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Εισαγωγικά1
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 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. Παντελεήμονα Παπασυνεφάκη, ως
Διευθυντή και Προϊστάμενο του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων/ Εcumenical
Refugee Program, εφεξής ERP, και την κ. Ευαγγελία Δουρίδα ως Εισηγήτρια.
Διευκρινίζεται ότι μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2017 όπου η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της
Ελλάδος αποφάσισε την τροποποίηση του Καταστατικού του «Κέντρου» Διευθυντής
του Κέντρου ήταν ο Πανοσολογιώτατος Αρχιμ. π. Χρυσόστομος Συμεωνίδης ενώ ο
Πανοσολογιώτατος Αρχιμ. π. Παντελαιήμονας Παπασυνεφάκης ήταν Εισηγητής και
Προϊστάμενος του ERP.
Το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι και τον Αύγουστο του
2017 η Δ.Ε. συνήλθε 13 φορές σε συνεδρίαση (στις 4.9.2017, 4.10.2017, 30.10.2017,
22.11.2017, 9.1.2018, 23.1.2018, 8.2.2018, 19.3.2018, 27.4.2018, 2.5.2018, 13.6.2018,
29.6.2018 και 31.7.2018) 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 2017 - Αύγουστος 2018) οι
εκκλησιαστικοί υπάλληλοι του «Κέντρου», που εργάζονται σε θέσεις διοικητικού και
επιστημονικού προσωπικού ήταν οι ακόλουθοι:
Γραφείο Μελετών και Ερευνών: κα Ευαγγελία Δουρίδα
Διοικητικό και Λογιστικό Γραφείο: κα Ελένη Χριστοδούλου
Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής
Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Μεταναστών): κα Ευθαλία
Παππά έως και τον Ιούνιο του 2018
Γραφείο Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων: κα
Αγγελική Καρόζα (Προϊστάμενη γραφείου).

1

Την Έκθεση Πεπραγμένων του Κέντρου συνέταξε η κ. Ευαγγελία Δουρίδα.
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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 2017 - Αυγούστου 2018 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 Ευρωπαϊκής Πολιτικής για 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).
• Διοργάνωση ομάδων εργασίας εστιασμένων σε ζητήματα νομικής προστασίας
των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 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 και
Αυστρία (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.
Πόροι του «Κέντρου»
Κατά την περιοδο αναφοράς ο προϋπολογισμός του «Κέντρου» αφορά πόρους
που έλαβε από:
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•

την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες/UNHCR και την Diakonie
Katastrophenhilfe για την υλοποίηση τριών προγραμμάτων,
• την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών/ΕΚΥΟ με την μορφή ετήσιας
επιχορήγησης ύψους 5.000,00 ευρώ,
• την Ευαγγελική Εκκλησία της Ρηνανίας και την Ομοσπονδία των Προτεσταντικών
Εκκλησιών της Ελβετίας με την μορφή δωρεών για την παροχή υπηρεσιών νομικής
συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης σε πρόσφυγες.
Τέλος, τον Ιανουάριο του 2018 η οργάνωση Samaritan’s Purse μέσω του UNHCR,
δώρισε αυτοκίνητο στην ΕΚΥΟ προκειμένου αυτό να παραχωρείται στο Κέντρο για να
μετακινούνται σε camps εκτός Αθηνών οι συνεργάτες του Προγράμματος "Bringing
families together 2018" που υλοποιούσε το Κέντρο με χρηματοδότηση του UNHCR .
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 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 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.
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.kspm-erp.com). Νόμιμος εκπρόσωπος εκ μέρους του φορέα στα
υλοποιούμενα προγράμματα είναι ο Διευθυντής του «Κέντρου» Αρχιμ. π. Παντελεήμων
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Παπασυνεφάκης (μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου 2018 Διευθυντής ήταν ο Αρχ. π.
Χρυσόστομος Συμεωνίδης).
Κατά την περίοδο αναφοράς το ERP υλοποιούσε τις δράσεις του σε δύο
αυτόνομα γραφεία. Συγκεκριμένα, για τις χρηματοδοτούμενες δράσεις από την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ χρησιμοποίησε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα επί της οδού
Μοσχονησίων 5, 1ος όροφος, συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. ενώ ως επαγγελματική
στέγη για την υλοποίηση προγράμματος legal aid με χρηματοδότηση από την Diakonie
Katastrophenhilfe χρησιμοποίησε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της
Λεωφόρου Αλεξάνδρας 97, 1ος όροφος, συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ.
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 2017, 7 προγράμματα για την
προστασία των προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Κατά τη διάρκεια του 2018 και
συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο μέχρι και Ιούλιο του 2018
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 επί της οδού
Μοσχονησίων 5, Αθήνα:
•

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 ήταν 12μηνης διάρκειας (1.1.201731.12.2017) και προβλεπόταν να υποστηρίξει 2.200 άτομα, έμφαση στην
εξυπηρέτηση δόθηκε σε άτομα με ειδικές ανάγκες προστασίας, όπως ήταν οι
ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Το πρόγραμμα είχε δύο
δράσεις. Η πρώτη δράση, 12μηνης διάρκειας, αφορούσε 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, προβλεπόταν η διοργάνωση
αποστολών σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στη
Βοιωτία, στις Θερμοπύλες και στην Ανδραβίδα. Η δεύτερη δράση, 5μηνης διάρκειας
(Μάρτιος – Ιούλιος 2017) αφορούσε 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
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έγκαιρα στο Κέντρο λίστα με ονόματα αιτούντων άσυλο, των οποίων το δικαίωμα
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: Αναφορικά με την πρώτη δράση, τα
στελέχη του προγράμματος συνολικά διαχειρίστηκαν αιτήματα οικογενειακής
επανένωσης 2.207 ατόμων (εκ των οποίων τα 276 άτομα ήταν νέες καταγραφές της
περιόδου Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2017, 927 άτομα ήταν νέες καταγραφές της
περιόδου Ιανουάριος-Αύγουστος 2017 ενώ τα 1.004 άτομα ήταν εκκρεμείς
περιπτώσεις από το έτος 2016 τα αιτήματα των οποίων διεκπεραιωθήκαν το έτος
2017), 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 προγράμματος είχαν συνολικά
μεταφερθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συνενωθεί με τις οικογένειες τους
1.033 άτομα (580 άτομα από τον Ιανουάριο – Σεπτέμβριο 2017 και 453 άτομα από
Οκτώβριο – Δεκέμβριο του 2017) ενώ για άλλα 408 άτομα υπήρχε αποδοχή και
αναμενόταν η μεταφορά τους στις χώρες ανάληψης ευθύνης εξέτασης του
αιτήματος ασύλου τους. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 εκκρεμούσε η άμεση
μεταφορά 408 ατόμων στις χώρες προορισμού (352 για Γερμανία και 56 για άλλες
ευρωπαϊκές χώρες). Ο λόγος της εκκρεμότητας αυτής εξηγείται από το γεγονός ότι
από το Μάϊο 2017, η Γερμανία περιόρισε τις μηνιαίες μεταφορές περιπτώσεων
«Δουβλίνου» και τοιουτοτρόπως δημιουργήθηκε «backlog» εκατοντάδων ατόμων.
