαφή μαζί τους

μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε ήδη

δημιουργήσει μια στενή, αξιόπιστη σχέση που

λειτουργεί αρκετά συχνά και χωρίς καθόλου

προβλήματα.

Αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τον χώρο τους

για τα ραντεβού μας. Ζητούν τακτικά τη νομική

μας συμβουλή ενώ συνεργαζόμαστε επίσης

πολύ στενά με το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ φαίνεται να

μας εμπιστεύονται καθώς η επικοινωνία μας

γίνεται πιο συχνή.

Χτίζουμε μια σχέση με εκατέρωθεν

παραπομπές και συμβουλευόμενοι τους

θεραπευτές προσπαθούμε να λύσουμε τις

νομικές υποθέσεις.

Επιπρόσθετα, έχουμε πολύ συχνή σχέση με την

Ithaca, την οργάνωση Not Just A Refugee και

τους κοιτώνες της Unesco.

που δεν έχουν καθόλου έγγραφα.

Συμβουλεύουμε τα άτομα σχετικά με τη

διαδικασία παρέχοντάς τους ιστότοπους,

διευθύνσεις email και εξηγώντας τους τη σειρά

των απαιτούμενων βημάτων. Ανάμεσά τους,

υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν τηλέφωνα

ή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αντίστοιχα

δημιουργούμε για πρώτη φορά λογαριασμούς

email και skype. Συνολικά, συνοδεύουμε πολλά

άτομα για απώλεια και ανανέωση των

εγγράφων τους (διαβατήρια, άδειες

παραμονής, ταυτότητες) και συνοδεύουμε

κάποιους από αυτούς στην Υπηρεσία Ασύλου

(Άλιμος, Κατεχάκη, Νέος Κόσμος, Πειραιάς) και

τη Διεύθυνση Αλλοδαπών (Πέτρου Ράλλη) ή

στα αστυνομικά τμήματα να ακολουθήσουν τις

απαιτούμενες διαδικασίες. Απαντάμε σε

πολλές ερωτήσεις σχετικά με το διαδικαστικό

κομμάτι και εξηγούμε πιθανούς τρόπους

χειρισμού των υποθέσεων τους. Καθημερινά

στο δρόμο ελέγχουμε την εγκυρότητα των

εγγράφων και ενημερώνουμε τους ανθρώπους

για τις παρατάσεις που δόθηκαν στην περίοδο

των περιορισμών λόγω του COVID-19 ή για

ορισμένα βήματα που πρέπει να

ακολουθήσουν προκειμένου να ανανεώσουν

τα βασικά έγγραφά τους. Πολύ συχνά

συνδράμουμε επίσης στα έξοδά τους

(διοικητικά έξοδα, φωτοτυπίες, φωτογραφίες

κ.λπ.).

Ένα αρκετά κομβικό και μακροσκελές κομμάτι

της δουλειάς μας αυτή την περίοδο ήταν η

διαδικασία του Ασύλου. Οι περισσότεροι από

τους ανθρώπους που συναντήσαμε

αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σχετικά με

αυτό. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους

ανθρώπους να εγγραφούν για άσυλο, ενώ

υποστηρίζουμε άλλους, που έχουν ήδη λάβει

την πρώτη ή τη δεύτερη (και την τελευταία)

απόρριψή τους.

Συνεργασίες
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Όλοι οι παραπάνω απευθύνονται σε εμάς

ζητώντας υποστήριξη για νομικές υποθέσεις

που αφορούν μεταναστευτικά και προσφυγικά

ζητήματα. Παραμένουμε σε επαφή με αυτούς

τους τρεις οργανισμούς που προσπαθούν

πάντα να μας βοηθήσουν σε προβλήματα

στέγασης και άλλα κοινωνικά αιτήματα των

δικαιούχων μας.

Συμμετέχουμε επίσης στις συναντήσεις της

πλατφόρμας απεξάρτησης με τον Εθνικό

Συντονιστή Ναρκωτικών σε μηνιαία βάση, ένα

πεδίο που έδωσε τη δυνατότητα περαιτέρω

συζήτησης σχετικά με θέματα που προκύπτουν

στον πεδίο και φυσικά τα ίδια τα άτομα που

σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών.

Εκδήλωση 
«Support, Don’t punish!»

Συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις του Γενικού

Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

Καταπολέμησης της Φτώχειας: Ομάδα

Εργασίας για την προετοιμασία του Εθνικού

Σχεδίου Δράσης για τους Αστέγους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης

διοργανώσαμε στον κινηματογράφο Τριανόν

ημερίδα σχετικά με το «τραύμα» των ατόμων

που κάνουν προβληματική χρήση τοξικών

ουσιών. Με βάση επιστημονικές θέσεις που

παρακολουθήσαμε συζητήσαμε για το τις

δυσκολίες της χρήσης, το βάρος της

συννοσηρότητας και τις προσωπικές εμπειρίες

των ατόμων που συμμετείχαν.
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ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ



Να σχεδιάσει επιτυχημένες εκπαιδευτικές

ενότητες (π.χ. ενότητες που βασίζονται σε

τεχνικές δεξιότητες ως μέσο ενσωματωμένης

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 προσφέρει ένα «σετ» αξιολόγησης

που μπορούν 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

περιβάλλοντος για την κοινωνική επανένταξη

των καταδίκων.

Πέραν της υλοποίησης εντός των φυλακών, τo

2021, με μεγάλη επιτυχία και σημαντική

συμμετοχή ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό

συνέδριο «Εκπαίδευση και φυλακή, οικογένεια

και πολιτισμός: Ένας δρόμος προς την

επανένταξη των κρατουμένων» που έλαβε

χώρα την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021.

Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτησε ο

υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη,

Ελευθέριος Οικονόμου, αναφέροντας

χαρακτηριστικά ότι «εδώ και περίπου δύο

χρόνια γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια για τον

ολιστικό εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού

συστήματος της χώρας και ένας από τους

πυλώνες του στρατηγικού προγράμματός μας

είναι η ολοκληρωμένη μετασωφρονιστική

πολιτική και μέριμνα».

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Η HumanRights360, προσπαθεί πάντα να

επεκτείνει το πεδίο της παρέμβασής του

προσπαθώντας να εντοπίσει τους πιο

ευάλωτους πληθυσμούς. Σε αυτό το φάσμα,

εφαρμόζουμε, από τον Νοέμβριο του 2019 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, περιορισμένες ώρες

επίσκεψης, περιορισμένη πρόσβαση 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

ενδυναμώσουμε αυτούς τους ανθρώπους,

προκειμένου να επανενταχθούν στην

κοινότητα. Το έργο, διάρκειας 36 μηνών, το

οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα

Erasmus + της ΕΕ, στοχεύει στο σχεδιασμό και

την πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών

ενοτήτων για την αναβάθμιση γυναικών και

ανδρών φυλακισμένων σε 6 ευρωπαϊκές

φυλακές, παρέχοντας παράλληλα τα

απαραίτητα εργαλεία για την αξιολόγηση του

αντίκτυπου αυτών των διαδρομών ανόδου

προώθηση της κοινωνικής επανένταξης των

κρατουμένων. Το CUP είναι μια διεθνής

εταιρική σχέση που εκτείνεται σε 4 χώρες της

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 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:

xxxxx

Μετά τη φυλάκιση
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Η Χριστίνα Ζαραφωνίτου, καθηγήτρια και

πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ Επάνοδος,

μιλώντας για το πρόγραμμα υπογράμμισε ότι

«στοχεύει μέσα στους 36 μήνες της

υλοποίησης του, στην ενίσχυση της

μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης

απασχολησιμότητας και κοινωνικής

επανένταξης, συνολικά 210 ανδρών και

γυναικών κρατουμένων σε 6 ευρωπαϊκές

φυλακές από την Ιταλία, την Ελλάδα, την

Κύπρο και την Ολλανδία». Αναφερόμενη στην

υλοποίησή του διευκρίνισε ότι ο στόχος θα

επιτευχθεί μέσω του σχεδιασμού και της

εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων

εκπαίδευσης και παρακολούθησης,

παρέχοντας επίσης τα απαραίτητα εργαλεία για

την αξιολόγηση των πρακτικών και την

προώθηση της κοινωνικής τους επανένταξης».
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Οι ομιλητές και οι ομιλήτριες του συνεδρίου

κάλυψαν με τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις

τους όλο το φάσμα των κρίσιμων βημάτων που

πρέπει να συντελούνται για την ομαλή

επανένταξη των κρατουμένων μετά την έκτιση

της ποινής τους, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα

τις δυνατότητες αλλά και τις ελλείψεις που

υπάρχουν, όπως τις έχουν καταγράψει κατά

την μακρόχρονη πορεία τους στο συγκεκριμένο

πεδίο αλλά και τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα

τρία πάνελ του συνεδρίου ανέπτυξαν με τρόπο

πολύπλευρο τις θεματικές της εκπαίδευσης και

της εργασίας, του οικογενειακού και

κοινωνικού υποστηρικτικού πλαισίου και του

πολιτισμού ως βασικών πυλώνων κοινωνικής

επανένταξης.
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Τα περιστατικά ρατσιστικής βίας εξακολουθούν να

αποτελούν ανησυχητική πραγματικότητα στην Ελλάδα

και συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πολιτική και

ρητορική περί «ανεπιθύμητου πρόσφυγα» και την

αναπαράσταση του ως απειλή για την εθνική

κυριαρχία.

Αποστολή στην Κρήτη, Τυμπάκι. Εκπροσώπηση 

θύματος ρατσιστικής βίας ενώπιον των 

αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Έκθεση στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με την 

παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης στη 

δημόσια εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων 

στον καταυλισμό της Ριτσώνας. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘21

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘21

Παροχή νομικής βοήθειας στους Συντονιστές της 

Εκπαίδευσης των Προσφύγων προκειμένου να 

καταγγείλουν την παραβίαση του δικαιώματος των 

παιδιών προσφύγων στη δημόσια εκπαίδευση. 

Υποβολή συνεισφοράς RVRΝ στην Παγκόσμια 

Περιοδική Ανασκόπηση του ΟΗΕ.

ΜΑΡΤΙΟΣ ‘21

Δημοσίευση Δελτίου Τύπου μετά τις ρατσιστικές 

επιθέσεις κατά μεταναστών εργατών στο Τυμπάκι

της Κρήτης. Η HumanRights360 παρακολουθεί 

στενά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και τις 

εξελίξεις στην περιοχή, έχοντας καταγράψει 

περιστατικά επιθέσεων ρατσιστικής βίας και 

υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά κατά ατόμων που 

υποκινούν άμεσα τη διάπραξη εγκλημάτων κατά 

των μεταναστών. Ταυτόχρονα, η ομάδα έχει 

αναλάβει τη νομική συνδρομή και υπεράσπιση 

θυμάτων ρατσιστικής βίας.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ‘21

Το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας 

παρουσίασε τα αποτέλεσματα που προέκυψαν από 

την καταγραφή περιστατικών βίας με ρατσιστικό 

κίνητρο κατά το 2020, σε διαδικτυακή συνέντευξη 

τύπου. Αυτή είναι η δέκατη ετήσια έκθεση που 

δημοσιεύει το Δίκτυο, αποτυπώνοντας τις 

ποσοτικές και ποιοτικές τάσεις της ρατσιστικής βίας 

στην Ελλάδα. Το HumanRight360 από την έναρξή 

του ήταν μέλος του Δικτύου και εκπρόσωπος της 

νομικής ομάδας συνέβαλε στη συνέντευξη Τύπου. 

