ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Χρονική περίοδος
από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2021

ΑΘΗΝΑ, Σεπτέμβριος 2021

Εισαγωγικά
Με την από 2α Μαρτίου 2021 τροποποίηση του Καταστατικού της, σε συνέχεια
της με την ίδια ημερομηνία αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος, η μονοπρόσωπη αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Κέντρο
Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα
Προσφύγων» προέβη στην αλλαγή της επωνυμίας της, τόσο της ελληνικής όσο και της
αγγλικής, η οποία πλέον γίνεται «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – Οικουμενικό Πρόγραμμα
Προσφύγων»/«SYNYPARXIS- Ecumenical Refugee Programme», εφεξής «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ».
Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» 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.
Τη «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», 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, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος 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.
Το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι και τον Αύγουστο του
2021 η Δ.Ε. συνήλθε σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις (14/10/2020, 27/11/2020,
9/12/2020, 25/01/2021 22/03/2021, 28/03/2021, 30/03/2021, 5/04/2021, 28/05/2021,
26/7/2021) και αποφάσισε για τρέχοντα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των
Γραφείων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», την υλοποίηση εξωτερικώς χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, ενέργειες συνηγορίας &
δημοσιότητας, κ.λπ.
Κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριος 2020 - Αύγουστος 2021) οι
εκκλησιαστικοί υπάλληλοι της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», που εργάζονται σε θέσεις διοικητικού και
επιστημονικού προσωπικού είναι 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.
Κωνσταντίνος Μουντζούρης
Γραφείο Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων: κα
Αγγελική Καρόζα (Προϊστάμενη γραφείου).
Διευκρινίζεται ότι για τις ανάγκες των έργων που υλοποιούνται από το
ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ απασχολούνται εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι αμείβονται από
εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης.
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Δραστηριότητες της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»
Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2020 Αυγούστου 2021 οι
δραστηριότητες της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», 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.
• Συμμετοχή σε ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης για το προσφυγικό
(Συνέδρια, Hμερίδες) με παρουσίαση σχετικών εισηγήσεων ή με εστιασμένες
παρεμβάσεις από τους συνεργάτες της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» συμπεριλαμβανομένων
ζητημάτων παιδικής προστασίας νομικής προστασίας των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας.
• 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 της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»
Κατά την περίοδο αναφοράς ο προϋπολογισμός της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» 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 5 δομών φιλοξενίας
Ασυνοδεύτων Ανηλίκων (4 σε Αθήνα και 1 Θεσσαλονίκη)
• Το Brot fur die Welt και την Ελβετική Συνομοσπονδία για την υλοποίηση 3
προγραμμάτων νομικής, ψυχοκοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης
• Την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών/ΕΚΥΟ με την μορφή ετήσιας
επιχορήγησης ύψους 5.000,00 ευρώ.
• Την Kerk in Actie της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Ολλανδίας, που χρηματοδότησε
την πρόσληψη 2 νοσηλευτριών για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της
ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ καθώς και την αγορά οργάνων γυμναστικής για τη δημιουργία
γυμναστηρίου.
• Το KAICIID μέσω του Network for Dialogue για την υλοποίηση εκπαιδευτικών
webinars (εξ αποστάσεως σεμιναρίων) για την προώθηση του διαπολιτισμικού
διαλόγου.
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•

•

•

Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Erasmus+) για την υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης
λογισμικού με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης μεταναστών και προσφύγων στις
τοπικές κοινωνίες
Την Ευαγγελική Εκκλησία της Βεστφαλίας, μέσω του CCME, με τη μορφή δωρεάς
20.000 ευρώ για την πρόσληψη επιπλέον φροντιστών για τις Δομές Φιλοξενίας
ασυνοδεύτων ανηλίκων
Την ελβετική οργάνωση Ray of Hope για την αγορά ειδών ρουχισμού και την κάλυψη
εξόδων μετακίνησης των φιλοξενουμένων ανηλίκων σε αθλητικές δραστηριότητες
εκτός δομών.

Διάρθρωση της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»
Η διάρθρωση της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» περιγράφεται στο από 2/3/2021 καταστατικό
της και περιλαμβάνει τη λειτουργία των Διευθύνσεων Προσωπικού, Οικονομικών,
Προγραμμάτων και Κοινωνικών & Νομικών Υπηρεσιών υπό τον Γενικό Διευθυντή.
Προβλέπεται επίσης η λειτουργία αυτόνομου Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου. Οι
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Διευθύνσεων και των επιμέρους γραφείων
αναφέρονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ».
Υλοποιούμενα Προγράμματα και Δράσεις
1.

“Δημιουργία και λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της
Εκκλησίας της Ελλάδος” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5052661 και “Δημιουργία και
λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της Εκκλησίας της Ελλάδος
στη Νίκαια” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074968 τα οποία χρηματοδοτούνται από το
Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης»