Παραλλήλως 278 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 228
άτομα παρασχέθηκε μόνο συμβουλευτική για τις διαδικασίες της εθνικής
διαδικασίας ασύλου. Αρνητική απάντηση στο αίτημά τους για οικογενειακή
επανένωση έλαβαν 52 επωφελούμενοι. Τέλος, συνολικά 255 εξυπηρετούμενοι
εγκατέλειψαν για διάφορους λόγους τη διαδικασία οικογενειακής συνένωσης,
κυρίως διότι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την χώρα παράνομα.
Πέραν της παρεχόμενης ψυχοκοινωνικής στήριξης, η κοινωνική υπηρεσία του
Οικουμενικού διένειμε σε οικογένειες προσφύγων το τελευταίο τετράμηνο του
2017 σχολικά είδη (χορηγία από το “Μαζί για το παιδί”), λευκά είδη, αφρόλουτρα,
τρόφιμα, χυμούς, γάλα, καθώς και βρεφικές κρέμες, γάλα και πάνες, παιδικά ρούχα
και παρκοκρέβατα (δωρεά του “Δεσμού”).
Τέλος, από τον Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκαν
αποστολές και επισκέψεις συνεργατών στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στον
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Ελαιώνα (19/9/2017), στην Μαλακάσα (16/10/2017) και στις Θερμοπύλες
(18/12/2017).
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της δεύτερης δράσης (κάλυψη αεροπορικών
μεταφορών ατόμων με αποδοχή αιτήματος οικογενειακής συνένωσης) βλέπετε την
έκθεση πεπραγμένων του φορέα για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2016 –
Αυγούστου 2017.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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, Ανδρονίκη Πετεινού, Έλενα Παντοπούλου, Ελένα Φαλτάκα
και Φωτεινή Εμβολιάδου,
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.

Πρόγραμμα «Bringing families together 2018- 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/
Project
Partnership
Agreement
GRC01/2018/0000000166/000):
Περιγραφή του προγράμματος: Από την 1η Ιανουαρίου 2018 και για περίοδο 6
μηνών στο γραφείο του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων επί της οδού
Μοσχονησίων 5, Αθήνα, υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα «Bringing families together
2018‐ Legal Info/counseling for family reunification of PCWSN/Συνενώνοντας τις
οικογένειες 2018, παροχή πληροφόρησης και νομικής συμβουλευτικής για
οικογενειακή συνένωση για άτομα της ομάδας στόχου με ειδικές ανάγκες» με
χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 282.052,78 ευρώ από την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Το ανωτέρω πρόγραμμα προβλεπόταν να
υποστηρίξει 1.100 άτομα το πρώτο εξάμηνο του 2018. Έμφαση δόθηκε στην
εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες προστασίας, όπως ήταν οι ασυνόδευτοι
ανήλικοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Το αντικείμενο του προγράμματος
αφορούσε στην παροχή ενημέρωσης, νομικής συμβουλευτικής και βοήθειας καθώς
και ψυχοκοινωνικής στήριξης με υπηρεσίες διερμηνείας σε αιτούντες άσυλο που
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επιθυμούν οικογενειακή συνένωση στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ.
Επίσης, προβλεπόταν η διοργάνωση αποστολών σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων
στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στις Θερμοπύλες και στην Ανδραβίδα. Παρά την
αρχική συνεννόηση για ανανέωση του προγράμματος μέχρι και τον Δεκέμβριο του
2018, τον Μάιο του 2018 ανακοινώθηκε από την χρηματοδοτούσα αρχή ότι, λόγω
αλλαγής των στρατηγικών τους προτεραιοτήτων, σταματά η χρηματοδότηση
προγραμμάτων νομικής υποστήριξης. Για τη διευκόλυνση του κλεισίματος των
φακέλων των επωφελουμένων, η Ύπατη Αρμοστεία ενέκρινε ποσό 11.061,35
προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία phase out του προγράμματος για ένα
μήνα (Ιούλιος του 2018) διαμορφώνοντας τον τελικό προϋπολογισμό στα
293.114,13 ευρώ.
Στόχοι που επιτεύχθηκαν και στατιστικά: τα στελέχη του προγράμματος συνολικά
διαχειρίστηκαν αιτήματα οικογενειακής επανένωσης 1052 ατόμων (εκ των οποίων
τα 361 άτομα ήταν νέες καταγραφές της περιόδου Ιανουάριος-Ιούνιος 2018),
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 προγράμματος είχαν συνολικά
μεταφερθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συνενωθεί με τις οικογένειες τους 369
άτομα (332 άτομα ήταν από τις 691 εκκρεμείς υποθέσεις 2017 και 37 άτομα ήταν
από τις νέες καταγραφές του 2018) ενώ για άλλα 202 άτομα (151 άτομα ήταν
υποθέσεις του 2017 και 51 άτομα ήταν υποθέσεις 2018) υπήρχε αποδοχή και
αναμενόταν η μεταφορά τους στις χώρες ανάληψης ευθύνης εξέτασης του
αιτήματος ασύλου τους. Παραλλήλως 270 αιτούντες άσυλο (122 άτομα ήταν από
εκκρεμείς υποθέσεις του 2017 και 148 αντίστοιχα από το 2018) 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 85 άτομα παρασχέθηκε μόνο συμβουλευτική για τις διαδικασίες
της εθνικής διαδικασίας ασύλου. Αρνητική απάντηση στο αίτημά τους για
οικογενειακή επανένωση έλαβαν 67 επωφελούμενοι (50 άτομα από το 2017 και 17
από το 2018). Τέλος, συνολικά 67 εξυπηρετούμενοι (36 άτομα από το 2017 και 31
άτομα από το 2018) εγκατέλειψαν για διάφορους λόγους τη διαδικασία
οικογενειακής συνένωσης, κυρίως διότι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την χώρα
παράνομα.
