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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Με τον Κανονισμό υπ’ αριθμ. 234/2012 καταργείται το «Κέντρο Συμπαραστάσεως
Παλιννοστούντων Μεταναστών» και το «Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» ως
υπηρεσίες της Εκκλησίας της Ελλάδος και ορίζεται η καθολική διαδοχή και
υποκατάσταση των υπηρεσιών αυτών από την Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με την επωνυμία «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και
Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (Καταστατικό της Εταιρείας,
Πρωτοδικείο Αθηνών αριθμ. 11561/2012). Για κάθε θέμα που αφορά στις
δραστηριότητες του «Κέντρου» αποφασίζει συλλογικά μια τριμελής Διοικούσα
Επιτροπή. Στο άρθρο 7 παρ.1α ορίζεται Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.)
του «Κέντρου» ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως
κ. Αθηναγόρας. Επίσης, εισηγήτρια της Δ.Ε. ορίζεται η κ. Ευθαλία Παππά (άρθρο 7
παρ.1β του Καταστατικού) και Διευθυντής του «Κέντρου» ο Πανοσολογιώτατος
Αρχιμ. π. Τιμόθεος Άνθης (άρθρο 7 παρ.1γ του Καταστατικού). Το χρονικό διάστημα
από τον Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι και τον Αύγουστο του 2013 η Δ.Ε. συνήλθε 4
φορές σε συνεδρίαση (στις 15.11.2012, τις 24.1.2013, τις 11.3.2013 και τις
26.6.2013). Την ευθύνη για την γραμματειακή στήριξη των συνεδριάσεων είχε η κ.
Ελένη Χριστοδούλου.
Με την αριθμ. 3725/1562/3.9.2012 Απόφαση της Ιεράς Συνόδου εγκρίθηκαν:






οι αποσπάσεις της κ. Ευθαλίας Παππά στην θέση υπαλλήλου του Γραφείου
Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο,
Προσφύγων και Μεταναστών - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων και η
ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένης του ανωτέρω Γραφείου, της κ. Αγγελικής
Καρόζα στην θέση υπαλλήλου του Γραφείου Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και
Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων του «Κέντρου» και η ανάθεση
καθηκόντων Προϊσταμένης του ανωτέρω Γραφείου, της κ. Ελένης Χριστοδούλου
στην θέση γραμματέως του «Κέντρου» καθώς και της Διοικούσας Επιτροπής
αυτού και της κ. Μαρίας Παπουτσόγλου στη θέση της βοηθού γραμματέως του
«Κέντρου»
η πρόσληψη του κ. Αντωνίου Παπαντωνίου ως ειδικού Συμβούλου του
«Κέντρου» με σύμβαση άμισθης εντολής
η παράλληλη ανάθεση καθηκόντων στο Γραφείο Μελετών και Ερευνών του
«Κέντρου», χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, στην κ. Ευαγγελία Δουρίδα, Γραμματέα της
Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Μεταναστών Προσφύγων και Παλιννοστούντων
η ανάθεση καθηκόντων λογιστικής υποστήριξης του «Κέντρου», με αμοιβή η
οποία θα εξασφαλίζεται από τα επιδοτούμενα Προγράμματα.

Αναλυτικότερα κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριος 2012 Αύγουστος 2013) οι εργαζόμενοι στο «Κέντρο» ήταν οι ακόλουθοι:
Στο Διοικητικό και Λογιστικό Γραφείο
Η κ. Ελένη Χριστοδούλου και η κ. Μαρία Παπουτσόγλου
Στο Γραφείο Μελετών και Ερευνών
Η κ. Ευαγγελία Δουρίδα
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Στο Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Γραφείο Νομικής Προστασίας,
Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και
Μεταναστών)
Η κ. Ευθαλία Παππά καθώς και δεκαπέντε εξωτερικοί συνεργάτες, στο πλαίσιο
προγραμμάτων για τους πρόσφυγες, τα οποία υλοποιεί το ανωτέρω Γραφείο και
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων μέσω του Υπουργείου
Υγείας/Υπουργείο Εργασίας και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες, συγκεκριμένα εργάστηκαν:
Δικηγόροι
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Διερμηνείς

2

Κοινωνικός επιστήμονας

1

Αξιολογητής

1

Κοινωνικοί Λειτουργοί

2

Λογιστής

1

Για τις δραστηριότητες του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων υποβάλλεται
χωριστή Έκθεση, την οποία συντάσσει η κ. Ευθαλία Παππά.
Στο Γραφείο Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης
Παλιννοστούντων
Η κ. Αγγελική Καρόζα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ TOY «ΚΕΝΤΡΟΥ»
Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2012-Αύγουστος 2013 οι δραστηριότητες
του «Κέντρου», επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:


Παρακολούθηση της εξέλιξης της μετανάστευσης στην Eλλάδα και την
Eυρώπη και συνέχιση του εμπλουτισμού της «Τράπεζας Πληροφοριών», που
τηρείται στο «Κέντρο» για το μεταναστευτικό και προσφυγικό φαινόμενο.



