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Η Equal Rights Beyond Borders
Ι. Ταυτότητα
Η Equal Rights Beyond Borders ΑΜΚΕ (εφεξής «EQUAL RIGHTS») είναι μία αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία, που εδρεύει στην Αθήνα και έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (με αριθμό
151850501000) από την 5η Σεπτεμβρίου 2019.
Η EQUAL RIGHTS δραστηριοποιείται στην Ελλάδα παρέχοντας νομική συνδρομή σε
αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και ευάλωτες ομάδες.
Η EQUAL RIGHTS βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το ομώνυμο γερμανικό Σωματείο
«Equal Rights Beyond Borders e.V.» (εφεξής «EQUAL RIGHTS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ») με έδρα στο
Βερολίνο, οδός Reinickerdorfer 9, 1334, καταχωρημένο στο Πρωτοδικείο BerlinCharlottenburg με αρ. Μητρώου VR35583 B.
Οι δύο οργανώσεις αποτελούν δύο ξεχωριστές νομικές οντότητες, διατηρούν ωστόσο
στενούς και ισχυρούς δεσμούς στο πλαίσιο της κοινής στόχευσης και αποστολής τους
– όπως περιγράφεται και στο από 05.09.2019 καταστατικό ίδρυσης της EQUAL RIGHTS και συγκροτούν ένα ενιαίο δίκτυο νομικών.
Η συνεργασία των δύο οργανώσεων όσον αφορά την από κοινού ανάληψη
προγραμμάτων νομικής βοήθειας και τη μεταφορά πόρων από επιχορηγήσεις και
δωρεές ρυθμίζεται από το μεταξύ τους Μνημόνιο Συνεργασίας της 20.09.2021.
Η δράση της EQUAL RIGHTS αναπτύσσεται σταθερά τόσο στην ενδοχώρα όσο και στα
νησιά του Βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, έχοντας πλέον πλούσια εμπειρία παρέμβασης,
διαχείρισης και δικτύωσης με φορείς και οργανώσεις. Η οργάνωση επίσης ενισχύει το
ανθρώπινο δυναμικό, επεκτείνει και ισχυροποιεί τις συνεργασίες της.