Πέραν της παρεχόμενης ψυχοκοινωνικής στήριξης η κοινωνική υπηρεσία του
Οικουμενικού διένειμε σε οικογένειες προσφύγων το πρώτο επτάμηνο του 2018
τρόφιμα, χυμούς, γάλα, λευκά είδη, είδη ατομικής υγιεινής, βρεφικές κρέμες, γάλα
και πάνες, παιδικά ρούχα και παρκοκρέβατα (δωρεά του “Δεσμού”). Επιπλέον, τον
Ιούνιο του 2018, διανεμήθηκαν υποδήματα TOMS σε ανήλικους εξυπηρετούμενους
σε συνεργασία με στελέχη της οργάνωσης “Μαζί για το παιδί”.
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Επιπλέον, στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης του προγράμματος
δημιουργήθηκε ένα φυλλάδιο για τους επωφελούμενους και διοργανώθηκε ένα
workshop για τους επαγγελματίες του πεδίου. Επίσης, διαμορφώθηκε μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους εξυπηρετούμενους του φορέα. Τέλος, από τον
Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2018 πραγματοποιήθηκαν αποστολές και
επισκέψεις συνεργατών στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στην Ανδραβίδα (2122/2/2018) και στις Θερμοπύλες (31/1, 28/2, 18/4 και 10/5/2018).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Για την υλοποίηση του προγράμματος υπέγραψαν σύμβαση έργου ή εντολής:
η υπεύθυνη συντονισμού, Άννα Μιχαλακέλη,
ο βοηθός συντονισμού, Δημήτρης Ντόμης,
η υπεύθυνη διοικητικής στήριξης, Δέσποινα Γεωργιάδου,
οι δικηγόροι, Ευαγγελία Καρδαμάκη, Ειρήνη Ιατρέλλη, Πηνελόπη Κατσόγιαννου,
Ηλιάνα Μπόμπου, Ανδρονίκη Πετεινού, Ελένα Φαλτάκα, Φωτεινή Εμβολιάδου,
Ευαγγελία Τσομάκα και Δανάη Φωτούλα,
οι κοινωνικοί λειτουργοί, Έλλη Κούβαρη και Αθανασία Κοτσιάτου,
οι διερμηνείς Shirzad Mehdi, Mohammadi Abdul Khaled Sar και Nouroz Ali Zada
στα φαρσί/ νταρί, και Rusdi Jafar, Mohamad Ali Abeid και Monira Malak στα
αραβικά,
η ψυχολόγος, Ζωή Βογιατζάκη,
ο γραμματέας, Παναγιώτης Φούκας,
καθώς και ο λογιστής, Δαμιανός Ευστρατιάδης.

Προγράμματα με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές Εκκλησίες και ευρωπαϊκές
εκκλησιαστικές οργανώσεις
Επί της οδού Βαρατάση 2, Αθήνα, υλοποιούνται τα παρακάτω προγράμματα
παροχής νομικής βοήθειας σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας:
1. Πρόγραμμα με τίτλο “Rebuild our Lives - legal aid for refugees in Athens”, το
οποίο χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 315.050,00 ευρώ από τη Diakonie
Katastrophenhilfe και διάρκεια υλοποίησης από 1/9/2017 – 14/10/2018. Ο
γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στην εξεύρεση μιας
βιώσιμης λύσης για ευάλωτες περιπτώσεις 400 συνολικά προσφύγων και
αιτούντων άσυλο, παρέχοντάς τους βοήθεια στο εκ νέου χτίσιμο της ζωής τους
στην Ελλάδα. Από τον Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι και τον Αύγουστο του 2018
έχουν λάβει υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής 433 άτομα, μάλιστα σε 279 εξ
αυτών παρασχέθηκε νομική βοήθεια και σε 359 προσφέρθηκαν υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από την κοινωνική λειτουργό του προγράμματος.
Για την υλοποίηση του προγράμματος υπέγραψαν σύμβαση έργου ή εντολής:
• οι υπεύθυνες συντονισμού, Παναγιώτα Μυλωνά (έως τον Σεπτέμβριο του 2017),
Νάνσυ Ρετινιώτη (έως τον Μάρτιο του 2018) και Έλενα Παντοπούλου (από
Απρίλιο 2018),
• η υπεύθυνη προμηθειών, Δέσποινα Γεωργιάδου,
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•
•
•
•
•
•
•

οι δικηγόροι, Ευαγγελία Καρδαμάκη, Χρήστος Γκολομπίας,
Γεώργιος
Παπαδημητρίου και Χριστίνα Βουλημενέα,
η κοινωνική λειτουργός, Ανθούλα Κουτσούπη,
οι διερμηνείς Leila Moghaddam, Noure Razedin στα φαρσί/ νταρί και Τζάφαρ
Παναγιώτα, Εντρίς Άχμαντ και Μαρία Τάκλα στα αραβικά,
οι ψυχολόγοι, Ζωή Βογιατζάκη και Άννα Μαρία Κυριακοπούλου,
ο γραμματέας, Ανδρέας Σπίνος,
ο τεχνικός Η/Υ, Κωνσταντίνος Γκιζελής,
καθώς και ο λογιστής, Δαμιανός Ευστρατιάδης.

2. Πρόγραμμα νομικής βοήθειας αιτούντων άσυλο και προσφύγων με τίτλο «Legal
aid for backlog cases of ERP», το οποίο χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό
27.000,00 ευρώ από την Ομοσπονδία των Προτεσταντικών Εκκλησιών της
Ελβετίας δια μέσου της Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για τους Μετανάστες στην
Ευρώπη (CCME) και διάρκεια υλοποίησης από 1/1/2018 – 30/9/2018. Το
ανωτέρω πρόγραμμα αφορά ως επί το πλείστον στην παροχή νομικής βοήθειας
(legal aid) σε 100 παλαιούς (πριν από το 2015) εξυπηρετούμενους (πρόσφυγες
και αιτούντες άσυλο) του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων. Ειδικότερα,
η νομική συνδρομή αφορά σε ποικίλα ζητήματα από την πρόσβαση και τη
συνδρομή στο άσυλο έως και ζητήματα ένταξης που έχουν να κάνουν με ειδικές
διαδικασίες που αφορούν τους ήδη αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Το πρώτο
οκτάμηνο του 2018 το πρόγραμμα είχε εξυπηρετήσει 104 περιπτώσεις, εκ των
οποίων οι 66 περιπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς ως προς την διαδικασία
νομικής συνδρομής και αντίστοιχα οι 36 περιπτώσεις προγραμματίζεται να
ολοκληρωθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018, όπου λήγει και το πρόγραμμα.
Μόνο δύο περιπτώσεις ήταν drop out και αυτό γιατί οι επωφελούμενοι
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την χώρα. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι
άτομα τα οποία έχουν ήδη λάβει τη νομική συνδρομή από τους δικηγόρους του
προγράμματος επιστρέφουν στο γραφείο με συμπληρωματικά ή εντελώς νέα
αιτήματα.
