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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» 

 

Στην Αθήνα σήµερα την 6η Ιουλίου 2012 το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου «Εκκλησία της Ελλάδος» (άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 590/1977, ΑΦΜ 
090010272 – ∆.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών), εδρεύον στην Αθήνα και επί της 
οδού Ιω. Γενναδίου 14, ΤΚ 11521, νοµίµως εκπροσωπούµενο από τον 
Πρόεδρο της ∆.Ι.Σ. Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυµο, σύµφωνα µε την από  6 Ιουλίου 2012 απόφαση 
της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ιδρύει δια του 
παρόντος και µε βάση τη διάταξη του άρθρου 52 παρ. 2 εδαφ. 3 του Ν. 
2778/1999 (ΦΕΚ Α΄ 295) αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα µε την επωνυµία «Κέντρο Συµπαραστάσεως 
Παλιννοστούντων και Mεταναστών - Oικουµενικό Πρόγραµµα 
Προσφύγων», η οποία λειτουργεί µε βάση τα παρακάτω άρθρα του 
παρόντος καταστατικού : 

 

Άρθρο 1 
Nοµ ική Yπόσταση – Επωνυµ ία – Έδρα  

1. ∆ια του παρόντος ιδρύεται κατά το άρθρο 52 παρ. 2 εδαφ. 3 του ν. 
2778/1999 από την Εκκλησία της Ελλάδος µε την από 6.7.2012 
Απόφαση της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου (∆.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε την επωνυµία 
«Kέντρο Συµπαραστάσεως Παλιννοστούντων και 
Mεταναστών – Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων» και 
αποτελεί θυγατρικό µη κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος (εφεξής καλούµενη στο παρόν ως 
«Κέντρο»).  Το «Κέντρο» χρησιµοποιεί ως  ξενόγλωσση επωνυµία 
του στην Aγγλική τον όρο «Integration Centre for Migrant Workers - 
Ecumenical Refugee Programme» και ο ξενόγλωσσος διακριτικός 
τίτλος είναι «KSPM - ERP». 

2. Tο «Kέντρο Συµπαραστάσεως Παλιννοστούντων Mεταναστών» είχε 
αρχικά ιδρυθεί ως υπηρεσία του Ν.Π.∆.∆. της Εκκλησίας της 
Ελλάδος µε την από 9.2.1978 απόφαση της Iεράς Συνόδου και 
λειτουργούσε έως σήµερα µε βάση τον από 14.6.1984 «Οργανισµό 
περί οργανώσεως και λειτουργίας του Κέντρου Συµπαραστάσεως 
Παλιννοστούντων Μεταναστών» (ΦEK Β΄ 794/6.11.1984). Η δε 
υπηρεσία µεταναστών και προσφύγων της Εκκλησίας της Ελλάδος 
υπό τον τίτλο «Oικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων» (ERP) 
αναγνωρίσθηκε µε το άρθρο 19 παρ. Γ περ. 3 του Κανονισµού της 
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Εκκλησίας της Ελλάδος υπ'  αριθµ. 160/2004 (ΦΕΚ Α΄ 
100/20.5.2004) και υπάγεται πλέον στο Kέντρο Συµπαραστάσεως 
Παλιννοστούντων και Mεταναστών. Η υπηρεσία αυτή υπάγεται 
οργανικά, ως µονάδα επιπέδου Γραφείου, στο ιδρυόµενο δια του 
παρόντος «Kέντρο Συµπαραστάσεως Παλιννοστούντων και 
Mεταναστών – Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων».  

3. Το δια του παρόντος ιδρυόµενο «Κέντρο» αποτελεί καθολικό 
διάδοχο των ανωτέρω δύο φορέων – δράσεων της Εκκλησίας της 
Ελλάδος και υπεισέρχεται σε όλα τα εκκρεµή και µελλοντικά 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους από κάθε έννοµη σχέση τους 
µε τρίτους, συνεχίζει την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους µετά 
από ενηµέρωση, όπου αυτή απαιτείται, των αντισυµβαλλοµένων 
τους και προωθεί την εκτέλεση των σκοπών τους.  

4. Tο «Κέντρο» λειτουργεί και Παράρτηµα Bορείου Eλλάδος µε έδρα 
στην Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελεί περιφερειακή µονάδα του 
Γραφείου Aσφαλιστικής Συµβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης 
Παλιννοστούντων. 

5. Το «Κέντρο» εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ιασίου 1, Τ.Κ. 11521 
Αθήνα, µπορεί να διαθέτει και φέρει στρόγγυλη σφραγίδα µε δύο 
σταυρούς (έναν εξωτερικό κυκλικό - βυζαντινό σταυρό και έναν 
εσωτερικό σταυρό) µε εγγεγραµένη περιµετρικώς στον εξωτερικό 
κυκλικό σταυρό την επωνυµία «Kέντρο Συµπαραστάσεως 
Παλιννοστούντων και Mεταναστών».   

 

Άρθρο 2 
Ορισµοί  

1. Ο όρος «οµάδα στόχου» περιλαµβάνει για την εφαρµογή του 
παρόντος τους αιτούντες άσυλο, τους αναγνωρισµένους 
πρόσφυγες, τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, τα άτοµα 
µε ανθρωπιστικό καθεστώς, τους µετανάστες καθώς και τους 
αλλοδαπούς µε προσφυγικό προφίλ που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας ή πληρούν προϋποθέσεις για νοµιµοποίηση, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στις κοινωνικά ευάλωτες οµάδες 
(ασυνόδευτους ανήλικους, µονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες 
εγκύους ή ασθενείς, κλπ). 

2. Ο όρος «παλιννοστούντες» περιλαµβάνει για την εφαρµογή του 
παρόντος τους Έλληνες µετανάστες από γερµανόφωνες χώρες 
της ∆υτικής Ευρώπης, που έχουν παλιννοστήσει ή που 
επιθυµούν να παλιννοστήσουν. 
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Άρθρο 3 
Σκοπός  

Το «Κέντρο» έχει σε σχέση µε την αµέσως παραπάνω οµάδα στόχου 
και τους παλιννοστούντες ως σκοπό :  
 
- την κοινωνική και οικονοµική ενίσχυση των ολιγότερο 
ευνοούµενων κοινωνικών οµάδων, ιδίως παλιννοστούντων, 
µεταναστών και προσφύγων, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
τους µέσω της παροχής κάθε δυνατής ηθικής και υλικής βοήθειας και 
συµπαραστάσεως 
- την προώθηση της ενεργού συµµετοχής των κοινωνικά 
αποκλεισµένων οµάδων ιδίως παλιννοστούντων, µεταναστών και 
προσφύγων στα κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτιστικά δρώµενα της 
ελληνικής κοινωνίας. 