Παρακολούθηση της Εθνικής Μεταναστευτικής Πολιτικής καθώς και της
αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Πολιτικής σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου,
σχολιασμός των Ευρωπαϊκών πολιτικών σε συνεργασία με το CCME
(Διεκκλησιαστική Επιτροπή για τους Μετανάστες στην Ευρώπη, με έδρα τις
Βρυξέλλες)



Παρακολούθηση Προκηρύξεων από Εθνικούς φορείς και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για υποβολή αίτησης για χρηματοδοτούμενα προγράμματα ή σχέδια



Υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων/σχεδίων, χρηματοδοτούμενων από
εθνικούς πόρους και διεθνείς οργανισμούς



Νομική συνηγορία και κοινωνική στήριξη αιτούντων άσυλο



Ασφαλιστική συμβουλευτική παλιννοστούντων



Διεξαγωγή Eρευνών/ Mελετών
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Συμμετοχή σε Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Επίσης,
ενημέρωση οργανώσεων, μελετητών/ερευνητών, φοιτητών, δημοσιογράφων,
φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων επί θεμάτων που αφορούν στην
μετανάστευση καθώς και την δραστηριότητα του «Κέντρου» και της
Εκκλησίας. Σημειωτέον ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα φοιτητές
διαφόρων Σχολών από ελληνικά και ξένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
εζήτησαν εξειδικευμένα στοιχεία από τις δραστηριότητες των γραφείων για τη
σύνταξη διδακτορικών ή μεταπτυχιακών εργασιών με θέμα την
δραστηριότητα της Εκκλησίας και τις θέσεις της στο Μεταναστευτικό
φαινόμενο



Συμμετοχή σε Συνέδρια, Hμερίδες/σύνταξη εισηγήσεων



Συμμετοχή σε Oμάδες Eργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σχετικές
εισηγήσεις τόσο επί των εξεταζόμενων θεμάτων όσο και επί της
δραστηριότητας της Εκκλησίας, η οποία στοχεύει στην στήριξη των
μεταναστών και προσφύγων



Συνεργασίες με Δίκτυα και Διεθνείς Oργανισμούς



Συνεργασία με Συλλογικότητες Μεταναστών.

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
3.1.Παρακολούθηση εξέλιξης μεταναστευτικού φαινομένου
H παρακολούθηση και μελέτη των εξελίξεων του μεταναστευτικού φαινομένου
συνιστά συνεχή και αδιάκοπη δραστηριότητα του Γραφείου Μελετών και Ερευνών
του Κέντρου από την ίδρυσή του. Πιο συγκεκριμένα συνίσταται στα ακόλουθα:


Παρακολούθηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας για θέματα
μετανάστευσης, παλιννόστησης, παροχής ασύλου και προσφύγων (έρευνες
που διεξάγονται, νέα δημοσιεύματα κ.λπ.)



Eμπλουτισμό 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, για τα ασυνόδευτα ανήλικα και για τα θέματα ιθαγένειας κυρίως
σε παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής



Συγκέντρωση εισηγήσεων και πρακτικών συνεδρίων



Συγκέντρωση της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της
Eυρωπαϊκής Ένωσης



Mελέτη 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. Συλλογή
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αποκομμάτων τύπου, τα οποία ταξινομούνται σε 95 διαφορετικές ενότητες,
μερικές εκ των οποίων περιλαμβάνουν και επιμέρους υποκατηγορίες. Τα
αποκόμματα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου να
είναι εύκολα και γρήγορα διαθέσιμα προς χρήση. Συγκεκριμένα, η κ.
Παπουτσόγλου, από τον Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι και τον Αύγουστο του
2013 είχε διαβάσει, κατηγοριοποιήσει, ταξινομήσει χρονολογικά σε κλασέρ
και έχει καταχωρήσει στο ηλεκτρονικό αρχείο (πρόγραμμα EndNote) 2.741
αποκόμματα τύπου. Το σύνολο των μέχρι σήμερα καταχωρημένων στο
ηλεκτρονικό αρχείο είναι 26.614 αποκόμματα


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, της εμπορίας ανθρώπων και άλλων συναφών θεμάτων



Kαταγραφή της εμπειρίας από την επικοινωνία με αλλοδαπούς και
συστηματοποίηση του σχετικού υλικού.