Περισσότερες πληροφορίες και την ετήσια έκθεση 

μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δημοσίευση του άρθρου ‘The Rise and Fall of 

Golden Dawn’ της Ελένης Τάκου, Αναπληρώτριας 

Διευθύντριας της HumanRights360 Ελένη Τάκου 

στο The Brown Journal of World Affairs.

ΜΑΙΟΣ ‘21

Ταυτόχρονα, κατά το έτος 2021 έχουμε δει αστυνομικούς να διαπράττουν ρατσιστικό έγκλημα όπως η

δολοφονία του Ρομά Νίκου Σαμπάνη τον Οκτώβριο. Επιπλέον, η HumanRights360 έχει δημοσιεύσει

εκθέσεις και έγγραφα σχετικά με την πολιτική αντιμετώπισης του ακροδεξιού εξτρεμισμού στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η HumanRights360 έχει πραγματοποιήσει τα ακόλουθα:
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Η δικηγόρος μας καλείτε να καταθέσει και να 

παράσχει ψηφιακά τεκμήρια σχετικά με τη 

ρητορική μίσους στην Κρήτη, στο Τυμπάκι την 

περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2020.

ΙΟΥΝΙΟΣ ‘21

Εκπροσώπηση θύματος ενώπιον των δικαστικών 

αρχών για υπόθεση αστυνομικής αυθαιρεσίας 

και ρατσιστικού εγκλήματος και καταγραφή 

ρατσιστικής επίθεση.
Υποβολή συμπληρωματικού υπομνήματος 

έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό 
θύματος ρατσιστικής επίθεσης και καταγραφή 

πράξης διάκρισης σε βάρος αστέγου.

Συνεργασία με τους Social Change Initiative και 
δημοσίευση ενός  policy brief με τίτλο “Golden

Dawn: Lessons from Greece in Tackling
Extremism”, με σκοπό να αντληθούν 

συμπεράσματα και διδάγματα από τη δίκη της 
Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα μέσα από το φακό 

κάποιων εκ των συνηγόρων της πολιτικής 
αγωγής στη δίκη. Συνέντευξη τύπου σχετικά με 

«Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός στην Ελλάδα: 
μαθήματα από το παρελθόν, προκλήσεις για 

το μέλλον» και παρουσίασης της σχετικής 
έκθεσης.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘22

Υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης στον 
Συνήγορο του Πολίτη για την παραβίαση των 
δικαιωμάτων εκπαίδευσης 200 παιδιών 
προσφύγων που ζουν στον καταυλισμό της 
Ριτσώνας.

Συμμετοχή στο EStAR Diagnostic Workshop που 
διοργάνωσε το ODIHR ως μέλος του RVRN

Δημοσίευση βίντεο που αναπαριστά τα γεγονότα 
της δολοφονίας του του Ρομά Νίκου Σαμπάνη
από την αστυνομία.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘22

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ‘21

Δημοσίευση άρθρου «Η πανδημία ενθάρρυνε 

τον ρατσισμό» σχετικό με τις ρατσιστικές 

επιθέσεις στο Τυμπάκι.

Δημοσίευση έκθεσης που επιχειρεί να 

διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι διωκτικές 

αρχές στην Ελλάδα (δεν) έχουν αντιμετωπίσει 

αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν με ρατσιστικό 

κίνητρο. Πηγή της παρούσας έκθεσης είναι 

κυρίως το υλικό της δικογραφίας που 

σχηματίστηκε μετά τη δολοφονία του Παύλου 

Φύσσα τον Σεπτέμβριο του 2013, στα πλαίσια της 

οποίας συνενώθηκαν και συσχετίστηκαν δεκάδες 

δικογραφίες για την αξιολόγηση και 

στοιχειοθέτηση της εγκληματικής οργάνωσης 

«Χρυσή Αυγή». Η έρευνα εκπονήθηκε από τον 

Θανάση Καμπαγιάννη, δικηγόρο και συνήγορο 

πολιτικής αγωγής των Αιγύπτιων αλιεργατών στη 

δίκη της Χρυσής Αυγής.

ΜΑΙΟΣ ‘21
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https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/121859_den-eho-xanazisei-tetoia-bia-kai-barbarotita-apo-astynomikoys
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επιστολή με την οποία απευθύνεται το

θέμα στις Ελληνικές Αρχές,

Την ΚΥΑ 9889/2020 – ΦΕΚ 3390/Β/13-8-

2020 σχετικά με τον προσδιορισμό της

ανηλικότητας των υπηκόων τρίτων χωρών ή

των ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα

χωρίς να πληρούν τις νόμιμες διατυπώσεις.

Η Ομάδα της HumanRights360 στον Έβρο

εξέφρασε ανησυχίες για την εφαρμογή της

νέας νομικής διαδικασίας αξιολόγησης της

ηλικίας. Σύμφωνα με τις οδηγίες του

Υπουργείου και την Υπουργική Απόφαση,

σε περίπτωση αμφιβολίας οι διαδικασίες

εκτίμησης ηλικίας λαμβάνουν χώρα μόνο

μετά από επίσημη αναφορά του Διοικητή

του ΚΥΤ και περιλαμβάνει τρία

υποχρεωτικά στάδια.

Tην απουσία μόνιμου προγράμματος

Επιτροπείας εντός του ΚΥΤ, δημιουργώντας

σημαντικά ζητήματα και ελλείμματα στην

εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων,

ιδιαίτερα των νεότερων (>15 ετών), που

επαναφέρουν σοβαρά κενά στις

διαδικασίες του ΚΥΤ και του Ασύλου.

Tην κατάργηση της «προστατευτικής

φύλαξης», από την τροποποίηση του νόμου

της 9ης- 11-2020 (άρθρο 43 Ν. 4760/2020)

που θέτει πολλές προκλήσεις για το

καθεστώς της ασυνόδευτων ανηλίκων στα

σύνορα και πάνω από όλα τα παραπάνω,

καθώς το νομικό καθεστώς των ανηλίκων

που συνεχίζουν να εισέρχονται στο ΚΥΤ

Φυλακίου δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

πλήρως.

Νομική & Ψυχοκοινωνική

Περισσότεροι από 4.826 αιτούντες άσυλο

διέσχισαν τα σύνορα του Έβρου

αναζητώντας προστασία κατά το έτος 2021,

καθιστώντας την περιοχή ως το πιο

προτιμώμενο πέρασμα προς την Ευρώπη,

καθώς την ίδια στιγμή μόλις 4.331 αιτούντες

άσυλο αφίχθησαν στα ελληνικά νησιά. Οι

περισσότεροι από τους ανθρώπους που

διασχίζουν τα σύνορα του Έβρου είναι

πολίτες από την Τουρκία, το Αφγανιστάν, τη

Συρία, το Πακιστάν, το Μπανγκλαντές και το

Ιράκ. Το 2021 ήταν μια χρονιά που

στιγματίστηκε από:

Σε Ευάλωτο Πληθυσμό στην Περιοχή του Έβρου

Υποστήριξη

Tις συνεχείς παραβιάσεις των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα χερσαία

σύνορα του Έβρου, με αποτέλεσμα την

έκθεση μεταναστών και προσφύγων σε

πιθανή κακομεταχείριση ή/και

κακοποιήσεις.

Tην εφαρμογή της ΚΥΑ 42799/2021 –

ΦΕΚ 2425/Β. /7-6-2021, που εξέδωσε το

Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο

Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με

το οποίο η Τουρκία έχει χαρακτηριστεί ως

ασφαλής χώρα για αιτούντες άσυλο από τη

Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το

Μπανγκλαντές και τη Σομαλία, γεγονός

που επιτάχυνε σημαντικά τις διαδικασίες

και ανέδειξε πολλές και σημαντικές

προβληματικές. Η Υπηρεσία Ασύλου

ξεκίνησε άμεσα την εφαρμογή της και

εξέτασε τις αιτήσεις ασύλου των υπηκόων

αυτών των χωρών προέλευσης μόνο επί

του παραδεκτού. Η HumanRights360 μαζί

με άλλες 40 οργανώσεις συνυπέγραψαν

xxxxx
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▪ Παροχή πολλαπλών υπηρεσιών νομικής

συμβουλευτικής σε θέματα ασύλου &

προετοιμασία για τις συνεντεύξεις ασύλου, στο

KYT και στο ΑΚΑ Φυλακίου, σύμφωνα με τη νέα

ΚΥΑ 42799/2021 – ΦΕΚ 2425/Β/7-6-2021 και

την ΚΥΑ 9889/2020 – ΦΕΚ 3390/Β/13-8-2020.

▪ Μετά από νομική προετοιμασία και

εκπροσώπηση από τους Δικηγόρους μας,

χορηγήθηκε σε 6 ασυνόδευτους ανηλίκους από

το Αφγανιστάν, τη Συρία και το Πακιστάν

καθεστώς πρόσφυγα, ενώ 1 ασυνόδευτος

ανήλικος από το Αφγανιστάν με παρέμβασή

μας έλαβε επιπλέον ευαλωτότητα από τον

ΕΟΔΥ. Καθώς το ΑΚΑ Φυλακίου συνεχίζει να

εκδίδει αποφάσεις για ενήλικες αιτούντες και

ανήλικους άνω των 15 ετών, σύμφωνα με τη

νέα ΚΥΑ 42799/2021 - ΦΕΚ 2425/B/7-6-2021, οι

περισσότερες αποφάσεις εξακολουθούν να

απορρίπτουν ως απαράδεκτες τις αιτήσεις

διεθνούς προστασίας, εκφράζοντας ανησυχίες

σχετικά με την περαιτέρω κράτηση αυτών των

αιτούντων στα ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Ευτυχώς, σχεδόν

όλες οι υποθέσεις ανηλίκων που χειρίστηκε η

ομάδα μας έγιναν τελικά αποδεκτές ως

παραδεκτές και οι αιτούντες κλήθηκαν

περαιτέρω σε συνέντευξη προκειμένου να

εξεταστούν επί της ουσίας.

▪ Κατάθεση 11 ενδικοφανών προσφυγών

κατά των αποφάσεων προσδιορισμού ηλικίας,

σύμφωνα με την ΚΥΑ 9889/2020 – ΦΕΚ

3390/Β/13-8-2020, 4 από αυτές έγιναν δεκτές

από το Διοικητή του ΚΥΤ και οι ωφελούμενοι

θεωρήθηκαν ανήλικοι. Μετά από κοινή

επιστολή που έστειλαν οι ομάδες της HR360

και της ΑΡΣΙΣ στην Ειδική Γραμματεία ανηλίκων

Tη συνέχιση των περιορισμών Covid-19, την

υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών που

εφαρμόζεται σε όλους τους ωφελούμενους

που εισέρχονται στο ΚΥΤ και τα άμεσα και

αυστηρά μέτρα που υιοθέτησε η ελληνική

κυβέρνηση, τα οποία στη συνέχεια

περιέπλεξαν τις διαδικασίες στο ΚΥΤ Φυλακίου

Ορεστιάδας.