- την δια παντός νοµίµου µέσου βελτίωση του µορφωτικού 
επιπέδου και της διαβιώσεως των από πάσης απόψεως ολιγότερο 
ευνοούµενων πληθυσµιακών οµάδων που διαβιούν στην χώρα µας, 
ιδίως παλιννοστούντων, µεταναστών και προσφύγων. 

- την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής και της 
παγκόσµιας κοινής γνώµης για τις όψεις του µεταναστευτικού και 
προσφυγικού φαινοµένου µέσω της παραγωγής επικοινωνιακού υλικού 
και της οργανώσεως συνεδρίων και ηµερίδων. 

- τη βιώσιµη προσπάθεια συµπαραστάσεως για τις όψεις του 
µεταναστευτικού και προσφυγικού φαινοµένου µε δράσεις εντός της 
Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό και µε έµφαση στις υποανάπτυκτες 
χώρες  

- την προσπάθεια αναλήψεως διεθνών συνεργασιών µε 
αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών όπως Μη 
Κυβερνητικούς Οργανισµούς (Μ.Κ.Ο.), Τοπικούς Αναπτυξιακούς Φορείς 
(Τ.Α.Φ.), Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α), 
Πανεπιστηµιακά δίκτυα, αγροτικούς συνεταιρισµούς, φορείς της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α., µε στόχο την ουσιαστική βελτίωση του 
οικονοµικού και κοινωνικού επιπέδου των παλιννοστούντων, 
µεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα και την µείωση της 
φτώχειας. 

Οι συνεργασίες αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τοµείς 
της ανθρωπιστικής, νοµικής, επισιτιστικής και κάθε άλλου είδους 
βοήθειας, καθώς και της αναπτυξιακής συνεργασίας, σε όλους τους 
τοµείς. 

Ειδικότερα θα πρέπει να επιδιωχθεί η ενίσχυση και υλοποίηση 
προγραµµάτων στους καίριους τοµείς της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της 
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εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως των παλιννοστούντων, µεταναστών και 
προσφύγων και της ισότητας ανδρών και γυναικών. 

- την µελέτη ή και εκπόνηση ή και διενέργεια προγραµµάτων προς 
όφελος των παλιννοστούντων, µεταναστών και προσφύγων είτε υπό 
την εποπτεία των αρµοδίων Υπουργείων είτε υπό την εποπτεία άλλων 
αρµοδίων αρχών είτε από την ίδια την εταιρεία είτε σε συνεργασία µε 
άλλους φορείς, σύµφωνα µε την ισχύουσα εκάστοτε σχετική νοµοθεσία. 

- τη διαχείριση ή και υλοποίηση προγραµµάτων (Ευρωπαϊκών, 
Εθνικών περιφερειακών) για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών – 
ενεργειών ιδίως για την στήριξη των παλιννοστούντων, µεταναστών 
και προσφύγων 

- την σύµφωνα µε το νόµο οργάνωση, δηµιουργία, εγκατάσταση 
και λειτουργία δοµών και χώρων φιλοξενίας (προστατευόµενα 
διαµερίσµατα, ξενώνες κ.λπ.) των παλιννοστούντων, µεταναστών και 
προσφύγων. 

- την σύµφωνα µε το νόµο επιστηµονική εκπαίδευση και έρευνα 
στο χώρο των παλιννοστούντων, µεταναστών και προσφύγων. Για τον 
σκοπό αυτό πέρα από την καθηµερινή εκπαιδευτική δραστηριότητα, 
που αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση του 
επιστηµονικού επιπέδου, στους σκοπούς εντάσσεται και η οργάνωση 
ειδικών σεµιναρίων, ηµερίδων και συνεδρίων για κάθε άλλο 
ενδιαφερόµενο. 

- την χρήση µέσων ενηµερώσεως (έκδοση εφηµερίδων, 
περιοδικών, λειτουργία ιστοσελίδων κλπ) ή επιστηµονικών βιβλίων, 
κάθε φύσεως εντύπων ή και ηλεκτρονικών πνευµατικών έργων 
(λογοτεχνικών, λευκωµάτων κ.λπ.) οπτικοακουστικών έργων για 
παλιννοστούντες, µετανάστες και πρόσφυγες  

- την σύµφωνα µε το νόµο ίδρυση και λειτουργία Κέντρων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) και γενικά Φορέων δια Βίου 
Μάθησης µε αποκλειστικό αντικείµενο δράσης την παροχή 
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής, κατάρτισης για παλιννοστούντες, 
µετανάστες και πρόσφυγες, η οποία θα συνίσταται στη συµπλήρωση, 
εκσυγχρονισµό ή αναβάθµιση γνώσεων και δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ή και από επαγγελµατική εµπειρία, µε στόχο την ένταξη 
στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελµατική 
ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη για παλιννοστούντες, µετανάστες 
και πρόσφυγες. Περαιτέρω, σκοπός της ιδρύσεως των Κ.Ε.Κ. και των 
Φορέων δια Βίου Μάθησης θα είναι η ανάπτυξη συναφών ως προς την 
παροχή συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης δραστηριοτήτων, 
όπως η ίδια η διεξαγωγή ή συµµετοχή σε έρευνες, µελέτες, ηµερίδες, 
συνέδρια, η δηµιουργία ή η παροχή εκπαιδευτικών βοηθηµάτων για 
τους καταρτιζόµενους των Κ.Ε.Κ. και των Φορέων δια Βίου Μάθησης, η 
συµµετοχή σε ολοκληρωµένα προγράµµατα – κοινοτικές πρωτοβουλίες 
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– δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης για 
παλιννοστούντες, µετανάστες και πρόσφυγες. 
 
