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Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ - Οικουμενικό Πρόγραμμα 
Προσφύγων» είναι μια αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος που μετρά πάνω από 
40 χρόνια δράσης στον τομέα της παροχής υποστηρικτικών 
υπηρεσιών σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, 
έχοντας συνδράμει χιλιάδες άτομα στην προσπάθεια τους 
να επαναπατριστούν ή να ενταχθούν στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη.
Ξεκινώντας το 1978 ως υπηρεσία της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος με την επωνυμία «Κέντρο 
Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών», ο 
φορέας παρείχε αρχικά δωρεάν υποστηρικτικές υπηρεσίες 
σε Έλληνες παλιννοστούντες από γερμανόφωνες χώρες 
της Δυτικής Ευρώπης, με στόχο την ομαλή κοινωνική 
επανένταξή τους στην Ελλάδα. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με την αύξηση των 
εισροών μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο 
στην Ελλάδα, ιδρύεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας ένα νέο 
γραφείο, το «Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» με 
στόχο την παρακολούθηση και μελέτη του μεταναστευτικού 
και προσφυγικού φαινομένου προκειμένου να 
εκπονούνται και να υλοποιούνται προγράμματα παροχής 

υποστηρικτικών υπηρεσιών στους πληθυσμούς αυτούς. 
Από τότε και ιδίως από το 2012, που απέκτησε την 
ισχύουσα νομική της μορφή, ως σήμερα η ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ 
έχει υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων παρέχοντας 
ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη σε χιλιάδες αιτούντες 
διεθνούς προστασίας.
Το 2021 ο φορέας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο: με εφαλτήριο 
την πολύχρονη εμπειρία του και με σεβασμό στις 
θεμελιώδεις αξίες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία 
του από το ξεκίνημα του, αλλάζει επωνυμία και σήμα με 
απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος.
Το νέο μας όνομα, «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ - Οικουμενικό Πρόγραμμα 
Προσφύγων», αποτυπώνει την συνεχή μας προσπάθεια για 
την έμπρακτη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του νόμου της 
Αγάπης: «Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ 
ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ» (Προς Γαλάτας, 3, 28).

Σήμα μας, τέσσερις καρδιές-έννοιες, που αντιστοιχούν 
στις τέσσερις θεμελιώδεις έννοιες- δράσεις της οργάνωσης: 
Αγάπη, Αλληλεγγύη, Αποδοχή, Στήριξη.
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“SYNYPARXIS - Ecumenical Refugee
Programme” is a non-profit organisation 

of the Church of Greece with over 40 years of 
activity in the field of providing support services to 
our fellow human beings in need, having assisted 
thousands of people in their efforts to repatriate 
and integrate in Greece and Europe
Starting in 1978 as a service of the Holy Synod of 
the Church of Greece under the name “Integration 
Center for Migrant Workers”, the organization 
initially provided free support services to Greek 
returnees from German-speaking countries in 
Western Europe in order to facilitate their smooth 
reintegration in Greece.
At the beginning of the 1990s, as the inflows of 
migrants, refugees and asylum seekers in Greece 
increased, a special office was established within 
the service, the “Ecumenical Refugee Program” 
with the aim of monitoring and studying the 
migration and refugee phenomena in order to 
develop and implement support programs for these 
populations.

Since then and especially since 2012, when it 
acquired its current legal form, SYNYPARXIS has 
implemented a number of programs providing 
psychosocial assistance and legal support to 
thousands of international protection seekers.
In 2021 a new chapter begins: based on its 
longstanding experience and with respect for the 
fundamental values and principles that govern 
organization’s operation since its inception, the 
organization proceeded to changing its name and 
logo with a decision of the Standing Holy Synod of 
the Church of Greece.
Our new name, “SYNYPARXIS - Ecumenical Refugee 
Programme” reflects our continuous effort for the 
practical and indiscriminate application of the 
principle of Love «There is neither Jew nor Gentile, 
neither slave nor free, nor is there male and female, 
for you are all one in Christ Jesus» (Galatians, 3, 28).
Our logo derives from four hearts - concepts, 
corresponding to the four fundamental concepts- 
actions of the organization: Love, Solidarity, 
Acceptance, Support.
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History
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Κατά τη διάρκεια της 
πολυετούς δράσης της, η 

ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ έχει αναπτύξει 
συνεργασίες και κοινές 
δράσεις με έγκριτους εθνικούς, 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
φορείς και οργανώσεις με τα ίδια 
οράματα και αξίες.
Ως φορέας της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, έχει πολύχρονη 
συνεργασία και εκπροσώπηση 
στην Διεκκλησιαστική Επιτροπή 
για τους Μετανάστες στην 
Ευρώπη (Churches’ Commission 
for Migrants in Europe/
CCME) η οποία απαρτίζεται από 
εκκλησιαστικές οργανώσεις 
όλων των δογμάτων απ’ όλη την 

Ευρώπη και έχει ως σκοπό να 
παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές 
και εθνικές πολιτικές σε θέματα 
μετανάστευσης, ασύλου, 
ανιθαγένειας, ρατσισμού και 
ξενοφοβίας προβαίνοντας σε 
σχετικές προτάσεις πολιτικής 
προς τους θεσμούς και τα όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ταυτόχρονα η ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ έχει 
αναπτύξει δίκτυα και συνεργασίες 
με αντίστοιχες οργανώσεις από 
Ευρωπαϊκές Εκκλησίες καθώς 
και με κοινότητες και οργανώσεις 
προσφύγων και μεταναστών με 
στόχο την ανταλλαγή απόψεων, 
την επίτευξη κοινών επιδιώξεων 
καθώς και τη διαμόρφωση 

προτάσεων για την αντιμετώπιση 
αναγκών και δυσκολιών που 
διαπιστώνονται στο πεδίο δράσης μας.
Στο πλαίσιο της συνηγορίας για 
την δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των μεταναστών, προσφύγων και 
αιτούντων άσυλο, η ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ 
είναι επίσης μέλος εθνικών ή διεθνών 
δικτύων όπως η Εκστρατεία για το 
Άσυλο, το Ελληνικό Δίκτυο για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας, το 
Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής  
Βίας, το Network for Dialogue του 
KAICIID, το Κέντρο Συντονισμού 
του Δήμου Αθηναίων για θέματα 
Μεταναστών και Προσφύγων  
(ACCMR) κ.α.

Συνεργασίες
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During its longstanding 
operation, SYNYPARXIS 

has developed partnerships 
and joint actions with 
reputable national, European 
and international bodies and 
organizations sharing the 
same visions and values.
As an organization of 
the Church of Greece, 
SYNYPARXIS has a long co-
operation and is represented 
in the Churches’ Commission 
for Migrants in Europe / 
CCME an umbrella of church 
organizations that monitor 
European and national 

policies on matters, such 
as immigration, asylum, 
statelessness, racism and 
xenophobia and produce 
relevant policy proposals  
to the institutions and bodies 
of the European Union.
Furthermore, SYNYPARXIS 
has developed informal 
networks and cooperation 
with other organizations from 
European churches as well 
as with refugee and migrant 
communities and organizations 
so as to exchange views, reach 
common goals and formulate 
proposals to address the needs 

and difficulties identified in 
our fields of activity.
In the context of advocacy 
for justice, dignity and 
human rights of migrants, 
refugees and asylum seekers, 
SYNΥPARXIS is also a member 
of national, European and 
international networks such 
as Campaign for Asylum, 
Athens Coordination Center 
for Migrant and Refugee 
issues - ACCMR, the Greek 
Antipoverty Network, Racist 
Violence Recording Network, 
the Network for Dialogue of 
KAICIID etc.

Cooperations
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Η«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» 
σκοπό έχει:

•  να συνηγορεί για τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και
τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, προσφύγων,
αιτούντων άσυλο και Ελλήνων παλιννοστούντων,

•  να παρακολουθεί και να μελετά το μεταναστευτικό
φαινόμενο και το άσυλο προκειμένου να σχεδιάζει και να
υλοποιεί προγράμματα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών
(π.χ. νομική και κοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη)
σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, βοηθώντας
τους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους,

•  να καλλιεργήσει και να προωθήσει, μέσω δράσεων
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης,

•  την αμοιβαία διαπολιτισμική κατανόηση, καθώς και την
αποδοχή και το σεβασμό της «ετερότητας».

Σκοπός
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T he mission of “SYNYPARXIS - Ecumenical Refugee 
Programme” is analyzed in its Statute.  

In short, the organization aims:
•  to advocate for justice, dignity and human rights of

immigrants, refugees, asylum seekers and Greek
returnees,

•  to monitor and study migration and asylum to
develop, implement and carry out support services
programs (e.g. legal and social counseling and
support) for migrants, refugees, and asylum seekers,
helping them to cope with their needs,

•  to cultivate and promote a mutual intercultural
understanding, as well as the acceptance and respect
of “diversity”, through information and awareness-
raising actions.