ΙΙ. Αρχές και σκοποί

1. Τα οικουμενικά δικαιώματα στην αξιοπρέπεια, την ισότητα και την ελευθερία
αποτελούν τις καθοδηγητικές μας αρχές και το θεμέλιο όλων των δράσεων και
αποφάσεών μας.
2. Συμπαραστεκόμαστε στους-στις πρόσφυγες, αιτούντες-ούσες άσυλο και τις
οικογένειές τους, είμαστε έτοιμοι-ες να δράσουμε για την προστασία και
εφαρμογή των δικαιωμάτων τους.
3. Οδηγός μας είναι η πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει ελεύθερη
πρόσβαση σε νομική συνδρομή υψηλής ποιότητας.
4. Διεκδικούμε τη διαφάνεια και την υποχρέωση λογοδοσίας των κρατών ενώπιον
των ευρωπαϊκών δικαστηρίων σε περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
5. Δρούμε σύμφωνα με την αρχή της διεθνικής αλληλεγγύης με αιτούντες-ούσες
άσυλο και πρόσφυγες.
6. Διαμορφώνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας και προωθούμε
στέρεες και μακροχρόνιες συνεργασίες στη βάση της αμοιβαίας υποστήριξης.
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Η EQUAL RIGHTS δραστηριοποιείται στην παροχή νομικής συνδρομής και νομικής
εκπροσώπησης σε διοικητικές αρχές, αλλά και εθνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια για
ζητήματα που αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου, προς αρωγή στην ομάδα στόχου που
αποτελούν οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες-ριες και οι ευάλωτες
ομάδες.
Οι υπηρεσίες παρέχονται στους ωφελούμενους-ες, χωρίς διακρίσεις και σύμφωνα με
την αρχή της ίσης μεταχείρισης, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή, το φύλο, τον
σεξουαλικό προσανατολισμό και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
Η EQUAL RIGHTS σκύβει με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία στις ευάλωτες ομάδες,
όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι-ες, θύματα βασανιστηρίων, θύματα έμφυλης-σεξουαλικής
βίας και σωματικής και ψυχολογικής βίας.
Επιπλέον, αναλαμβάνει την εκπόνηση και δημοσίευση ερευνών στο πεδίο της νομικής
παρέμβασης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενών της, αλλά και
στην προώθηση του δημόσιου διαλόγου σχετικά με θέματα που άπτονται του
προσφυγικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τις
σχετικές εξελίξεις το πεδίο αυτό.
Περαιτέρω, επιδιώκει στην ενημέρωση της κοινωνίας για ζητήματα που άπτονται της
δράσης της, καθώς και στην προώθηση της αλληλεπίδρασης των προσφύγων με τον
ντόπιο πληθυσμό για την ομαλή ένταξη τους στην κοινωνία και με σκοπό την προώθηση
της κατανόησης μεταξύ των λαών και την ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων
διαφορετικών πολιτισμών.
Η EQUAL RIGHTS για την επίτευξη του έργου της απασχολεί εξειδικευμένους-ες
δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, καθώς και ασκούμενους-ες και εθελοντές-ριες
με νομικές ή συναφείς σπουδές στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η παροχή των νομικών υπηρεσιών της υποστηρίζεται από υπηρεσίες διερμηνείας, οι
οποίες διασφαλίζουν την απρόσκοπτη επικοινωνία με τους ωφελούμενους-ες της.
Τέλος, η EQUAL RIGHTS συνεργάζεται με άλλες οργάνωσες με σκοπό την δικτύωση και
την βέλτιστη υποστήριξη, την ενημέρωση και την ένταξη των ατόμων της ομάδας
στόχου, μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων, με νομικό, εκπαιδευτικό και
ενημερωτικό περιεχόμενο.
Η EQUAL RIGHTS καταβάλει συνεχή προσπάθεια τόσο για τη διασφάλιση και βελτίωση
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και την αποτελεσματικότητα της
εσωτερικής της οργάνωσης, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και του καταμερισμού
αρμοδιοτήτων, του προγραμματισμού, σχεδιασμού και απολογισμού των δράσεών της,
της διαφάνειας και της λογοδοσίας σχετικά με τις αποφάσεις, ενέργειες, τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και την τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σε όλα τα επίπεδα.