 

Άρθρο 4 
Μέσα επίτευξης σκοπών 

 
Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία µπορεί να σχεδιάζει 

και να πραγµατοποιεί δράσεις όπως : 
- την συµµετοχή σε ολοκληρωµένα αναπτυξιακά, 
περιβαλλοντολογικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα για 
παλιννοστούντες, µετανάστες και πρόσφυγες 
- την παροχή ανθρωπιστικής, νοµικής και κάθε άλλης τακτικής και 
έκτακτης βοήθειας σε παλιννοστούντες, µετανάστες και πρόσφυγες 
από φυσικές καταστροφές, εχθροπραξίες, πολεµικές συρράξεις, 
πολιτικές διώξεις και οποιεσδήποτε άλλες αιτίες  
- την παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε παλιννοστούντες, µετανάστες 
και πρόσφυγες και δοκιµαζόµενους πληθυσµούς 
- την εκτέλεση προγραµµάτων εντάξεως και κοινωνικής 
υποστηρίξεως των ευάλωτων οµάδων των παλιννοστούντων, 
µεταναστών και προσφύγων  
- την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κατά του ρατσισµού και της 
ξενοφοβίας, 
- την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκδηµοκρατισµού και αναπτύξεως των 
αντιπροσωπευτικών δοµών, την παροχή τεχνογνωσίας, εµπειριών και 
ιδεών για θέµατα παλιννοστούντων, µεταναστών και προσφύγων 
- την ενηµέρωση, εκπαίδευση, κατάρτιση ευαισθητοποίηση, διεξαγωγή 
συνεδρίων και ηµερίδων για τις όψεις του µεταναστευτικού και 
προσφυγικού φαινοµένου 
- τις δηµοσιεύσεις για τις όψεις του µεταναστευτικού και προσφυγικού 
φαινοµένου  
- άλλες δράσεις οι οποίες προβλέπονται από επί µέρους 
προγράµµατα και προτεραιότητες τις οποίες θέτουν οι φορείς 
χρηµατοδοτήσεως, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και οι οποίες 
σχετίζονται µε τους σκοπούς της εταιρείας σε θέµατα 
παλιννοστούντων, µεταναστών και προσφύγων 
- την εκπαίδευση εθελοντών για την συµπαράσταση στο έργο της 
εταιρείας σε θέµατα παλιννοστούντων, µεταναστών και προσφύγων 
- την συµµετοχή σε δίκτυα µη κερδοσκοπικών φορέων, την ίδρυση ή 
και συµµετοχή σε άλλα νοµικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν ίδιους ή 
παρόµοιους µε την εταιρεία σκοπούς 
- την αγορά, κατασκευή ή και µίσθωση ακινήτων και τη διαµόρφωση 
αυτών σύµφωνα µε τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας καθώς και 
την αγορά απαραίτητου εξοπλισµού και άλλα και κάθε άλλου αναγκαίου 
µέσου. 
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- την µελέτη και εκτέλεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και εν 
γένει προγραµµάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος και κάθε φορέα του 
δηµόσιου τοµέα, τα οποία συµβάλλουν θετικά στο ζήτηµα των 
παλιννοστούντων, µεταναστών και προσφύγων µε κάθε νόµιµο µέσο, 
ιδίως δυνάµει προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ της εταιρείας και 
του ∆ηµόσιου, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Ιερών 
Μητροπόλεων, Ι. Μονών και Ενοριών καθώς και των Ν.Π.∆.∆. και 
άλλων µη Κυβερνητικών Οργανώσεων και µη, µέλη των οποίων είναι 
αποκλειστικά Ν.Π.∆.∆., και εν γένει µε κάθε φορέα του δηµοσίου τοµέα 
ή τον Αναπτυξιακό Οργανισµό της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 
3756/2009) µε χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων ή από προγράµµατα και πρωτοβουλίες των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων ή άλλες πηγές χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
από τους προϋπολογισµούς των συµβαλλοµένων φορέων. 
- την ίδρυση και συµµετοχή σε θυγατρικά νοµικά πρόσωπα. 
- την υπογραφή προγραµµατικών συµβάσεων µε την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Μητροπόλεις, την προκήρυξη και 
συµµετοχή σε διαγωνισµούς για την αξιοποίηση και υλοποίηση 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραµµάτων για απορρόφηση πόρων που 
διευκολύνουν την υλοποίηση έργων υποδοµής τους και για την 
αποτελεσµατική ανάληψη, συµµετοχή και υλοποίηση 
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από ευρωπαϊκούς, εθνικούς, 
εκκλησιαστικούς και ιδιωτικούς πόρους. 
- Την ανάπτυξη αποτελεσµατικής οργανωτικής δοµής για την 
προώθηση και παρακολούθηση υλοποίησης των χρηµατοδοτούµενων 
έργων σε θέµατα παλιννοστούντων, µεταναστών και προσφύγων 
- Την προσέλκυση και ανάπτυξη επιτελικού δυναµικού, αξιοποιώντας 
και παρέχοντας αυτονοµία σε αξιόπιστα και ικανά στελέχη σε θέµατα 
παλιννοστούντων, µεταναστών και προσφύγων 
- Την διεκδίκηση επιχορηγήσεων ή συγχρηµατοδοτήσεων από 
εθνικές, ευρωπαϊκές ή άλλες χρηµατοδοτικές πηγές για την εφαρµογή 
συγκεκριµένων προγραµµάτων νοµικής προστασίας, κοινωνικής 
στήριξης, ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης και πληροφόρησης καθώς 
και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στις οµάδες στόχου του 
έργου του.  
- Την συµµετοχή σε διαγωνισµούς και προκηρύξεις για την διεξαγωγή 
επιστηµονικών ερευνών που αφορούν στο έργο του, καθώς και για την 
διοργάνωση σχετικών επισκέψεων, συµποσίων, ηµερίδων, συνεδρίων. 
- Την χρηµατοδότηση για την δηµοσίευση των ερευνών και µελετών 
του.  
 

Άρθρο 5 
∆ιάρκεια 
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Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής, αρχοµένη από της 
ηµεροµηνίας υπογραφής της παρούσης συµβάσεως και λήγουσα την 
αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους 2042.  
 

Άρθρο 6 
Πόροι – Εταιρικές Εισφορές – Εκκαθάριση 

 
1. Περιουσία του «Κέντρου» αποτελούν οι εισφορές της εταίρου 

Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και τυχόν δωρεές, χορηγήσεις εταίρων 
ή τρίτων, έκτακτες ενισχύσεις, κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισµούς, 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, καθώς και 
έσοδα δραστηριοτήτων της κατά την λειτουργία της, τα οποία όµως 
δεν της προσδίδουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, διότι δεν είναι αυτός ο 
σκοπός της.  

2. Η εταιρεία έχει οικονοµικό σκοπό, αλλά είναι µη κερδοσκοπική 
και εποµένως καµ ία διανοµή κερδών δεν γίνεται προς τα 
µέλη της. 

3. Σε περίπτωση λύσεως και εκκαθαρίσεως της εταιρείας µε 
απόφαση της ∆.Ι.Σ., η αποµένουσα περιουσία –µετά την καταβολή των 
χρεών της και την επιστροφή της εταιρικής εισφοράς στην ιδρύτρια 
Εκκλησία της Ελλάδος– διατίθεται µε απόφαση της ∆.Ι.Σ. για τον ίδιο 
σκοπό.  

4. Για τις ανάγκες της εταιρείας και για την επίτευξη των σκοπών της 
εταιρείας ο ιδρυτής εταίρος σήµερα εισφέρει στην εταιρεία συνολικώς 
το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ.  

