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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Το 2019 ήταν μία δραματική χρονιά για τα νησιά του Β.Α Αιγαίου που συνέχισαν να ζουν 

τις συνέπειες της εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. Η επιβολή του «γεωγραφικού 

περιορισμού» σε συνδυασμό με την αύξηση των αφίξεων εγκλώβισε περισσότερους 

από 40.000 αιτούντες άσυλο σε πρόχειρα καταλύματα μέσα, γύρω και έξω από τα πέντε 

ΚΥΤ (hotspots) στα νησιά του Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος και Κως). Η 

κατάσταση απειλεί πλέον ξεκάθαρα ανθρώπινες ζωές ενώ οι τοπικές κοινωνίες 

ασφυκτιούν και διακατέχονται από έλλειμμα εμπιστοσύνης και αισθήματα ξενοφοβίας.    

 

Γίνεται ξεκάθαρο ότι προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων  επιβάλλεται ένα πρόγραμμα μεταφοράς σε άλλα κράτη μέλη 

της ΕΕ.  Η πλέον επείγουσα και ρεαλιστική λύση προς το παρόν είναι να ανοίξουν οι 

διαδικασίες για την καταχώριση αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα και να δημιουργηθεί 

ένας μηχανισμός μετεγκατάστασης ευρείας κλίμακας στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο σύμφωνα με τους καταστατικούς της σκοπούς 

ανέπτυξε δράσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο 

και προσφύγων και την ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα ρατσισμού και 

ξενοφοβίας.  Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά οι δράσεις που 

αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.  
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Νομικές δράσεις 

 

 

Τα μέλη της νομικής ομάδας της οργάνωσης πραγματοποίησαν σειρά επισκέψεων στα 

Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ) της Αθήνας, του Πειραιά, της Λέσβου και της  Χίου 

στο πλαίσιο υποθέσεων που έχουν αναλάβει.  

 

Η δραστηριότητα της νομικής ομάδας επικεντρώθηκε στους παρακάτω τομείς: 

 

Διαδικασία ασύλου 

Οι δικηγόροι της οργάνωσης παρείχαν νομική συνδρομή σε πλήθος υποθέσεων 

ασύλου σε όλη την διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων τους (α΄ και β΄ βαθμό) αλλά και  

ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Εφετείων και συγκεκριμένα σε 144 αιτούντες άσυλο 

το 2019, εκ των οποίων 50 πολίτες Αφγανιστάν, 28 Συρίας, 23 Ιράκ και 17 Τουρκίας. 

Παράλληλα, συνέχισε την υποστήριξη υποθέσεων που εκκρεμούσαν από τα 

προηγούμενα έτη (2017-2018).  

Κάποιες από τις υποθέσεις αυτές λόγω της σοβαρότητας τους υποστηρίχθηκαν και 

ενώπιον του ΕΔΑΔ (ECHR) και εκκρεμεί η εξέταση τους. 

 

Μετά από παραπομπή από το γραφείο Λέσβου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 

τους πρόσφυγες, υποστηρίχθηκαν 14 υποθέσεις ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων (από την 

Συρία, το Ιράν, το Αφγανιστάν και το Ιράκ) που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο 

επιστροφής στην Τουρκία, ασκώντας αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής κατά των 

σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Προσφυγών αλλά και κατά των αποφάσεων 

απέλασης/ επανεισδοχής.  Ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν οικογένειες, ψυχικά 

ασθενείς και θύματα βασανιστηρίων με PTSD ακόμη και ένα ασυνόδευτο ανήλικο παιδί 

που έχρηζαν  ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων κατά την εξέταση των αιτημάτων για 

παροχή διεθνούς προστασίας.  

Μετά από παραπομπή από το κλιμάκιο των ΓΧΣ στην Λέσβο επίσης, δικηγόρος της 

οργάνωσης συνέδραμε 25 άτομα με εξαιρετικά σοβαρή ευαλωτότητα και δη θύματα 

σοβαρής βίας / βασανιστηρίων και ψυχικά ασθενείς με καταγωγή από το Ιράν,  το 

Καμερούν, την ΛΔΚ, το Τόνγκο, την Συρία και το Αφγανιστάν.  

