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1. Συνοπτικά δράσεις και στόχοι που επιτεύχθηκαν εντός του 2013 

 

Από το μήνα Νοέμβριο 2013, η  αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την 

επωνυμία «ΜΕΤΑδραση Δράση για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη» 

λειτουργεί σε τέσσερις (4) ορόφους του κτιρίου της οδού Θεσπρωτίας 8 (Τ.Κ. 

10 444, Κολωνός, Αθήνα) αφού, επιπλέον του 1ου, 4ου και 5ου ορόφου, 

ενοικιάστηκε και το ισόγειο του οικήματος για τη διεξαγωγή των Σεμιναρίων 

κατάρτισης Διερμηνέων και Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών, την 

πραγματοποίηση μαθημάτων ελληνικών και τις ανάγκες υλοποίησης της 

δράσης πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων. 

 

 Ενίσχυση της ομάδας διερμηνέων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 

Υπηρεσίας Ασύλου, των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) και των 

Κέντρων Ταυτοποίησης. 

 Εγκατάσταση συστήματος τηλεδιάσκεψης και σε νέα σημεία έτσι ώστε 

να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των αρχών και φορέων που 

αναλαμβάνουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών ασύλου αλλά και πρώτης 

υποδοχής που διενεργούνται στα σημεία εισόδου (σύνορα) στην ελληνική 

επικράτεια. 

 Κάλυψη των αναγκών διερμηνείας στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, 

στην Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, στην Υπηρεσία Ασύλου, 

στις Επιτροπές Προσφυγών του π.δ. 114/2010 και στην Αρχή Προσφυγών. 

 Κάλυψη αναγκών διερμηνείας σε αρμόδιες αρχές ασύλου/πρώτης 
υποδοχής εκτός Αττικής μέσω αποστολών διερμηνέων ή από μόνιμα 

εγκατεστημένους στα σημεία διερμηνείς της Οργάνωσης.  

 Κάλυψη αναγκών διερμηνείας σε ΜΚΟ και άλλους φορείς που 

δραστηριοποιούνται σχετικά με την ομάδα στόχο.  

 Ανάπτυξη Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας για την Παροχή 

Υπηρεσιών Διερμηνείας στις διαδικασίες Πρώτης Υποδοχής 

 Αξιολόγηση διερμηνέων και κατάρτιση εξετάσεων για την Επανεξέταση 

ενεργών διερμηνέων των οποίων η ετήσια πιστοποίηση έχει λήξει.  

 Πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων στη βάση του Πρωτοκόλλου 

Κωνσταντινούπολης, με την ενεργοποίηση μελών της ομάδας ΙΚΑΘΒ.  

 Διοργάνωση και διενέργεια συνοδειών ασυνόδευτων ανηλίκων από 

χώρους κράτησης σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας.  

 Συνέχιση της δράσης παροχής νομικής στήριξης στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου 

και ενίσχυση της ομάδας δικηγόρων (Σάμος, Λέσβος και Χίος). 
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 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού πολυλεξικού σε πέντε γλώσσες (αλβανικά, ρωσικά, 

γεωργιανά, αραβικά και ουρντού/παντζαμπί) για τη διευκόλυνση εκμάθησης 

της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες.  

 Ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων (μαθήματα ελληνικών, διερμηνεία σε 

νοσοκομεία). 

 Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της ΜΕΤΑδρασης και ενίσχυση της 
παρουσίας της Οργάνωσης σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(facebook, twitter) με στόχο την ενίσχυση των δράσεων δημοσιοποίησης των 

δραστηριοτήτων της Οργάνωσης. 

 Αναβάθμιση της βάσης δεδομένων για την καταγραφή και την έκδοση 

στατιστικών στοιχείων, ποσοτικών και ποιοτικών, αναφορικά με την 

διερμηνεία ανά σημείο και ανά κατηγορία διερμηνείας/γλώσσα, εθνικότητα, 

ώρα αναμονής, προσωπική καρτέλα διερμηνέα κ.α. 

  Βελτίωση της βάσης δεδομένων για τη διαχείριση διερμηνέων και σύνδεση 

της βάσης δεδομένων με το λογιστικό πρόγραμμα της οργάνωσης 

 Έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού για τα υλοποιούμενα από την 

Οργάνωση προγράμματα. 

 Περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας με οργανώσεις και φορείς του 

εξωτερικού. 

 

Κατά το 2013, η Οργάνωση: 

 

α) Διαχειρίστηκε από ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Προσφύγων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών) και 

από διεθνείς πόρους (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες): 

2.455.132,52 €.  
β) Υλοποίησε  εξ ολοκλήρου 12 έργα, ενώ ξεκίνησε την υλοποίηση άλλων 2. 

γ) Υλοποίησε δράσεις σε εθελοντική βάση. 

δ) Ενίσχυσε τη δυναμικότητά της σε διερμηνείς και διοικητικό προσωπικό. 

 

 Ειδικότερα: 
 

α) Τα εγκεκριμένα ποσά των έργων που υλοποιήθηκαν συνολικά ή εν μέρει μέσα 

στο 2013, αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:  
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α/α 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 

Π/Υ 

1 «MaydayΙII: Ευάλωτες Ομάδες και Διερμηνεία» 463.261,70 € 

2 Διερμηνεία και Πρόσβαση στη Διαδικασία Ασύλου 

Μέτρο 4.2.4. – Επείγοντα Μέτρα ΕΤΠ 2012 

  300.000,00  € 

3 Νομική στήριξη και πιστοποίηση θυμάτων 

βασανιστηρίων - Μέτρο 4.2.3 – Επείγοντα Μέτρα 

ΕΤΠ 2012 

52.000,00 € 

4 Συνοδείες Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Μέτρο 4.2.1 – 

Επείγοντα Μέτρα ΕΤΠ 2012 

50.000,00 € 

5 Διερμηνεία και Πρόσβαση στη Διαδικασία Ασύλου 

Μέτρο 4.2.3. – Επείγοντα Μέτρα ΕΤΠ 2013 

254.300,00 € 

 

6 L.I.F.E. - Νομική Παρέμβαση για Επείγουσες 

Περιπτώσεις και Πιστοποίηση Θυμάτων 

Βασανιστηρίων Μέτρο 4.2.2 – Επείγοντα Μέτρα 

ΕΤΠ 2013 

133.000,00 € 

7 Συνοδείες Ασυνόδευτων Ανηλίκων- Μέτρο 4.2.1– 

Επείγοντα Μέτρα ΕΤΠ 2013 

94.000,00 € 

8 LSC – Νομική στήριξη σε Κέντρα ταυτοποίησης και 

Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) σε Λέσβο, Σάμο και Χίο 

– ΕΤΠ 2012 

130.000,00 € 

9 «Support of Vulnerable Groups: UAMs and Victims 

of Torture/ Στήριξη Ευάλωτων Ομάδων: 

Ασυνόδευτα Ανήλικα και Θύματα Βασανιστηρίων» 

220.000,00 € 

10 Δημιουργία ηλεκτρονικού πολυλεξικού σε πέντε 

γλώσσες, Έργο 1.3.γ/11 – Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών 2011 

140.000,00 € 

11 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Διερμηνείας 

στις Ελληνικές Επιτροπές Προσφυγών (ABC 

εφεξής) 

435.577,00 €  

 

12 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Διερμηνείας 

στις Ελληνικές Επιτροπές Προσφυγών (ABC)- 

Υποέργο που αφορά τον Πρώτο Βαθμό της 

Διαδικασίας Ασύλου 

399.313,00 €     

13 Ενδυνάμωση των διαδικασιών πρώτης υποδοχής 

νέων αφίξεων μεικτών μεταναστευτικών ροών στα 

σύνορα στην περιοχή του Έβρου και των Νησιών 

725.107,42 € 
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του Αιγαίου στην Ελλάδα (New Arrivals 

Intervention – Project NAI) 

14 Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας για παρεμβάσεις 

νομικού συμβούλου της Ύπατης Αρμοστείας του 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε θέματα κράτησης με 

στόχο την προώθηση εναλλακτικών μέτρων και την 

αποτροπή της αυθαίρετης κράτησης  

4.000,00 € 

 Sure VD Asia Υποστήριξη Ευάλωτων Ατόμων που  7.428,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ: 3.407.987,12 € 

 

Σημείωση: Το σύνολο των ποσών που διαχειρίστηκε η Οργάνωση μέσω της 

υλοποίησης προγραμμάτων είναι διαφορετικό από το σύνολο των προϋπολογισμών 

των εγκεκριμένων έργων, λόγω των ροών της χρηματοδότησης και της καταβολής 

των δόσεων για την υλοποίηση των προγραμμάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έτους 2013 με βάση 
τους καταστατικούς σκοπούς της Οργάνωσης 

 

2.1 Σε σχέση με τις ομάδες- στόχο  
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων που περιγράφηκαν παραπάνω καθώς 

και των εθελοντικών δράσεων που αναπτύχθηκαν κατά το έτος 2013, η ΜΕΤΑδραση 

είχε τις παρακάτω εκροές, όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτηση 

των ομάδων στόχο, όπως αυτές περιγράφονται στους καταστατικούς της σκοπούς: 

 

 5.243 άτομα επωφελήθηκαν υπηρεσιών Νομικής Στήριξης 

 349 παιδιά συνοδεύτηκαν από χώρους κράτησης σε κατάλληλους χώρους 

φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 

 18.087 ενέργειες διερμηνείας πραγματοποιήθηκαν προς όφελος ατόμων που 

υπάγονταν στο πλαίσιο διαδικασιών ασύλου σε α’ και β’ βαθμό σε όλη την 

Ελληνική επικράτεια 

 16.058 ενέργειες διερμηνείας πραγματοποιήθηκαν προς όφελος ατόμων που 

υπάγονταν στο πλαίσιο διαδικασιών πρώτης υποδοχής 

 62 άτομα επωφελήθηκαν της δράσης εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας και 

της στήριξης για την συμμετοχή σε εξετάσεις γλωσσομάθειας (στο πλαίσιο της 

εθελοντικής δράσης)  

 

2.2  Σε σχέση με την ενίσχυση της δυναμικότητας της Οργάνωσης 

 

 Βελτιώθηκε η βάση δεδομένων για τη διαχείριση των διερμηνέων του 

μητρώου της ΜΕΤΑδρασης. 

 Ολοκληρώθηκε η σύνταξη Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας για 

την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής 

 Ολοκληρώθηκε η συγγραφή και αναπαραγωγή φυλλαδίων για τις δράσεις 

στο πλαίσιο των υλοποιούμενων προγραμμάτων  

 Αναβαθμίστηκε το λογισμικό για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας των 

διερμηνέων και του προσωπικού. 

 Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της ιστοσελίδας της οργάνωσης και 

ενισχύθηκε της παρουσίας της Οργάνωσης σε άλλα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (facebook, twitter) με στόχο την ενίσχυση των δράσεων 

δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων της Οργάνωσης. 

 Επεκτάθηκε και αναβαθμίστηκε το σύστημα τηλεδιάσκεψης της Οργάνωσης 

με τη σύνδεση νέων σημείων (ΠΓΑ Αττικής και Αμυγδαλέζα, ΠΓΑ Λέσβου, 

ΠΓΑ Νοτίου Έβρου σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, ΠΓΑ Βορείου Έβρου 
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στην Ορεστιάδα, Κέντρα Ταυτοποίησης/ Κράτησης σε Σάμο, Χίο & Λέσβο, 

ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου)  και την σύνδεση όλων των σημείων απευθείας μεταξύ 

τους  

 Επεκτάθηκε η λειτουργία της Οργάνωσης μέσω της ενοικίασης και του 
ισογείου του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της.  

 Πραγματοποιήθηκαν 17 επαναξιολογήσεις διερμηνέων 

 Πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις των παρεχομένων υπηρεσιών 
διερμηνείας σε συνεργασία με αρχές του πρώτου και του δεύτερου βαθμού 

της διαδικασίας ασύλου και τις αρχές και τους φορείς που εμπλέκονται στις 

διαδικασίες πρώτης υποδοχής.  

 Οργανώθηκαν 8 Σεμινάρια Εκπαίδευσης/ Κατάρτισης Διερμηνέων με τα 

ακόλουθα αποτελέσματα: 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 19
ο
  20

ο
  21

ο
  

        

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 23 55 25 

ΑΝΔΡΕΣ  18 38 12 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 5 17 13 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΡΑΠΤΩΝ 19 50 20 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ 16 45 17 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 

9 23 10 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

14/2-25/2 19/3-29/3 21/5-31/5 

    

    

ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ 3Σ ΑΓΓΛΙΚΑ3Σ, 1Κ ΑΡΑΒΙΚΑ 1Σ 

  ΑΡΑΒΙΚΑ 1Σ ΑΛΒΑΝΙΚΑ 2Σ ΑΜΧΑΡΙΚΑ 1Σ 

  ΓΑΛΛΙΚΑ 1 Σ ΑΜΧΑΡΙΚΑ 1Σ ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ 1Σ 

  ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ 1Σ  ΑΡΑΒΙΚΑ 3Σ, 1Ε ΟΥΡΝΤΟΥ 1Σ  

  ΙΣΠΑΝΙΚΑ 1Σ  ΓΑΛΛΙΚΑ 1Σ ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ 1Σ 

  ΛΙΝΓΚΑΛΑ 1Σ  ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ 2Σ ΓΑΛΛΙΚΑ 1Σ 1Κ 

  ΟΥΡΝΤΟΥ 1Σ ΛΙΝΓΚΑΛΑ 1Σ ΡΩΣΙΚΑ 1Σ 

  ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ 1Σ  ΜΟΛΔΑΒΙΚΑ 1Σ ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ 1Σ 

  ΠΑΣΤΟ 1Σ  ΝΤΑΡΙ 1Σ ΑΓΓΛΙΚΑ 1Σ 

  ΣΟΜΑΛΙΚΑ 1Σ  ΟΥΡΝΤΟΥ 2Σ ΦΑΡΣΙ 1Σ 

  ΤΟΥΡΚΙΚΑ 1Σ ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ 1Σ   
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    ΡΩΣΙΚΑ 1Σ   

    ΡΩΣΙΚΑ 2Σ   

    ΣΟΥΑΧΙΛΙ 2Σ   

    ΤΟΥΡΚΙΚΑ 1Σ   

    ΦΑΡΣΙ 1Σ    

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 22
ο
  23

ο
  24

ο
  

        

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 25 25  30 

ΑΝΔΡΕΣ  22 21 19 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3 4 11 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΡΑΠΤΩΝ 24 19  23  

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ 14 13  16  

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 

7 8  12  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

28/6-8/7 22/7-2/8 16/9-26/9 

    

    

ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ 1Σ ΑΓΓΛΙΚΑ 2Κ ΑΜΧΑΡΙΚΑ 1Σ 

  ΓΑΛΛΙΚΑ 1Σ ΑΜΧΑΡΙΚΑ 1Σ, 

1Ε 

ΑΡΑΒΙΚΑ 1Σ,1Κ, 

1Ε 

  ΟΥΡΝΤΟΥ 1Σ ΑΡΑΒΙΚΑ 1Σ ΝΤΑΡΙ 1Σ, 2Κ 

  ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ 1Σ ΚΙΝΕΖΙΚΑ 1Κ ΟΥΡΝΤΟΥ 1Ε 

  ΝΤΑΡΙ 1Κ ΜΠΑΝΤΙΝΙ 1Σ ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ 1Ε 

  ΑΡΑΒΙΚΑ 1Σ ΝΤΑΡΙ 1Κ ΣΙΝΧΑΛΑ 1Σ 

  ΚΙΝΕΖΙΚΑ 1Σ, 1Κ ΠΑΣΤΟ 1Σ ΣΟΡΑΝΙ 1Σ 

  ΦΑΡΣΙ 1Σ ΣΟΥΑΧΙΛΙ 1Κ ΦΑΡΣΙ 3Σ, 1Κ 

    ΤΙΓΚΡΙΝΙΑ 1Σ   

    ΦΑΡΣΙ 1Ε   

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 25
ο
  26

ο
                    ΣΥΝΟΛΟ 

       

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 7 26  216 

ΑΝΔΡΕΣ  7 15 152 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0 11 64 
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΡΑΠΤΩΝ 5  20  180  

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ 2  14  137  

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 

1  5  75  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

10/10-22/10 31/10-12/11  

ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΠΑΝΓΚΛΑ 1 Κ ΑΛΒΑΝΙΚΑ 1Σ  

    ΝΤΑΡΙ 1Κ, 1Σ  

    ΟΥΡΝΤΟΥ 1Σ  

    ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ 

1Σ 

 

    ΑΓΓΛΙΚΑ 1Κ  
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3. Συνοπτικά οι στόχοι για το 2014 

 

 Προετοιμασία για την υλοποίηση προγραμμάτων σχετικά με τη δημιουργία 

Δικτύου που θα αναλαμβάνει την Επιτροπεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην 

Ελληνική Επικράτεια. 

 Ανάπτυξη των δράσεων παροχής υπηρεσιών διερμηνείας σε Νοσοκομεία 

εντός και εκτός Αττικής και συνεργασίας με άλλους φορείς που ασχολούνται 

με την ιατρική περίθαλψη και την κοινωνική στήριξη της ομάδας στόχο. 

 Ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων (περιβάλλον, σε γειτονιές, κ.α). 

 Ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων 

 Βελτίωση των πόρων της Οργάνωσης μέσω δωρεών-ενίσχυση του 
Fundraising 

 Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη βελτίωση του επιπέδου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 Ενίσχυση των δράσεων νομικής ενημέρωσης και συνδρομής στα 

χερσαία και θαλάσσια σύνορα της χώρας.  

 Ενίσχυση του δικτύου διαθέσιμων κοινωνικών λειτουργών και συνοδών 

ασυνόδευτων ανηλίκων. 