Το πρώτο έργο χρηματοδοτείται για την περίοδο από 9/3/2020 έως 10/11/21 και
αφορά στη δημιουργία και λειτουργία τεσσάρων (4) Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων (δυο δομές στο κέντρο της Αθήνας, μία στην περιοχή του Ασπροπύργου και
μία στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου) ενώ το δεύτερο έχει περίοδο
υλοποίησης από 29/3/2021 έως 28/3/20211 και αφορά στη δημιουργία και λειτουργία
δομής στην περιοχή της Νίκαιας Αττικής.
Στο πλαίσιο των δομών προσφέρονται υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα
της παιδικής προστασίας των ανήλικων προσφύγων, από τις βασικές ανθρώπινες
ανάγκες (στέγη, φαγητό, εκπαίδευση, νομική συμβουλευτική, ιατρικές υπηρεσίες κλπ)
μέχρι την προετοιμασία για την αυτονόμηση και την ομαλή κοινωνική ένταξή τους. 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 12 έως 18
ετών και είναι συνολικής δυναμικότητας 200 ατόμων. Από την έναρξη λειτουργίας έως
σήμερα έχουν φιλοξενηθεί περίπου 300 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ενώ κατά την περίοδο
συγγραφής της έκθεσης ο αριθμός των φιλοξενουμένων ανηλίκων ανέρχεται στους
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180. Ειδικότερα οι δομές της Αττικής φιλοξενούν φαρσόφωνους ανηλίκους κυρίως
από το Αφγανιστάν και το Ιράν, ενώ η δομή της Θεσσαλονίκης αραβόφωνους
ανηλίκους κυρίως από Συρία και Ιράκ.
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
- Επιστημονικά Υπεύθυνος
- Κοινωνικός Λειτουργός (2)
- Εκπαιδευτικός (2)
- Νομικός (1)
- Ψυχολόγος (2)
- Διερμηνέας – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής (2)
- Φροντιστές (7)
Συνολικά έχουν προσληφθεί 120 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.
Η περίοδος της πανδημίας COVID-19 ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και για τις
δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» τόσο λόγω των
περιοριστικών μέτρων που επεβλήθησαν όσο και από το γεγονός ότι σε αρκετές
περιπτώσεις οι δομές χρειάστηκε να παραμείνουν σε καραντίνα για σημαντικό χρονικό
διάστημα λόγω εντοπισμού θετικών κρουσμάτων. Η διοίκηση, το προσωπικό και οι
ανήλικοι συνεργάστηκαν πολύ καλά στο να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και να γίνει
η «επιστροφή» στην κανονικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ελήφθησαν όλα τα
απαραίτητα μέτρα και τηρήθηκαν σχολαστικά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την
πρόληψη και αντιμετώπιση του ιού.
Εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις διαχείρισης ελεύθερου χρόνου

Στο πλαίσιο λειτουργίας των δομών είχαν προγραμματιστεί διάφορες
ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την ένταξη των ασυνόδευτων
ανηλίκων στην ελληνική κοινωνία αλλά και τη ψυχαγωγία τους. Οι δραστηριότητες αυτές
λόγω της πανδημίας ήταν πολύ περιορισμένες και μέσα στο πλαίσιο της τήρησης όλων
των μέτρων για το COVID -19.
Οι ανήλικοι χρειάστηκε να περιοριστούν για σημαντικό χρονικό διάστημα εντός
των δομών όπου οργανώθηκαν μαθήματα αγγλικής και ελληνικής γλώσσας με την
επίβλεψη των εκπαιδευτικών των δομών καθώς και διάφορες δραστηριότητες
ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές (επιτραπέζια, θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής
αγωγής, μουσική, ζωγραφική και άλλα).
Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό (80% περίπου) των
φιλοξενούμενων ασυνόδευτων ανηλίκων των δομών της ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ εγγράφηκαν στα
δημόσια σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια) και παρακολούθησαν κανονικά τα μαθήματα δια
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ζώσης ή εξ αποστάσεως, ανάλογα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.
Από το Μάιο του 2021, με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων για τον
COVID -19, οι ανήλικοι των δομών μια φορά την εβδομάδα επισκέπτονται μια
οργανωμένη παραλία της Αττικής για μπάνιο και μια φορά τον μήνα, για την περίοδο του
καλοκαιριού, πραγματοποιούν ημερήσια εκδρομή εκτός Αττικής, σε χώρους ελληνικού
πολιτισμού και ψυχαγωγίας (Θέατρο Επιδαύρου, Μυκήνες, Ναύπλιο).
Επίσης στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας αλλά και της διαδικασίας ένταξης των
ανηλίκων στην Ελλάδα οργανώθηκαν επισκέψεις σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος
(αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κλπ) και εκδηλώσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ιούνιος 2021)
• Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο του Σουνίου (Ιούλιος 2021)
• Επίσκεψη στο Μουσείο Λευκού Πύργου στη Θεσ/κη (Ιούνιος 2021)
• Επίσκεψη στο Ευγενίδειο Ίδρυμα (Ιούλιος 2021)
• Επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (Ιούνιος 2021)
• Επίσκεψη στο Μουσείο Μουσικών Οργάνων στη Θεσσαλονίκη (Ιούνιος 2021)
• Παρακολούθηση παράστασης Καραγκιόζη σε θερινό σινεμά (Ιούνιος 2021)
• Επίσκεψη στο Mουσείο Αυτοκινήτων (Ιούνιος 2021)
• Επίσκεψη στο Μουσείο Ισλαμική Τέχνης, Ιούλιος 2021
• Επίσκεψη στο Μουσείο Λουτρά Παράδεισος (Μπέη Χαμάμ) και στο Επταπύργιο
της Άνω Πόλης στην Θεσσαλονίκη (Ιούλιος 2021)
2.