Επίσης σε συνεργασία και με άλλες οργανώσεις (ΕΣΠ) υποστήριξε με επιτυχία τις ποινικές 

υποθέσεις έκδοσης πολιτών της Τουρκίας, στις οποίες οι εκζητούμενοι είχαν ανάγκη 

παροχής διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα ή και περιπτώσεις στις οποίες η επιστροφή 

τους στην χώρα καταγωγής του θα συνιστούσε απειλή υποβολής τους σε 

βασανιστήρια ή απάνθρωπη /εξευτελιστική μεταχείριση.  

  

 

Πρόσβαση στο άσυλο: Δικηγόροι της οργάνωσης στο πλαίσιο υποστήριξης των 

υποθέσεων τους, πραγματοποίησαν συναντήσεις και επισκέψεις στην Υπηρεσία 

Ασύλου για την πρόσβαση Τούρκων υπηκόων στη διαδικασία ασύλου. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι ημερομηνίες εξέτασης (συνέντευξη) των αιτημάτων ασύλου 

Τούρκων πολιτών προσδιορίζονται για εξαιρετικά μακρυνές ημερομηνίες, ακόμη και για 

το έτος 2024 και πρόσφατα για το έτος 2025. Δεδομένης της εξαιρετικά επισφαλούς 

θέσης των συγκεκριμένων πολιτών, επιχειρήσαμε την υποβολή  αίτησης  



 

5 
 

προτεραιοποίησης της συνέντευξης σε δύο περιπτώσεις Τούρκων αιτούντων άσυλο, οι 

οποίες έγιναν δεκτές και ορίστηκε χρόνος εντός ολίγων μηνών από την Υπηρεσία 

Ασύλου. 

 

Διαδικαστικές εγγυήσεις: Σε συνέχεια της πρωτοφανούς πρακτικής του ΠΓΑ Λέσβου, το 

οποίο προέβη στην απόρριψη 28 αιτήσεων ασύλου υπηκόων αφρικανικών χωρών, 

λόγω της έλλειψης υπηρεσιών διερμηνείας, η οργάνωση εκπροσώπησε 4 από τους 

αιτούντες στη δευτεροβάθμια διαδικασία. Οι εν λόγω αποφάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου 

κρίθηκαν μη νόμιμες από τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών το 2020.  

 

Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας: Η RSA δημοσίευσε το Δεκέμβριο του 2019 γνωμοδότηση , 

σχετικά με τη νομολογία των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών και των διοικητικών 

δικαστηρίων όσον αφορά την εφαρμογή της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας» 

υπό το φως της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Ολ 2347/2017 και 

2348/2017). Η γνωμοδότηση παρέχει μία ενημερωμένη και λεπτομερή ανάλυση της 

ελληνικής νομολογίας, καθώς και των νομικών ζητημάτων που εγείρει η ερμηνεία της 

«ασφαλούς τρίτης χώρας» από τις Επιτροπές Προσφυγών και τα διοικητικά δικαστήρια.  

 

Κανονισμός του Δουβλίνου 

 

Για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, το 2019 ο αριθμός των απορρίψεων (2.835) 

αιτημάτων αναδοχής της Μονάδας Δουβλίνου από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ υπερέβη 

αυτόν τον αποδοχών (2.523). Η RSA παρείχε νομική εκπροσώπηση σε τουλάχιστον 25 

υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης στη Γερμανία και 15 στην Ελβετία δίνοντας 

έμφαση σε ασυνόδευτα ανήλικα και οικογένειες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ 

ενημέρωσε και παρακολούθησε συστηματικά άνω των 40 υποθέσεων επανένωσης σε 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η νομική υποστήριξη παρέχεται από την οργάνωση ιδίως 

για να αποφευχθεί η πάροδος της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής αιτήματος 

αναδοχής από την Ελλάδα και στην τεκμηρίωση του αιτήματος (take charge request) 

των εξυπηρετούμενων που υποβάλλεται από το Γραφείο Δουβλίνου της Ελλάδας. 