 

Ειδικότερα, για το 2014 έχει εγκριθεί ή αναμένεται η έγκριση υλοποίησης ή η 

συνέχιση των παρακάτω προγραμμάτων: 

 

1.  LSC – Νομική στήριξη σε Κέντρα ταυτοποίησης και Πρώτης Υποδοχής 

(ΚΕΠΥ) σε Λέσβο, Σάμο και Χίο – ΕΤΠ 2012 

2. «Support of Vulnerable Groups: UAMs and Victims of Torture/ Στήριξη 

Ευάλωτων Ομάδων: Ασυνόδευτα Ανήλικα και Θύματα Βασανιστηρίων» 

3. Ενδυνάμωση των διαδικασιών πρώτης υποδοχής νέων αφίξεων μεικτών 

μεταναστευτικών ροών στα σύνορα στην περιοχή του Έβρου και των Νησιών 

του Αιγαίου στην Ελλάδα (New Arrivals Intervention – Project NAI) 

4. Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας για παρεμβάσεις νομικού συμβούλου της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε θέματα κράτησης με 

στόχο την προώθηση εναλλακτικών μέτρων και την αποτροπή της αυθαίρετης 

κράτησης  

5. Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Διερμηνείας στις Ελληνικές Επιτροπές 

Προσφυγών 
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4. Έργα που υλοποιήθηκαν  

 

Τίτλος: «Mayday III: Ευάλωτες Ομάδες και Διερμηνεία»  
(εφεξής Mayday III) 

 

Χρονοδιάγραμμα: 

 

Δράση 3 2/7/2012 έως 30/4/2013 

Δράση 4 2/7/2012 έως 28/2/2013 

Δράση 7 2/7/2012 έως 30/4/2013 

Προϋπολογισμός: 

 

Δράση 3 66.666,67 € 

Δράση 4 97.276,67 € 

Δράση 7 299.318,36 € 

Πηγή Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφυγών 2011 (Τακτικό 

Πρόγραμμα)  

Υπεύθυνη Συντονισμού: Κάτια Μαυρομμάτη 

 

 

Το έργο Mayday III συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 2013. Πιο 
συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

 

 Δράση 1.Α.3: Υπηρεσίες παροχής νομικής υποστήριξης και βοήθειας σε 

αιτούντες άσυλο και σε άτομα που απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας (στα 

σημεία Σάμος, Λέσβος, Χίος, Δ/νησα) έως τις 30/4/2013. 

 Δράση 1.Α.4: Κοινωνική μέριμνα, παροχή υπηρεσιών υγείας, ψυχολογική 

βοήθεια και σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στις ευάλωτες 

περιπτώσεις της ομάδας στόχου έως τις 28/2/2013. 

 Δράση 1.Α.7: Υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης στις αρμόδιες Αρχές 

Ασύλου σε σημεία εισόδου της χώρας έως τις 30/4/2013 

 

Ι. Νομική στήριξη 

 

Στο πλαίσιο της συνέχισης της Δράσης 1.Α.3 του προγράμματος Mayday IIΙ κατά 

τους μήνες Ιανουάριο έως Απρίλιο 2013 απασχολήθηκαν μόνιμα δύο (2) δικηγόροι 

με καθεστώς ημιαπασχόλησης και έδρα την Λέσβο και την Σάμο αντίστοιχα.  

Οι δικηγόροι στο πλαίσιο του έργου: 
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α) παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες νομικής στήριξης στους χώρους κράτησης και 

παραμονής των ατόμων της ομάδας-στόχο (κρατητήρια, χώρους προσωρινής 

διαμονής-ξενοδοχεία), 

β) αναλαμβάνουν την ενημέρωση όλων των νεοεισερχομένων σχετικά με το δικαίωμα 

τους για υποβολή ασύλου, τη διαδικασία του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ και 

παρέχουν νομική συνδρομή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου, 

γ) παρίστανται στις συνεντεύξεις ασύλου των περιπτώσεων που συνδράμουν οι ίδιοι, 

δ) υποστηρίζονται όπου χρειάζονται από εκπαιδευμένους διερμηνείς της 

ΜΕΤΑδρασης μέσω τηλεφωνικής διερμηνείας και αποστολών αλλά και με τη σταθερή 

φυσική παρουσία διερμηνέων, 

ε)  συνεργάζονται στενά με τη συντονίστρια του έργου. 

Επίσης, στο πλαίσιο του έργου, παρασχέθηκαν υπηρεσίες διερμηνείας σε άλλους 

φορείς/ ΜΚΟ. 

 

Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2013 οι δικηγόροι της οργάνωσης προέβησαν στις 

κάτωθι ενέργειες: 

 

 Επιβεβαίωση της εισόδου χιλίων τετρακοσίων δέκα έξι (1.416) 

νεοεισερχόμενων αλλοδαπών στη Λέσβο και τη Σάμο, σύμφωνα με τα 

στατιστικά της αστυνομίας. Μεγάλος αριθμός νεοεισερχομένων δεν 

συλλαμβάνεται από τις αρχές λόγω έλλειψης διαθέσιμων χώρων κρατητηρίων, 

με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται στις επίσημες στατιστικές ο πραγματικός 

αριθμός τους. 

 Ενημέρωση για τις διαδικασίες ασύλου και τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

εξακόσια εβδομήντα τέσσερα (674) άτομα.  

 Παροχή νομικής στήριξης κατά τη διαδικασία ασύλου σε τρία (3) άτομα. 

 Επαφές/ συναντήσεις με το δίκτυο των τοπικών οργανώσεων και ενημέρωσή 

τους για τις ανάγκες των άστεγων μη συλληφθέντων αλλοδαπών. Ενημέρωση 

πολιτών, οι οποίοι, σε εθελοντική βάση, παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και 

σίτιση σε συλληφθέντες αλλοδαπούς που κρατούνται από τις λιμενικές αρχές 

της Λέσβου σε υπαίθριο χώρο εντός του λιμένα Μυτιλήνης. 

 Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας – συμβουλευτικής σε μη κρατούμενα άτομα 

της ομάδας στόχο τα οποία λόγω της μη σύλληψης και καταγραφής τους 

παραμένουν άστεγα στους δρόμους και τα πάρκα της πόλης της Μυτιλήνης. 

 Παρεμβάσεις για την ταυτόχρονη απελευθέρωση από τις αστυνομικές αρχές 

οικογενειών που είχαν χωριστεί. 

 Παρέμβαση στις αστυνομικές αρχές για παροχή ειδών πρώτης ανάγκης και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους κρατούμενους. 
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 Παρέμβαση στις λιμενικές αρχές Σάμου για την παροχή σίτισης στους 

κρατούμενους στο λιμεναρχείο Σάμου. 

 

Επωφελούμενοι Νομική στήριξη 

 

Mayday III 

βάσει των στατιστικών 

της αστυνομίας 

587 άτομα 

βάσει των στατιστικών 

των δικηγόρων της 

ΜΕΤΑδρασης 

677 άτομα 

 

Επωφελούμενοι  
Διερμηνεία σε ΜΚΟ/ άλλους φορείς 

Mayday III 40 άτομα 

 

Σημείωση: Στα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι επωφελούμενοι του 

προγράμματος «MAYDAY III – Ευάλωτες ομάδες και διερμηνεία». Κατά την περίοδο αναφοράς, οι 

δικηγόροι του προγράμματος απασχολούνται εκ περιτροπής και στο πρόγραμμα «Επείγοντα Μέτρα 2012 

– Νομική στήριξη και πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων». 

 

ΙΙ. Κοινωνική στήριξη:  
 

α) οι συνοδείες ασυνόδευτων ανηλίκων από χώρους κράτησης σε κατάλληλους 

χώρους υποδοχής πραγματοποιούνται από ευέλικτες ομάδες συνοδών ανηλίκων. Οι 

συνοδοί ενεργοποιούνται ανάλογα με τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι ανήλικοι και 

τους χώρους, όπως αυτοί υποδεικνύονταν, αρχικά, από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στη συνέχεια από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  

 

ΕπωφελούμενοιΔράσης Συνοδείας Ανηλίκων 

Mayday III 

Σύνολο Αποστολών 

Συνοδείας 

4 συνοδείες 

Σύνολο ανηλίκων που 

συνοδεύτηκαν 

20 παιδιά 

 

β) στο Mayday III συνεχίζεται η δράση για τη διερεύνηση και πιστοποίηση θυμάτων 

βασανιστηρίων, στη βάση του «Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης», 

εξειδικευμένου σχετικού Εγχειριδίου των Ηνωμένων Εθνών. Η ομάδα πιστοποίησης 

αποτελείται από έναν κοινωνικό λειτουργό και εξειδικευμένα στελέχη: ιατρό – 

δερματολόγο, ψυχίατρο και εμπειρογνώμονα σε νομικά ζητήματα. Η συγκεκριμένη 
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υπο-δράση συντονίζεται από κοινωνικό λειτουργό με μεγάλη εμπειρία πάνω στο 

αντικείμενο.  

 

Επωφελούμενοι Δράσης Πιστοποίησης Θυμάτων 
Βασανιστηρίων 

Mayday III 

Σύνολο Ατόμων που 

αιτήθηκαν την υποβολή 

τους σε εξέταση 

75 άτομα 

 

 

ΙΙΙ. Υπηρεσίες Διερμηνείας στις αρμόδιες Αρχές Ασύλου σε σημεία εισόδου της 
χώρας. 
 

α. Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας  
 

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε όλα τα σημεία εκτός Αττικής, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο ΠΔ 114/2010, για τον πρώτο βαθμό της διαδικασίας ασύλου και 

πραγματοποιήθηκε:  

α) μέσω αποστολών διερμηνέων 

β) μέσω τοπικά εγκατεστημένων διερμηνέων  

γ) μέσω τηλεδιάσκεψης.  

 

Στο πλαίσιο του MaydayIII ενισχύθηκε το σύστημα τηλεδιάσκεψης με την προμήθεια 

εξοπλισμού στα γραφεία της Οργάνωσης.  

 

Επωφελούμενοι Δράσης Διερμηνείας 

Mayday III 

Άτομα που 

επωφελήθηκαν από την 

Παροχή Υπηρεσιών 

Διερμηνείας 

1.399 άτομα 

 

 

Από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου πραγματοποιήθηκαν επίσης οι 

παρακάτω δράσεις: 

 

β. Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων 

 

 2 σεμινάρια εκπαίδευσης σε 2 αστυνομικούς- υπεύθυνους συνεντεύξεων 

ασύλου.  
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 2 σεμινάρια διερμηνέων για τα οποία χρηματοδοτήθηκε κυρίως η μετακίνηση 

υποψηφίων εκτός Αττικής και η εξέταση 4 ατόμων στην μητρική τους γλώσσα 

 1 σεμινάριο για ειδικά θέματα διερμηνείας/μετάφρασης που απευθυνόταν 

στους πιστοποιημένους διερμηνείς της ΜΕΤΑδρασης. 

 

γ. Πραγματοποίηση Αξιολογήσεων/ Επαναξιολογήσεων Διερμηνέων  
 

 Επαναξιολόγηση 6 διερμηνέων. 

 Αξιολογήσεις διερμηνέων από τους χειριστές συνεντεύξεων σε 3 διευθύνσεις, 

υποδιευθύνσεις και αστυνομικά τμήματα.  

 

δ. Δράσεις συντονισμού/ Ενίσχυσης δυναμικότητας της Οργάνωσης 

 

 2 αποστολές της υπεύθυνης του έργου και της συντονίστριας διερμηνέων. 

 Ολοκληρώθηκε ο υποτιτλισμός των εκπαιδευτικών βίντεο που είχαν παραχθεί 

στο πλαίσιο του Mayday II.  

 Πραγματοποιήθηκε Ημερίδα στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ με τη συμμετοχή 

εκπροσώπου της Ολλανδικής Υπηρεσίας Ασύλου και Πολιτογράφησης, που 

είχε κυρίως ως στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Στην 

ημερίδα συμμετείχαν 128 άτομα.  

 

Χρηματοδότηση: 

 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 

και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας). Η ΜΕΤΑδραση έλαβε τη δεύτερη δόση του έργου ένα περίπου μήνα πριν 

τη λήξη αυτού (21/3/2013) ενώ είχε προβεί σε αίτημα για την εκταμίευσή της από τις 

14/12/2012.  

 

 

Τίτλος: Διερμηνεία και Πρόσβαση στη Διαδικασία Ασύλου  
Μέτρο 4.2.4. 

 

Χρονοδιάγραμμα: 1/11/2012-30/4/2013 

Προϋπολογισμός: 300.000,00  € 

Πηγή Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (Επείγοντα Μέτρα 2012) 

Υπεύθυνη Συντονισμού: Όλγα Λεβέντη 
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α. Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας  
 

Στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων 2012, ξεκίνησε η υλοποίηση του μέτρου 4.2.4. 
«Διερμηνεία και Πρόσβαση στη Διαδικασία Ασύλου» 

 

Μέσω του έργου καλύφθηκε η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στον πρώτο βαθμό 

της διαδικασίας ασύλου εντός Αττικής, ήτοι, η πρωινή και απογευματινή βάρδια στην 

Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής και η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 

για τους μήνες εντός του 2013  (Ιανουάριος – Απρίλιος 2013): 

 

Επωφελούμενοι Δράσης Διερμηνείας 

Επείγοντα 

2012 

Άτομα που 

επωφελήθηκαν από την 

Παροχή Υπηρεσιών 

Διερμηνείας 

 1.169 άτομα 

 

 

β. Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων 

 

 2 σεμινάρια εκπαίδευσης σε 2 αστυνομικούς- υπεύθυνους συνεντεύξεων 

ασύλου.  

 2 σεμινάρια διερμηνέων για τα οποία χρηματοδοτήθηκε κυρίως η προμήθεια 

των αναλωσίμων και ροφημάτων για τη διεξαγωγή αυτού, η μετακίνηση 

υποψηφίων εκτός Αττικής,  και η εξέταση 2 ατόμων στην μητρική τους 

γλώσσα 

 1 σεμινάριο για ειδικά θέματα διερμηνείας/μετάφρασης που απευθυνόταν 

στους πιστοποιημένους διερμηνείς της ΜΕΤΑδρασης. 

 

 

γ. Πραγματοποίηση Αξιολογήσεων/ Επαναξιολογήσεων Διερμηνέων  
 

 Επαναξιολόγηση 6 διερμηνέων, τα έξοδα της μετακίνησης δύο εκ των οποίων 

καλύφθηκαν από το έργο. 

 Αξιολογήσεις διερμηνέων από τους χειριστές συνεντεύξεων σε 3 διευθύνσεις, 

υποδιευθύνσεις και αστυνομικά τμήματα.  

 

 

δ. Δράσεις συντονισμού/ Ενίσχυσης δυναμικότητας της Οργάνωσης 
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 Βάση Δεδομένων ΜΕΤΑδρασης ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για την 

αναβάθμιση και την επέκταση της βάσης δεδομένων της Οργάνωσης. 

Πραγματοποιήθηκε η συλλογή αναγκών στις οποίες θα ανταποκρίνεται η 

βάση και οι προδιαγραφές της. Ξεκίνησε πιλοτικά η εισαγωγή και η 

καταχώριση των στοιχείων που θα επεξεργάζεται η βάση δεδομένων, ενώ, 

τέλος, τον Απρίλιο  ολοκληρώθηκε η εισαγωγή νέων πεδίων στη βάση που 

αφορούν κυρίως σε οικονομικά και εργασιακά στοιχεία των διερμηνέων, όπως 

αριθμός λ/σμου τραπέζης, αριθμός μητρώου ΙΚΑ, ΑΜΚΑ κ.α. 

 Εργαλείο Ταυτοποίησης Γλωσσών ολοκληρώθηκε η μετάφραση σε 24  

γλώσσες, η εκτύπωση του σε 150 αντίτυπα και η διανομή του σε Διευθύνσεις, 

Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας και Αστυνομικά Τμήματα, που είναι αρμόδιες/-α 

για την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων ασύλου. 

 Επανεκτυπώθηκαν ο Οδηγός Χρήσης Υπηρεσιών Διερμηνείας (200 τμχ) και 

Εγχειρίδιο Διερμηνέων (200 τμχ).  

 Βίντεο ενημέρωσης για ασυνόδευτους ανήλικους  ολοκληρώθηκε η 

παραγωγή του βίντεο, μέσω γυρισμάτων - διενέργεια αποστολών της εταιρίας 

παραγωγής και σε σημεία εκτός Αττικής.  

 Επέκταση και συντήρηση δικτύου τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε η 

προμήθεια και αγορά εξοπλισμού για την επέκταση του δικτύου 

τηλεδιάσκεψης τόσο για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στην παλιά 

διαδικασία ασύλου όσο και στη νέα διαδικασία ασύλου, σε περίπτωση που 

ξεκινήσει η λειτουργία της υπηρεσίας ασύλου. 

 Διαμόρφωση και εξοπλισμός εργασιακού χώρου στο πλαίσιο του έργου 

πραγματοποιήθηκαν αγορές εξοπλισμού γραφείου και επισκευές για την 

βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος της ομάδας έργου.  

 

Χρηματοδότηση: 

 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 

και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας). Η ΜΕΤΑδραση έλαβε την  πρώτη δόση του έργου (προκαταβολή) 3 

εβδομάδες μετά τη λήξη αυτού.  

 

__________________________________________________________________ 
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Τίτλος: Νομική στήριξη και πιστοποίηση θυμάτων 
βασανιστηρίων - Μέτρο 4.2.3 

 

Χρονοδιάγραμμα: 1/1/2013 - 30/4/2013 

Προϋπολογισμός: 52.000,00 € 

Πηγή Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (Επείγοντα Μέτρα 2012) 

Υπεύθυνη Συντονισμού: Χριστίνα Δημάκου 

 

 

Στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων 2012, ξεκίνησε η υλοποίηση του μέτρου 4.2.3 
«Νομική στήριξη και πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων». 
 

Μέσω του έργου πραγματοποιήθηκαν δύο δράσεις και συγκεκριμένα:  

 

 Η νομική στήριξη από δικηγόρους της ΜΕΤΑδρασης σε νεοεισερχόμενους 

αλλοδαπούς με τους κάτωθι στόχους: 

α) Εξασφάλιση της ενημέρωσης ποσοστού τουλάχιστον των νεοαφιχθέντων, 

κρατουμένων ή μη και αιτούντων άσυλο στα νησιωτικά σημεία για τα δικαιώματα τους 

σε γλώσσα που κατανοούν.  

