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Η Equal Rights Beyond Borders ΑΜΚΕ
Ι. Ταυτότητα
Η Equal Rights Beyond Borders 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), ενώ διατηρεί από τις 26.05.2020 παράρτημα στη Χίο.
Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα λειτουργεί γραφεία στην Αθήνα και τη Χίο
παρέχοντας νομική συνδρομή σε αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και σε ευάλωτες
ομάδες.
Η Equal Rights βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το ομώνυμο σωματείο «EQUAL RIGHTS BEYOND
BORDERS e.V.», με έδρα στο Βερολίνο, οδός Reinickerdorfer 9, 1334, καταχωρημένο στο Πρωτοδικείο
Berlin-Charlottenburg με Α.Μ. VR35583 B (εφεξής «EQUAL RIGHTS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ») όπως περιγράφεται στο
από 05.09.2019 καταστατικό ίδρυσης της Equal Rights στο πλαίσιο της κοινής τους στόχευσης και
αποστολής, καθώς και στο από 01.01.2020 Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) που ρυθμίζει τη συνεργασία
των δύο οργανώσεων στο πεδίο υλοποίησης προγραμμάτων νομικής υποστήριξης και στην μεταφορά
πόρων από επιχορηγήσεις και δωρεές.
Η παρουσία και η δράση της Equal Rights αναπτύσσεται τόσο στην ενδοχώρα όσο και στα νησιά του
Βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, έχοντας πλέον πλούσια εμπειρία παρέμβασης, διαχείρισης, καθώς και
δικτύωσης με φορείς και οργανώσεις.
Η οργάνωση παρουσιάζει σταθερή εξέλιξη, ενδυναμώνοντας τη δράση της και ενισχύοντας το
δυναμικό της με δικηγόρους, προσωπικό και συνεργασίες.

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.
Σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της που προάγουν την διαφάνεια, τον επαγγελματισμό, την
υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητα, 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.
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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 εθελοντές/ριες και ασκούμενους/ες 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 σε πολλές γλώσσες.
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.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του
προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015 που η Equal Rights έλαβε την 06.12.2020 (αρ. εγγραφής 20001200004192
TUV Austria).

ΙΙΙ. Οι υπηρεσίες νομικής συνδρομής
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 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 Rightsπαρέχει στους
εξυπηρετούμενους-ες της νομική εκπροσώπηση στο δεύτερο βαθμό με την κατάθεση προσφυγής
ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών.
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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 κράτοςμέλος 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 κράτημέλη για υποθέσεις των οποίων το αίτημα για οικογενειακή επανένωση δεν έγινε δεκτό από το αντίστοιχο
κράτος-μέλος.
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, 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 Γερμανίας
Η νομική ομάδα της 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
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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.

Στατιστικά στοιχεία δράσεων
Ι. Δράσεις του Γραφείου της Αθήνας
Το γραφείο της Αθήνας είναι η έδρα της Equal Rights, συγκεντρώνει την κεντρική της δράση, ενώ
καλύπτει ένα μεγάλο γεωγραφικό φάσμα, καθώς εξυπηρετεί ωφελούμενους/ες από την περιοχή της
Αθήνας, αλλά δέχεται παραπομπές και αναλαμβάνει υποθέσεις, συχνά σε συνεργασία με άλλες
οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα.
Ειδικότερα, το Γραφείο της Αθήνας προσφέρει νομική συνδρομή όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου,
την διοικητική κράτηση και την οικογενειακή επανένωση σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
Εκπροσωπεί τους εξυπηρετούμενους ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών, αλλά και ενώπιον
εθνικών ανεξάρτητων φορέων, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη.

5

Εκπροσωπεί ακόμη τους εξυπηρετούμενούς/ές του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γενικώς προβαίνει σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για την νομική
υποστήριξη αιτούντων άσυλο και προσφύγων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.
Ακολουθεί αναλυτική παράθεση του αριθμού υποθέσεων που χειρίστηκε το Γραφείο της
Αθήνας ανά εθνικότητα για το έτος 2020:

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Αφγανιστάν
Μπαγκλαντές
Καμερούν
Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό
Λίβανος
Αίγυπτος
Αλβανία
Ερυθραία
Γκάμπια
Γκινέα
Ιράν
Ιράκ
Κεντρική Αφρικανική
Δημοκρατία
Μάλι
Νιγηρία
Νίγηρας
Πακιστάν
Παλαιστίνη
Σιέρρα Λεόνε
Σομαλία
Συρία
Τόγκο
Τουρκία

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
124
2
7
11
2
1
1
2
3
1
9
4
1
1
2
1
5
2
6
4
54
2
28

Συνολικά, το Γραφείο Αθήνας της Equal Rights παρείχε νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε 274
συνολικά εξυπηρετούμενους/ες.