Επίσης, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την επανάληψη/επανεξέταση αιτημάτων που 

είχαν απορριφθεί από την Γερμανία σε συνεργασία με δικηγόρους εκεί που 

δημιούργησαν μία θετική νομολογία σε ανάλογες περιπτώσεις για την χώρα αυτή.  

 

Όσον αφορά τις επιστροφές αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού του 

Δουβλίνου, η οργάνωση παρακολούθησε και υποστήριξε τέσσερις ανάλογες 

υποθέσεις που είχαν επιστραφεί από την Γερμανία.  Η γνωμοδότηση  δικηγόρου της 

Υποστήριξης, σχετικά με τη μεταχείριση των Σύρων πολιτών που επιστρέφονται στην 

Ελλάδα δυνάμει του Κανονισμού, δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2019 και αναλύει τους 

κινδύνους παράνομης κράτησης και επαναπροώθησης στην Τουρκία. 

 

Διοικητική Διευθέτηση Ελλάδας-Γερμανίας 

 

Χαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής της καλούμενης «Συμφωνία Seehofer» είναι αυτή 

ενός Αφγανού άνδρα αιτούντα άσυλο που συνελήφθη και επεστράφη μέσα σε 48 ώρες 

στην Ελλάδα χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικαστικές εγγυήσεις και ενώ στην Ελλάδα η 

διαδικασία χορήγησης ασύλου είχε διακοπεί χωρίς να γίνει ουσιαστική εξέταση του 

αιτήματός του. Η Υποστήριξη σε συνεργασία με άλλες Οργανώσεις συνέδραμε στην 

https://rsaegean.org/en/rejection-of-28-asylum-seekers-from-african-countries-due-to-the-lack-of-interpreters/
https://rsaegean.org/en/legal-opinion-on-the-case-law-of-the-greek-appeals-committees-and-administrative-courts-with-regard-to-the-application-of-the-safe-third-country-concept/
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2020/01/Dublin-stats_December19EN.pdf
https://rsaegean.org/en/legal-note-on-the-legal-status-and-living-conditions-of-a-syrian-asylum-seeker-upon-his-return-to-greece-under-the-dublin-regulation/
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έκδοση μίας απόφασης ορόσημο που διέτασσε  την επιστροφή του  απελαθέντος 

Αφγανού στην Γερμανία.  

 

Κράτηση 

 

Στα πλαίσια της επιβολής του μέτρου διοικητικής κράτησης ιδιαίτερα με σκοπό την 

απέλαση/επανεισδοχή αιτούντων άσυλο μετά την απόρριψη του αιτήματος παροχής 

διεθνούς προστασίας, η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ κατέθεσε αντιρρήσεις κατά την κράτησης ενώπιον 

των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων για ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα.   

Στην υπόθεση δύο ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονταν υπό «προστατευτική 

φύλαξη» σε αστυνομικό τμήμα, η νομική ομάδα κατέθεσε αίτηση στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για τη χορήγηση ασφαλιστικών 

μέτρων, με στόχο να διασφαλιστεί η προστασία των ανηλίκων από τις συνθήκες 

κράτησης που αποτελούν απάνθρωπη μεταχείριση σύμφωνα με την ΕΣΔΑ. Το ΕΔΔΑ 

χορήγησε ασφαλιστικά μέτρα στις 4 Νοεμβρίου 2019 και διέταξε την άμεση μεταφορά 

των παιδιών σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας. 

 

Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες 

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ συνεχίζει την συνδρομή όσων εξυπηρετούμενων λαμβάνουν καθεστώς 

διεθνούς προστασίας, συνεπικουρώντας τους σε περαιτέρω διοικητικές διαδικασίες 

ενδεικτικά αναφερομένων της έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων και ΑΦΜ, το άνοιγμα 

λογαριασμού κλπ. Παράλληλα, παρακολουθεί νέες περιπτώσεις αναγνωρισμένων 

προσφύγων προκειμένου να διερευνηθεί η κατάσταση τους και να εντοπιστούν τα 

προβλήματα που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν κατά την ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία.  

