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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», συστάθηκε με Απόφαση της Διαρκούς
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 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
Γενικό Διευθυντή, και την κ. Αθανασία Κοτσιάτου ως Εισηγήτρια. Διευκρινίζεται ότι
μέχρι τις 2 Ιουνίου 2020 όπου η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε
την τροποποίηση του Καταστατικού του «Κέντρου», Εισηγήτρια του Κέντρου ήταν η κ.
Ευαγγελία Δουρίδα.
Το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι και τον Αύγουστο του
2020 η Δ.Ε. συνήλθε 9 φορές σε συνεδρίαση (στις 10/10/19, 16/12/19, 10/1/20,
19/2/20, 10/3/20, 18/3/20, 20/4/20, 27/5/20, 2/6/20) 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 2019 - Αύγουστος 2020) 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): κ. Κώστας
Μουτζούρης
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.
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Δραστηριότητες του «Κέντρου»
Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 - Αυγούστου 2020 οι δραστηριότητες
του «Κέντρου», επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:
• Δημιουργία και λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνοδεύτων ανηλίκων με
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
• Υλοποίηση προγραμμάτων νομικής βοήθειας και εκπροσώπησης καθώς και
κοινωνικής στήριξης αιτούντων άσυλο και προσφύγων.
• 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.
• 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») ειδικώς για ζητήματα
νομικής προστασίας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας
• 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.
• Ασφαλιστική συμβουλευτική Ελλήνων παλιννοστούντων από Γερμανία και
Αυστρία.
• 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:
• Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης για την οργάνωση και λειτουργία 4 δομών φιλοξενίας
Ασυνοδεύτων Ανηλίκων (3 σε Αθήνα και 1 Θεσσαλονίκη),
• το Brot fuer die Welt και την Ελβετική Συνομοσπονδία για την υλοποίηση τεσσάρων
προγραμμάτων νομικής, ψυχοκοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης,
• την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών/ΕΚΥΟ με την μορφή ετήσιας
επιχορήγησης ύψους 5.000,00 ευρώ,
• την KerkinActie της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Ολλανδίας, που χρηματοδότησε
την πρόσληψη νοσηλεύτριας στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων του
Κέντρου καθώς και την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού
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•

την Evangelical Church of Rheinland με τη μορφή δωρέας ύψους 28.000 που
χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση θέσεων συνεργατών στην υλοποίηση
προγραμμάτων.

Διάρθρωση του Κέντρου
Προκειμένου το Κέντρο να ανταποκριθεί στην επείγουσα προτεραιότητα
παροχής ασφαλούς στέγης σε ασυνόδευτους ανηλίκους αναλαμβάνει την υλοποίηση
στεγαστικών προγραμμάτων. Για την αποτελεσματική υλοποίηση των στεγαστικών
αυτών προγραμμάτων το Κέντρο αντιμετώπισε την πρόκληση μέσα σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα να δεκαπλασιάσει το προσωπικό του και να οργανώσει τμήμα προμηθειών.
Για το λόγο αυτό έγινε αλλαγή του Καταστατικού και αναδιάρθρωση της δομής του.
Δημιουργήθηκαν Διευθύνσεις: Προσωπικού, Οικονομικών, Προγραμμάτων καθώς και
Διεύθυνση Κοινωνικών και Νομικών Υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες του Γραφείου
Μελετών και Ερευνών, του Γραφείου Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής
Στήριξης Παλιννοστούντων και του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων
υπάγονται στις ανωτέρω Διευθύνσεις. Δημιουργήθηκε επίσης αυτόνομο Γραφείο
Εσωτερικού Ελέγχου.
Αναλυτικότερα:
Η Διεύθυνση Προσωπικού έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των διαδικασιών
επιλογής και προσλήψεως προσωπικού.
• Την εκτέλεση των εντολών του Γενικού Διευθυντή κατά τη διαδικασία προσλήψεως
και αποχωρήσεως των υπαλλήλων και συνεργατών του «Κέντρου».
• Την εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσία σχετικά με τις άδειες,
απουσίες, αποχές, καθυστερήσεις και ασθένειες των υπαλλήλων.
• Την εισήγηση για τη χορήγηση των προβλεπομένων επιδομάτων και παροχών.
• Την παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων και εφαρμογή της εργατικής
νομοθεσίας.
• Την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.
• Την ενημέρωση της Διοίκησης του «Κέντρου» για κάθε σχετικό με το προσωπικό
θέμα φορολογίας, μισθοδοσίας και ασφάλισης.
• Την ευθύνη για τον υπολογισμό και τον έλεγχο της μισθοδοσίας και των
ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων του προσωπικού και των συνεργατών του
«Κέντρου».
• Την τήρηση και ενημέρωση των ατομικών φακέλων μισθοδοσίας και ασφάλισης των
υπαλλήλων του «Κέντρου» με τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία.
• Την παρακολούθηση και εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την Υγιεινή
και Ασφάλεια της εργασίας, τη διαχείριση υγειονομικών θεμάτων του προσωπικού.
• Την παρακολούθηση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.
Η Διεύθυνση Οικονομικών έχει:
• Την ευθύνη για τη συγκέντρωση, καταχώρηση και αρχειοθέτηση παραστατικών στα
βιβλία του «Κέντρου», τη λογιστικοποίηση και τον έλεγχο των οικονομικών
στοιχείων του «Κέντρου».
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Την ευθύνη για την παρακολούθηση και την τήρηση των προϋπολογισμών των
προγραμμάτων που υλοποιεί το «Κέντρο».
Την ευθύνη για τις εργασίες Λογιστηρίου του «Κέντρου», όπως προβλέπεται από το
Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).
Την ευθύνη για την τήρηση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων του «Κέντρου»
ώστε αυτό να είναι φορολογικώς ενήμερο.
Τη συνεργασία με το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου, τους Eλεγκτές και τους
Oρκωτούς Eλεγκτές, για θέματα που προκύπτουν κατά την ελεγκτική διαδικασία και
την ευθύνη για την λήψη των απαιτουμένων μέτρων.
Την παρακολούθηση του ταμείου και των χρηματικών διαθεσίμων σε μηνιαία βάση.
Την προετοιμασία σε μηνιαία βάση κατάσταση πληρωμής προμηθευτών και λοιπών
υποχρεώσεων του «Κέντρου».
Τον έλεγχο και την παρακολούθηση από λογιστικής πλευράς της τήρησης της
διαδικασίας προμηθειών και την τήρηση, μαζί με τα παραστατικά των δαπανών,
όλων των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται από αυτήν (προσφορές,
εγκρίσεις κλπ.).
Την ευθύνη για την υποβολή των δηλώσεων εισφορών και των κρατήσεων στα
Ασφαλιστικά ταμεία καθώς και των φόρων και του χαρτοσήμου των αμοιβών.
Την ευθύνη για τοην καταβολή της μισθοδοσίας, την καταβολή των υπηρεσιακών
εξόδων και των εξόδων ταξιδίων, τα οποία έχουν εγκριθεί αρμοδίως από το
«Κέντρο».
Την παρακολούθηση της φορολογικής νομοθεσίας και την ενημέρωση του Γενικού
Διευθυντή του «Κέντρου».
Τη γνωμάτευση επί φορολογικών θεμάτων που προκύπτουν επί των πράξεων που
επιμελείται το «Κέντρο», σε περίπτωση που υπάρχει σχετικό αίτημα από την Δ.Ε.
ή τον Γενικό Διευθυντή.
Τη συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και
των Γραφείων, και τους Υπεύθυνους Προγραμμάτων, και την παροχή κάθε
οικονομικού στοιχείου για τις ανάγκες του «Κέντρου» και τους σκοπούς του.

