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Εισαγωγικά
Η μονοπρόσωπη αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα
Προσφύγων», εφεξής «Κέντρο», με Απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος συστάθηκε τον Ιούλιο του 2012 και διαδέχτηκε το «Κέντρο Συμπαραστάσεως
Παλιννοστούντων Μεταναστών» και το «Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων», υπηρεσίες της
Ιεράς Συνόδου που λειτουργούσαν από το 1978 και το 1994 αντίστοιχα. Το «Κέντρο»
εκπροσωπεί πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή η οποία και αποφασίζει συλλογικά για κάθε θέμα
που αφορά στις δραστηριότητες της εταιρείας εκτός από τα αυτά που ανήκουν στη
διαχειριστική αρμοδιότητα του εταίρου που είναι η Εκκλησία της Ελλάδος.
Η Δ.Ε απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών
και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, ως Πρόεδρο, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας
και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ως Αντιπρόεδρο, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος
και Φαναριοφερσάλων, κ. Τιμόθεο, ως Γενικό Γραμματέα, τον Πανοσολογιώτατο Αρχιμ. π.
Χρυσόστομο Συμεωνίδη, ως Διευθυντή και τον Πανοσολογιώτατο Αρχιμ. π. Παντελεήμονα
Παπασυνεφάκη ως Μέλος και Προϊστάμενο του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων/
Εcumenical Refugee Program, εφεξής ERP.
Το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι και τον Αύγουστο του 2017 η
Δ.Ε. συνήλθε 11 φορές σε συνεδρίαση (στις 21.9.2016, 5.10.2016, 20.12.2016, 25.1.2017,
1.2.2017, 8.2.2017, 21.2.2017, 10.3.2017, 11.4.2017, 29.5.2017 και 23.6.2017) και αποφάσισε
για τρέχοντα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Γραφείων του «Κέντρου», την
υλοποίηση των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της
Ελλάδος κατόπιν σχετικής χρηματοδοτήσεως από διάφορους φορείς, τον προγραμματισμό
δραστηριοτήτων, ενέργειες συνηγορίας & δημοσιότητας, κ.λπ.
Κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριος 2016 ‐ Αύγουστος 2017) οι
εκκλησιαστικοί υπάλληλοι του «Κέντρου», που εργάζονται σε θέσεις διοικητικού και
επιστημονικού προσωπικού ήταν οι ακόλουθοι:
Διοικητικό και Λογιστικό Γραφείο: κα Ελένη Χριστοδούλου
Γραφείο Μελετών και Ερευνών: κα Ευαγγελία Δουρίδα
Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και
Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Μεταναστών): κα Ευθαλία Παππά (Προϊστάμενη
γραφείου έως και τον Ιούνιο του 2017)
Γραφείο Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων: κα Αγγελική
Καρόζα (Προϊστάμενη γραφείου).
Διευκρινίζεται ότι για τις ανάγκες των έργων που υλοποιούνται από το ERP
απασχολούνται εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι αμείβονται από εξωτερικές πηγές
χρηματοδότησης. Αναλυτικά ο αριθμός, τα ονόματα και οι ειδικότητες των συνεργατών
αναφέρονται στις κατωτέρω παραγράφους όπου περιγράφονται τα υλοποιούμενα
προγράμματα.
Δραστηριότητες του «Κέντρου»
Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2016 ‐ Αυγούστου 2017 οι δραστηριότητες του
«Κέντρου», επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:
• Υλοποίηση δράσεων για παροχή νομικής βοήθειας και εκπροσώπησης καθώς και
κοινωνικής στήριξης αιτούντων άσυλο και προσφύγων μέσω σχετικών
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων/ERP).
• Παρακολούθηση της εξέλιξης των μικτών μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, τη
Μεσόγειο και την Ευρώπη, της κρίσης στο προσφυγικό, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για
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το άσυλο και τη μετανάστευση, μέσα και από τη συμμετοχή σε αντίστοιχες ομάδες
εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και την διοργάνωση αποστολών σε
κέντρα φιλοξενίας προσφύγων).
Συμμετοχή σε ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης για το προσφυγικό (σε
Συνέδρια, Hμερίδες με παρουσίαση σχετικών εισηγήσεων ή με εστιασμένες
παρεμβάσεις από τους συνεργάτες του «Κέντρου»).
Υποδοχή διεθνών εκκλησιαστικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα με σκοπό την
ευαισθητοποίηση για το προσφυγικό και γενικότερα ενημέρωση ενδιαφερομένων
φορέων για τα θέματα με τα οποία ασχολείται το «Κέντρο».
Συμμετοχή σε δράσεις συνηγορίας για το άσυλο και τη μετανάστευση στην Ελλάδα και
την Ευρώπη την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, μέσω συνεργασιών και δικτυώσεων.
Εκπροσώπηση της Εκκλησίας της Ελλάδος στις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ex
Com) της Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για τους Μετανάστες στην Ευρώπη/Churches'
Commission for Migrants in Europe, εφεξής CCME.
Ασφαλιστική συμβουλευτική Ελλήνων παλιννοστούντων από Γερμανία (Γραφείο
Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων στη
Θεσσαλονίκη).
Παρακολούθηση προκηρύξεων για χρηματοδότηση προγραμμάτων από εθνικούς,
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς και υποβολή προς έγκριση σχετικών προτάσεων για
χρηματοδότηση δράσεων.