Για την υλοποίηση του προγράμματος υπέγραψαν σύμβαση εντολής:
• η δικηγόρος - υπεύθυνη συντονισμού, Έλενα Παντοπούλου και
• η δικηγόρος, Ελευθερία Ποντικοπούλου Βενιέρη.
3. Πρόγραμμα νομικής βοήθειας αιτούντων άσυλο και προσφύγων με τίτλο «Legal
aid for vulnerable cases», το οποίο χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό
34.120,00 ευρώ από την Ευαγγελική Εκκλησία της Ρηνανίας και με διάρκεια
υλοποίησης από 7/5/2018-31/12/2018. Το ανωτέρω πρόγραμμα αφορά στην
παροχή νομικής βοήθειας (legal aid) και κοινωνικής στήριξης σε 80 αιτούντες
άσυλο και πρόσφυγες. Έμφαση δίνεται σε περιπτώσεις αιτούντων άσυλο που
εντάσσονται στην Εθνική Διαδικασία Ασύλου ύστερα από απόρριψη του
αιτήματός τους για οικογενειακή επανένωση στο πλαίσιο του Κανονισμού
Δουβλίνο ΙΙΙ. Την περίοδο αναφοράς η δικηγόρος του προγράμματος παρείχε
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δωρεάν νομική βοήθεια σε 35 αιτούντες άσυλο στην εθνική διαδικασία. Οι
ανωτέρω επωφελούμενοι ανήκουν στις παρακάτω εξαιρετικά ευάλωτες
κατηγορίες: 1) άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, 2) μονογονεϊκές
οικογένειες με ανήλικα παιδιά, 3) επιζήσαντες και θύματα βασανιστηρίων,
σεξουαλικής, ενδοοικογενειακής βίας και εκμετάλλευσης, 4) άτομα με
μετατραυματικές διαταραχές και 5) ασυνόδευτα ανήλικα. Επιπλέον, τον Ιούλιο
του 2018 η δικηγορος του προγράμματος ανέλαβε τον χειρισμό υποθέσεων
οικογενειακής επανένωσης 30 εξαιρετικά ευάλωτων επωφελουμένων του
προγράμματος “Bringing Families together 2018” (το οποίο ολοκληρώθηκε στις
31/7/2018).
Για την υλοποίηση του προγράμματος υπέγραψαν σύμβαση εντολής ή έργου:
• η δικηγόρος - υπεύθυνη συντονισμού, Μαρία Πατρή και
• η κοινωνική λειτουργός, Αθανασία Κοτσιάτου.
Eπεξεργασία Προτάσεων και Σχεδίων για την υλοποίηση Προγραμμάτων
Ο Διευθυντής Αρχιμ. π. Παντελεήμων Παπασυνεφάκης, η κ. Ευαγγελία Δουρίδα,
η κ. Δέσποινα Γεωργιάδου και η κ. Έλενα Παντοπούλου, εξέτασαν τις προϋποθέσεις για
την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων και προγραμμάτων συναφών με τους
καταστατικούς σκοπούς του «Κέντρου» σε Διεθνείς οργανισμούς όπως η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε
Ευρωπαϊκές εκκλησιαστικές οργανώσεις, ειδικότερα:
1. Τον Ιανουάριο του 2018 έγινε δεκτή από την Ύπατη Αρμοστεία η πρόταση που
απέστειλε το Κέντρο για χρηματοδότηση προγράμματος με τίτλο "Bringing families
together 2018 "- 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. Βλέπε ανωτέρω σχετική περιγραφή υλοποιούμενου
προγράμματος.
2. Την 1 Μαρτίου 2018, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του AMIF 2017 το Κέντρο
συμμετείχε στην υποβολή προτάσεως χρηματοδοτήσεως προγράμματος διάρκειας
24 μηνών με τίτλο “Challenging and changing the narrative on migration-CHACHA
MIGRATION”. Το αίτημα υποβλήθηκε από την Διεκκλησιαστική Επιτροπή για τους
Μετανάστες στην Ευρώπη (CCME), η οποία είναι ο συντονιστής εταιρικού σχήματος
6 φορέων από 5 ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση
δράσεων ευαισθητοποίησης που στόχο έχουν την συμβολή στην αλλαγή της
ρητορικής των ΜΜΕ όσον αφορά στην παρουσία των μεταναστών και προσφύγων
μέσω της προβολής του λόγου τους, την ενθάρρυνση της αντικειμενικής
παρουσίασης των σχετικών θεμάτων από τους επαγγελματίες των μέσων καθώς και
την τυποποίηση και διάχυση εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με την παρουσίαση και
αντιπροσώπευση των μεταναστών και προσφύγων στα ΜΜΕ. Ο συνολικός
αιτούμενος προϋπολογισμός του έργου είναι 642.457,75 ευρώ, εκ των οποίων τα
76.751,10 ευρώ προϋπολογίζονται στο Κέντρο. Τον Ιούλιο του 2018 ενημερωθήκαμε
ότι η αίτηση χρηματοδότησης δεν εγκρίθηκε αν και είχε λάβει αξιολόγηση 80 στα
100.
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3. Στις 27 Απριλίου 2018 το Κέντρο υπέβαλε αίτημα στην οργάνωση Churches Helping
Churches για χρηματοδότηση προγράμματος νομικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής
στήριξης 500 αιτούντων διεθνούς προστασίας που επιθυμούν ή που έχουν ήδη
ενταχθεί στην εθνική διαδικασία ασύλου ή στην μεταναστευτική νομοθεσία. Η
διάρκεια του προγράμματος είναι 12μηνη και ο αιτούμενος προϋπολογισμός
266.860,00 ευρώ. Η έναρξη των επικοινωνιών με την οργάνωση Churches Helping
Churches σχετικά με την δυνατότητα χρηματοδότησης του προγράμματος έχει
οριστεί για την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2018.