β) Παροχή νομικής στήριξης καθ’ όλη την διαδικασία ασύλου (πρώτος και δεύτερος 

βαθμός).  

γ) Εξασφάλιση της ακριβέστερης δυνατής καταγραφής του πραγματικού αριθμού των 

νεοεισερχόμενων μεικτών μεταναστευτικών ροών.  

δ) Βελτίωση των συνθηκών κράτησης και διευκόλυνση της πρόσβασης στη 

διαδικασία ασύλου στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.  

ε) Εξασφάλιση υλικών και κοινωνικών παροχών και κάλυψη, στο μέτρο του εφικτού, 

των βασικών βιοτικών αναγκών της ομάδας – στόχο, με προτεραιότητα στις 

ευάλωτες περιπτώσεις.  

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, οι δικηγόροι της Οργάνωσης 

προέβησαν στις κάτωθι ενέργειες:  

 

 Παροχή νομικής ενημέρωσης και συμβουλευτικής σε εννιακόσιους εβδομήντα 

(970) αλλοδαπούς, συλληφθέντες λόγω της παράνομης εισόδου στη χώρα.  

 Εξασφάλιση της πλήρους και αναλυτικής τους ενημέρωσής για το ελληνικό 

σύστημα ασύλου σε γλώσσα που κατανοούν και επιβεβαίωση της 

δυνατότητας πρόσβασής τους στο άσυλο.  
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 Παροχή νομικής υποστήριξης στον πρώτο και το δεύτερο βαθμό της 

διαδικασίας ασύλου σε τρεις (3) επωφελούμενους.  

 Χρήση των υπηρεσιών δύο (2) τοπικά εγκατεστημένων διερμηνέων της 

ΜΕΤΑδρασης στα αραβικά (Σάμος) και τα φαρσί/νταρί/ουρντού (Λέσβος), οι 

οποίοι παρίσταντο σε όλες τις ενημερώσεις μαζί με τους δικηγόρους της 

οργάνωσης ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία τους με τους 

επωφελούμενους.  

 Χρήση υπηρεσιών τηλεφωνικής διερμηνείας για την κάλυψη των αναγκών 

επικοινωνίας με επωφελούμενους, για τους οποίους δεν υπήρχε διαθέσιμος 

τοπικά εγκατεστημένος διερμηνέας σε γλώσσα που να κατανοούν.  

 Παρεμβάσεις στις αστυνομικές αρχές για την άμεση ενεργοποίηση των 

διαδικασιών μεταφοράς ασυνόδευτων ανηλίκων σε κατάλληλες δομές 

φιλοξενίας, σε συνεργασία με το ΕΚΚΑ και τη ΜΕΤΑδραση.  

 Παρεμβάσεις στις αστυνομικές αρχές για την άμεση μεταφορά στο 

Νοσοκομείο συλληφθέντων νεοεισερχόμενων που χρήζουν 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εγκύων.  

 Παρεμβάσεις στις αστυνομικές αρχές για τη βελτίωση των συνθηκών 

κράτησης των νεοεισερχόμενων αλλοδαπών.  

 Παρεμβάσεις στις αστυνομικές αρχές για την ταυτόχρονη απελευθέρωση 

οικογενειών.  

 Διανομή από το συνεργαζόμενο δικηγόρο στη Λέσβο κιβωτίων με ρουχισμό 

που συλλέχθησαν από τη ΜΕΤΑδραση και εστάλησαν για τη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης των άστεγων αλλοδαπών στους υπαίθριους χώρους 

στη Μυτιλήνη.  

 

 Η διερεύνηση και πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων από ειδική ομάδα 

επιστημόνων βάσει του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης, που αφενός 

διασφαλίζει τα θύματα από τον κίνδυνο απέλασης, αφετέρου βοηθάει τις αρμόδιες 

αρχές στην εξειδικευμένη διαπίστωση των πραγματικών γεγονότων των 

βασανιστηρίων που έχουν υποστεί τα άτομα που αιτούνται διεθνούς προστασίας. 

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν: 

 

 Σε σύνολο πενήντα δύο (52) εγγεγραμμένων, σαράντα τέσσερα (44) άτομα 

ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματός τους για πιστοποίηση 

προσερχόμενοι σε όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού με τους 

εμπειρογνώμονες του προγράμματος και σαράντα τρία (43) άτομα 

παρέλαβαν σχετική έκθεση πραγματογνωμοσύνης.  Σε τριάντα επτά (37) 

περιπτώσεις έγιναν παραπομπές σε άλλες οργανώσεις, καθώς οι 
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επωφελούμενοι εξέφραζαν την επιθυμία να τους παρασχεθούν υπηρεσίες 

που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος (π.χ. νομική 

ή κοινωνική στήριξη, αιτήματα στέγασης, αιτήματα για παροχή μαθημάτων 

ελληνικών κλπ). 

 Συνεχής συνεργασία όλων των εμπλεκομένων της ομάδας διερεύνησης και 

πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων (συντονίστρια του Έργου, υπεύθυνη 

διαχείρισης της ομάδας των διερμηνέων, συντονίστρια διερμηνέων, 

διερμηνείς, διοικητικά υπεύθυνη, κοινωνικός λειτουργός, ιατρός, νομικός, 

ψυχίατρος) 

 Συνεργασία με φορείς που εξυπηρετούν αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες για 

τον καθορισμό των επικείμενων ραντεβού/συνεντεύξεων 

 Παραπομπή μη εξυπηρετούμενων του προγράμματος για νομική-ιατρική-

ψυχολογική υποστήριξη. Ενημέρωση για πηγές της Κοινότητας που μπορούν 

να τους φανούν χρήσιμες (στέγη – υλική βοήθεια) 

 Διαρκής τήρηση και ενημέρωσης της  Βάσης Δεδομένων με τα προσωπικά 

στοιχεία των επωφελούμενων του προγράμματος 

 Διαρκής τήρηση/Αρχειοθέτηση των φακέλων των εξυπηρετούμενων του 

προγράμματος 

 5 Συναντήσεις διεπιστημονικής ομάδας 

 

 

Επωφελούμενοι Μέτρου 4.2.3 

Επείγοντα 

2012 

Αριθμός ατόμων που 

υποστηρίχτηκαν νομικά στα σημεία 

εισόδου της χώρας 

 970 άτομα 

 

Επείγοντα 

2012 

Αριθμός ατόμων της ομάδας στόχου 

που ωφελήθηκαν από υπηρεσίες 

κοινωνικής μέριμνας 

44 άτομα 

 

 

Χρηματοδότηση: 

 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 

και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας). Η ΜΕΤΑδραση έλαβε την πρώτη δόση του έργου (προκαταβολή) 3 

εβδομάδες μετά τη λήξη αυτού και συγκεκριμένα την 21η Μαΐου 2013. 
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Τίτλος: Συνοδείες Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Μέτρο 4.2.1  

Χρονοδιάγραμμα: 28/1/2013-31/3/2013 

Προϋπολογισμός: 50.000,00 € 

Πηγή Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (Επείγοντα Μέτρα 2012) 

Υπεύθυνος Συντονισμού: Κάτια Μαυρομμάτη  

 

Από την 28η Ιανουαρίου 2013 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013, συνοδεύτηκαν συνολικά 59 

ανήλικα μέσω της διενέργειας 19 συνοδειών. Συγκεκριμένα, το 61% από τους 

ανηλίκους που συνοδεύτηκαν σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας είναι κρατούμενα 

παιδιά ενώ το υπόλοιπο 39% των παιδιών παρελήφθησαν από λοιπούς φορείς όπως 

π.χ. άλλες ΜΚΟ και νοσοκομεία . Στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα παιδιά ήταν 

αρσενικού φύλου (93%).  

Στα γραφήματα 1-3  που ακολουθούν  παρουσιάζονται αναλυτικά τα σημεία 

παραλαβής των ανηλίκων, οι ηλικίες και οι χώρες προσέλευσής τους.   

 

Γράφημα 1:  Σημεία Παράδοσης Ανηλίκων 

 

 

 

 

Γράφημα 2: Ηλικία Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
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Γράφημα 3: Χώρες Καταγωγής των Ασυνόδευτων παιδιών 
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Χρηματοδότηση:  
 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 

και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας). Η ΜΕΤΑδραση έλαβε την πρώτη δόση του έργου (προκαταβολή) 

σχεδόν δύο μήνες μετά τη λήξη αυτού και συγκεκριμένα την 21η Μαΐου 2013. 

 

 

 

Τίτλος: Διερμηνεία και Πρόσβαση στη Διαδικασία Ασύλου  
Μέτρο 4.2.3.  

 

Χρονοδιάγραμμα: 1/6/2013-31/11/2013 

Προϋπολογισμός: 254.300,00  € 

Πηγή Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (Επείγοντα Μέτρα 2013) 

Υπεύθυνος Συντονισμού: Γιώργος Συκουτρής 

 

 

α. Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας  
 

Στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων 2013, ξεκίνησε η υλοποίηση του μέτρου 4.2.3. 
«Διερμηνεία και Πρόσβαση στη Διαδικασία Ασύλου» που είχε ως αντικείμενο την 

παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διερμηνείας στις Αρμόδιες Αρχές Παραλαβής και 

Εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας του Π.Δ. 113/2013, κατά τους μήνες 

Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2013, στη νεοσυσταθείσα Υπηρεσία Ασύλου, στα 

Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου εντός και εκτός Αττικής καθώς και στην Αρχή 

Προσφυγών με σκοπό την άμεση στήριξη της νέας δομής, στην εξέταση αιτημάτων 

ασύλου. Τον μήνα Νοέμβριο θα πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση στα Περιφερειακά 

Γραφεία Ασύλου εκτός Αθήνας. Για τους μήνες Ιούνιος – Ιούλιος -  Αύγουστος 

καλύφθηκαν από το σχέδιο μόνο συγκεκριμένες δαπάνες 

 

Ακολούθως παραθέτουμε τον αριθμό των ατόμων που ωφελήθηκε από τις 

παρασχεθείσες, μέσω του προγράμματος, ενέργειες διερμηνείας: 

 

 

Διερμηνεία/ενημέρωση με φυσική παρουσία στο  info: 3.950 

Διερμηνεία με φυσική παρουσία διερμηνέα (1ος Βαθμός): 3.122 
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Διερμηνεία με φυσική παρουσία διερμηνέα (2ος Βαθμός): 56 

Διερμηνεία μέσω Τηλεδιάσκεψης: 312 

Διερμηνεία μέσω Αποστολών: 8 

 

β. Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων 

 

 2 σεμινάρια διερμηνέων για τα οποία χρηματοδοτήθηκε κυρίως η προμήθεια 

των αναλωσίμων και ροφημάτων για τη διεξαγωγή αυτού, η μετακίνηση 

υποψηφίων εκτός Αττικής,  και η εξέταση ατόμων στην μητρική τους γλώσσα 

 

γ. Πραγματοποίηση Αξιολογήσεων/ Επαναξιολογήσεων Διερμηνέων  
 

 Κατά το μήνα Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των υπηρεσιών 

διερμηνείας από αξιολογητές οι οποίοι μετέβησαν στα ακόλουθα σημεία: 

 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (ΠΓΑ) Ν. Έβρου (Κομοτηνή) 

 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (ΠΓΑ) Β. Έβρου (Ορεστιάδα - ΚΕΠΥ) 

 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (ΠΓΑ) Β. (Ορεστιάδα - ΕΧΠΑ Φυλακίου) 

 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (ΠΓΑ) Λέσβου 

 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Μονάδα Αμυγδαλέζας 

 

δ. Δράσεις συντονισμού/ Ενίσχυσης δυναμικότητας της Οργάνωσης 

 

 Αποφόρτιση/ ψυχολογική ενδυνάμωση των Διερμηνέων 

Από τις 2 Σεπτεμβρίου έως 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το «Πρόγραμμα 
Έκφρασης – Επικοινωνίας – Ενδυνάμωσης» με την Υπεύθυνη του 

Προγράμματος, η οποία  ήταν ειδικευμένη θεατρολόγος. 

 

 Διαμόρφωση και εξοπλισμός εργασιακού χώρου 

Λόγω του μεγάλου αριθμού των απασχολούμενων στο σημείο και τη μεγάλη διάρκεια 

παραμονής μέρους αυτών στο χώρο σε καθημερινή βάση, κρίθηκε αναγκαία η 

δημιουργία ενός χώρου/γραφείου εποπτών και διερμηνέων στο  ΠΓΑ Αττικής, για την 

παραμονή τους και ο ανάλογος εξοπλισμός του. 

 

 Επέκταση και συντήρηση δικτύου τηλεδιάσκεψης  

Λόγω της μεγάλης αύξησης των σημείων που είναι συνδεδεμένα με το σύστημα 

τηλεδιάσκεψης της ΜΕΤΑδρασης και τη διαρκή αύξηση των χρηστών που 

συνομιλούν ταυτόχρονα μέσω συστήματος παραχωρήθηκε χώρος στην Υπηρεσία 

Ασύλου, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
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ταυτόχρονα και από τα δύο σημεία (τα γραφεία της ΜΕΤΑδρασης και την Υπηρεσία 

Ασύλου). 

Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκαν στο ΠΓΑ Αττικής 8 θάλαμοι για την ηχομόνωση 

των θέσεων τηλεδιάσκεψης (από όπου παρέχεται διερμηνεία στα ΠΓΑ εκτός Αττικής) 

ενώ για την ενίσχυση της  λειτουργίας του συστήματος η Οργάνωση προέβη σε: 

 

 προμήθεια αδειών χρηστών καταγραφικού συνομιλιών 

 παραμετροποίηση του server καταγραφής συνομιλιών 

 αναβάθμιση του call manager για την παραμετροποίηση του recording server 

 προμήθεια εγγύησης και συντήρησης λογισμικού και εξοπλισμού.  

 

Χρηματοδότηση: 

 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι κατά 1000 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσφύγων, ωστόσο η Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η ΜΕΤΑδραση έλαβε την  πρώτη δόση του έργου 

(προκαταβολή) ένα μήνα σχεδόν μετά τη λήξη αυτού (24/12/2013).  

 

 

 

  

Τίτλος: L.I.F.E. - Νομική Παρέμβαση για Επείγουσες 
Περιπτώσεις και Πιστοποίηση Θυμάτων 
Βασανιστηρίων Μέτρο 4.2.2 

Χρονοδιάγραμμα: 1/5/2013 – 31/10/2013 

Προϋπολογισμός: 133.000,00 € 

Πηγή Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (Επείγοντα Μέτρα 2013) 

Υπεύθυνος Συντονισμού: Αγγελική Γλύκα 

 

Στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, 

ξεκίνησε η υλοποίηση του μέτρου 4.2.2 «L.I.F.E. - Νομική Παρέμβαση για 
Επείγουσες Περιπτώσεις και Πιστοποίηση Θυμάτων Βασανιστηρίων». 
 

Μέσω του έργου πραγματοποιήθηκαν δύο δράσεις και συγκεκριμένα: 

 

 Παροχή νομικής συνδρομής στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 

εγκατεστημένους έμπειρους δικηγόρους στη Χίο, τη Σάμο και τη Λέσβο. Οι δικηγόροι 

παρέχουν νομική συνδρομή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου σε 
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νεοαφιχθέντες (κρατητήρια, Λιμεναρχείο, Κέντρα κράτησης και προσωρινής 

παραμονής) που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτημα ασύλου, σε αιτούντες άσυλο που 

είναι είτε κρατούμενοι είτε ελεύθεροι και διαμένουν στα εν λόγω σημεία και σε 

πρόσφυγες.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου απασχολήθηκαν τέσσερις (4) 

συνεργαζόμενοι με τη ΜΕΤΑδραση δικηγόροι από Σάμο, τη Λέσβο και τη Χίο. Οι 

δικηγόροι είναι μόνιμα διαμένοντες στα σημεία εισόδου, έχουν πολυετή εμπειρία και 

έχουν επιδείξει ιδιαίτερη αφοσίωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, εργαζόμενοι 

υπερωριακά και εθελοντικά για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που 

περιγράφονται ανωτέρω και συνεχίζονται έως και σήμερα.  

Λόγω της προσπάθειας εγκαθίδρυσης διαδικασιών «screening» στα νησιά του ΒΑ 

Αιγαίου και του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού αφίξεων στη Χίο, ενισχύθηκε από 1η 

Αυγούστου 2013 η ομάδα των συνεργαζόμενων με τη ΜΕΤΑδραση δικηγόρων, με 

μία ακόμη νομικό σύμβουλο στη Χίο, η οποία προσέφερε υπηρεσίες νομικής 

στήριξης και συμβουλευτικής στους νεοεισερχόμενους αλλοδαπούς στη Χίο.  

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, οι δικηγόροι της Οργάνωσης 

προέβησαν στις κάτωθι ενέργειες:  

 

 Παροχή νομικής συνδρομής και συμβουλευτικής σε δύο χιλιάδες 
πεντακόσιους ογδόντα τρεις (2.583) αλλοδαπούς, συλληφθέντες λόγω της 

παράνομης εισόδου στη χώρα. Η παρουσία των δικηγόρων της ΜΕΤΑδρασης 

εξασφάλισε την αναλυτική ενημέρωσή των επωφελούμενων του 

προγράμματος σχετικά με τις διαδικασίες σε γλώσσα που κατανοούν, ιδίως 

στις περιπτώσεις που ζητήθηκε από τους επωφελούμενους η παροχή 

διευκρινίσεων και επεξηγήσεων σε εξατομικευμένο επίπεδο σχετικά με τις 

πληροφορίες που τους είχαν παρασχεθεί από άλλους φορείς (κυρίως από την 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες). Επιπλέον, η 

εξατομικευμένες ατομικές συνεδρίες των δικηγόρων του προγράμματος με 

τους επωφελούμενους που εκδήλωναν σχετικό ενδιαφέρον διασφάλιζε ότι οι 

τελευταίοι απολάμβαναν το δικαίωμά τους για πλήρη και ανεμπόδιστη 

πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. 