5. Tα έξοδα διοικητικών και λειτουργικών δαπανών ως και οι 
αποδοχές και εισφορές των υπαλλήλων του «Kέντρου» καλύπτονται 
από την Eκκλησία της Eλλάδος δια της E.K.Y.O.. 

6. Επίσης το «Kέντρο» επιχορηγείται από την Ε.Κ.Υ.Ο. για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών του για την εκτέλεση Προγραµµάτων, οι οποίες 
πρέπει να προκαταβληθούν σε χρονικό σηµείο προ της εισπράξεως του 
εργολαβικού ανταλλάγµατος - αµοιβής του «Κέντρου» από τον 
προϋπολογισµό του Προγράµµατος. Μετά την είσπραξη της ανάλογης 
αµοιβής από το πρόγραµµα, το οικείο ποσό αποδίδεται στην Ε.Κ.Υ.Ο. 
µετά την έγκριση του ετήσιου απολογισµού του «Κέντρου» του οικείου 
οικονοµικού έτους. 

7. Tο «Kέντρο» δύναται να λαµβάνει συνδροµή, δωρεές και 
επιχορηγήσεις από εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα και υπηρεσίες, 
ιδρύµατα, ηµεδαπές και αλλοδαπές µη κυβερνητικές οργανώσεις και 
διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς και οργανισµούς, ιδιώτες φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων. 

 
 

Άρθρο 7 



 

 

 

8 

∆ιαχείριση – Εκπροσώπηση  
∆ιοικούσα Επιτροπή  

 
1. ∆ια του παρόντος η ιδρύτρια Εκκλησία της Ελλάδος, χωρίς να 

στερείται των διαχειριστικών Της εξουσιών, αναθέτει µε σύµβαση 
άµισθης εντολής την διενέργεια πράξεων διαχειρίσεως των εταιρικών 
υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της εταιρείας στους κάτωθι 
αναφεροµένους, οι οποίοι ούτω καθίστανται εντολοδόχοι των εταίρων 
και αποτελούν την τριµελή ∆ιοικούσα Επιτροπή (∆.Ε.) της 
εταιρείας, να αποφασίζουν συλλογικά για κάθε θέµα που αφορά τις 
δραστηριότητες της εταιρείας, εκτός από τα ανήκοντα στην 
διαχειριστική αρµοδιότητα του εταίρου κατά τον νόµο ή κατά το 
καταστατικό.  

2. Σύνθεση και Εξουσίες ∆ιοικούσας Επιτροπής (∆.Ε.)  
Η δια του παρόντος ∆ιοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από τα 

κάτωθι µέλη, µε θητεία που ορίζεται αορίστου χρόνου, ως εξής : 
 
α) Ο Αθηναγόρας (κατά κόσµον Γεώργιος) ∆ικαιάκος, 

Μητροπολίτης Ιλίου, Πετρουπόλεως και Αχαρνών του Χαριλάου, κάτοικος 
Καµατερού Αττικής, οδός Αγ. Γεωργίου αρ. 5, 13451 Καµατερό Αττικής, 
γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοχος του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητος Λ 
243078 (Α.Τ. Θηβών), ως «Πρόεδρος» του «Κέντρου», 

 
β) Η Ευθαλία Παππά του Αναστασίου, κάτοικος Βύρωνος Αττικής, 

οδός Τάκη Περτσεµλή αρ. 28, γεννηθείσα στην Αθήνα, κάτοχος του 
∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητος Χ182614 (ΑΤ Βύρωνος), ως µέλος µε 
τον τίτλο της «Εισηγήτριας» του «Κέντρου». 

 
γ) Ο Τιµόθεος (κατά κόσµον Νικόλαος) Άνθης του Ιωάννου, 

κληρικός – Αρχιµανδρίτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κάτοικος 
Παράδεισου Αµαρουσίου Αττικής, οδός Επιδαύρου αρ. 10, γεννηθείς 
στην Κέρκυρα, κάτοχος του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητος Π 910464 
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας  Κερκύρας, ως µέλος µε τον τίτλο του 
«∆ιευθυντή» του «Κέντρου». 

 
Με πρόσκληση του Προέδρου ή δύο µελών, η ∆.Ε. συνεδριάζει 

στην έδρα της εταιρείας, ή στα γραφεία των υποκαταστηµάτων της ή 
και εκτός της έδρας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον παρίστανται 
όλα τα µέλη της και δεν αντιλέγου ν, όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της 
εταιρείας. Την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της ∆.Ε. καταρτίζει 
ο Πρόεδρος. 

Εξουσιοδοτείται από την Εκκλησία της Ελλάδος η ανωτέρω ∆.Ε. να 
διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις (πλην όσων παρακρατεί δια 
του παρόντος στην αποκλειστική εξουσία της η ∆.Ι.Σ.) και να 
εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των ∆ικαστηρίων και οιοσδήποτε 
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αλλοδαπής, διεθνούς ή εθνικής, δηµόσιας, περιφερειακής ή δηµοτικής 
αρχής, Τραπέζης, Φυσικού ή νοµικού προσώπου ή ένωσης προσώπων, 
να συνοµολογεί κάθε είδους συµβάσεις, δεσµεύοντας την εταιρεία 
πάντα σύµφωνα µε τον σκοπό της, προβαίνει σε επωφελείς 
τοποθετήσεις των οικονοµικών πόρων της εταιρείας, συνοµολογεί και 
εισπράττει δάνεια, επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις κάθε φύσεως 
και µε όρους κατά την κρίση των µελών της και προς το συµφέρον της 
εταιρείας, και εισηγείται προς την ∆.Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος την 
πρόσληψη, απόσπαση και απόλυση υπαλλήλων, εργατών και εν γένει 
συνεργατών. Επίσης ειδικά για το άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών 
απαιτείται η εγκριτική απόφαση της ∆.Ι.Σ..  

Επιπλέον, η Εκκλησία της Ελλάδος δια του διοικούντος Αυτήν 
οργάνου, της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου, παρακρατεί την διαχειριστική 
εξουσία, ώστε, µετά από εισήγηση της ∆.Ε. της εταιρείας (ή, σε 
περίπτωση επείγοντος, του ∆ιευθυντή), να αποφασίζει για την 
υποβολή ή µη προτάσεως της εταιρείας για την συµµετοχή της σε 
προγράµµατά αυτοτελώς, καθώς και για την συνεργασία της µε άλλους 
φορείς προ της υποβολής της προτάσεως – φακέλου υποψηφιότητας ή 
την συνεργασία, όπως κατωτέρω αναλύεται.  