Με τα ευρήματα αυτά παρέχει επίσης, εκθέσεις εμπειρογνωμοσύνης κατόπιν αιτημάτων 

από Δικαστήρια τρίτων χωρών όπως η Γερμανία και η Ελβετία.  

 

Ναυάγια 

Η RSA και οι συνεργαζόμενοι δικηγόροιέχουν μακρά παράδοση στην συνδρομή των 

αγνούμενων/επιζήσαντων /θυμάτων ναυαγίων  και τις οικογένειες τους σε διοικητικές 

και ψυχοκοινωνικές διαδικασίες (έκδοση ληξιαρχικών πράξεων, κηδεία, ταυτοποίηση 

σορών, μεταφορά σορών στη χώρα καταγωγής κλπ) με έμφαση στα νησιά του 

ανατολικού Αιγαίου.  

 

Φαρμακονήσι: Η RSA κατέθεσε, σε συνεργασία με άλλους δικηγόρους, αγωγή 

αποζημιώσεως ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου εκ μέρους των θυμάτων 

του ναυαγίου στο Φαρμακονήσι. Η υπόθεση των θυμάτων, Safi κατά Ελλάδος, εκκρεμεί 

ενώπιον του ΕΔΔΑ. 

 

Αγαθονήσι: Η RSA συνέχισε τη νομική συνδρομή προς τους επιζήσαντες του ναυαγίου 

και τους συγγενείς των θυμάτων με την σύνταξη και κατάθεση προσφυγής προς τον 

Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου προκειμένου να διαλευκανθεί ποινικά η 

υπόθεση αυτή.  

 

Ψέριμος:Η RSA κατέθεσε, εκ μέρους της χήρας και των τέκνων του άνδρα που 

πυροβολήθηκε από το Λιμενικό Σώμα στην Ψέριμο και υπέκυψε στα τραύματά του, 

αγωγή αποζημιώσεως ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η σχετική υπόθεση  

https://rsaegean.org/el/still-no-return-ordered-three-weeks-after-court-decision/
https://rsaegean.org/en/european-court-of-human-rights-asks-greece-to-transfer-two-unaccompanied-boys-detained-in-police-station-to-suitable-shelter/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%225418/15%22],%22itemid%22:[%22001-161575%22]}
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Alkhatib κατά Ελλάδος, κοινοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2019 και εκκρεμεί ενώπιον του 

ΕΔΔΑ. 

 

Αστυνομική βία 

 

Το ΕΔΔΑ εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση Sarwari κατά Ελλάδος, στην οποία 

συμμετείχαν δικηγόροι της RSA. Το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση 

του άρθρου 3 της ΕυρΣΔΑ κατά τη διεξαγωγή αστυνομικών επιχειρήσεων  το 2004. Οι 

δικηγόροι της οργάνωσης συνέχισαν την καταβολή νομικών ενεργειών υπό το φως της 

νομολογίας του ΕΔΔΑ, με την κατάθεση αγωγών αποζημιώσεως ενώπιον των 

αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. Η συζήτηση της υπόθεσης Sarwari έλαβε χώρα το 

2019, ενώ εκκρεμεί η απόφαση του δικαστηρίου. 

 

 

1. Ψυχοκοινωνικές δράσεις 

 

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ μεριμνά για την πλαισίωση των αιτούντων άσυλο και προσφύγων που 

υποστηρίζει νομικά και με παροχή έκτακτης ψυχοκοινωνικής φροντίδας ιδιαίτερα μέσω 

της εκτίμησης και παραπομπής σε αρμόδιους φορείς και άλλες οργανώσεις ανάλογα 

με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους.  

 

Διερμηνεία 

 

Κατά τη διάρκεια του 2019, η RSA παρείχε υπηρεσίες διερμηνείας στα φαρσί στο Γενικό 

Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», καλύπτοντας συνολικό αριθμό 2.306 υποθέσεων. 

