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Η διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου, από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου και προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι μία από τις πιο διαδεδομένες διαδρομές που 
ακολουθούν οι πρόσφυγες που διαφεύγουν από τη βία στη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και 
πολλές άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας. Υπάρχουν σχεδόν 2.500 
αιτούντες άσυλο στη Λέσβο, όπου η πρόσβαση σε βασικές ανάγκες είναι δύσκολη και οι ευάλωτοι 
άνθρωποι δεν προστατεύονται επαρκώς. Η Ελλάδα φιλοξενεί περίπου 121.000 πρόσφυγες και 
μετανάστες, το 40% των οποίων είναι κάτω των 18 ετών.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ HIAS 
Η HIAS προστατεύει και υποστηρίζει τους πρόσφυγες ώστε να χτίσουν μια νέα ζωή και να επανενωθούν με τα 
μέλη της οικογένειάς τους με ασφάλεια και ελευθερία. Πρωταρχικός στόχος του έργου της HIAS στην Ελλάδα είναι 
η παροχή υψηλής ποιότητας  νομικής πληροφόρησης και εκπροσώπησης στους πρόσφυγες, με έμφαση στους 
πιο ευάλωτους, όπως τα παιδιά και οι επιζώντες βασανιστηρίων ή έμφυλης βίας. Με ελάχιστη νομική βοήθεια 
διαθέσιμη για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο σε όλη την Ελλάδα, η HIAS διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο 
βοηθώντας τους πρόσφυγες να εξασφαλίσουν νομικό καθεστώς, το πρώτο βήμα για την ανάκτηση του ελέγχου και 
της σταθερότητας στη ζωή τους.  

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ διεκδίκηση στρατηγικων υποθεσεων 
στα δικαστήρια
Με το νομικό τους καθεστώς σε εκκρεμότητα, οι αιτούντες 
άσυλο/πρόσφυγες αναγκάζονται να ζουν στο περιθώριο της 
κοινωνίας, μερικές φορές για πολλές γενιές, χωρίς πρόσβαση 
σε υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, αξιοπρεπή εργασία ή 
ασφαλές καταφύγιο. Η HIAS Ελλάδος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο 
οι πρόσφυγες να λαμβάνουν νομική βοήθεια προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πρόσβαση σε μια δίκαιη διαδικασία ασύλου και 
να καθοδηγηθούν στα βήματα προς την ένταξη και τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Η HIAS 
Ελλάδας προωθεί τα δικαιώματα των προσφύγων μέσω της 
ατομικής νομικής εκπροσώπησης κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ασύλου και οικογενειακής επανένωσης για αιτούντες 
άσυλο (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται υπό διοικητική κράτηση), ασυνόδευτα παιδιά, επιζώντες έμφυλης βίας 
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και άτομα με αναπηρία. Η HIAS συμμετέχει ενεργά σε στρατηγικής σημασίας διεκδικήσεις μέσω δικαστικών διαδικασιών  για 
την απρόσκοπτη  πρόσβαση των προσφύγων στα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και την τιμώρηση όσων εμπλέκονται 
σε εγκλήματα μίσους σε εθνικά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε άλλα ευρωπαϊκά και 
διεθνή όργανα.

ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ  
Οι πρόσφυγες συχνά παρουσιάζονται λανθασμένα ως η αιτία της 
εγκληματικότητας και της οικονομικής παρακμής, με αποτέλεσμα 
να υπάρχουν ευρέως διαδεδομένες διακρίσεις με βάση το εθνοτικό 
προφίλ και της ξενοφοβίας. Η HIAS συνεργάζεται με εταίρους για 
να αντιταχθεί στην ξενοφοβία και να αναπτύξει και να εφαρμόσει 
στρατηγικές συνηγορίας για την πρόληψή της. Η HIAS υπερασπίζεται  
υποθέσεις για πρόσφυγες που έχουν υποστεί διακρίσεις ή εγκλήματα 
μίσους, αναφέρει περιστατικά στο Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής 
Βίας και παρέχει νομικές συμβουλές στα θύματα. Επιπλέον, η HIAS 
εκπροσωπεί τα θύματα εγκλημάτων μίσους και διακρίσεων στα 
δικαστήρια για υποστήριξη της κατηγορίας έναντι των δραστών. 

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  
Η HIAS συμμετέχει σε ευρείες δραστηριότητες παρακολούθησης της προστασίας, συνηγορίας, συντονισμού και δημιουργίας 
δεξιοτήτων για την προώθηση της προστασίας των προσφύγων σε επίπεδο πολιτικής και πρακτικής. Οι στόχοι της HIAS για 
την υπεράσπιση περιλαμβάνουν τις τοπικές και εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στρατηγικοί εταίροι της HIAS 
περιλαμβάνουν ηγέτες των προσφυγικών κοινοτήτων, διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), ομάδες της κοινωνίας των 
πολιτών, κυβερνητικές υπηρεσίες, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σχολεία, πανεπιστήμια, δικηγόρους και 
άλλους επαγγελματίες. Αυτά τα δίκτυα και οι συνεργασίες επιτρέπουν στη HIAS να ηγηθεί των προσπαθειών για την αλλαγή 
πολιτικής προκειμένου να προωθηθούν τα δικαιώματα των προσφύγων, η πρόσβαση στο άσυλο, να εντοπίσει υποθέσεις 
που θα επωφεληθούν από τις στρατηγικές δικαστικές διαδικασίες, να παραπέμψει τους πελάτες στις αναγκαίες υπηρεσίες 
και να αναπτύξει ικανότητες στον κλάδο. Η HIAS εργάζεται για την ανάπτυξη της ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας των 
πολιτών να ενσωματώσει τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα έμφυλης βίας, ψυχικής υγείας και κατάλληλου για τα παιδιά 
προγραμματισμού στο έργο της με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (CB-MHPSS)  
Οι πρόσφυγες και οι βίαια εκτοπισμένοι αντιμετωπίζουν αντιξοότητες και ακραίους στρεσογόνους παράγοντες, όπως η 
απώλεια αγαπημένων προσώπων, η βία και οι διαταραχές της καθημερινής ζωής. Τα προγράμματα ψυχικής υγείας της 
HIAS εκπαιδεύουν τα βασικά μέλη της κοινότητας να αναγνωρίζουν την οξεία συναισθηματική δυσφορία σε παιδιά και 
ενήλικες ως αποτέλεσμα της κρίσης και πώς να ανταποκρίνονται με ενσυναίσθηση και σεβασμό. Εκτός από τη βελτίωση 
της ευημερίας των αιτούντων άσυλο, η υποστήριξη αυτή μπορεί να τους διευκολύνει να επικοινωνήσουν σχετικές 
πληροφορίες κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ασύλου. Μέσω του κοινωνικού λειτουργού της HIAS, ο οποίος παρέχει 
πολυεπίπεδη υποστήριξη ψυχικής υγείας, η HIAS διεξάγει ατομικές αξιολογήσεις και παρέχει συμβουλευτική ή/και 
παραπομπές ανάλογα με τις ανάγκες. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Βασίλης Κερασιώτης, Διευθυντής • +30 22510 55488 • greece@hias.org
Βρείτε μας στο Facebook στο @HIASGreece
Βρείτε μας στο Twitter στο @HIASGreece
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