Το 2021, η ομάδα της HumanRigts360 στον

Έβρο συνέχισε να αποτελείται από δύο

Δικηγόρους και δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Η HumanRights360 παρέμεινε παρούσα στο

KYT Φυλακίου Ορεστιάδας σε καθημερινό

κυκλικό σύστημα, σύμφωνα με τις οδηγίες

σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας κατά του

COVID-19 και εργάστηκε προς το βέλτιστο

συμφέρον του ασυνόδευτων ανηλίκων και των

πιο ευάλωτων ωφελούμενων. Στο πλαίσιο

αυτό, κατά τη διάρκεια του 2021, η ομάδα της

HumanRights360 παρείχε νομική και

ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε συνολικά 197

ωφελούμενους, κατά τη διάρκεια της

παραμονής τους στο ΚΥΤ Φυλακίου

Ορεστιάδας και στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ ή της

παρουσίας τους στην ευρύτερη περιοχή του

Έβρου. Οι περισσότεροι από τους

ωφελούμενους τους οποίους συνδράμαμε

ήταν άνδρες (190 στους 197), πολλοί από

αυτούς ήταν κάτω των 15 ετών (62 από τους

197), λίγοι από αυτούς ήταν ευάλωτοι ενήλικες

(28 στους 197) και οι υπόλοιποι ήταν μεταξύ

16-18 ετών, κυρίως από το Αφγανιστάν, τη

Συρία, το Πακιστάν, το Μπανγκλαντές, την

Αίγυπτο και το Ιράκ.

Παροχή Νομικών Συμβουλών 
& Νομικής Εκπροσώπησης
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▪ Παρέμβαση σε υπόθεση ανηλίκου, ο

οποίος είχε δηλώσει ψευδή ημερομηνία

γέννησης ως ενήλικας κατά την καταγραφή του

στο ΚΥΤ, ενώ ήταν ανήλικος. Ως αποτέλεσμα,

θα μεταφερόταν σε ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ για περαιτέρω

κράτηση, αλλά μετά από παρέμβαση της

ομάδας μας προς τη Διοίκηση του ΚΥΤ,

διεξήχθη προσδιορισμός ηλικίας από την

ψυχοκοινωνική μονάδα του ΕΟΔΥ, όπου

προσδιορίστηκε η ακριβής ηλικία του στα 16

έτη. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε δομή για

ανηλίκους. Παρεμβαίνοντας, επίσης, σε μια

ανήλικου κοριτσιού περίπτωση, η οποία

εισήλθε στο ΚΥΤ ως παντρεμένη με έναν

ενήλικα άνδρα. Μας εξήγησε ότι αναγκάστηκε

να παντρευτεί τον άνδρα και η ομάδα μας

παρενέβη αμέσως αποτελεσματικά, ώστε η

ανήλικη να μεταφερθεί σε ασφαλή δομή.

▪ Παρέμβαση σε υπόθεση ανήλικης, της

οποίας η οικογένεια χωρίστηκε, αφού η

ανήλικη είχε εξαναγκαστεί σε παράνομη

επαναπροώθηση. Τελικά, η ομάδα μας πέτυχε

την επανασύνδεσή της με τους γονείς της στην

κατασκήνωση Οινόφυτων. Επιπλέον, 2

υποθέσεις ανηλίκων μας τοποθετήθηκαν στην

ασφαλή ζώνη της Αγίας Ελένης μέσω του ΕΚΚΑ

και επρόκειτο να αναχωρήσουν στα μέσα

Απριλίου. Ωστόσο, η αναχώρησή τους

ακυρώθηκε, καθώς εντοπίστηκαν θετικά

κρούσματα Covid-19 στους ενοίκους της

ασφαλούς ζώνης, αλλά η ομάδα μας παρενέβη

αμέσως και τοποθετήθηκαν σε άλλη δομή.

▪ Συνεχής παρέμβαση στο Εθνικό Κέντρο

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και στη Γενική

Γραμματεία ανηλίκων, προκειμένου να

προτεραιοποιηθούν ωφελούμενοι στη

διαδικασία εύρεσης κατάλληλης δομής, λόγω

συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου εντός

του ΚΥΤ. Η πολύ μικρή ηλικία του μέσου όρου

των ανηλίκων, η ψυχολογική εξάντληση, η

αρνητική συναισθηματική επιβάρυνση, τα

σοβαρά δερματολογικά προβλήματα και τα

ψυχοσωματικά συμπτώματα, ήταν οι κύριοι

παράγοντες κινδύνου.

για την επιτάχυνση της μεταφοράς τους σε

δομές, τελικά μεταφέρθηκαν μετά από σχεδόν

5-6 μήνες κράτησης εντός του ΚΥΤ.

▪ Υποστήριξη και υποβολή 40 αιτήσεων

οικογενειακής επανένωσης, με άμεση επιτυχία

σε δύο περιπτώσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από

τη Μονάδα Δουβλίνου της Ελβετίας. Σε μια

περίπτωση, τον Μάιο του 2021, ο ανήλικος από

το Αφγανιστάν αναμενόταν να επανενωθεί με

τον θετό αδερφό του μόνο λίγες μέρες μετά

την υποβολή του, στην άλλη περίπτωση ένα

ανήλικο κορίτσι είχε τοποθετηθεί σε δομή και

αναχώρησε από το ΚΥΤ για να ταξιδέψει στην

Ελβετία στα μέσα Δεκεμβρίου 2021. Πολλές

άλλες υποθέσεις στις οποίες συνεισφέραμε

έγιναν, επίσης, αποδεκτές από διάφορες

ευρωπαϊκές χώρες και διεκπεραιώθηκαν

περαιτέρω από τη δομή όπου μεταφέρθηκαν οι

ανήλικοι ή παραπέμφθηκαν σε αρμόδιους

φορείς, ειδικά όσον αφορά υποθέσεις

οικογενειακής επανένωσης με συγγενείς στο

Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τις διατάξεις για το

Brexit.

▪ Παρακολούθηση ποινικών υποθέσεων δύο

Τούρκων που είχαν καταδικαστεί για παράνομη

είσοδο την 1η Μαρτίου 2020. Τον Αύγουστο

του 2021, η συνέντευξη ασύλου για έναν από

αυτούς πραγματοποιήθηκε στο ΠΓΑ Θράκης

στην Αλεξανδρούπολη με παρουσία ενός εκ

των δικηγόρων της ομάδας μας και ο

ωφελούμενος έλαβε επιτυχώς καθεστώς

πρόσφυγα.

▪ Παροχή πολλαπλών ψυχοκοινωνικών

συνεδριών & αξιολογήσεων. Υποστήριξη και

συνεργασία με τον ΕΟΔΥ για την αξιολόγηση

υπόθεσης έμφυλης βίας, η οποία

ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση του

ανηλίκου ως θύμα έμφυλης βίας και τελικά του

χορηγήθηκε καθεστώς πρόσφυγα.

Παροχή Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης & Πρόσβασης 
σε Υπηρεσίες Προστασίας
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Η HumanRights360, επίσης, ξεκίνησε μια

συνεργασία με τη ΜΚΟ GIVMED και απέκτησε

πρόσβαση στην πλατφόρμα Med για τις ΜΚΟ,

προκειμένου να παρέχει απαραίτητα φάρμακα

σε ωφελούμενους εντός του KYT.

▪ Συμβολή σε μια έκθεση που κυκλοφόρησε

από τη Διεθνή Αμνηστία με τίτλο «Ελλάδα: Οι

επαναπροωθήσεις και η βία κατά των

προσφύγων και των μεταναστών είναι de facto

συνοριακή πολιτική».

▪ Η ομάδα πεδίου της HumanRights360 στον

Έβρο μαζί με άλλες ΜΚΟ που

δραστηριοποιούνται στο ΚΥΤ Φυλακίου

δημιούργησαν ένα βίντεο κατά του ρατσισμού

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την

Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, που

δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο

Μετανάστευσης στις 14 Απριλίου.

▪ Συμβολή στην έρευνα του Heinrich Boll

Stiftung με τίτλο «Protection in a Precarious

Context: Researching Asylum in Greece after

Eidomeni».

▪ Η ομάδα της HumanRights360 συμμετείχε

σε διάφορες δραστηριότητες ενδυνάμωσης και

πρόσφερε αναμνηστικά δώρα στους

συμμετέχοντες, σε μια εκδήλωση «Women in

Leadership» που διοργανώθηκε στο KYT για να

τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

▪ Σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους

της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, η ομάδα μας συμμετείχε

επίσης σε δύο δραστηριότητες για την

κοινωνική ενδυνάμωση των ασυνόδευτων

κοριτσιών.

▪ Παρακολούθηση ενός ωφελούμενού μας

από το Μαρόκο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο

ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ της Ξάνθης, μετά την ενηλικίωση.

Αίτηση στο Τμήμα Στέγασης του Υπουργείου

Μετανάστευσης και Ασύλου υποβλήθηκε από

την ομάδα μας και έγινε αποδεκτή, λόγω της

ευαλωτότητάς του, και βρέθηκε διαμέρισμα

στην Αθήνα. Στη συνέχεια υποβλήθηκε αίτηση

στην αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση, με

ψυχολογική αξιολόγηση και νοσοκομειακά

έγγραφα, έγινε δεκτή και ο ωφελούμενος μας

αφέθηκε ελεύθερος. Η ομάδα μας τον βοήθησε

αγοράζοντας τα εισιτήρια του λεωφορείου και

τον συνόδευσε στο σταθμό των λεωφορείων

για την Αθήνα.

▪ Ξεκίνησε μια σημαντική συνεργασία με την

ΑΕΜΥ στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ξάνθης. Ψυχολόγοι που

εργάζονται στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ξάνθης,

παραπέμπουν στην ομάδα μας όταν εντοπίζουν

μια ευάλωτη περίπτωση που χρειάζεται νομική

βοήθεια και συμβουλές.

▪ Παροχή ιατρικών προϊόντων σε ευάλωτους

ωφελούμενους όταν χρειάζεται, σύμφωνα με

τις επίσημες οδηγίες και τα αιτήματα του ΕΟΔΥ.

Ενδυνάμωση & Παροχή 
Ολιστικής Υποστήριξης 
σε Όλους τους Τομείς

Ενίσχυση Συνεργασιών για την 
Υποστήριξη της Πρόσβασης 
Ευάλωτου Πληθυσμού σε 
Υπηρεσίες Προστασίας

Συμμετοχή σε Αναφορές &
Παρακολούθηση Υποθέσεων 
Επαναπροώθησης

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ 
«ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ 
ΕΒΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ
ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ «ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ
ΣΚΟΤΑΔΙ»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ HUMANRIGHTS360
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ EASO 2021
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https://gr.boell.org/el/2021/04/05/prostasia-se-synthikes-episfaleias
https://www.humanrights360.org/el/to-dogma-tis-ergaleiopoiisis-ton-prosfygon-ta-synora-tou-evrou-stin-epochi-tis-asfaleiopoiisis-ton-synoron/
https://www.humanrights360.org/el/i-katapatisi-ton-dikaiomaton-ton-prosfygon-stin-ellada-ypo-to-prisma-tis-evropaikis-symfonias-gia-to-asylo-kai-ti-metanastefsis-palevontas-me-to-skotadi/
https://www.humanrights360.org/el/i-evropaiki-kai-ethniki-politiki-gia-to-asylo-sta-synora-tou-evrou-3i-ekthesi-tis-humanrights360-gia-tin-katastasi-sta-chersaia-synora-tou-evrou/
https://www.humanrights360.org/el/syneisfora-tis-humanrights360-stin-ekthesi-tou-easo-2021/
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Παρακολούθηση

Κατά το έτος 2021, η παρακολούθηση των παραβιάσεων στα χερσαία σύνορα του Έβρου είχε

πολλαπλές προκλήσεις.