4. Στις 22 Μαϊου 2018, στο χρηματοδοτικό πλαίσιο EACEA (Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency) ERASMUS+, το Κέντρο συμμετείχε στην υποβολή
προτάσεως χρηματοδοτήσεως προγράμματος διάρκειας 36 μηνών με τίτλο “Social
integration skills for newly arrived migrants and refugees through social stories
scenarios enacted using European Cultural heritage sites and near-peer Role Models
(EUFAST)”. Το αίτημα υποβλήθηκε από το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και
Ανθρωπίνου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο είναι ο συντονιστής
εταιρικού σχήματος 8 φορέων από 5 ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους μετανάστες και πρόσφυγες όπου μέσω της
χρήσης άτυπων μορφών μάθησης (καινοτόμα εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο) θα
επιχειρηθεί η διευκόλυνση της ανάπτυξης γλωσσικών και επικοινωνιακών
δεξιοτήτων των μεταναστών με γρήγορο και ευχάριστο τρόπο. Απώτερος στόχος της
δράσης είναι η συμβολή στην ομαλή κοινωνική τους ένταξη στις ευρωπαϊκές
κοινωνίες. Ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός του έργου είναι 465.293,60
ευρώ, εκ των οποίων τα 46.360,80 ευρώ προϋπολογίζονται στο Κέντρο. Τα
αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018.
5. Κατόπιν επικοινωνιών που είχε το Κέντρο με το CCME τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
του 2018, η Ομοσπονδία των Προτεσταντικών Εκκλησιών της Ελβετίας εξετάζει την
δυνατότητα χρηματοδότησης προγράμματος παροχής ενημέρωσης, νομικής
συμβουλευτικής και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο που επιθυμούν οικογενειακή
συνένωση στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ με συγγενείς τους που
διαβιούν στην Ελβετία.
6. Διερευνητικά αιτήματα για συνεργασία και χρηματοδότηση έγιναν και προς τις
οργανώσεις Salvation Army και HIAS Hellas.
7. Συναντήσεις εξέτασης δυνατότητας συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν με την
Ελβετική Πρεσβεία καθώς και με την Νορβηγική Πρεσβεία.
Τέλος, τον Ιούλιο του 2018 τα στελέχη του Κέντρου ανήρτησαν δεδομένα του
φορέα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες αφενός, του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής για την εγγραφή μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας
των πολιτών ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και, αφετέρου, του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για έγγραφή στο εθνικό και
περιφερειακό μητρώο φορέων κοινωνικής φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα προκειμένου να αιτηθούν τις σχετικές πιστοποιήσεις του
Κέντρου.
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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 βρίσκονται
στη 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.
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•

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:
• 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 2017 μέχρι τον Αύγουστο 2018,
απευθύνθηκαν στο Γραφείο του «Κέντρου» στη Θεσσαλονίκη (μετάβαση στο Γραφείο ή
τηλεφωνική επικοινωνία) 2.544 Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι έχουν παλιννοστήσει
κυρίως από την Γερμανία και την Αυστρία και διεκπεραιώθηκαν 3.848 υποθέσεις. Από
τις διεκπεραιωθείσες υποθέσεις, 1.978 αφορούν στην προφορική ενημέρωση και
συμβουλευτική σε συνταξιοδοτικά θέματα, 238 αφορούν στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, 250 υποθέσεις αφορούν στις εργοστασιακές συντάξεις και 89 υποθέσεις
αφορούν σε αιτήσεις για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων. Κατά την περίοδο
αναφοράς, συντάχθηκαν 755 αιτήσεις και επιστολές προς τους γερμανικούς φορείς. Η
τηλεφωνική επικοινωνία με τους γερμανικούς φορείς για την άμεση επίλυση
πολύπλοκων και χρονοβόρων υποθέσεων αφορούσε 270 θέματα. Υποβλήθηκαν 6
ενστάσεις προς τον γερμανικό ασφαλιστικό φορέα κυρίως σε ζητήματα απόρριψης των
αιτήσεων χορήγησης αναπηρικών συντάξεων. Επίσης, 262 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 συνετέλεσε 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.
Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας του «Κέντρου»
Στελέχη και συνεργάτες του «Κέντρου» καθώς και μέλη της Δ.Ε. του «Κέντρου»
καθόλη την περίοδο αναφοράς παρείχαν πληροφορίες, ενημέρωση σε εκκλησιαστικούς
κύκλους, οργανώσεις, οργανισμούς και φορείς καθώς και σε φοιτητές, σπουδαστές,
ερευνητές και 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
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δράσεις ευαισθητοποίησης του Κέντρου βεβαίως είναι ευρύτερες από την
προαναφερόμενη ενημέρωση και αφορούν μεταξύ άλλων στην:
1. Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
Το Κέντρο προχωρήσε στη δημιουργία νέας ιστοσελίδας (www.kspm-erp.com) για
την προβολή του έργου και των στόχων του και την ενημέρωση του κοινού για τις
δράσεις που υλοποιεί.
2. Προβολή στα ΜΜΕ
Στις 31 Μαρτίου και στις 29 Ιουλίου 2018 στην εκπομπή «Hellas Παντού» της ΕΤ3
προβλήθηκε εκπομπή για το Γραφείο Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής
Στήριξης Παλιννοστούντων του «Κέντρου». Συνεργείο της ΕΤ3 είχε επισκεφθεί τις
εγκαταστάσεις του γραφείου στις 21 Μαρτίου και είχε πάρει συνεντεύξεις τόσο από
τα στελέχη του γραφείου όσο και από επωφελούμενους.
3. Διοργάνωση ομάδων εργασίας
Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του φορέα τα στελέχη του Κέντρου διοργάνωσαν δύο
ομάδες εργασίας/workshops:
• Στις 25 Μαίου 2018, με τίτλο «Το Δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση:
Αντιμετωπίζοντας τις αναδυόμενες προκλήσεις», στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Ειδικότερα, τον εναρκτήριο χαιρετισμό της εκδήλωσης απηύθυνε ο Διευθυντής του
Κέντρου, ενώ στην συνέχεια το λόγο έλαβε o Επίτιμος Πρόεδρος της
Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για τους μετανάστες στην Ευρώπη (CCME), πρώην
Διευθυντής και ιδρυτής του Κέντρου δρ Αντώνιος Παπαντωνίου. Μετά από μια
σύντομη ιστορική αναδρομή της δράσης του Κέντρου, τόνισε ότι το υπό συζήτηση
θέμα είναι τώρα πιο επίκαιρο από ποτέ, στο πλαίσιο μιας ανοικτής διαρκούς
συζήτησης για μία Ευρώπη ανοιχτή προς το συνάνθρωπο όπου ο «άλλος» οφείλει
να αντιμετωπίζεται ως «έτερο εγώ». H κ. Άννα Μιχαλακέλη συντονίστρια του
προγράμματος “Bringing families together 2018”, στο πλαίσιο του οποίου έλαβε
χώρα το εν λόγω workshop, παρουσίασε το ανωτέρω πρόγραμμα και αναφέρθηκε
στον ανθρωπιστικό και δικαιωματικό χαρακτήρα του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, ενώ η
κ. Εμμανουέλλα Τσαπούλη, εκπρόσωπος του τμήματος Προστασίας της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έκανε μια σύντομη παρέμβαση
αναφορικά με την θέση της Ύπατης Αρμοστείας για την οικογενειακή επανένωση,
τον επερχόμενο νέο Κανονισμό και τις διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά
και τις αλλαγές στις χρηματοδοτικές προτεραιότητες της Ύπατης Αρμοστείας. Στο
κύριο μέρος του workshop οι δικηγόροι του Κέντρου Ευαγγελία Καρδαμάκη,
Ανδρονίκη Πετεινού, Ηλιάνα Μπόμπου και Φωτεινή Εμβολιάδου παρουσίασαν
ειδικά θέματα γύρω από την εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ στην Ελλάδα,
τις προοπτικές ενός Δουβλίνο IV και αναφέρθηκαν στις βασικές προκλήσεις που
συναντούν οι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
Έπειτα, η κοινωνική λειουργοί του Κέντρου, κα Έλλη Κούβαρη και κα Αθανασία
Κοτσιάτου, οι διερμηνείς του Κέντρου, κ. Mehdi Shirzad και κα Monira Malak
κατέδειξαν την ουσιαστική συμβολή του έργου επαγγελματιών των ειδικοτήτων
τους, τόσο στη δική μας οργάνωση, όσο και σε άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις.