Γραφείο Μελετών και Ερευνών του «Κέντρου»
Το τμήμα μελετών του «Κέντρου» πέραν της συνεχούς στήριξης της υλοποίησης των
προγραμμάτων που υλοποιεί το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων παρακολουθεί την
εξέλιξη του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα η
δραστηριότητα του ανωτέρω τμήματος συνίσταται στα ακόλουθα:
• Παρακολούθηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας για θέματα μετανάστευσης,
παλιννόστησης, παροχής ασύλου και προσφύγων (έρευνες που διεξάγονται, νέα
δημοσιεύματα κ.λπ.).
• Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του «Κέντρου» με τα κυριότερα δημοσιεύματα ‐στο βαθμό
που το επιτρέπουν τα οικονομικά του «Κέντρου» και χρησιμοποιώντας τα οικονομικότερα
μέσα όπως π.χ. τη φωτοτύπηση σημαντικών κειμένων ή τη λήψη τους από το Διαδίκτυο,
όπου αυτό είναι δυνατό. Έμφαση δόθηκε στη συγκέντρωση βιβλιογραφίας για τις
διακρίσεις, το ρατσισμό, τα εγκλήματα μίσους και για τις συνθήκες διαβίωσης προσφύγων.
• Συγκέντρωση εισηγήσεων και πρακτικών συνεδρίων.
• Συγκέντρωση της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας.
• Μελέτη και συγκέντρωση εκθέσεων και άλλων κειμένων Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Oργανισμών, σχετικά με την εξέλιξη και τις προοπτικές της μετανάστευσης και του
προσφυγικού φαινομένου, τις εξελίξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ.
• Παρακολούθηση του ελληνικού και ξένου ημερήσιου και περιοδικού τύπου αναφορικά με
το μεταναστευτικό και το προσφυγικό φαινόμενο.
• Συγκέντρωση υλικού από τις δράσεις των ελληνικών και ξένων Mη Kυβερνητικών
Oργανώσεων ‐Eκκλησιαστικών και μη‐ οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της
μετανάστευσης, του προσφυγικού φαινομένου, των εγκλημάτων μίσους και άλλων
συναφών θεμάτων.
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Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων /ERP
Το ERP έχει ως αποστολή την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, συμβουλευτικής,
νομικής και κοινωνικής στήριξης αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών μέσω της
υλοποίησης
ειδικών
προγραμμάτων
και
δράσεων
πεδίου
(αναλυτικά,
βλ.
http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm.html). Νόμιμος εκπρόσωπος εκ μέρους του
φορέα στα υλοποιούμενα προγράμματα είναι ο Διευθυντής του «Κέντρου» Αρχ. Χρυσόστομος
Συμεωνίδης.
Το Γραφείο του ERP κατά την περίοδο αναφοράς στεγάστηκε σε ενοικιαζόμενο
διαμέρισμα επί της οδού Ηριδανού 20, 1ος όροφος, 90 τ.μ., μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 όπου
και μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο διαμέρισμα 160 τ.μ. επί της οδού Μοσχονησίων 5, 1ος
όροφος. Η μετακόμιση αυτή είναι συνάρτηση της γεωμετρικής αύξησης των επωφελούμενων
του ERP καθώς και των συνεργατών που υλοποιούν τις χρηματοδοτούμενες δράσεις από την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2017 ο Διευθυντής του Κέντρου υπόγραψε
συμφωνητικό μισθώσεως διάρκειας 13,5 μηνών (01/09/2017‐14/10/2018) για διαμέρισμα
πολυκατοικίας επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 97, 1ος όροφος, συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ.,
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως επαγγελματική στέγη για την υλοποίηση
προγράμματος legal aid με χρηματοδότηση από την Diakonie Katastrophenhilfe.
Προγράμματα με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες/UNHCR:
Το ΚΣΠΜ‐ERP είναι επιχειρησιακός εταίρος του UNHCR από το Μάρτιο 2011 και έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς, έως και το τέλος Δεκεμβρίου 2016, 6 προγράμματα για την προστασία
των προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Κατά τη διάρκεια του 2017 συνεχίστηκε η υλοποίηση
προγράμματος το οποίο αφορά στη νομική στήριξη για συνένωση ευάλωτων περιπτώσεων
αιτούντων άσυλο με μέλη των οικογενειών τους που διαβιούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
μέσω της διαδικασίας του Κανονισμού ΙΙΙ του Δουβλίνου. Ειδικότερα κατά την περίοδο
αναφοράς υλοποιήθηκαν:
• Πρόγραμμα «Bringing families together‐ Legal Info/ counselling for family reunification of
PCWSN /Συνενώνοντας τις οικογένειες, παροχή πληροφόρησης και νομικής
συμβουλευτικής για οικογενειακή συνένωση για άτομα της ομάδας στόχου με ειδικές
ανάγκες» (Σύμβαση Συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες/
GRC01/2016/0000000045/002):
Περιγραφή του προγράμματος: Το πρόγραμμα ήταν 12μηνης διάρκειας (1.1.2016‐
31.12.2016) και προέβλεπε αρχικώς την υποστήριξη 1.000 ατόμων. Λόγω της γεωμετρικής
αύξησης των αιτημάτων για βοήθεια από άτομα της ομάδας στόχου αλλά και των
παραπομπών από άλλους φορείς προς το πρόγραμμα, η Σύμβαση με UNHCR
αναθεωρήθηκε μετά το πέρας του 1ου εξαμήνου υλοποίησης και ο στόχος για υλοποίηση
ανήλθε στα 2100 άτομα. Έμφαση δόθηκε σε άτομα με ειδικές ανάγκες προστασίας, όπως
είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Οι δράσεις αφορούσαν
στην παροχή ενημέρωσης, νομικής συμβουλευτικής και βοήθειας καθώς και
ψυχοκοινωνικής στήριξης με υπηρεσίες διερμηνείας σε αιτούντες άσυλο που επιθυμούσαν
οικογενειακή συνένωση στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ. Το πρόγραμμα
προέβλεπε επίσης αποστολές των συνεργατών σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων ώστε να
υπάρξει διασύνδεση της νομικής και κοινωνικής υπηρεσίας με φορείς της κοινωνίας των
πολιτών και συνεργάτες της Ύπατης Αρμοστείας που εργάζονταν στα camp (Ελαιώνας,
Σχιστό, Σκαραμαγκάς, Λαύριο, Ελληνικό, Μαλακάσα, Ριτσώνα κλπ.) για δρομολόγηση
παραπομπών προς το ERP νεοεισερχόμενων προσφύγων που εμπίπτουν στις διαδικασίες
οικογενειακής συνένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνο ΙΙΙ. Το πρόγραμμα
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καλύπτε και παραπομπές από φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ειδικά από φορείς
που λειτουργούσαν ξενώνες ή κέντρα ημέρας και δεν διέθεταν αντίστοιχη νομική υπηρεσία
(Αποστολή ‐ ξενώνας ασυνόδευτων ανηλίκων‐ Κάριτας, Φάρος, Praksis, Βαβέλ, κ.λ.π) καθώς
και μεμονωμένες παραπομπές από τη Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά.
Στόχοι που επιτεύχθηκαν και στατιστικά:
Κατά την διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2016) τα
στελέχη του συνολικά διαχειρίστηκαν αιτήματα οικογενειακής επανένωσης 2.092 ατόμων,
η πλειοψηφία των οποίων ανήκε σε εξαιρετικά ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού. Ειδικά το
δεύτερο εξάμηνο του 2016 έγιναν 508 νέες καταγραφές ενώ οι συνεργάτες του
προγράμματος εξακολούθησαν να διαχειρίζονται εκκρεμείς υποθέσεις επωφελούμενων
που είχαν καταγραφεί στο πρόγραμμα το 1ο εξάμηνο υλοποίησης. Αναλυτικότερα, στο
τέλος του 2016, για 509 άτομα υπήρχε αποδοχή του αιτήματος για οικογενειακή συνένωση
και μεταφορά τους σε άλλη ευρωπαική χώρα όπου διαβιούσαν τα μέλη των οικογενειών
τους. Από αυτούς, 365 άτομα είχαν ήδη ταξιδέψει στη χώρα προορισμού, σύμφωνα με τη
διαδικασία του Δουβλίνου ενώ ήταν σε αναμονή η μεταφορά άλλων 144. Στο τέλος
Δεκεμβρίου 2016, αρκετές υποθέσεις του προγράμματος βρισκόντουσαν σε εκκρεμότητα
αναφορικά με τις διαδικασίες διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης του αιτήματος τους από τη
Μονάδα Δουβλίνου της υπηρεσίας ασύλου (77 αιτούντες άσυλο βρίσκονταν σε αναμονή
της πλήρους καταγραφής του αιτήματος ασύλου τους και 781 αιτούντες περιμέναν να
διεκπεραιωθεί το αίτημα ανάληψης ευθύνης από την Ελλάδα προς τη χώρα προορισμού ή
ανέμεναν τις σχετικές αποφάσεις) και για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα που ανανεώθηκε
για υλοποίηση για το 2017 ανέλαβε να συνεχίσει την παρακολούθηση και υποστήριξη
αυτών των περιπτώσεων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (Σεπτέμβριος‐
Δεκέμβριος 2016) το πρόγραμμα κάλυψε τα έξοδα της αεροπορικής μεταφοράς για 101
άτομα (31 περιπτώσεις). Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν
αποστολές συνεργατών του προγράμματος σε τρία νησιά (Χίο, Λέσβο και Σάμο) και
επισκέψεις σε επτά κέντρα φιλοξενίας προσφύγων (Ελαιώνα Ι και ΙΙΙ, Σκαραμαγκά, Σχιστό,
Ελληνικό ΙΙ, Λαύριο, Ριτσώνα και Μαλακάσα).
Κατά την περίοδο αναφοράς για την υλοποίηση του προγράμματος υπέγραψαν
σύμβαση έργου ή εντολής:
• η υπεύθυνη συντονισμού, Ευθαλία Παππά
• η υπεύθυνη διοικητικής στήριξης, Δέσποινα Γεωργιάδου
• οι δικηγόροι, Ευαγγελία Καρδαμάκη, Παναγιώτα Μυλωνά, Αθανασία‐Αλεξάνδρα
Σταθοπούλου, Ευγενία Αρμούτη, Ειρήνη Ιατρέλλη και Πηνελόπη Κατσόγιαννου
• η νομικός, Στεφανία Μπαγλατζή,
• οι κοινωνικοί λειτουργοί, Έλλη Κούβαρη και Αθανασία Κοτσιάτου,
• οι διερμηνείς Shirzad Mehdi, Mohammadi Abdul Khaled Sar στα φαρσί/ νταρί, και
Rusdi Jafar, Mohamad Ali Abeid στα αραβικά,
• καθώς και ο λογιστής, Δαμιανός Ευστρατιάδης
•