Η έρευνα και οι σχετικές εκθέσεις μας επικεντρώθηκαν στη στρατιωτικοποίηση των συνόρων, στο

εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, στην πολιτική της αποτροπής εισόδου των

νεοεισερχομένων και της δευτερογενούς μετακίνησης στην Ευρώπη. Επιπλέον, όλες οι αναφορές

μας επικεντρώνονται στη συστημική και συνεχή παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης,

τις αποτροπές και τις ομαδικές απελάσεις. Τέλος, η τελευταία μας έκθεση με τίτλο «το δόγμα της

«εργαλειοποίησης» των προσφύγων. Τα σύνορα του Έβρου στην εποχή της ασφαλειοποίησης των

συνόρων» αναφέρεται στα γεγονότα στα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας. Επιχειρεί να

ασκήσει κριτική σε αυτό το δόγμα που επικαλούνται συνεχώς οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και με το οποίο γίνεται προσπάθεια αφαίρεσης από τους πρόσφυγες της ανθρώπινης

τους υπόστασης.

Στον τομέα της στρατηγικής ανάληψης υποθέσεων, η HumanRights360 έχει παράσχει νομική

υποστήριξη σε επιζήσαντες/σασες από επαναπροωθήσεις και έχει αναλάβει την εκπροσώπησή

τους ενώπιον εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων. Επιπλέον, η HumanRights360 έχει συνεργαστεί με

τους Forensic Architecture, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συνταγματικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

καθώς και έχουμε συμμετάσχει στην Endpushbacks συνεργασία.

Συγκεκριμένα, η HumanRights360 έχει πραγματοποιήσει τα ακόλουθα:

Συνόρων
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Στις 28 Φεβρουαρίου 2022, η

HumanRights360 και η Hias

Greece κατέθεσαν αναφορά

στον Ειδικό Εισηγητή για τα

Ανθρώπινα Δικαιώματα των

Μεταναστών.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2021, η

HumanRights360 υπέγραψε

την Κοινή Δήλωση: Κάλεσμα

στην ΕΕ: Αποκαταστήστε τα

δικαιώματα και τις αξίες στα

σύνορα της Ευρώπης.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2022, η

HumanRights360 κατέθεσε τη

συμβολή της στην Έκθεση

Ασύλου της EUAA.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2022, η

HumanRights360 μαζί με τους

GCR, HLHR, Equal Rights Beyond

Borders υπέβαλαν αίτημα

παρέμβασης σε 31 προσφυγές

ενώπιον του ΕΔΔΑ κατά της

Ελλάδας που κοινοποιήθηκαν

στις 2 Δεκεμβρίου 2021.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2022,

συμμετέχουμε στη

συνάντηση που διοργάνωσε η

PICUM προκειμένου να

ενημερωθούμε σχετικά με το

Σύμφωνο της ΕΕ για τη

Μετανάστευση και το Άσυλο

και άλλες εν εξελίξει

νομοθετικές διαδικασίες.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2022 η

Ελένη Τάκου, προσκλήθηκε

στο radio broadcast της

Ελεωνόρα Ορφανίδου και της

Eleftheria Koumandou.

Στην συζήτηση μίλησε για την

υπόθεσης της επιζήσας Parvin

A. και τις επαναπροωθήσεις

στην περιοχή του Έβρου.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2022 η

#HumanRights360 μαζί με το

ECCHR - European Center for

Constitutional and Human Rights

και τους Forensic Architecture

παρουσίασαν σε συνέντευξη

τύπου με την συμμετοχή του

Κωστή Τσιτσελίκη της Ελληνικής

Ένωσης για τα Δικαιώματα του

Ανθρώπου και τον Nils Muiznieks

από τη Amnesty International τα

στοιχεία της υπόθεσης της Parvin

A. μιας επιζώσας προσφύγισσσας

που έχει υποστεί πολλές φορές

επαναπροώθηση στην Τουρκία.

Την 1η Φεβρουαρίου 2022, η

HumanRights360 σε συ-

νεργασία με την ECCHR και

την Forensic Architecture

κατέθεσε προσφυγή ενώπιον

της Επιτροπής Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων του ΟΗΕ βάσει

του άρθρου 2 του Προ-

αιρετικού Πρωτοκόλλου του

Διεθνούς Συμφώνου για τα

Ατομικά και Πολιτικά

Δικαιώματα.

Η HumanRights360 συνέβαλε

στην Έκθεση Ασύλου της

EASO 2021 παρέχοντας

στοιχεία στους κύριους

τομείς στους οποίους

δραστηριοποιείται.

Η συμβολή της κοινωνίας

των πολιτών στην έκθεση

των θεσμικών οργανώσεων

στοχεύει να υπογραμμίσει

τις εξελίξεις και παραβιάσεις

που σχετίζονται με το άσυλο,

όπως εντοπίζονται στο πεδίο,

προκειμένου να

Στις 25 Νοεμβρίου 2021, η

HumanRights360 δημοσιεύει

την τελευταία έκθεση για το

έργο της στα σύνορα του

Έβρου, για την περίοδο

Ιουλίου - Οκτωβρίου 2021,

με τίτλο:

«Το δόγμα της «εργαλει-

οποίησης» των προσφύγων.

Τα σύνορα του Έβρου στην

εποχή της ασφαλειοποίησης

των συνόρων».

Στις 16 Δεκεμβρίου 2021, η

HumanRights360 συμμετείχε στο

διαδικτυακό σεμινάριο που

διοργάνωσε το Κέντρο Έρευνας

για τη Μετανάστευση του

Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας

σχετικά με την ανθρωπιστική

κρίση στα σύνορα Πολωνίας και

Λευκορωσίας, παλιές και νέες

διαγνώσεις από εξωτερικά

σύνορα της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια

αυτής της στρογγυλής τραπέζης

συζητήθηκε η πρόσφατη έκθεσή

μας.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2021, η

HumanRights360 υπέγραψε

την Κοινή Δήλωση: Κάλεσμα

στην ΕΕ: Αποκαταστήστε τα

δικαιώματα και τις αξίες στα

σύνορα της Ευρώπης

Τον Οκτώβριο του 2021,

συμμετείχαμε στην ακρόαση

της Ειδικής Εισηγήτριας του

ΟΗΕ για τους υπερασπιστές

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

κατά την οποία συμμετείχαν

φορείς της κοινωνίας των

πολιτών και υπερασπιστές

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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https://www.humanrights360.org/humanrights360-and-hias-greece-report-to-the-special-rapporteur-on-the-human-rights-of-migrants/?fbclid=IwAR3PraOrt6t9iI6pyRXWwQLyk1XxdIko0zLyuoC3hYbAezfGCpBstoFKtxs
https://www.humanrights360.org/humanrights360-and-hias-greece-report-to-the-special-rapporteur-on-the-human-rights-of-migrants/?fbclid=IwAR3PraOrt6t9iI6pyRXWwQLyk1XxdIko0zLyuoC3hYbAezfGCpBstoFKtxs
https://www.facebook.com/HumanRights360org/posts/2012253818940332?__cft__%5b0%5d=AZV3gdYaeLRF10juFqGWWwtKoXsDXGU2gWuoMAmpF-Ds9MaTtumTp4XKAg9TdT9H9ISipOcHsj6YM5vYmT5XtyisftKW_5YDRLQblBcCgrAjdiMcSyIbT01A_fBWRCglwE57w1xymkNCBQxOvZuAN-oG&__tn__=%2CO%2CP-R
https://euaa.europa.eu/partners/civil-society-and-consultative-forum
https://picum.org/
https://www.facebook.com/HumanRights360org/posts/2063115030520877?__cft__%5b0%5d=AZWxpl5G7joGL-4OAeIervOXrySl3i9RLh0ms7EcsneYe8vBtiSk-k2KMZPMPDWCArgZC2eiVGW_3KUcrjlpEs_XwukvD4G7yAalMQVc8tMaliUu9zxbCkaiZe-UTT0DQE5OUNrh6FZ3vdw-LOjQCxH8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/orfanidu?__cft__%5b0%5d=AZWxpl5G7joGL-4OAeIervOXrySl3i9RLh0ms7EcsneYe8vBtiSk-k2KMZPMPDWCArgZC2eiVGW_3KUcrjlpEs_XwukvD4G7yAalMQVc8tMaliUu9zxbCkaiZe-UTT0DQE5OUNrh6FZ3vdw-LOjQCxH8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/eleftheria.koumandou?__cft__%5b0%5d=AZWxpl5G7joGL-4OAeIervOXrySl3i9RLh0ms7EcsneYe8vBtiSk-k2KMZPMPDWCArgZC2eiVGW_3KUcrjlpEs_XwukvD4G7yAalMQVc8tMaliUu9zxbCkaiZe-UTT0DQE5OUNrh6FZ3vdw-LOjQCxH8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/humanrights360?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4CP7MD11rj7tHdX_f36uKw5f9p9dK7Hb2DuExDyi8uIdXHwfRmXLHSOleT-dM3hP884JASv7ZOZ0UXShbPbwWTfAx9sTxqBT8rE9-7wO-tlNjNSAm0r3H4rnEHYmv1zJxwZ3Msfip8Fs4311XquQ8-fJgpQl42H9zHmzIUofzkA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ecchr.eu/?__cft__%5b0%5d=AZX4CP7MD11rj7tHdX_f36uKw5f9p9dK7Hb2DuExDyi8uIdXHwfRmXLHSOleT-dM3hP884JASv7ZOZ0UXShbPbwWTfAx9sTxqBT8rE9-7wO-tlNjNSAm0r3H4rnEHYmv1zJxwZ3Msfip8Fs4311XquQ8-fJgpQl42H9zHmzIUofzkA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/forensic.architecture/?__cft__%5b0%5d=AZX4CP7MD11rj7tHdX_f36uKw5f9p9dK7Hb2DuExDyi8uIdXHwfRmXLHSOleT-dM3hP884JASv7ZOZ0UXShbPbwWTfAx9sTxqBT8rE9-7wO-tlNjNSAm0r3H4rnEHYmv1zJxwZ3Msfip8Fs4311XquQ8-fJgpQl42H9zHmzIUofzkA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eedap/?__cft__%5b0%5d=AZX4CP7MD11rj7tHdX_f36uKw5f9p9dK7Hb2DuExDyi8uIdXHwfRmXLHSOleT-dM3hP884JASv7ZOZ0UXShbPbwWTfAx9sTxqBT8rE9-7wO-tlNjNSAm0r3H4rnEHYmv1zJxwZ3Msfip8Fs4311XquQ8-fJgpQl42H9zHmzIUofzkA&__tn__=kK-R
https://www.humanrights360.org/humanrights360-contribution-to-the-easo-2021-report/
https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/asylum-report
https://www.humanrights360.org/el/to-dogma-tis-ergaleiopoiisis-ton-prosfygon-ta-synora-tou-evrou-stin-epochi-tis-asfaleiopoiisis-ton-synoron/
https://www.humanrights360.org/humanitarian-crisis-at-the-polish-belarusian-frontier-old-and-new-diagnoses-from-external-eu-borders/?fbclid=IwAR0Q3l2ac8Zy8S0mB8YzlMtkv1oM2I_oI-ErQga1tD4FErQm_60la_RkWDw
https://www.humanrights360.org/the-doctrine-of-the-instrumentalization-of-refugees-the-borders-of-evros-in-the-era-of-the-securitization-of-borders/
https://www.facebook.com/HumanRights360org/posts/2012253818940332?__cft__%5b0%5d=AZV3gdYaeLRF10juFqGWWwtKoXsDXGU2gWuoMAmpF-Ds9MaTtumTp4XKAg9TdT9H9ISipOcHsj6YM5vYmT5XtyisftKW_5YDRLQblBcCgrAjdiMcSyIbT01A_fBWRCglwE57w1xymkNCBQxOvZuAN-oG&__tn__=%2CO%2CP-R
https://srdefenders.org/information/hearing-with-migrants-rights-defenders-in-greece/


