
Legal Centre Lesvos Έκθεση Απολογισμού Δράσεων για το 2020

Το 2020, η Legal Centre Lesvos παρείχε εξατομικευμένες νομικές πληροφορίες και συνδρομή σε 865
περιπτώσεις ατόμων και οικογενειών, σχετικά με: την προετοιμασία για συνεντεύξεις για το παραδεκτό και το
βάσιμο του αιτήματος ασύλου, κατανόηση του περιεχομένου και προσφυγή κατά αποφάσεων απόρριψης
αιτήσεων διεθνούς προστασίας, υποβολή μεταγενέστερων αιτήσεων διεθνούς προστασίας, αιτήσεις για
επανένωση με μέλη της οικογένειας σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) βάσει του κανονισμού
Δουβλίνο ΙΙΙ, παραπομπές για ασφαλή στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, ψυχολογική και ψυχοκοινωνική
υποστήριξη και εκπροσώπηση σε ποινικές διαδικασίες. Επιπλέον, η Legal Centre Lesvos συνέχισε να
παρακολουθεί και να καταγράφει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: δημοσιεύοντας πολυάριθμες
εκθέσεις, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες συνηγορίας και προσφεύγοντας με υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από τα άτομα που επωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες της Legal Centre Lesvos το 2020, περίπου το 66% ήταν
υπήκοοι από το Αφγανιστάν, το 11% ήταν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το 5% από τη Συρία.
Τα υπόλοιπα άτομα που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της Legal Centre Lesvos την περίοδο αυτή ήταν από
το Ιράν, το Καμερούν, το Ιράκ, το Σουδάν, τη Γκάμπια, το Κουβέιτ, τη Γουινέα, το Τόγκο, την
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Κονγκό, τη Νιγηρία, την Παλαιστίνη, ανιθαγενείς/το Κουρδιστάν, άλλα
ανιθαγενή άτομα, τη Σομαλία, την Υεμένη, την Μπουρκίνα Φάσο, το Μπουρούντι, την Αίγυπτο, την Ακτή
Ελεφαντοστού, τη Λιβύη, τη Μαυριτανία, το Μαρόκο και την Ουγκάντα.

Το 84% των ατόμων αυτών φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας και, μετά το
κλείσιμό του, στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μαυροβουνίου/Καρατέπε- το 5%
φιλοξενήθηκε σε οικογενειακό καταυλισμό του Δήμου Καρατέπε- το 8% σε ιδιωτικά ή άλλα καταλύματα και
το 3% σε καταλύματα της οργάνωσης “Ηλιακτίδα”. Στα άτομα και οι οικογένειες που υποστηρίχθηκαν από
τη Legal Centre Lesvos συμπεριλαμβάνονται ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα βασανιστηρίων, σεξουαλικής
κακοποίησης και άτομα με σοβαρές ψυχικές και σωματικές ασθένειες και αναπηρίες.

Η διαχείριση των υποθέσεων των ατόμων περιελάμβανε την εργασία διερμηνέων, εθελοντών χειριστών
υποθέσεων, Ελλήνων δικηγόρων, συντονιστών και εργαζομένων σε θέματα συνηγορίας και επικοινωνίας.



Κατανομή των περιπτώσεων ανά εθνικότητα 2020

Κατανομή ευαλοτήτων 2020,των ατόμων που ανέφεραν/δήλωσαν ευαλωτότητες



Κατανομή καταλυμάτων 2020

1. Διαχείριση υποθέσεων και νομική συνδρομή
· Το 2020, εθελοντές της Legal Centre Lesvos που έλαβαν σχετική εκπαίδευση, σε συνεργασία
με τέσσερις Έλληνες δικηγόρους, παρείχαν εξατομικευμένες νομικές πληροφορίες και συνδρομή σε
865 υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων 569 παιδιών και 583 γυναικών.

· Οι Έλληνες δικηγόροι της Legal Centre Lesvos εκπροσώπησαν, κατά μέσο όρο, 5 άτομα ανά
μήνα στη διαδικασία ασύλου, συνοδεύοντάς τα στις συνεντεύξεις ασύλου και υποβάλλοντας νομικά
υπομνήματα.