Η Διεύθυνση Κοινωνικών και Νομικών Υπηρεσιών έχει ως αρμοδιότητα ιδίως, την
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ενημέρωσης, συμβουλευτικής, νομικής
στήριξης των ωφελούμενων των δράσεων/προγραμμάτων του «Κέντρου», όπως αυτοί
ορίζονται στο Καταστατικό του. Τη Διεύθυνση Κοινωνικών και Νομικών Υπηρεσιών,
απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:
Α. Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών, που είναι αρμόδιο ιδίως, για:
i. Την παροχή ενημέρωσης, νομικών συμβουλών και νομικής των υποστήριξης των
ωφελούμενων, και στο πλαίσιο των δράσεων/προγραμμάτων του «Κέντρου», όπως
αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό του. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών γίνεται όπου
απαιτείται για τις ανάγκες υλοποίησης των εκάστοτε προγραμμάτων (χώροι
προσωρινής φιλοξενίας ατόμων της ομάδας στόχου, χώροι κράτησης, κ.λπ.) και

Έκθεση Πεπραγμένων ΚΣΠΜ-ERP, 2019-2020

5

περιλαμβάνει υπηρεσίες διερμηνείας και συνοδείας των ατόμων της ομάδας στόχου,
σε υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.
ii. Την παροχή νομικής βοήθειας (παράσταση δικηγόρου ή νομικού συμβούλου
ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών, σύνταξη υπομνημάτων) των ωφελούμενων,
και στο πλαίσιο των δράσεων/προγραμμάτων του «Κέντρου», όπως αυτοί ορίζονται
στο Καταστατικό του.
iii. Την παροχή νομικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο ή μετανάστες για οικογενειακή
συνένωση με μέλη οικογένειας που διαβιούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
iv. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την επιφύλαξη χρηματοδότησης στο πλαίσιο
δράσης/ προγράμματος, την παροχή Νομικής βοήθειας για την προσφυγή κατά της
τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης από τη διοίκηση, του αιτήματος ασύλου ενώπιον
των καθ΄ ύλην και κατά τόπο, αρμόδιων δικαστηρίων.
v. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την επιφύλαξη χρηματοδότησης στο πλαίσιο
δράσης/ προγράμματος, την παροχή Νομικής βοήθειας για κατάθεση προσφυγής στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Ε.Σ.Δ.Α.
vi. Επισκέψεις σε κρατητήρια ή χώρους κράτησης ή Κέντρα Πρώτης Υποδοχής στην
ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας ή και σε σημεία εισόδου στην επικράτεια και
παροχή ενημέρωσης, νομικών συμβουλών και νομικής βοήθειας (αντιρρήσεις,
παραστάσεις ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, παράσταση δικηγόρου σε
ποινικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράνομης εισόδου ή διαμονής) σε
κρατούμενους αιτούντες άσυλο ή άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, στο
πλαίσιο υλοποίησης δράσης/προγράμματος.
vii. Σύνταξη επικαιροποιημένων εκθέσεων και υπομνημάτων για τις ιδιαίτερες
συνθήκες που επικρατούν σε χώρες ή περιοχές χωρών καταγωγής των αιτούντων
άσυλο ή μεταναστών με πληροφορίες και βιβλιογραφία για λόγους συνηγορίας ή και
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, ιδίως σε περιπτώσεις γενικευμένης βίας,
εμφύλιας σύρραξης ή πολέμου.
viii. Συνηγορία ενώπιον των Αρχών για θέματα που αφορούν θεσμικά δικαιώματα των
ατόμων της ομάδας στόχου/ ωφελούμενων, όπως ορίζονται στο Καταστατικό,
σύμφωνα με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Η Συνηγορία περιλαμβάνει και συμβολή,
με γραπτή παρέμβαση (σχόλια και παρατηρήσεις) στην επεξεργασία νομοθετικών
διαταγμάτων από τις Αρμόδιες Αρχές αναφορικά με το άσυλο και τη μετανάστευση.
ix. Δικτύωση και συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εθνικές και διεθνείς
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (CCME, ECRE, Diakonisches Werk, CEC, Caritas, Pro-Asyl,
ICMC, Amnesty International, Human Rights Watch κλπ) με Διεθνείς Oργανισμούς
(UNHCR, IOM, UNICEF κ.λ.π.), εθνικά και διεθνή δίκτυα προάσπισης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου (Ιnternational Detention Coalition κλπ) για συντονισμό δράσεων
ευαισθητοποίησης επί θεμάτων ασύλου, προσφύγων, ασυνόδευτων ανηλίκων,
κράτησης, ρατσισμού, ξενοφοβίας κ.λπ..
x. Tην συμμετοχή σε εθνικές, ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς ομάδες εργασίας για την
μελέτη των προβλημάτων, την παρακολούθηση των εφαρμοζομένων ή προτεινομένων
πολιτικών της E.E., επί θεμάτων ασύλου, προσφύγων, ασυνόδευτων ανηλίκων,
μεταναστών χωρίς χαρτιά, παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης προσώπων με