Ένα άρθρο για την Α’

Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική

Κλινική του Πανεπιστημίου

Αθηνών με θέμα «Σύγχρονες

Εκδόσεις του Προσφυγικού

Ζητήματος: Όψεις και

Απόψεις». Εκκρεμεί ακόμη η

δημοσίευσή του.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η

HumanRights360 μαζί με την

Ελληνική Πρεσβεία στην

Κωνσταντινούπολη, παρείχε

νομική υποστήριξη σε

αναγνωρισμένο πρόσφυγα, που

επέζησε επαναπροώθησης,

προκειμένου να επανέλθει

νόμιμα στην Ελλάδα. Σχετικά με

τη συγκεκριμένη υπόθεση, η

δικηγόρος και ο επιζήσας

υπέβαλαν αναφορά στο

Συνήγορο του Πολίτη και

κατέθεσαν ενώπιον των

αστυνομικών αρχών για τα

γεγονότα επαναπροώθησης.

Στις 30 Μαρτίου 2021, κοινή

δράση πρωτοβουλίας σχετικά

με τις επαναπροωθήσεις.

Τον Μάιο του 2021, άρθρο

για το ιστολόγιο (blog) Border

Criminology.

Στις 18 Μαρτίου 2021, η

HumanRights360 άσκησε

προσφυγή ενώπιον του

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

εκπροσωπώντας τον κ. Z.I.,

δικαιούχου επικουρικής προ-

στασίας από τις γερμανικές

αρχές που επέζησε επα-

ναπροώθησης.

Τον Μάιο του 2021, η

HumanRights360 συμμετείχε

στη συνάντηση της ΕΕΔΑ

σχετικά με το Νέο Ευρωπαϊκό

Σύμφωνο για τη Μετανά-

στευση και το Άσυλο.

Τον Φεβρουάριο του 2021, η

έκθεση μας δημοσιεύτηκε

στο ECRE weekly bulletin.

Τον Φεβρουάριο του 2021, η

HumanRights360 παρουσί-

ασε την έκθεση της για την

περίοδο αναφοράς

Οκτωβρίου 2020 - Φεβρου-

αρίου 2021, με τίτλο «Η

Ευρωπαϊκή και Εθνική

Πολιτική Ασύλου στα

χερσαία σύνορα του Έβρου».

Συμμετοχή στην πρωτοβουλία

της ΕΕΔΑ για τη δημιουργία του

μηχανισμού καταγραφής επα-

ναπροωθήσεων.

Στις 27 Απριλίου 2021, υποβολή

κοινής επιστολής προς την

Επίτροπο Εσωτερικών

Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, Ylva Johansson,

ζητώντας την αξιολόγηση της

Επιτροπής για τη συμμόρφωση

της Ελλάδας με τις διαδικαστικές

απαιτήσεις που συνδέονται με

την αρχή της μη επανα-

προώθησης και τις υποχρεώσεις

παροχής πρόσβασης στο άσυλο

στην ενδοχώρα και τα θαλάσσια

σύνορα.

Tον Απρίλιο του 2021, η

HumanRights360 συμμετείχε

στο διαδικτυακό σεμινάριο

του ODIHR BORDER POLICE

MONITORING IN THE OSCE

REGION: upholding a human-

rights approach to migration.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021,

συμμετείχαμε στη Policy brief

Walling of Welcome: New

reception facilities in Greece

reinforce a policy of refugee

containment and exclusion.

Τον Ιούλιο του 2021,

παρουσίασαμε την έκθεση

για την περίοδο αναφοράς

Μαρτίου – Ιουλίου 2021, με

τίτλο «Οι παραβιάσεις των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων

στην Ελλάδα υπό το «φως»

του Ευρωπαϊκού Συμφώνου

για το Άσυλο και τη

Μετανάστευση»

«Παλεύοντας με το σκοτάδι».

Συμμετοχή στην End

Pushbacks Partnership και

έναρξη της σχετικής

καμπάνιας το καλοκαίρι του

2021 στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης.

Τον Ιανουάριο του 2021

καταθέσαμε την συμβολή

μας βάσει του έργου μας

στον Ειδικό Εισηγητή για τα

Ανθρώπινα Δικαιώματα σε

συνεργασία με άλλες ΜΚΟ.
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Βιώσιμη

Ο διαγωνισμός πράσινων ιδεών ‘Green Ideas

Greece 2021’ έλαβε χώρα φέτος για δεύτερη

φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Βαλκανικού

διαγωνισμού ‘Balkan Green Ideas’, που δι-

οργανώνεται από το Balkan Green Foundation.

Συνδιοργανώνεται από την HumanRights360

και το HIGGS. Στοχεύει στην υποστήριξη

καινοτόμων ιδεών πράσινης ή/και κοινωνικής

επιχειρηματικότητας, ενεργο- ποιώντας ομάδες

να εξελίξουν ιδέες που χρησιμοποιούν

τοπικούς πόρους και δίκτυα.

Ανάπτυξη
Παράλληλα, ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να

συνδράμει στη δημιουργία βιώσιμων συ-

νεργασιών μεταξύ των χωρών των Βαλκα-

νίων. Τρεις νικήτριες ομάδες υποστηρίχθηκαν

για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Μια απο

αυτές βραβεύτηκε και στον Βαλκανικό διαγω-

νισμό που έλαβε χώρα στο Βελιγράδι τον

Οκτώβριο του 2021. Το πρόγραμμα υλο-

ποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του

Rockefeller Brothers Fund, του Helidoni

Foundation, της Whitetip Investments, και του

προγράμματος EU Erasmus+.
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Μάθετε περισσότερα στην 

ιστοσελίδα του διαγωνισμού:

Green Ideas Greece

https://www.balkangreenideas.org/
https://www.balkangreenfoundation.org/en-us/
http://www.greenideasgreece.org/


EEA 
GRANTS



EEA Grants

Η ιστορία των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της

Νορβηγίας καλύπτει 25 χρόνια ευρωπαϊκής

συνεργασίας. Την 1η Ιανουαρίου του 1994, η

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

(συμφωνία ΕΟΧ) τίθεται σε ισχύ. Η Συμφωνία

συγκεντρώνει τα 28 κράτη μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη EEA EFTA –

Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία – σε μια

ενιαία αγορά, η οποία αναφέρεται ως

«εσωτερική αγορά». Δημιουργούνται οι

επιχορηγήσεις του ΕΟΧ και της Νορβηγίας (EEA

and Norway Grants). Στόχος τους είναι να

μειωθούν οι κοινωνικές και οικονομικές

ανισότητες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,

να ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των

δωρητριών χωρών και των δικαιούχων χωρών,

και να βελτιώσει τη δυνατότητα των

τελευταίων, να χρησιμοποιούν τα οφέλη της

εσωτερικής αγοράς.Στις 31 Οκτωβρίου 2017, η

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία

υπέγραψαν νέα συμφωνία συνεργασίας με την

Ελλάδα για νέα προγράμματα στο πλαίσιο των

επιχορηγήσεων ΕΟΧ 2014-2021. Η SOL CROWE

σε συνεργασία με τη HumanRights360

λειτουργούν ως Διαχειριστής Επιχορήγησης για

δύο από τα εννέα προγράμματα που

υλοποιούνται αυτή τη χρηματοδοτική περίοδο:

«Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας»

με συνολικό προϋπολογισμό 6,5 εκ. ευρώ και

«Άσυλο και Μετανάστευση» (Αντιμετώπιση

επειγουσών αναγκών για την υποδοχή και

καταγραφή των αιτούντων άσυλο και για τη

στέγαση ευάλωτων ομάδων), με συνολικό

προϋπολογισμό 16,5 εκ. ευρώ.

Η HumanRights360, σε συνεργασία με την SOL

CROWE, επιλέχθηκε από τον Χρηματοδοτικό

Μηχανισμό των EEA Grants, στις 19

Φεβρουαρίου 2019, να ενεργήσει ως

Διαχειριστής Επιχορήγησης των προγραμμάτων

«Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας»

και «Άσυλο και Μετανάστευση», για τη χρονική

περίοδο 2019-2024.

Η ανάληψη αυτού του ρόλου είναι για εμάς

πολυσήμαντη, διότι αφενός μας δίνει τη

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την πολυετή

τεχνογνωσία μας στο πεδίο και να εξελίξουμε

συνεργασίες τόσο με δημόσιους φορείς, όσο

και με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

(διεθνείς και μη), και αφετέρου δημιουργεί

πολύτιμη εμπειρία στη διαχείριση

χρηματοδοτήσεων, η οποία αποτελεί βασικό

πυλώνα της οργάνωσης.

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση του μηχανισμού

παρακολούθησης των έργων με στόχο τη

επίτευξη των στόχων των EEA Grants, η

δημιουργία διαδικτυακών συστημάτων για την

υποβολή αιτήσεων, εκθέσεων προόδου,

υποβολής καταγγελιών και διαβίβασης

Διαχειριστής Επιχορήγησης 
EEA Grants

EEA Grants Greece

EEA Grants

Προγράμματα
«Τοπική ανάπτυξη & μείωση της φτώχειας»
«Άσυλο και Μετανάστευση»
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http://www.eeagrants.gr/
http://www.eeagrants.org/
https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr/el/


Το 2022, αναμένεται να ξεκινήσουν ακόμη δύο

έργα που αφορούν α) στην ενίσχυση των

ευκαιριών κοινωνικής ένταξης για ευάλωτα

άτομα, και β) στην παροχή βοήθειας

εθελοντικής επιστροφής και επανένταξης σε

μετανάστες οι οποίοι επιθυμούν να

επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.