Σημειώνεται ότι στα μέσα Δεκεμβρίου του 2019, ο διερμηνέας της οργάνωσης ήταν ο 

μοναδικός διαθέσιμος διερμηνέας για τη διευκόλυνση των φαρσόφωνων στο 

νοσοκομείο. 

 

Παροχή διερμηνείας στα φαρσί στο ΓΝΜ «Βοστάνειο» το έτος 2019 ανά μήνα 

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ 

308 223 141 213 176 192 249 200 135 92 205 250 

 

Παρά τη συνδρομή αυτή από την οργάνωση, οι ανάγκες διερμηνείας στο «Βοστάνειο» 

παραμένουν πολύ μεγάλες. 

 

Καταγραφή γεννήσεων 

 

 Δικηγόρος της οργάνωσης παρείχε υποστήριξη κατ’ αποκλειστικότητα στις 84 

υποθέσεις νεογνών και των οικογενειών τους στο Ληξιαρχείο Χίου, για τη διεκπεραίωση 

της καταγραφής τους και την αντιμετώπιση διοικητικών εμποδίων στη χορήγηση 

εγγράφων, όπως άδειες διαμονής και ταξιδιωτικά έγγραφα για τα νεογνά. Κατά τη 

διάρκεια του έτους, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις μονογονεϊκών οικογενειών από 

τη Σομαλία και η ανάγκη συνδρομής τους ήταν επιτακτική. 

 

 

2. Έρευνα και προάσπιση δικαιωμάτων 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22AlKhatib%22],%22itemid%22:[%22001-192714%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-192587%22]}
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Συνεισφορά στο νομοθετικό έργο 

 

Η RSA συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση που διεξήχθη από το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη με την υποβολή του Σχεδίου Νόμου «Περί Διεθνούς Προστασίας 

και άλλες διατάξεις» στις 15 Οκτωβρίου 2019. Οι παρατηρήσεις της οργάνωσης, με 

στόχο τη βελτίωση του Σχεδίου Νόμου και τη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας 

με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης και 

δημοσιεύθηκαν στα ελληνικά και στα αγγλικά υπό τη μορφή κειμένου στις 21 Οκτωβρίου 

2019.  

 

Σύμφωνα με το κατατεθέν στη Βουλή Σχέδιο Νόμου της 21 Οκτωβρίου 2019 και την 

έκθεση δημόσιας διαβούλευσης, 7 από τις τροποποιήσεις που πρότεινε η RSA 

υιοθετήθηκαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εισήχθησαν στο τελικό 

κείμενο του Νόμου 4636/2019. Μεταξύ άλλων,  

 

▪ Ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις: Συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 67 η αιτιολογική 

σκέψη 29 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ για τις διαδικασίες ασύλου με μνεία σε 

παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, ο γενετήσιος προσανατολισμός και η 

ταυτότητα φύλου, καθώς και η αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα 

παροχής «επαρκούς υποστήριξης» σε αιτούντες που χρήζουν ειδικών 

διαδικαστικών εγγυήσεων. 

▪ Διαδικασία στα σύνορα: Διευκρινίστηκε στο άρθρο 90 το πεδίο εφαρμογής της 

κατ’ουσίαν εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στη διαδικασία των συνόρων, σε 

συμμόρφωση με το άρθρο 43 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ για τις διαδικασίες 

ασύλου. 

▪ Απασχόληση: Προστέθηκε στο άρθρο 53 ρητή αναφορά στην «ουσιαστική» 

πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην εργασία, όπως απαιτεί το άρθρο 15 της 

Οδηγίας 2013/33/ΕΕ για την υποδοχή. 

 

Η RSA συμμετείχε, επίσης, στην ακρόαση φορέων που διεξήγαγε η Διαρκής Επιτροπή 

Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής για τη συζήτηση του 

Σχεδίου Νόμου. 

 

Συνδρομή στο έργο φορέων εποπτείας (monitoring bodies) 

 

▪ Υποβολή υπομνήματος (submission) στην Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων 

Εθνών για την Αυθαίρετη Κράτηση (Working Group on Arbitrary Detention), 

ενόψει της επίσκεψης της Ομάδας Εργασίας στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2019. 