Έκθεση Πεπραγμένων ΚΣΠΜ-ERP, 2019-2020

6

σκοπό την επεξεργασία και διατύπωση σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων και την
άσκηση συνηγορίας.
xi. Tην συμμετοχή σε ειδικές γνωμοδοτικές επιτροπές για την υποστήριξη των
ζητημάτων των αλλοδαπών, προσφύγων και μεταναστών και την παροχή
εμπειρογνωμοσύνης σε ειδικές Oμάδες Eργασίας διεθνών Oργανισμών, ΜΚΟ, και
υπηρεσιών της Ε.Ε. (Council of Europe, CCME, Eurodiaconia, κ.λπ.).
xii. Διενέργεια σεμιναρίων κατάρτισης στις αρχές και σε φορείς της τοπικής κοινωνίας
σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ, για
θέματα προσφυγικού και μεταναστευτικού δικαίου
xiii. Tην στενή συνεργασία και την διάθεση της τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης
του "Κέντρου" προς τις Iερές Mητροπόλεις και Eνορίες που θέλουν να εφαρμόσουν
δράσεις για παροχή βοήθειας σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, και
επιθυμούν την αρωγή του "Κέντρου" για την ανάπτυξη και την εφαρμογή σχετικών
προγραμμάτων.
xiv. Την αποδοχή πτυχιούχων νομικών και πολιτικών σπουδών για άμισθη άσκηση σε
θέματα υποδοχής, νομικής βοήθειας και κοινωνικής στήριξης ατόμων που ανήκουν
στους ωφελούμενους, όπως ορίζονται στο Καταστατικό.
Β. Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών, που είναι αρμόδιο ιδίως, για:
i. Την κοινωνική στήριξη ευάλωτων περιπτώσεων, με αναζήτηση ασφαλών όρων
διαμονής και κοινωνικής ένταξης, οργάνωση παραπομπών προς εξειδικευμένες
υπηρεσίες για στέγαση, σίτιση, μαθήματα ελληνικών, ψυχολογική στήριξη κ.λπ..
ii. Την εξυπηρέτηση σε θέματα υγείας (γραπτές παραπομπές σε νοσοκομεία,
επικοινωνία και συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, με
γιατρούς κ.λπ.).
iii. Τη συνεργασία και συντονισμό με ενοριακές δομές για τη παροχή υλικής βοήθειας
σε άτομα της ομάδας στόχου και ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις.
iv. Την ανάληψη της εκτέλεσης προγραμμάτων και δράσεων στήριξης των ομάδων
στόχου χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και διεθνείς πόρους.
v. Τη διεξαγωγή αλληλογραφίας αναφορικά με τις υλοποιούμενες δράσεις και τα
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή εξωτερικούς πόρους προγράμματα και τηρεί
σχετικά αρχεία.
vi. Την τήρηση αρχείου με προσωπικά δεδομένα επωφελούμενων της ομάδας στόχου
κατά την νόμιμη διαδικασία.
Το Γραφείο Μελετών και Ερευνών υπάγεται στη Διεύθυνση Προγραμμάτων, και έχει
ως αποστολή, ιδίως:
1. α. Tην επιστημονική μελέτη και διερεύνηση όψεων του φαινομένου της
μεταναστεύσεως, της παλιννοστήσεως, της προσφυγιάς και του ασύλου.
β. Tη διεξαγωγή σχετικών κοινωνιολογικών και εμπειρικών ερευνών.
γ. Την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής και της
Πολιτικής Ασύλου, τη συγκριτική μελέτη του κοινωνικό-ασφαλιστικού δικαίου
των χωρών της E.E. με έμφαση στο δίκαιο των χωρών, στις οποίες εργάζονται
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2.

3.

4.

Έλληνες μετανάστες, και τη διεξαγωγή σχετικών επιστημονικών ερευνών και
μελετών.
δ. Tην παρακολούθηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
ε. Tον καταρτισμό ειδικής βιβλιοθήκης και βάσεως δεδομένων επί των ως άνω
θεμάτων.
στ. Tην διοργάνωση ειδικών Συνεδρίων, Ημερίδων και Συνεντεύξεων Τύπου επί
θεμάτων μεταναστεύσεως, παλιννοστήσεως, προσφυγιάς και ασύλου.
ζ. Tην συμμετοχή σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή Συνέδρια, Ημερίδες, επιστημονικές
και μελετητικές Oμάδες Eργασίας και Oμάδες Eμπειρογνωμόνων επί των ως
άνω θεμάτων.
η. Tην δια δημοσιευμάτων, συνεντεύξεων και διά των M.M.E. κοινοποίηση και
διάχυση των πορισμάτων από τις μελέτες, τις έρευνες και την εμπειρία του
Kέντρου προς πληροφόρηση της επιστημονικής κοινότητος και
ευαισθητοποίηση των Aρχών και της κοινής γνώμης.
θ. Tην υποβολή υπομνημάτων προς τις αρμόδιες ελληνικές και αλλοδαπές
αρχές, επί τη βάσει της πρακτικής εμπειρίας του Kέντρου και των πορισμάτων
των επιστημονικών ερευνών, τις οποίες διεξήγαγε.
ι. Tην εκπόνηση, υποβολή και αξιολόγηση προγραμμάτων για άτομα της ομάδας
στόχου, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, ευρωπαϊκούς πόρους ή από πόρους
διεθνών και εθνικών οργανισμών, εκκλησιαστικών οργανώσεων καθώς και
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Συνεργάζεται με τα Aνώτατα και Ανώτερα Eκπαιδευτικά Iδρύματα και
Eρευνητικά Kέντρα της Eλλάδος και της Aλλοδαπής και ιδιαίτερα των χωρών της
Δυτικής Eυρώπης σε θέματα μεταναστεύσεως, παλιννοστήσεως, προσφυγιάς
και ασύλου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής το «Κέντρο» δέχεται επί πτυχίω
Φοιτητές Kοινωνικών και Πολιτικών Eπιστημών, Νομικών Σπουδών, Kοινωνικής
Eργασίας και Kοινωνικής Παιδαγωγικής από Αλλοδαπά και Eλληνικά
Πανεπιστήμια και TEI για την πρακτική άσκησή τους.
Δύναται να αναλαμβάνει σε συνεργασία με τα AEI, ΤΕΙ και τα Eρευνητικά Kέντρα
του εξωτερικού και του εσωτερικού τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και
μελετών σε θέματα μεταναστεύσεως, παλιννοστήσεως, προσφυγιάς και ασύλου
Διεξάγει την αλληλογραφία αναφορικά με τις υλοποιούμενες δράσεις και τα
χρηματοδοτούμενα από εθνικού ή εξωτερικούς πόρους προγράμματα και τηρεί
σχετικά αρχεία.

Tο
Γραφείο
Ασφαλιστικής
Συμβουλευτικής
και
Κοινωνικής
Στήριξης
Παλιννοστούντων υπάγεται στη Διεύθυνση Προγραμμάτων, και παρέχει προς τους
παλιννοστούντες Έλληνες τις ακόλουθες ιδίως, υπηρεσίες:
1. α. Πληροφόρηση και συμβουλευτική στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.
β. Yποβολή ενστάσεων κατά των ασφαλιστικών φορέων καθώς και άσκηση
αγωγών κατά των Γερμανικών Δικαστηρίων σε περιπτώσεις απόρριψης των
αιτήσεων χορήγησης αναπηρικών συντάξεων και άλλων κοινωνικών παροχών.
γ. Διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν στην αναγνώριση του έτους γέννησης
και των χρόνων ανατροφής παιδιών που γεννήθηκαν στη Γερμανία.
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2.

