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Η

μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος «Κέντρο Συμπαραστάσεως
Παλιννοστούντων και Μεταναστών - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» μετρά ήδη
πολλά χρόνια προσφοράς.
Πυρήνας της λειτουργίας του είναι η προστασία και η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας και των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, η αμοιβαία διαπολιτισμική κατανόηση, η αποδοχή και ο σεβασμός
της ετερότητας, μέσα από την ανάπτυξη δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.

Ιστορία

Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2012 ως «διάδοχος» του Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων
Μεταναστών, το οποίο είχε συσταθεί ήδη από το 1978.
Αρχικός στόχος του, ως υπηρεσία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήταν η
υποστήριξη Ελλήνων παλιννοστούντων από γερμανόφωνες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ώστε
αυτοί να αντεπεξέλθουν κυρίως σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης καθώς και σε προβλήματα που
προέκυπταν κατά την επιστροφή και επανένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.
Οι εξελίξεις στην αρχή της δεκαετίας του 1990, όταν άρχισε να αυξάνεται η εισροή αλλοδαπών
μεταναστών και προσφύγων προς την Ελλάδα, δημιούργησαν νέες ανάγκες και έτσι ιδρύθηκε
ειδικό γραφείο, το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Ecumenical Refugee Program/ERP)
που εξελίχθηκε σε «κυψέλη» συμπαράστασης και αρωγής για τους αιτούντες άσυλο,
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
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T

he non-profit organization of the Church of Greece “Integration Centre
for Migrant Workers-Ecumenical Refugee Program” has been offering
its services for many years now.
The core of its operations includes the protection and the safeguarding of dignity,
human rights, mutual intercultural understanding, acceptance and respect for
diversity, through the development of information actions and awareness-raising.
It was founded in July 2012 as the “successor” of Integration Centre for Migrant
Workers, which had been established since 1978.
The primary mission of this service of the Holy Synod of the Church of Greece was
the support of Greek returnees from German-speaking countries in Western Europe,
so that they could cope with social security issues as well as problems arising during
their return and reintegration into Greek society.

History

Given the situation in the early 1990s, when the influx of foreign immigrants and
refugees to Greece began to increase, a special office was established, the Ecumenical
Refugee Program (Ecumenical Refugee Program / ERP), in order to support and to
provide assistance to asylum seekers, refugees and migrants.
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Συνεργασίες
Κ

6

ατά τη διάρκεια της
πολυετούς δράσης του, το
ΚΣΠΜ - ERP έχει αναπτύξει
συνεργασίες και κοινές δράσεις
με έγκριτες εθνικές, ευρωπαϊκές
και διεθνείς οργανώσεις, με
τα ίδια οράματα και αξίες.
Ανάμεσά τους, η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (UNHCR), η Ελβετική
Συνομοσπονδία, ο Διεθνής
Οργανισμός Μετανάστευσης, η
DIAKONIE Katastrophenhilfe,
και άλλοι.

Επιτροπής για τους Μετανάστες
στην Ευρώπη (CCME), η οποία
παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές
και εθνικές πολιτικές σε θέματα
μετανάστευσης, ασύλου,
ανιθαγένειας, ρατσισμού και
ξενοφοβίας.

Το Κέντρο είναι ιδρυτικό
μέλος της Διεκκλησιαστικής

Προβαίνει δε σε σχετικές
προτάσεις πολιτικής προς

Μέσα από τη συνεργασία με
αντίστοιχες οργανώσεις από
Ευρωπαϊκές Εκκλησίες παρέχει
υποστηρικτικές υπηρεσίες και
υλοποιεί πρωτοβουλίες, που
ωφελούν ουσιαστικά πρόσφυγες
και μετανάστες στην Ελλάδα.
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D
τους θεσμούς και τα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη
βελτίωση του πλαισίου σε σχετικά
ζητήματα.
Το ΚΣΠΜ - ERP, έχοντας το βλέμμα
στραμμένο στη δικαιοσύνη, την
αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα
δικαιώματα των μεταναστών,
προσφύγων και αιτούντων άσυλο,
δεν θα μπορούσε παρά να
συμμετέχει στο Δίκτυο Καταγραφής
Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, στο
Ελληνικό Δίκτυο Καταπολέμησης
της Φτώχειας και στην Εκστρατεία
για την πρόσβαση στο άσυλο στην
Ελλάδα.