Προγράμματα με χρηματοδότηση από την Ελβετική Συνομοσπονδία (μέσω
Ελβετικής Πρεσβείας)

Από τον Νοέμβριο του 2018 ο φορέας συνεργάζεται με την Ελβετική Συνομοσπονδία
μέσω της Ελβετικής Πρεσβείας στην Αθήνα για την χρηματοδότηση επιμέρους
προγραμμάτων και υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη των ωφελουμένων του φορέα.
Ειδικότερα, κατά την περίοδο αναφοράς, χρηματοδοτήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:
2.1. “Legal and Psychosocial Support for international protection seekers”
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά από την Ελβετική
Συνομοσπονδία μέσω του State Secretariat for Migration για την περίοδο από 15/4/2020
έως 15/12/2020. Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός του προβλεπομένου
χρονοδιαγράμματος, παρέχοντας νομική συμβουλευτική και υποστήριξη καθώς και
ψυχοκοινωνική στήριξη σε 319 άτομα, με έμφαση σε επωφελούμενους από ευπαθείς
ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία, θύματα βασανιστηρίων κλπ).
2.2. “Specialised Psychological Support for Unaccompanied Minors and Shelters’ Staff”
Περαιτέρω, η Ελβετική Συνομοσπονδία προχώρησε στην χρηματοδότηση δράσης
για την παροχή εξειδικευμένης ψυχολογικής και ψυχιατρικής υποστήριξης των
ασυνοδεύτων ανηλίκων των δομών αλλά και των εργαζομένων σε αυτές. Το έργο
υλοποιήθηκε κατά το διάστημα 1/6/2020 - 31/5/2021 παρέχοντας τις ακόλουθες
υπηρεσίες:
• Εποπτεία και επίβλεψη των ψυχολόγων των δομών από εξειδικευμένο
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εξωτερικό συνεργάτη.
• Εξειδικευμένη ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη μέσω τακτικών ατομικών
συνεδριών σε ανηλίκους που παρουσίαζαν ιδιαίτερη ψυχική επιβάρυνση και
τραύμα
• Ψυχολογική ενίσχυση μέσω ομαδικών συνεδριών για όλα τα παιδιά των δομών
με στόχο την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, την
καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και την βελτίωση της αυτοεικόνας τους.
• Ψυχολογική υποστήριξη του προσωπικού των δομών μέσω ομαδικών και
ατομικών συνεδριών.
Το πρόγραμμα συνετέλεσε στην ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας και
κανονικότητας στους φιλοξενούμενους ανηλίκους και στην αντιμετώπιση από ειδικούς
θεραπευτές σοβαρότερων ψυχικών διαταραχών που παρατηρούνται συχνά στους
προσφυγικούς πληθυσμούς και ιδιαίτερα στους ανηλίκους (σοβαρή μετατραυματική
αγχώδης διαταραχή και κατάθλιψη, αυτοκτονικές τάσεις, αυτοτραυματισμοί, βίαιες
συμπεριφορές κλπ). Περαιτέρω παρασχέθηκε επιστημονική εποπτεία στους ψυχολόγους
των δομών με τακτικές συναντήσεις καθώς και ψυχολογική υποστήριξη όλων των
εργαζομένων στις δομές για την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος αλλά και την αποφυγή
συνδρόμων επαγγελματικής εξουθένωσης (“burnout”) και δευτερογενούς τραυματικού
στρες, που εμφανίζονται συχνά σε επαγγελματίες του πεδίου.
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)” ERASMUS+

Συνεχίστηκε η υλοποίηση του έργου 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)” στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+, διάρκειας 24 μηνών (1.11.2019-31.10.2021). Το έργο
υλοποιείται από εταιρικό σχήμα 8 φορέων από 5 ευρωπαϊκές χώρες και αφορά στην
ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμου λογισμικού κινητών τηλεφώνων με στόχο
να διευκολύνει την ανάπτυξη των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των
νεοεισερχόμενων μεταναστών και προσφύγων, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή
κοινωνική τους ένταξη στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
4.

Προγράμματα και υπηρεσίες με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές Εκκλησίες και
ευρωπαϊκές εκκλησιαστικές οργανώσεις

4.1 “Rebuild our Lives” Bread for the world
Από την 1 Ιανουαρίου 2021 στα γραφεία επί της οδού Μοσχονησίων 5, Αθήνα,
υλοποιείται πρόγραμμα διάρκειας 3 ετών για την παροχή νομικής συνδρομής και
κοινωνικής στήριξης σε 300 αιτούντες και αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς
προστασίας που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, υπό τον τίτλο “Rebuild
our Lives- legal aid for refugees in Athens”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Churches Helping Churches (Bread for the World).
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Κατά την περίοδο αναφοράς έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες σε 70
επωφελούμενους/υποθέσεις. Οι κύριες χώρες καταγωγής τους είναι το Αφγανιστάν, το
Ιράν και η Συρία. Οι εξυπηρετούμενοι είναι πυρηνικές- μονογονεϊκές οικογένειες, μόνοι
άνδρες και γυναίκες, ασυνόδευτοι ανήλικοι και γενικά άτομα με αυξημένες ανάγκες
προστασίας και στήριξης, αφενός λόγω της δίωξης που αντιμετωπίζουν στην χώρα
προέλευσής τους, αφετέρου λόγω της ευαλωτότητας που αντιμετωπίζουν από 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 πλέον
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.
Συνεργασίες, Δωρεές και Χορηγίες
Κατά την περίοδο αναφοράς ο Γενικός Διευθυντής και τα στελέχη της διοίκησης
επιδίωξαν την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς του δημοσίου/ ιδιωτικού τομέα, της
Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς στοχεύοντας στην καλύτερη
παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους και στην προώθηση του έργου της
«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». Αρκετές από αυτές τις συνεργασίες απέφεραν στο φορέα δωρεές και
χορηγίες που υποστήριξαν σημαντικά το έργο του. Οι δωρεές και οι χορηγίες αφορούσαν
σε είδη πρώτης ανάγκης, φαγητά/γλυκίσματα, ρούχα, παροχή υπηρεσιών (πχ δωρεάν
κούρεμα ανηλίκων των δομών, μαθήματα μουσικής) και προήλθαν από εταιρείες αλλά
και ιδιώτες, κάποιοι εκ των οποίων θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.
Επίσης σημαντικές προσφορές έγιναν από φορείς και οργανώσεις. Ενδεικτικά
αναφέρουμε:
• ΔΟΜ:
o Κλιμάκια του ΔΟΜ προμήθευσαν τις δομές μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
με επιπλέον ποσότητες ειδών προστασίας από τον COVID-19
(Νοέμβριος 2020)
o Κλιμάκιο του ΔΟΜ πραγματοποίησε παρουσίαση για τα μέτρα πρόληψης
για τον COVID-19 στις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρουσία παιδιών και εργαζομένων (Νοέμβριος
2020).
• Ελβετική Συνομοσπονδία
Προσφορά οκτακοσίων (800) ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών ανίχνευσης του
κορονοϊού (rapid test) για την προστασία της υγείας των παιδιών και των
εργαζομένων των δομών
• Γιατροί του Κόσμου
Εμβολιασμός των ανηλίκων που διαμένουν στις δομές φιλοξενίας (Δεκέμβριος 2020)
• Δεσμός, Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο
Προμήθεια αντισηπτικών για την κάλυψη των αναγκών των δομών φιλοξενίας
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ασυνόδευτων ανηλίκων (Ιανουάριος 2021)
• Ray of Hope, ελβετικήμη κερδοσκοπική οργάνωση
o Παροχή ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθόνης, γραφικής ύλης και βιβλίων
στις δομές της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»
o Οργάνωση και πραγματοποίση εξ αποστάσεως μαθημάτων αγγλικής
γλώσσας για φιλοξενούμενους των δομών (Μαίος – Ιούνιος 2021).
• Κολλέγιο Αθηνών
Στο πλαίσιο της δράσης «Ecumenical Home School», ασυνόδευτα ανήλικα
προσφυγόπουλα που διαμένουν στις δομές μας έχουν την ευκαιρία μέσω δωρεάν
ενισχυτικής διδασκαλίας να προετοιμαστούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις του
Κολλεγίου, ώστε να εισαχθούν και να φοιτήσουν εκεί ως υπότροφοι (Μάιος 2021)
• Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνοδεύτων Ανηλίκων
Στο πλαίσιο ευρύτερης δωρεάς του κ. Andreas Mueller-Hermann
παραχωρήθηκαν μέσω της Ειδικής Γραμματείας 15 ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τις
δομές των ανηλίκων
5.