Πρόγραμμα «Bringing families together‐ Legal Info/ counselling for family reunification of
PCWSN /Συνενώνοντας τις οικογένειες, παροχή πληροφόρησης και νομικής
συμβουλευτικής για οικογενειακή συνένωση για άτομα της ομάδας στόχου με ειδικές
ανάγκες» (Σύμβαση Συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες/
GRC01/2017/0000000098/002):
Περιγραφή του προγράμματος: Το πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας (1.1.2017‐
31.12.2017) και προβλέπεται να υποστηρίξει 2.200 άτομα, έμφαση στην εξυπηρέτηση θα
δωθεί σε άτομα με ειδικές ανάγκες προστασίας, όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι
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μονογονεϊκές οικογένειες. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο δράσεις. Η πρώτη δράση,
12μηνης διάρκειας, αφορά στην παροχή ενημέρωσης, νομικής συμβουλευτικής και
βοήθειας καθώς και ψυχοκοινωνικής στήριξης με υπηρεσίες διερμηνείας σε αιτούντες
άσυλο που επιθυμούν οικογενειακή συνένωση στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου
ΙΙΙ. Επίσης, προβλέπεται η διοργάνωση αποστολών σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στο
λεκανοπέδιο της Αττικής, στη Βοιωτία, στις Θερμοπύλες και στην Ανδραβίδα. Η πρόσβαση
στα κέντρα φιλοξενίας για παροχή νομικής βοήθειας σε άτομα της ομάδας στόχου
αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής τον Ιούνιο του 2017.
Η δεύτερη δράση, 5μηνης διάρκειας (Μάρτιος – Ιούλιος 2017) αφορά στην καταβολή
του κόστους μετακίνησης για 1.500 αιτούντες άσυλο για τους οποίους έχει γίνει αποδεκτό
το αίτημα οικογενειακής επανένωσης από άλλα ευρωπαϊκά κράτη στο πλαίσιο του
Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και εκκρεμούσε η άμεση αεροπορική μεταφορά τους. Η δράση
αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου
μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία είχε την ευθύνη να προωθεί έγκαιρα στο Κέντρο λίστα
με ονόματα αιτούντων άσυλο, των οποίων το δικαίωμά να μεταβούν σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες προκειμένου να συνενωθούν με τις οικογένειες τους και να υποβάλουν εκεί την
αίτηση αναγνώρισης της προσφυγικής τους ιδιότητας ήταν σε κίνδυνο καθώς έληγε η
προθεσμία εξαμήνου που είχαν λάβει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον
Κανονισμό του Δουβλίνο ΙΙΙ.
Στόχοι που επιτεύχθηκαν και στατιστικά: Το πρώτο εξάμηνο υλοποίησης του
Προγράμματος (Ιανουάριος – Ιούνιος του 2017) τα στελέχη του συνολικά διαχειρίστηκαν
αιτήματα οικογενειακής επανένωσης 1.931 ατόμων (εκ των οποίων τα 927 άτομα ήταν
νέες καταγραφές ενώ τα 1.004 άτομα ήταν εκκρεμείς περιπτώσεις από το έτος 2016),
σημαντικός αριθμός των οποίων ανήκε σε εξαιρετικά ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού
όπως άτομα με αναπηρίες, σοβαρές ασθένειες, ψυχιατρικά προβλήματα, ασυνόδευτους
ανηλίκους, μονογονεικές οικογένειες. Αναφορικά με την πορεία εξέλιξης των αιτημάτων
και ολοκλήρωσης της διαδικασίας οικογενειακής συνένωσης, στο τέλος του 1ου επταμήνου
υλοποίησης του προγράμματος για 1129 άτομα υπήρχε επιτυχής εξέλιξη του αιτήματος
τους (αποδοχή από τις χώρες ανάληψης ευθύνης εξέτασης του αιτήματος ασύλου) και οι
445 είχαν ήδη μεταφερθεί. Στο τέλος Ιουλίου εκκρεμούσε η άμεση μεταφορά 684 ατόμων
στις χώρες προορισμού (578 για Γερμανία και 106 για άλλες ευρωπαικές χώρες). Ο λόγος
της εκκρεμότητας αυτής εξηγείται από το γεγονός ότι από το Μάιο 2017, η Γερμανία
περιόρισε τις μηνιαίες μεταφορές περιπτώσεων «Δουβλίνου» σε 70 άτομα και
τοιουτοτρόπως δημιουργήθηκε «backlog » εκατοντάδων ατόμων. Παραλλήλως 533
αιτούντες άσυλο περιμέναν να διεκπεραιωθεί το αίτημα ανάληψης ευθύνης από την
Ελλάδα (Μονάδα Δουβλίνου) προς τη χώρα προορισμού ή ανέμεναν τις σχετικές
αποφάσεις από τις χώρες προορισμού. Σε 50 άτομα παρασχέθηκε συμβουλευτική για τις
διαδικασίες ασύλου. Αρνητική απάντηση στο αίτημά τους για οικογενειακή επανένωση
έλαβαν 26 επωφελούμενοι. Τέλος, συνολικά 153 εξυπηρετούμενοι εγκατέλειψαν για
διάφορους λόγους τη διαδικασία οικογενειακής συνένωσης. Από τον Ιανουάριο έως το
Αύγουστο του2017 πραγματοποιήθηκαν αποστολές και επισκέψεις συνεργατών στα κέντρα
φιλοξενίας προσφύγων στα Οινόφυτα, Ριτσώνα, Ανδραβίδα, Θερμοπύλες, Σκαραμαγκά και
Ελαιώνα.
Αναφορικά με τη δεύτερη δράση (κάλυψη αεροπορικών μεταφορών ατόμων με
αποδοχή αιτήματος οικογενειακής συνένωσης) μέχρι το τέλος Ιουλίου 2017 το Κέντρο σε
συνεργασία με την Ελληνική Μονάδα Δουβλίνου και με συμβεβλημένο ταξιδιωτικό
πρακτορείο ανέλαβε την εξασφάλιση της αεροπορικής μεταφοράς 1.528 αιτούντων άσυλο
(641 τον Mάρτιο, 145 τον Aπρίλιο, 246 το Μάιο, 457 τον Ιούνιο και 39 τον Ιούλιο) σε άλλες
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ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να υποβάλουν και να εξεταστεί εκεί το αίτημα ασύλου
τους. Κύρια χώρα προορισμού ήταν η Γερμανία. Ειδικότερα το Μάρτιο οργανώθηκε η
μεταφορά προς Γερμανία, μέσω 3 πτήσεων τσάρτερ στις 15, 22 και 28/3, 548 αιτούντων
άσυλο. Το κόστος για την μεταφορά των 1.528 αιτούντων άσυλο (και σε κάποιες
περιπτώσεις και των συνοδών τους) ανήλθε στο συνολικό ποσόν των 387.000 ευρώ.
Για την υλοποίηση του προγράμματος υπέγραψαν σύμβαση έργου ή εντολής:
• η υπεύθυνη συντονισμού, Ευθαλία Παππά
• ο βοηθός συντονισμού, Δημήτρης Ντόμης
• η υπεύθυνη διοικητικής στήριξης, Δέσποινα Γεωργιάδου
• ο βοηθός διοικητικής στήριξης της δράσης για τα εισιτήρια, Αντώνης Κολιτσόπουλος