3.2. Eπεξεργασία Προτάσεων και Σχεδίων για την υλοποίηση Eυρωπαϊκών
Προγραμμάτων
Ο π. Τιμόθεος Άνθης, η κ. Ευθαλία Παππά και η κ. Ευαγγελία Δουρίδα, εξέτασαν τις
προϋποθέσεις και αναζήτησαν συνεργάτες για την υποβολή προτάσεων σε μια σειρά
από προκηρύξεις:




Call for Proposals 2012-2013, Community Actions, European Fund for the Integration of the Third Country Nationals 2007-2013. Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα
συνεργασίας του CCME (συντονιστής) αποστείλαμε περιγραφή δράσης
συνοδευόμενη με αντίστοιχο προϋπολογισμό. Η υποβολή πρότασης δεν
ολοκληρώθηκε διότι δεν εξασφαλίστηκαν τα ποσά της συγχρηματοδότησης από
όλους τους εταίρους του διακρατικού εταιρικού σχήματος.
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος “Supporting
Organisations that assist migrant asylum seeking population in Greece” (SOAM),
με χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)/ΕΕΑ Grants
(αναλυτικές σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του
Προγράμματος SOAM: www.eeagrants-iomathens-soam.gr). Κατά την
αναζήτηση χώρου για την παροχή ασφαλούς στέγης σε ασυνόδευτους ανηλίκους
(συχνά 3-10 ετών) ή μέλη οικογενειών, τα οποία επιθυμούν στο πλαίσιο του
Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ να εξεταστεί το αίτημά τους σε κάποια άλλη χώρα της
Ε.Ε. όπου βρίσκονται μέλη της οικογένειά τους (οικογενειακή συνένωση), ο
Διευθυντής του «Κέντρου» είχε στις 1.2.2013 συνάντηση με την Πρόεδρο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας «ΚΕΣΟ», κ. Μαρία Πίνη. Παρότι, η κ. Πίνη ήταν
πολύ θερμή στο ενδεχόμενο συνεργασίας με το «Κέντρο», υπήρξε πρόβλημα διότι
δεν είχε ολοκληρωθεί η καταστατική μορφή του «ΚΕΣΟ». Στις 5.2.2013 ύστερα
από πρωτοβουλία του Σεβασμιώτατου Ιλίου, Προέδρου του «Κέντρου»,
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα κτίρια του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
στο Ίλιον. Το «Κέντρο» όμως αναγκάστηκε να αρνηθεί την παραχώρηση κτιρίου
(εκτάσεως 2.000 τ.μ.) από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης λόγω αδυναμίας
κάλυψης εξόδων επισκευής και συντήρησης του. Στις 12 Φεβρουαρίου 2013 το
«Κέντρο» απέστειλε αίτημα συνεργασίας στην ΧΕΝ Ελλάδος. Παρά την στενή
συνεργασία του «Κέντρου» με την ΧΕΝΕ και το ICMC, δεν υποβλήθηκε τελικά
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αίτημα χρηματοδότησης διότι τρεις μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή προτάσεων η ΧΕΝΕ εξέφρασε τους ενδοιασμούς της για την
δυνατότητά της να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις του εγχειρήματος.
Προκήρυξη 7/2012 που αφορά στην επανάληψη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών. Το
πρώτο δεκαήμερο Ιανουάριου του 2013 ο Διευθυντής, ο κ. Παπαντωνίου και η κ.
Δουρίδα εξέτασαν την πρόταση συνεργασίας της εταιρείας συμβούλων Bolt International Consulting στο πλαίσιο της ανωτέρω προκήρυξης. Το «Κέντρο» δεν
προχώρησε στη συνεργασία διότι το χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης ήταν
ασφυκτικό σε σχέση με την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών/ερευνών.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα για
χρηματοδότηση δράσεων που αναλαμβάνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις που
παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε πρόσφυγες. Το «Κέντρο» απέστειλε στις
23 Ιουλίου 2013 πρόταση για χρηματοδότηση αφενός, της δημιουργίας
ιστοσελίδας του kspm-erp και αφετέρου, της κάλυψης αεροπορικών εισιτηρίων
ευάλωτων περιπτώσεων εξυπηρετούμενων του Erp, οι οποίοι αναχωρούν από την
χώρα μας προκειμένου να συνενωθούν με άλλα μέλη των οικογενειών τους που
βρίσκονται σε ευρωπαϊκή χώρα.
Στις 2 Απριλίου του 2013 το «Κέντρο» απέστειλε επιστολή παρουσίασης των
δραστηριοτήτων του στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκρεμμεί η αποστολή
συγκεκριμένου αιτούματος χρηματοδότησης από το «Κέντρο».
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος
2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Τον
Αύγουστο του 2013 το «Κέντρο» ξεκίνησε την διαδικασία αναζήτησης εταίρων
και εξέταζε την δυνατότητα συμμετοχής στο έργο 1.2.δ/12: «Ο διαθρησκευτικός
διάλογος ως μέσο για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής και την
ένταξη των μεταναστών» καθώς και στο έργο 1.2.στ/12: «Παραγωγή πιλοτικού
ραδιοφωνικού υλικού (εκπομπές) για θέματα που αφορούν στις μεταναστευτικές
κοινότητες».