ΙΙΙ. Νομική Συνδρομή
Το έργο της EQUAL RIGHTS αφορά την παροχή νομικής συνδρομής σε όλους της
βαθμούς της διαδικασίας ασύλου, αλλά και σε κάθε συναφή με αυτήν διοικητική
διαδικασία.
Ειδικότερα, όσον αφορά στον πρώτο βαθμό της διαδικασίας ασύλου, η EQUAL RIGHTS
παρέχει στους εξυπηρετούμενους-ες της νομική συμβουλευτική και συγκεκριμένα με τους
εξειδικευμένους-ες δικηγόρους και νομικούς της συμβούλους προετοιμάζει και συνοδεύει
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τους αιτούντες άσυλο στην προσωπική τους συνέντευξη, ενώ υποβάλει και σχετικά
υπομνήματα ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου.
Επιπλέον, προβαίνει στις απαραίτητες παραπομπές των αιτούντων σε άλλες
οργανώσεις ή δομές ανάλογα με τις ανάγκες τους (πχ. στέγαση, ψυχολογική συνδρομή)
στα πλαίσια της συνεργασίας και της δικτύωσης την οποία έχει αναπτύξει και ενισχύει
διαρκώς.
Όσον αφορά στον δεύτερο βαθμό της διαδικασίας ασύλου, η EQUAL RIGHTS παρέχει
στους εξυπηρετούμενους-ες της νομική εκπροσώπηση στο δεύτερο βαθμό με την
κατάθεση προσφυγής ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών.
Η EQUAL RIGHTS δύναται να εκπροσωπήσει τους εξυπηρετούμενους-ες, σε περίπτωση
απόρριψης της προσφυγής, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων με την κατάθεση
αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης.
Επίσης η EQUAL RIGHTS αναλαμβάνει τη νομική εκπροσώπηση αιτούντων άσυλο στη
διαδικασία οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, με μέλη
της οικογένειάς τους σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι δικηγόροι της EQUAL RIGHTS για τις υποθέσεις αυτές δουλεύουν σε στενή συνεργασία
με τη Μονάδα Δουβλίνου της Υπηρεσίας Ασύλου για τους απαιτούμενους χειρισμούς
της κάθε εξατομικευμένης υπόθεσης.
Ειδικότερα, αναλαμβάνουν τη σύνταξη και υποβολή υπομνημάτων προς υποστήριξη
της επανένωσης αιτούντων άσυλο με μέλη της οικογένειάς τους σε άλλα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προς υποστήριξη του έργου της Μονάδας Δουβλίνου.
Επίσης, συνδράμουν στην ενημέρωση, συλλογή και έλεγχο των απαραίτητων
εγγράφων για την υποστήριξη της υπόθεσης τους.
Επίσης, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος οικογενειακής επανένωσης από το
άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ προβαίνουν στην σύνταξη και υποβολή υπομνημάτων κατά
το στάδιο της επανεξέτασης και εκπροσωπούν τους εξυπηρετούμενους της κατά τη
διαδικασία οικογενειακής επανένωσης και ενώπιον-μέσω της πρεσβείας. Τέλος,
αναλαμβάνουν τη δικαστική επίλυση υποθέσεων στα κράτη-μέλη για υποθέσεις των
οποίων το αίτημα για οικογενειακή επανένωση δεν έγινε δεκτό από το αντίστοιχο κράτοςμέλος.
Η EQUAL RIGHTS αναλαμβάνει επίσης την εκπροσώπηση των αιτούντων άσυλο κατά
την διοικητική κράτηση και παρέχει νομική συνδρομή σε άτομα που βρίσκονται υπό
συνθήκες κράτησης για διοικητικούς λόγους και που χρήζουν διεθνούς προστασίας και
ιδίως σε άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Στόχος είναι η διευκόλυνση των
ατόμων αυτών στην πρόσβαση τους στη διαδικασία ασύλου, αλλά και η νομική
υποστήριξη τους με την κατάθεση αντιρρήσεων κατά της κράτησης ενώπιον διοικητικών
αρχών, αλλά και την εκπροσώπηση τους ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Επιπλέον αναλαμβάνει την εκπροσώπηση αιτούντων άσυλο των οποίων θεμελιώδη
δικαιώματα έχουν παραβιαστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).
Η EQUAL RIGHTS υποβάλει επίσης αιτήσεις προσωρινών μέτρων στο ΕΔΔΑ. Αυτές οι
αιτήσεις συνίστανται στο αίτημα του δικαστηρίου να παρέμβει σε επείγουσες
περιπτώσεις στις οποίες η έλλειψη παρέμβασης θα οδηγούσε στον επικείμενο κίνδυνο
ανεπανόρθωτης βλάβης σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις
μπορεί επίσης να ακολουθήσει πλήρη αίτηση στο ΕΔΔΑ.
Η EQUAL RIGHTS δύναται να εκπροσωπήσει άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες,
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όπως θύματα έμφυλης, σεξουαλικής ή ρατσιστικής βίας, ενώπιον των διοικητικών
αρχών, αλλά και στις σχετικές ποινικές και αστικές διαδικασίες.
Τέλος, παράλληλα και υποστηρικτικά προς την παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής
η EQUAL RIGHTS υλοποιεί και αναπτύσσει μηχανισμούς εποπτείας, καταγραφής, αλλά
και σχετικής έρευνας, με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση της στις
εξελίξεις για την υποστήριξη των δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο.