· Η Legal Centre Lesvos συνέδραμε 65 οικογένειες στο πλαίσιο των διαδικασιών
οικογενειακής επανένωσης και εκπροσώπησε τουλάχιστον 37 από αυτές με αιτήσεις οικογενειακής
επανένωσης το 2020. Πολλές από αυτές τις υποθέσεις εκκρεμούν ακόμη προς επίλυση, αλλά
τουλάχιστον 24 αιτήσεις οικογενειών που εκπροσωπήθηκαν από τη Legal Centre Lesvos εγκρίθηκαν,
οδηγώντας σε επανενώσεις σε 8 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, και συγκεκριμένα στη Γαλλία, τη
Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

· Η Legal Centre Lesvos συνέδραμε σε περισσότερες από 282 υποθέσεις στο στάδιο της
προσφυγής το 2020, με τη βοήθεια αυτή να κυμαίνεται από την προετοιμασία νομικών εγγράφων, τη
συνδρομή στη συλλογή υποστηρικτικών εγγράφων και σχετικών πληροφοριών από τους χειριστές των
υποθέσεων, την υποβολή νομικών υπομνημάτων, έως την εκπροσώπηση ατόμων από Έλληνες
δικηγόρους.



· Το 2020, όταν οι περιορισμοί του COVID-19 το επέτρεπαν, η Legal Centre Lesvos διοργάνωσε
τακτικές ομαδικές ενημερωτικές συνεδρίες που προσέγγισαν συνολικά παραπάνω από 338 άτομα.
Οι εν λόγω ενημερωτικές συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε νεοαφιχθέντες στη Λέσβο,
επιτρέποντας στα άτομα να λάβουν τουλάχιστον βασικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά
τους όσον αφορά τη διαδικασία ασύλου πριν από τις συνεντεύξεις ασύλου.

· Το 2020, η Legal Centre Lesvos παρείχε νομική συνδρομή στη διαδικασία ασύλου σε περίπου 20
άτομα που είχαν τεθεί υπό κράτηση. Κρατούνταν κατά κύριο λόγο στο κέντρο κράτησης
ΠΡΟΚΕΚΑ (εντός του KYT της Μόριας) μέχρι να καταστραφεί στην πυρκαγιά της Μόριας τον
Σεπτέμβριο του 2020, καθώς και στο αστυνομικό τμήμα Μυτιλήνης και σε άλλα κέντρα κράτησης
στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σε αρκετές περιπτώσεις Έλληνες δικηγόροι κατέθεσαν αντιρρήσεις
έναντι των κρατήσεων.

· Η Legal Centre Lesvos παρέπεμψε εκατοντάδες άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του σε
εναλλακτικά καταλύματα στη Μυτιλήνη και στην ηπειρωτική χώρα, καθώς και σε ιατρικές ή άλλες
υποστηρικτικές υπηρεσίες.

2. Συνηγορία και Στρατηγική Νομική Εκπροσώπηση

· Τον Φεβρουάριο του 2020, η Legal Centre Lesvos μαζί με άλλους νομικούς φορείς κατέθεσε
μήνυση στον εισαγγελέα μετά τον θάνατο ενός Ιρανού στο κέντρο κράτησης της Μόριας, σχετικά
με το ζήτημα της ανεπαρκούς ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης των κρατουμένων.

· Τον Μάρτιο του 2020, η Legal Centre Lesvos κατέγραψε και κατήγγειλε την κατάσταση των
μεταναστών που αφίχθησαν στο νησί μετά την αναστολή του δικαιώματος ασύλου από την Ελλάδα
που διήρκησε ένα μήνα, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης κράτησης σε χώρους όπως λεωφορεία,
λιμάνια και πλοία.

· Από τον Μάρτιο του 2020, η Legal Centre Lesvos καταγράφει και καταγγέλλει τις ομαδικές
απελάσεις στα θαλάσσια σύνορα του Αιγαίου:

o Τον Ιούλιο του 2020, η Legal Centre Lesvos δημοσίευσε μια ολοκληρωμένη αναφορά
σχετικά με τις ομαδικές απελάσεις στα θαλάσσια σύνορα του Αιγαίου, η οποία
υποβλήθηκε και στην Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα,

o Η Legal Centre Lesvos υπέβαλε 3 ξεχωριστές προσφυγές, εκ μέρους 19 ατόμων, στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όλες σχετικά με περιστατικά
ομαδικών απελάσεων και επικαλούμενο παραβιάσεις των άρθρων 2, 3, 5, 8 και 13 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.