Γενικότερα, το «Κέντρο» κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριος 2012
- Αύγουστος 2013) στήριζε αδιάλειπτα την υλοποίηση των προγραμμάτων που
αναλάμβανε το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Γραφείο Νομικής
Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων
και Μεταναστών) στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσφύγων μέσω του Υπουργείου Υγείας/Υπουργείο Εργασίας και την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
3.3. Δράσεις ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας
Η κ. Ευαγγελία Δουρίδα παρείχε πληροφορίες σε φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές
και άλλους ενδιαφερόμενους ιδιώτες και φορείς για το ρόλο και τις δραστηριότητες
του «Κέντρου» και της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θέματα σχετικά με τη
μετανάστευση.
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3.4. Συμμετοχή σε Συνέδρια και Hμερίδες
Ο Διευθυντής συμμετείχε με παρέμβαση:








στον «πέμπτο Διάλογο για τις Προκλήσεις (διεθνούς) προστασίας των προσφύγων,
εκτοπισμένων και ανιθαγενών προσώπων» με θέμα «Πίστη και Προστασία» που
διοργάνωσε στις 12-13 Δεκεμβρίου 2012 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην έδρα της στην Γενεύη
στην εκδήλωση «Γεφυρώνοντας το κενό. Από τη νόμιμη διαμονή στην ιδιότητα του
πολίτη» που συνδιοργάνωσε το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών με τον Δήμο
Αθηναίων και το ENAR GREECE στις 20/12/2012 στο κτίριο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Αθήνα (Λεωφόρος Αμαλίας 8)
στην εκδήλωση «Ο Ρόλος της Θρησκείας στην Ενδυνάμωση της Κοινωνικής
Αρμονίας» που διοργάνωσε το Μορφωτικό Κέντρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας
του Ιραν στις 06/02/2013 στο Παραδοσιακό Περσικό εστιατόριο PARS (Κων.
Παλαιολόγου 15, Χαλάνδρι)
στην εκδήλωση «Τι ιθαγένεια θέλουμε για τα παιδιά των μεταναστών που
γεννιούνται ή ανατρέφονται στην Ελλάδα» που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στις 28/02/2013 στο Αμφιθέατρο του 9.84
(Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων, Γκάζι).

Η κ. Ευαγγελία Δουρίδα παρακολούθησε:










το ετήσιο εργαστήριο για τις πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων στην
Ελλάδα που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012, από τις 10:00 έως
τις 14:00, στο Electra Palace Hotel (Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Πλάκα/
Σύνταγμα). Το κύριο θέμα του εργαστηρίου ήταν αφενός, οι διακρίσεις με βάση
το θρήσκευμα και, αφετέρου, η καταπολέμηση των διακρίσεων μέσω της
διασύνδεσης μεταξύ των δημόσιων αρχών στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης
τη συνέντευξη τύπου τη Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 στην αίθουσα της Ένωσης
Λογιστών, η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία μεταναστευτικών κοινοτήτων
και οργανώσεων μεταναστών
το σεμινάριο «Η μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη σε
καιρούς κρίσης», το οποίο διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ
(Παράρτημα Ελλάδος), στις 3-5 Δεκεμβρίου 2012, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ
(Πανεπιστημίου 52)
την εκδήλωση «Γεφυρώνοντας το κενό. Από τη νόμιμη διαμονή στην ιδιότητα
του πολίτη», η οποία διοργανώθηκε από το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και το
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, την Πέμπτη 20
Δεκεμβρίου 2012, στο Κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
τη συνέντευξη τύπου «Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά», την οποία διοργάνωσαν
αντιρατσιστικές κινήσεις, οργανώσεις και κοινότητες μεταναστών την Τρίτη 26
Φεβρουαρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20)
τη παρουσίαση του Κ. Γιαννακόπουλου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
“Περιχαρακωμένες κοινότητες και πολιτικές της διαφοράς στον Κεραμεικό και το
Γκάζι”, η οποία έλαβε χώρα στις 18 Φεβρουαρίου 2013 στα γραφεία του ΕΚΚΕ
(Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Πλατεία Κοτζιά) στο πλαίσιο του σεμιναρίου “Το
κέντρο της Αθήνας απο τον 19ο στον 21ο αιώνα: Μια διεπιστημονική
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προσέγγιση”, το οποίο συνδιοργάνωσε το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
την εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Τι ιθαγένεια θέλουμε για τα παιδιά των
μεταναστών που γεννιούνται ή ανατρέφονται στην Ελλάδα», η οποία
διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου την
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 στο Αμφιθέατρο του 9.84, στην Τεχνόπολη του
Δήμου Αθηναίων (Γκάζι)
την Ημερίδα «Ασυνόδευτα ανήλικα» που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης την
Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας
20)
την εκδήλωση με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο ιθαγένειας», την οποία
διοργάνωσε η Ένωση Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ) και η
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ την Πέμπτη 4 Απριλίου 2013, στην Αίθουσα
ΕΥΡΩΠΗ της Νομικής Βιβλιοθήκης (Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα)
τη Συνέντευξη Τύπου τη Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 στην αίθουσα εκδηλώσεων
της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20), την οποία διοργάνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες προκειμένου να παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις
της κρίσης στη Συρία
το δεύτερο και τον τρίτο κύκλο σεμιναρίων “Για την Υπεράσπιση της Κοινωνίας
και της Δημοκρατίας”, τα οποία διεξήχθησαν το Φθινόπωρο –Χειμώνα του 2012
και την Άνοιξη του 2013 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας
50, Αθήνα) καθώς και στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα
αμφιθέατρα “Δρακοπούλου” και “Αργυριάδη”.

3.5. Συνεργασίες με Δίκτυα και Διεθνείς Oργανισμούς
Tο «Κέντρο» διατήρησε τη συνεργασία με το Eλληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Kαταπολέμησης της Φτώχειας (EAPN) καθώς και με το Δικτύο Ενίσχυσης
και Στήριξης Μεταναστριών -ΔΕΣΜΕ.
Tο «Κέντρο» συνέχισε την στενή συνεργασία με το CCME (Eπιτροπή των
Eκκλησιών για την Mετανάστευση στην Eυρώπη), η οποία γενικότερα συνίστατο,
μεταξύ άλλων, στην από κοινού εξέταση της δυνατότητας υλοποίησης
προγραμμάτων, στην συμβολή για τον σχολιασμό των υπό προετοιμασία κειμένων
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Oργανισμών.
Τέλος, το «Κέντρο» είναι μέλος του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής
Βίας. Η κ. Παππά και η κ. Δουρίδα συμμετείχαν σε τέσσερεις συναντήσεις των μελών
του Δικτύου (στις 20.09.2012, τις 21.12.2012, τις 27.03.2012 και τις 17.07.2013)
καθώς και σε 3 Συνεντεύξεις Τύπου (στις 13.10.2012, τις 21.03.2012 και τις
24.04.2013). Τα στελέχη του «Κέντρου» έλαβαν συνεντεύξεις από θύματα και
συμπλήρωσαν 4 φόρμες καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ

Το Γραφείο όπως ήδη αναφέρθηκε λειτουργεί με μία τακτική υπάλληλο, την κ.
Αγγελική Καρόζα επικουρούμενη ευκαιριακώς από δύο εθελοντές, τον κ. Παναγιώτη
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Παγωνάκη και τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, ο οποίος επί σειρά ετών εργαζόταν
στον Διακονικό Ίδρυμα της Στουτγκάρδης.
Οι εγκαταστάσεις του ανωτέρω Γραφείου είναι στην Θεσσαλονίκης (Συντριβανίου 4,
546.21, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 280848, email: kspm.thessaloniki@gmail.com).
Ο κύριος άξονας των εργασιών του ανωτέρω Γραφείου στην Θεσσαλονίκη είναι η
Συνταξιοδοτική Συμβουλευτική και η Διεκπεραίωση θεμάτων στην Γερμανική
γλώσσα. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του Γραφείου αφορούν στους εξής τομείς:
4.1.Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Ο τομέας αυτός επικεντρώνεται στα θέματα:


Συντάξεων γήρατος, χηρείας, ορφάνιας ή αναπηρίας. Ιδιαίτερη σημασία
δίδεται στην υποβολή ενστάσεων και αγωγών κατά των Γερμανικών
ασφαλιστικών φορέων σε περιπτώσεις απόρριψης των αιτήσεων χορήγησης
αναπηρικών συντάξεων. Η χρησιμοποίηση ένδικων μέσων γίνεται και σε
γενικότερα θέματα, οσάκις εκτιμάται ότι θίγονται τα συμφέροντα των
παλιννοστούντων.



Αναγνώρισης των χρόνων γέννησης και ανατροφής των παιδιών που
γεννήθηκαν στη Γερμανία προς λήψιν σχετικού επιδόματος



Εξαγοράς των Γερμανικών εισφορών



Αναζήτησης των ασφαλιστικών χρόνων στην περίπτωση απώλειας των
ασφαλιστικών καρτών και βιβλιαρίων και έκδοση νέων στοιχείων.

Για την διεκπεραίωση των παραπάνω θεμάτων υποβάλλονται αιτήσεις από το
«Κέντρο» στους παρακάτω Γερμανικούς Ασφαλιστικούς φορείς:
o LVA-Württemberg (ασφαλιστικός φορέας εργατών)
o BVA für Angestellte (ασφαλιστικός φορέας υπαλλήλων)
o Bundesknappschaft (ασφαλιστικός φορέας μεταλλωρύχων)
o Pensionssicherungsverein (Ασφαλιστικός φορέας Αυστρίας).
4.2. Τομέας Ιατρικής Ασφάλισης
Στις δραστηριότητες του τομέα αυτού περιλαμβάνονται:


Οικογενειακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη



Έκδοση του Εντύπου Ε/121, προκειμένου να ασφαλισθεί ο παλιννοστών
συνταξιούχος στην Ελλάδα



Επίδομα αρωγής κατ’ οίκον στους έχοντας αναπηρία

Αρμόδιοι Γερμανικοί Φορείς είναι τα ασφαλιστικά ταμεία ΑΟΚ, ΒΟΝΝ, ΒΚΚ.
4.3. Τομέας του Γερμανικού ΟΑΕΔ
Στον τομέα περιλαμβάνονται:


Παιδικά επιδόματα
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Αιτήσεις για επίδομα ανεργίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά τον
πρώτο χρόνο της διαμονής των παλιννοστούντων στην Ελλάδα.



Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση οικογενειακού επιδόματος.

Η σχετική αλληλογραφία γίνεται σε καθημερινή σχεδόν βάση με τον γερμανικό
ΟΑΕΔ (Arbeitsamt Nürnberg).
4.4. Λοιποί Τομείς δραστηριότητας


Πληροφόρηση και διεκπεραίωση ζητημάτων που έχουν σχέση με την
γερμανική εφορία, τις τράπεζες, τις φοροαπαλλαγές κλπ.



Αιτήσεις σε εργοστάσια και επιχειρήσεις στις περιπτώσεις που αυτά χορηγούν
την λεγόμενη «εργοστασιακή σύνταξη»



Παρέμβαση προς τις ελληνικές υπηρεσίες (Δήμους, Κοινότητες, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)