Η ∆.Ε. µπορεί µε απόφασή της, η οποία λαµβάνεται από όλα τα 
µέλη της, να υπεξουσιοδοτεί για την άσκηση συγκεκριµένων 
καθηκόντων της ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα, επιφυλασσοµένης 
της εξουσίας της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
να ανακαλεί τις εν λόγω εξουσιοδοτήσεις. 

Η ∆.Ε. τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της και ορίζει 
γραµµατέα µεταξύ εκ των υπαλλήλων ή συνεργατών του «Κέντρου» ή 
όσων διατίθενται από την Εκκλησία της Ελλάδος.  

3. Εξουσίες ∆ιευθυντή  
Εξουσιοδοτείται από την Εκκλησία της Ελλάδος δια του παρόντος 

το φέρον τον τίτλο του «∆ιευθυντού» µέλος της ∆.Ε. να : α) υλοποιεί 
τις αποφάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής και εντός του πλαισίου των 
αποφάσεών της να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού 
ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, ηµεδαπού ή 
αλλοδαπού ή ένωσης προσώπων, ενώπιον των Τραπεζών, του 
∆ηµοσίου και κάθε Οργανισµού, ενώπιον παντός ∆ικαστηρίου και εν 
γένει ενώπιον κάθε ∆ικαστικής, ∆ιοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας 
ταυτόχρονα πληρεξούσιους ∆ικηγόρους και δίδοντας τους όρκους, που 
επάγονται στην Εταιρεία, β) εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, ∆ηµόσιο Ταµείο, Οργανισµό κ.λπ. χρήµατα, 
παραλαµβάνει πράγµατα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασµό της 
εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγµατικές, γραµµάτια, επιταγές και 
φορτωτικές, εισπράττει χρήµατα της Εταιρείας από δάνεια, 
χρηµατοδοτήσεις, προκαταβολές ή από άλλο άνοιγµα πιστώσεων από 
οποιοδήποτε Νοµικό Πρόσωπο, το ∆ηµόσιο, Τράπεζες ή άλλα ιδρύµατα 
ή διεθνείς ή αλλοδαπούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, γ) να 
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διενεργεί όλες τις πληρωµές ανεξαρτήτως ποσού και ειδικώς όσον 
αφορά στα προγράµµατα, στα οποία συµβαλλόµενο µέρος είναι η 
εταιρεία, καθώς και να υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα και να 
υποβάλει επ’ ονόµατι και για λογαριασµό της εταιρείας όλες τις 
δηλώσεις, που απαιτούνται για την υποβολή του φακέλου 
υποψηφιότητας της εταιρείας για την συµµετοχή της σε διαδικασίες 
ανάθεσης προγραµµάτων, την οποία συµµετοχή έχει εγκρίνει µε 
απόφασή Της η ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος, δ) χειρίζεται γενικά τα 
εταιρικά θέµατα κατά το χρονικό διάστηµα, που µεσολαβεί µεταξύ των 
συνεδριάσεων της ∆.Ε. και ακολούθως να ενηµερώνει την ∆.Ε., και να 
εκπροσωπεί κατά το διάστηµα αυτό την Εταιρεία ενώπιον παντός 
τρίτου, ενώ, µετά από προηγούµενη απόφαση της ∆.Ι.Σ., που 
λαµβάνεται µετά από εισήγηση της ∆.Ε., υπογράφει τις συµβάσεις 
πρόσληψης ή παρατάσεις ή τις απολύσεις για το προσωπικό της 
εταιρείας και τις κάθε είδους συµβάσεις συνεργασίας µε τους 
συνεργάτες της εταιρείας, ε) για τις λοιπές (εκτός των σχετικών µε τα 
προγράµµατα) οικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας διενεργεί 
πληρωµές και εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγµατικές, 
γραµµάτια εις διαταγήν, τραπεζικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως 
αξιόγραφα επ’ ονόµατι και για λογαριασµό της Εταιρείας µέχρι του 
ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000 ευρώ), µε µόνη την υπογραφή του, 
για ποσό δε µεγαλύτερο απ’ αυτό απαιτείται και η υπογραφή ενός 
ακόµη µέλους της ∆.Ε.  Όσον αφορά όµως πληρωµές προς το ΙΚΑ και 
λοιπά ασφαλιστικά ταµεία και προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο ιδίως την 
αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, αυξάνεται το ποσό των δέκα 
χιλιάδων απεριορίστως, καθόσον είναι αδύνατος ο προσδιορισµός του 
ποσού αυτού καθ’ εκάστην πληρωµή, µη απαιτουµένης της υπογραφής 
ετέρου µέλους.   

Ο ∆ιευθυντής του Κέντρου προΐσταται όλων των Γραφείων του 
«Κέντρου» έχει την ευθύνη της αποδοτικής λειτουργίας του «Κέντρου», 
το οποίο διευθύνει, αποφασίζει για την στρατηγική του και 
παρακολουθεί την φυσική και οικονοµική εξέλιξη των προγραµµάτων 
και δράσεων του, αποφασίζει για την κατανοµή αρµοδιοτήτων στο 
προσωπικό, ορίζει τους επιστηµονικά υπεύθυνους των προγραµµάτων 
και δράσεων του «Κέντρου», αποφασίζει για τις άδειες, µεταθέσεις και 
για κάθε ζήτηµα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού (πλην των 
προσλήψεων και απολύσεων), αλληλογραφεί για λογαριασµό του 
«Κέντρου», και εντός των ανωτέρω χρηµατικών ορίων υπογράφει τα 
εντάλµατα πληρωµής για τις δαπάνες του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού µαζί µε τον Προϊστάµενο του οικείου Γραφείου και 
δίδει εντολές για πληρωµές και εισπράξεις καθώς και για την κίνηση 
και κλείσιµο τραπεζικών λογαριασµών. Ειδικά για το άνοιγµα 
τραπεζικών λογαριασµών απαιτείται η εγκριτική απόφαση της ∆.Ι.Σ..  

Οι Προϊστάµενοι των Γραφείων υποχρεούνται να παρέχουν στον 
∆ιευθυντή κάθε εξήγηση, η οποία τους ζητείται και να εκτελούν τις 
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αποφάσεις του. Επίσης ο ∆ιευθυντής µεριµνά σε επίπεδο καθηµερινής 
διαχείρισης για την εκπλήρωση των σκοπών του «Κέντρου» και 
διαθέτει τους πόρους του προς αυτή την κατεύθυνση µέσα στα πλαίσια 
των εγκεκριµένων κάθε φορά κονδυλίων του προϋπολογισµού, 
εποπτεύει για την καλή και εύρυθµη λειτουργία του «Κέντρου».  