δ. Διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν στην αναζήτηση των ασφαλιστικών
χρόνων σε περίπτωση απώλειας των ασφαλιστικών καρτών και στην έκδοση
νέων στοιχείων από τους αντίστοιχους συνταξιοδοτικούς φορείς.
ε. Διεκπεραίωση αιτημάτων ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης στην Ελλάδα προς
ασφαλιστικούς φορείς κατεξοχήν της Γερμανίας.
στ. Διεκπεραίωση αιτημάτων για επιδόματα αρωγής και κατ’ οίκον
περιθάλψεως στους έχοντες αναπηρία.
ζ. Διεκπεραίωση αιτήσεων χορηγήσεως οικογενειακών επιδομάτων από τους
αρμόδιους φορείς του εξωτερικού.
η. Πληροφόρηση και διεκπεραίωση ζητημάτων που σχετίζονται με τη Γερμανική
Eφορία, τις Γερμανικές Tράπεζες, τις επιχειρήσεις και κάθε άλλη αρχή στο
εξωτερικό.
θ. Διεκπεραίωση αιτήσεων για τη χορήγηση πρόσθετης σύνταξης από τις
επιχειρήσεις στις οποίες εργάσθηκαν οι παλιννοστούντες.
ι. Εξασφάλιση δωρεάν νομικής παραστάσεως στα Γερμανικά Δικαστήρια κατά
την εκδίκαση των ενστάσεων και λοιπών προσφυγών.
ια. Άσκηση προσφυγής στο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον των αρνητικών
Αποφάσεων των Γερμανικών Κοινωνικών Δικαστηρίων και δωρεάν
εκπροσώπηση.
ιβ. Συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης παλιννοστούντων επί των εκάστοτε
μεταβολών στην γερμανική Ασφαλιστική Νομοθεσία και των σχετικών
Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Αποφάσεων.
ιγ. Παροχή κοινωνικής εργασίας για την ομαλή κοινωνική και επαγγελματική
επανένταξη των παλιννοστούντων και των οικογενειών τους στην ελληνική
κοινωνική πραγματικότητα.
ιδ. Παροχή συμβουλευτικής για θέματα απασχόλησης των παλιννοστούντων και
των παιδιών τους.
ιε. Παροχή πληροφοριών προς Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι έχουν την
επιθυμία ή την πρόθεση να παλιννοστήσουν (θέματα οικονομικά, ασφαλιστικά,
εργασιακά, εκπαιδευτικά κ.λπ.).
ιστ. Διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων
και εκδηλώσεων για τους παλιννοστούντες και τις οικογένειές τους.
ιζ. Tην διά του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωση, ευαισθητοποίηση της
ελληνικής και της αλλοδαπής κοινής γνώμης για διάφορες όψεις του
φαινομένου της παλιννόστησης και την υποβολή υπομνημάτων προς τις
αρμόδιες ελληνικές και αλλοδαπές αρχές επί των ως άνω θεμάτων.
ιη. Υλοποίηση προγραμμάτων, που αφορούν στους παλιννοστούντες, τα οποία
χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή εξωτερικούς πόρους.
Συνεργασία με κρατικές και εκκλησιαστικές υπηρεσίες (Innere Mission,
Diakonisches Werk, Dienste in Übersee) καθώς και ασφαλιστικούς οργανισμούς
του εξωτερικού, και ιδιαιτέρως με την Landesversicherungsantalt Württemberg,
που είναι αρμόδια για τα ασφαλιστικά ζητήματα των Ελλήνων μεταναστών στη
Γερμανία, καθώς και με κάθε άλλη υπηρεσία, που καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχει
αρμοδιότητα επί ζητημάτων των Ελλήνων μεταναστών και παλιννοστούντων.
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4.

Διεξαγωγή της αλληλογραφίας αναφορικά με τις υλοποιούμενες δράσεις και τα
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή εξωτερικούς πόρους προγράμματα και
τήρηση σχετικών αρχείων.
Για τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεων του τηρεί αρχείο με προσωπικά
δεδομένα επωφελούμενων της ομάδας στόχου κατά την νόμιμη διαδικασία.

Οι δραστηριότητες του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων απευθύνονται
αποκλειστικά σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, αλλοδαπούς υπό νομιμοποίηση με
προσφυγικό προφίλ (απορριφθέντες αιτούντες άσυλο) και άτομα με ανθρωπιστικό
καθεστώς, και είναι οι ακόλουθες:
• Προσανατολισμός και συμβουλευτική για θέματα παραμονής, εργασίας και
κοινωνικής ένταξης
• Νομική υποστήριξη για θέματα της διαδικασίας ασύλου
• Συνηγορία ενώπιον των Αρχών
• Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβίας
• Δικτύωση με ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και δίκτυα με σκοπό την
αλληλοενημέρωση για θέματα προστασίας προσφύγων, οργάνωση θεσμικής
παρέμβασης στις αρχές και διεθνείς οργανισμούς
Ειδικότερα η νομική υποστήριξη αφορά:
• νομική βοήθεια για απρόσκοπτη πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, παραστάσεις
ενώπιον των επιτροπών ασύλου
• νομική βοήθεια για θέματα κοινωνικής και οικονομικής ένταξης αιτούντων άσυλο
• παρεμβάσεις για νομική βοήθεια σε κρατούμενους αιτούντες άσυλο, παραστάσεις
ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών οργάνων με σκοπό την άρση του
διοικητικού μέτρου της κράτησης και τη μη έκδοση ή αναστολή της απόφασης
απέλασης
• νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο που καταφθάνουν μαζικά σε μεθοριακά σημεία
εισόδου
• νομική βοήθεια σε ασυνόδευτους ανήλικους
• σύνταξη εκθέσεων και υπομνημάτων για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε
χώρες ή περιοχές χωρών καταγωγής των αιτούντων άσυλο (μελέτη ειδικών
περιπτώσεων που αφορούν φυλές, ομάδες που υφίστανται δίωξη κ.λ.π) με
πρόσφατες πληροφορίες και βιβλιογραφία για γραπτή συνηγορία περιπτώσεων
κατά τη διάρκεια τόσο της πρωτοβάθμιας, όσο και της δευτεροβάθμιας διαδικασίας
ασύλου
• συνεργασία με εθνικές κοινότητες προσφύγων και αιτούντων άσυλο για στήριξη των
δομών τους (ενημέρωση και συμβουλευτική) και δρομολόγηση μεθόδου
παραπομπής περιπτώσεων προς το Γραφείο μας
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Υλοποιούμενα Προγράμματα
1.

“Δημιουργία και λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της
Εκκλησίας της Ελλάδος” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5052661 το οποίο
χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης».

Το έργο χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσόν των #3.931.920# ευρώ και η
περίοδος υλοποίησής είναι από 9/3/20 έως 8/3/21. Στόχος του έργου είναι η
δημιουργία και λειτουργία 4 Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αττική
(δυο δομές στο κέντρο της Αθήνας και μία στην περιοχή του Ασπροπύργου) και τη
Θεσσαλονίκη (μια δομή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου) στο πλαίσιο των οποίων
προσφέρονται υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων
ατόμων, από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες (στέγη, φαγητό κλπ) μέχρι την
προετοιμασία για την αυτονόμηση και την κοινωνική ένταξη. Οι βασικές κατευθύνσεις
των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της
ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να
είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη χειραφέτησή του.
Οι δομές φιλοξενούν ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες ηλικίας έξι έως
δεκαοκτώ έτων και είναι συνολικής δυναμικότητας 160 άτομων. Ειδικότερα οι δομές
της Αττικής φιλοξενούν φαρσόφωνους ανηλίκους κυρίως από το Αφγανιστάν, ενώ η
δομή της Θεσσαλονίκης αραβόφωνους.
Κάθε δομή είναι στελεχωμένη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες οι οποίοι
επελέγησαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την χρηματοδοτούσα αρχή
διαδικασίες για να καλύψουν κατ’ ελάχιστον τις εξής θέσεις:
- Συντονιστής Δομής
- Κοινωνικός Λειτουργός (2)
- Εκπαιδευτικός (2)
- Νομικός (1)
- Ψυχολόγος (2)
- Διερμηνέας – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής (2)
- Φροντιστές (7)
Συνολικά έχουν προσληφθεί 86 άτομα για την σταθερή στελέχωση των δομών που
συνεπικουρούνται από συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων (φύλακες, εικαστικός,
ψυχίατρος, ειδικοί παιδαγωγοί, γιατρός, νοσοκόμα κλπ) καθώς και εθελοντές για την
κατά το δυνατό πιο ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων
ανηλίκων.
2.