 Παροχή νομικής υποστήριξης στον πρώτο βαθμό της διαδικασίας ασύλου: Σε 

δύο περιπτώσεις, οι επωφελούμενοι υπαναχώρησαν και απέσυραν το αίτημα 

ασύλου λόγω του φόβου τους ότι θα κρατηθούν για απροσδιόριστο χρονικό 

διάστημα μέχρι της οριστικής κρίσης επί του αιτήματός τους. Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις, ένας (1) Ιρανός και μία οικογένεια Αφγανών αποτελούμενη από 

τρία άτομα στηρίχθηκαν από το δικηγόρο της ΜΕΤΑδρασης ώστε να 

ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την κατάθεση του 
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αιτήματός τους στην Αθήνα. Επιπλέον, ο δικηγόρος προέβη στη λήψη 

ιστορικού και την προετοιμασία των ως άνω επωφελούμενων για τη 

συνέντευξη ασύλου.  

 Παροχή νομικής υποστήριξης στον δεύτερο βαθμό της διαδικασίας ασύλου σε 

πέντε (5) επωφελούμενους. Μελέτη του φακέλου, σύνταξη και κατάθεση 

προσφυγών κατά απορριπτικών αποφάσεων πρώτου βαθμού.  

 Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας: Στήριξη τεσσάρων (4) δικαιούχων 

επικουρικής προστασίας που είχαν κάνει αίτημα ανανέωσης του καθεστώτος 

τους, με στόχο την επαναχορήγηση των νομιμοποιητικών τους εγγράφων 

που είχαν αφαιρεθεί από την αστυνομία μέχρι την κρίση επί του αιτήματός 

τους. 

 Χρήση των υπηρεσιών διερμηνείας: Τους δικηγόρους του προγράμματος 

επικουρούσαν με φυσική παρουσία δύο (2) τοπικά εγκατεστημένοι διερμηνείς 

της ΜΕΤΑδρασης στα αραβικά (Σάμος) και τα φαρσί/νταρί/ουρντού (Λέσβος – 

για την περίοδο Μάιο έως Ιούλιο), οι οποίοι παρίσταντο στις ενημερώσεις μαζί 

με τους δικηγόρους της οργάνωσης ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία 

τους με τους επωφελούμενους. Επιπλέον, οι δικηγόροι μπορούσαν να 

κάνουν χρήση των υπηρεσιών τηλεφωνικής διερμηνείας για την κάλυψη των 

αναγκών επικοινωνίας με επωφελούμενους, για τους οποίους δεν υπήρχε 

διαθέσιμος τοπικά εγκατεστημένος διερμηνέας σε γλώσσα που να κατανοούν. 

Για τη διευκόλυνση της τηλεφωνικής επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου η 

ΜΕΤΑδραση προμηθεύτηκε και παρείχε στους δικηγόρους ειδικά ηχεία – 

μεγάφωνα που προσαρμόζονται σε κινητό, τα οποία συνέβαλαν ουσιαστικά 

στην ευκολότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε 

ανοικτούς χώρους ή/και σε ομάδες. Τέλος, οι ανάγκες  επικοινωνίας της 

δικηγόρου Χίου με τους επωφελούμενους της δράσης καλύφθηκαν μέσω 

τηλεφωνικής διερμηνείας αλλά και μέσω αποστολής ενός φαρσόφωνου 

διερμηνέα, για την κάλυψη με φυσική παρουσία των αναγκών διερμηνείας για 

την επικοινωνία της δικηγόρου σε 1 ομάδα 14 ατόμων και 3 οικογένειες 

αφγανικής καταγωγής. 

 Παρεμβάσεις για ασυνόδευτους ανήλικους: Οι συνεργαζόμενοι με τη 

ΜΕΤΑδραση δικηγόροι προέβησαν σε προφορικές και έγγραφες παρεμβάσεις 

προς τις τοπικές αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές για την άμεση 

ενεργοποίηση των διαδικασιών μεταφοράς ογδόντα (80) ασυνόδευτων 

ανηλίκων σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, σε συνεργασία με το ΕΚΚΑ και τη 

ΜΕΤΑδραση. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μία (1) παρέμβαση προς τις 

αρμόδιες αρχές ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο 

και -κατόπιν αποδείξεως- την αλλαγή της ηλικίας επωφελούμενου, ο οποίος 
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είχε καταγραφεί ως ενήλικος από τις αστυνομικές αρχές Σάμου παρά τον 

ισχυρισμό του περί ανηλικότητας (17 ετών).  

 Αντιρρήσεις κατά της κράτησης: Στήριξη ενός Ιρακινού και λήψη ιστορικού με 

στόχο την υποβολή αντιρρήσεων κατά της κράτησής τους. Συνεργασία με τον 

Κοινωνικό Λειτουργό των Γιατρών του Κόσμου προκειμένου να ανευρεθεί 

δομή φιλοξενίας, καθώς σε περίπτωση μη δήλωσης συγκεκριμένης 

διεύθυνσης το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης απορρίπτει της αντιρρήσεις 

κατά της κράτησης.  

 Αλλαγή εθνικότητας: Ενημέρωση των επωφελούμενων για τη διαδικασία και 

παρέμβαση στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την αλλαγή της εθνικότητας 

έξι (6) ατόμων που έχουν καταγραφεί ως Ιρανοί (3) και Πακιστανοί (3) ενώ 

ισχυρίζονται ότι είναι Αφγανοί καθώς και ενός (1) ατόμου που έχει καταγραφεί 

ως Λιβανέζος ενώ ισχυρίζεται ότι είναι Σύρος.  

 Ευάλωτες περιπτώσεις: 

 Παρεμβάσεις στις αστυνομικές αρχές για την άμεση μεταφορά στο 

Νοσοκομείο συλληφθέντων νεοεισερχόμενων που χρήζουν 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ιδίως στις περιπτώσεις δεκαεπτά 

(17) εγκύων. Στις περιπτώσεις εγκύων οι δικηγόροι αιτούνται την 

άμεση απελευθέρωσή τους με ταυτόχρονη έκδοση υπηρεσιακού 

σημειώματος με το οποίο προβλέπεται η αναστολή της απέλασης 

κατά τη διάρκεια της κύησης και για έξι μήνες μετά. 

 Παρεμβάσεις στις αστυνομικές αρχές για τη μεταφορά στο 

Νοσοκομείο Μυτιλήνης ενός 74χρονου νεφροπαθή συριακής 

καταγωγής. 

 Ενημέρωση για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου και του καθεστώτος 

επικουρικής προστασίας σε μία γυναίκα από την Ερυθραία, 

πιθανολογούμενο θύμα trafficking. 

 Εξατομικευμένη στήριξη και ενημέρωση οκτώ (8) ατόμων που 

ισχυρίζονταν ότι έχουν υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπη και 

εξευτελιστική μεταχείριση (2 άντρες και μία οικογένεια αποτελούμενη 

από τον πατέρα, τη μητέρα και τα δύο ανήλικα τέκνα αφγανικής 

καταγωγής).  

 Παρεμβάσεις στις αστυνομικές αρχές για την ταυτόχρονη 

απελευθέρωση οικογενειών.  

 Παρεμβάσεις στις αστυνομικές αρχές για τη βελτίωση των συνθηκών 

κράτησης των νεοεισερχόμενων αλλοδαπών.  
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 Διερεύνηση και πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων από ειδικούς 

εμπειρογνώμονες με κύριο στόχο αφενός την διευκόλυνση των αρμοδίων αρχών 

εξέτασης αιτημάτων ασύλου σχετικά με άτομα που υποστηρίζουν ότι είναι θύματα 

βασανιστηρίων και αφετέρου την προστασία των θυμάτων από ενδεχόμενη απέλαση. 

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν: 

 

 Ο αριθμός ατόμων της ομάδας στόχου που ωφελήθηκαν από την διαδικασία 

διερεύνησης και πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων ήταν εκατόν τριάντα 
εννιά (139) ενώ η αρχική πρόβλεψη ήταν εκατόν είκοσι (120) άτομα, 

δηλαδή ο στόχος ξεπεράστηκε κατά 15%. 
 Συνεργασία με φορείς που εξυπηρετούν αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες για 

τον καθορισμό επικείμενων ραντεβού: οι επωφελούμενοι παραπέμπονται 

στην οργάνωση είτε από άλλους φορείς και ΜΚΟ είτε από τις αρμόδιες αρχές 

εξέτασης αιτημάτων ασύλου. Η παραπομπή γίνεται πρώτα τηλεφωνικά και 

εγγράφως προκειμένου η έγγραφη παραπομπή να μπει στον φάκελο του 

κάθε επωφελούμενου. Δίνεται προτεραιότητα στις παραπομπές από την 

Υπηρεσία Ασύλου, ειδικότερα σε κρατούμενους, προκειμένου να εξετασθεί η 

περίπτωση τους πριν την διενέργεια της συνέντευξής ή της προσφυγής τους.  

Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος 

διαπιστώθηκε ότι σχετικά με την προσβασιμότητα στην διαδικασία ασύλου 

δίνεται προτεραιότητα από την νεοσυσταθείσα Υπηρεσία Ασύλου στα άτομα 

που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα και έχουν πιστοποιηθεί από τους 

ειδικούς πραγματογνώμονες της οργάνωσης. 

 Συνεχής συνεργασία όλων των εμπλεκομένων της ομάδας διερεύνησης και 

πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων (υπεύθυνη διαχείρισης της ομάδας 

των διερμηνέων, συντονίστρια διερμηνέων, διερμηνείς, διοικητικά υπεύθυνη, 

κοινωνική λειτουργός, ιατρός, νομικός, ψυχίατρος): η πρώτη συνέντευξη/λήψη 

κοινωνικού ιστορικού διενεργείται από την κοινωνική λειτουργό. Σε 

συνεννόηση με την ομάδα εμπειρογνωμόνων ξεκινάει η διαδικασία των 

συνεδριών με την γιατρό, την νομικό και τον ψυχίατρο. Με την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό με την διαβάθμιση του 

Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης (Ευρήματα Διαγνωστικά, Τυπικά, 

Σημαντικά Συμβατά, Συμβατά, Μη Συμβατά). Για κάθε επωφελούμενο τηρείται 

ατομικός φάκελος, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά. Σε συνεργασία με την 

Υπεύθυνη Συντονισμού Διερμηνέων, η επικοινωνία με τους επωφελούμενους 

σε όλες τις φάσεις του προγράμματος συνεπικουρείται από τους 

πιστοποιημένους διερμηνείς της ΜΕΤΑδρασης. 
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 Συνεργασία με φορείς που εξυπηρετούν αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες για 

την παραπομπή επωφελούμενων του προγράμματος, των οποίων οι 

συγκεκριμένες ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν από τις δράσεις της 

ΜΕΤΑδρασης: κατά την διάρκεια της λήψης του κοινωνικού ιστορικού, η 

κοινωνική λειτουργός καταγράφει τις ανάγκες του κάθε επωφελούμενου και η 

κοινωνιολόγος τον/την παραπέμπει κατά προτεραιότητα σε άλλες οργανώσεις 

ή εξειδικευμένους φορείς για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους. Ο κάθε φορέας 

ενημερώνεται εγγράφως από την κοινωνιολόγο του προγράμματος και όταν 

πρόκειται για επείγουσα περίπτωση ενημερώνεται και τηλεφωνικώς. Επίσης, 

το διοικητικό προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα νοσοκομεία και οργανώνει 

τις παραπομπές για την διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων, σε συνεργασία με 

την εξειδικευμένη ιατρό. Σε παραπομπές επωφελούμενων/ευάλωτων 

περιπτώσεων, οι οποίοι δυσκολεύονται να μεταβούν στην υπηρεσία που τους 

έχουμε παραπέμψει, οι εθελοντές αναλαμβάνουν να τους συνοδεύσουν.  

 Παραπομπή μη επωφελούμενων του προγράμματος για νομική-ιατρική-

ψυχολογική υποστήριξη. Ενημέρωση για τις πηγές της κοινότητας που 

μπορούν να τους φανούν χρήσιμες (στέγη-υλική βοήθεια): στα γραφεία της 

οργάνωσης προσέρχονται άτομα, τα οποία δεν μπορούν να υπαχθούν στην 

διαδικασία διερεύνησης και πιστοποίησης βασανιστηρίων αλλά χρήζουν 

άμεσης ιατρικής, νομικής και κοινωνικής στήριξης. Η κοινωνιολόγος δρα 

παραπεμπτικά σε κάθε τέτοια περίπτωση.  

 Σύνταξη και επιμέλεια ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με την πιστοποίηση 

θυμάτων βασανιστηρίων για την ομάδα στόχο: σε συνεργασία με την 

εξειδικευμένη ομάδα και το διοικητικό προσωπικό και με γνώμονα την σωστή 

ενημέρωση της ομάδας στόχου του προγράμματος, η Επιστημονικά 

Υπεύθυνη του προγράμματος συνέταξε και επιμελήθηκε ένα ενημερωτικό 

φυλλάδιο για την συγκεκριμένη δράση προκειμένου να διανεμηθεί σε χώρους, 

όπως τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου εντός και εκτός Αττικής και 

συνεργαζόμενοι φορείς. Σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Δημοσιότητας 

επιμελήθηκαν την τελική μορφή του φυλλαδίου.       

 Σύνταξη και επιμέλεια ενημερωτικού εντύπου για το πρόγραμμα που 

απευθύνθηκε στους χειριστές της Υπηρεσίας Ασύλου: από την στενή 

συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου προέκυψε η ανάγκη ενημέρωσης των 

χειριστών συνεντεύξεων ασύλου και καταγραφέων προκειμένου να έχουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την διαδικασία που ακολουθείται και για τα 

κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της 

Κωνσταντινούπολης, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν το προφίλ των 

προς διερεύνηση θυμάτων βασανιστηρίων και να τους παραπέμπουν στην 

ΜΕΤΑδραση.  
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 Εισήγηση από την εμπειρογνώμονα νομικό του προγράμματος στα στελέχη 

της Υπηρεσίας Ασύλου: σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης στην 

Υπηρεσία Ασύλου, διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα εισήγησης το εθνικό και 

διεθνές νομικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία διερεύνησης και 

πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων.   

 Εξειδικευμένη ιατρική εκπαίδευση από την ιατρό εμπειρογνώμονα: λόγω του 

αυξημένου αριθμού παραπομπών, κρίθηκε σκόπιμο να ενισχυθεί η ομάδα 

γιατρών. Η εξειδικευμένη ιατρός, η οποία έχει 25ετή πείρα στην διερεύνηση 

θυμάτων βασανιστηρίων, παρείχε 50 ώρες ιατρικής εκπαίδευσης και 50 ώρες 

επιτόπιας εποπτείας με σκοπό την επιμόρφωση νέου γιατρού σχετικά με την 

ιατρική διερεύνηση των εξεταζόμενων περιπτώσεων και την μεθοδολογία 

πιστοποίησης τους.   

 Έξι συναντήσεις της διεπιστημονικής ομάδας: κάθε μήνα ορίζεται μια 

ημερομηνία σε συνεννόηση με όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα με 

σκοπό να συζητηθούν θέματα που αφενός άπτονται των εκθέσεων 

πραγματογνωμοσύνης και αφετέρου τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν 

από την υλοποίηση του έργου. 

 

Επωφελούμενοι Μέτρου 4.2.2 

Επείγοντα 

2013 

Αριθμός ατόμων που υποστηρίχτηκαν 

νομικά στα σημεία εισόδου της χώρας 
 2.583 άτομα 

 

Επείγοντα 

2013 

Αριθμός ατόμων της ομάδας στόχου 

που ωφελήθηκαν από υπηρεσίες 

κοινωνικής μέριμνας 

139 άτομα 

Επείγοντα 

2013 

Σύνολο περιπτώσεων όπου 

παρασχέθηκαν υπηρεσίες διερμηνείας 

σε ΜΚΟ/ άλλους φορείς κατά την 

περίοδο αναφοράς 

58 συνεδρίες 

 

 

Χρηματοδότηση: 

 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι κατά 100 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσφύγων, ωστόσο η Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η ΜΕΤΑδραση έλαβε την  πρώτη δόση του έργου 

(προκαταβολή) ένα μήνα σχεδόν μετά τη λήξη αυτού (24/12/2013).  
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Τίτλος: Συνοδείες Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Μέτρο 4.2.1  

Χρονοδιάγραμμα: 01/04/2013-30/09/2013 

Προϋπολογισμός: 94.000,00 € 

Πηγή Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (Επείγοντα Μέτρα 2013) 

Υπεύθυνος Συντονισμού: Λυδία Μπισάρα 

 

 

Από την 1η Απριλίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, η ΜΕΤΑδραση συνόδευσε 188 

ανήλικα, 83% πάνω από τους προβλεπόμενους στόχους, μέσω της διενέργειας 62 

συνοδειών. Ειδικότερα, σε 56 συνοδείες συνοδεύτηκαν 155 ανήλικα που βρίσκονταν 

είτε σε επισφαλείς συνθήκες είτε σε κέντρα κράτησης προς δομές φιλοξενίας 

(Γραφήματα 4-5), ενώ η πλειοψηφία των παιδιών ήταν Αφγανικής υπηκοότητας 

(Γράφημα 6). 

 

Γράφημα 4:  Σημεία Παραλαβής Ανηλίκων 

 

 

 

Γράφημα 5:  Σημεία Παράδοσης Ανηλίκων 
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Γράφημα 6: Χώρες Καταγωγής των Ασυνόδευτων παιδιών 

 

 

Ενίσχυση της συνεργασίας με το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής  

Λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας και της αυξημένης προσέλευσης ασυνόδευτων 

ανηλίκων στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής (Π.Γ.Α) καθώς και της ατελούς 

πληροφόρησης σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται στις συνοδείες 

ασυνόδευτων ανηλίκων, κρίθηκε απαραίτητη η σταθερή παρουσία στελέχους της 

ΜΕΤΑδρασης στο Γραφείο. Ειδικότερα, κοινωνική λειτουργός, με ειδικότητα 

παιδαγωγού, εκπαιδεύτηκε κατάλληλα από την συντονίστρια του προγράμματος  

συνοδειών και, από την 16η Αυγούστου 2013, εγκαταστάθηκε σε χώρο που 

παραχωρήθηκε στο Π.Γ.Α.  