• οι δικηγόροι, Παναγιώτα Μυλωνά, Ευαγγελία Καρδαμάκη, Αθανασία‐Αλεξάνδρα
Σταθοπούλου, Ευγενία Αρμούτη, Ειρήνη Ιατρέλλη, Πηνελόπη Κατσόγιαννου, Ηλιάνα
Μπόμπου και Ανδρονίκη Πετεινού
• η νομικός, Στεφανία Μπαγλατζή,
• οι κοινωνικοί λειτουργοί, Έλλη Κούβαρη και Αθανασία Κοτσιάτου,
• οι διερμηνείς Shirzad Mehdi, Mohammadi Abdul Khaled Sar στα φαρσί/ νταρί, και Rusdi
Jafar, Mohamad Ali Abeid στα αραβικά,
• ο γραμματέας, Παναγιώτης Φούκας
• καθώς και ο λογιστής, Δαμιανός Ευστρατιάδης.
Διανομή πακέτων υλικής βοήθειας σε εξυπηρετούμενους μέσω δωρεών:
Πέραν της παρεχόμενης ψυχοκοινωνικής στήριξης στο πλαίσιο των υλοποιούμενων
προγραμμάτων, η κοινωνική υπηρεσία του Οικουμενικού διένειμε σε οικογένειες προσφύγων :
• τον Σεπτέμβριο του 2016, σχολικά είδη (χορηγία από το “Μαζί για το παιδί”) καθώς και
ένα παιδικό κρεβάτι και ένα κρεβάτι κουκέτα (δωρεά του “Δεσμού”)
• τον Δεκέμβριο του 2016, βρεφικές κρέμες και πάνες (δωρεά του “Δεσμού”)
• τον Φεβρουάριο του 2017, χυμούς, τρόφιμα, γάλα, ρούχα και πάνες (δωρεά του
“Δεσμού” και του “Μαζί για το παιδί”)
• τον Μάρτιο του 2017, υποδήματα TOMS σε ανήλικους εξυπηρετούμενους από στελέχη
της οργάνωσης “Μαζί για το παιδί”
• τον Απρίλιο του 2017, λευκά είδη, γάλα και αφρόλουτρα (δωρεά του “Δεσμού”),
• τον Μάιο του 2017, γάλα (δωρεά του “Δεσμού”), και
• τον Ιούνιο του 2017, βρεφικά και παιδικά ρούχα, γάλα και ένα παιδικό καρότσι
(δωρεά του “Δεσμού”).
Eπεξεργασία Προτάσεων και Σχεδίων για την υλοποίηση Προγραμμάτων
Ο Διευθυντής Αρχιμ. π. Χρυσόστομος Συμεωνίδης, ο Αρχιμ. π. Παντελεήμων
Παπασυνεφάκης, η κ. Ευθαλία Παππά, η κ. Ευαγγελία Δουρίδα και η κ. Δέσποινα Γεωργιάδου,
εξέτασαν τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων και
προγραμμάτων συναφών με τους καταστατικούς σκοπούς του «Κέντρου» στην Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς και στις οργανώσεις Save the Children και
Diakonie Katastrophenhilfe, ειδικότερα:
1. Τον Δεκέμβριο του 2016 έγινε δεκτή από την Ύπατη Αρμοστεία η πρόταση που απέστειλε το
Κέντρο για χρηματοδότηση προγράμματος με τίτλο "Bringing families together 2017 "‐ Legal
counseling / assistance for family reunification of Persons with Special Needs", το οποίο
αφορούσε στην συνέχιση δράσης που υλοποιεί ο φορέας από το έτος 2015. Το
αντικείμενο του προγράμματος αφορούσε στην
παροχή ενημέρωσης, νομικής
συμβουλευτικής και βοήθειας καθώς και ψυχοκοινωνικής στήριξης με υπηρεσίες
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διερμηνείας σε 2.000 αιτούντες άσυλο που επιθυμούν οικογενειακή συνένωση στο πλαίσιο
του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ήταν η 1η
Ιανουαρίου 2017 και μέχρι σήμερα η αρχική συμφωνία επιδότησης του Κέντρου με την
Ύπατη Αρμοστεία έχει τροποποιηθεί τρεις φορές προκειμένου να προστεθεί μια επιπλέον
δράση, να αυξηθεί ο αριθμός των εξυπηρετούμενων καθώς και ο προϋπολογισμός.
2. Τον Φεβρουάριο του 2017 κατόπιν προτάσεως συνεργασίας που απηύθυνε προς το Κέντρο
η οργάνωση Save the Children (SC) για ανάληψη δράσης με χρηματοδότηση του ECHO, τα
στελέχη του Κέντρου απέστειλαν στο SC περιγραφή δράσης καθώς και σχετικό
προϋπολογισμό για την παροχή νομικής ενημέρωσης και βοήθειας σε ασυνόδευτα παιδιά
που φιλοξενούνται στη δομή του ΕΚΚΑ στο Καλαμάκι και στο camp του Σκαραμαγκά. Η
δράση περιελάμβανε απασχόληση 3 νομικών στις δομές του Σκαραμαγκά και στον ξενώνα
στο Καλαμάκι. Μετά την κατάθεση της αίτησης χρηματοδότησης ακολούθησε διενέργεια
έλεγχου του “Κέντρου” προκειμένου να πιστοποιηθεί από το SC ως φορέας κατάλληλος και
ικανός να αναλάβει την υλοποίηση σχετικών με τους σκοπούς του SC δράσεων. Παρότι το
SC ενέκρινε την χρηματοδότηση της δράσης από τον Μάρτιο μέχρι και τον Αυγούστου 2017
με την προϋπόθεση μηνιαίας αναφορά της πορείας υλοποίησης της δράσης εκ μέρους του
Κέντρου, το Κέντρο δεν προχώρησε στην σύναψη συμβολαίου συνεργασίας με το SC διότι
διαφωνούσε με διαχειριστικούς όρους που έθετε το SC.
3. Τον Φεβρουάριο του 2017 ύστερα από γραπτό αίτημα του κου Markus Koch, Coordinator
Refugee Crisis Europe της Diakonie Katastrophenhilfe προς το Κέντρο με το οποίο ζητούσε
να ενημερωθεί εάν επιθυμεί να λάβει χρηματοδότηση για την υλοποίηση προγράμματος
με την κατάθεση σχεδίου δράσης και προϋπολογισμού, τα στελέχη του Κέντρου, ύστερα
από συνάντηση με τον κ. Markus Koch, επεξεργάστηκαν και υπέβαλαν στην Diakonie
Katastrophenhilfe consept note και προϋπολογισμό προγράμματος με αντικείμενο τη
νομική συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη 500 αιτούντων άσυλο (στην πλειοψηφία τους
από εξαιρετικά ευπαθείς ομάδες), διάρκεια υλοποίησης από τις 15 Μαϊου 2017 έως και τις
30 Ιουνίου 2018 και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 315.050,00 ευρώ. Για την υλοποίησή
του προβλεπόταν η απασχόληση με συμβάσεις έργου ή εντολής 11 εξωτερικών
συνεργατών (1 δικηγόρος ως υπεύθυνος συντονισμού, 3 δικηγόροι/νομικοί, 1 κοινωνικός
λειτουργός, 2 διερμηνείς, 1 άτομο υπεύθυνο διοικητικής και γραμματειακής στήριξης, 1
λογιστής και 1 άτομο ως υπεύθυνος προμηθειών), οι αμοιβές των οποίων καλύπτονται εξ
ολοκλήρου από προϋπολογισμό του προγράμματος, από τον οποίο επίσης καλύπτονταν και
τα έξοδα λειτουργίας ενός επιπλέον γραφείου. Η Diakonie Katastrophenhilfe ενέκρινε την
πρόταση του Κέντρου και προχώρησε στην σύναψη συμβολαίου για χρηματοδότηση του
ανωτέρω προγράμματος με τίτλο "Rebuild our lives – Legal Aid for Refugees in Athens,