Προγράμματα με χρηματοδότηση από την Ελβετική Συνομοσπονδία (μέσω
Ελβετικής Πρεσβείας):
Ήδη από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης το ΚΣΠΜ-ERP ως επιχειρησιακός
εταίρος του UNHCR, επικέντρωσε την προσπάθειά του 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
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Δουβλίνου. Από τον Νοέμβριο του 2018 η Ελβετική Συνομοσπονδία χρηματοδότησε την
παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.
Ειδικότερα, κατά την περίοδο αναφοράς επί της οδού Μοσχονησίων 5, Αθήνα
χρηματοδοτήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:
•

Δράση ”Legal and Psychosocial Support for intermational protection seekers”:
Περιγραφή της δράσης: Η δράση χρηματοδoτείται με το ποσό των #120.000,00#
ευρώ από την Ελβετική Συνομοσπονδία μέσω της State Secretariat of Migration και
είναι 9μηνης διάρκειας (1.2.2019-31.10.2019). Η δράση προβλέπει την παροχή
ενημέρωσης, νομικής συμβουλευτικής και βοήθειας καθώς και ψυχοκοινωνική στήριξη
με υπηρεσίες διερμηνείας σε 300 αιτούντες άσυλο, των οποίων η διαδικασία
οικογενειακής συνένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ είναι σε
εξέλιξη. Έμφαση δίνεται σε ασυνόδευτους ανηλίκους και ευάλωτες περιπτώσεις. Στο
πλαίσιο της χρηματοδότησης προβλέπεται επίσης η συνεισφορά σε δράσεις κοινωνικής
ένταξης που απευθύνονται σε παιδιά. To έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον
Οκτώβριο του 2019 με τα ακόλουθα συνολικά αποτελέσματα:
Παρασχέθηκε νομική υποστήριξη και συμβουλευτική καθώς και πληροφόρηση
σε κοινωνικά δικαιώματα σε 324 αιτούντες διεθνούς προστασίας κυρίως για υποθέσεις
οικογενειακής επανένωσης. Περαιτέρω ψυχοκοινωνική υποστήριξη παρασχέθηκε σε 72
από τα ανωτέρω άτομα με ιδιαίτερη ευαλωτότητα.
Το 50% των επωφελούμενων προερχόταν από το Αφγανιστάν με τη μεγάλη
πλειοψηφία να απαρτίζεται από γυναίκες και παιδιά.
Στο πλαίσιο του έργου οργανώθηκαν και δράσεις ένταξης για παιδιά
μεταναστών και προσφύγων σε συνεργασία με την ομἀδα καλοθοσφαίρισης της ΑΕΚ,
το Παιδικό Μουσείο και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
Συγκεκριμένα, από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2019
πραγματοποιήθηκαν 3 επισκέψεις στο Βυζαντινό Μουσείο με συμμετοχή παιδιών,
ωφελουμένων του Προγράμματος, σε εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου.
Επιπλέον, 50 ωφελούμενοί μας παρακολούθησαν
δύο αγώνες
καλαθοσφαίρισης της ΑΕΚ και 4 παιδιά πρόσφυγες φοιτούν δωρεάν στην Ακαδημία της
ομάδας παίδων της ΑΕΚ.
Τον Οκτώβριο του 2019 ένα παιδί οικογενείας ωφελουμένων μας εγγράφηκε
κατόπιν ενεργειών μας στην Ακαδημία Μπάσκετ «Antentokounbros Academy» στο
πλαίσιο του αντιστοίχου project.
Με σκοπό την χαρτογράφηση των κοινωνικών αναγκών των προσφύγων
επωφελουμένων του Κέντρου, ώστε να χαραχθούν και να εφαρμοσθούν στοχευμένες
ποιοτικές υπηρεσίες, κοινωνιολόγοι συνεργάτες και εργαζόμενοι του Κέντρου
σχεδίασαν και προχώρησαν στην υλοποίηση ποιοτικής κοινωνικής έρευνας μέσω
προσωπικών συνεντεύξεων με πρόσφυγες, οι οποίες απομαγνητοφωνήθηκαν και
αποκωδικοποιήθηκαν. Λόγω της κατάστασης και των μέτρων ασφαλείας που έχουν
επιβληθεί εξαιτίας του COVID-19 η έρευνα έχει προς το παρόν ανασταλλεί ως προς το
ερευνητικό της σκέλος, ωστόσο το βιβλιογραφικό της εμπλουτίζεται περιοδικά.
Για την υλοποίηση της δράσης σύναψαν σύμβαση έργου ή εντολής:
• η υπεύθυνη συντονισμού, Δέσποινα Γεωργιάδου,
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•
•
•
•
•

οι δικηγόροι Ειρήνη Ιατρέλλη και Ελένη Φαλτάκα,
η κοινωνική λειτουργός, Έλλη Κούβαρη,
ο κοινωνιολόγος, Δημήτρη Ντόμη,
οι διερμηνείς Shirzad Mehdi στα φαρσί/ νταρί, και Mohamad Ali Abeid στα
αραβικά.
καθώς και ο λογιστής, Δαμιανός Ευστρατιάδης.

• Συνέχιση της δράσης ”Legal and Psychosocial Support for intermational protection
seekers”
Τον Απρίλιο του 2020 εν λόγω δράση έλαβε εκ νέου χρηματοδότηση εκ μέρους της
Ελβετικής Συνομοσπονδίας (State Secretariat for Migration) ύψους #102.740# ευρώ
για την περιόδο από 15/4/2020 έως 15/12/2020 με στόχο την παροχή νομικής και
ψυχοκοινωνικής στήριξης σε 300 αιτούντες διεθνούς προστασίας.
• “Specialised Psychological Support for Unaccompanied Minors and Shelters’ Staff”
Περαιτέρω, η Ελβετική Συνομοσπονδία προχώρησε στην χρηματοδότηση δράσης
που αφορά στην παροχή εξειδικευμένης ψυχολογικής και ψυχιατρικής υποστήριξης
των ασυνοδεύτων ανηλίκων των δομών. Μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών
επιδιώκεται να ενισχυθεί η αίσθηση ασφάλειας και κανονικότητας αλλά και να
αντιμετωπιστούν από ειδικούς θεραπευτες σοβαρότερες ψυχικές διαταραχές που
παρατηρούνται συχνά στους προσφυγικούς πληθυσμούς και ιδιαίτερα στους
ανηλίκους (σοβαρή μετατραυματική αγχώδης διαταραχή και καταθλιψη,
αυτοκτονικές τάσεις, αυτοτραυματισμοί, βίαιες συμπεριφορές κλπ).
Προβλέπεται επιπλέον η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους εργαζόμενους των
δομών μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών προκειμένου να αποφευχθούν
σύνδρομα “burn out” και δευτερογενούς τραυματικού στρες.
Η συνολική χρηματοδότηση είναι ύψους #296.000# για την περίοδο 1/6/202031/3/2021.
3.