Τον ∆ιευθυντή απουσιάζοντα ή κωλυόµενο αναπληροί ο Πρόεδρος 
ή, παράλληλα µε τον Πρόεδρο και εντός των ορισµών του άρθρου 13, 
οι Προϊστάµενοι των Γραφείων.  

4. Εξουσίες «Εισηγήτριας»   
Το ανωτέρω µέλος της ∆.Ε. µε τον τίτλο της «Εισηγήτριας» έχει 

την αρµοδιότητα της καθηµερινής επικοινωνίας και συνεργασίας, σε 
επιστηµονικό επίπεδο και προς τον σκοπό κατάρτισης προτάσεων ή 
παρακολούθησης των προγραµµάτων, µε τους δηµόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, µε τους οποίους συνεργάζεται το «Κέντρο» και 
εισηγείται προς την ∆ιοικούσα Επιτροπή όλα τα θέµατα επιστηµονικού 
ενδιαφέροντος και δράσεων του «Κέντρου» σε ό,τι αφορά στο Γραφείο 
Mελετών και Eρευνών, στο Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων και 
στο Γραφείο Aσφαλιστικής Συµβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης 
Παλιννοστούντων. Για τον σκοπό αυτό επικοινωνεί και δέχεται 
εισηγήσεις από τον οικείο Προϊστάµενο του κάθε γραφείου, 
συνεργάζεται µε τον ∆ιευθυντή, ενηµερώνεται, καταρτίζει προτάσεις 
για δράσεις του «Κέντρου», συγκροτεί φακέλους, διενεργεί 
παραστάσεις στις υπηρεσίες, που εµπλέκονται στην ανάθεση και 
υλοποίηση των προγραµµάτων, και µπορεί επίσης να µετέχει ως 
επιστηµονικά υπεύθυνη στην εκτέλεση των προγραµµάτων του 
«Κέντρου» και σε περίπτωση επείγοντος (π.χ. λήξη προθεσµίας) 
µπορεί σε περίπτωση µη συνεδριάσεως της ∆.Ε. και σε αναπλήρωση 
του κωλυοµένου ή απουσιάζοντος ∆ιευθυντή να διατυπώνει προς την 
∆.Ι.Σ. εισήγηση για την υποβολή προτάσεως του «Κέντρου» προς 
συµµετοχή του σε προγράµµατα ή ανανέωση της εκτελέσεως 
προγραµµάτων.  
 Η ∆.Ε και ο ∆ιευθυντής έχουν κοινή Γραµµατεία. 
 

Άρθρο 8 
Ανάληψη και Εκτέλεση προγραµµάτων  

1. Η υποβολή προτάσεως από το «Κέντρο» για την ανάληψη της 
εκτελέσεως προγράµµατος από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς 
πόρους ή για την ανανέωση προγράµµατος υπογράφεται από τον 
ανωτέρω ∆ιευθυντή του και προϋποθέτει πάντοτε την έκδοση 
εγκριτικής αποφάσεως της ∆.Ι.Σ., κατόπιν εισηγήσεως της ∆.Ε. του 
«Κέντρου» ή, σε περίπτωση επείγοντος (π.χ. λήξη προθεσµίας) του 
∆ιευθυντή του. Με την ίδια ή άλλη απόφαση της ∆.Ι.Σ. εγκρίνεται και η 
τυχόν συνεργασία του «Κέντρου» για την από κοινού ανάληψη 
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προγράµµατος µε έτερο φορέα ή για την υπεργολαβική συνεργασία του 
«Κέντρου» σε πρόγραµµα.  

2. Όπου κατά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει κάθε 
πρόγραµµα, η ανάληψη και εκτέλεσή του εξυπακούει τον ορισµό 
υπεύθυνου και συντονιστή του προγράµµατος, αυτοί ορίζονται µε την 
απόφαση της ∆.Ι.Σ., η οποία αποφασίζει την υποβολή της πρότασης. 
Εάν δεν ορισθεί υπεύθυνος µε ειδική απόφαση, υπεύθυνος 
προγράµµατος θεωρείται αυτοδικαίως ο ανωτέρω ∆ιευθυντής του 
«Κέντρου».  

3. Οι τυχόν αµοιβές σε υπαλλήλους, στελέχη ή σε συνεργάτες 
του «Κέντρου», οι οποίοι κατέχουν την ιδιότητα του εκκλησιαστικού 
υπαλλήλου, όταν προέρχονται από τις εξωτερικές πηγές 
χρηµατοδοτήσεως των προγραµµάτων και προβλέπονται βάσει των 
συµβολαίων αναθέσεως των προγραµµάτων, δεν απαγορεύονται.  

  
 

Άρθρο 9 
∆ιάρθρωση των Γραφείων 

Για την αποτελεσµατική οργάνωση του «Kέντρου» και την επιτυχή 
άσκηση των αρµοδιοτήτων του λειτουργούν τα κάτωθι Γραφεία :  

1. Mελετών και Eρευνών 

2. Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων (Νοµικής Προστασίας, 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Aιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και 
Mεταναστών) 

3. Aσφαλιστικής Συµβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης 
Παλιννοστούντων  

4. ∆ιοικητικό και Λογιστικό. 

 

Άρθρο 10 

Γραφείο Mελετών και Eρευνών 

1. Tο Γραφείο αυτό έχει ως αποστολή: 

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 Eυρωπαϊκής Mεταναστευτικής 
Πολιτικής και της Πολιτικής Aσύλου, τη συγκριτική µελέτη του 
κοινωνικο-ασφαλιστικού δικαίου των χωρών της E.E. µε έµφαση 
στο δίκαιο των χωρών, στις οποίες εργάζονται Έλληνες 



 

 

 

13 

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 Tύπου 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 MME 
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. 

2. Tο Γραφείο Mελετών και Eρευνών συνεργάζεται µε τα 
Aνώτατα και Ανώτερα Eκπαιδευτικά Iδρύµατα και Eρευνητικά Kέντρα 
της Eλλάδος και της Aλλοδαπής και ιδιαίτερα των χωρών της ∆υτικής 
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.  

3. Tο Γραφείο Mελετών και Eρευνών δύναται να αναλαµβάνει σε 
συνεργασία µε τα AEI, ΤΕΙ και τα Eρευνητικά Kέντρα του Eξωτερικού και 
του Eσωτερικού τη διεξαγωγή επιστηµονικών ερευνών και µελετών σε 
θέµατα µεταναστεύσεως, παλιννοστήσεως, προσφυγιάς και ασύλου.  

4. Tο Γραφείο Mελετών και Eρευνών διεξάγει την αλληλογραφία 
αναφορικά µε τις υλοποιούµενες δράσεις και τα χρηµατοδοτούµενα 
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από εθνικού ή εξωτερικούς πόρους προγράµµατα και τηρεί σχετικά 
αρχεία. 