Greece", συνολικού προϋπολογισμού 315.050 ευρώ, διάρκειας 13,5 μηνών με ημερομηνία
έναρξης την 1 Σεπτεμβρίου 2017.
Τέλος, η διαδικασία πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας του Κέντρου για λήψη
προμηθειών άνω των 100.000 ευρώ από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2017 (με λήψη ηλεκτρονικής επιστολής στις 15.11.2017). Η
σχετική πιστοποίηση δίνει την δυνατότητα στο «Κέντρο» να αιτείται χρηματοδοτήσεις από την
Ύπατη Αρμοστεία, όπου οι προμήθειες σε αγαθά και υπηρεσίες να υπερβαίνουν τις 100.000,00
ευρώ.
Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας
Στελέχη και συνεργάτες του «Κέντρου» καθώς και μέλη της Δ.Ε του «Κέντρου» καθόλην
την περίοδο αναφοράς παρείχαν πληροφορίες, ενημέρωση σε εκκλησιαστικούς κύκλους,
οργανώσεις, οργανισμούς και φορείς καθώς και σε φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές και
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άλλους ενδιαφερόμενους ιδιώτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τις δραστηριότητες του
«Κέντρου», τις υλοποιούμενες δράσεις και για θέματα σχετικά με τις μικτές μεταναστευτικές
ροές και το προσφυγικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης του Κέντρου
βέβαια είναι ευρύτερες από την προαναφερόμενη ενημέρωση και αφορούν μεταξύ άλλων
στην:
1. Υποδοχή διεθνών εκκλησιαστικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα
• Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, στις 9:00 αντιπροσωπεία της Προτεσταντικής
Εκκλησίας της Ολλανδίας (Protestantse Kerk) στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο
Γενικός της Γραμματέας, Rev. Dr Rene de Reuver, η Mrs Geesje Werkman και ο Mr
Laurens van der Dulk, είχε συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής προκειμένου να
ενημερωθεί για την υποστήριξη της Ελληνικής Εκκλησίας προς τους προσφυγικούς
πληθυσμούς. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης παρέστη η Δ.Ε. του Κέντρου. Κατόπιν, η
αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τα γραφεία του Κέντρου στο κτίριο της Ιεράς Συνόδου.
Είχε προηγηθεί επίσκεψη στις 29.9.2016 στα γραφεία του Οικουμενικού. Το βράδυ της
30ης Σεπτεμβρίου 2016 ο Πρόεδρος του «Κέντρου», Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ιλίου κ.κ. Αθηναγόρας και η κ. Ευθαλία Παππά παρέστησαν σε δείπνο που διοργάνωσε
η ανωτέρω αντιπροσωπεία.
• Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για τους μετανάστες στην Ευρώπη (Ex Com του CCME), η
οποία συνεδρίαζε στην Αθήνα, από 24 έως 26 Οκτωβρίου 2016, στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Αποστολικής Διακονίας στο Συνοδικό Μέγαρο της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος, πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και είχε συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο με αντικείμενο τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει
οι Ευρωπαϊκές Εκκλησίες και ειδικότερα η Εκκλησία της Ελλάδος για την αντιμετώπιση
της προσφυγικής κρίσης. Την αντιπροσωπεία της Ex Com του CCME συνόδευσαν ο
Διευθυντής του Κέντρου, Αρχιμ. π. Χρυσόστομος Συμεωνίδης, ο Αρχιμ. π. Παντελεήμων
Παπασυνεφάκης, η κ. Ευθαλία Παππά και η κ. Ευαγγελία Δουρίδα. Στη συνάντηση
υπήρξαν εκτενείς αναφορές σε όψεις της ανθρωπιστικής κρίσης που προκαλείται από
τις μετακινήσεις προσφυγικών πληθυσμών, κυρίως από τις περιοχές της Συρίας και
μέσω της Τουρκίας και της Ελλάδας στην υπόλοιπη Ευρώπη καθώς και για τις
προκλήσεις της ένταξης μουσουλμανικών πληθυσμών στην ελληνική κοινωνία.
2. Συμμετοχή σε Συνέδρια και Hμερίδες
Οι συνεργάτες του ERP συμμετέχουν, καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, σε
δεκαπενθήμερες ή εβδομαδιαίες συναντήσεις που διοργανώνονται από την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με αντικείμενο θέματα προστασίας (protection
meeting), ασυνόδευτων ανηλίκων, SGBV (Sexual and Gender‐Based Violence) καθώς και
θέματα που αφορούν άλλες διαστάσεις του προσφυγικού φαινομένου στην Ελλάδα
(κατάσταση στα νησιά και την ενδοχώρα, αφίξεις, εσωτερικές μεταφορές, συνθήκες
υποδοχής, στέγασης και μετεγκατάστασης). Επίσης, τα στελέχη του Κέντρου
παρακολουθούν ημερίδες και συμμετέχουν με εισηγήσεις σε συνέδρια που διοργανώνουν
οι αρμόδιες αρχές, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια καθώς και οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εκπροσωπώντας το Κέντρο η κ. Αθανασία Σταθοπούλου
συμμετείχε με εισήγηση «Ασυνόδευτοι ανήλικοι σε αναμονή: η ιδιαίτερη περίπτωση των
ασυνόδευτων ανηλίκων στη διαδικασία οικογενειακής συνένωσης» σε Ημερίδα με τίτλο «Η
προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα. Πρόσφατες εξελίξεις‐ Προκλήσεις»,
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την οποία διοργάνωσε η Ελληνική Αντιπροσωπεία των Γιατρών του Κόσμου στις 2
Δεκεμβρίου 2016 στο ίδρυμα Θεοχαράκη. Η κ. Ευθαλία Παππά συμμετείχε στις εκδηλώσεις
της εβδομάδας Kirchentag που διοργάνωσε η Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας στο
Βερολίνο στις 24‐25/5/2017 και παρουσίασε σε ειδικό πάνελ συζητήσεων, που συντόνιζε η
Γενική Γραμματέας του CCME, κ. Doris Peschke, τις εμπειρίες του φορέα από την
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο.
Επιπλέον, συνεργάτες του Κέντρου συμμετείχαν στις:
• 12 Δεκεμβρίου 2016, σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη διαδικασία Δουβλίνου που
διοργάνωσε το Safe passage UK DUVS στην Αθήνα.
•