Τέλος, η κ. Έλενα Παντοπούλου συντονίστρια του πρόγραμματος που υλοποιεί το
Κέντρο με τίτλο «Rebuild our lives» παρουσίασε το ζήτημα της διαχείρισης των
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περιπτώσεων των απορριφθέντων αιτούντων από τις διατάξεις του Δουβλίνου και
της πρόσβασής τους στην Εθνική διαδικασία Ασύλου.
• Στις 28 Ιουνίου 2018, με τίτλο «Δουλεύοντας με τα Συστήματα Ασύλου. Εμπειρία και
Προκλήσεις», στον πολυχώρο The Cube Athens. Ειδικότερα, τον εναρκτήριο
χαιρετισμό της εκδήλωσης απηύθυνε ο Διευθυντής του Κέντρου, εν συνεχεία, η κ.
Έλενα Παντοπούλου συντονίστρια του προγράμματος «Rebuild our Lives- Legal Aid
for Refugees in Athens», στο πλαίσιο του οποίου έλαβε χώρα το εν λόγω workshop,
προλόγισε την εκδήλωση και ενημέρωσε σχετικά με τα προγράμματα δωρεάν
νομικής υποστήριξης για την εθνική διαδικασία Ασύλου που πραγματοποιούνται
στα γραφεία του Κέντρου επί της οδού Βαρατάση καθώς και για τις προκλήσεις που
κάθε ένα από αυτά αντιμετωπίζει σε καθημερινό επίπεδο. Το workshop αποτελείτο
από τρεις στρογγυλές τράπεζες: στην πρώτη στρογγυλή τράπεζα, με συντονίστρια τη
δικηγόρο Μαρία Πατρή, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που ανακύπτουν κατά τη
διαπίστωση της ευαλωτότητας και η ανάγκη ειδικής πρόβλεψης προκειμένου να
επιτευχθεί η ομαλή ένταξη τόσο των αιτούντων άσυλο όσο και των ήδη
αναγνωρισμένων προσφύγων στη χώρα. Η πρώτη στρογγυλή τράπεζα απαρτίστηκε
από αξιόλογους ειδικούς στο ζήτημα της ευαλωτότητας όπως ο Κος Δημήτριος
Γεωργιάδης, υπεύθυνος του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Ανοιχτής
Δομής του Ελαιώνα και οι συνεργάτες του Κέντρου, κα Ελάτη ΠοντικοπούλουΒενιέρη, δικηγόρος, η κα Ανθή Κουτσούπη, κοινωνική λειτουργός και η κα Μαρία
Τάκλα, διερμηνέας αραβικών. Στη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα με συντονίστρια τη
δικηγόρο κα Έλενα Παντοπούλου συζητήθηκαν ιδιαίτερες πτυχές των διαδικασιών
ασύλου για τις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται η αρχή της νομιμότητας.
Ειδικότερα ζητήματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την εφαρμογή της ρήτρας
αποκλεισμού στον πρώτο βαθμό των διαδικασιών ασύλου, η διαδικασία των
νησιών, το θέμα της ποιότητας των αποφάσεων ασύλου σε πρώτο και δεύτερο
βαθμό καθώς και το θέμα των οικογενειακών επανενώσεων στην Ελλάδα. Στο πάνελ
συμμετείχαν ο συντονιστής του προγράμματος δωρεάν νομικής συνδρομής του
Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και δικηγόρος κ. Ανδρέας Πιτσινής, ο
διευθυντής της HIAS Hellas και δικηγόρος κ. Βασίλης Κερασιώτης και οι δικηγόροι
του Κέντρου κ. Γεώργιος Παπαδημητρίου και κ. Χρήστος Γκολομπίας. Τέλος, κατά το
τρίτο μέρος των παρουσιάσεων με συντονίστρια τη δικηγόρο του Κέντρου κα
Χριστίνα Βουλημενέα έγιναν παρεμβάσεις σχετικά με ειδικότερες θεματικές της
ευαλωτότητας από τον αντιπρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ και ιατρό κ. Αγάπιο Τερζίδη, ο
οποίος αναφέρθηκε σε πρακτικές του ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά με τη διαπίστωση της
ευαλωτότητας και τις κες Έλλη Κούβαρη και Αθανασία Κοτσιάτου, κοινωνικές
λειτουργούς του Κέντρου, οι οποίες αναφέρθηκαν στη διαχείριση περιστατικών που
μπαίνουν από τη διαδικασία επανένωσης του Δουβλίνου στην Εθνική διαδικασία.
4. 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 (Protection Working Group, InterAgency Working Group, Legal Actors Working Group and Attica Field Protection
Working Group) με αντικείμενο θέματα προστασίας, ασυνόδευτων ανηλίκων, SGBV
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(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, ο Διευθυντής και 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. Ειδικότερα:
• 6-7/11/2017, ο Διευθυντής του Κέντρου συμμετείχε με την εισήγηση "Οι δράσεις
του Κέντρου αναφορικά με την Νομική Υποστήριξη και Ενσωμάτωση των
Προσφύγων"
στο
"Exchange on
the
religious
dimension
of
intercultural dialogue Migrants and refugees: challenges and opportunities – What
role for religious and non-religious groups?" που διοργάνωσε το Συμβούλιο της
Ευρώπης, στο Στρασβούργο.