Our mission
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ΗΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ αξιοποιεί την πολύχρονη 
εμπειρία και τεχνογνωσία της με το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που 
χρηματοδοτούνται από πόρους ευρωπαϊκών εκκλησιών 
και εκκλησιαστικών οργανώσεων, λαμβάνοντας 
επίσης χρηματοδοτήσεις από εθνικούς, ευρωπαϊκούς) 
και διεθνείς φορείς. Από το 2011, ο φορέας είναι 
επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Από το 2018 έχει σταθερή συνεργασία με την 
Ελβετική Συνομοσπονδία η οποία μέσω της Κεντρικής 
Κυβέρνησης αλλά και των αρμόδιων υπουργείων 
της έχει χρηματοδοτήσει κατ’ επανάληψη σειρά 
προγραμμάτων νομικής και ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης που υλοποιεί ο φορέας.

Χρηματοδότηση
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Synyparxis - Ecumenical Refugee Programme 
utilizes its many years of experience and its 

know- how in the planning and implementing of 
projects and interventions funded by European 
churches and ecclesiastical organizations as 
well as by national, European and international 
bodies.
Since 2011, SYNYPARXIS has been an 
implementing partner of UNHCR.
Since 2018, it has an ongoing cooperation with 
the Swiss Confederation, which through both the 
Central Government and its competent ministries 
has repeatedly financed a series of legal and 
psychosocial support programs implemented by 
the organization.

Funding
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Φροντίδα για  
τα ασυνόδευτα παιδιά
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Α πό τα τέλη του 2019, η ανησυχητική αύξηση των 
ασυνοδεύτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών στη 

χώρα και οι ακατάλληλες και συχνά επικίνδυνες συνθήκες 
διαβίωσής τους, ώθησαν τον φορέα στην απόφαση να επεκτείνει 
τη δράση του στον τομέα της παιδικής προστασίας.
Το 2020 μετά από σχετικές διαβουλεύσεις της Εκκλησίας της 
Ελλάδος με την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και σε συνέχεια υπογραφής συμφώνου συνεργασίας 
με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, η ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ 
ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος για 
τη δημιουργία και λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων Προσφύγων με χρηματοδότηση από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
Οι 6 δομές της ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ σε όλη την Ελλάδα φιλοξενούν 
σήμερα περίπου 240 παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών. Στόχος είναι 
τα παιδιά να ζήσουν σε συνθήκες κανονικότητας και να 
αισθανθούν ασφάλεια. Εκτός από τη στέγη και την παροχή των 
αναγκαίων, με τη βοήθεια περίπου 125 έμπειρων επαγγελματιών 
διαφόρων ειδικοτήτων, τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε -πολύτιμη- 
ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη και σε ιατρική φροντίδα, 
ενώ λαμβάνουν τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές βάσεις και 
ευκαιρίες, που θα τους επιτρέψουν να εκπληρώσουν τα όνειρα 
τους στο μέλλον.
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A t the end of 2019, the alarming increase of unaccompanied 
refugee and migrant minors in Greece and their dire and 

often dangerous living conditions, led SYNYPARXIS to expand 
its activities in the field of child protection.
In 2020, after negotiations between the Church of Greece, the 
Greek Government and the European Commission and following 
a cooperation agreement with the International Organization 
for Migration, SYNYPARXIS undertook the planning and 
implementation of a project for the creation and operation of 
Shelters for unaccompanied minors funded by Asylum Migration 
and Integration Fund (AMIF).
SYNYPARXIS’ 6 shelters throughout Greece are currently 
accommodating around 240 children aged 6-17 years old. Our 
goal for the children is to be able to live in normal conditions 
and feel safe. Apart from housing and meeting of their daily 
needs,  around 125 experienced professionals of various 
specialties, provide their specialized services so that the 
children can have access to -valuable- psychosocial and legal 
support and medical care, developing educational and social 
foundations and being given opportunities that will allow them 
to fulfill their dreams in the future. 
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Care for  
unaccompanied 
children
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ADMINISTRATIVE SERVICES
Tzortz 5 str., 10682 Athens - GR (5th floor)

Τel.: (+30) 210 3808 979
e-mail: info@synyparxis.org

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Tζώρτζ 5, 10682, Αθήνα (5ος όροφος)

Τηλ.: 210 3808 979
e-mail: info@synyparxis.org