“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)”
Στο χρηματοδοτικό πλαίσιο EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency) ERASMUS+, το Κέντρο συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση προγράμματος
διάρκειας 24 μηνών (1.11.2019-31.10.2021) 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 πρόγραμμα που
εποπτεύεται το GreekStateScholarship'sFoundation (ΙΚΥ) υλοποιείται από εταιρικό
σχήμα 8 φορέων από 5 ευρωπαϊκές χώρες και απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους
μετανάστες και πρόσφυγες με στόχο, μέσω της χρήσης άτυπων μορφών μάθησης
(καινοτόμα εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο), τη 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. To έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 236.458 ευρώ, εκ των
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οποίων τα 24.774 ευρώ προϋπολογίζονται στο Κέντρο. Έχουν επιλεγεί εξυπηρετούμενοι
του Κέντρου, οι οποίοι συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι καθώς και δύο
εξυπηρετούμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να παίξουν το ρόλο του
Role Model για τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους. Μέχρι και την περίοδο αναφοράς
έχουν οργανωθεί και πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 4 focusgroups και αναμένεται η
πραγματοποίηση άλλων 4. Επιπλέον έχουν πραγματοποιηθεί διαδικτυακές
συναντήσεις με τους εταίρους από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να
επιτευχθεί η καλύτερη οργάνωση και εξέλιξη του προγράμματος. Τα τελικά
αποτελέσματα των focusgroups θα οδηγήσoυν στη δημιουργία μιας εφαρμογής
(application), η οποία θα χρησιμοποιηθεί και αξιολογηθεί τόσο από τα RoleModels όσο
και από τους εκπαιδευόμενους προκειμένου να λάβει την τελική της μορφή και να
επικοινωνηθεί στις μεταναστευτικές κοινότητες.
4.

Προγράμματα με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές Εκκλησίες και ευρωπαϊκές
εκκλησιαστικές οργανώσεις
• “Rebuild our Lives”
Από την 1 Ιανουαρίου 2019 στα γραφεία επί της οδού Μοσχονησίων 5, Αθήνα,
υλοποιείται πρόγραμμα παροχής νομικής συνδρομής και κοινωνικής στήριξης σε 400
αιτούντες και αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που διαμένουν στην
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, υπό τον τίτλο “Rebuild our Lives- legalaid for refugees in
Athens”, το οποίο συνχρηματοδοτείται με προϋπολογισμό #200.000,00# ευρώ από το
Churches Helping Churches (Bread for the World) και με διάρκεια υλοποίησης από
1/1/2019 – 31/12/2020. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2019 μέχρι το τέλος Αυγούστου
του 2020 προσφέρθηκαν υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και συνδρομής από τις
δικηγόρους και υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης από την κοινωνική λειτουργό του
προγράμματος σε 208 επωφελούμενους εκ των οποίων οι 35 ήταν ασυνόδευτοι
ανήλικοι, ενώ από το στόχο των 400 υποθέσεων μέχρι και τις 31/08/20 το πρόγραμμα
από την έναρξή του έχει παράσχει υπηρεσίες σε 327 υποθέσεις. Οι κύριες χώρες
καταγωγής των επωφελουμένων είναι το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Συρία. Οι
εξυπηρετούμενοι είναι πυρηνικές- μονογονεϊκές οικογένειες, μόνοι άνδρες και
γυναίκες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, στην πλειοψηφία τους άτομα με αυξημένες ανάγκες
προστασίας και στήριξης, αφενός λόγω της δίωξης που αντιμέτωπιζουν στην χώρα
προέλευσής τους, αφετέρου λόγω της ευαλωτότητας που αντιμετωπίζουν άπο άποψη
σωματικής και ψυχικής υγείας. Εκτός από τον νεοεισερχόμενο στην Ελλάδα πληθυσμό,
το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες και παρακολουθεί τις υποθέσεις παλιότερων
επωφελούμενων του Φoρέα από προηγούμενα προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, τον
λεγόμενο πληθυσμό backlog, που αποτελείται κυρίως από αναγνωρισμένους πλεόν
πρόσφυγες ή δικαιούχους κάποιας άλλης μορφής νομιμοποιητικού καθεστώτος, με
κύριες χώρες καταγωγής, εκτός από τις προαναφερθείσες χώρες της εγγύς και μέσης
Ανατολής, αφρικανικές χώρες, όπως είναι η Νιγηρία, η Κένυα, το Σουδάν, η Αιθιοπία και
η Ερυθραία.
Για την υλοποίηση του προγράμματος υπέγραψαν σύμβαση έργου ή εντολής:
• η δικηγόρος και υπεύθυνη συντονισμού, Μαρία Πατρή,
• οι δικηγόροι, Γεώργιος Παπαδημητρίου και Χριστίνα Βουλημενέα,
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•

•

• η κοινωνική λειτουργός, Αθανασία Κοτσιάτου,
• καθώς και ο λογιστής, Δαμιανός Ευστρατιάδης.
Η KerkinActie της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Ολλανδίας, χρηματοδότησε με
ποσό 25.000 ευρώ την πρόσληψη νοσηλεύτριας στις δομές φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων του Κέντρου καθώς και την προμήθεια φαρμακευτικού
υλικού από 1/4/20 έως 31/3/21
Η Evangelical Church of Rheinland παρείχε δωρεά ύψους #28.000# ευρώ που
χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση θέσεων συνεργατών στην υλοποίηση
προγραμμάτων απο 1/1/20 έως 30/4/20.