Συναντήσεις με εκπροσώπους δημόσιων και διεθνών φορέων και οργανισμών
• Συνάντηση με Δήμαρχο Ωραιοκάστρου
Το Σεπτέμβριο του 2020, ο Γενικός Διευθυντής του φορέα στο πλαίσιο επαφών του
με τοπικούς παράγοντες στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο
Ωραιοκάστρου κ. Π. Τσακίρη και του παρουσίασε το έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος
στον τομέα της προστασίας των ασυνοδεύτων ανηλίκων εστιάζοντας σε θέματα που
αφορούν στη λειτουργία της Δομής της ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ στον Δήμο Ωραιοκάστρου. Ο κ.
Τσακίρης εξέφρασε την διάθεση του Δήμου για συνεργασία και υποστήριξη του
έργου της Εκκλησίας.
• Συνάντηση με το Δήμαρχο Αθηναίων
Στις 27 Ιανουαρίου 2021, ο Γενικός Διευθυντής του φορέα Αρχ. Παντελεήμων
Παπασυνεφάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη και
είχε την ευκαιρία να τον ενημερώσει για το έργο της Εκκλησίας και να διερευνήσουν
τις δυνατότητες συνεργασίας για την ανάπτυξη δράσεων επ’ ωφελεία των
ανηλίκων επωφελούμενων αλλά και της τοπικής κοινωνίας.
• Συνάντηση με νέα Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
Στις 22 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση γνωριμίας μεταξύ
του Προέδρου της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα με τη νέα Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ.
Σοφία Βούλτεψη. Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως, στην οποία έλαβαν επίσης
μέρος ο Γενικός Διευθυντής της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» Αρχ. Παντελεήμων Παπασυνεφάκης
και ο επιστημονικά υπεύθυνος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ. Δ. Ανυφαντάκης, ο Σεβασμιώτατος, αφού συνεχάρη την κ.
Βούλτεψη για τα νέα της καθήκοντα, ανέπτυξε εκτενώς τις δράσεις που
πραγματοποιεί η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατόπιν ο Γενικός Διευθυντής αναφέρθηκε στο σχεδιασμό και
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την πορεία υλοποίησης του προγράμματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
επισημαίνοντας τις προκλήσεις που αναφύονται καθημερινά αλλά και την δέσμευση
και επιθυμία του φορέα να συμβάλλει στην ομαλή ένταξη των νέων αυτών παιδιών
στην ελληνική κοινωνία. Από την πλευρά της η κ. Υφυπουργός, αφού ευχαρίστησε
τον Σεβασμιώτατο και την Εκκλησία της Ελλάδος για την αποτελεσματική και
ουσιαστική συνεισφορά στο σημαντικό αυτό ζήτημα, ανέλυσε τις προτεραιότητες του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναφορικά με τα ασυνόδευτα
προσφυγόπουλα και διαβεβαίωσε για την αμέριστη συμπαράστασή τους στο
επιτελούμενο έργο.
• Συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
Στις 10 Φεβρουαρίου 2021 ο πρόεδρος της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας συνοδευόμενος
από τον Γενικό διευθυντή Παν/τατο Αρχιμ. Παντελεήμονα Παπασυνεφάκη
πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη
Μηταράκη. Στη συνάντηση παρέστησαν επιπλέον εκ μέρους του Υπουργείου ο
Γενικός Γραμματέας κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης και ο ειδικός Γραμματέας κ. Ευάγγελος
Κωνσταντίνου. Σ΄ αυτή επαναβεβαιώθηκε η διάθεση τόσο της Εκκλησίας της
Ελλάδος όσο και της Ελληνικής πολιτείας για συνεργασία σε θέματα που αφορούν
τα ανήλικα προσφυγόπουλα και έγινε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του
προγράμματος φιλοξενίας ανηλίκων. Ο κ. Υπουργός, αφού εξέφρασε τις
ευχαριστίες του προς τον Σεβασμιώτατο, ενημέρωσε για την κατάσταση που
επικρατεί σήμερα στην Ελληνική Επικράτεια καθώς και για τους σχεδιασμούς του
Υπουργείου ενώ συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση συναντήσεων για την
επεξεργασία των προτάσεων που κατατέθηκαν από την πλευρά της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»
όσον αφορά στην προστασία των ασυνόδευτων.
Συνάντηση με τον Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων
Στις 16 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Γενικού Διευθυντή με τον
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο
Καλατζή, στην οποία ο Αρχ. Π. Παπασυνεφάκης παρουσίασε το έργο της Εκκλησίας
για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και συζήτησε με τον Γραμματέα το πλαίσιο
συνεργασίας για θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα της
ενταξιακής πορείας των παιδιών στην ελληνική κοινωνία.
•