Ακολουθεί αναλυτική παράθεση του αριθμού υποθέσεων που χειρίστηκε το Γραφείο της Αθήνας
ανά είδος για το έτος 2020.
•

•

Προετοιμασία Συνέντευξης (συμπεριλαμβανομένης κατάθεσης υπομνήματος πρώτου βαθμού,
συνοδεία και νομική υποστήριξη σε συνέντευξη και άλλες ενέργειες ενώπιον της Υπηρεσίας
Ασύλου): 47
Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών μετά την έκδοση πρωτοβάθμιας
απορριπτικής απόφασης: 10
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μεταγενέστερο αίτημα: 2
Άσκηση αίτησης ακύρωσης και αναστολής μετά την έκδοση δευτεροβάθμιας απορριπτικής
απόφασης: 12
Οικογενειακή επανένωση Δουβλίνο ΙΙΙ: 134
Δικαστική Επίλυση απόρριψης οικογενειακής επανένωσης Δουβλίνο ΙΙΙ στη Γερμανία 66
Διοικητική κράτηση: 5
Αίτηση άρσης γεωγραφικού περιορισμού: 3
Υποθέσεις επιμέλειας τέκνων: 2
Άλλες διοικητικές προσφυγές: 1
Εκπροσώπηση στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 18
Εκπροσώπηση στην Πρεσβεία για οικογενειακή επανένωση: 6
Αναφορές ενώπιον φορέων και Αρχών (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη): 2

ΙΙ. Δράσεις του Γραφείου της Χίου
Η Equal Rights διατηρεί γραφείο και στη Χίο, όπου παρέχει εξατομικευμένη νομική υποστήριξη και
εκπροσώπηση στους αιτούντες άσυλο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποδοχής και ταυτοποίησης.
Αναλαμβάνει τη νομική συνδρομή στους εξυπηρετούμενους/ες της σε όλους τους βαθμούς της
διαδικασίας ασύλου, καθώς και την εκπροσώπησή τους σε όλες τις συναφείς διοικητικές διαδικασίες,
αλλά και στις δικαστικές αρχές ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες της κάθε υπόθεσης.
Παρέχει ακόμη εξειδικευμένη νομική υποστήριξη κατά την κράτηση, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον
εντοπισμό και την υποστήριξη ατόμων που εντάσσονται στις ευάλωτες ομάδες.
Ακολουθεί αναλυτική παράθεση του αριθμού υποθέσεων που χειρίστηκε το Γραφείο της Χίου
ανά εθνικότητα για το έτος 2020.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Αγκόλα

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2

Αιθιοπία

1

Αϊτή

3

Αφγανιστάν

65

Γκάμπια

3

Γκάνα

1

Γουινέα

3

Ερυθραία

1

Ιράκ

9

Ιράν

2

Καμερούν

5

Κουβέιτ (Bidoon)

11

Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό

15

7

Μάλι

1

Μπουρούντι

1

Παλαιστίνη

5

Σενεγάλη

2

Σιέρρα Λεόνε

5

Σομαλία

16

Συρία

33

Τσαντ

1

Συνολικά, το Γραφείο Χίου της Equal Rights παρείχε νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε 185
συνολικά εξυπηρετούμενους/ες.
Ακολουθεί αναλυτική παράθεση του αριθμού υποθέσεων που χειρίστηκε το Γραφείο της Χίου ανά
είδος για το έτος 2020.

•

Εξυπηρετούμενοι που έλαβαν νομική ενημέρωση: 30

•

Προετοιμασία Συνέντευξης: 77

•

Υπομνήματα που κατατέθηκαν σε πρώτο βαθμό: 24

•

Συνοδεία και νομική υποστήριξη σε συνέντευξη: 6

•

Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών μετά την έκδοση πρωτοβάθμιας
απορριπτικής απόφασης: 4

•

Άσκηση αίτησης ακύρωσης και αναστολής μετά την έκδοση δευτεροβάθμιας απορριπτικής
απόφασης: 3

•

Οικογένεια επανένωση Δουβλίνο ΙΙΙ: 22

•

Μετεγκατάσταση βάσει Δουβλίνου ΙΙΙ: 13

•

Προσφυγή κατά πράξης διαπίστωσης ανηλικότητας: 1

•

Αντιρρήσεις κατά προστίμων: 8

•

Αίτησης άρσης γεωγραφικού περιορισμού: 5

•

Καταγραφή fast–track: 6

•

Αίτηση διόρθωσης απόφασης: 1

•

Εκπροσώπηση στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαίωμα: 5

•

Αναφορές ενώπιον φορέων και αρχών: 3

•

Άλλο: 2

III. Εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις
Στη διάρκεια του 2020, η Equal Rights δημοσίευσε εκθέσεις, οι οποίες αφορούν σημαντικά και επίκαιρα
ζητήματα και πρακτικές με τα οποία οι δικηγόροι της οργάνωσης έρχονται αντιμέτωποι/ες μέσα από
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την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και την επαφή τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και
τους ίδιους/ες τους εξυπηρετούμενους/ες.
Ειδικότερα η Equal Rights δημοσίευσε τις παρακάτω εκθέσεις:
•
•
•

•

Συνέταξε μέσα στο 2020 δύο εκθέσεις σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας στο Κέντρο
Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Χίο, η πρώτη δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα μας τον Μάιο του
2020.
Η δεύτερη έκθεση επικαιροποίησε την πρώτη και δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2020.
Συνέταξε και κατέθεσε την έκθεση εμπειρογνωμόνων και επικοινωνία σύμφωνα με τον κανόνα
9.2 των Κανόνων της Επιτροπής Υπουργών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την
εποπτεία της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων και των όρων φιλικών διευθετήσεων στην
υπόθεση M.S.S. και Rahimi Groups κατά Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στις 15 Αυγούστου 2020. H
έκθεση βρίσκεται δημοσιοποιημένη στην ιστοσελίδα μας.
Συμμετείχε στην έρευνα με θέμα ‘No State of Exception at the EU External Borders The
Implications of the Rule of Law in the Context of the Greek-Turkish Border Closure and the
Temporary ‘Suspension’ of the Asylum Law in Greece’, 1 Μαρτίου 2020. H έκθεση βρίσκεται
δημοσιοποιημένη στην ιστοσελίδα μας.