Το εν λόγω στέλεχος της Οργάνωσης έχει αναλάβει τις απαραίτητες επαφές με τα 

κέντρα υγείας και τη συνοδεία των επωφελούμενων ανηλίκων σ’ αυτά για περεταίρω 

διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων. Τα αποτελέσματα της δράσης 

είναι τα εξής: 

 η ενημέρωση των ανηλίκων σχετικά με τη διαδικασία ασύλου, το 

ιδιαίτερο νομικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται, τα δικαιώματά τους, 

τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αν φύγουν από τα 

κέντρα φιλοξενίας, καθώς και το ρόλο και τις παροχές της δομής που 

έχει οριστεί να τους φιλοξενήσει  

 η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης έτσι ώστε τα παιδιά να 

κατανοήσουν ότι η διαμονή τους στα κέντρα φιλοξενίας αποτελεί την 

πιο ασφαλή επιλογή 

 η άμεση/ εύκολη πρόσβαση/μεταφορά των επωφελούμενων ανηλίκων 

σε μονάδες υγείας για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων 
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Από τους 33 ανήλικους που ενημερώθηκαν από τη συνεργάτη της ΜΕΤΑδρασης στο 

Π.Γ.Α, οι 21 αποδέχτηκαν τη θέση στο κέντρο φιλοξενίας έτσι όπως ορίζεται από 

σχετικό έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α. Τα 32 παιδία ήταν αγόρια, στην πλειοψηφία τους από 

το Αφγανικής και Πακιστανικής καταγωγής, 15-17 χρονών (Γραφήματα 7-8).  

 

Γράφημα 7: Χώρες Καταγωγής των Ασυνόδευτων παιδιών 

 

 

Γράφημα 8: Ηλικία των Ασυνόδευτων παιδιών 

 

 

Εθελοντικές συνοδείες ανηλίκων  
Λόγω καθυστέρησης στην ανάθεση υλοποίησης του έργου αλλά και της αυξημένης 

και επιτακτικής ανάγκης για τη μεταφορά ανηλίκων προς κέντρα φιλοξενίας, η 

ΜΕΤΑδραση αποφάσισε να αξιοποιήσει εθελοντές προς αυτό το σκοπό. Εθελοντές-

κοινωνικοί επιστήμονες εκπαιδεύτηκαν από τη συντονίστρια του προγράμματος για 

τη θέση του επικεφαλής της συνοδείας σε ειδικό σεμινάριο, ενώ οι εθελοντές-

διερμηνείς είχαν ήδη εκπαιδευτεί από προηγούμενο σεμινάριο. Συγκεκριμένα, 10 

εθελοντές/στελέχη της ΜΕΤΑδρασης αξιοποιήθηκαν σε 11 συνοδείες και συνόδευσαν 

συνολικά 32 ανήλικα (Γράφημα 9).  
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Γράφημα 9: Συνοδείες βάσει εθελοντικής προσφοράς της ΜΕΤΑδρασης 

 

 

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω γράφημα, τα περισσότερα ασυνόδευτα παιδία 

που συνοδεύτηκαν από τους εθελοντές βρίσκονταν σε κέντρα κράτησης. Ακολούθως, 

μεγάλο ποσοστό κατέχουν τα ασυνόδευτα ανήλικα που βρίσκονταν σε επισφαλείς 

συνθήκες, ενώ μικρότερο ποσοστό κατέχουν τα ασυνόδευτα ανήλικα που διέμεναν 

σε δομές φιλοξενίες αλλά χρειάστηκε, κατόπιν αιτήματος από το Ε.Κ.Κ.Α, να 

συνοδευτούν, είτε για την υποβολή αιτήματος ασύλου, είτε γιατί αποτέλεσαν 

περιπτώσεις επανένωσης. 

 

Χρηματοδότηση: 
 

Το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής στο σχέδιο είναι 100%. 

 

 

 

 

 

Τίτλος: LSC – Νομική στήριξη σε Κέντρα ταυτοποίησης και 
Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) σε Λέσβο, Σάμο και Χίο 

Χρονοδιάγραμμα: 1/11/2013 – 30/6/2014 

Προϋπολογισμός: 130.000,00 € 

Πηγή Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2012 

Υπεύθυνος Συντονισμού: Χριστίνα Δημάκου 

 

Στο πλαίσιο του τακτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2012 

υλοποιήθηκε το έργο «LSC – Νομική στήριξη σε Κέντρα ταυτοποίησης και 
Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) σε Λέσβο, Σάμο και Χίο». 
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Κατά τους δύο πρώτους μήνες υλοποίησης (Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2013), οι 

δικηγόροι της Οργάνωσης προέβησαν στις εξής ενέργειες: 

 Παροχή νομικής συνδρομής και συμβουλευτικής σε 1.013 αλλοδαπούς, 

συλληφθέντες λόγω της παράνομης εισόδου στη χώρα. Η παρουσία των 

δικηγόρων της ΜΕΤΑδρασης στα σημεία εισόδου εξασφαλίζει την αναλυτική 

ενημέρωσή των επωφελούμενων του προγράμματος σχετικά με τις 

διαδικασίες σε γλώσσα που κατανοούν, ιδίως στις περιπτώσεις που ζητήθηκε 

από τους επωφελούμενους η παροχή διευκρινίσεων και επεξηγήσεων σε 

εξατομικευμένο επίπεδο σχετικά με τις πληροφορίες που τους είχαν 

παρασχεθεί από άλλους φορείς (κυρίως από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες). Οι εξατομικευμένες ατομικές συνεδρίες των δικηγόρων 

του προγράμματος με τους επωφελούμενους που εκδήλωναν σχετικό 

ενδιαφέρον διασφαλίζουν ότι οι τελευταίοι απολαμβάνουν το δικαίωμά τους 

για ανεμπόδιστη πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. 

 Παροχή νομικής υποστήριξης κατά τη διαδικασία ασύλου σε δέκα (10) 

επωφελούμενους. 

 Παρεμβάσεις για ασυνόδευτους ανήλικους: Οι συνεργαζόμενοι με τη 

ΜΕΤΑδραση δικηγόροι προέβησαν σε προφορικές και έγγραφες παρεμβάσεις 

προς τις τοπικές αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές για την άμεση 

ενεργοποίηση των διαδικασιών μεταφοράς ασυνόδευτων ανηλίκων σε 

κατάλληλες δομές φιλοξενίας, σε συνεργασία με το ΕΚΚΑ και τη ΜΕΤΑδραση. 

 

Συνάντηση ομάδας δικηγόρων  
 

Στις 6-7 Δεκεμβρίου 2013, επ’ ευκαιρίας του εκπαιδευτικού σεμιναρίου της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι δικηγόροι, η συντονίστρια του σχεδίου 

και η εμπειρογνώμονας σε θέματα θυμάτων βασανιστηρίων και πληροφοριών 

χωρών καταγωγής, πραγματοποίησαν συνάντηση στην Αθήνα για το συντονισμό 

των δράσεων σε όλα τα σημεία υλοποίησης του προγράμματος. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκε δίωρη συνάντηση με έμπειρο στέλεχος της Ύπατης Αρμοστείας 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με στόχο την παροχή χρήσιμων συμβουλών, οδηγιών 

και κατευθύνσεων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών νομικής στήριξης και τη 

συζήτηση των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι των 

νησιωτικών επαρχιών.  
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Επωφελούμενοι LSC 

ΕΤΠ 2012 

Αριθμός ατόμων που 

υποστηρίχτηκαν νομικά 

στα σημεία εισόδου της 

χώρας 

 1.013 άτομα 

 

 

Χρηματοδότηση: 

 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι κατά 75 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 

2012 και κατά 25% από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας. Η ΜΕΤΑδραση έλαβε την  πρώτη δόση του έργου (προκαταβολή) μετά τη 

λήξη αυτού (4/7/2014) και την πάροδο οχτώ μηνών υλοποίησης.  

 

 

Τίτλος: «Support of Vulnerable Groups: UAMs and Victims of 
Torture/ Στήριξη Ευάλωτων Ομάδων: Ασυνόδευτα 
Ανήλικα και Θύματα Βασανιστηρίων» 

Χρονοδιάγραμμα: 01/10/2013-30/06/2014 

Προϋπολογισμός: 220.000,00 € 

Πηγή Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

Υπεύθυνος Συντονισμού: Λυδία Μπισάρα 

 

Από την 1η Οκτωβρίου 2013 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου “Support of Vulnerable 

Groups: UAMs and Victims of Torture” το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Προσφύγων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 

Μέσω του έργου αυτού και μέχρι την 31η Οκτωβρίου, συνοδεύτηκαν συνολικά 23 

παιδιά – 19 αγόρια και 4 κορίτσια. 11 από τα ανήλικα είχαν καταγωγή από  το 

Αφγανιστάν, 6 από το Πακιστάν, 2 από το Ιράκ, 1 από το Μπαγκλαντές, 1 από το 

Μαρόκο, 1 από τη Σομαλία και 1 από το Λίβανο. 

 

Χρηματοδότηση: 
Το έργο “Support of Vulnerable Groups: UAMs and Victims of Torture” 

χρηματοδοτείται 75%από το Ευρωπαικό Ταμείο Προσφύγων και 25% από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η ΜΕΤΑδραση έλαβε 

την πρώτη δόση του έργου μετά την λήξη του και συγκεκριμένα την 6η Ιουλίου 2014. 
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Τίτλος: Δημιουργία ηλεκτρονικού πολυλεξικού σε πέντε 
γλώσσες - Έργο 1.3.γ/11 

Χρονοδιάγραμμα: 10/12/2014 – 30/6/2014 

Προϋπολογισμός: 140.000,00 € 

Πηγή Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

Υπεύθυνος Συντονισμού: Μαρία Δάφνη Παππά 

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών 2011, 

Δράση 1.3.γ, υλοποιήθηκε το έργο «Δημιουργία ηλεκτρονικού πολυλεξικού σε 
πέντε γλώσσες». 

 

Στο πλαίσιο του έργου 1.3.γ/11, βασικός στόχος ήταν η δημιουργία και παραγωγή 

ενός ηλεκτρονικού πολύ-λεξικού σε μορφή DVD ROM σε 5 γλώσσες: Αλβανικά, 

Γεωργιανά, Αραβικά, Ρώσικα και Ουρντού/Παντζαμπί. 

 

Το πολύ - λεξικό περιλαμβάνει: 

1. 6.150 λέξεις από τα ελληνικά στις 5 γλώσσες και αντίστροφα, όπου είναι 

σημασιολογικά εφικτό:  

 λήμματα, τα οποία εικονοποήθηκαν εφόσον δεν επρόκειτο για 

αφηρημένες έννοιες 

 μονοσήμαντα παραδείγματα χρήσης λημμάτων  

 για μονοσήμαντα λήμματα έγινε απλή μετάφραση 

 για πολυσήμαντα λήμματα δόθηκαν παραδείγματα βασισμένα στις 

διαφορετικές έννοιες του λήμματος και μετάφρασή τους. 

2. Αυτόματη φωνητική απόδοσή των λέξεων με ένα «κλικ» πάνω στη λέξη για 

έλεγχο προφοράς της λέξης. 

3. Πίνακες με χρόνους ρημάτων/ παραδείγματα.  

4. Πίνακες με κλίσεις ουσιαστικών/ παραδείγματα.  

5. Δημιουργία επτά θεματικών ενοτήτων συχνά χρησιμοποιούμενων σε 

καθημερινές καταστάσεις. Με σκοπό την αρτιότερη κάλυψη των 

επικοινωνιακών περιστάσεων στις οποίες αναφέρεται το υλικό των διαλόγων 

κάθε θεματικής ενότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των 

εκπροσώπων συλλόγων μεταναστών κατά τη συνάντηση της 6ης φάσης (βλ. 

κατωτέρω) αποφασίστηκε να αυξηθεί ο αριθμός των διαλόγων από επτά (7) 

σε δέκα οκτώ (18), ώστε να ανταποκρίνονται σε ένα ευρύτερο φάσμα 
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συνθηκών επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, οι επτά (7) θεματικές ενότητες 

διαμορφώθηκαν ως εξής: 

  

α) μετακίνηση, μέσα μεταφοράς:  
1. Στο περίπτερο 

2. Στο μετρό 

3. Ταξιδεύω με… 

β) αγορές:  
4. Στο φούρνο 

5. Σε κατάστημα ρούχων 

6. Στη λαϊκή αγορά 

γ) κατοικία: 
7. Ψάχνω σπίτι από αγγελία 

8. Στο καινούργιο σπίτι 

δ) εργασία: 
9. Ψάχνω δουλειά από αγγελία 

10. Στον ΟΑΕΔ 

ε) εκπαίδευση: 
11. Στο δημοτικό σχολείο 

12. Μαθήματα Ελληνικών 

στ) υγεία: 
13. Στον παθολόγο  

14. Στον οδοντίατρο  

15. Στον ορθοπεδικό 

ζ) δημόσιες υπηρεσίες:   
16. Στην τράπεζα 

17. Στο ταχυδρομείο  

18. Στο δήμο 

 

Εφαρμογή του υλικού σε multimedia 

 

1. Autorun (αυτόματη εκκίνηση του DVD-ROM) χωρίς εγκατάσταση στον 

υπολογιστή αλλά και δυνατότητα εγκατάστασης, 

2. Εισαγωγικό μενού επιλογής γλώσσας όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια 

από 5 γλώσσες για το περιβάλλον που θα βλέπει.  

3. Μόλις επιλέξει γλώσσα περιβάλλοντος ο χρήστης θα μεταφερθεί στο μενού 

έναρξης όπου μπορεί να πλοηγηθεί σε μία από τις παρακάτω ενότητες. Σε 
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οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να επιστρέψει στο μενού έναρξης από το 

εικονίδιο «Σπίτι». 

- «Λεξικό», όπου επιλέγει λήμματα, βλέπει μεταφράσεις και παραδείγματα, 

ακούει την εκφώνηση του λήμματος. Το κάθε λήμμα συνοδεύεται (όπου 

αυτό είναι εφικτό) από εικόνα. 

- «Γραμματική» όπου  μπορεί να επιλέξει ρήματα/ουσιαστικά και επίθετα 

προκειμένου να δει πίνακες κλίσης και παραδείγματα της χρήσης τους  

- «7 σενάρια / συνηθισμένες καταστάσεις» όπου ο  χρήστης επιλέγει ένα 

σενάριο π.χ. στο γιατρό και θα μπορεί να παρακολουθεί δεκαοχτώ (18) 

διαλόγους με τις τυπικές και συνηθέστερες προτάσεις / λέξεις που 

χρησιμοποιούνται. Οι διάλογοι είναι υποτιτλισμένοι, ο χρήστης τους 

ακούσει στα ελληνικά, μπορεί να διαβάσει το ξεχωριστό λεξιλόγιο της κάθε 

ενότητας, καθώς και να λύσει ασκήσεις εξάσκησης/κατανόησης. 

4. «Τελική αυτό-αξιολόγηση» όπου ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις επιλογής (drag and drop). 

 

Στο έργο απασχολήθηκαν δέκα (10) πιστοποιημένοι διερμηνείς της ΜΕΤΑδρασης, 

δύο από κάθε γλώσσα, οι οποίοι προέβησαν στη μετάφραση και τον έλεγχο της 

μετάφρασης των εισαγωγικών κειμένων, των λημμάτων, των παραδειγμάτων, των 

κανόνων γραμματικής και των διαλόγων του πολυλεξικού. Επίσης, απασχολήθηκε 

εθελοντικά ομάδα πιστοποιημένων διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης για τον έλεγχο των 

μεταφράσεων. Την επιλογή των λημμάτων, τη συγγραφή των διαλόγων και την 

επιμέλεια σε όλα τα ελληνικά μέρη του λεξικού είχε αναλάβει ομάδα δύο (2) 

φιλολόγων, με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 

αλλοδαπούς.  

 

Το πολυλεξικό παρουσιάστηκε σε δύο φάσεις σε άτομα της ομάδας στόχο και 

συγκεκριμένα οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με:  

- τα άτομα επαφής των φορέων «’Ενωση Αιγυπτίων Εργαζομένων», «Πακιστανική 

Κοινότητα Ελλάδος «Η Ενότητα», Φόρουμ Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα, 

Ελληνογεωργιανό Πολιτιστικό Σύλλογο «Caucasus»,  

- λοιπών ανεξάρτητων αλλοδαπών που παρακολουθούσαν μαθήματα ελληνικών στη 

ΜΕΤΑδραση κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

- των συντελεστών του έργου (ομάδα φιλολόγων & διερμηνέων, ομάδα έργου).  

 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του πρώτου 

σχεδίου του πολυλεξικού, οι συμμετέχοντες/-ουσες χρησιμοποίησαν την εφαρμογή 
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σε πραγματικό χρόνο στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών της ΜΕΤΑδρασης, 

και συμπλήρωσαν ειδικό έντυπο αξιολόγησης για τη μέτρηση του επιπέδου 

ικανοποίησής τους από τη χρήση του.   

Οι παρατηρήσεις των εκπροσώπων των φορέων και των λοιπών ερωτώμενων 

ελήφθησαν υπόψη, όπου αυτό ήταν εφικτό, για την προσαρμογή – διόρθωση του 

πολυλεξικού.  

Κατά την ολοκλήρωση του έργου, παρουσιάστηκε εκ νέου στους ως άνω 

συμμετέχοντες στην τελική του μορφή και συμπληρώθηκε ειδικό έντυπο αξιολόγησης 

για τη μέτρηση του επιπέδου ικανοποίησής τους από τη χρήση του. 