• 17-18/11/ 2017, η δικηγόρος κ. Ηλιάνα Μπόμπου συμμετείχε στο 2017 Advanced
ELENA Course “Legal avenues for strengthening international protection in Europe”,
το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα.
• 13-17/11/2017, η δικηγόρος κ. Ανδρονίκη Πετεινού παρακολούθησε στις Βρυξέλλες
το συνέδριο “Fall School in International Humanitarian Action”, το οποίο
διοργανώθηκε από το Network on Humanitarian Assistance με την εποπτεία του
Université Catholique de Louvain.
• 21/11/2017, η κ. Ευθαλία Παππά καθώς και οι δικηγόροι κα Αθανασία
Σταθοπούλου και κα Έλενα Παντοπούλου παρακολούθησαν σεμινάριο που
διοργάνωσε η ελληνική αντιπροσωπεία της UNHCR στο Crowne Plaza Hotel, στην
Αθήνα με αντικείμενο «the Preliminary Ruling Procedure for the application of the
European Asylum and Human Rights Law before the CJEU».
• 8/12/2017, όλα τα μέλη της νομικής υπηρεσίας του Κέντρου παρακολούθησαω το
εκπαιδευτικό workshop «Safe Passage» που έλαβε χώρα στην Αθήνα και αφορούσε
στις διαδικασίας και πρακτικές του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Εκπαιδευτές του
workshop ήταν οι δικηγόροι Amy Grey (Migrant Law Centre στο Λονδίνο) και
Michelle Knorr (Safe Passage στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας).
• 12-13/12/2017, ο Διευθυντής συμμετείχε στο συνέδριο/workshop “Educating to
Understand the Other: Faith-Based Support for Young People Seeking Refuge” που
διοργανώθηκε από το International Dialogue Centre (KAICIID) και το Representation
of the European Commission in Austria, στη Βιέννη.
• 15/12/2017, η κα Ευθαλία Παππά και δικηγόροι της νομικής υπηρεσίας του
Κέντρου
συμμετείχαν
στο
εκπαιδευτικό
workshop
«Monitoring
Immigration/Administrative Detention in Greece», που διοργάνωσε στην Αθήνα η
ελληνική Αντιπροσωπεία του UNHCR.
• 3/2018, η κ. Φωτεινή Εμβολιάδου συμμετείχε σε τριήμερη εκπαίδευση που
διοργάνωσαν το Frederick University of Nicosia και το CIEEL με τίτλο “The Charter of
fundamental Rights in the European Union”.
• 27/4/2018, η κα Άννα Μιχαλακέλη, η κα Ειρήνη Ιατρέλλη, η κα Ελένη Φαλτάκα και η
κα Δανάη Φωτούλα παρακολούθησαν το workshop "Training of lawyers on gender
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•
•
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based violence legal framework and women's international protection" που
διοργάνωσε το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα.
3-4/5/2018, η κα Έλενα Παντοπούλου συμμετείχε στο συνέδρειο «Between the
State and the Citizen: religion at the ECtHR» που διοργάνωσε το Hellenic Foundation
for European and Foreign Policy στην Αίγλη Ζαππείου.
24/5/2018, η κα Έλενα Παντοπούλου συμμετείχε στο workshop «Working Together
Against Trafficking in Human Beings & Domestic Violence» που διοργάνωσε το
Global Centre for Women and Justice σε συνεργασία με το Salvation Army και με το
γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για θέματα καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων
του Υπουργείου Εξωτερικών.
12/6/2018, η κα Έλενα Παντοπούλου συμμετείχε σε workshop στο πλαίσιο του
προγράμματος ReCULM με τίτλο “Upskilling Cultural mediators to support refugees»
που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στην Ακαδημίας 50, Αθήνα.

Συμμετοχή σε 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 2 συνεδρίες της Ex Com:
1. 25-26 Σεπτεμβρίου 2017, Όσλο. Συμμετοχή στην πρώτη συνεδρίαση της νέας
Εκτελεστικής Επιτροπής του CCME της τριετίας 2018-2020,
2. 20-23 Μαρτίου 2018, Βρυξέλλες. Aπό 20 έως 21/3, συμμετοχή στην Επιτροπή
επιλογής και στις διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Γενικού Γραμματέα CCME.
Από 21 έως 23/3, συμμετοχή στις υπόλοιπες εργασίες της Ex Com, παρουσίαση
έκθεσης με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα αναφορικά με την κατάσταση
των προσφύγων και το άσυλο.
Επιπλέον, η κ. Παππά εκπροσώπησε το CCME σε ευρωπαϊκες διοργανώσεις.
Ειδικότερα συμμετείχε:
1. στις εργασίες της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ECRE ( European Council on
Refugees and Exiles ) και στις διαβουλεύσεις με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες στο Ταλίν Εσθονίας, 16-18 Oκτωβρίου 2017,
2. στις εργασίες του Συμβουλευτικού Φόρουμ (Consultative Forum) του EASO
(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο), στις Bρυξέλλες, στις 17
Νοεμβρίου 2017. Συμμετοχή στις συζητήσεις και στα επιμέρους πάνελ με
θεματικές την κατάσταση στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στην Ελλάδα,
3. στις προπαρασκευαστικές εργασίες του ΚΕΚ για τη Γενική Συνέλευση, στις
Βρυξέλλες, στις 12-14 Mαρτίου 2018,
4. στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη “Η ανταπόκριση των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών
απέναντι στο μεταναστευτικό φαινόμενο/ European Christian Churches
responding to the migration phenomenon”, στο Βουκουρέστι, στις 17- 18 Μαΐου
2018, την οποία διοργάνωσε το Aidrom. Παρουσίαση εκθέσεως με τις εξελίξεις
στο προσφυγικό στην Ελλάδα με όλες τις σημαίνουσες παραμέτρους και με τις
δράσεις που υλοποιεί το ΚΣΠΜ-Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων μέσω των
σχετικών προγραμμάτων.
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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 40 οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών και δύο παρατηρητές φορείς (Συνήγορος του Πολίτη και
ΣΕΜ Δήμου Αθηναίων). Την περίοδο αναφοράς δημοσιεύθηκαν στις 6/11/2016,
«Ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση από ομάδα υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής
σε δικηγόρο και μέλος του Δικτύου» και στις 23/3/2018, «Ανακοίνωση για τις
επιθέσεις στα γραφεία της Κοινότητας Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην
Ελλάδα και της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» και απεστάλη
στις 11/7/2018 επιστολή στην Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων με την οποία δηλώνεται η πρόθεση των μελών του Δικτύου να
συμβάλλουν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας.