V. Δημοσιεύσεις
Οι δημοσιεύσεις της Equal Rights για το 2020, που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας, είναι οι
παρακάτω:
Δελτία Τύπου που εξέδωσε η Equal Rights μαζί με άλλες οργανώσεις :
•
•
•
•
•

20 Organizations call for the enactment of provisions jeopardizing fundamental rights, 17
Οκτωβρίου 2020
Investigate Pushbacks & Violence at Borders! Groups Press Parliament to Open Inquiry, 6
Οκτωβρίου 2020
Open Letter by 62 NGOs: 8.300 Refugees are exposed to Homelessness by the Greek State, 1
Ιουνίου 2020
Practical Guideline Suspension of Dublin Transfers - German Context, 8 Απριλίου 2020
Joint press release: Take in unaccompanied minors from Greece, 29 Ιανουαρίου 2020

Ενημερωτικά δελτία:
•
•
•
•

Leaving people behind - Proposals for the reorganization of the Common European Asylum
System, 27 Απριλίου 2020
Clear Words by ECHR: Conditions in Vial violate Art. 3 ECHR for old man in times of COVID-19,
8 Απριλίου 2020
European Court of Human Rights on the situation in the European Hotspot 'Vial' and the Corona
Virus, 27 Μαρτίου 2020
Children in custody? Legal assistance at the European Court of Human Rights, 19 Φεβρουαρίου
2020

Δημοσιεύσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο:
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•
•

Ευρωπαϊκό Δίκαιο αντί ‘’Συμφωνιών’’ στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου. Σχετικά με δύο
αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου Μονάχου σχετικά με την ‘ευρωτουρκική συμφωνία’
και τη ‘συμφωνία Seehofer’ στην: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 3 (2020), σελ. 129-133
https://verfassungsblog.de/corona-constitutional-41-apropos-hotspot/

Συνεργασίες με άλλους Φορείς και Οργανώσεις
Η Equal Rights συνεργάζεται με όλους τους βασικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα
ασύλου στην Ελλάδα. Ειδικότερα:
Το Γραφείο της Αθήνας
Η νομική ομάδα του Γραφείου της Αθήνας συμμετέχει:
•

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.

•

Εντός του 2020 κατατέθηκε πρόταση από κοινού με την οργάνωση Βέλος Youth Organisation
για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Active Citizens Fund, γνωστού ως EEA Grants. Το
πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των
πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην
ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund για την
Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow!. Διαβάστε
περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Το Γραφείο της Χίου
Η νομική ομάδα του Γραφείου της Χίου:
•

Συμμετέχει στην Ομάδας 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

10

εν γένει ανθρωπιστικές υπηρεσίες σε αιτούντες άσυλο με ιδιαίτερη φροντίδα στις ευάλωτες
περιπτώσεις.
•

Συνεργάζεται με την οργάνωση «Action for Education», που παρέχει άτυπη εκπαίδευση σε
αιτούντες άσυλο. Συγκεκριμένα η Equal Rights παρέχει νομική συνδρομή στους
ωφελούμενους/ες της οργάνωσης στις εγκαταστάσεις της.

•

Συνεργάζεται με την οργάνωση «Safe Passage» που παρέχει υπηρεσίες νομικής συνδρομής σε
αιτούντες άσυλο και εδρεύει στην Μεγάλη Βρετανία για την δικαστική επίλυση διαφορών ενώπιον
του Βρετανικού Δικαστηρίου σε υποθέσεις απόρριψης του αιτήματος οικογενειακής
επανένωσης αιτούντων άσυλο, των οποίων α μέλη της οικογένειας τους βρίσκονται στην
Μεγάλη Βρετανία.

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.