 

▪ Συμμετοχή σε συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Μετανάστευση, τους 

Πρόσφυγες και τους Εκτοπισμένους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης τον ΧΧΧ του 2019, σχετικά με την επιτροπεία των 

ασυνόδευτων και χωρισμένων ανηλίκων. 

 

Καταγραφή συνθηκών και διοικητικής πρακτικής  

 

Κατά τη διάρκεια του 2019, η RSA συνέχισε την καταγραφή των συνθηκών διαβίωσης 

των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στα νησιά και την 

ενδοχώρα, τις εξελίξεις στη διοικητική πρακτική των ελληνικών αρχών, καθώς και εξελίξεις 

https://rsaegean.org/wp-content/uploads/2019/10/RSA_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11112719.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
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σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κυριότερες παρατηρήσεις της οργάνωσης από το πεδίο, οι 

οποίες δημοσιεύθηκαν στα ελληνικά και τα αγγλικά, κάλυψαν τα παρακάτω ζητήματα: 

 

Τίτλος δημοσίευσης Ημερομηνία 

Οι επιστρεφόμενοι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν μόνο 

αδιέξοδα στην Ελλάδα 

09 Ιαν 2019 

Η κατάσταση στη Σάμο έχει φτάσει στα άκρα 18 Φεβ 2019 

Three years of the toxic EU-Turkey ‘deal’ 18 Μαρ 2019 

Reception crisis in Northern Greece: Three years of emergency 

solutions 

22 Μαι 2019 

Δομική αποτυχία: γιατί το σύστημα υποδοχής της Ελλάδας δεν 

κατάφερε να παράγει βιώσιμες λύσεις 

18 Ιουν 2019 

Refugee families torn apart: Rejections of family reunification requests 

from Greece by Germany and their detrimental impact upon the 

right to family life and the best interest of the child 

12 Σεπ 2019 

Εγκλωβισμένοι πρόσφυγες στην Κω: Μία ανείπωτη κρίση συνθηκών 

υποδοχής 

30 Οκτ 2019 

«Ούτε εδώ, ούτε εκεί» | Μετέωροι παραμένουν οι πρόσφυγες που 

μεταφέρονται στο κέντρο της Κορίνθου 

04 Νοε 2019 

Εγκλωβισμένοι πρόσφυγες στη Λέρο: Μία εξαιρετικά επισφαλής 

συνθήκη 

13 Νοε 2019 

FRONTEX: The making of a ‘super agency’ 04 Δεκ 2019 

Εγκλωβισμένοι πρόσφυγες στην Σάμο: Ανθρωπιστική κρίση χωρίς 

τέλος 

17 Δεκ 2019 

 

 

3. Επικοινωνία 

 

Το έργο της RSA κατά τη διάρκεια του 2019 δημοσιεύθηκε και προωθήθηκε μέσω της 

ιστοσελίδας της οργάνωσης, διαθέσιμης στα ελληνικά και στα αγγλικά. Παράλληλα, η 

RSA διατηρεί ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως στο Twitter, όπου 

ακολουθούν το λογαριασμό της οργάνωσης περισσότεροι από 3.000 ακόλουθοι 

(followers). 

 

Σημειώνεται ότι οι δημοσιεύσεις της RSA συνέβαλαν σημαντικά στο έργο δικαστικών 

αρχών, ερευνητών, οργανώσεων και δημοσιογράφων το περασμένο έτος. Κατά τη 

διάρκεια του οποίου έγιναν τουλάχιστον 117 παραπομπές σε υλικό της οργάνωσης, 

μεταξύ των οποίων 29 σε αποφάσεις δικαστηρίων της αλλοδαπής (Αυστρία, Βέλγιο, 

Γερμανία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ελβετία) και 69 σε μέσα ενημέρωσης (Καθημερινή, 

Τα Νέα, Εφσυν). 