26‐27 Απριλίου 2017, σε σεμινάριο που διοργάνωσε στην Αθήνα, το Ελληνικό
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες με τη Διεθνή Επιτροπή (International Commission for
Jurists /ICJ) με θέμα την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων "Protection issues
regarding unaccompanied minors".

•

16 Μαίου 2017, σε εξειδικευμένο σεμινάριο που διοργάνωσε ο Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης για την πρόληψη και εντοπισμό θυμάτων σεξουαλικής και φυλετικής
βίας.

•

21 Μαϊου σε συνάντηση που έγινε στην Αθήνα των μελών της αποστολής της
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) στα
κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspots) της Ελλάδας και στην Αθήνα, (22‐25
Μαΐου 2017) με φορείς που συμμετέχουν στην ελληνική καμπάνια για το άσυλο,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/join/compte_rendu/2017/6062
20/LIBE_CR(2017)606220_EL.pdf.

•

10 Ιουλίου 2017 σε ολοήμερο σεμινάριο με θέμα “Litigating Dublin: collaboration
between legal practitioners to prevent transfers to Greece and facilitate family unity
cases” που διοργάνωσε το ECRE στην Αθήνα σε συνεργασία με το Aire Center/Λονδίνου
και το Ολλανδικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

•

15 Ιουνίου 2017 σε συνάντηση με μέλη του FRA (Fundamental Rights Agency/της
Ευρωπαικής Ένωσης) στο πλαίσιο αποστολής τους στην Ελλάδα για επισκέψεις σε
καταυλισμούς και hot spots στα νησιά. Εκ μέρους του FRA συμμετείχε ο Adriano
Silvestri, Επικεφαλής του τομέα ασύλου καθώς και άλλοι αξιωματούχοι. Η κ. Παππά
ανέλαβε να συντονίσει τη συνάντηση προσκαλώντας και άλλες ελληνικές οργανώσεις.