Ανθρώπινο Δυναμικό
I. Προσωπικό
Η Equal Rights στοχεύει στην παροχή νομικών υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους/ες της με τον
βέλτιστο δυνατό τρόπο.
Η δράση της οργάνωσης, η απήχησή μας, καθώς και ο αυξανόμενος αριθμός παραπομπών και
αιτημάτων συνεργασίας από άλλες οργανώσεις που δεχόμαστε, μας οδηγούν στην ανάγκη να
ενισχύουμε σταθερά το ανθρώπινο δυναμικό μας με την πρόσληψη δικηγόρων, διερμηνέων και
υπαλλήλων.
Συγκεκριμένα, το 2020 δημιουργήθηκαν οι προϋπόθεσες και ολοκληρώθηκαν όλες οι σχετικές
διαδικασίες για την ίδρυση του γραφείο της στο νησί της Κω, το οποίο προβλέπεται να λειτουργήσει στις
αρχές του 2021. Επίσης, με δικηγόρους και προσωπικό ενισχύθηκε τόσο γραφείο της Αθήνας, όσο και
το γραφείο της Χίου.
Συγκεκριμένα η Equal Rights απασχόλησε κατά το 2020 στο γραφείο της Αθήνας 4 Δικηγόρους με
έμμισθη εντολή/πάγια αντιμισθία και 1 Υπάλληλο/Διερμηνέα, ενώ Πρακτική Άσκηση / Εθελοντική
Εργασία προσέφεραν 3 Δικηγόροι και 1 Διερμηνέας
Αντίστοιχα, το γραφείο της Χίου απασχόλησε κατά το 2020 1 Δικηγόρο με έμμισθη εντολή/πάγια
αντιμισθία και 1 Νομική Σύμβουλο. Πρακτική Άσκηση έκαναν 4 Δικηγόροι και Εθελοντική Εργασία
προσέφεραν 2 Διερμηνείς.
Επίσης, η Equal Rights αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες την παροχή λογιστικών και διοικητικών
υπηρεσιών.
Η Equal Rights καταβάλει συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στο
πλαίσιο αυτό φροντίζει για την κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό της όπως και για την παροχή
των κατάλληλων υποδομών και εξοπλισμού.
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Η συνεχής κατάρτιση και ενημέρωση σε σχέση με τις εξελίξεις σε όλα τα πεδία που σχετίζονται με το έργο
της οργάνωσης βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Στην κατεύθυνση αυτή κατά το 2020
προκρίθηκε και καλύφθηκε το κόστος συμμετοχής του προσωπικού σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα εκπαίδευσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων.
Επίσης το 2020 ενισχύθηκε η δικτύωση με άλλες οργανώσεις και η ανταλλαγή καλών πρακτικών. Η Equal
Rights συμμετείχε σε συνέδρια, σεμινάρια, όπως και σε συνεδριάσεις συντονιστικού και γνωμοδοτικού
χαρακτήρα μαζί με άλλες νομικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς. Επίσης
διοργάνωσε εσωτερικά σεμινάρια για την ενημέρωση και εμβάθυνση σε νομικά θέματα που χειρίζονται
οι δικηγόροι της, ενώ επίσης την Ετήσια Συνάντηση των Γραφείων στην Αθήνα στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου
2020.
Τέλος, όλο το προσωπικό της Equal Rights έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.

IΙ. Ασκούμενοι/ες, Υπότροφοι/ες και Εθελοντές/ριες
Η Equal Rights δύναται να απασχολεί ασκούμενους/ες, υπότροφους-ες και εθελοντές/ριες, 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 οι 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 εθελοντές/ριες, υπότροφοι/ες και οι ασκούμενοι/ες 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.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Equal Rights έχει επανειλημμένα επιβραβεύσει και
αξιοποιήσει τις συνεργασίες αυτές, προσλαμβάνοντας ανθρώπους που είχαν εργαστεί εθελοντικά στην
οργάνωση.
Το 2020, 7 ασκούμενοι/ες δικηγόροι και φοιτητές/τριες νομικής προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για τις
ανάγκες της νομικής συνδρομής σε πρόσφυγες, και συγκεκριμένα 4 στο γραφείο της Αθήνας και 3 στο
γραφείο της Χίου. Επίσης 2 εθελοντές προσέφεραν διερμηνεία από την μητρική τους γλώσσα στα
αγγλικά.

Οικονομικά στοιχεία
Ι. Χρηματοδότηση
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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. Κατά
τη στιγμή αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη ο Έλεγχος Ορκωτού Λογιστή για το έτος 2020.
Επίσης, η τήρηση ορθολογικών διοικητικών και διαχειριστικών διαδικασιών έχει πιστοποιηθεί κατά τον
έλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και την απόκτηση Πιστοποίησης κατά EN ISO 9001 : 2015
στις 06.12.2020.
Η χρηματοδότηση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Equal Rights Beyond Borders AMKE»
προήλθε κατά το έτος 2020 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/Equal Rights Γερμανίας το έτος 2020 ήταν η «UNO-Flüchtlingshilfe»,
εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας,
η νομική μη κερδοσκοπική Οργάνωση «International Refugee’ Assistance Project», η Μ.Κ.Ο. Brot für
die Welt (Bread For The World), το ίδρυμα «Rockefeller Brothers Fund» κ.α.
Η κατανομή των εσόδων και των δαπανών σύμφωνα με την Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων της
31/12/2020 έχει ως εξής: Τα έσοδα από δωρεές και επιχορηγήσεις για το έτος 2020 ανήλθε στο ποσό
των 240.980,00€ τα οποία που καταμερίστηκαν σε Παροχές προς Εργαζόμενους/ες 147,913,95 και
Λοιπά Έξοδα 49,813,61.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η κατανομή των δαπανών της Equal Rights

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 01.01.2020 - 31.12.2020

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2%

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
20%
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ /
EΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑ
7%

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ /
EΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
71%
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ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

