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Ετήσια έκθεση απολογισμού δράσεων 2022

1.Η οργάνωση
Η REFUGEE LEGAL SUPPORT GREECE ΑΜΚΕ, με διακριτικό τίτλο “RLS GREECE”, 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
155695901000). Η παρούσα έκθεση καλύπτει την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2022 έως
το Δεκέμβριο του 2022.

Η οργάνωση RLS Greece λειτουργεί με αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες που ζητούν
άσυλο και επανένωση με τα κοντινά μέλη της οικογένειάς τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα
κράτη μέλη της ΕΕ. Τον χρόνο 2022, καταφέραμε να παράσχουμε νομική βοήθεια και
χρήσιμες πληροφορίες σε περισσότερους από 490 ανθρώπους.

2.Σκοποί δράσης
Κύριος σκοπός της «RLS Greece» είναι η προώθηση ενός συστήματος σεβασμού στα
ανθρώπινα δικαιώματα, τη διεθνή και εθνική νομοθεσία για την ανάπτυξη δράσεων
υποδοχής και ένταξης στην Ελλάδα μεταναστών και προσφύγων. Επιμέρους σκοποί είναι:
(α) η δωρεάν παροχή νομικών υπηρεσιών για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των
μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα
(β) η ανακούφιση της φτώχειας, της ασθένειας και της δυστυχίας των ατόμων που έχουν
εκτοπιστεί εσωτερικά ή σε μετανάστευση ή που είναι αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες που
καταφεύγουν σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) πόλεμο,
δίωξη και κλιματική αλλαγή και τις οικογένειές τους και τυχόν εξαρτώμενα άτομα που
βρίσκονται  συνθήκες ανάγκης, δυσκολίας και ταλαιπωρίας
(γ) η προώθηση της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης των ωφελούμενων
(δ) η διατήρηση και προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των ωφελούμενων,
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προστασίας των δικαιωμάτων των ωφελούμενων και
(ε) η προώθηση της εκπαίδευσης του κοινού γενικά σχετικά με τα θέματα που αφορούν
τους/τις πρόσφυγες και τους/τις αιτούντες/ούσες άσυλο.
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3.Δράσεις
Η οργάνωσή μας υποστηρίζει ενήλικες και παιδιά που αναζητούν καταφύγιο από τον
πόλεμο και τις διώξεις. Παρέχουμε δωρεάν κατ’ ιδίαν νομικές συμβουλές και νομική
εκπροσώπηση σε υποθέσης διεθνούς προστασίας ενώπιον της Ελληνικής Υπηρεσίας
Ασύλου και Αρχής Προσφυγών, καθώς και νομική στήριξη σε υποθέσεις οικογενειακής
επανένωσης σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο.

● Παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση σε πρόσφυγες
μέσω της ιστοσελίδας μας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δράσεων
προσέγγισης και ενημέρωσης προσφύγων.

● Διεκδικούμε και προασπιζόμαστε τα δικαιώματα των προσφύγων κατά των πολιτικών
που τα περιορίζουν.

● Αναπτύσσουμε εμπειρογνωσία παρέχοντας κατάρτιση στον τομέα του ασύλου και
της οικογενειακής επανένωσης σε δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και ΜΚΟ.

Παρέχουμε την απολύτως απαραίτητη νομική εμπειρογνωσία σε ένα κλίμα πολιτικής
αστάθειας και αβεβαιότητας, παρέχοντας στους πρόσφυγες μια σανίδα σωτηρίας και
νόμιμες οδούς για την απόκτηση ασφάλειας.

4.Η επιρροή μας σε αριθμούς
Αυτή τη περίοδο βοηθήσαμε περισσότερους από 405 ωφελούμενους και ωφελούμενες οι
οποίοι/ες ζήτησαν τις υπηρεσίες μας μέσω τηλεφώνου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
μέσω της ιστοσελίδας μας στην Αθήνα. Σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο νομικό περιβάλλον,
με την πανδημία covid-19 να απαιτεί διαρκή αναπροσαρμογή των υπηρεσιών μας σε
απομακρυσμένη βοήθεια μέσω τηλεδιάσκεψης, καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις
προκλήσεις. Επικεντρωθήκαμε σε δύο τύπους παροχής νομικής συνδρομής: προετοιμασία
συνέντευξης για εξέταση αιτημάτων ασύλου ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου,
συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του παραδεκτού, και οικογενειακή επανένωση, ενώ
βοηθήσαμε τους/τις ωφελούμενους/ες μας με την διευθέτηση διοικητικών υποθέσεων στα
πλαίσια της αίτησης διεθνούς προστασίας τους.
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Συγκεκριμένα:
● Παρείχαμε πλήρη νομική εκπροσώπηση σε 15 αιτούντες και αιτούσες άσυλο στον α’