Επιπλέον, αναμένεται να ξεκινήσουν και οι

πρωτοβουλίες διμερούς συνεργασίας των

προγραμμάτων, ύψους 175.000 ευρώ. Η

ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ ΜΚΟ

στην Ελλάδα και φορέων από τις δωρήτριες

χώρες, με σκοπό την προώθηση συνεργασιών

και την ανταλλαγή γνώσεων και καλών

πρακτικών, αποτελεί έναν από τους κεντρικούς

στόχους των EEA Grants για την περίοδο 2014-

2021.

πληροφοριών, η διασφάλιση διαφανών

διαδικασιών ως προς την επιλογή των έργων,

την πορεία χρηματοδότησης και την επιτυχή

υλοποίησή τους, και η εξασφάλιση κατάλληλης

καθοδήγησης και υποστήριξης των

οργανώσεων για την υποβολή προτάσεων και

τη μετέπειτα παρακολούθηση των έργων και

υποβολή αναφορών, αποτελούν για εμάς

σημαντική παρακαταθήκη.

Αποτέλεσμα της υποδειγματικής διαχείρισης

των προγραμμάτων είναι η άρτια υλοποίηση

εννέα (9) έργων μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος

2021):

▪ Πέντε (5) έργα που αφορούν στη φιλοξενία

και παροχή υπηρεσιών σε ασυνόδευτα παιδιά

πρόσφυγες και ευάλωτες γυναίκες αιτούσες

άσυλο, με συνολική χρηματοδότηση 7,6 εκατ.

ευρώ (σε εξέλιξη)

▪ Ένα έργο που αφορά στην ανάπτυξη

ικανοτήτων δημόσιων οργανισμών για

αξιοπρεπή υποδοχή και προστασία των

δικαιωμάτων των μεταναστών και των

αιτούντων άσυλο, με συνολική χρηματοδότηση

3,5 εκατ. ευρώ (σε εξέλιξη)

▪ Ένα έργο που αφορά στη διασφάλιση

ποιότητας διαδικασιών ασύλου και δωρεάν

νομικής βοήθειας σε ευάλωτους αιτούντες

άσυλο, με συνολική χρηματοδότηση 3 εκατ.

ευρώ (ολοκλήρωση 2020)

▪ Ένα έργο που αφορά στη συμπερίληψη των

παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία, με

συνολική χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ (σε

εξέλιξη)

▪ Ένα έργο που αφορά στην αύξηση των

ευκαιριών κοινωνικής ένταξης για ευάλωτα

άτομα, με συνολική χρηματοδότηση 2 εκατ.

ευρώ (σε εξέλιξη)

▪ Ένα έργο που αφορά στην επανένταξη

ανέργων στην αγορά εργασίας και ενίσχυση

επιχειρήσεων της Αθήνας, με συνολική

χρηματοδότηση 2,5 εκατ. ευρώ (σε εξέλιξη)

Skills on Demand
Αυξημένες ευκαιρίες για ένταξη ανέργων 
στην αγορά εργασίας

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός

συστήματος προώθησης στην απασχόληση

ευάλωτων ανέργων, κατοίκων του Δήμου

Αθηναίων. Κύριοι στόχοι του είναι η

πιστοποίηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και η

ενδυνάμωση των ωφελούμενων να

(επαν)ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς

επίσης η ανάδειξη και εκπλήρωση των αναγκών

της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Το

έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Κατά τη διάρκεια του, αναμένεται να

ωφεληθούν: 1000 ευάλωτοι συνάνθρωποί μας

και να συμμετάσχουν 500 επιχειρήσεις για τη

δημιουργία ενός δικτύου τοπικών

επιχειρήσεων με προσδιορισμένες ανάγκες

δεξιοτήτων.

Εταιρεία Ανάπτυξης & 

Τουριστικής Προβολής Αθηνών 

(ΕΑΤΑ) Δήμος Αθηναίων
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Πρόγραμμα Ι:
Τοπική Ανάπτυξη & Μείωση της Φτώχειας
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Πρόγραμμα ΙΙ:
Άσυλο και Μετανάστευση
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Documatism είναι μια αστική μη

κερδοσκοπική εταιρεία που στοχεύει στην

εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση της

κοινωνίας, την ενίσχυση της σημασίας του

πολιτισμού και την ανάδειξη του ρόλου που

διαδραματίζει στην ανάπτυξη των ανθρώπινων

δεσμών και σχέσεων. H Documatism

δραστηριοποιείται από το 2009 με σκοπό τον

επαναπροσδιορισμό της πραγματικότητας

μέσω της τέχνης, αξιοποιώντας την πραγματική

δύναμη του ντοκουμέντου ως βασικό σημείο

εκκίνησης για μια τέχνη σχετική με τις

δημιουργικές κοινωνικές παρεμβάσεις. Η

πραγματική δύναμη του ντοκουμέντου μπορεί

να αποτελέσει σημαντική αφετηρία για μια

τέχνη σύγχρονη και επίκαιρη, με δημιουργικές

κοινωνικές παρεμβάσεις: εκτός των

περιοριστικών συνόρων των γκαλερί και των

μουσείων, εξασφαλίζοντας την ενεργό

συμμετοχή των ίδιων των πρωταγωνιστών στο

αποτέλεσμα, χωρίς να προσεγγίζονται

αποκλειστικά ως θέματα απεικόνισης.

Το Documatism σε συνεργασία με την

HumanRights360 συνέχισε το 2021 το

‘afroGreeks Project’ που είχε ως κύριο στόχο

την κατάργηση των περιορισμών, των

διαχωρισμών και των στερεοτύπων που

προκύπτουν, στην αποδοχή και ενσωμάτωση

των νέων Αθηναίων με κύριο μέσο την τέχνη,

την ικανότητα έκφρασης αφροελληνικών

καλλιτεχνών -οι οποίοι στις περισσότερες

περιπτώσεις είναι περιορισμένοι-, τον

δημιουργικό διάλογο Αφροελλήνων με

καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό,

xxxxxx

δημιουργώντας μια «στέγη» όπου αυτός ο

δημιουργικός διάλογος μπορεί να συνεχιστεί

και να πραγματοποιηθεί και τελικά έδωσε

πρόσβαση σε Αφροέλληνες καλλιτέχνες. Οι

στόχοι του έργου AfroGreeks εκπληρώθηκαν

μέσα από μια σειρά δημόσιων συζητήσεων,

ανοικτών εκδηλώσεων, παιδαγωγικών ομάδων

και εργαστηρίων, συμμετοχής σε φεστιβάλ και

ερευνητικών προσπαθειών. Το έργο έχει

υποστηριχθεί από The Global Whole Being

Fund.

Παροχή γενικής υποστήριξη λειτουργίας για το

We Need Books, μιας πολύγλωσσης

βιβλιοθήκης ανάγνωσης και δανεισμού. Το

έργο τους στοχεύει στη δημιουργία μιας

κοινωνίας απαλλαγμένης από διακρίσεις

διασφαλίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση στη

γνώση μέσω ενός χώρου που ενθαρρύνει την

επικοινωνία, τη φαντασία και τη χαρά. Η

βιβλιοθήκη και τα προγράμματά της προάγουν

τη διαπολιτισμικότητα και την ενσυναίσθηση

στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της

Αθήνας. Η χρηματοδότηση έγινε από τον

Γρηγόριο Μανιάτη.

Το Mazí Housing Project υπάρχει για τη παροχή

ασφαλούς, σταθερής στέγης και υποστήριξης

για νέους, εκτοπισθέντες που είναι άστεγοι και

ασυνόδευτοι στην Αθήνα και βρίσκονται στην

τελευταία θέση του καταλόγου για στέγαση και

Documatism

WE NEED BOOKS

MAZI HOUSING PROJECT 
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άλλες βασικές υπηρεσίες. Η υλοποίηση του

Προγράμματος ‘Κοινοτικός Χώρος – Community

Space’ χρηματοδοτείται από πόρους του

Ιδρύματος Open Society Foundations

(OSF)/Foundation Open Society Institute (FOSI)

στο Πρόγραμμα Στέγασης Mazi την 1η Απριλίου

2021, με στόχο την έναρξη και μερική

χρηματοδότηση των τρεχούμενων

λειτουργικών δαπανών για έναν κοινοτικό

χώρο για τους συμμετέχοντες στο Mazi Housing

Project.

Οι κάτοικοι, μαζί με εθελοντές και προσωπικό

του Mazi, ανακαίνισαν τον χώρο,

μετατρέποντας τον σε έναν όμορφο

λειτουργικό χώρο που χρησιμοποιείται πλέον

για μαθήματα, συναντήσεις υποθέσεων,

διανομή τροφίμων, ρούχων και ειδών οικιακής

χρήσης και υγιεινής, ομαδικές συναντήσεις και

εργασίες γραφείου. Ο χώρος της κουζίνας

άνοιξε ώστε να παρέχει έναν πιο φιλόξενο

χώρο στους επισκέπτες, ένας τοίχος

τοποθετήθηκε σε ένα μεγάλο δωμάτιο για να

το χωρίσει σε μια τάξη και ένα εργαστήριο

υπολογιστών. Η συνεργασία ήταν μια

σημαντική μαθησιακή εμπειρία για όλους.

Αύξησε τα επίπεδα πολιτισμικής ικανότητας

του προσωπικού, των κατοίκων και των

εθελοντών και επέτρεψε στους κατοίκους να

αλληλοεπιδρούν με το Mazi με διαφορετικό

τρόπο. Διεξήχθησαν μαθήματα Αγγλικών,

Ελληνικων και Σεξουαλικής Υγείας, με ποσοστό

συμμετοχής 52% στα μαθήματα αγγλικών και

25% στα ελληνικά μαθήματα. Τα μαθήματα

αγγλικών έχουν επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό

από την ύπαρξη μιας ειδικά αφιερωμένης

τάξης σε έναν χώρο που είναι εύκολα

προσβάσιμος και που οι κάτοικοι αισθάνονται

άνετα. Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του

έργου ήταν ότι οι συναντήσεις συμβουλευτικής

μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν

ασφαλή, αξιόπιστα προσβάσιμο και

εμπιστευτικό χώρο. Οι συναντήσεις

πραγματοποιούνται εκτός των διαμερισμάτων

xxxxx

και σε έναν ουδέτερο τρίτο χώρο,

προσφέροντας ένα συνεκτικό και σταθερό

περιβάλλον για την πραγματοποίηση αυτών

των συναντήσεων. Αυτό συνέβαλε στην αύξηση

της διαφάνειας και στη συνέχιση της ανάπτυξης

σχέσεων μεταξύ προσωπικού και κατοίκων.

Το 2020, πέντε ηγέτες της κοινωνίας των

πολιτών εντόπισαν και έθεσαν ως στόχο το να

ξεπεραστούν ορισμένα εμπόδια σε εθνικό

επίπεδο όσον αφορά στην διαχείριση της

κλιματικής κρίσης, την πανδημία, την

κοινωνικοπολιτική πόλωση και τις γεωπολιτικές

εντάσεις. Οι παλιοί τρόποι αντιμετώπισης των

ζητημάτων μέσω silos αποτύγχαναν να

προστατεύσουν την κοινωνία από τις όλο και

πιο περίπλοκες, επικίνδυνες και

διασυνδεδεμένες απειλές. Για το λόγο αυτό

ίδρυσαν το Common Ground (και τώρα

υπηρετούν στη διευθύνουσα επιτροπή του) ως

μια πλατφόρμα ολιστικής, διατομεακής

επίλυσης προβλημάτων (cross-sectoral

problem-solving), την πρώτη του είδους της

στην Ελλάδα.