2020: Προκλήσεις-Επιτυχίες-Στόχοι

I. Οι προκλήσεις του 2020
Το 2020 αποτέλεσε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, μέσα στην οποία η Equal Rights έπρεπε να
ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα και να παράσχει σε βέλτιστο βαθμό τις νομικές της υπηρεσίες
στους εξυπηρετούμενους/ες της.
Αθήνα
Στο γραφείο μας στην Αθήνα ιδιαίτερα με την έξαρση της πανδημίας κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε
προκλήσεις όπως η αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας, η δωρεάν παροχή ειδών προστασίας
και υγιεινής όπως μάσκες και αντισηπτικά και η τήρηση κανόνων προστασίας όπως ο σωστός
αερισμός, η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, η εφαρμογή εκ περιτροπής ωραρίου εργασίας προς
αποφυγή του συνωστισμού και η ανάλογη οργάνωση των ραντεβού με εξυπηρετούμενους/ες.
Προσπαθήσαμε σε περιπτώσεις που η φυσική παρουσία δεν ήταν απαραίτητη να γίνονται όλες οι
απαραίτητες συνεννοήσεις μέσω τηλεφώνου και να προγραμματίζουμε δια ζώσης ραντεβού μόνο σε
επείγουσες υποθέσεις. Παράλληλα, λόγω των περιορισμών κυκλοφορίας χρειάστηκε να συντάσσουμε
δήλωση μετακίνησης για κάθε εξυπηρετούμενο άτομο, η οποία ανέφερε την ημέρα, την ώρα και το
σκοπό μετακίνησης από και προς το γραφείο μας, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή πρόστιμων.
Επίσης χρειάστηκε να ενημερώσουμε όλα τα άτομα που εξυπηρετούσαμε για τα περιοριστικά μέτρα
που είχε θέσει η πολιτεία και να εξηγήσουμε τις αλλαγές που είχαν επέλθει στον τρόπο λειτουργίας του
γραφείου μας.
Σε όλα τα περιφερειακά γραφεία Ασύλου της Αττικής επιβλήθηκαν περιορισμοί πρόσβασης και
εξυπηρέτησης του κοινού καθώς και αναστολή των υπηρεσιών λειτουργίας. Αυτό δημιούργησε
σύγχυση στους αιτούντες καθώς οι ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Ασύλου δεν έγιναν έγκαιρα
προσβάσιμες σε γλώσσα που οι αιτούντες κατανοούν. Παράλληλα, λόγω της αναστολής υπηρεσιών
οι δικηγόροι δεν μπορούσαν εύκολα να ενημερωθούν για τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των
Υπηρεσιών Ασύλου και να ενημερώσουν τους εξυπηρετούμενούς/ές τους. Το γενικότερο αίσθημα
ανασφάλειας των αιτούντων (ιδίως όσων ήθελαν να ανανεώσουν τα δελτία τους) διογκώθηκε, στο
βαθμό που δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες από την πλευρά του Υπουργείου, με αποτέλεσμα να
δημιουργείται μεγάλος συγχρωτισμός έξω από τις Υπηρεσίες Ασύλου σε αντίθεση με την αρχική
πρόθεση του Υπουργείου για την αποφυγή συνθηκών διάδοσης της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό,
αρκετός χρόνος αφιερώθηκε από πλευράς μας στην παρακολούθηση όλων των εξελίξεων και
ανακοινώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και στην αντίστοιχη ενημέρωση των
εξυπηρετούμενων μας.
Αντίστοιχες καθυστερήσεις και μη σαφείς οδηγίες διαχείρισης υπήρξαν για τους αιτούντες άσυλο που
ήθελαν να υποβάλλουν αίτημα ασύλου, ωστόσο η πρόσβαση στις Υπηρεσίας Ασύλου ήταν εξαιρετικά
περιορισμένη. Η είσοδος με φυσική παρουσία στις Υπηρεσίες Ασύλου πραγματοποιούταν μόνο με
ραντεβού με αποτέλεσμα ένα άτομο το οποίο δεν γνωρίζει πώς να προσανατολιστεί στο ελληνικό
σύστημα ασύλου να μην έχει ενημέρωση σχετικά με το πώς θα μπορούσε να καταθέσει αίτημα ασύλου,
ποια είναι τα δικαιώματα του και οι υποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα πολλά άτομα να παραμένουν
χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στόχος της οργάνωσης εν
προκειμένω ήταν να εξασφαλίσει την πρόσβαση στο άσυλο τουλάχιστον στα πιο ευάλωτα άτομα
καθώς και στα άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα τα άτομα
αυτά στερούνταν όλων των κοινωνικών παροχών συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στη
στέγαση.
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Χίος
Η πανδημία του Covid 19 παρουσίασε όμως ακόμη περισσότερες προκλήσεις μέσα στο 2020 για τους
αιτούντες που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Χίου.
Ειδικότερα, για όσους/ες ζουν στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ, οι συνθήκες υπερβολικού συνωστισμού σε συνδυασμό
με τις ελλειμματικές υποδομές σε σχέση με την στέγαση, την υγιεινή, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη δεν άλλαξαν ούτε αυτήν την χρονιά.
Επιπλέον, οι εντάσεις και τα περιστατικά κάθε μορφής βίας αυξήθηκαν εξαιτίας των δύσκολων
συνθηκών διαβίωσης και της έλλειψη αποτελεσματικής προστασίας. Ως εκ τούτου οι παρεχόμενες από
το Γραφείο της Χίου υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης των αιτούντων διεθνούς
προστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου έγιναν ακόμη πιο απαραίτητες.
Η πανδημία αποτέλεσε μια σοβαρή απειλή ιδίως για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Το ΚΥΤ της ΒΙΑΛ δεν ήταν
σε καμία περίπτωση έτοιμο για τη διαχείριση μιας τέτοιας πανδημίας. Μέσα στη χρονιά που πέρασε
υπήρξαν σημαντικές ελλείψεις νερού, υγειονομικών εγκαταστάσεων και ιατρικών υπηρεσιών, με
ιδιαίτερες επιπτώσεις στις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό
και άτομα σε ανοσοκαταστολή. Η έλλειψη κατάλληλων υποδομών απομόνωσης και ο υπερπληθυσμός,
που είχε ως αποτέλεσμα πολλοί αιτούντες να διαμένουν σε σκηνές πέριξ των εγκαταστάσεων της δομής,
καθιστούσε αδύνατη την εφαρμογή των μέτρων της κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Περαιτέρω, τα μέτρα για την προστασία από τον Covid -19 περιλάμβαναν, εκτός από τα μέτρα που
εφαρμόζονταν στον γενικό πληθυσμό, ειδικά μέτρα για τον περιορισμό κυκλοφορίας των αιτούντων
άσυλο που μένουν στα ΚΥΤ, αλλά και αντίστοιχο περιορισμό στην πρόσβαση των οργανώσεων. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα την δυσκολία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην πρόσβαση σε υπηρεσίες
νομικής συνδρομής, αλλά και στην εκπροσώπηση τους από τους δικηγόρους.
Επιπλέον, διαπιστώθηκαν σοβαρές ανάγκες στην ψυχοκοινωνική και ψυχιατρική υποστήριξη των ψυχικά
ασθενών και των ατόμων με ψυχολογικές δυσκολίες, που αφορουν μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού
των αιτούντων, καθώς πέρα από τα βιώματα και τις εμπειρίες τους στη χώρα καταγωγής τους και το
ταξίδι τους μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα, η ψυχική τους υγεία επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από
τις συνθήκες διαβίωσης τους, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία.
Σχετικά με τους διοικητικά κρατούμενους/ες, οι συνθήκες κράτησης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και
τις προδιαγραφές που ο νόμος ορίζει. Ο αριθμός των κρατουμένων παραμένει υψηλός σε χώρους
μικρούς και ακατάλληλους, χωρίς φυσικό φως, αερισμό, δυνατότητα προαυλισμού, ενώ στους ίδιους
χώρους κρατούνται διοικητικοί και ποινικοί κρατούμενοι.
Ειδικότερα, η πανδημία κατέστησε ακόμη πιο δυσμενείς τις συνθήκες κράτησης. Τα μέτρα για την
προστασία από την λοίμωξη COVID-19 στους χώρους κράτησης αστυνομικών τμημάτων απαιτούν
προκαθορισμένους χώρους για την απομόνωση και ιατρική αξιολόγηση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου
κρούσματος λοίμωξης COVID-19 και αυξημένους κανόνες υγιεινής. Όλα τα ανωτέρω είναι αδύνατο να
εφαρμοστούν στα κρατητήρια που είναι ακατάλληλα για την κράτηση ανθρώπων για τόσο πολύ καιρό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κρατητήριο της Χίου, λόγω της μη υλοποίησης επανεισδοχών στην
Τουρκία, κρατήθηκαν άνθρωποι έως και πέντε μήνες.