  

Άρθρο 11 
Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων  

(Γραφείο Νοµ ικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και 
Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Mεταναστών) 

1. Tο Γραφείο αυτό (λειτουργεί από το 1994) υπό την επωνυµία 
«Oικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων» έχει ως αποστολή την παροχή 
υπηρεσιών ενηµέρωσης, συµβουλευτικής, νοµικής στήριξης των 
ατόµων της οµάδας στόχου µέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση 
ειδικών προγραµµάτων και δράσεων στο πλαίσιο της υποδοχής ή της 
ένταξης των ατόµων αυτών. Ειδικώτερα οι παραπάνω δράσεις 
περιλαµβάνουν: 

α. Παροχή ενηµέρωσης, νοµικών συµβουλών και νοµικής 
υποστήριξης σε όλα τα στάδια της εθνικής  διαδικασίας ασύλου 
(παρεµβάσεις, παραποµπές και διαµεσολάβηση στη διοίκηση για 
πρόσβαση στη διαδικασία ή άλλα δικαιώµατα που απορρέουν από 
το νοµικό καθεστώς). Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών γίνεται 
στην έδρα της υπηρεσίας στην Αθήνα ή και όπου αλλού απαιτείται 
για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράµµατος (Κ.Ε.Π.Υ., χώροι 
κράτησης, κ.λ.π) και περιλαµβάνει υπηρεσίες διερµηνείας και 
συνοδείας των ατόµων της οµάδας στόχου σε υπηρεσίες της 
διοίκησης. 

β. Παροχή νοµικής βοήθειας (παράσταση δικηγόρου ή νοµικού 
συµβούλου στη συνέντευξη ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών 
αρχών, σύνταξη υποµνηµάτων µε νοµική ύλη και πληροφορίες για 
τη χώρα καταγωγής για συνηγορία ατοµικών περιπτώσεων και 
υπαγωγή τους στο καθεστώς του πρόσφυγα)  

γ. Παροχή νοµικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο ή µετανάστες για 
οικογενειακή συνένωση µε µέλη οικογένειας που διαβιούν σε άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα 

δ. Νοµική βοήθεια για την προσφυγή (ακυρωτική διαδικασία) κατά 
της τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης από τη διοίκηση του 
αιτήµατος ασύλου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου (µόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις). 

ε. Νοµική βοήθεια για κατάθεση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στο πλαίσιο της Ε.Σ.∆.Α. 

στ. 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 
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συµβουλών και νοµικής βοήθειας (αντιρρήσεις, παραστάσεις 
ενώπιον των ∆ιοικητικών Πρωτοδικείων, παράσταση δικηγόρου σε 
ποινικό δικαστήριο για το αδίκηµα της παράνοµης εισόδου ή 
διαµονής) σε κρατούµενους αιτούντες άσυλο ή άτοµα που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας 

ζ. 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 

η. Συνηγορία ενώπιον των Αρχών για θέµατα που αφορούν θεσµικά 
δικαιώµατα των ατόµων της οµάδας στόχου, 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 

θ. ∆ικτύωση 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 ∆ιεθνείς Oργανισµούς 
(UNHCR, IOM), εθνικά και διεθνή δίκτυα  προάσπισης των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ιnternational Detention Coalition 
κλπ) για συντονισµό δράσεων ευαισθητοποίησης επί θεµάτων 
ασύλου, προσφύγων, ασυνοδεύτων ανηλίκων, κράτησης, 
ρατσισµού, ξενοφοβίας κλπ  

ι. Tην συµµετοχή σε εθνικές, ευρωπαϊκές καί 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 σκοπό την επεξεργασία και 
διατύπωση σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων και την άσκηση 
συνηγορίας.  

ια. 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 και ΜΚΟ (Council of 
Europe, CCME, Eurodiaconia,  κ.λπ.). 

ιβ. ∆ιενέργεια σεµιναρίων κατάρτισης στις αρχές και σε φορείς της 
τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία µε το Γραφείο της Ύπατης 
Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλα συναρµόδια υπουργεία 
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για θέµατα  προσφυγικού δικαίου (άσυλο στην Ελλάδα) νοµοθεσία 
και πρακτική  και άλλα ειδικώτερα θέµατα µε τη χρησιµοποίηση του 
ειδικώς επεξεργασθέντος εκπαιδευτικού υλικού.  

ιγ. Tην στενή συνεργασία και την διάθεση  της τεχνογνωσίας και 
εµπειρογνωµοσύνης της Yπηρεσίας  προς τις Iερές Mητροπόλεις 
και Eνορίες που θέλουν να εφαρµόσουν δράσεις για παροχή 
βοήθειας σε µετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που 
επιθυµούν την αρωγή του Γραφείου για την ανάπτυξη και την 
εφαρµογή σχετικών προγραµµάτων.  

ιδ. 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. 

ιε. Εξυπηρέτηση σε θέµατα υγείας (γραπτές παραποµπές σε 
νοσοκοµεία, επικοινωνία και συνεργασία µε τις κοινωνικές 
υπηρεσίες των νοσοκοµείων, µε γιατρούς κ.λπ.) 

ιστ. Συνεργασία και συντονισµός µε ενοριακές δοµές για τη παροχή 
υλικής βοήθειας σε άτοµα της οµάδας στόχου και ιδιαίτερα 
ευάλωτες περιπτώσεις. 

ιζ.  Ανάληψη της εκτέλεσης προγραµµάτων και δράσεων στήριξης 
των οµάδων στόχου χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς ή/και 
διεθνείς πόρους.  

 2. Το Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων µπορεί να δέχεται 
πτυχιούχους νοµικών και πολιτικών σπουδών για άσκηση σε θέµατα 
υποδοχής, νοµικής βοήθειας και κοινωνικής στήριξης ατόµων της 
οµάδας στόχου. 

3. Το ανωτέρω Γραφείο διεξάγει την αλληλογραφία αναφορικά µε 
τις υλοποιούµενες δράσεις και τα χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς ή 
εξωτερικούς πόρους προγράµµατα και τηρεί σχετικά αρχεία. 

4. Το ανωτέρω Γραφείο για τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεων 
του τηρεί αρχείο µε προσωπικά δεδοµένα επωφελούµενων της οµάδας 
στόχου κατά την νόµιµη διαδικασία.    