3. Συνεργασία με Δίκτυα
• Το Κέντρο εκπροσωπώντας την Εκκλησία της Ελλάδος είναι ιδρυτικό μέλος της CCME με
την κ. Ευθαλία Παππά να έχει επανεκλεγεί από τον Ιούνιο του 2017 ως αντιπρόεδρος
της Εκτελεστικής της Επιτροπής (Ex Com). Κατά την περίοδο αναφοράς η κ. Ευθαλία
Παππά συμμετείχε σε 3 συνεδρίες της Ex Com (στην Αθήνα, 24‐26/10/2016, στις
Βρυξέλλες, 28‐29/3/2017, στην Πράγα, 21‐25/6/2017), στην τελευταία αυτή συνεδρία
συμμετείχε και ο Αρχιμ. π. Παντελεήμων Παπασυνεφάκης. Μάλιστα το Κέντρο
συνδιοργάνωσε με το CCME την συνεδρίαση της Ex Com στην Αθήνα, 24‐26/10/2016, η
οποία φιλοξενήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αποστολικής Διακονίας στο
Συνοδικό Μέγαρο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επίσης, η κ. Ευθαλία
Παππά εκπροσώπησε το CCME στο 6th EASO Consultative Forum plenary meeting, στο
Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός (Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα) στις 28 και 29
Νοεμβρίου 2016.
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•

•

•

Το «Κέντρο» είναι μέλος του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, το
οποίο συντονίζει η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο οποίο συμμετέχουν 37 οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών και δύο παρατηρητές φορείς (Συνήγορος του Πολίτη και ΣΕΜ
Δήμου Αθηναίων). Την περίοδο αναφοράς έλαβαν χώρα 4 ολομέλειες των μελών του
Δικτύου (στις 27/9/2016, στις 24/11/2016, στις 2/3/2017 και στις 26/5/2017), στις
οποίες εκπροσώπησαν το Κέντρο η κ. Ευθαλία Παππά και η κ. Ευαγγελία Δουρίδα και
δημοσιεύθηκαν 4 Δελτία Τύπου (στις 2/12/2016, «Ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση
του Ουαλίντ Ταλέμπ», στις 11/5/2017 «Επιθέσεις κατά αιτούντων άσυλο στην Λέρο»,
στις 9 Ιουνίου 2017, «Σχέδιο Νόμου σχετικά με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου» και στις 12/6/2017, «Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης στην ειδική μόνιμη
επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και καταδίκη του
ρατσιστικού λόγου»). Η παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Δικτύου για το έτος 2016
έλαβε χώρα την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 12.00, στην ΕΣΗΕΑ.
Το «Κέντρο» συμμετέχοντας στην ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ
συνυπέγραψε 3 Δελτία Τύπου (στις 31/1/2017 «Όχι άλλοι νεκροί πρόσφυγες‐ Άμεση
μεταφορά των αιτούντων άσυλο από τα νησιά του Αιγαίου στην ενδοχώρα για δίκαιη
επί της ουσίας επέταση των αιτήσεών τους σε συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρεπούς
διαβίωσης», στις 9/3/2017, «Η Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο στηρίζει τις
αιτήσεις ακυρώσεως που συζητούνται αύριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας και
αφορούν τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών και τον
χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας ασύλου. Διακυβεύεται όχι
μόνο η διεθνής προστασία στην Ελλάδα αλλά το κράτος δικαίου και η ίδια η
δημοκρατία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» και στις 15/3/2017, «Σχετικά με την
προτεινόμενη τροπολογία στο Ν. 4375/2016»)
Τέλος, το «Κέντρο» είναι μέλος του Δικτύου Ενίσχυσης και Στήριξης Μεταναστριών –
ΔΕΣΜΕ καθώς και του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Kαταπολέμησης
της Φτώχειας (EAPN).

4. Διατήρηση ιστοσελίδας
Το Κέντρο διατηρεί σελίδα στον ιστότοπο της Εκκλησίας της Ελλάδος προκειμένου να
ενημερώνεται το κοινό για τις δράσεις που υλοποιεί.
Συνηγορία προς τις Αρχές και συμμετοχή σε γνωμοδοτήσεις
• Τον Οκτώβριο 2016, δέκα Ευρωπαϊκές Οργανώσεις με έδρα τις Βρυξέλλες που
εκπροσωπούν εκκλησιαστικούς φορείς (Ορθόδοξη, Προτεστανική, Αγγλικανική και
Καθολική Εκκλησία) δημοσίευσαν γραπτά σχόλια πάνω στην Πρόταση της Επιτροπής
για την αναμόρφωση του Κανονισμού του Δουβλίνου (Δουβλίνο IV)(Recast‐ Com (2016)
270 final). H νομική υπηρεσία του προγράμματος προσκλήθηκε από τη Γενική
Γραμματέα του CCME να συμβάλει με σχόλια στην τελική διαμόρφωση του κειμένου.
Βλ.:
http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/01_Refugee_Protecti
on/2016‐11‐03_Chr_org_comments_Dublin_IV_final.pdf
•

Στις 26 Οκτωβρίου 2016, τα μέλη της Ex Com της CCME, συμπεριλαμβανομένης της κ.
Ευθαλίας Παππά, υπέγραψαν Δελτίο Τύπου που αναφέρεται στην ανησυχία του CCME
για τη συρρίκνωση της προστασίας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Ευρώπη
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•

(βλ.:http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/75_PRESS/2016/2016‐10‐27‐
CCME_PR_271016_final__2_.pdf).
Στις 9 Μαρτίου 2017 το «Κέντρο» συνυπέγραψε επιστολή με θέμα «Επείγουσα έκκληση
13 οργανώσεων σχετικά με τη μη στήριξη τροπολογίας που θα περιορίσει την
προστασία των αιτούντων άσυλο στα Ελληνικά νησιά»
(βλ.: http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm_docs/Joint_NGO_gr.pdf).