ΙV. H νομική συνεργασία με την EQUAL RIGHTS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Η νομική ομάδα της ελληνικής EQUAL RIGHTS συνεργάζεται στενά με τη νομική ομάδα
της EQUAL RIGHTS ΓΕΜΑΝΙΑΣ.
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα ισχυρό δίκτυο εξειδικευμένων δικηγόρων και
νομικών συμβούλων, με εμπειρία και εκπαίδευση στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, το
προσφυγικό δίκαιο, αλλά και το εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας.
Αντικείμενο της νομικής συνδρομής
Η συνεργασία αυτή δίνει την ευκαιρία στους εξυπηρετούμενους να επωφεληθούν από
τη νομική υποστήριξη των υποθέσεων τους, αλλά και την εκπροσώπηση τους ενώπιον
των δικαστικών αρχών, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ιδίως
ενώπιον των δικαστικών αρχών της Γερμανίας) μέσα από τη διασύνδεση των δύο
οργανώσεων και την στενή συνεργασία τους, με σημαντικά αποτελέσματα.
Στο επίκεντρο της κοινής δράσης της EQUAL RIGHTS και της EQUAL RIGHTS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
βρίσκεται η νομική συμβουλευτική σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης στη βάση
του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις που μέλος της οικογενείας του αιτούντα
διαμένει στη Γερμανία, τότε η Γερμανία καθίσταται βάσει του Κανονισμού υπεύθυνη για
την διεκπεραίωση της αίτησης ασύλου του συγκεκριμένου-ης αιτούντα-ούσας.
Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού παρατηρούνται διαχρονικά δυσλειτουργίες, οι
οποίες κατά κύριο λόγο καταλήγουν εις βάρος της Ελλάδας, οδηγώντας στην
παραμονή πολλών αιτούντων άσυλο στην χώρα, οι οποίοι-ες βάσει της υποχρέωσης
οικογενειακής επανένωσης θα έπρεπε να έχουν μετεγκατασταθεί σε άλλα κράτη μέλη.
Συγκεκριμένα, η Γερμανία, ως βασική χώρα αναφοράς για τις αιτήσεις οικογενειακής
επανένωσης από την Ελλάδα, απορρίπτει μεγάλο αριθμό αιτήσεων.
Στις περιπτώσεις αυτές και μέσα από το δίκτυο με τη γερμανική νομική ομάδα, η EQUAL
RIGHTS αναλαμβάνει τη διοικητική διαδικασία στην Ελλάδα και η EQUAL RIGHTS
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ τη διαδικασία δικαστικής επίλυσης (litigation) στη Γερμανία. Ειδικότερα, για
την προάσπιση του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή, όπως προβλέπεται από τη
νομοθεσία της ΕΕ, παρέχεται νομική βοήθεια και υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία της
οικογενειακής επανένωσης: από τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων οικογενειακής
επανένωσης στην Ελλάδα (νησιά και ηπειρωτική χώρα), την προετοιμασία του φακέλου,
την παρακολούθηση της πορείας της υπόθεσης, μέχρι και την κατάθεση προσφυγής,
εφόσον χρειαστεί.
Πρόκειται για ένα πολύ αποτελεσματικό σχήμα, καθώς μέσα από τη συνεργασία αυτή
οι εξυπηρετούμενοι-ες έχουν το προνόμιο, εξειδικευμένοι δικηγόροι πρόσβαση σε
εξειδικευμένους-ες δικηγόρους που είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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V. Συνεργασίες με άλλους φορείς και οργανώσεις
Η EQUAL RIGHTS συνεργάζεται με όλους τους βασικούς
δραστηριοποιούνται σε ζητήματα ασύλου στην Ελλάδα. Ειδικότερα:
•

•

•
•

•

φορείς

που

Στην Ομάδα Εργασίας Νομικής Συνδρομής (Legal Aid Working Group), η οποία
με πρωτοβουλία και συντονισμό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (UNHCR) συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό οι
οργανώσεις που έχουν ενεργό ρόλο και παρέχουν υπηρεσίες νομικής
συνδρομής σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας να ανταλλάσσουν εμπειρίες
και πρακτικές από την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και να
συνεργάζονται πάνω σε συγκεκριμένα νομικά θέματα και ζητήματα που
ανακύπτουν.
Στην Ομάδα Συνηγορίας (Advocacy Group), στην οποία συμμετέχουν
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την ανάδειξη προβλημάτων
που ανακύπτουν με στόχο τη δημοσιοποίησή και ανάδειξή αυτών στο ευρύτερο
κοινό καθώς και με το άνοιγμα διαλόγου για την επίλυσή τους.
Στην Ομάδα Εργασίας Νομικής Συνδρομής στη Χίο, που διοργανώνεται με
πρωτοβουλία και συντονισμό της Ύπατης Αρμοστείας και στην οποία
συμμετέχουν οι οργανώσεις που παρέχουν νομικές υπηρεσίες.
Στην Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας
(Protection Working Group),που διοργανώνεται με πρωτοβουλία και
συντονισμό της Ύπατης Αρμοστείας και στην οποία συμμετέχουν οι οργανώσεις
που παρέχουν νομικές, ψυχοκοινωνικές, αλλά και εν γένει ανθρωπιστικές
υπηρεσίες σε αιτούντες άσυλο με ιδιαίτερη φροντίδα στις ευάλωτες περιπτώσεις.
Επίσης, η Equal Rights δέχεται πολλές παραπομπές υποθέσεων από την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τον χειρισμό υποθέσεων και την
παροχή νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης, αλλά και από άλλες
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.

