
Η φυγΗ από τΗ χώρα τόυς 
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Η πρόςταςια τόυς 
ειναι υπόχρεώςΗ μας.
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Οι πόροι του ΕΣΠ προέρχονται από χρηματοδοτήσεις για 

την υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, 

καθώς και από χορηγίες, δωρεές, εισπράξεις από ειδικές 

εκδηλώσεις και συνδρομές μελών. 

901 11 174 174

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είναι Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί 

Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Όραμά 

μας είναι να έχει πρόσβαση σε μια αξιοπρεπή ζωή κάθε 

πρόσφυγας που βρίσκεται στην Ελλάδα. Αποστολή μας 

είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους και να τους 

βοηθήσουμε να ζουν χωρίς φόβο.  Το ΕΣΠ περιλαμβάνεται 

στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική 

Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 

του ΟΗΕ (ECOSOC), είναι επιχειρησιακός εταίρος της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UN-

HCR), μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου για Πρόσφυγες και Εξόριστους (ECRE), μέλος 

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τα Παιδιά που έχουν 

Χωριστεί από τις οικογένειες τους (SCEP) και συμμετέχει 

στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

(ΕΕΔΑ). Διοικείται από εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο με 

διετή θητεία που προσφέρει τις υπηρεσίες  του εθελοντικά.

το όραμά μας

προσθέστε κι εσείς έναν κρίκο 
στην «αλυσίδα αλληλεγγύης» 
του εςπ καλώντας μόνο απο 
σταθερό ότε στον αριθμό:  

χρέωση-δωρεά 3,68€/κλήση (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)
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Μην έχοντας άλλη επιλογή, οι πρόσφυγες καταφεύγουν και 

στην Ελλάδα για να γλυτώσουν από τους διωγμούς που 

υφίστανται στη χώρα τους. Γι’ αυτό χρειάζονται στήριξη. 

Στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, από το 1989 

καθημερινά τους παρέχουμε δωρεάν νομικές και κοινωνικές 

συμβουλές και υπηρεσίες. Προωθούμε τα δικαιώματά τους 

και δραστηριοποιούμαστε για τη σωστή ενημέρωση και την 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν 

τους πρόσφυγες και το άσυλο.

Οι άνθρωποί μας - δικηγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

διερμηνείς, εξειδικευμένο προσωπικό

και πολλοί εθελοντές- παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην 

Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τον Έβρο. Υποδεχόμαστε τους 

πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο και τους βοηθάμε να 

θέσουν με αξιοπρέπεια τις βάσεις για μια νέα ασφαλή ζωή. 

Προτεραιότητα δίνουμε σε ευάλωτες περιπτώσεις, όπως 

αυτές των ασυνόδευτων ανηλίκων, μονογονεϊκών οικογενειών 

και θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

η αποστολή μας

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ*

είναι “«…το πρόσωπο το οποίο εξαιτίας δικαιο-

λογημένου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, 

εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών 

πεποιθήσεων, βρίσκεται εκτός της χώρας της 

οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν μπορεί, ή, λόγω 

του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί την προστασία της 

χώρας αυτής…”.

Διεθνής Σύμβαση της Γενεύης 
για το Καθεστώς του Πρόσφυγα, 1951 

«Οι βασανιστές μου με είχαν με τα χέρια και 

τα πόδια δ εμένα, γύρω από έναν πάσσαλο. Με 

χτυπούσαν με βέργες. Άλλες φορές με ανάγκαζαν 

να παραμένω όρθιος για ατέλειωτες ώρες, 

ξυπόλητος, σε πάτωμα γεμάτο νερό…»

“Βασανίστηκα για τις ιδέες μου γιατί ήταν αντίθετες με το καθεστώς της χώρας μου. Αν δεν έφευγα για την Ελλάδα, σήμερα θα ήμουν νεκρός”

Από μαρτυρία πρόσφυγα:

Από μαρτυρία πρόσφυγα:
ΠυξίδΑ. “H γειτονιά των προσφύγων”

Στην Πυξίδα, το Διαπολιτισμικό 

Κέντρο του ΕΣΠ για την προώθηση 

της ένταξης προσφύγων, επιδιώ-

κουμε την ομαλή ένταξη των προσφυγικών οικογενειών 

στην ελληνική κοινωνία και την αρμονική συνύπαρξη 

των διαφορετικών πολιτισμών. Γι’ αυτό, διευκολύνουμε 

την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, παρέχουμε 

δωρεάν μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, Η/ Υ κ.ά. 

σε πρόσφυγες κάθε ηλικίας, καθώς και ενισχυτική 

διδασκαλία σε μαθητές ελληνικών σχολείων. Παράλληλα, 

στην «ΠΥΞΙΔΑ» μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν σε 

πολιτιστικές, μορφωτικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές 

δραστηριότητες.

* Συμβουλεύουμε τους πρόσφυγες για τις διαδικασίες 

που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να αναγνωρισθεί το 

καθεστώς τους και να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. 

Δικηγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί και διερμηνείς του ΕΣΠ 

βρίσκονται ή επισκέπτονται συστηματικά σημεία εισόδου 

(ακριτικές περιοχές) και χώρους κράτησης νεοαφιχθέντων 

και ενημερώνουν τις τοπικές Αρχές πάνω σε θέματα διεθνούς 

προστασίας και δικαιωμάτων των προσφύγων.

* Εκπροσωπούμε τους πρόσφυγες σε δικαστήρια για 

υποθέσεις σχετικές με το άσυλό τους ή/και την προάσπιση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

* Οργανώνουμε σεμινάρια σχετικά με ζητήματα ασύλου και 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

* υλοποιούμε σχετικές με το αντικείμενό μας μελέτες, 

διεθνούς και ελληνικής νομοθεσίας και δημιουργούμε 

πληροφοριακό υλικό το οποίο προωθούμε σε κάθε 

ενδιαφερόμενο.

* Φροντίζουμε για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών 

των προσφύγων. 

* διευκολύνουμε την ανεξαρτητοποίηση και την ένταξή τους 

στην ελληνική πραγματικότητα. Παρέχουμε συμβουλευτική 

υποστήριξη και βοήθεια σε θέματα στέγασης, εκπαίδευσης, 

εξεύρεσης εργασίας, αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας 

και ανάπτυξης πολιτισμικών δράσεων.

νομική & κοινωνική
συνδρομή

* Το ΕΣΠ στον όρο «πρόσφυγας» περιλαμβάνει και τους δικαιούχους 

άλλου είδους διεθνούς προστασίας (όπως επικουρικής ή ανθρωπιστικού 

καθεστώτος), σύμφωνα με το ΠΔ 114/2010 καθώς επίσης και άλλες ευάλωτες 

περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών (όπως ασυνόδευτους ανήλικους, θύματα 

εμπορίας ανθρώπων).
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