II. Οι επιτυχίες της Equal Rights Beyond Borders AMKE το έτος 2020
Στο σημείο αυτό παρατίθενται συνοπτικά και εντελώς ενδεικτικά ορισμένες από τις υποθέσεις που
χειρίστηκε η Equal Rights με επιτυχή έκβαση για τους εξυπηρετούμενης της. Πρόκειται για υποθέσεις που
οι δικηγόροι της οργάνωσης εκπροσώπησαν ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, των Διοικητικών
Δικαστηρίων ή ενώπιον άλλων διοικητικών αρχών.
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Αθήνα
•

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς που κάνει δεκτή αίτηση ακύρωσης. Η απόφαση
δέχεται την αίτηση και ακυρώνει την απόφαση β’ βαθμού που απέρριψε κατ’ ουσίαν το αίτημα
διεθνούς προστασίας κατά την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής της, κάνοντας δεκτό τον
ισχυρισμό περί έλλειψης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης β’ βαθμού κρίνοντας
κατά τα αναφερόμενα στη σκέψη 8 αυτής ότι «…η Επιτροπή όφειλε να διαλάβει αιτιολογημένη
κρίση, κατά πόσο συνέτρεχε περίπτωση αναγνώρισης στο πρόσωπο της αιτούσας της
ιδιότητας του πρόσφυγα (…), διαφορετικά, αν ήταν δυνατό να υπαχθεί αυτή σε καθεστώς
επικουρικής προστασίας. Παρά ταύτα όμως η Επιτροπή κατά πλειοψηφία απέρριψε την
προσφυγή της αιτούσας κατά της απορριπτικής του αιτήματος χορήγησης διεθνούς
προστασίας απόφασης του ΠΓΑ Χίου, χωρίς καμία επί του ανωτέρω θέματος αιτιολογία.» Κατά
τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς συμπαρασταθήκαμε με
συνάδελφο από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

•

Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που κάνει δεκτή αίτηση αναστολής. Η
απόφαση κάνει δεκτό το αίτημα αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης λαμβάνοντας υπόψη,
κατά τα αναφερόμενα στη σκέψη 4, ότι α) οι ισχυρισμοί περί δίωξης της οικογένειας από το Ιράν
δεν έχουν εξεταστεί κατ’ ουσίαν από τη Διοίκηση λόγω διακοπής της διαδικασίας εξέτασης των
αιτημάτων τους για χορήγηση ασύλου και β) συνεκτιμώντας ότι τα τρία τέκνα της οικογένειας
είναι ακόμη ανήλικα, κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση αποδοχής της υπό κρίση αίτησης.