4.5. Εξυπηρετηθέντες
Κατά την υπό εξέταση περίοδον διεκπεραιώθηκαν 2.953 υποθέσεις. Οι παρεχόμενες
υπηρεσίες περιελάμβαναν προφορική συμβουλευτική εργασία, επεξήγηση εγγράφων,
τηλεφωνική επικοινωνία με συνταξιοδοτικούς, ασφαλιστικούς, εργοδοτικούς κλπ.
Φορείς της Γερμανίας, σύνταξη επιστολών στη γερμανική γλώσσα, καθώς και
συμπλήρωση γερμανικών εγγράφων. Οι υποθέσεις που διεκπαιραιώθηκαν αφορούν
παλιννοστούντες που εργάστηκαν στην Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία και
Ελβετία.
Γενικότερα οι μεταρρυθμίσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας τόσο στην Ελλάδα όσο
και γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έκανε πολυπλοκότερη την διευθέτηση των
υποθέσεων των παλιννοστούντων μεταναστών, γεγονός που κατέστησε το έργο του
«Κέντρου» αναγκαίο και σημαντικό δεδομένου ότι το «Κέντρο» είναι ο μοναδικός
φορέας στην Ελληνική Επικράτεια που παρέχει εξειδικευμένη ενημέρωση στον τομέα
αυτό. Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι ορισμένοι από τους παλιννοστούντες
απευθύνονται αρχικώς σε ιδιώτες δικηγόρους ή και παρακολουθούν ορισμένες
ενημερωτικές συναντήσεις με υπαλλήλους του Γερμανικού Ασφαλιστικού Φορέα
(LVA Deutsche Rentenversicherung), οι οποίοι επισκέπτονται ανά τρίμηνο την
Ελλάδα για μία ή δύο ημέρες, για να καταλήξουν όμως τελικά στο αρμόδιο Γραφείο
του «Κέντρου» της Εκκλησίας, το οποίο είναι το μόνο εξειδικευμένο Γραφείο καθώς
και το μόνο που εξασφαλίζει την άμεση εξυπηρέτηση εντός των αυστηρώς
οριζομένων προθεσμιών. Το πρόβλημα εκπνοής των προθεσμιών είναι από τα
δυσκολότερα αλλά και συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ανωτέρω
Γραφείο στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι δεν απευθύνονται εξαρχής σε αυτό.
Αξίζει να τονιστεί ότι το Γραφείο συνεργάζεται στενά τόσο με τους Γερμανικούς
Ασφαλιστικούς Φορείς όσο και με το Διακονικό Έργο (Diakonisches Werk) της
Ευαγγελικής Εκκλησίας της Στουτγκάρδης για τη διεκπεραίωση των
αποστελλομένων περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή άλλων ασφαλιστικών
δικαιωμάτων των παλιννοστούντων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της
Ασφαλιστικής Υπηρεσίας για τους Έλληνες μετανάστες στην Γερμανία, το 45-50%
των περιπτώσεων συνταξιοδοτήσεως Ελλήνων που εργάστηκαν στην Γερμανία
διεκπεραιώνεται μέσω του αρμόδιου Γραφείου του «Κέντρου» στην Θεσσαλονίκη.
Το Γερμανικό Προξενείο στην Θεσσαλονίκη προς αναγνώριση του έργου του

11
«Κέντρου» προσκάλεσε την προϊσταμένη του σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στις 3
Οκτωβρίου του 2012.
Τέλος, σε σχέση με την αντίστοιχη υπηρεσία του «Κέντρου» στην Αθήνα εξαιτίας
του ότι η λειτουργία της έχει διακοπεί πλέον των δύο δεκαετιών, η κ. Μαρία
Παπουτσόγλου, η οποία έχει εργασθεί στη Γερμανία και γνωρίζει τη Γερμανική
γλώσσα, σε συνεργασία -οσάκις κριθεί απαραίτητο- με την κ. Αγγελική Καρόζα
διευθετεί περιορισμένο αριθμό αιτημάτων για θέματα συνταξιοδοτικά
Παλιννοστούντων από την Γερμανία. Από τον Σεπτέμβριο του 2012 και μέχρι τον
Αύγουστο του 2013 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 83 συναντήσεις (μέσης διάρκειας
1,5 ώρας) με έλληνες παλιννοστούντες. Τα αιτήματα αφορούσαν στην συμπλήρωση
εντύπων συνταξιοδότησης (36 συναντήσεις), την σύνταξη συνοδευτικών επιστολών
(8 συναντήσεις) και την προφορική μετάφραση απαντητικών επιστολών του
Γερμανικού Ασφαλιστικού Φορέα (49 συναντήσεις). Από το σύνολο των
εξυπηρετουμένων 19 άτομα προσήλθαν για πρώτη φορά.
ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