Επεξεργασία Προτάσεων και Σχεδίων για την υλοποίηση Προγραμμάτων
Ο Διευθυντής Αρχιμ. π. Παντελεήμων Παπασυνεφάκης, 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» σε Διεθνείς οργανισμούς όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε Ευρωπαϊκές εκκλησιαστικές
οργανώσεις, ειδικότερα:
1. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2019 το Κέντρο ανταποκρίθηκε στην πρόταση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος (GRECEI20190002) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες με αίτημα την χρηματοδότηση 12μηνου προγράμματος αιτούμενου
προϋπολογισμού 164.200,00 ευρώ με αντικείμενο την προώθηση της κοινωνικής
ένταξης 300 προσφύγων. Τελικώς η Ύπατη δεν έθεσε σε εφαρμογή την
συγκεκριμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος.
2. Στις 2 Οκτωβρίου του 2019, σε συνάντηση που έλαβε χώρα στα γραφεία της
Μητρόπολης Ιλίου, ο Διευθυντής του Κέντρου υπέβαλε αίτημα σε εκπροσώπους της
Λουθηρανικής Εκκλησίας για χρηματοδότηση 12μηνου προγράμματος νομικής
βοήθειας και ψυχοκοινωνικής στήριξης 200 ευάλωτων περιπτώσεων αιτούντων
διεθνούς προστασίας που επιθυμούν ή που έχουν ήδη ενταχθεί στην εθνική
διαδικασία ασύλου, με αιτούμενο προϋπολογισμός 115.200,00 ευρώ. Το αίτημά μας
δεν είχε θετική ανταπόκριση.
3. Στις 2 Φεβρουαρίου σε συνάντηση του Διευθυντή με εκπροσώπους του Τάγματος
των Ιπποτών της Μάλτας στην Φρανκφούρτη για διερεύνηση της δυνατότητας
συνεργασίας μας στο πλαίσιο δημιουργίας από το φορέα Δομών Φιλοξενίας
Ασυνοδεύτων Ανηλίκων επιδόθηκαν δυο αναλυτικές προτάσεις χρηματοδότησης
που αφορούσαν περαιτέρω ψυχολογική υποστήριξη των ωφελουμένων ανηλίκων
καθώς και την παραμονή τους σε κατασκήνωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
4. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2020 λάβαμε επιστολή από το Ίδρυμα Ιωάννου Φ.
Κωστόπουλου με το οποίο μας ενημέρωναν ότι εγκρίθηκε αίτημά μας για
οικονομική ενίσχυση #3.000,00# ευρώ προκειμένου να υλοποιήσουμε δεκάμηνης
διάρκειας δράση με τίτλο: «Hand in hand to (A)muse-um: Πιλοτικά εκπαιδευτικά
παιχνίδια σε Μουσεία της Αθήνας για μικτές ομάδες παιδιών».
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Κατόπιν επιθεώρησης που διενεργήθηκε στα γραφεία των διοικητικών
υπηρεσιών επί της οδού Τζώρτζ 5, το Κέντρο αξιολογήθηκε και έλαβε πιστοποίηση
αναφορικά με την δραστηριότητα: Διαχειριστική Επάρκεια για τον Σχεδιασμό & την
Υλοποίηση Προγραμμάτων από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015, για τα κεντρικά γραφεία επί της
Ιασίου 1, τα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών επί της οδού Τζορτζ 5, τα γραφεία της
Μοσχονησιών 5 καθώς επίσης και του παραρτήματος της Θεσσαλονίκης επί της οδού
Συντριβανίου 4. Η περίοδος ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού συμμόρφωσης
συστήματος διαχείρισης είναι από 15 Ιουνίου 2020 έως 15 Ιουνίου 2023.
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 έναν εθελοντή. 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:
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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:
• 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 2019 μέχρι τον Αύγουστο 2020,
απευθύνθηκαν στο Γραφείο του «Κέντρου» στη Θεσσαλονίκη (μετάβαση στο Γραφείο ή
τηλεφωνική επικοινωνία) 1.720 Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι έχουν παλιννοστήσει
κυρίως από την Γερμανία και την Αυστρία και διεκπεραιώθηκαν 2.482 υποθέσεις. Από
τις διεκπεραιωθείσες υποθέσεις, 1.359 αφορούν στην προφορική ενημέρωση και
συμβουλευτική σε συνταξιοδοτικά θέματα, 161 αφορούν στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, 142 υποθέσεις αφορούν στις εργοστασιακές συντάξεις και 43 υποθέσεις
αφορούν σε αιτήσεις για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων. Κατά την περίοδο
αναφοράς, συντάχθηκαν 409 αιτήσεις και επιστολές προς τους γερμανικούς φορείς. Η
τηλεφωνική επικοινωνία με τους γερμανικούς φορείς για την άμεση επίλυση
πολύπλοκων και χρονοβόρων υποθέσεων αφορούσε 163 θέματα. Επίσης, 203
υποθέσεις αφορούν θέματα που έχουν σχέση με την γερμανική εφορία, τις γερμανικές
τράπεζες κλπ. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 2 ενστάσεις σε Ασφαλιστικούς Φορείς της
Γερμανίας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τo Γραφείο Παλιννοστούντων του «Κέντρου» στη
Θεσσαλονίκη με την πληροφόρηση που παρείχε ως προς τις αλλαγές της νομοθεσίας
και της διαδοχικής ασφάλισης βοήθησε ώστε 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.
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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.
Ειδικότερα:
1. Επικαιροποίηση ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα (www.kspm-erp.com) του Κέντρου για την προβολή του έργου και των
στόχων του και την ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις που υλοποιεί
επικαιροποιείται σε τακτική βάση από τον συνεργάτη του Κέντρου κ. Δημήτριο
Ντόμη.
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 το
Αθηναϊκό Κέντρο Αλληλεγγύης και το Αθηναϊκό Κέντρο Συντονισμού για θέματα
μεταναστών και προσφύγων (ACCMR) του Δήμου Αθηναίων (Health and Wellness,
συναντήσεις νομικής ομάδας) καθώς και από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες (Protection Working Group, Inter-Agency Working Group, Legal
Actors Working Group and Attica Field Protection Working Group) με αντικείμενο
θέματα προστασίας, 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, 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:
Από την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου μέχρι και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019,
έλαβε χώρα στην Αθήνα η 3η ετήσια συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού
Δικτύου για τον διάλογο με την υποστήριξη του KAICIID. Στο Δίκτυο που
αποτελείται από σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς και ιδρύθηκε το 2017, το
Κέντρο μας εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του Αρχ. Παντελεήμονα
Παπασυνεφάκη. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου τα
μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου επισκέφτηκαν τα γραφεία της Μοσχονησίων, όπου
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εκτενώς για την πολύπλευρη δράση που
έχουμε αναπτύξει στους τομείς της νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
προσφύγων, καθώς επίσης και της προώθησης της κοινωνικής ένταξής τους.
Έκθεση Πεπραγμένων ΚΣΠΜ-ERP, 2019-2020