• Συνάντηση με την αντιπρόσωπο της UNHCR στην Ελλάδα
Τον Ιούνιο του 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Γ. Διευθυντή Παν/τατου
Αρχιμ. Παντελεήμονα Παπασυνεφάκη με την εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας για
τους πρόσφυγες του ΟΗΕ στην Ελλάδα, κα Μιρέιγ Ζιράρ και τον Αssociate Protection
Officer, κο Π. Μάστακα στα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Η συνάντηση
έγινε σε ένα πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας και οι δυο φορείς δεσμεύτηκαν να
εργαστούν από κοινού σε θέματα ένταξης προσφύγων και ασυνόδευτων ανηλίκων.
• Συνάντηση με Δήμαρχο Νικαίας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη
Στις 14 Μαρτίου 2021 και με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της Δομής
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ασυνοδεύτων ανηλίκων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» στη Νίκαια πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Νικαίας – Αγ. Ι. Ρέντη συνάντηση γνωριμίας μεταξύ του Δημάρχου κ. Γ.
Ιωακειμίδη και του Γενικού Διευθυντή του φορέα παρουσία της Συντονίστριας και
Επιστημονικά Υπεύθυνης της δομής Νικαίας, κ. Χ. Αντύπα. Ο Δήμαρχος, αφού
ενημερώθηκε για τη δράση της Εκκλησίας στον τομέα της προστασίας ανηλίκων και
για τη λειτουργία της Δομής, εξέφρασε την διάθεση συνεισφοράς στο επιτελούμενο
έργο μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου για τη διευθέτηση σχετικών
θεμάτων αλλά και για τη διοργάνωση ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών
δραστηριoτήτων για τους φιλοξενούμενους (αθλητικές δραστηριότητες, μαθήματα
εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων κλπ).
• Συνάντηση με Δήμαρχο Κορυδαλλού
Στις 16 Ιουλίου του 2021 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κορυδαλλού συνάντηση
γνωριμίας μεταξύ του Δημάρχου Κορυδαλλού κ. Ν. Χουρσαλά και του Γενικού
Διευθυντή της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» αρχ. Παντελεήμονα Παπασυνεφάκη παρουσία της
Συντονίστριας και Επιστημονικά Υπεύθυνης της δομής Νικαίας κ. Χ. Αντύπα. Στη
συζήτηση η οποία διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, επιβεβαιώθηκε η διάθεση για
στήριξη του έργου μας από τον Δήμο Κορυδαλλού, ο οποίος σε συνεργασία με τα
αθλητικά σωματεία της πόλης θα παρέχει στα παιδιά της δομής τη δυνατότητα
δωρεάν συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες.
• Συνάντηση με Εισαγγελέα Ανηλίκων Θεσσαλονίκης
Στις 24 Ιουλίου του 2021 και στο πλαίσιο επίσκεψης του στην Δομή Ωραιοκάστρου, ο
Γενικός Διευθυντής είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με την Εισαγγελέα Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης που είναι και η νόμιμη Επίτροπος των ανηλίκων της Δομής
προκειμένου να συζητήσουν θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της και της
γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας της Δομής, επιβεβαιώνοντας το πλαίσιο καλής
συνεργασίας που έχει επιτευχθεί με το φορέα.
Τιμητική Επίσκεψη στη Δομή Νικαίας
Μια σημαντική τιμή για την «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Απριλίου
2021, όταν η Εξοχότατη Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερώνυμος επισκέφτηκαν τη Δομή Φ ιλοξενίας ασυνοδεύτων ανηλίκων του
φορέα στη Νίκαια. Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ανέμεναν στην είσοδο της δομής
ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κκ Ιερώνυμος, ο Πρόεδρος της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας και ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Νικαίας κ. Αλέξιος. Μεταξύ των υψηλών επισκεπτών ήταν επίσης η
Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σοφία Βούλτεψη, η Ειδική Γραμματέας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Διευθυντής του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης Ελλάδος κ. Gianlucca Rocco. Εκ μέρους της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»
ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας
καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, ενώ ο Γενικός Διευθυντής Πανοσ. Αρχιμανδρίτης
Παντελεήμων Παπασυνεφάκης παρουσίασε ένα σύντομο ιστορικό των δράσεων και του
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τρόπου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων του Φορέα.
6.