 

Τέλος, το πολυλεξικό αναπαράχθηκε σε 4.000 αντίτυπα, τα οποία διανεμήθηκαν σε 

ΜΚΟ, συλλόγους μεταναστών και ατομικά στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία 

της ΜΕΤΑδρασης και αναρτήθηκε και στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της ΜΕΤΑδρασης 

σε μορφή html ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η χρήση του από άτομα της 

ομάδας - στόχο.  

 

Χρηματοδότηση: 

 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι κατά 75 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών – Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 και κατά 25% από το 

Υπουργείο Εσωτερικών.  

 

 

Τίτλος: Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Διερμηνείας στις 
Ελληνικές Επιτροπές Προσφυγών (ABC εφεξής) 

Χρονοδιάγραμμα: 1/01/2013-31/12/2013 

Χρηματοδότηση: 435.577,00 €  

 

Τίτλος: Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Διερμηνείας στις 
Ελληνικές Επιτροπές Προσφυγών (ABC)- Υποέργο που 
αφορά τον Πρώτο Βαθμό της Διαδικασίας Ασύλου 

Χρονοδιάγραμμα: 1/6/2013-31/8/2013 και 1/11-31/12/2013 

 

Χρηματοδότηση: 399.313,00 €      

Πηγή 
Χρηματοδότησης: 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες , 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης για το Άσυλο, Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων- Κοινοτικές 

Δράσεις) 

Υπεύθυνη 
Συντονισμού: 

Αντιγόνη Αγγελάκη  

 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ABC» η ΜΕΤΑδραση ανέλαβε την παροχή 

υπηρεσιών διερμηνείας στις Επιτροπές Προσφυγών του Π.Δ. 114/2010, για όλο το 

έτος 2013.  Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, οι υπάρχουσες 10 Επιτροπές 

αναμένονταν να διπλασιαστούν τον Μάρτιο του 2013, το οποίο τελικά έλαβε χώρα 

τον Μάιο.  

 

Με δεδομένη την έναρξη λειτουργίας του πρώτου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου 

στην Αττική, η ΜΕΤΑδραση με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες, κάλυψε τις ανάγκες διερμηνείας της Υπηρεσίας Ασύλου και της 

Αρχής Προσφυγών, κατά το διάστημα Ιούνιος- Αύγουστος, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 

2013. 

 

Η υλοποίηση του προγράμματος περιελάμβανε τις παρακάτω δράσεις: 

 

1. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διερμηνείας στις Ελληνικές 
Επιτροπές Προσφυγών του Π.Δ. 114/2010, στο πλαίσιο της 
εκκαθάρισης εκκρεμών υποθέσεων ασύλου. 

Η ΜΕΤΑδραση, στο πλαίσιο συνεργασίας το οποίο είχε εδραιωθεί ήδη από το 2011, 

συνέχισε την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στις Επιτροπές Προσφυγών.  

Συγκεκριμένα για το διάστημα Ιανουάριος 2013- Δεκέμβριος 2013, παρείχε 

υπηρεσίες διερμηνείας σε 3.523 περιπτώσεις, εκ των οποίων: 

 

o 1.299 στις Επιτροπές Προσφυγών στο Βύρωνα (863 συνεντεύξεις) 
o 1.644 στις Επιτροπές Προσφυγών στα Πατήσια (1.105 συνεντεύξεις) 
o 580 στις Επιτροπές Προσφυγών στο Γαλάτσι  (458  συνεντεύξεις) 

 

2. Επέκταση εξειδικευμένων υπηρεσιών διερμηνείας στον α΄ βαθμό της 
διαδικασίας ασύλου (Π.Δ.114/2010 και νόμος  3907), για τα διαστήματα 
Ιούνιος-Αύγουστος και Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013 

 

i. Παροχή διερμηνείας στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής 
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Κατά το διάστημα των μηνών Ιουνίου-Αυγούστου και Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013, η 

ΜETAδραση παρείχε υπηρεσίες διερμηνείας στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου 

Αττικής και στην κινητή μονάδα αυτού, στην Αμυγδαλέζα. Συγκεκριμένα: 

Κατά το προαναφερθέν διάστημα παρασχέθηκαν υπηρεσίες διερμηνείας σε 5.770 

περιπτώσεις εκ των οποίων: 

 

o 2.385 καταγραφές αιτημάτων ασύλου 

o 1.743 συνεντεύξεις 

 

ii. Διερμηνεία μέσω τηλεδιάσκεψης στα Περιφερειακά Γραφεία 
Ασύλου εκτός Αττικής και στις Αστυνομικές Αρχές εξέτασης 
αιτημάτων υπό το Π.Δ. 114/2010, συμπεριλαμβανομένου του 
διεθνούς αερολιμένα Αθηνών.  

Κατά το διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου και Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013, η 

ΜΕΤΑδραση παρείχε διερμηνεία σε 1.045 υποθέσεις συνολικά. Πιο αναλυτικά: 

 

o 670 υποθέσεις σε ΠΓΑ εκτός Αττικής στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 225 

αιτήσεις ασύλου και 193 συνεντεύξεις εκ των οποίων 49% έγιναν μέσω 

τηλεδιάσκεψης 

o 375 υποθέσεις σε Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, εκ των οποίων 303 

συνεντεύξεις,  σε Χίο , Ιωάννινα, Ηράκλειο, Λέρο, Λέσβο, Ορεστιάδα, Πάτρα, 

Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Βόλο. 76,5% των υποθέσεων αυτών 

πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης.  

 

3. Διοργάνωση Σεμιναρίων Κατάρτισης Διερμηνέων για την παροχή 
υπηρεσιών σε διαδικασίες ασύλου  

i. Εμπλουτισμός Εκπαιδευτικού Υλικού 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, και σε συνέχεια εκτίμησης αναγκών αλλά και της 

αντίστοιχης έρευνας αγοράς, εμπλουτίστηκε το εκπαιδευτικό υλικό, με την υλοποίηση 

των παρακάτω αγορών: 

 

Χάρτες 

 2 Άτλαντες Ανατομίας 

 2 Παγκόσμιοι Πολιτικοί Χάρτες 

 1 Χάρτης διπλής όψεως της Αφρικής 

 1 Χάρτης διπλής όψεως της Ασίας 

 1 Χάρτης για το Αναπαραγωγικό Σύστημα του Άνδρα 
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 1 Χάρτης για το Αναπαραγωγικό Σύστημα της Γυναίκας 

Λεξικά  

 Ελληνικό Ερμηνευτικό Λεξικό Νομικών Όρων 

 Λεξικό Ελληνικής Γλώσσας 

 Αγγλικό-Ελληνικό- Αγγλικό Λεξικό Νομικών Όρων 

 Γαλλικό -Ελληνικό- Γαλλικό Λεξικό Νομικών Όρων 

 

ii. Διοργάνωση Σεμιναρίων Κατάρτισης Διερμηνέων 

Αφού ερευνήθηκε το γλωσσικό προφίλ των αιτούντων άσυλο και συνεκτιμήθηκε η 

δυναμικότητα της δεξαμενής διερμηνέων που η ΜΕΤΑδραση έχει στη διάθεσή της για 

την υλοποίηση του προγράμματος, οργανώθηκαν τα παρακάτω σεμινάρια: 

 

 Διοργάνωση 20ουΣεμιναρίου Κατάρτισης Διερμηνέων με αυξημένο 
αριθμό συμμετεχόντων 

Σε συνέχεια ανάρτησης αγγελιών σε εφημερίδες και ανακοινώσεων σε άλλα μέσα, 

έπειτα από επαφές με ενώσεις μεταναστών, την επανεξέταση παλαιότερων αιτήσεων 

και τη σχετική διαλογή, επιλέχθηκαν τελικά 50 συμμετέχοντες για το 20ο Σεμινάριο 

Κατάρτισης Διερμηνέων.  

Το Σεμινάριο έλαβε χώρα 19-30 Μαρτίου 2013 στο ξενοδοχείο Novotel, καθώς ο 

μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων δεν επέτρεπε την διεξαγωγή του στα γραφεία της 

ΜΕΤΑδρασης. Από τους 50 καταρτιζόμενους,  20 κατάφεραν να ολοκληρώσουν 

επιτυχώς τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις εμπλουτίζοντας τη δεξαμενή 

διερμηνέων της Οργάνωσης στις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά (3),  Αλβανικά (2), 

Αμαρικά (1) Αραβικά (4), Γαλλικά (1), Γεωργιανά (2), Μολδαβικά (1) , Ουρντού- 

Παντζαμπί (1), Ρώσικα (3), Σουαχίλι (1), Τουρκικά (1), Φαρσί (1). 

 

 Διοργάνωση 21ου Σεμιναρίου Κατάρτισης Διερμηνέων 

Το Σεμινάριο έλαβε χώρα 21-31 Μαΐου 2013, στα γραφεία της ΜΕΤΑδρασης. Από 

τους 23 καταρτιζόμενους, 10 άτομα κατάφεραν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις 

γραπτές και τις προφορικές εξετάσεις εμπλουτίζοντας τη δεξαμενή διερμηνέων της 

Οργάνωσης στις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά (1),  Αμαρικά (1) Αραβικά (2), 

Παντζαμπί (2), Ρωσικά/Ουκρανικά (1), Φαρσί/Νταρί (1), Νταρί (1), Γεωργιανά (1). 

 

 Διοργάνωση 22ου Σεμιναρίου Κατάρτισης Διερμηνέων 

Το Σεμινάριο έλαβε χώρα 28 Ιουνίου – 8 Ιουλίου 2013, στα γραφεία της 

ΜΕΤΑδρασης. Από τους 25 καταρτιζόμενους, 10 ολοκλήρωσαν με επιτυχία το 
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σεμινάριο εμπλουτίζοντας τη δεξαμενή διερμηνέων της Οργάνωσης στις παρακάτω 

γλώσσες: Αραβικά (1), Κινεζικά (2), Αγγλικά/Γαλλικά (1), Γαλλικά (1), Φαρσί (2), 

Φαρσί/Νταρί (1), Ουρντού/Παντζαμπί (1), Ταμίλ/Σινχάλα (1). 

 

 Διοργάνωση 23ου Σεμιναρίου Κατάρτισης Διερμηνέων 

Το Σεμινάριο έλαβε χώρα 22 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2013, στα γραφεία της 

ΜΕΤΑδρασης. Από τους 25 καταρτιζόμενους 8 ολοκλήρωσαν με επιτυχία το 

σεμινάριο εμπλουτίζοντας τη δεξαμενή διερμηνέων της Οργάνωσης στις παρακάτω 

γλώσσες: Αμαρικά (1), Αραβικά (1), Κινεζικά (1), Φαρσί (1), 

Φαρσί/Νταρί/Ουρντού/Παστό (1), Αγγλικά/Σουαχίλι (1), Αγγλικά(1), 

Αμχαρικά/Τιγκρίνια (1). 

 

 Διοργάνωση 24ου Σεμιναρίου Κατάρτισης Διερμηνέων 

Το Σεμινάριο έλαβε χώρα 16-26 Σεπτεμβρίου, στα γραφεία της ΜΕΤΑδρασης. Στο 

σεμινάριο αυτό πήραν μέρος 30 διερμηνείς και αφορούσε στην λήψη σημειώσεων. 

 

 Διοργάνωση 25ου Σεμιναρίου Κατάρτισης Διερμηνέων 

Το Σεμινάριο έλαβε χώρα 10-22 Οκτωβρίου, στα γραφεία της ΜΕΤΑδρασης. 

Επρόκειτο για ένα εντατικό σεμινάριο το οποίο διοργανώθηκε ειδικά για υποψηφίους 

που μιλούσαν την γλώσσα Μπενγκάλι, προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη ανάγκη 

που υπήρχε για τη  συγκεκριμένη γλώσσα στη διαδικασία ασύλου. Από τους 7 

καταρτιζόμενους, 5 κατάφεραν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις γραπτές 

εξετάσεις,  και 2 τις  προφορικές εξετάσεις. Από αυτούς 1 κατάφερε να ολοκληρώσει 

με επιτυχία το σεμινάριο εμπλουτίζοντας τη δεξαμενή διερμηνέων της Οργάνωσης.  

 

 Διοργάνωση 26ου Σεμιναρίου Κατάρτισης Διερμηνέων 

Το Σεμινάριο έλαβε χώρα 31 Οκτωβρίου – 12 Νοεμβρίου 2013, στα γραφεία της 

ΜΕΤΑδρασης. Από τους 26 καταρτιζόμενους, 5 ολοκλήρωσαν με επιτυχία το 

σεμινάριο εμπλουτίζοντας τη δεξαμενή διερμηνέων της Οργάνωσης στις παρακάτω 

γλώσσες: Αλβανικά (1), Νταρί (2), Αγγλικά (1), Ουρντού/Παντζαμπι (1). 

 

4. Διοργάνωση Σεμιναρίων Εκπαίδευσης πάνω στην χρήση των 
Υπηρεσιών Διερμηνείας 

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 221 άτομα στην χρήση υπηρεσιών διερμηνείας κατά την 

διάρκεια υλοποίησής του προγράμματος, στο πλαίσιο 8 διαφορετικών 
εκπαιδεύσεων.  
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5. Εξασφάλιση δομών ασφάλειας και ασφάλιση εξοπλισμού. 

Η ΜΕΤΑδραση ακολούθησε μία σειρά ενεργειών προκειμένου να ενισχυθούν οι 

υπάρχουσες δομές ασφάλειας και να ασφαλιστεί ο εξοπλισμός που βρίσκεται στην 

κατοχή της. Συγκεκριμένα, αγοράστηκαν κάμερες ασφαλείας κλειστού κυκλώματος, 

πυροσβεστήρες, πυρίμαχες κουβέρτες και ηλεκτρικό σύστημα κλειδώματος. Επίσης 

μετά την ολοκλήρωση 2 συναντήσεων με τους ασφαλιστικούς εκπροσώπους, 

συνάφθηκε ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την Interamerican. 

 

6. Μετάφραση εγγράφων για τη διαδικασία ασύλου 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος, οι διερμηνείς της Μετάδρασης 

προχώρησαν στην επεξεργασία και τον εμπλουτισμό του υλικού που είχε ήδη 

μεταφραστεί στο πλαίσιο της συμφωνίας μας 21/2012,  για τη Νέα Υπηρεσία Ασύλου, 

λόγω του διαχωρισμού ενός ενημερωτικού φυλλαδίου για τους αιτούντες άσυλο, σε 

δύο ξεχωριστά: ένα για τις περιπτώσεις του Δουβλίνου, και ένα πιο γενικό φυλλάδιο 

για τις βασικές πληροφορίες για τους αιτούντες άσυλο. Έγινε επίσης επεξεργασία σε  

προηγούμενες μεταφράσεις έγγραφων, όπως πινακίδες, τηλεφωνικά μηνύματα και 

ανακοινώσεις προκειμένου να  αναρτηθούν στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου. Η 

προαναφερθείσα μετάφραση και επεξεργασία πραγματοποιήθηκε σε 11-19 γλώσσες, 

ανάλογα με το περιεχόμενο του εγγράφου. 

Η Μετάδραση επίσης, δέχτηκε και διεκπεραίωσε το αίτημα για μετάφραση του 

σημειώματος που περιέχει τις βασικές πληροφορίες που προκύπτουν από την 

πρόσκληση των Επιτροπών Προσφυγών προς τους αιτούντες άσυλο, το οποίο 

συνοδεύει την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η μετάφραση του εν λόγω υλικού 

πραγματοποιήθηκε σε 17 γλώσσες. 

Τέλος, ολοκληρώθηκε η μετάφραση δύο κειμένων σχετικών με την υποβολή 

προσφυγής κατά απόφασης των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και την παροχή 

πληροφοριών στους αιτούντες,  σε 19 γλώσσες. 

 

7. Διοργάνωση Workshop με θέμα την χρήση των υπηρεσιών διερμηνείας 

Η Μετάδραση διοργάνωσε ένα σεμινάριο για τη χρήση των υπηρεσιών διερμηνείας 

στις 6 και 9 Δεκεμβρίου. Στο σεμινάριο αυτό συμμετείχαν διάφοροι παράγοντες της 

διαδικασίας ασύλου και συγκεκριμένα χειριστές της Υπηρεσίας Ασύλου και μέλη των 

Επιτροπών Προσφυγών.  Λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων, το 

σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε δύο ημέρες, με σκοπό την ενίσχυση της 

δυνατότητας συμμετοχής. Η πρωτοβουλία αυτή για μια ακόμη φορά αγκαλιάστηκε 

από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι την αξιολόγησαν πολύ θετικά και η πλειοψηφία 
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των οποίων εξέφρασε την επιθυμία  για διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης σε 

ετήσια βάση. 

 

8. Διοργάνωση Workshop και συνάντηση για την χρήση των υπηρεσιών 
διερμηνείας με τα μέλη των Επιτροπών Προσφυγών 

Στα πλαίσια του Workshop διοργανώθηκε μια ειδική συνεδρίαση για υπηρεσίες 

διερμηνείας στις Επιτροπές Προσφυγών, με σκοπό την παρουσίαση του 

προγράμματος ABC και τους ρυθμούς υλοποίησής του μέχρι την ημέρα εκείνη. Κατά 

την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα μέλη 

των επιτροπών καθώς και οι τρόποι που θα μπορούσαν αυτά να αντιμετωπιστούν. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση παρέστησαν επίσης ο Συντονιστής των Επιτροπών 

Προσφυγών, ο οποίος δέχτηκε και απάντησε σε ερωτήσεις. 

 

9. Αξιολογήσεις διερμηνέων  

Στο πνεύμα του ολοκληρωμένου συστήματος διαρκούς εκπαίδευσης, αξιολόγησης 

και επανεξέτασης των διερμηνέων που έχει καθιερώσει η ΜΕΤΑδραση, 

πραγματοποιήθηκαν 3  αξιολογήσεις διερμηνέων που είχαν παράσχει τις υπηρεσίες 

τους στο πλαίσιο του προγράμματος. Η συλλογή στοιχείων πραγματοποιήθηκε κατά 

την διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης του προαναφερθέντος Workshop, στις 6 και 

9/12/2013. 