Το Common Ground χρησιμεύει ως συνδετικός

ιστός, εντοπίζοντας και καλλιεργώντας

συνέργειες μεταξύ των εργαζομένων στον

τομέα της επιτόπιας βοήθειας και του

εθελοντισμού, των επιστημόνων, των

εμπειρογνωμόνων πολιτικής, των

επιχειρηματιών και των ανθρώπων των οποίων

η ζωή επηρεάζεται άμεσα από τις αποφάσεις

πολιτικής με την πεποίθηση ότι μαζί μπορεί να

επιτύχει περισσότερα από το άθροισμα των

μερών μας. Υπηρετούμε τα πιο ευάλωτα μέλη

της κοινωνίας με τη μορφή στρατηγικής

υποστήριξης προς τις ΜΚΟ που τους παρέχουν

άμεσες υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια του 2021,

το έργο του Common Ground υποστηρίχθηκε

τόσο από το The Global Whole Being Fund όσο

και από το ECRE.

Κοινός Τόπος - Common Ground 
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Ενδεικτικές πρωτοβουλίες:

▪ Το Common Ground και η IRC υλοποίησαν

ένα έργο σχετικά με την καλύτερη χρήση των

χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την ένταξη των

αιτούντων για άσυλο, των μεταναστών και των

προσφύγων στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα τη

διοργάνωση συναντήσεων με τις αρχές, ενός

εργαστήριου και τη δημιουργία ενός Policy

Brief (συνοπτική περίληψη των επιλογών

πολιτικής για την αντιμετώπιση των

προβλημάτων) με συστάσεις προς τις εθνικές

αρχές με βάση τις παραπάνω δράσεις, καθώς

και συστάσεις σχετικά με τον τρόπο

αντιμετώπισης των προκλήσεων που

σχετίζονται με τον Covid-19 και την καλύτερη

χρήση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την

ένταξη στην Ελλάδα (“EU funding for the

integration of migrants and refugees in Greece:

The clock is ticking”)

▪ Την άνοιξη του 2021, η Greenpeace Ελλάδας

και το Common Ground σχημάτισαν τη

Συμμαχία για μια Πράσινη και Δίκαιη

Ανάκαμψη, η οποία περιλαμβάνει

περισσότερες από 80 ΜΚΟ. Η Ομάδα Εργασίας

της Συμμαχίας έχει αναπτύξει προτάσεις έργων

για να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια

οικονομία ουδέτερη από εκπομπές άνθρακα

και περισσότερο συμπεριληπτική.

▪ #INTECHGRATION: Η τεχνολογική βιο-

μηχανία ανθίζει στην Ελλάδα. Προσφέρει καλά

αμειβόμενες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες

κατάρτισης, αλλά μόνο σε εκείνους με τις

απαιτούμενες δεξιότητες και την σχετική

πρόσβαση. Το Πρόγραμμα InTECHgration που

υλοποιείται με την υποστήριξη των

ECHO100Plus, HumanRights360 και Common

Ground, μειώνει τα εμπόδια της συμμέτοχης σε

αυτή την αγορά εργασίας για επίδοξους

τεχνικούς με περιορισμένους πόρους. Οι

μαθητές λαμβάνουν δωρεάν δια ζώσης

μαθήματα κώδικα συν όλα όσα χρειάζονται για

να παρακολουθήσουν το μάθημα (φορητό

υπολογιστή στο σπίτι με Internet και επίδομα

μεταφοράς). Το 10-μηνο πρόγραμμα

περιλαμβάνει επαγγελματική δικτύωση,

σύνταξη βιογραφικού, εικονικές συνεντεύξεις

και βοήθεια για την εύρεση εργασίας. Για

όσους χρειάζονται να καλύψουν τις προ-

απαιτούμενες δεξιότητες, προσφέρει επίσης

μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

καθώς και βασικές γνώσεις υπολογιστών και

ψηφιακό αλφαβητισμό.

Από το 2008, ο ΣΚΕΠ υλοποιεί Εκπαιδευτικά

Προγράμματα Ευαισθητοποίησης για την

Αναπηρία με στόχο την αποδόμηση των

στερεοτύπων και την αναδιαμόρφωση στάσεων

και αντιλήψεων, ξεκινώντας από τα πρώτα

σχολικά χρόνια φτάνοντας έως και την

κοινωνία. Το SKEP οραματίζεται μια κοινωνία

χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι αισθάνονται

αποδεκτοί και χρήσιμοι, και η δράση του

επικεντρώνεται στην κοινωνική ένταξη των

ατόμων με αναπηρία και των κοινωνικά

ευάλωτων ομάδων. Μετά από 14 χρόνια

εμπειρίας στη δημιουργία και αποτελεσματική

υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών

προγραμμάτων στα σχολεία, ο σύλλογος

στηρίζει ενεργά τη διαδικασία εκπαίδευσης

χωρίς αποκλεισμούς στην Ελλάδα και το

εξωτερικό.

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Kahane, ο

ΣΚΕΠ, διοργάνωσε εκπαιδευτικά προγράμματα

ευαισθητοποίησης για την αναπηρία, στο

πλαίσιο του σχολικού αναλυτικού προ-

γράμματος, σε όλες τις εκπαιδευτικές

βαθμίδες, ξεκινώντας από τις πρώτες σχολικές

τάξεις. Στόχος ήταν να μεγιστοποιηθεί η

επίδραση των προγραμμάτων εκπαιδευτικής

ευαισθητοποίησης, ανοίγοντας το δρόμο για

μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία

θα οδηγήσει σε μια κοινωνία συμπεριληπτική,

όπου όλοι θα αισθάνονται αποδεκτοί και

xxxxxxxx

Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης 
για Παιδιά και Νέους
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χρήσιμοι. Ευθυγραμμισμένα με την βασική

αρχή της συμμετοχής του ΟΗΕ και το σύνθημα

«Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», τα

προγράμματα του ΣΚΕΠ διεξήχθησαν από

νέους με αναπηρίες.

Η θεατρική ομάδα THEAMA – Θέατρο για

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες – είναι το πρώτο

επαγγελματικό θεατρικό σύνολο που

αποτελείται κυρίως από καλλιτέχνες με ειδικές

ανάγκες, το οποίο ιδρύθηκε στην Αθήνα το

2010. Είναι όλα μέλη του Πανελλήνιου

Συλλόγου Ηθοποιών, και διεκδικούν το

δικαίωμά τους για ισότιμη εκπροσώπηση στις

παραστατικές τέχνες. Το THEAMA εφαρμόζει

μια συμπεριληπτική λογική, ώστε

ηθοποιοί/ερμηνευτές χωρίς αναπηρία να

συμμετέχουν επίσης στο σύνολο και λειτουργεί

Θεατρικό Εργαστήρι για όλους τους επίδοξους

καλλιτέχνες, δημιουργώντας την πρώτη του

είδους Θεατρική Ακαδημία σε ένα πλαίσιο

χωρίς αποκλεισμούς για καλλιτέχνες με

αναπηρία και μη. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες

αντιπροσωπεύουν περίπου το 9% του

πληθυσμού και ως ενεργοί πολίτες έχουν ίσες

υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ένα από τα

δικαιώματα που διεκδικούν ενεργά είναι το

δικαίωμα να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες

ηθοποιοί, ερμηνευτές, καλλιτέχνες.

Το Kahane Foundation υποστήριξε την

πραγματοποίηση δέκα (10) ωρών κατάρτισης

μέσω διαδικτύου ανοιχτής ενσωμάτωσης οι

οποίες απευθύνθηκαν σε παραγωγούς

πολιτιστικών δρώμενων, εκπαιδευόμενους

ηθοποιούς, σε σκηνοθέτες και σε

επαγγελματίες φυσικής προσβασιμότητας του

θεάτρου. Οι καταρτίσεις στηρίχθηκαν σε δύο

θεματικές: α) δημιουργία και τεχνική

υποστήριξη διαδικτυακά προβαλλόμενων

παραστάσεων και β) χρήση της νοηματικής

xxxxxxx

γλώσσας σε παράσταση. Επαγγελματίες από τα

πεδία της νοηματικής γλώσσας, της ακουστικής

περιγραφής και υποβοήθησης, παρείχαν τα

απαραίτητα εργαλεία στους συμμετέχοντες οι

οποίοι αντιμετώπιζαν αισθητηριακούς

περιορισμούς. Τα ψηφιακά αρχεία των

συνεδριών είναι διαθέσιμα για

παρακολούθηση από μεγάλα ακροατήρια.

Το «Off Stream» είναι ένας κοινός χώρος

πειραματισμού, νέων ιδεών, δημιουργικότητας

και ένταξης. Χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη

τέχνη και τον πολιτισμό ως κύριο μέσο, το «Off

Stream» στοχεύει σε μια κοινωνία χωρίς

αποκλεισμούς, όπου διαφορετικές

πολιτισμικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές

θέσεις βρίσκουν χώρο για έκφραση.

Φιλοδοξούν να παρουσιάσουν έργα που

προκαλούν, εμπνέουν και δείχνουν έναν

διαφορετικό τρόπο σκέψης.

Χρησιμοποιώντας την καλλιτεχνική μορφή της

«Ηχητικής Ποίησης» ως σημείο εκκίνησης, το

έργο «Αναμνήσεις Ήχου» διοργάνωσε μια

σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων όπου οι

συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρατηρήσουν, να

πειραματιστούν, να αυτοσχεδιάσουν, να

συλλάβουν και να συνθέσουν τις δικές τους

«Αναμνήσεις Ήχου» με τη μορφή ποιητικών

(συχνά χωρίς λόγια) ηχογραφήσεων. Μια σειρά

από 4 εργαστήρια υλοποιήθηκαν με την

καθοδήγηση και την υποστήριξη τριών

ηχοληπτών, και το αποτέλεσμα ήταν μια

συλλογή ηχογραφήσεων. Το έργο απευθύνεται

σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα

όρασης μαζί με το ευρύ κοινό και

υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Kahane.

Off Stream Kαινοτομία & 
Προσβασιμότητα στον Πολιτισμό 

Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία
ΘΕΑΜΑ
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Από το 2016, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός

Liminal προωθεί την ένταξη και την ισότιμη

πρόσβαση στις τέχνες και τον πολιτισμό,

συμβάλλοντας σε μια πλουσιότερη και πιο

ποικιλόμορφη δημιουργική βιομηχανία,

προωθώντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των

ατόμων στην καλλιτεχνική διαδικασία. Η

δραστηριότητα του Liminal επικεντρώνεται σε

τρεις βασικούς τομείς: Υπηρεσίες

προσβασιμότητας, Εκπαίδευση χωρίς

αποκλεισμούς και Παραγωγή. Η ομάδα του

Liminal έχει μεγάλη εμπειρία στη συνεργασία

με θεατρικές ομάδες, πολιτιστικά ιδρύματα και

ΜΚΟ, και προσαρμόζει πολιτιστικές

εκδηλώσεις, ενημερωτικές εκστρατείες και

υπηρεσίες για ακροατήρια με αναπηρίες.