Η παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Δικτύου για το έτος 2017 έλαβε χώρα στις
28/3/2018, στην ΕΣΗΕΑ. Στις 19/4/2018 η ανωτέρω έκθεση επιδόθηκε στον
Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικόλαο Βούτση. Εκ μέρους του Κέντρου η δικηγόρος, κ.
Ηλιάνα Μπόμπου συμμετείχε στις εργασίες υπό ομάδας του Δικτύου επί της
ποινικής διαδικασίας. Επίσης, τα μέλη του Δικτύου ετοίμασαν συστάσεις προς την
Πολιτεία σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των
θυμάτων τη ρατσιστικής βίας σε εφαρμογή του Ν. 4478/2017.
Το «Κέντρο» συμμετέχοντας στην ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ
συνυπέγραψε το Δελτίο Τύπου στις 14/5/2018 «Όχι άλλες παραβιάσεις των
δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο στο βωμό της Κοινής Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας».
Επίσης, η κ. Ευθαλία Παππά στις 7/5/2018 συμμετείχε σε συνάντηση των μελών της
καμπάνιας με τον κ. Γεώργιο Νικολόπουλο, Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη, σχετικά
με τις συνθήκες κράτησης προσφύγων.
Τέλος, το «Κέντρο» είναι μέλος του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Kαταπολέμησης της Φτώχειας (EAPN).

Συνηγορία προς τις Αρχές και συμμετοχή σε γνωμοδοτήσεις
• Τον Οκτώβριο του 2017 το Κέντρο συνυπέγραψε επιστολή που απέστειλαν 19
οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαίωματα προς τον
πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, στην οποία κάνουν λόγο για εγκλωβισμό των
προσφύγων στις εγκαταστάσεις στα νησιά και ζητούν την άρση του
γεωγραφικού περιορισμού και την μεταφορά τους στο ηπειρωτικό τμήμα της
Ελλάδας.
• Τον Ιανουάριο του 2018, η νομική υπηρεσία του Κέντρου συνέβαλε στο κείμενο
του Legal Aid Actor Task Force με τίτλο «Legal Aid (Individual Legal
Representation in Asylum/Refugee Context) for Migrants, Asylum Seekers and
Refugees in Greece: Challenges and Barriers».
• Τον Μάρτιο του 2018, η νομική και κοινωνική υπηρεσία του «Κέντρου»
κατέθεσε υπόμνημα σχετικά με τα «Προβλήματα των αιτούντων διεθνή
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προστασία-προσφύγων-μεταναστών» στο πλαίσιο σχετικής διαβούλευσης της
Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
• Τον Μάϊο 2018, η νομική υπηρεσία του προγράμματος «Bringing Families
together 2018» διαμόρφωσε το κείμενο «Δουβλίνο ΙΙΙ. Η εξαίρεση που έγινε ο
Κανόνας».
Τα ανωτέρω κείμενα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.kspm-erp@com.

Πολιτική Στόχευση του Κέντρου για την νέα Εκκλησιαστική χρονιά
Ο Προέδρος της Δ.Ε. με την εισήγησή του με τίτλο “Νέες προκλήσεις που γεννά
η παρουσία των προσφύγων στη χώρα μας” στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας
της Ελλάδος στις 8/6/2018 έθεσε για την νέα Εκκλησιαστική χρονιά ως προτεραιότητα
του «Κέντρου» την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων στην χώρα με
τρόπο δίκαιο για αυτούς και επωφελή για την κοινωνία υποδοχής. Ο Πρόεδρος στην
εισήγησή του τόνισε ότι οι προκλήσεις των σχεδιασμών προώθησης της ένταξης όσων
προσφύγων επιθυμούν να ενταχθούν, αλλά και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις,
αφορούν πάνω από όλα στην δημιουργία ενός πλαισίου διαβίωσης για τους
προσφυγικούς πληθυσμούς στην Ελλάδα το οποίο δεν θα τους στερεί τις προοπτικές
ανάπτυξής τους, είτε εξαιτίας της έλλειψης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες είτε λόγω
της διαβίωσής τους υπό δυσμενείς συνθήκες που δυσχεραίνουν την προστασία
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Βεβαίως, η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και
αποτελεσματικού σχεδίου ένταξης προϋποθέτει την απρόσκοπτη πρόσβαση στις
διαδικασίες απονομής ασύλου και δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει την παροχή
υπηρεσιών στέγασης, υγειονομικής φροντίδας, εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας,
προώθησης στην αγορά εργασίας και εκπαίδευσης με τρόπο που να εξασφαλίζει την
«κανονικοποίηση» της καθημερινής ζωής των προσφύγων. Ο Πρόεδρος τόνισε ότι
κρίσιμη παράμετρος σε έναν τέτοιο σχεδιασμό είναι η ανάπτυξη πρακτικών που
προωθούν την συμμετοχή των προσφύγων σε πολιτιστικές και κοινωνικές
δραστηριότητες. Ανέφερε ως αυτονόητο ότι ο όποιος σχεδιασμός δεν μπορεί παρά να
έχει ειδική μέριμνα για τα δικαιώματα των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων. Τέλος,
επειδή η ένταξη είναι μια διαδικασία δυναμική και αμφίδρομη, η οποία δεν
κατευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους πρόσφυγες, αλλά αφορά κυρίως στην
κοινωνία υποδοχής, κρίσιμη είναι για τον Πρόεδρο η εξοικείωση των γηγενών με την
διαφορετικότητα της παρουσίας των προσφύγων, με απώτερο στόχο οι πολίτες να
εκλάβουν την τελευταία ως πλεονέκτημα, και όχι ως απειλή. Ο Πρόεδρος στην
εισήγησή του τόνισε ότι η κοινωνική ένταξη των προσφύγων είναι ένα εγχείρημα
εξαιρετικά απαιτητικό σε μια συγκυρία έξαρσης των ρατσιστικών και ξενοφοβικών
τάσεων στην Ευρώπη, όπου ο φόβος που προκαλεί η παρουσία των προσφύγων στους
πολίτες των ευρωπαϊκών κρατών, εξαιτίας της σύνδεσής της με θέματα ασφάλειας και
τρομοκρατίας, έχει αναδειχθεί σε κεντρικό ζήτημα. Το ενθαρρυντικό βέβαια στοιχείο
στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ότι, καθ’ όλη την διάρκεια της προσφυγικής κρίσης
και όχι μόνο, η ελληνική κοινωνία, στο σύνολό της, ίσως και λόγω της μακράς
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μεταναστευτικής της εμπειρίας, έδειξε άμεσα τα αντανακλαστικά της, σπεύδοντας
αυθόρμητα να βοηθήσει όπως μπορούσε.
Ο Πρόεδρος

+Ο Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας
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