18

Στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση των
μελών του CCME (Churches Commission for Migration in Europe), η οποία έλαβε
χώρα στα κεντρικά γραφεία της Διακονίας της Προτεσταντικής εκκλησίας στο
Βερολίνο της Γερμανίας (Diakonie Deutchland). Στόχος της συνάντησης, μέσω της
επικαιροποιημένης πληροφόρησης όσον αφορά στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στο προσφυγικό και μεταναστευτικό πεδίο, αλλά και μέσω των ιδεών, των
προτάσεων και των αιτημάτων των μελών του CCME, ήταν ο προγραμματισμός του
στρατηγικού σχεδιασμού και ο καθορισμός προτεραιοτήτων, εν όψει τόσο της
γενικής συνέλευσης των μελών του CCME το έτος 2020, όσο και του σχεδιασμού
του προγράμματος εργασίας του CCME για το 2020-2023. To Κ.Σ.Π.Μ.- Οικουμενικό
Πρόγραμμα Προσφύγων εκπροσωπήθηκε από την κα. Μάρω Πατρή, μέλος της
νομικής του υπηρεσίας και συντονίστρια του προγράμματος νομικής
συνδρομής και ψυχοκοινωνικής στήριξης με χρηματοδότηση του Bread For the
World.
Μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, οι δικηγόροι του γραφείου της
Moσχονησίων, συμμετείχαν στο διαδικτυακό / «e-Learning» σεμινάριο εξ
αποστάσεως σχετικά με ζητήματα παιδικής προστασίας και συγκεκριμένα
ασυνόδευτων ανηλίκων, υπό τον τίτλο «Caring for Children Moving Alone:
Protecting Unaccompanied and Separated Children», της διεθνούς ΜΚΟ Future
Learn, που εξειδικεύεται σε διαδικτυακή μάθηση και επικαιροποίηση γνώσεων.
Εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις διαχείρισης ελεύθερου χρόνου
To ΚΣΠΜ-ERP, στο πλαίσιο της στρατηγικής του απόφασης για προώθηση της
κοινωνικής ένταξης των προσφύγων στη χώρα, σχεδίασε και προγραμματίζει σειρά
εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά προσφύγων σε συνεργασία με διάφορα μουσεία
της Αθήνας καθώς και επισκέψεις στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ προκειμένου να
παρακολουθήσουν αγώνες μπάσκετ της ΑΕΚ. Μέσα από την δημιουργία και
προετοιμασία μικτών ομάδων παιδιών, οι δράσεις στα μουσεία και οι επισκέψεις στο
ΟΑΚΑ στοχεύουν τόσο στην ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ντόπιων και
προσφύγων, όσο και στην εξοικείωση των παιδιών προσφύγων με το νέο τους
περιβάλλον, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών με τρόπο αμοιβαία
επωφελή για τα ίδια αλλά και για την κοινωνία.
Συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 έλαβαν χώρα
τρεις επισκέψεις σε Μουσεία με ολιγομελή ομάδα παιδιών προσφύγων που
συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τα βυζαντινά ψηφιδωτά,
την διατροφή από το Βυζάντιο έως σήμερα και τα Χριστούγεννα. Των επισκέψεων
προηγήθηκε συνάντηση μεταξύ των συνεργατών του Κέντρου και των υπευθύνων των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Βυζαντινού Μουσείου.
Στο πλαίσιο των δομών γίνονται διάφορες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές
δράσεις με σκοπό την ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ελληνική κοινωνία αλλά
και τη ψυχαγωγία τους. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν επισκέψεις σε πολιτιστικούς
χώρους (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.α), αθλητικές δραστηριότητες σε ανοικτούς
χώρους (ποδοσφαιρο, μπάσκετ κ.α). Εκδρομές σε ανοικτούς χώρους όπως της
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περιβαλλοντικής αγωγής στο Πάρκο Αντ. Τρίτση, καθώς και σε ψυχαγωγικές
δραστηριότητες (Bowling, Allou Fun Park).
Οι ανήλικοι εντός των δομών κάνουν μαθήματα αγγλικών και ελληνικών από
εκπαιδευτικούς καθώς και πολλές δραστηριότητες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές
(επιτραπέζια, θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής αγωγής, μουσική, ζωγραφική
και άλλα).
Συνεργασίες και συμμετοχή σε Δίκτυα
Στις 26 Φεβρουαρίου 2020 υπεγράφη Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του
«Κέντρου» και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αθηνών.
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 46 οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών και δύο παρατηρητές φορείς (Συνήγορος του Πολίτη και ΣΕΜ
Δήμου Αθηναίων). Την περίοδο αναφοράς οι οργανώσεις μέλη του δικτύου συνήλθαν 2
φορές σε ολομέλεια. Η παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Δικτύου για το έτος 2019
έλαβε χώρα διαδικτυακά στις 16/6/2020.
Το Κέντρο είναι ιδρυτικό μέλος της Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για τους
Μετανάστες στην Ευρώπη/CCME και μέλος του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Kαταπολέμησης της Φτώχειας (EAPN) καθως και του Network for Dialogue του
KAICIID.
Συνηγορία προς τις Αρχές και συμμετοχή σε γνωμοδοτήσεις
Σε αυτό το διάστημα το Κέντρο ως μέλος της Ομάδας Εργασίας Παροχής Νομικής
Βοήθειας (Legal Aid Working Group) που λειτουργεί σε συντονιστικό επίπεδο
πανελλαδικώς καταγράφοντας προβλήματα, καλές και κακές πρακτικές επί της
διαδικασίας διεθνούς προστασίας, υπό τον συντονισμό της ΥΑ/ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες και του DRC, συνυπόγραψε τις ακόλουθες επιστολές:
• 18/10/2019: Από κοινού επιστολή προς το Τμήμα Συντονισμού της Υπηρεσίας
Ασύλου για τον επαναπρογραμματισμό των συνεντεύξεων των αιτούντων άσυλο
που παραπέμφθηκαν από τα νησιά και την διαδικασία συνόρων στην ενδοχώρα
και την εθνική διαδικασία.
• 27/01/2020: Από κοινού επιστολή προς την νομική υπηρεσία του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών προς έκδοση εξουσιοδότησης σχετικά με τον ρόλο του
δικηγόρου στον Ν. 4636/2019 και τον τύπο της νομικής εκπροσώπησης.
Συγκεκριμένα το Θέμα ήταν το ακόλουθο “Παροχή πληρεξουσιότητας πολιτών
τρίτων χωρών σε δικηγόρους στο πλαίσιο του Ν. 4636/2019 – Βεβαίωση Γνησίου
Υπογραφής - Αυτοδίκαιος Διορισμός Αντικλήτου -Ανάκληση Ιδιότητας
Αντικλήτου", με την οποία ζητούσαμε την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης για
χρήση στην Υπηρεσία Ασύλου.
• 15/05/2020: Από κοινού επιστολή προς τον Δ/ντη της Υπηρεσίας Ασύλου
σχετικά με την δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Υπηρεσία Ασύλου
και τα κατά τόπον αρμόδια ΠΓΑ, και πιο συγκεκριμένα σχετικά με την
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δυνατότητα λήψης ηλεκτρονικών αντιγράφων εκ των διοικητικών φακέλων των
αιτούντων από το ηλεκτρονικό αρχείο της Υπηρεσίας Ασύλου λόγω covid-19 και
των σχετικών μέτρων λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών με σκοπό την
αποτροπή της περαιτέρω διάδοσης του ιού.
03/07/20: Από κοινού επιστολή προς τον Δ/ντη της Υπηρεσίας Ασύλου σχετικά
με τα προβλήματα της λειτουργίας της πλατφόρμας υποβολής ηλεκτρονικών
αιτήσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
06/07/2020: Από κοινού επιστολή προς την ειδική γραμματέα ασυνόδευτων
ανηλίκων, κ. Αγαπιδάκη σχετικά με τα νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα
ασυνόδευτα παιδιά. Στην συγκεκριμένη επιστολή συμμετείχαμε και στην
συντακτική ομάδα μαζί με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Safe
Passage και τους European Lawyers in Lesvos.
20/07/20: Από κοινού επιστολή στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου για τον
τρόπο λειτουργίας των γραφείων στην Αττική.

Πολιτική Στόχευση του Κέντρου για την νέα Εκκλησιαστική χρονιά
Για τη νέα Εκκλησιαστική χρονιά, το Κέντρο, πέρα από τη συνέχιση των υπηρεσιών που
παρέχει όλα αυτά τα χρόνια, σκοπεύει να εστιάσει στον τομέα της παιδικής προστασίας
με τη δημιουργία 4 περαιτέρω δομών στην Αττική και την Ήπειρο.

Ο Πρόεδρος

+Ο Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως
Αθηναγόρας
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