Οι εκθέσεις αξιολόγησης πραγματοποιήθηκαν στη βάση της ανάλυσης ειδικών 

ερωτηματολογίων που είχε προετοιμάσει ο αξιολογητής και τα οποία απευθύνονταν 

στα μέλη των Επιτροπών Προσφυγών. 

 

10. Επαναξιολογήσεις Διερμηνέων 

Κατά το διάστημα υλοποίησης, ολοκληρώθηκαν οι επαναξιολογήσεις 16 διερμηνέων 

στις γλώσσες στις οποίες παρέχουν διερμηνεία. Οι επαναξιολογήσεις αυτές 

πραγματοποιήθηκαν από επαγγελματίες διερμηνείς συνεδρίων και εξωτερικούς 

συνεργάτες της οργάνωσης.  

 

11. Συμμετοχή σε συναντήσεις και σεμινάρια εκπαίδευσης 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος και με σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευσή 

τους, δύο μέλη του προσωπικού της Οργάνωσης συμμετείχαν στην εκπαίδευση του 

EASO με θέμα το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, η οποία διοργανώθηκε στη 

Μάλτα από τις 18 έως 20 Δεκεμβρίου. Και οι δύο συμμετέχοντες είχαν για το σκοπό 

αυτό, ολοκληρώσει με επιτυχία την online εκπαίδευση, από την 18η Νοέμβριου-18η 
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Δεκεμβρίου, πριν από το ταξίδι στη Μάλτα. Εκτός από χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, 

το οποίο η Μετάδραση σχεδιάζει να προσαρμόσει και να υιοθετήσει στο πλαίσιο του 

Σεμιναρίου Κατάρτισης Διερμηνέων, οι συμμετέχοντες έλαβαν επίσης ενδιαφέρουσα 

εκπαίδευση στη διδακτική. 

 

12. Εκτύπωση / Δημοσίευση 

Η Μετάδραση προχώρησε στην επανέκδοση του οδηγού της σχετικά με τη χρήση 

των υπηρεσιών διερμηνείας κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης.  

 

13. Αποστολές 

Κατά την περίοδο υλοποίησης, η Μετάδραση οργάνωσε τις ακόλουθες 8 αποστολές 

για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών διερμηνείας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

χορήγησης ασύλου στα ακόλουθα σημεία: στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου, 

στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ορεστιάδας και στο ΠΓΑ Ν. Έβρου. 

 

 

 

Τίτλος: Ενδυνάμωση των διαδικασιών πρώτης υποδοχής νέων 
αφίξεων μεικτών μεταναστευτικών ροών στα σύνορα 
στην περιοχή του Έβρου και των Νησιών του Αιγαίου 
στην Ελλάδα (New Arrivals Intervention – Project NAI) 

Χρονοδιάγραμμα: 1/1/2013 - 31/12/2013 

Χρηματοδότηση: 725.107,42 €  

 

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας για παρεμβάσεις 
νομικού συμβούλου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες σε θέματα κράτησης με στόχο την 
προώθηση εναλλακτικών μέτρων και την αποτροπή 

της αυθαίρετης κράτησης  

Χρονοδιάγραμμα: 1/1/2013 - 31/12/2013 

Χρηματοδότηση: 4.000,00 €      

Πηγή 
Χρηματοδότησης: 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης για το Άσυλο, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων- Κοινοτικές 

Δράσεις) 

Υπεύθυνη 
Συντονισμού: 

Μαρία Δάφνη Παππά 
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Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΝΑΙ» η ΜΕΤΑδραση ανέλαβε την παροχή 

υπηρεσιών διερμηνείας στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής νεοεισερχόμενων μικτών 

μεταναστευτικών ροών στα ελληνικά σύνορα και συγκεκριμένα στην περιοχή του 

Έβρου (Ορεστιάδα) και στο ανατολικό Αιγαίο (Σάμος, Χίος, Λέσβος, Δωδεκάνησα).  

 

Η υλοποίηση του προγράμματος περιελάμβανε τις παρακάτω δράσεις: 

 

Φάση 1η: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες & αποστολή ομάδων 
διερμηνέων και εποπτών στα σημεία υλοποίησης του προγράμματος 
(Ορεστιάδα, Σάμο, Λέσβο και Χίο): 
 

i. Διαδικασία εξεύρεσης και εκπαίδευσης των διερμηνέων που στελέχωσαν τις 
ομάδες στα σημεία υλοποίησης  
 

Κατά την προεπιλογή των υποψηφίων για το Σεμινάρια Κατάρτισης Διερμηνέων η 

ΜΕΤΑδραση αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία στην εξεύρεση υποψηφίων που να 

διαμένουν μόνιμα στα σημεία υλοποίησης του έργου. Οι ελάχιστοι υποψήφιοι 

συνήθως απασχολούνται ήδη από τις τοπικές αστυνομικές αρχές ή έχουν αναπτύξει 

δραστηριότητα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση  

με τις προϋποθέσεις της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας που ορίζονται από τον 

Κώδικα Δεοντολογίας των Διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης.  

 

Για σκοπού οργανώθηκαν σεμινάρια, στο πλαίσιο άλλων έργων, κατά τη διάρκεια του 

2013 και συγκεκριμένα:  

 

 21ο Σεμινάριο Κατάρτισης Διερμηνέων 

 22ο Σεμινάριο Κατάρτισης Διερμηνέων (28 Ιουνίου - 5 Ιουλίου 2013)  

 23ο Σεμινάριο Κατάρτισης Διερμηνέων (22 Ιουλίου - 2 Αυγ 2013)  

 24ο Σεμινάριο Κατάρτισης Διερμηνέων (16 - 27 Σεπτεμβρίου  2013)  

 25ο Σεμινάριο Κατάρτισης Διερμηνέων (10 - 17 Οκτωβρίου 2013)  

 26ο Σεμινάριο Κατάρτισης Διερμηνέων (31 Οκτωβρίου - 12 Νοεμβρίου 2013) 

 

Παρ 'όλα αυτά, στα ως άνω Σεμινάρια επιλέχθηκαν και συμμετείχαν συνολικά 12 

υποψήφιοι που δήλωναν διαθεσιμότητα για απασχόληση εκτός αττικής.  

 

Επιπλέον, διοργανώθηκαν μεμονωμένες συναντήσεις με διερμηνείς που επιλέχθηκαν 

για να στελεχώσουν τις ομάδες του έργου ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά σχετικά 
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με τα καθήκοντά τους, το πλαίσιο του προγράμματος και τις λεπτομέρειες 

μετεγκατάστασης.   

 

ii. Διαδικασία εξεύρεσης και εκπαίδευσης των εποπτών που στελέχωσαν τις 
ομάδες στα σημεία υλοποίησης 

 

Δυσκολίες επίσης αντιμετωπίστηκαν όσον αφορά στην εξεύρεση κατάλληλων 

υποψηφίων για τη θέση του Επόπτη Διερμηνέων σε τοπικό επίπεδο με εμπειρία στον 

τομέα, οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει συνεργασία, σε εθελοντική βάση ή όχι, με τις 

τοπικές ΜΚΟ και πολιτικές οργανώσεις. Γι’ αυτό ορισμένες φορές προτιμήθηκε να 

σταλούν στα σημεία έμπειροι επόπτες της ΜΕΤΑδρασης από την Αττική.  

 

α) Επικοινωνία και διεξαγωγή συνεντεύξεων με δέκα (10) υποψηφίους.  

 

β) Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση εποπτών στις κάτωθι περιπτώσεις:  

 

1.  Αθήνα (20-24/3/2013): εκπαίδευση επόπτη Χίου  

2. Αθήνα (3-5/4/2013): εκπαίδευση επόπτη Λέσβου 

3. Αθήνα (13-16/5/2013): εκπαίδευση επόπτη Σάμου 

4. Σάμος (15/7/2013): εκπαίδευση εποπτών Χίου και Σάμου για τη χρήση της 

νέας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων 

5. Σάμος (21-31/8/2013): Εκπαίδευση στο πεδίο αντικαταστατών εποπτών 

Σάμου και Χίου 

6. Αθήνα (19-22/9/2013)Εκπαίδευση αντικαταστατών εποπτών Σάμου, Χίου 

και Ορεστιάδας και επανεκπαίδευση επόπτη Λέσβου και συμμετοχή στη 

Συνάντηση Εποπτών της ΜΕΤΑδρασης της 20ης Σεπτεμβρίου.  

  

iii. Οριστικοποίηση τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας για τους 
διερμηνείς και τους επόπτες του προγράμματος 

 

Λόγω του γεγονότος ότι σε κάθε σημείο υλοποίησης ακολουθούνταν από τους 

συνεργαζόμενους φορείς διαφορετικές πρακτικές λειτουργίας και με στόχο την 

αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών διερμηνείας, αναπτύχθηκαν διαφορετικές 

τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας για κάθε σημείο υλοποίησης, με βάση τις 

παρατηρήσεις που έλαβε η ΜΕΤΑδραση από τους κατά τόπον επόπτες της.  

 

iv. Συντονιστικές αποστολές στα σημεία υλοποίησης 

 

Πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) συντονιστικές αποστολές: 
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1. Ορεστιάδα (13-14/3/2013): Συμμετοχή στην εκπαίδευση του προσωπικού της 

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής που θα στελέχωνε το ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου, 

πραγματοποίηση συνάντησης με εκπροσώπους της Υπηρεσίας και τον 

Διευθυντή του Κέντρου και παρουσίαση της ομάδας διερμηνέων και εποπτών 

της ΜΕΤΑδρασης.  

2. Λέσβος (20/3/2013): Συναντήσεις με τις τοπικές αρχές που διεξήχθησαν 

προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την υλοποίηση του έργου και 

παρουσίαση της ομάδας διερμηνέων και εποπτών της ΜΕΤΑδρασης. 

3. Χίος (1-2/4/2013): ομοίως 

4. Σάμος (18-19/4/2013): ομοίως 

5. Σάμος (21-22/5/2013): Συντονιστική αποστολή από κοινού με τους 

εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με 

στόχο τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των φορέων 

στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας και την αξιολόγηση της 

κατάστασης στο Κέντρο. 

6. Ορεστιάδα (20-22/6/2013): ομοίως 

7. Χίος (1-3/8/2013): Συναντήσεις με τοπικές αρχές προκειμένου να 

ενημερωθούν για τις αντικαταστάσεις/αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων, 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων, συνάντηση με τους 

διερμηνείς και τους επόπτες, διεξαγωγή συνεντεύξεων με τοπικά 

εγκατεστημένους υποψήφιους επόπτες.  

8. Σάμος (4-9/8/2013): ομοίως 

9. Λέσβος (3-4/10/2013): Συντονιστική αποστολή από κοινού με τους 

εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

 

v. Εκπαίδευση χρηστών υπηρεσιών διερμηνείας  

 

Πραγματοποιήθηκαν δέκα (10) σεμινάρια κατάρτισης χρηστών των υπηρεσιών 

διερμηνείας, κατά τη διάρκεια των οποίων εκπαιδεύτηκαν εξήντα (60) στελέχη 

συνεργαζόμενων φορέων. 

 

vi. Εγκατάσταση ομάδων διερμηνέων στα σημεία υλοποίησης του 
προγράμματος 

 

Αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων διερμηνέων και εποπτών που εγκαταστάθηκαν 

στα σημεία υλοποίησης του προγράμματος (Ορεστιάδα, Λέσβος, Σάμος, Χίος, 

Δωδεκάνησα) πραγματοποιούνταν κατόπιν συνεννόησης με την Ύπατη Αρμοστεία 
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του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες βάσει των αναγκών που προέκυπταν κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης.  

 

Η κάθε ομάδα περιελάμβανε από 2 έως 5 διερμηνείς τοπικά εγκατεστημένους, οι 

οποίοι συνεπικουρούνταν από μία ομάδα διερμηνέων εγκατεστημένων στην Αθήνα, 

οι οποίοι ενίσχυαν τα σημεία μέσω αποστολών ή παροχής υπηρεσιών διερμηνείας 

μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης.  

Οι γλώσσες που καλύφθηκαν μέσω τοπικά εγκατεστημένων διερμηνέων ήταν: 

Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί, Νταρί, Ουρντού, Παντζαμπί, Κουρδικά Σορανί καθώς και 

Σομαλικά και Παστό από την Αθήνα.  

 

vii. Εγκατάσταση εποπτών στα σημεία υλοποίησης του προγράμματος 

 

Συνολικά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου επιλέχθηκαν, εκπαιδεύθηκαν και 

εγκαταστάθηκαν εκ περιτροπής στα σημεία υλοποίησης τους προγράμματος εννέα 

(9) επόπτες διερμηνέων σε έξι (6) θέσεις και συγκεκριμένα:  

 

- Δύο (2) επόπτες στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου 

- Ένας (1) επόπτης στη Χίο 

- Ένας (1) επόπτης στη Σάμο 

- Ένας (1) επόπτης στη Λέσβο 

- Κατά την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου ταυτοποίησης/κράτησης 

Λέσβου, η ΜΕΤΑδραση ενίσχυσε την τοπικά εγκατεστημένη ομάδα με 

έναν έμπειρο επόπτη ο οποίος είχε ήδη παράσχει τις υπηρεσίες του κατά 

τη διάρκεια της δημιουργίας των μοντέλων συνεργασίας στο Κέντρο 

(ΕΧΠΑ) Σάμου. 

 

Φάση 2: Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις διαδικασίες πρώτης 
υποδοχής και παροχής βασικών πληροφοριών, με συστηματικό τρόπο, σε 
νεοαφιχθέντες που φτάνουν παράτυπα στην Ελλάδα.  
 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου η ΜΕΤΑδραση παρείχε υπηρεσίες 

διερμηνείας σε 16.058 περιπτώσεις με φυσική παρουσία, μέσω αποστολών και μέσω 

του συστήματος τηλεδιάσκεψης που εγκατέστησε η ΜΕΤΑδραση σε όλα τα σημεία 

υλοποίησης πλην των Δωδεκανήσων, όπου οι υπηρεσίες διερμηνείας παρέχονταν σε 

διαφορετικά νησιά της περιοχής μέσω φυσικής παρουσίας ή τηλεφωνικής 

διερμηνείας. Πιο συγκεκριμένα: 
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i. Διερμηνεία κατά τη διάρκεια των διαδικασιών καταγραφής των νέων αφίξεων 

που πραγματοποιούνται από το προσωπικό της αστυνομίας και το προσωπικό της 

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σε 13.830 περιπτώσεις. Οι ενέργειες αυτής της 

κατηγορίας συμπεριλαμβάνουν την καταγραφή των στοιχείων των αλλοδαπών, την 

υποδοχή και την παροχή αρχικής ενημέρωσης, τη διερμήνευση εγγράφων, την 

επίδοση αποφάσεων, τις διαδικασίες δακτυλοσκόπησης και τις συνεδρίες με γιατρό, 

κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο. 

 

ii. Διερμηνεία κατά ενημερωτικές συνεδρίες σε ομάδες ή μεμονωμένους 

νεοεισερχόμενους που πραγματοποιούνταν από στελέχη/νομικούς συμβούλους της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε 1.721 περιπτώσεις.   

 

iii. Διερμηνεία κατά ενημερωτικές συνεδρίες σε ομάδες ή μεμονωμένους 

νεοεισερχόμενους που πραγματοποιούνταν από στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης σε 371 περιπτώσεις. 

 

iv. Διερμηνεία κατά ενημερωτικές συνεδρίες σε ομάδες ή μεμονωμένους 

νεοεισερχόμενους που πραγματοποιούνταν από στελέχη/νομικούς συμβούλους της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε νησιά και γειτονικές 

περιοχές σε 126 περιπτώσεις.  

 

v. Μετάφραση ενημερωτικού φυλλάδιου του προγράμματος ή άλλου 
πληροφοριακού υλικού που παρέχεται στις νέες αφίξεις  
 

 

Η ΜΕΤΑδραση ανέλαβε τη μετάφραση τριών (3) ενημερωτικών φυλλαδίων για την 

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής σε 10 γλώσσες, κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε η 

Ύπατη Αρμοστεία σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης 

Υποδοχής, καθώς και τη μετάφρασή της σε πέντε (5) γλώσσες των πινακίδων που 

τοποθετήθηκαν στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου.   

 

Επιπλέον, η ΜΕΤΑδραση ανέλαβε τη μετάφραση και εκτύπωση του ενημερωτικού 

φυλλαδίου του προγράμματος σε δεκατέσσερις (14) γλώσσες και συγκεκριμένα: 

Φαρσί, Νταρί, Πάστο, Αραβικά, Κουρδικά Σορανί, Ουρντού, Αμαρικά, Τουρκικά, 

Γεωργιανά, Γαλλικά, Ισπανικά, Κινέζικα, Σομαλικά και Μπενγκάλι.  

 

vi. Διανομή πακέτων βοηθείας (non-food items) σε νέες αφίξεις σε συνεργασία των 

στελεχών της Ύπατης Αρμοστείας και των Εποπτών της ΜΕΤΑδρασης.  
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vii. Αξιολoγήσεις διερμηνέων  

 

Πραγματοποιήθηκαν επτά (7) αποστολές για την αξιολόγηση των διερμηνέων και 

των εποπτών του προγράμματος. Οι διερμηνείς αξιολογήθηκαν και από τους 

επόπτες και το προσωπικό της ΜΕΤΑδρασης προέβη σε ατομικές αυτοαξιολογήσεις. 

 Πιο αναλυτικά: 

  

1η Αποστολή Αξιολόγησης (20-21/6/2013) ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου 

Αξιολογήθηκαν 6 διερμηνείς και 2 επόπτες από το προσωπικό της Υπηρεσίας 

Πρώτης Υποδοχής, τους αστυνομικούς, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, το ΔΟΜ και την Ιατρική Παρέμβαση και τους επωφελούμενους.  