uring its decades of
service, KSPM - ERP
has developed partnerships
and joint actions with
reputable national,
European and international
bodies and organizations,
which share the same
visions and values, such
as UNHCR, ΙΟΜ, the Swiss
Confederation, Diakonie
Katastrophenhilfe and
others.
KSPM-ERP is a founding
member of the Churches’

Commission for Migrants
in Europe (CCME), which
monitors European and
national policies on
immigration, asylum,
statelessness, racism and
xenophobia.
Through the cooperation
with organizations from
European Churches, it also
provides support services
and implements initiatives
that benefit refugees and
immigrants in Greece.

It makes relevant policy
proposals to the competent
institutions and bodies of the
European Union with a view
to improving the framework
on relevant issues.
KSPM-ERP, by promoting
justice, dignity human rights
of migrants, refugees and
asylum seekers, participates
in a network, Racist Violence
Recording Network in
the Greek Network for
Combating Poverty and in
the Campaign for Asylum.

Partnerships
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Σκοπός μας

Our mission

Ο

T

σκοπός του «Κέντρου», όπως αναλύεται στο Καταστατικό
του, είναι:

• ν α συνηγορεί για τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και
τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, προσφύγων,
αιτούντων άσυλο και Ελλήνων παλιννοστούντων,
• ν α παρακολουθεί και να μελετά το μεταναστευτικό
φαινόμενο και το άσυλο προκειμένου να εκπονεί,
να διενεργεί 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,
• ν α καλλιεργήσει και να προωθήσει μια αμοιβαία
διαπολιτισμική κατανόηση, καθώς και την αποδοχή και το
σεβασμό της «ετερότητας», μέσω της ανάληψης δράσεων
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.
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he mission of “KSPM-ERP” is analyzed in its Statute.
In short, the Center aims:

• t o advocate for justice, dignity and human rights
of immigrants, refugees, asylum seekers and Greek
returnees,

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

αράλληλα με τις άλλες δράσεις, από τις αρχές του 2020,
το Κέντρο κατέστη συνεργάτης του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης και ανέλαβε το σημαντικό ζήτημα της στέγασης
ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα μας.
Με ιδιαίτερη ευαισθησία προχώρησε στην υλοποίηση του έργου
«Δημιουργία και λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων της Εκκλησίας της Ελλάδος» με χρηματοδότηση από
το Εθνικό Πρόγραμμα Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
Επί του παρόντος, το Κέντρο φιλοξενεί στις δομές του ανά την
Ελλάδα περίπου 140 παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών, αριθμός ο
οποίος στο άμεσο μέλλον θα αυξηθεί.

Φροντίδα για
τα ασυνόδευτα παιδιά
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Πέρα από την κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών, στόχος
είναι τα παιδιά να ζήσουν σε συνθήκες κανονικότητας και να
αισθανθούν ασφάλεια.
Έτσι, εκτός από τη στέγη και την παροχή των αναγκαίων, 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

long with the other activities, from the beginning of 2020,
the Center became a partner of the International Organization
for Migration and undertook the important task of housing
unaccompanied minors in our country.
It proceeded with great care the implementation of the project
“Creation and operation of accommodation facilities for
unaccompanied minors of the Church of Greece” with funding
from the National Asylum, Immigration, and Integration Program.
At present, the Center accommodates in its facilities throughout
Greece about 140 children aged from 6 to 17 years old, a number
which will increase in the near future.
In addition to the meeting of their daily needs, the goal is that
children will be able to live in normal conditions and feel safe.
Thus, in addition to accommodation and the provision of necessary
services, children have access to - valuable - psychosocial and
legal support as well as medical care. In addition, they will be
receiving education and basic social training and will be 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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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Tζώρτζ 5, 10682, Αθήνα (5ος όροφος)
Τηλ.: 210 3808979
e-mail: info.kesypame@gmail.com
ADMINISTRATIVE SERVICES

Tzortz 5 str., 10682 Athens - GR (5th floor)
Τel.: (+30)2103808979
e-mail: info.kesypame@gmail.com

A NONPROFIT ORGA NIZATION OF THE CHURCH OF GR EECE