•

Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας που κάνει δεκτές αντιρρήσεις κατά κράτησης. Η
υπόθεση αφορούσε σε κρατούμενη στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας, αιτούσα άσυλο και με αίτημα
οικογενειακής επανένωσης με το ανήλικο τέκνο της στη Γερμανία. Εν αναμονή της διαδικασίας
επανένωσης η ίδια παρέμενε στην Αμυγδαλέζα παρά το γεγονός ότι η συνέντευξη ασύλου της
λάμβανε συνεχώς αναβολές ενόσω διαρκούσε η διαδικασία Δουβλίνου. Η απόφαση λέει μεταξύ
άλλων "Εν όψει τούτων, κρίνει ότι η αντιλέγουσα δεν είναι ύποπτη διαφυγής, υπό την έννοια ότι,
αν αφεθεί ελεύθερη, αναμένεται να ανευρεθεί για να απομακρυνθεί μετά την ενδεχόμενη
απόρριψη του ανωτέρω αιτήματός της περί παροχής διεθνούς προστασίας. Άλλωστε, δεν
αποδόθηκε σε αυτήν ότι είναι επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια, ούτε,
εξάλλου, προκύπτει κάτι τέτοιο από τα στοιχεία της δικογραφίας. Συνεπώς, δεν συντρέχουν οι
νόμιμες προϋποθέσεις κράτησής της."

•

Το 70% των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης μέσω του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ τις οποίες
χειριστήκαμε πήραν αποδοχή από το άλλο Κράτος-Μέλος με αποτέλεσμα διαχωρισμένες
οικογένειες να μπορέσουν να επανενωθούν. Οι υποθέσεις που έλαβαν απόρριψη από πλευράς
Γερμανίας της επιλύσαμε δικαστικά σε συνεργασία με τους γερμανούς συναδέλφους μας με
ποσοστό επιτυχίας 85%. (στην ιστοσελίδα μας έχουμε ήδη αναρτήσει ορισμένες από τις θετικές
δικαστικές αποφάσεις: https://equal-rights.org/en/litigation/family-reunion/ )

•

Το 80% των υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
επίσης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Στο ως άνω ποσοστό το Δικαστήριο εξέδωσε θετική
απόφαση κάνοντας δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Όλες οι υποθέσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων
και παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ για απαγόρευση των βασανιστηρίων και απάνθρωπης
ή εξευτελιστικής μεταχείρισης. (στην ιστοσελίδα μας έχουμε αναρτήσει ορισμένες από τις
αποφάσεις του ΕΔΔΑ -ορισμένες αποφάσεις με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο και φύση
υπόθεσης δεν έχουν ανεβεί στον ιστότοπο: https://equal-rights.org/en/litigation/europeancourt-of-human-rights/ )

Χίος
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η πανδημία λειτούργησε επιβαρυντικά στις ήδη αντίξοες συνθήκες
διαβίωσης στο ΚΥΤ της Χίου, καθώς ήταν αδύνατο να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των
αιτούντων άσυλο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΥ και ειδικά για τις ομάδες
16