Πιστοποιήσεις

6.1. Εγγραφή στο μητρώο Ελληνικών και ξένων ΜΚΟ του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου
Με την από 29/03/2021 και Α.Π.223/2021 απόφαση της Ειδικής Γραμματείας
Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και σε
συνέχεια υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού φακέλου, η ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ εγγράφηκε στο
Μητρώο ελληνικών και ξένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς
προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της Ελληνικής επικράτεια και
έλαβε σχετική πιστοποίηση. Βρίσκεται σε εξέλιξη η καταχώριση των μελών- εργαζομένων
του φορέα στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου.
6.2.Πιστοποίηση ΙSΟ και GDPR (Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων)
Κατόπιν της ετήσιας εξωτερικής επιθεώρησης που διενεργήθηκε στις 13 Ιουλίου
2021 στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών επί της οδού Τζώρτζ 5, το σύστημα
διαχείρισης της ποιότητας του Φορέα αναφορικά με την δραστηριότητα: Διαχειριστική
Επάρκεια για τον Σχεδιασμό & την Υλοποίηση Προγραμμάτων από Εθνικούς και
Ευρωπαϊκούς Πόρους, βρέθηκε -όπως και πέρυσι- σύμφωνο 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 Τζωρτζ 5, τα γραφεία της Μοσχονησίων 5 καθώς
επίσης και του παραρτήματος της Θεσσαλονίκης επί της οδού Συντριβανίου 4. Ως εκ
τούτου, η περίοδος ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού συμμόρφωσης συστήματος
διαχείρισης ποιότητας παρέμεινε η ίδια με πέρυσι, ήτοι από 15 Ιουνίου 2020 έως 15
Ιουνίου 2023.
Στο πλαίσιο της προσαρμογής του Φορέα σε όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός
Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της υποχρέωσης
δήλωσης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 37 του ίδιου
Γενικού Κανονισμού, ο Φορέας προχώρησε στην σύναψη σύμβασης τρίμηνης διάρκειας
(7/12/2021 – 6/3/2021) με εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την
προστασία προσωπικών δεδομένων με τα ακόλουθα καθήκοντα:
- Επισκόπηση διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα αυτού του
σταδίου, βασίστηκαν σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω της επεξεργασίας
υλικού που παρέχεται από το Φορέα (εσωτερικές διαδικασίες, κώδικες
δεοντολογίας, στοιχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας κλπ.) και σε μεγάλο βαθμό
μέσω συνεντεύξεων με βασικά πρόσωπα των οργανωτικών μονάδων.
- Έλεγχος κανονιστικής συμμόρφωσης. Ο σκοπός του Νομικού & Κανονιστικού
ελέγχου ήταν να διερευνηθεί η νομική βάση για την επεξεργασία των
Προσωπικών Δεδομένων, να εξεταστεί το υφιστάμενο επίπεδο προσαρμογής με
τις Αρχές του Γενικού Κανονισμού σε κάθε είδος συλλογής & επεξεργασίας
Προσωπικών Δεδομένων, να εντοπιστούν σημεία απόκλισης από τις απαιτήσεις
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του κανονισμού.
- Έλεγχος τεχνικής συμμόρφωσης. Ο σκοπός του ελέγχου τεχνικής συμμόρφωσης
ήταν (α) να προσδιορίσει τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων του Κέντρου,
(β) να κατανοήσει τις πολιτικές και τις διαδικασίες των πληροφοριακών
συστημάτων και (γ) να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων
προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει ο Φορέας.
Με βάση τα ευρήματα και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά την
προαναφερθείσα επιθεώρηση από την ανάδοχο εταιρεία:
- Καταρτίστηκε Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας, το οποίο είναι υποχρεωτικό
από τον Κανονισμό (Άρθρο 30).
- Συντάχθηκε αναφορά με τίτλο «Αναφορά Αποκλίσεων Προσαρμογής (gap
analysis) και προτεινόμενες ενέργειες προσαρμογής».
- Προγραμματίστηκε για η ενημέρωση & εκπαίδευση του προσωπικού μέσω
Σεμιναρίου, με θέμα τον κανονισμό GDPR της ΕΕ και την πρακτική κατανόηση των
επιπτώσεων και των νομικών απαιτήσεων για το Φορέα.
Τέλος, στο πλαίσιο νέας ετήσιας σύμβασης με την ίδια ανάδοχο εταιρεία που
υπεγράφη στις 14 Μαΐου 2021 ορίστηκε Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data
Protection Officer – DPO) στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
που θα παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προσαρμογή στα οριζόμενα του
Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
7.

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
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.
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Αναζήτηση των ασφαλιστικών χρόνων σε περίπτωση απώλειας των ασφαλιστικών
καρτών και έκδοση νέων στοιχείων.
2. Υποβολή αιτήσεων στους παρακάτω ασφαλιστικούς φορείς:
- Deutsche Rentenvesicherung Baden-Württemberg - Stuttgart (Ασφαλιστικός
Φορέας Εργατών).
- Bundesversicherung sanstallt für Angestellt - Berlin (Ασφαλιστικός Φορέας
Υπαλλήλων).
- Bundesknappschaft (Ασφαλιστικός Φορέας Μεταλλωρύχων).
- Pensions sicherungs verein (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.
- 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 επίσης η παρέμβαση του Γραφείου σε θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας και εμπλέκονται οι ελληνικοί ασφαλιστικοί φορείς ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Γενικό
Λογιστήριο του κράτους. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των περιοριστικών
μέτρων, το γραφείο συνέχισε την παροχή των υπηρεσιών του κατά κύριο λόγο
τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου.
Περιπτώσεις που εξυπηρετήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς:
Για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2020 μέχρι τον Αύγουστο 2021,
απευθύνθηκαν στο Γραφείο της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» στη Θεσσαλονίκη (μετάβαση στο
Γραφείο ή τηλεφωνική επικοινωνία) Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι έχουν παλιννοστήσει
κυρίως από την Γερμανία και την Αυστρία και διεκπεραιώθηκαν 1.175 υποθέσεις. Από τις
διεκπεραιωθείσες υποθέσεις, 701 αφορούν στην προφορική ενημέρωση και
συμβουλευτική σε συνταξιοδοτικά θέματα, 114 υποθέσεις αφορούν στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 73 υποθέσεις αφορούν στις εργοστασιακές συντάξεις
και 25 υποθέσεις αφορούν σε αιτήσεις για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων. Κατά
την περίοδο αναφοράς, συντάχθηκαν 122 αιτήσεις και επιστολές προς τους γερμανικούς
φορείς. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τους γερμανικούς φορείς για την άμεση επίλυση
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πολύπλοκων και χρονοβόρων υποθέσεων αφορούσε σε 41 άτομα. Επίσης, 100 υποθέσεις
αφορούν θέματα που έχουν σχέση με την γερμανική εφορία, τις γερμανικές τράπεζες
κλπ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τo Γραφείο Παλιννοστούντων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» 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.
8.

Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»

Επικαιροποίηση ιστοσελίδας, ενημερωτικό υλικό
Με αφορμή την αλλαγή της επωνυμίας του Φορέα και τη διεύρυνση των
παρεχόμενων υπηρεσιών του, κυρίως με τη λειτουργία των Δομών Φιλοξενίας
ασυνοδεύτων ανηλίκων, κρίθηκε σκόπιμος ο επανασχεδιασμός του ιστοτόπου της
«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» προκειμένου να ενσωματωθούν νέες τεχνολογίες -οι οποίες δεν
περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη έκδοση- και να αναβαθμιστεί η χρηστικότητα του
ιστοτόπου και η εμπειρία πλοήγησης του μέσου επισκέπτη από Η/Υ ή smartphones.
Κεντρικός στόχος της επανασχεδίασης είναι η καλύτερη και πιο άμεση ενημέρωση
των επισκεπτών για το έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Ελλάδος μέσω του Φορέα.
Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο συγγραφής της έκθεσης η νέα ιστοσελίδα βρίσκεται
στο τελικό στάδιο της δημιουργίας της και προβλέπεται να αναρτηθεί στο διαδίκτυο το
αμέσως προσεχές διάστημα.
Περαιτέρω στο πλαίσιο δράσεων δημοσιότητας, η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» προχώρησε
στην δημιουργία και έκδοση φυλλαδίων με την νέα επωνυμία του φορέα καθώς και στη
δημιουργία ενημερωτικών βίντεο που παρουσιάζουν το έως τώρα έργο του.
Συμμετοχή σε Συνέδρια και Hμερίδες
Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» επιδιώκοντας την συνεχή επιμόρφωση, ενημέρωση και
αναβάθμιση των προσόντων των συνεργατών της, ενθάρρυνε τη συμμετοχή τους σε
διάφορες συναντήσεις, σεμινάρια και ημερίδες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» συμμετείχε μέσω των εργαζομένων της σε τακτικές
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, InterAgency Working Group, Legal Actors Working Group και Attica Field Protection Working
Group) με αντικείμενο την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων 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, όλοι οι εργαζόμενοι της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», ανάλογα με την ειδικότητα τους,
είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ημερίδες και συνέδρια που διοργανώνουν οι
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αρμόδιες αρχές, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια καθώς και οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Σεμινάριο ανάπτυξης δεξιοτήτων και υποστήριξης έργου των επαγγελματιών
εκπαίδευσης των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων» της Ειδικής
Γραμματείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε εκπαιδευτικούς των δομών
(15/1/2021 – 25/06/2021)
•

Ημερίδα με θέμα την Ημιαυτόνομη Διαβίωση Ασυνόδευτων Ανηλίκων
της Ειδικής Γραμματείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Μάρτιος 2021)

•

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Εκπροσώπων της Μετάδρασης (Απρίλιος
2021)
Σεμινάριο «Θεσμοί παιδικής προστασίας και δικαιώματα των παιδιών» που
διεξήγαγε ο Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου
(ΣΥΜΕΠΕ, 15/07/20).
Ιστορίες Προσφύγων από την Library In Action Erasmus+ TOGETHER
(22/06/2021)
Ημερίδα με θέμα Προσφυγικό: «Προκλήσεις και καλές πρακτικές κατά τη
διάρκεια της πανδημίας COVID-19» (23/06/2021)
Εκπαίδευση από το ΕΚΠΑ με θέμα «Εκπαιδευτής ενηλίκων» (Μάιος 2021)
Ημερίδα με θέμα "Εμπορία ανθρώπων και ασυνόδευτα ανήλικα" από την
Ειδική Γραμματεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Μάρτιος 2021)
Σεμινάριο του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην
Ελλάδα (Υ.Α.) στο πλαίσιο του προγράμματός «Κι αν ήσουν εσύ;» με στόχο την
ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσφύγων το
οποίο περιελάμβανε βιωματικές δραστηριότητες καθώς και τεχνικές θεάτρου
και εκπαιδευτικού δράματος (Απρίλιος 2021)