Δραστηριότητες του Γραφείου Ασφαλιστικής συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης
παλιννοστούντων, Θεσσαλονίκη:
Το Γραφείο λειτουργεί από το 1994 με μία τακτική υπάλληλο, την κα Αγγελική Καρόζα
επικουρούμενη περιστασιακώς από δύο εθελοντές, τον κ. Παναγιώτη Παγωνάκη, ο οποίος
απασχολείται τους μήνες Νοέμβριο ‐ Απρίλιο και τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, εργαζόμενο επί
σειρά ετών στον Διακονικό Ίδρυμα της Στουτγκάρδης και ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του
σε θέματα συνταξιοδοτικού‐ ασφαλιστικού δικαίου μια φορά την εβδομάδα. Οι εγκαταστάσεις
του ανωτέρω Γραφείου είναι στην Θεσσαλονίκη (Συντριβανίου 4, 546 21, Θεσσαλονίκη, τηλ.
2310 280848, email: kspm.thessaloniki@gmail.com).
Ο κύριος άξονας των εργασιών του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη είναι η Συνταξιοδοτική
Συμβουλευτική και η Διεκπεραίωση υποθέσεων στην Γερμανική γλώσσα που αφορούν
συγκεκριμένα τους εξής τομείς:
1. Κοινωνική ασφάλιση:
• Συμβουλευτική και υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση συντάξεων γήρατος, αναπηρίας,
χηρείας, ορφάνιας.
• Υποβολή ενστάσεων και αγωγών κατά των ασφαλιστικών φορέων σε περιπτώσεις
απόρριψης των αιτήσεων χορήγησης αναπηρικών συντάξεων, καθώς και σε γενικότερα
θέματα όταν εκτιμάται ότι θίγονται τα συμφέροντα των παλιννοστούντων.
• Πληροφόρηση για την αλλαγή της νομοθεσίας σε διάφορους τομείς όπως για παράδειγμα
η πρόσφατη αλλαγή του νόμου αναγνώρισης των χρόνων γέννησης και ανατροφής των
παιδιών που γεννήθηκαν στη Γερμανία και συμπλήρωση των αντίστοιχων αιτήσεων, η
οποία έδωσε την ευκαιρία να συνταξιοδοτηθεί ένα μεγάλο μέρος γυναικών.
• Αναζήτηση των ασφαλιστικών χρόνων σε περίπτωση απώλειας των ασφαλιστικών καρτών
και έκδοση νέων στοιχείων.
2. Οι Αιτήσεις υποβάλλονται από το Γραφείο μας στους παρακάτω ασφαλιστικούς φορείς:
• Deutsche Rentenvesicherung Baden Württemberg ‐ Stuttgart (Ασφαλιστικός Φορέας
εργατών).
• Bundesversicherungsanstallt für Angestellt –Berlin (Ασφαλιστικός Φορέας υπαλλήλων).
• Bundesknappschaft (Ασφαλιστικός Φορέας μεταλλωρύχων).
• Pensionssicherungsverein (Ασφαλιστικός Φορέας της Αυστρίας).
3.Ενέργειες για ιατροφαρμακευτική ασφάλιση:
• Υποβάλλονται Αιτήσεις και συμπληρώνονται από το γραφείο μας τα απαραίτητα έντυπα
προκειμένου να χορηγηθεί στους παλιννοστούντες και στα μέλη των οικογενειών τους
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
• Υποβάλλεται αίτηση για την έκδοση του εντύπου Ε121 GR προκειμένου να ασφαλιστεί ο
παλιννοστών συνταξιούχος στην Ελλάδα.
• Υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος αρωγής στους έχοντες αναπηρία
καθώς και ενστάσεις στις περιπτώσεις απόρριψής του.
• Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία τα οποία είναι : AOK BONN,
BKK κλπ.
4. Συνεργασία με τον γερμανικό ΟΑΕΔ ( Arbeitsamt Nürnbeg ) για τα παρακάτω θέματα:
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Αιτήσεις για χορήγηση παιδικών επιδομάτων
Αιτήσεις για επίδομα ανεργίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά τον πρώτο
χρόνο της διαμονής των παλιννοστούντων στην Ελλάδα.
• Πληροφόρηση και διεκπεραίωση θεμάτων που έχουν σχέση με την γερμανική εφορία,
τις γερμανικές τράπεζες κλπ.
• Υποβάλλονται επίσης Αιτήσεις στα εκάστοτε εργοστάσια για την χορήγηση
εργοστασιακών συντάξεων.
Άμεση είναι η παρέμβαση του Γραφείου επίσης σε θέματα που άπτονται της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εμπλέκονται οι ελληνικοί ασφαλιστικοί φορείς ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ,
Γενικό Λογιστήριο του κράτους.
•
•

Περιπτώσεις που εξυπηρετήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς :
Για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2016 μέχρι τον Αύγουστο 2017,
απευθύνθηκαν στο Γραφείο του «Κέντρου» στη Θεσσαλονίκη (μετάβαση στο Γραφείο ή
τηλεφωνική επικοινωνία) 2.372 Έλληνες Μετανάστες Παλιννοστούντες κυρίως από την
Γερμανία και την Αυστρία και διεκπεραιώθηκαν 3.905 υποθέσεις. Από τις διεκπεραιωθείσες
υποθέσεις, 1.834 αφορούν στην προφορική ενημέρωση και συμβουλευτική σε συνταξιοδοτικά
θέματα, 254 αφορούν στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 236 υποθέσεις αφορούν στις
εργοστασιακές συντάξεις και 80 υποθέσεις αφορούν σε αιτήσεις για χορήγηση οικογενειακών
επιδομάτων. Κατά την περίοδο αναφοράς, συντάχθηκαν 812 αιτήσεις και επιστολές προς τους
γερμανικούς φορείς. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τους γερμανικούς φορείς για την άμεση
επίλυση πολύπλοκων και χρονοβόρων υποθέσεων αφορούσε 351 θέματα. Υποβλήθηκαν 10
ενστάσεις προς τον γερμανικό ασφαλιστικό φορέα κυρίως σε ζητήματα απόρριψης των
αιτήσεων χορήγησης αναπηρικών συντάξεων. Επίσης 328 υποθέσεις αφορούν θέματα που
έχουν σχέση με την γερμανική εφορία, τις γερμανικές τράπεζες κλπ.
Την περίοδο της οικονομικής κρίσης το Γραφείο Παλιννοστούντων του «Κέντρου» στη
Θεσσαλονίκη συντέλεσε τα μέγιστα ώστε με την πληροφόρηση που παρείχε ως προς τις
αλλαγές της νομοθεσίας και της διαδοχικής ασφάλισης να καταστεί δυνατή η συνταξιοδότηση
πολλών ανέργων παλιννοστούντων. Τέλος, ως πολύ καλή αξιολογείται η συνεργασία του
Γραφείου με το Γερμανικό Προξενείο, τον Ελληνογερμανικό σύλλογο Hellenic Silverstars και την
Eλληνογερμανική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος

+Ο Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας
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