υψηλού κινδύνου, για τις οποίες άλλωστε συντρέχει και ο μεγάλος κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών
επιπλοκών σε περίπτωση μόλυνσης από τον COVID-19.
Για το λόγο αυτό η Equal Rights προχώρησε στον εντοπισμό ευάλωτων περιπτώσεων και στην
κατάθεση αιτημάτων άρσης του γεωγραφικού περιορισμού για άτομα που ανήκαν στις ευάλωτες
ομάδες. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή μιας εγκύου, υπηκόου Αφγανιστάν, που βρισκόταν στον
όγδοο μήνα κύησης. Η πρόσβαση της σε ιατρικό έλεγχο για την κατάσταση της εγκυμοσύνης και της
υγείας της ήταν εξαιρετικά δύσκολη, λόγω του μεγάλου πληθυσμού στην δομή σε συνδυασμό με την
επιβάρυνση της κατάστασης στο Νοσοκομείο της Χίου λόγω της πανδημίας, αλλά και των συνθηκών
διαβίωσης, καθώς διέμενε σε μια σκηνή έξω από το ΚΥΤ της ΒΙΑΛ μαζί με τον σύζυγο της. Όπως είναι
φανερό υπό αυτές τις συνθήκες ήταν αδύνατο να τηρηθεί οποιοδήποτε από τα ενδεδειγμένα μέτρα
προστασίας από τον COVID-19, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε κίνδυνο η υγεία της, αλλά και η εξέλιξη
της εγκυμοσύνης της. Με τη συνδρομή της Equal Rights έγινε δεκτό το αίτημα της για άρση του
γεωγραφικού περιορισμού στο νησί της Χίου και μεταφορά της στην ενδοχώρα σε δομή, όπου θα ήταν
δυνατόν της παρασχεθεί εξειδικευμένη φροντίδα και προστασία.
Επιτυχές επίσης αποτιμάται το έργο της Equal Rights στην νομική υποστήριξη των αιτούντων άσυλο
στον πρώτο βαθμό της διαδικασίας ασύλου. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως ένα σημαντικό
ποσοστό αιτούντων άσυλο που προετοιμάστηκαν ή/και συνοδεύτηκαν στη συνέντευξη ασύλου τους
από μέλος της οργάνωσης έλαβε προσφυγικό καθεστώς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η
υπόθεση ενός 19χρονου αιτούντα με καταγωγή από την Μπουρκίνα Φάσο, ο οποίος αντιμετώπιζε
σοβαρά ψυχικά προβλήματα και συγκεκριμένα σχιζοφρένεια. Ο εξυπηρετούμενος προερχόταν από
χώρα με χαμηλό ποσοστό αναγνωρισιμότητας και η απόδειξη του προσφυγικού ισχυρισμού του ήταν
ιδιαίτερα απαιτητική σε συνδυασμό με τα σοβαρά ψυχικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Μέσω της
κατάλληλης προετοιμασίας, καθώς και συνοδείας/νομικής συνδρομής του στην συνέντευξη ασύλου,
ο αιτών κατάφερε να παρουσιάσει επιτυχώς το αίτημα του και τα περιστατικά γύρω από αυτό και τελικά
να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας από τις ελληνικές αρχές.
Τέλος, μια χαρακτηριστική περίπτωση επιτυχούς διαχείρισης υπόθεσης οικογενειακής επανένωσης ήταν
αυτή μιας γυναίκας Bidoon από το Κουβέιτ, που έφτασε στη Χίο με τα τρία της παιδιά. Οι Bidoon είναι
μια ανιθαγενής αραβική μειονότητα στο Κουβέιτ τα μέλη της οποίας δεν συμπεριλήφθηκαν ως πολίτες
κατά την ανεξαρτησία της χώρας. Η εξυπηρετούμενη, όταν έφτασε στην Ελλάδα δήλωσε ότι ο σύζυγός
της κατοικούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ζήτησε να επανενωθεί με αυτόν. Το αίτημα που κατατέθηκε
στη Μονάδα του Δουβλίνου απορρίφθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Equal Rights συνεργαζόμενη με
την ελληνική Μονάδα Δουβλίνου υπέβαλε επανεξέταση του αιτήματος. Το Ηνωμένο Βασίλειο δέχτηκε
τελικά το αίτημα και η εξυπηρετούμενη με τα παιδιά της μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και
επανενώθηκαν με τον πατέρα τους.

III. Οι προτεραιότητές μας για το 2021
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. Η οργάνωση εξελίσσεται εμπλουτίζοντας τη δράση της και
ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της, αλλά και τις συνεργασίες της.
Οι προτεραιότητες της Equal Rights για το 2021 είναι οι ακόλουθες :
•

Διατήρηση
της
παροχής
εξυπηρετούμενούς/ές της.

νομικής

συνδρομής

•

Συνεχής βελτίωση της οργάνωσης και των προσφερόμενων υπηρεσιών της.

•

Εξασφάλιση της συνέχειας και της διαθεσιμότητας του έργου της.
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υψηλού

επιπέδου

στους/στις

•

Συνεχής παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών
βασισμένη σε στόχους και δείκτες.

•

Επέκταση της δραστηριότητας της και στο νησί της Κω στο πλαίσιο παροχής νομικής
συνδρομής στους αιτούντες άσυλο στο ΚΥΤ της Κω και τους κρατούμενους στο ΠΡΟΚΕΚΑ.

•

Ενίσχυση της παροχής νομικής συνδρομής, ενημέρωσης και υποστήριξης των ασυνόδευτων
ανηλίκων, καθώς και συνεργασία με άλλες οργανώσεις με στόχο την υποστήριξη τους στις
διαδικασίες ασύλου , αλλά και την μετέπειτα ένταξη τους.

•

Συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού της με στόχο την εξειδικευμένη παροχή των
νομικών υπηρεσιών της με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, όπως τα θύματα έμφυλης και
σεξουαλικής βίας, τα θύματα βασανιστηρίων, σωματικής και ψυχολογικής βίας.

•

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 πολιτικών ένταξης.

•

Ανάπτυξη δραστηριότατων και προγραμμάτων με σκοπό την προσέγγιση και την
αλληλεπίδραση μεταξύ προσφύγων και του ντόπιου πληθυσμού και της γεφύρωσης της
απόστασης που δημιουργούν οι συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς.

•

Ενίσχυση του δικτύου εθελοντών/ριών της οργάνωσης και ώθηση στην περαιτέρω λήψη
πρωτοβουλιών εκ μέρους τους στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων με στόχο την καλύτερη
ενημέρωση και αλληλεπίδραση με τους διαμένοντες στα ΚΥΤ των νησιών.

•

Προσαρμογή στις αυξανόμενες ανάγκες για την διαχείριση προγραμμάτων και εξέλιξη των
εσωτερικών διαδικασιών παρακολούθησης και υποστήριξης τους.
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