ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Tίτλος: UNHCR HELP ΕΛΛΑΔΑ
Είδος πηγής: Διαδικτυακή Πλατφόρμα
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσες:Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί, Ουρντού

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), δημιούργησε την ιστοσελίδα help.unhcr.org/greece
για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται συνεχώς και παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τα εξής (ενδεικτικά):
 Ελληνική υπηρεσία ασύλου
 Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης
 Άλλες υπηρεσίες
 Πώς να υποβάλετε αίτηση ασύλου
 Πώς να υποβάλετε αίτηση για οικογενειακή επανένωση
 Πληροφορίες για την οικειοθελή επιστροφή
 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ελλάδα
 Πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια
 Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
 Πρόσβαση στην εκπαίδευση
 Πρόσβαση στην απασχόληση
 οικονομική ενίσχυση με μετρητά
 Μίνι Λεξικό για Βασική Επικοινωνία κ.λπ.
Ιστοσελίδα: https://help.unhcr.org/greece/#_ga=2.257907087.509885524.1579253783-1979022472.1567081329
Tίτλος: ASYLUM INFORMATION DATABASE (AIDA)
Είδος πηγής: Βάση Δεδομένων
Χώρες: 20 Κράτη Μέλη της ΕΕ
Γλώσσες: Διαθέσιμες εκθέσεις των 20 Κρατών Μελών της ΕΕ

The Asylum Information Database (AIDA) είναι μια βάση δεδομένων που διαχειρίζεται το European Council
on Refugees and Exiles (ECRE), η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες
υποδοχής, την κράτηση και το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας σε είκοσι τρεις (23) χώρες. Αυτό περιλαμβάνει
είκοσι (20) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία,
Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία,
Ηνωμένο Βασίλειο) και τρεις (3) χώρες εκτός ΕΕ (Ελβετία, Σερβία, Τουρκία).
Ο γενικός στόχος της βάσης δεδομένων είναι να συμβάλει στη βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών ασύλου στην
Ευρώπη και στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αιτούντες άσυλο, παρέχοντας σε όλους τους σχετικούς φορείς τα
κατάλληλα εργαλεία και πληροφορίες για την υποστήριξη των προσπαθειών υπεράσπισης και επίλυσης διαφορών θεμάτων,
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται από την AIDA μέσω των ακόλουθων
δραστηριοτήτων: εκθέσεις ανά χώρα, συγκριτικές εκθέσεις, διερευνητικές επισκέψεις (Fact-finding visits), Νομικές
ενημερώσεις, στατιστικές ενημερώσεις σχετικά με στατιστικά δεδομένα.
Iστοσελίδα: https://www.asylumineurope.org/
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Tίτλος: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Είδος πηγής: Ευρετήριο
Χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Λιθουανία, Ιταλία
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Λιθουανικά, Ιταλικά

Το Ευρετήριο Διεθνούς, Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά είναι ένα από τα εργαλεία
του έργου ASOP4G. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους επιτρόπους να εκτελέσουν καλύτερα τις εντολές τους. Η διεθνής, η
ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία ρυθμίζουν θέματα που αφορούν ειδικά τα ασυνόδευτα παιδιά με πολύ τμηματικό
τρόπο, καθιστώντας πολύ δύσκολη την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών που φροντίζουν.
Ως εκ τούτου, το ευρετήριο έχει ως στόχο να παράσχει έναν συστηματικό κατάλογο της διε θνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής
νομοθεσίας σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά, προκειμένου να βοηθήσει τους επιτρόπους να εκτελούν σωστά τα
καθήκοντά τους. Στο ευρετήριο, η νομοθεσία έχει συστηματοποιηθεί σύμφωνα με τους σημαντικότερους τομείς της ζωής
των ασυνόδευτών παιδιών και τους οποίους είναι πιο πιθανό να συναντήσουν στην πράξη.
Το Έργο «Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: Πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους» [“Alliance for Children
on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians” – ASOP4G ] έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020). Το παρόν Ευρετήριο έχει δημιουργηθεί από
κοινού από τη διακρατική Ομάδα Έργου ASOP4G, η οποία αποτελείται από μέλη του Ινστιτούτου Υγείας του ΠαιδιούΔιεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (GR), της Defence for Children International –Italy (IT), του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας (CY) και του Πανεπιστημίου Kazimieras Simonavicius –
Τμήμα Νομικής (LT).
Ιστοσελίδα: https://asop4g.eu/legal-index/
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