Ψηφιακά εργαστήρια σχεδιάστηκαν και

προσαρμοστήκαν στα χαρακτηριστικά κάθε

συμμετέχοντα/ουσας για να γίνουν αντιληπτά

και ενδυναμωτικά τα μαθήματα σε όλους/ες.

Οι μαθητές/τριες με ειδικές ανάγκες εισήλθαν

σε ένα μοναδικό και δυσπρόσιτο περιβάλλον

συμπερίληψης, ενώ οι μαθητές/τριες χωρίς

αναπηρία κατάλαβαν την αξία της ανθρώπινης

ποικιλομορφίας και διαφορετικότητας με

βιωματικό τρόπο (συμπεριλαμβανομένων των

υπηρεσιών διερμηνείας της νοηματικής

γλώσσας). Τα εργαστήρια περιλάμβαναν

Επινοητικό θέατρο, κινηματογράφο – δράση

μπροστά στην κάμερα και stand-up κωμωδία

και υλοποιήθηκαν μέσω της υποστήριξης του

Ιδρύματος Kahane. Το 30-50% των

συμμετεχόντων ήταν άτομα με αναπηρίες.

Η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, είναι μια

παγκόσμια ανθρώπινη ανάγκη. Με βάση αυτή

την πεποίθηση, από το 1990 η ARTOGETHER

xxxxx

εργάζεται για την προώθηση του ανθρώπινου

δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην

καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία, καθώς

και στην ισότιμη πρόσβασή τους στην

πολιτιστική ζωή. Η πρωτοβουλία που

χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Kahane ήταν

μια διαδικτυακή έκθεση έργων τέχνης με τίτλο

"Τι θα γινόταν αν όλη σας την ζωή ήσασταν σε

καραντίνα; - Εξαιρέσεις". Μέσω ανοικτής

πρόσκλησης για έργα τέχνης που

αντικατοπτρίζουν την έννοια του αποκλεισμού

που θέτει είτε η πανδημία COVID-19 είτε οι

πρακτικές διακρίσεων εις βάρος των ατόμων με

αναπηρία, το κοινό κλήθηκε να εξετάσει τις

πολυάριθμες συνεχείς εξαιρέσεις που

αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η

ανοιχτή πρόσκληση απευθύνθηκε σε

ερασιτέχνες ή επαγγελματίες εικαστικούς

καλλιτέχνες τόσο με, όσο και χωρίς αναπηρία

και η διαδικτυακή έκθεση φιλοξενήθηκε στην

ιστοσελίδα artogether και στις πλατφόρμες

κοινωνικών μέσων τον Νοέμβριο του 2021. Τα

εγκαίνια της έκθεσης ενισχύθηκαν από μια

ψηφιακή παράσταση της ομάδας χορού χωρίς

αποκλεισμούς της ARTOGETHER, με τίτλο

"Exlusion"η οποία περιεγράφηκε ηχητικά για

τυφλούς και για άτομα με προβλήματα όρασης

(ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ | EXCLUSION Videodance

Battles - Artogether).

Το «Αρχιπέλαγος» είναι ένας Κοινωνικός

Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, δηλαδή

μια συγκεκριμένη μορφή συνεργατικής

οργάνωσης (κοινωνικής επιχείρησης), η οποία

εξυπηρετεί τόσο οικονομικούς όσο και

κοινωνικούς σκοπούς. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του

2014 και αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων

εργασίας για άτομα με προβλήματα ψυχικής

υγείας, μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες

άσυλο και άλλα κοινωνικά ευάλωτα άτομα,

συμβάλλοντας τόσο στην επαγγελματική και

κοινωνική (επαν-)ένταξή τους, όσο και στην

xxxxxxx

‘Αρχιπέλαγος’ 

LIMINAL ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

ARTOGETHER
Art of People With & Without Disabilities 
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ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση και

αυτάρκεια.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 και με την

υποστήριξη του Ιδρύματος Open Society

Foundations (OSF), ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός

«Αρχιπέλαγος» συνέχισε να αντιμετωπίζει

αποτελεσματικά τις σύνθετες ανάγκες και

προκλήσεις που προέκυψαν λόγω της

πανδημίας COVID-19. Το έργο αυτό έχει

προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη στην

συνέχιση της δραστηριότητας των υπηρεσιών

καθαρισμού και τη συντήρηση, ακόμη και την

αύξηση, των θέσεων εργασίας. Για τους

εργαζόμενους του «Αρχιπελάγους», η δουλειά

τους έχει αποδειχθεί βασικό μέσο ένταξης,

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και

αυτονομίας. Ο Συνεταιρισμός έχει επίσης

καταφέρει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες

αντικαταστάσεις εργαζομένων σε περίπτωση

απουσιών, λόγω ασθένειας, επιπλοκών

ψυχικής υγείας, πιθανής καραντίνας και

ταυτόχρονα αποτελεσματικής υποστήριξης, με

διαφορετικά μέσα, των ψυχοκοινωνικών

αναγκών των εργαζομένων μας.

To Solomon είναι ένας μη κερδοσκοπικός,

ανεξάρτητος, ερευνητικός οργανισμός μέσων

ενημέρωσης, αφιερωμένος στην

δημοσιογραφική κάλυψη των προσφύγων και

της μετανάστευσης στην Ελλάδα, εστιάζοντας

παράλληλα σε τρεις άλλους τομείς έρευνας:

την ευθύνη και τη διαφάνεια που συνδέονται

με εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία, τη

δικαιοσύνη τροφίμων και το περιβάλλον. To

Solomon δημοσιεύει το περιεχόμενό του στα

αγγλικά και τα ελληνικά, το διανέμει μέσω

διαφορετικών καναλιών και έτσι ένα μεγάλο

μέρος του αναγνωστικού κοινού του

προέρχεται από ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ.

Συνεργάζεται επίσης τακτικά με άλλους

ευρωπαϊκούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης

και δημοσιογράφους, δίνοντας στις ιστορίες

του μια πανευρωπαϊκή προοπτική. Από την

ίδρυσή του το 2016, τo Solomon έχει αναπτύξει

επίσης, έναν εκπαιδευτικό κόμβο, για την

παροχή πόρων και πρακτικής κατάρτισης στη

συνεργατική και ερευνητική δημοσιογραφία σε

νέους δημοσιογράφους. Σε ένα περιβάλλον

δυσπιστίας και απουσίας πλουραλισμού στα

μέσα ενημέρωσης, στο οποίο μόνο λίγα μέσα

παραμένουν ανεξάρτητα από πολιτικά ή

επιχειρηματικά συμφέροντα, τo Solomon και οι

εταίροι του παρέχουν υπεύθυνη

δημοσιογραφία, προσφέροντας δίκαιες

εκθέσεις και καταπολεμώντας τη μισαλλοδοξία

και τις διακρίσεις.

Η ανεξαρτησία των ελληνικών ΜΜΕ έχει τεθεί

σε σοβαρό κίνδυνο τα τελευταία δύο χρόνια, με

αποτέλεσμα επίσης την παρακολούθηση των

δημοσιογράφων και των εργαζομένων του

Solomon από την εθνική υπηρεσία

πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό, η

υποστήριξη έκτακτης ανάγκης από το Open

Society Foundations (OSF) / Foundation Open

Society Institute (FOSI), χρησιμοποιήθηκε για

να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία

της ομάδας του Solomon και πιο συγκεκριμένα

για την υποστήριξη των εγκαταστάσεων και του

προσωπικού, με νέο εξοπλισμό (φορητούς

υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, VPN, router),

αλλά και για να εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι

οικονομικοί πόροι για την κάλυψη νομικών

αμοιβών, συμβουλευτικής, υποστηρικτικών και

αμυντικών υπηρεσιών όπου χρειαζόταν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ΛΟΑΤΚΙ+ Αστυνομικών ή

EGPA για συντομία, ιδρύθηκε το 2004 από μια

ομάδα αστυνομικών που ήθελαν να

βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας των

ΛΟΑΤΚΙ+ αστυνομικών υπαλλήλων σε όλη την

Ευρώπη και να βοηθήσουν στη βελτίωση της

xxxx

Αστυνομική Δράση για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα 
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Το συνέδριο θα υποστηριχθεί επίσης από

ακαδημαϊκούς και ιδρύματα, ώστε να

αναπτυχθούν από κοινού τα ζητήματα που

αφορούν τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της

Αστυνομίας και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, τη

γενική ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και τις

πολιτικές που απαιτούνται για την επίτευξή

της.

Με χρηματοδότηση από το Open Society

Foundations (OSF) / Foundation Open Society

Institute (FOSI), το Διαπολιτισμικό Κέντρο

Κοινωνικής Ένταξης «Ακαδημαϊκή Κοινότητα»

ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Δήμο Ιωαννίνων

με στόχο την αποτελεσματική ένταξη των

προσφύγων. Η ομάδα αποτελείται από έναν

υπεύθυνο έργου, έναν κοινωνικό λειτουργό και

τρεις διερμηνείς. Μέσω τις χρηματοδότησης

αυτής δημιουργήθηκε και διαμοιράστηκε

επικοινωνιακό ενημερωτικό υλικό για τις

κοινότητες, καθώς και ενημερωτικό υλικό για

όλες τις δημόσιες αρχές και τις ΜΚΟ που

δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο.

σχέσης μεταξύ της αστυνομικής υπηρεσίας και

της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Για να διευκολυνθεί η

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η Ένωση

διοργανώνει διετές συνέδριο το οποίο κάθε

φορά φιλοξενείται από διαφορετική χώρα.

Προηγούμενες διασκέψεις πραγματοποιήθη-

καν στο Άμστερνταμ, το Λονδίνο, τη Στοκχόλμη,

τη Βαρκελώνη, τη Βιέννη, το Δουβλίνο και το

Βερολίνο.

Η επιχορήγηση από το Open Society

Foundations (OSF) / Foundation Open Society

Institute (FOSI) χρησιμοποιήθηκε για την

υποστήριξη της υλοποίησης του διήμερου

συνεδρίου του 2022 στην Αθήνα με τη

συμμετοχή αστυνομικών από ευρωπαϊκές

χώρες. Το κύριο θέμα του συνεδρίου

«Χτίζοντας Γέφυρες» έχει ως επίκεντρο την

αξιολόγηση των στρατηγικών που αποσκοπούν

στην δημιουργία και καλλιέργεια των σχέσεων

μεταξύ της αστυνομίας και της κοινωνίας και

ιδιαίτερα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Οι ΛΟΑΤΚΙ+

κοινότητες θα είναι βασικοί ομιλητές στο

συνέδριο.

Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής 
Ένταξης «Ακαδημαϊκή Κοινότητα» 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
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Δωρητές & Χρηματοδότηση
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Λεωφ. Βασ. Σοφίας 95, 115 21 Αθήνα

T. (+30) 210 6400214-215

contact@humanrights360.org
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