Η EQUAL RIGHTS κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της βρίσκεται σε στενή
επικοινωνία και συνεργασία με ποικίλους φορείς και αρχές, ιδιαίτερα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τη Μονάδα Δουβλίνου της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου,
Τα διάφορα Γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου, όπως Το Περιφερειακό Γραφείο
Ασύλου Χίου και τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, Κατεχάκη, Αλίμου,
Αμυγδαλέζας
Την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Το Τμήμα Αλλοδαπών,
Διάφορα Αστυνομικά Τμήματα,
Την Εισαγγελία και ιδιαίτερα την Εισαγγελία Ανηλίκων,
Τον Συνήγορο του Πολίτη,
Τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας
Ανθρώπων και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου
Την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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Στατιστικά στοιχεία δράσεων

Ι. Οι Δράση της EQUAL RIGHTS το 2019
Η Αθήνα είναι η έδρα της EQUAL RIGHTS και βασικό πεδίο δράσης που καλύπτει
γεωγραφικά τον αστικό ιστό της Αθήνας, αλλά επίσης αναλαμβάνει υποθέσεις σε άλλες
περιοχές, όπως π.χ. η Βόρεια Ελλάδα, η Χίος κ.α.
Ακολουθεί η αναλυτική έκθεση ανά υπόθεση και εθνικότητα, που περιλαμβάνει το
σύνολο των υποθέσεων του 2019.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Αιθιοπία
Αφγανιστάν
Καμερούν
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Ιράν
Ιράκ
Μάλι
Μπενίν
Σιέρρα Λεόνε
Σομαλία
Συρία
Τουρκία

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3

57
4
1
9
2
1
1
1
1
22
16

Συνολικά, το Γραφείο Αθήνας της EQUAL RIGHTS παρείχε νομική συνδρομή και
εκπροσώπηση σε 118 συνολικά εξυπηρετούμενους/ες.
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Ακολουθεί αναλυτική παράθεση του αριθμού υποθέσεων ανά είδος που χειρίστηκε το
Γραφείο της Αθήνας για το έτος 2019:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξυπηρετούμενοι/ες που έλαβαν νομική ενημέρωση: 2
Προετοιμασία Συνέντευξης (συμπεριλαμβανομένης κατάθεσης
υπομνήματος πρώτου βαθμού, συνοδεία και νομική υποστήριξη σε
συνέντευξη και άλλες ενέργειες ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου): 34
Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών μετά την έκδοση
πρωτοβάθμιας απορριπτικής απόφασης: 2
Οικογενειακή επανένωση Δουβλίνο ΙΙΙ: 69
Οικογενειακή επανένωση εκτός Δουβλίνο ΙΙΙ: 19
Αντιρρήσεις κατά της διοικητικής κράτησης: 2
Μεταγενέστερο αίτημα: 2
Υποθέσεις θυμάτων βασανιστηρίων: 2
Εκπροσώπηση στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 8
Άλλες: 3

II. Δημοσιεύσεις και εκθέσεις
Οι δημοσιεύσεις της «EQUAL RIGHTS για το 2019 και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας,
είναι οι παρακάτω:
Δελτία Τύπου που εξέδωσε η EQUAL RIGHTS μαζί με άλλες οργανώσεις
•
•

Ανοιχτή επιστολή με άλλες οργανώσεις για την ανθρωπιστική υποδοχή ανηλίκων
προσφύγων στην Ελλάδα – «Open letter for humanitarian reception of minor
refugees from Greece», 4/10/2019
Απόρριψη των αιτημάτων 28 αιτούντων άσυλο από αφρικανικές χώρες εξαιτίας της
έλλειψης διερμηνέων – «Rejection of 28 asylum seekers from African countries due
to the lack of interpreters», 24/11/2019