 

2η αποστολή αξιολόγησης (21-22/6/2013) Λέσβος  

Αξιολογήθηκαν 2 διερμηνείς και 1 επόπτρια από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες.  

 

3η Αποστολή Αξιολόγησης (10-12/9/2013) Χίος  

Αξιολογήθηκαν 12 διερμηνείς και 1 επόπτρια από το προσωπικό της Υπηρεσίας 

Πρώτης Υποδοχής, τους αστυνομικούς, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες και τους Γιατρούς του Κόσμου. 

 

4η Αποστολή Αξιολόγησης (24-26/9/2013) Σάμος  

Αξιολογήθηκαν 8 διερμηνείς και 1 επόπτης από το προσωπικό της Υπηρεσίας 

Πρώτης Υποδοχής, τους αστυνομικούς, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες και την Ιατρική Παρέμβαση.  

 

5η Αποστολή Αξιολόγησης (6-9/11/2013) Ορεστιάδα  

Αξιολογήθηκαν 11 διερμηνείς και 2 επόπτες από το προσωπικό της Υπηρεσίας 

Πρώτης Υποδοχής, τους αστυνομικούς, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, το ΔΟΜ και την Ιατρική Παρέμβαση. 

 

6η Αποστολή Αξιολόγησης (3-5/12/2013) Λέσβος  

Αξιολογήθηκαν 6 διερμηνείς και 2 επόπτες από το προσωπικό της Υπηρεσίας 

Πρώτης Υποδοχής, τους αστυνομικούς, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες και τους Γιατρούς του Κόσμου. 
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7η Αποστολή Αξιολόγησης (10-12/12/2013) Σάμος  

Αξιολογήθηκαν 5 διερμηνείς και 1 επόπτης από το προσωπικό της Υπηρεσίας 

Πρώτης Υποδοχής, τους αστυνομικούς, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, το ΔΟΜ και την Ιατρική Παρέμβαση.  

 

viii. Οργάνωση τριήμερου Workshop στην Ορεστιάδα (14-16/12/2014) 

 

Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων που 

εμπλέκονται στο έργο και για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τη χρήση 

των υπηρεσιών διερμηνείας προς όφελος της ομάδας-στόχο,η ΜΕΤΑδραση 

οργάνωσε Workshop με θέμα «Διερμηνεία στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής» που 

πραγματοποιήθηκε 14-16 Δεκεμβρίου στην Ορεστιάδα.  

 

Συνολικά πενήντα οκτώ (58) συμμετέχοντες παρακολούθησαν το σεμινάριο, 

συμπεριλαμβανομένων διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης (20) και Εποπτών (7) από όλα 

τα σημεία υλοποίησης του προγράμματος, στελεχών της Ύπατης Αρμοστείας του 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες από τη Λέσβο (1), τη Χίο (1), τη Ρόδο (1), την Ορεστιάδα 

(2) και την Αθήνα (1), μέλη της ομάδας έργου της ΜΕΤΑδρασης (7) και τους 

εκπροσώπους της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (13), της Ιατρικής Παρέμβασης (4) 

και του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (1).  

 

ix. Συνοδείες ασυνόδευτων ανηλίκων  

 

Λόγω της μεγάλης ανάγκης για συνοδεία ανηλίκων από τις παραμεθόριες περιοχές 

της Ελλάδας προς κατάλληλους χώρους φιλοξενίας, από τις 15 Οκτωβρίου 2013 

μέχρι το τέλος του έτους, εξασφαλίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος η συνέχιση 

της δράσης των συνοδειών ασυνόδευτων ανηλίκων με χρηματοδότηση από την 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

 

Κατά την εν λόγω περίοδο, συνοδεύτηκαν συνολικά 70 παιδιά (61 από το 

Αφγανιστάν, 7 από τη Συρία, 1 από το Πακιστάν και 1 από το Ιράν) , όλα αρσενικού 

φύλου, μέσω της διενέργειας 22 συνοδειών. Τα περισσότερα παιδιά 

παρελήφθησαν από τη Μυτιλήνη και την Ορεστιάδα (Γράφημα 10), ενώ η πλειοψηφία 

των ανηλίκων παραδόθηκε σε δομές φιλοξενίας στην Αθήνα και το Βόλο (Γράφημα 

11). Η ηλικία των παιδιών κυμαίνεται από 12-17 χρονών (Γράφημα 12).  
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Γράφημα 10: Σημεία Παραλαβής Ανηλίκων 

 

 

Γράφημα 11: Σημεία Παράδοσης Ανηλίκων 

 

 

Γράφημα 12: Ηλικία των Ασυνόδευτων ανηλίκων 
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x. Τέλος, διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) αποστολές για την 

παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε νομικό σύμβουλο της Ύπατης Αρμοστείας του 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για θέματα κράτησης με στόχο την προώθηση 

εναλλακτικών μέτρων και την αποτροπή της αυθαίρετης κράτησης.  

 

1. Ξάνθη – Κομοτηνή – Παρανέστι (19-21/6/2013) με τη συμμετοχή δύο 

διερμηνέων στις γλώσσες Αραβικά και Φαρσί/Νταρί. 

2. Θεσσαλονίκη (15-17/7/2013) με τη συμμετοχή δύο διερμηνέων στις γλώσσες 

Αραβικά και Φαρσί/Νταρί. 

3. Αλεξανδρούπολη (18/20/12/2013) με τη συμμετοχή ενός διερμηνέα στις 

γλώσσες Φαρσί/Νταρί. 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Τίτλος: SURE VD Αsia: Sustainable Return for Vulnerable Returnees 

from Iraq, Pakistan, Mongolia 

Χρονοδιάγραμμα: 1/11/2012 – 30/04/2014 

Προϋπολογισμός: 7.428, 00 € 

Πηγή 
Χρηματοδότησης: 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών (Κοινοτικές Δράσεις) 

Υπεύθυνος 
Συντονισμού: 

Αντιγόνη Αγγελάκη 

 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα το Νοέμβριο του 2012 με συντονιστή την Caritas 

Austria, και εταίρους τις οργανώσεις: Refugee Action (Αγγλία), Caritas Belgium, 

Maatwerk bij Terugkeer, και μη Κυβερνητικές Οργανώσειςαπό τις χώρες καταγωγής 

μεταναστών: Caritas Mongolia, ETTC (Iraq), WELDO (Pakistan).  

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος μέσα στο 2013, το οποίο έχει ορίζοντα 

υλοποίησης μέχρι και τον Απρίλιο του 2014, η ΜΕΤΑδραση συμμετείχε δια τριών 

αντιπροσώπων της σε εκπαιδευτική εβδομάδα που οργανώθηκε αποκλειστικά για το 

σκοπό αυτό στις Βρυξέλλες, από την Caritas Belgium. Θεματική των εκπαιδεύσεων 

που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2013 ήταν η παροχή συμβουλευτικής 

τόσο για την επιστροφή όσο και για την επανένταξη υπηκόων τρίτων χωρών: 

παρουσίαση του πλαισίου στο Βέλγιο, παρακολούθηση συνεντεύξεων με 
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επωφελούμενους, συναντήσεις  με άλλους φορείς (ΔΟΜ, FedAsil), παρουσίαση 

συστήματος Caritas Βελγίου.  

 

Επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτήθηκε η συμμετοχή 2 στελεχών 

της ΜΕΤΑδρασης σε workshop που οργανώθηκε τον Απρίλιο του 2013 στη Βιέννη 

της Αυστρίας με σκοπό την εξειδίκευση στη συμβουλευτική για την επανένταξη 

ευάλωτων ατόμων από το Ιράκ, το Πακιστάν και τη Μογγολία μέσα από μελέτη 

περιπτώσεων. Στο πλαίσιο του εν λόγω Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε και 

συνάντηση με την Υπεύθυνη του Προγράμματος σχετικά με τις δυσκολίες στο 

ελληνικό πλαίσιο και διερεύνηση πιθανών λύσεων.  

 

Χρηματοδότηση: Μέσα στο 2013 η ΜΕΤΑδραση έλαβε δύο εμβάσματα συνολικού 

ύψους 7.428 €  

 

 

 

 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Εθελοντικές δράσεις που υλοποίησε η ΜΕΤΑδραση κατά το 2013 ήταν οι 

παρακάτω:  

 

1) Μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για αιτούντες άσυλο και 
πρόσφυγες 

  

Με δεδομένη τη μεγάλη ζήτηση για παροχή μαθημάτων εκμάθησης ελληνικής 

γλώσσας, η ΜΕΤΑδραση συνέχισε την διοργάνωσή τους, σε εθελοντική βάση.  

 

Η περίοδος εγγραφών διήρκησε από 30/1/2013 έως 8/2/2013. Δημιουργήθηκαν δύο 

(2) τμήματα αρχαρίων των 20 ατόμων έκαστο, που λειτουργούσαν παράλληλα κάθε 

Τετάρτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 16:30 έως και 19:30. 

 

Επίσης οργανώθηκαν τέσσερις (4) ομάδες των πέντε (5) ατόμων, για την 

πραγματοποίηση ιδιαίτερων και εντατικών μαθημάτων (προσαρμοσμένα στο επίπεδο 

και τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες των μαθητών) .  

Από τους προαναφερόμενους επωφελούμενους, ένα (1) άτομο, έπειτα από εντατικά 

 μαθήματα, έδωσε εξετάσεις και πέρασε στα ΤΕΙ Αθήνας στο τμήμα 

Φυσικοθεραπείας. Ο ίδιος επωφελούμενος ολοκλήρωσε με επιτυχία το Σεμινάριο 
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Κατάρτισης Διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης και πιστοποιήθηκε ως διερμηνέας της 

Οργάνωσης. 

Στα μαθήματα δίδαξαν επτά (7) εθελοντές Εκπαιδευτές – Φιλόλογοι. Στα διαλείμματα 

των μαθημάτων προσφέρονταν ροφήματα και βουτήματα στους μαθητές με έξοδα 

που ανέλαβαν τα στελέχη και μέλη της Μετάδρασης.  

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι μαθητές – μέλη της ομάδας στόχος έλαβαν την μέγιστη 

δυνατή φροντίδα από τα στελέχη της Μετάδρασης και τους εθελοντές, όχι μόνο ως 

προς τα μαθήματα της γλώσσας, αλλά και ως προς την επίλυση διαφόρων 

προβλημάτων που αντιμετώπιζαν για την επιβίωση και την ένταξη τους στην 

ελληνική κοινωνία.  

 

2) Παροχή Υπηρεσιών διερμηνείας σε Νοσοκομεία στην Αθήνα μέσω φυσικής 
παρουσίας και μέσω τηλεδιάσκεψης 

 

Η ΜΕΤΑδραση κατόπιν αιτημάτων από Νοσοκομεία στην Αθήνα παρείχε υπηρεσίες 

διερμηνείας σε εθελοντική βάση για την διευκόλυνση της επικοινωνίας του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού με πολίτες τρίτων χωρών. Στο πλαίσιο αυτής της 

δράσης εξυπηρετήθηκαν τα εξής νοσοκομεία: 

 

α) Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο» 

β) Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς» 

γ) Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας» 

δ) Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»  

ε) Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

στ) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού»  

ζ) Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»  

η) Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας- Πατησίων «Η Αγία Όλγα» 

θ) Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» 

ι) Γενικό Νοσοκομείο «Τζάνειο» 

κ) Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»  

 

3) Μέλος του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας 

 

Από την σύσταση του Δικτύου η ΜΕΤΑδραση είναι ενεργό μέλος του Δικτύου 

ενισχύοντας τις προσπάθειες για την δημιουργία μηχανισμών καταγραφή 

ρατσιστικών περιστατικών.  
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4) Συμβουλευτική στήριξη  των υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να 

επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους 

 

Εξαιτίας του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι 

επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους αλλά αδυνατούν λόγω 

οικονομικών και άλλων δυσκολιών η ΜΕΤΑδραση, με ίδιους πόρους ξεκίνησε την 

προετοιμασία προγράμματος εθελοντικών επιστροφών εξετάζοντας το πλαίσιο και το 

νομικό καθεστώς που πρέπει να διέπει τις συγκεκριμένες δράσεις καθώς και τον 

τρόπο ενημέρωσης και καταγραφής των ενδιαφερομένων. 

 

Η Οργάνωση βρισκόταν σε συνεργασία με άλλες Οργανώσεις στην Ε.E που 

υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα και έχουν σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο.  

 

 

 

Δράσεις Προβολής & Δημοσιότητας – Λοιπές Κοινωνικές Δράσεις  

 

Με ευθύνη του Τμήματος Δημοσιότητας της Οργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν:   

 

Ι. Εκδηλώσεις  
 
 
Ημερίδα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου "Ο Κύκλος της Βίας" στο Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης τις 19/10, με παρουσίαση από τη Μαρία Πίνιου Καλλή, 
εμπειρογνώμονα της ΜΕΤΑδρασης σε θέματα πιστοποίησης θυμάτων 
βασανιστηρίων, του θέματος ''Τα βασανιστήρια ως μηχανισμός ελέγχου και 
άσκησης εξουσίας''. 
 
 

 
 
 
Περισσότερα: http://on.fb.me/1ib1NIL 

http://bit.ly/1gAT1IE 

 
 
 
 
 
 

http://on.fb.me/1ib1NIL
http://bit.ly/1gAT1IE
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Παρακολούθηση της ειδικής παράστασης του "ΒΟΫΤΣΕΚ" που δόθηκε για την 
ομάδα μας στο Θέατρο Άττις, την Πέμπτη 21/11 
 
 

 
 
 
 
Θεατρικό δρώμενο "Ένα ταξίδι... ένα παιδί" στο θέατρο του Νέου Κόσμου από 
την ομάδα της ΜΕΤΑδρασης, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου.  
 
Την ημέρα της παράστασης συγκεντρώθηκαν ρούχα και παιχνίδια που τις επόμενες 
ημέρες διανεμήθηκαν στους ξενώνες Ασυνόδευτων Ανηλίκων. 
 
 

 

 
 
 
Πρόσκληση στο facebook: http://on.fb.me/P6eNrx 
Παρουσίαση της εκδήλωσης στο facebook / φωτογραφίες: http://on.fb.me/1mb4a0k 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://on.fb.me/P6eNrx
http://on.fb.me/1mb4a0k
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Workshop με θέμα "Διερμηνεία στις Διαδικασίες Ασύλου", στον πολυχώρο 
Gazarte στις 6 & 9 Δεκεμβρίου 2013 και  
 
Workshop με θέμα «Διερμηνεία στις Διαδικασίες της Πρώτης Υποδοχής», στην 
Ορεστιάδα από 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2013. 
 
 

  
 
Παρουσίαση στο site / φωτογραφίες: http://bit.ly/1fBsWc9 

 

 

Ομαδικό project και προετοιμασία εκδήλωσης για την παγκόσμια Ημέρα 
Μητρικής Γλώσσας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 21/2/2014 σε 
συνεργασία με το Κολλέγιο Τέχνης & Design ΑΚΤΟ 
 

  

 

http://bit.ly/1fBsWc9
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ΙΙ. Κοινωνική Δράση 
 
Συμμετοχή στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στην οποία 
βρίσκονταν 240 πρόσφυγες, 80 εκ των οποίων παιδιά (15 βρέφη), στο Κέντρο 
Προσφύγων στο Λαύριο. Συγκέντρωση και αποστολή μη ευπαθών τροφίμων και 
ειδών προσωπικής υγιεινής & καθαριότητας. 
Επικοινωνία της δράσης στο facebook: http://on.fb.me/1pzPgSY 
 
Πρόγραμμα συναντήσεων ομαδικής ενδυνάμωσης των μελών της ομάδας, 
κυρίως των Διερμηνέων 
 
«Πρόγραμμα Έκφρασης – Επικοινωνίας – Ενδυνάμωσης»  - Drama Therapy 
από 2 Σεπτεμβρίου έως 19 Οκτωβρίου του 2013 
 
Επικοινωνία με ΕΔΕΕ (Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος) και 
πρόταση για συνεργασία στον επόμενο διαγωνισμό δημιουργίας Young Lions 
Competition 
 
Δημιουργία & εμπλουτισμός λίστας ηλεκτρονικών διευθύνσεων φίλων, 
συνεργατών και δημοσιογράφων 
 
Αρχειοθέτηση ψηφιακού υλικού 
 
Παρακολούθηση του διαδικτύου, administration και καθημερινός 
εμπλουτισμός του site και των social media (facebook & twitter).  
 
Επισημαίνεται ότι με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα αυτό, από τα 
μέσα Ιουλίου μέχρι τέλος του 2013, επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα νούμερα: 
 
facebook: 883 likes στη σελίδα με 80 περίπου αναρτήσεις 
twitter: 1968 ακόλουθοι με 313 twits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://on.fb.me/1pzPgSY
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ΙΙΙ. Σχεδιασμός & παραγωγή έντυπου υλικού και εικαστικών, όπως: 
 

 αφισέτες Α4 και φυλλάδια Α5 για τα σεμινάρια διερμηνέων 

 corporate εικαστικού οθόνης/wall paper 
 εξώφυλλο για το cd του πολυλεξικού 

 εικαστικού πινακίδας για ενημέρωση ύπαρξης "Γραφείου Ενημέρωσης 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων" στη Νέα Υπηρεσία Ασύλου 

 εντύπων για Πιστοποίηση Θυμάτων Βασανιστηρίων, ενός δίπτυχου για το 
κοινό κι ενός μονόφυλλου για τους χειριστές 

 12σέλιδου/6πτυχου εταιρικού εντύπου 

 6 διαφορετικών εικαστικών / infographics που παρουσιάζουν στατιστικά 
στοιχεία από το σύνολο των ενεργειών μας 

 αφισών & καρτών για τα social media και το website  

 corporate folder 

 εικαστικού, προσκλήσεων, αφισών και προγραμμάτων για τη θεατρική 
παράσταση 

 ευχητήριας κάρτας για το Νέο Χρόνο 
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