· Τον Οκτώβριο του 2020, η Legal Centre Lesvos ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη για την
παρατεταμένη κράτηση ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων ανηλίκων και
ατόμων με χρόνια προβλήματα υγείας, σε χώρους καραντίνας COVID-19 κατά την άφιξη τους
στην Ελλάδα.

· Τον Δεκέμβριο του 2020, η Legal Centre Lesvos υπέβαλε καταγγελία στον Συνήγορο του Πολίτη
σχετικά με τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στη
Λέσβο, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του ελληνικού
και του ευρωπαϊκού δικαίου.

· Η Legal Centre Lesvos ανέλαβε την ad hoc εκπροσώπηση σε διάφορα θέματα, όπως:
o Εκπροσώπηση σε ακρόαση για την επιμέλεια ενός διεμφυλικού άνδρα, προκειμένου να

αποκτήσει το δικαίωμα άσκησης της κηδεμονίας του 14χρονου ασυνόδευτου αδελφού
του.

o Εκπροσώπηση μεταναστών για την αμφισβήτηση προστίμων που βεβαιώθηκαν για
φερόμενες παραβιάσεις των περιορισμών COVID-19.

o Εκπροσώπηση των κατοίκων του καταυλισμού της Μόριας και του νέου Κέντρου
Προσωρινής Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μαυροβουνίου/Καράτεπε, οι οποίοι
στοχοποιήθηκαν επειδή τράβηξαν φωτογραφίες και βίντεο από τις συνθήκες εντός του
καταυλισμού.

o Εκπροσώπηση θυμάτων και μαρτύρων βίαιων επιθέσεων εντός του καταυλισμού της
Μόρια για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους ως μαρτύρων και επιζώντων βίας.

o Εκπροσώπηση ατόμων που έχουν συλληφθεί αυθαίρετα και κατηγορούνται για
εμπρησμό στο στάδιο της προδικασίας.

· Καθ' όλη τη διάρκεια του 2020, η Legal Centre Lesvos, συμμετείχε σε κοινές δράσεις
συνηγορίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκκίνησαν από άλλους νομικούς φορείς και ΜΚΟ,
συμμετείχε σε πολυάριθμα πάνελ συζήτησης και σχολίασε τακτικά στον Τύπο μια σειρά θεμάτων
που σχετίζονται με τα δικαιώματα των μεταναστών και την κατάσταση στη Λέσβο. Για
παράδειγμα:

o Συμμετοχή εκπροσώπων της Legal Centre Lesvos σε πάνελ διαδικτυακών σεμιναρίων
που διοργανώθηκαν από το Goldsmiths, University of London, το World Without
Walls - Europe, European Lawyers for Democracy and Human Rights and the
Haldane Society of Socialist Lawyers; Permanent People’s Tribunal – Berlin, Centre
on Law and Social Transformation και το Rosa-Luxemburg-Stiftung,

o Συμμετοχή της Legal Centre Lesvos στο “Hearing regarding the Migration and
Asylum Pakt”, που διοργανώθηκε από την Ευρωβουλευτή Cornelia Ernst, 23
Οκτωβρίου 2020,

http://legalcentrelesvos.org/partners/report-newsletter-archive/#webinars


o Legal Centre Lesvos και 20 οργανώσεις, ‘Greece: Move Asylum Seekers, Migrants to
Safety Immediate Hotspot Decongestion Needed to Address COVID-19’ (κοινή
δήλωση, 24 March 2020),

o Η Legal Centre Lesvos, αναφέρεται στο "Greece ready to welcome tourists as
refugees stay locked down in Lesbos" (Katy Fallon, The Guardian, 27 Μαΐου 2020),

o Η Legal Centre Lesvos και άλλοι ‘Fire in Moria Camp: Call for urgent evacuation and
radical change’ (συνυπογεγραμμένο ψήφισμα, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στις
14 Σεπτεμβρίου 2020),

· Η Legal Centre Lesvos συνεχίζει να δημοσιεύει τακτικά δηλώσεις, εκθέσεις και ενημερώσεις στην
ιστοσελίδα του.

Συμπέρασμα: Οι ενέργειές μας σε αυτή τη λειτουργική περίοδο αποδεικνύουν ότι η Legal Centre Lesvos
ΑΜΚΕ συνεχίζει να εργάζεται με τρόπο πιστό στους σκοπούς του καταστατικού του.
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