Ενημερωτικά δελτία και εκθέσεις
•
•

Η βιωμένη πραγματικότητα των μέτρων αποτροπής – Έκθεση για την κατάσταση στο
ευρωπαϊκό Hotspot ΒΙΑΛ – «The lived Reality of Deterrence Measures - New Report
on the Situation in the EU Hotspot Vial», 17/10/2019
προς το ΕΔΑΔ σχετικά με την κράτηση ανηλίκων – «Minor is to be released
immediately from "protective custody"», 29/10/2019

Συνεντεύξεις
•

Συνέντευξη για τις συνθήκες στο ευρωπαϊκό Hotspot της Μόριας, στο γερμανικό
κρατικό ραδιόφωνο, Deutschlandradio Kultur, 9/10/2019
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Ανθρώπινο δυναμικό
I. To Προσωπικό της EQUAL RIGHTS
Το 2019 η EQUAL RIGHTS κατάφερε να ανταπεξέλθει στην παροχή νομικών υπηρεσιών
υψηλού επιπέδου μέσα από τα εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό της,
ενώ σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων με την ίδρυση γραφείου στη Χίο,
καθώς και την ενίσχυση του γραφείου της Αθήνας με την πρόσληψη νέου προσωπικού
και την επένδυση στις ανάλογες υλικοτεχνικές υποδομές.
Η EQUAL RIGHTS επιδιώκει την συνεχή κατάρτιση και ενημέρωση του προσωπικού της σε
σχέση με τις εξελίξεις σε όλα τα πεδία που σχετίζονται με το έργο τους και την άσκηση
των καθηκόντων τους. Για το λόγο αυτό τα μέλη του προσωπικού της συμμετείχαν σε
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων.
Επίσης, η δικτύωση με άλλες οργανώσεις και η ανταλλαγή καλών πρακτικών βρίσκεται
στο επίκεντρο της αντίληψης της EQUAL RIGHTS και γι’ αυτό έχει ενεργή συμμετοχή σε
σεμινάρια, συνέδρια, αλλά και συνεδριάσεις ομάδων που συμμετέχουν οργανώσεις και
οργανισμοί, ενώ διοργανώνει και εσωτερικά τακτικά σεμινάρια για την εμβάθυνση στην
ενημέρωση και τη γνώση σε νομικά θέματα που χειρίζονται οι δικηγόροι της.
Όλο το προσωπικό της Equal Rights έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχολογικής
υποστήριξης.
To 2019 η EQUAL RIGHTS απασχόλησε 3 Δικηγόρους με έμμισθη εντολή και 1 ΥπάλληλοΔιερμηνέα, ενώ Πρακτική Άσκηση - Εθελοντική Εργασία προσέφεραν 2 Διερμηνείς και 1
Νομικός.