•

•
•
•
•
•

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος «Solidarity: an ethical imperative for
advancing the role of education in migrant and refugee inclusion in Europe» το οποίο
συνδιοργάνωσε η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» με χρηματοδότηση από το KAICIID,
πραγματοποιήθηκαν τρία διαδικτυακά σεμινάρια για το ρόλο της εκπαίδευσης και της
ψυχοκοινωνικής στήριξης στη διαδικασία ένταξης των προσφύγων και μεταναστών σε
τοπικές κοινωνίες με συμμετοχή μεγάλου αριθμού εργαζόμενων του φορέα αλλά και
πλήθους επαγγελματιών του χώρου απ’ όλο τον κόσμο.
8.3. Συνεργασίες και συμμετοχή σε Δίκτυα
Κατά την περίοδο αναφοράς η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» ανέπτυξε συνεργασίες με
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και συνέχισε να συμμετέχει σε δίκτυα που προάγουν
το έργο της. Σημαντική προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η συμβολή του Γενικού
Διευθυντή της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονα Παπασυνεφάκη που με
επιμονή και ζήλο εργάστηκε για την επίτευξη νέων συνεργασιών. Πιο συγκεκριμένα:
Στις 2/4/2021 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», και
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο την προαγωγή της μεταξύ
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τους συνεργασίας για την υλοποίηση δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που
σχετίζονται με την υποστήριξη της ένταξης των ανηλίκων προσφύγων στα δημόσια
σχολεία και την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν: α) την
υποστήριξη της εγγραφής και επιτυχούς φοίτησης των ανηλίκων προσφύγων στα
δημόσια σχολεία μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, β) την ενίσχυση της
ελληνομάθειας με σκοπό την απόκτηση του αναγνωρισμένου κρατικού πιστοποιητικού
γνώσης της ελληνικής γλώσσας και τη διδασκαλία επαγγελματικών δεξιοτήτων για την
ομαλή ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία μετά την ενηλικίωση τους, γ) την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και δ) την
ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας με στόχο την αποδοχή των προσφύγων.
Στις 5/3/2021 ο Γενικός Διευθυντής της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» προχώρησε σε υπογραφή
Μνημονίου Συνεργασίας με το Δήμο Αθηναίων για θέματα υποδοχής προσφύγων και
ένταξης τους και πρόσβασης στις υπηρεσίες τους Δ. Αθηναίων.
Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» συνεχίζει να 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).
Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» είναι ιδρυτικό μέλος της Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για τους
Μετανάστες στην Ευρώπη/CCME και συνέχισε να συμμετέχει στις εργασίες και τις
συναντήσεις αυτής, οι οποίες λόγω πανδημίας πραγματοποιήθησαν για την περίοδο
αναφοράς μόνο διαδικτυακά.
Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» ως μέλος του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Kαταπολέμησης της Φτώχειας (EAPN) για την περίοδο αναφοράς συμμετείχε στην
έρευνα που διεξήχθη για την πρόσβαση των προσφύγων σε υπηρεσίες στην Ελλάδα, ενώ
συμμετείχε και στις συναντήσεις και δράσεις του Network for Dialogue του KAICIID του
οποίου είναι ιδρυτικό μέλος.
Ο Γενικός Διευθυντής της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», Αρχ. Παντ. Παπασυνεφάκης καθ’ όλη
την περίοδο αναφοράς είχε επίσης την ευκαιρία να συναντήσει σημαντικές
προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο χώρο και να αναπτύξει
σημαντικές συνεργασίες με στόχο την ευρύτερη δημοσιοποίηση του έργου που επιτελεί
η Εκκλησία της Ελλάδος και την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών για τους
επωφελούμενους του φορέα.
8.4. Εκπροσώπηση του φορέα στην εορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
Στις 24 Ιουλίου 2021, μετά από σχετική τιμητική πρόσκληση της Προεδρίας της
Δημοκρατίας, ο Γενικός Διευθυντής αρχ. Παντ. Παπασυνεφάκης συνοδευόμενος από ένα
φιλοξενούμενο των δομών μας, είχε τη χαρά να εκπροσωπήσει την «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» στη
γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό
Μέγαρο.
8.5 Συνηγορία προς τις Αρχές και συμμετοχή σε γνωμοδοτήσεις
Κατά την περίοδο αναφοράς η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» ως μέλος της Ομάδας Εργασίας
Παροχής Νομικής Βοήθειας (Legal Aid Working Group) που λειτουργεί σε συντονιστικό
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επίπεδο πανελλαδικώς καταγράφοντας προβλήματα, καλές και κακές πρακτικές επί της
διαδικασίας διεθνούς προστασίας, υπό τον συντονισμό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες και του Danish Refugee Council, συνυπέγραψε τις ακόλουθες
επιστολές:
• Επιστολή προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα τον
προβληματισμό πολλών οργανώσεων για το ενδεχόμενο να μην υπάρχει από
1/1/2021 οποιαδήποτε νόμιμη δίοδος -πέραν των υπαρχουσών διατάξεων του
εσωτερικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου- για την οικογενειακή επανένωση
αιτούντων στην Ελλάδα με μέλη των οικογενειών τους που ήδη βρίσκονται
νομίμως στο Ηνωμένο Βασίλειο (Νοέμβριος 2020).
• Υπογραφή κειμένου μαζί με άλλες οργανώσεις προς το Συνήγορο του Πολίτη με
θέμα την Υπουργική Απόφαση για την αναστολή της υπηρεσίας υποδοχής κοινού
η οποία δεν θεραπεύει την παράλειψη της Αρχής Προσφυγών για την ενημέρωση
των προσφευγόντων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους (Μάρτιος 2021)
9.

Πολιτική Στόχευση της ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ για την νέα Εκκλησιαστική χρονιά
Για τη νέα Εκκλησιαστική χρονιά, η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», σκοπεύει να συνεχίσει τις
παρεχόμενες υπηρεσίες της, ιδίως στον τομέα της παιδικής προστασίας, διευρύνοντας
ωστόσο την δράση της με την αναζήτηση συνεργασιών για την ανάπτυξη παρεμβάσεων
και προγραμμάτων στον τομέα της ομαλής ένταξης των επωφελουμένων της στην
ελληνική κοινωνία.
Ο Πρόεδρος

+Ο Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως
Αθηναγόρας
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