 

Τα μέλη της οργάνωσης έδωσαν συνεντεύξεις σε ελληνικά και διεθνή μέσα 

ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των The Guardian, The New Humanitarian, Taz, 

TVXS, σχετικά με τις εξελίξεις στο ελληνικό σύστημα ασύλου και την κατάσταση που 

επικρατεί σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 

 

https://rsaegean.org/el/epistrefomenoi_anagnorismenoi_prosfyges_sthn_ellada/#readmission
https://rsaegean.org/el/epistrefomenoi_anagnorismenoi_prosfyges_sthn_ellada/#readmission
https://rsaegean.org/el/h-katastash-sth-samo-mexei-ftasei-sta-akra/
https://rsaegean.org/en/3-years-eu-turkey-deal/
https://rsaegean.org/en/reception-crisis-in-northern-greece-three-years-of-emergency-solutions/
https://rsaegean.org/en/reception-crisis-in-northern-greece-three-years-of-emergency-solutions/
https://rsaegean.org/el/%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4/
https://rsaegean.org/el/%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4/
https://rsaegean.org/el/family_reunification/
https://rsaegean.org/el/family_reunification/
https://rsaegean.org/el/family_reunification/
https://rsaegean.org/el/trapped-refugees-%ce%bfn-kos/
https://rsaegean.org/el/trapped-refugees-%ce%bfn-kos/
https://rsaegean.org/el/refugees-transferred-to-corinth-transit-camp-are-left-in-precarious-limbo/
https://rsaegean.org/el/refugees-transferred-to-corinth-transit-camp-are-left-in-precarious-limbo/
https://rsaegean.org/el/refugees-trapped-on-leros/
https://rsaegean.org/el/refugees-trapped-on-leros/
https://rsaegean.org/en/the-making-of-a-super-agency/
https://rsaegean.org/el/refugees-trapped-on-samos/
https://rsaegean.org/el/refugees-trapped-on-samos/
https://rsaegean.org/el/
https://rsaegean.org/en
https://twitter.com/rspaegean
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/05/the-truth-about-the-fire-in-greeces-notorious-refugee-camp?CMP=Share_iOSApp_Other
http://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2019/11/14/Greece-Moria-winter-refugees
https://taz.de/EU-Fluechtlingscamp-auf-Samos/!5633949/
https://tvxs.gr/news/ellada/nomosxedio-gia-aoratoys-anthropoys-xoris-dikaiomata
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4. Λειτουργία και οργάνωση 

 

Εγγραφή στο εθνικό μητρώο ΜΚΟ  

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης της Οργάνωσης στο Εθνικό Μητρώο Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με αριθμό 

μητρώου 190618967202.  

 

 

Συνέργειες και συμμετοχή σε δίκτυα οργανώσεων την Ελλάδα  

 

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ το 2019 σε συνεργασία με την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού 

διεξήγαγε επιτόπια έρευνα, και κατέγραψε συστηματικά τους θανάτους υπηκόων τρίτων 

χωρών στα νησιά του Β.Α Αιγαίου και την περιοχή του Έβρου. Τα ευρήματα και τα 

αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν το επόμενο χρονικό διάστημα. 

 

Ήδη από το φθινόπωρο του 2019 η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ δέχεται την παραπομπή ιδιαίτερα 

ευάλωτων ασθενών του γραφείου των MSf στην Λέσβο και παρέχει δωρεάν νομική 

συνδρομή σε όλους τους βαθμούς διαδικασίας ασύλου, σε επαπειλούμενη 

απέλαση/επανεισδοχή και ζητήματα σχετικά με την παροχή συνθηκών υποδοχής.  

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ συμμετέχει ενεργά στις ομάδες εργασίας (working groups) που 

οργανώνονται στο πλαίσιο των δράσεων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες στην Λέσβο, τη Χίο και την Αθήνα.  

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ είναι επίσης, ενεργό μέλος του  Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών 

Ρατσιστικής Βίας  και καταγράφει συστηματικά πράξεις βίας με ρατσιστικό κίνητρο στα 

νησιά της Λέσβου και Χίου.  

  

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ παρέχονται 

στην ιστοσελίδα https://rsaegean.org/el/ 

στο Twitter: @rspaegean 

 

https://rsaegean.org/el/