βαθμό εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας ενώπιον της Ελληνικής
Υπηρεσίας Ασύλου, παρέχοντας προετοιμασία συνέντευξης, συνοδεία και
υποστήριξη κατά την προσωπική συνέντευξη ενώπιον των αρχών εξέτασης και
υποβολή υπομνημάτων.

● Παρείχαμε πλήρη νομική εκπροσώπηση σε 6 αιτούντες και αιτούσες άσυλο στον β’
βαθμό εξέτασης (διαδικασία προσφυγών) αιτημάτων διεθνούς προστασίας
ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών, παρέχοντας προετοιμασία υπομνήματος,
συνοδεία και υποστήριξη κατά την εξέταση της προσφυγής ενώπιον των αρχών
εξέτασης.

● Παρείχαμε νομική εκπροσώπηση σε 5 οικογένειες βοηθώντας τες να επανενωθούν
στην Ευρώπη, καταρτίζοντας ενδελεχείς φακέλους αποδεικτικών μέσων, αναφορών
και υπομνημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες

● Παρείχαμε νομικές πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος περί διαδικασιών ασύλου σε
404 άτομα που ζήτησαν τη συνδρομή μας.

● Παρείχαμε νομική βοήθεια σε 25 πρόσφυγες και αιτούντες/ αιτούσες άσυλο
προκειμένου για αιτήματα διοικητικής φύσης και δημοσίου δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων τέκνων μονογονεϊκής
οικογένειας, οικογενειακής επανένωσης με οικογενειακά μέλη από τη χώρα
καταγωγής κ.ά.

● Παρείχαμε νομική εκπροσώπηση σε 8 αιτούντες και αιτούσες άσυλο κατά την
κατάθεση και εξέταση του μεταγενέστερου αιτήματος διεθνούς προστασίας τους,
παρέχοντας προετοιμασία φακέλου, προετοιμασία συνέντευξης και συνοδεία..

● Παρείχαμε νομική βοήθεια σε 2 άτομα με σκοπό την πρόσβασή τους στη διαδικασία
ασύλου, παρέχοντας υποστήριξη κατά την καταγραφή του αιτήματος ασύλου
ενώπιον των αρμόδιων κρατικών αρχών.

● Παρείχαμε νομική συμβουλευτική σε 33 άτομα στον α’ βαθμό εξέτασης αιτημάτων
διεθνούς προστασίας ενώπιον της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου. Προσφέραμε
άπαξ συνάντηση και επεξήγηση της διαδικασίας ελλείψη χρόνου πλήρους
προετοιμασίας και εκπροσώπησης λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος μεταξύ
της επικοινωνίας του εντολέα και της ημερομηνίας συνέντευξης.

● Το 88.9% των αποφάσεων των ωφελούμενων που έλαβαν νομική συνδρομή από την
οργάνωσή ήταν θετικές, και οι ωφελούμενοι/ες έλαβαν προσφυγικό καθεστώς ή
επικουρική προστασία.

● Το 87.5% αποφάσεων των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης είχαν επιτυχή
έκβαση
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5. Οι ωφελούμενοι και οι ωφελούμενές μας

©Sarah Booker photos

Οι άνθρωποι που βοηθήσαμε την περασμένη χρονιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από
χώρες της Ασίας και της Αφρικής:

Προετοιμασία - συνέντευξη για άσυλο - Α’ Βαθμός (συμβουλευτική & εκπροσώπηση)
18% Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
2% Παλαιστίνη
4% Πακιστάν
8% Γκάνα
12% Μπαγκλαντές
6% Καμερούν
4% Τουρκία
27% Αφγανιστάν
2% Σομαλία
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4% Νιγηρία
2% Ιράκ
2% Τόγκο
4% Αίγυπτος
6% Συρία
2% Κούβα

Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος διεθνούς προστασίας - Β’
βαθμός
16,6% Σομαλία
16,6% Ιράν
33,3% Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
16,6% Καμερούν
16,6% Αφγανιστάν

Μεταγενέστερο αίτημα ασύλου
37% Αφγανιστάν
25% Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
12,5% Τουρκία
12,5% Νιγηρία
12,5% Πακιστάν

Οικογενειακή επανένωση
75% Ερυθραία
25% Αιθιοπία

Τα ως άνω δημογραφικά στοιχεία προκύπτουν κατά προσέγγιση. Σε θέματα διοικητικού
δικαίου και βοήθεια στην καταγραφή υποστηρίξαμε άτομα των ως άνω εθνικοτήτων καθώς
και άτομα προερχόμενα από τη Ρωσία και τη Ζιμπάμπουε.
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6.Δράσεις προάσπισης δικαιωμάτων και
ευαισθητοποίησης του κοινού
Η οργάνωση έχει συνυπογράψει 15 ανοικτές επιστολές προς εθνικές και διεθνείς
αρχές δείχνοντας έμπρακτα αλληλεγγύη με άλλες οργανώσεις ενεργές στο πεδίο της
διεκδίκησης και προάσπισης δικαιωμάτων των προσφύγων. Ενδεικτικά,
συνυπογράψαμε και στηρίξαμε τις παρακάτω δράσεις:

● NGOs welcome return of of cash assistance, call for gaps to be filled:
https://www.refugeelegalsupport.org/single-post/ngos-welcome-return-of-of-cash
-assistance-call-for-gaps-to-be-filled

● Implementation of the safe third country concept in Greece:
https://www.refugeelegalsupport.org/single-post/implementation-of-the-safe-third
-country-concept-in-greece

● Closure of Elaionas Camp - don't deprive children of schooling and refugees
of housing:
https://www.refugeelegalsupport.org/single-post/closure-of-elaionas-camp-don-t
-deprive-children-of-schooling-and-refugees-of-housing

● RLS co-signs open letter urging publication of pushback investigation report:
https://www.refugeelegalsupport.org/single-post/rls-co-signs-open-letter-urging-
publication-of-pushback-investigation-report

● The Instrumentalisation Regulation will be the Final Blow to a COMMON
European Asylum System (CEAS):
https://www.refugeelegalsupport.org/single-post/the-instrumentalisation-regulatio
n-will-be-the-final-blow-to-a-common-european-asylum-system-ceas

Συμμετείχαμε έχοντας κεντρικό ρόλο στην καμπάνια ευαισθητοποίησης “Η Ελλάδα πρέπει
να ανακαλέσει την απόφαση που κρίνει την Τουρκία ασφαλή τρίτη χώρα”. Η έκκληση
συγκέντρωσε πάνω από 1.900 υπογραφές από πολίτες, ενώ περισσότερες από 20
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν συνυπογράψει.

7.Κατάρτιση
Δείχνοντας αλληλεγγύη με οργανώσεις ενεργές στο πεδίο της προάσπισης των δικαιωμάτων
των προσφύγων στην Ελλάδα, την περασμένη χρονιά παρείχαμε 6 εκπαιδευτικά σεμινάρια
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με θέμα τα δικαιώματα των προσφύγων στην Ελλάδα, τη νομική φύση του προσφυγικού
καθεστώτος, καθώς και την οικογενειακή επανένωση. Μερικές από τις οργανώσεις στις
οποίες προσφέραμε εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι:

● Second Tree - 75 συμμετέχοντες/ουσες συνολικά σε τρία σεμινάρια
● Δικηγόροι με εξειδίκευση στο ποινικό δίκαιο στη Γαλλία - 12 συμμετέχοντες/ουσες
● Safe Place International - 6 συμμετέχοντες/ουσες
● Jesuit Refugee Service - 11 συμμετέχοντες/ουσες
● Φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου: 70

συμμετέχοντες/ουσες συνολικά σε δύο σεμινάρια
● Μαθητές και μαθήτριες σχολικής μονάδας από τη Δανία - 30 συμμετέχοντες/ουσες

Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2022, παρείχαμε νομική πληροφόρηση υπό τη μορφή
ομαδικών συνεδριών σε 63 ωφελούμενες/ους δομών φιλοξενίας ή άλλων οργανώσεων
στήριξης μεταναστών και προσφύγων όπως των Forge For Humanity και Just Human.
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