IΙ. Εθελοντές-ριες και ασκούμενοι-ες
Η EQUAL RIGHTS δύναται να απασχολεί ασκούμενους-ες, υπότροφους-ες και εθελοντέςριες , οι οποίοι-ες επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, είτε για την απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας, είτε στα πλαίσια των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων, όπως
και για κάθε άλλο λόγο ηθικής και πρακτικής υποστήριξης των καταστατικών σκοπών
της οργάνωσης.
Οι εθελοντές-ριες, υπότροφοι-ες και ασκούμενοι-ες πρέπει κατά κανόνα να διαθέτουν
πτυχίο νομικής ή συναφή τίτλο σπουδών ή σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο ή εκπαίδευση και
προηγούμενη εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο, ώστε να είναι σε θέση να πλαισιώνουν
το έργο του μόνιμου προσωπικού, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις της.
Οι ασκούμενοι-ες, υπότροφοι-ες και εθελοντές-ριες κατέχουν σημαντική θέση στην
EQUAL RIGHTS, καθώς συνδράμουν στο έργο της οργάνωσης και στην κάλυψη
καθημερινών αναγκών που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων των μελών
της. Ο ρόλος και η συνεισφορά τους στην οργάνωση αξιολογείται ισότιμα με αυτή του
προσωπικού της, ενώ η απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας από τη συνεργασία αποτελεί
κοινή μας επιδίωξη.
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Οικονομικά στοιχεία
Η EQUAL RIGHTS έχει ως βασική της επιδίωξη την υγιή οικονομική διαχείριση, πράγμα που
επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεπή διεκπεραίωση των οικονομικών της υποχρεώσεων με
διαφάνεια και έλεγχο.
Το παραπάνω πιστοποιείται από την Έκθεση Ευρημάτων Ορκωτού Λογιστή επί της
Συνοπτικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2019 και των αντίστοιχων
δεδομένων των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων. Στην Έκθεση πιστοποιείται η τήρηση
των ελληνικών λογιστικών προτύπων (Ε.Λ.Π.) (Ν. 4308-2014), ενώ κατά τη διενεργηθείσα
εργασία δεν προέκυψε κανένα εύρημα ή παρατήρηση.
Η χρηματοδότηση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Equal Rights Beyond
Borders AMKE» προήλθε κατά το έτος 2019 αποκλειστικά από το γερμανικό Σωματείο
Equal Rights Beyond Borders e.V, με ΑΜ VR35583, Amtsgericht Charlottenburg, στη
βάση του από 20.09.2019 Μνημονίου Συνεργασίας. Το εν λόγω Μνημόνιο ρυθμίζει τη
μεταφορά πόρων από επιχορηγήσεις και δωρεές με σκοπό την ανάληψη και υλοποίηση
προγραμμάτων νομικής υποστήριξης. Οι κύριοι χρηματοδότες των νομικών
προγραμμάτων της EQUAL RIGHTS το έτος 2019 ήταν η «UNO-Flüchtlingshilfe», εταίρος
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η νομική μη κερδοσκοπική
Οργάνωση «International Refugee’ Assistance Project» και το ίδρυμα «Rockefeller
Brothers Fund».
Η κατανομή των εσόδων και των δαπανών σύμφωνα με την Συνοπτική Κατάσταση
Αποτελεσμάτων της 31-12-2019 είναι ως εξής: Τα έσοδα από Δωρεές και Επιχορηγήσεις
για το έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των 22.880,50€. Οι δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των
34,536,71€ οι οποίες καταμερίστηκαν σε Παροχές προς Εργαζόμενους-ες 30.603,31 και
Λοιπά Έξοδα 3.933.40.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η κατανομή των δαπανών της EQUAL
RIGHTS

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 05.09.2019 - 31.12.2019

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
11%
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ /
EΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΜΟΙΒΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ /
EΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
89%
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Οι προτεραιότητες για το 2020
Η EQUAL RIGHTS αναπτύσσεται με τρόπο σταθερό τόσο στην ενδοχώρα όσο και στα
νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, έχοντας πλέον μια πλούσια εμπειρία παρέμβασης,
διαχείρισης, αλλά και δικτύωσης με φορείς και οργανώσεις.
Οι προτεραιότητες της EQUAL RIGHTS για το 2021 είναι οι ακόλουθες :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σχεδιασμός, παρακολούθηση και συνεχής βελτίωση των εσωτερικών και
εξωτερικών διεργασιών, που σχετίζονται με την υλοποίηση των υπηρεσιών της
οργάνωσης.
Εξασφάλιση της συνέχειας του έργου της.
Συνεχής παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των
λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ανάπτυξη δράσεων νομικής υποστήριξης σε συνοριακές περιοχές και σε
περιοχές με μεγάλο προσφυγικό πληθυσμό.
Εδραίωση της παρουσίας της οργάνωσης σε ευρύ κοινό και προσέλκυση
ευρωπαϊκών και διεθνών χορηγιών.
Συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού με στόχο την εξειδικευμένη
παροχή νομικών υπηρεσιών με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες.
Ενίσχυση των συνεργασιών της με άλλες οργανώσεις με σκοπό τη δημιουργία
ενός δικτύου προστασίας των εξυπηρετούμενων της σε επίπεδο νομικής, αλλά
και ψυχοκοινωνικής, ιατρικής υποστήριξης, αλλά και ένταξης.
Ενίσχυση του δικτύου εθελοντών-ριών την οργάνωσης
Δράσεις για την βέλτιστη ενημέρωση και την υποστήριξη του έργου της
οργάνωσης για την παροχή νομικής συνδρομής στους αιτούντες άσυλο και
ιδίως στους διαμένοντες στα ΚΥΤ των νησιών.
Ιδιαίτερη έμφαση και λήψη πρωτοβουλιών για την παροχή νομικών υπηρεσιών
στις ευπαθείς ομάδες.
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