 

Άρθρο 12 
Γραφείο Aσφαλιστικής Συµβουλευτικής και Κοινωνικής 

Στήριξης Παλιννοστούντων  

1. Tο Γραφείο παρέχει προς τους παλιννοστούντες Έλληνες τις 
ακόλουθες Yπηρεσίες: 
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α. Πληροφορήσεως και συµβουλευτικής στον τοµέα της 
κοινωνικής ασφάλισης 

β. Yποβολής ενστάσεων κατά των ασφαλιστικών 
φορέων καθώς και άσκησης αγωγών κατά των Γερµανικών 
∆ικαστηρίων σε περιπτώσεις απόρριψης των αιτήσεων 
χορήγησης αναπηρικών συντάξεων και άλλων κοινωνικών 
παροχών. 

γ. ∆ιεκπεραιώσεως αιτηµάτων που αφορούν στην 
αναγνώριση του έτους γέννησης και των χρόνων ανατροφής 
παιδιών που γεννήθηκαν στη Γερµανία 

δ. ∆ιεκπεραιώσεως 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. ∆ιεκπεραιώσεως αιτηµάτων ιατροφαρµακευτικής 
ασφάλισης στην Ελλάδα προς ασφαλιστικούς φορείς κατεξοχήν 
της Γερµανίας. 

στ. ∆ιεκπεραιώσεως αιτηµάτων για επιδόµατα αρωγής 
και κατ’ οίκον περιθάλψεως στους έχοντες αναπηρία.  

ζ. ∆ιεκπεραιώσεως αιτήσεων χορηγήσεως 
οικογενειακών επιδοµάτων από τους αρµόδιους φορείς του 
εξωτερικού.  

η. Πληροφορήσεως και διεκπεραιώσεως ζητηµάτων 
που σχετίζονται µε τη Γερµανική Eφορία, τις Γερµανικές 
Tράπεζες, τις επιχειρήσεις και κάθε άλλη αρχή στο εξωτερικό. 

θ ∆ιεκπεραιώσεως αιτήσεων για τη χορήγηση 
πρόσθετης σύνταξης από τις επιχειρήσεις στις οποίες 
εργάσθηκαν οι παλιννοστούντες. 

ι Eξασφαλίσεως δωρεάν νοµικής παραστάσεως στα 
Γερµανικά ∆ικαστήρια κατά την εκδίκαση των ενστάσεων και 
λοιπών προσφυγών. 

ια Ασκήσεως προσφυγής στο Eυρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
εναντίον των αρνητικών Aποφάσεων των Γερµανικών 
Kοινωνικών ∆ικαστηρίων και δωρεάν εκπροσώπηση. 

ιβ Συµµετοχής σε δράσεις ενηµέρωσης 
παλιννοστούντων επί των εκάστοτε µεταβολών στην γερµανική 
Aσφαλιστική Nοµοθεσία και των σχετικών Eυρωπαϊκών Oδηγιών 
και Aποφάσεων.  

ιγ.   Παροχής κοινωνικής εργασίας για την οµαλή 
κοινωνική και επαγγελµατική επανένταξη των παλιννοστούντων 
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και των οικογενειών των στην ελληνική κοινωνική 
πραγµατικότητα. 

ιδ. Παροχής συµβουλευτικής για θέµατα απασχόλησης 
των παλιννοστούντων και των παιδιών τους. 

ιε.  Παροχής πληροφοριών προς Έλληνες µετανάστες, 
οι οποίοι έχουν την επιθυµία ή την πρόθεση να παλιννοστήσουν 
(θέµατα οικονοµικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, εκπαιδευτικά 
κ.λ.π.) 

ιστ. ∆ιοργανώσεως πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, 
επιµορφωτικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων για τους 
παλιννοστούντες και τις οικογένειές τους 

ιζ. Tης διά του τύπου και των µέσων µαζικής 
ενηµερώσεως ευαισθητοποιήσεως της ελληνικής και της 
αλλοδαπής κοινής γνώµης για διάφορες όψεις του φαινοµένου 
της παλιννόστησης και της υποβολής υποµνηµάτων προς τις 
αρµόδιες ελληνικές και αλλοδαπές αρχές επί των ως άνω 
θεµάτων 

ιη. Υλοποιήσεως προγραµµάτων, που αφορούν στους 
παλιννοστούντες, τα οποία χρηµµατοδοτούνται από εθνικούς ή 
εξωτερικούς πόρους. 

2. Tο Γραφείο Ασφαλιστικής Συµβουλευτικής και Κοινωνικής 
Στήριξης Παλιννοστούντων συνεργάζεται µε κρατικές και 
εκκλησιαστικές υπηρεσίες (Innere Mission, Diakonisches Werk, Dienste 
in Übersee) καθώς και ασφαλιστικούς οργανισµούς του Eξωτερικού, 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 Eλλήνων µεταναστών και 
παλιννοστούντων. 

3. Το ανωτέρω Γραφείο διεξάγει την αλληλογραφία αναφορικά 
µε τις υλοποιούµενες δράσεις και τα χρηµατοδοτούµενα από εθνικού ή 
εξωτερικούς πόρους προγράµµατα και τηρεί σχετικά αρχεία. 

4. Το ανωτέρω Γραφείο για τις ανάγκες υλοποίησης των 
δράσεων του τηρεί αρχείο µε προσωπικά δεδοµένα επωφελούµενων 
της οµάδας στόχου κατά την νόµιµη διαδικασία. 

 

Άρθρο 13 
Γραφείο ∆ιοικητικού και Λογιστικού 
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Tο Γραφείο αυτό έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

α. ∆ιατηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο εισερχοµένων και 
εξερχοµένων εγγράφων του «Κέντρου» 

β. ∆ιεξάγει την αλληλογραφία του «Kέντρου» 

γ.  Προετοιµάζει το υλικό, διεξάγει την αλληλογραφία και έχει την 
φροντίδα για την διοργάνωση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, των Συνεδρίων, Hµερίδων κλπ. ∆ιεξάγει την 
πάσης φύσεως γραφική υπηρεσία των Γραφείων και των τυχόν 
εφαρµοζοµένων Eυρωπαϊκών ή άλλων προγραµµάτων. 

δ.  Έχει την ευθύνη επί θεµάτων προσωπικού του «Κέντρου» καθώς 
και των προσλαµβανοµένων εξωτερικών συνεργατών για την 
εφαρµογή των προαναφεροµένων προγραµµάτων. 

ε.  Tηρεί τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία βάσει των ισχυουσών 
διατάξεων του «Κέντρου» και των τυχόν εφαρµοζοµένων από το 
«Κέντρο» προγραµµάτων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από 
εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους. Συντάσσει τον 
Προϋπολογισµό και Απολογισµό κατ’ έτος, οι οποίοι 
υποβάλλονται από την ∆ιοικούσα Επιτροπή στην ∆.Ι.Σ., η οποία 
τους εγκρίνει µετά από προηγούµενη γνώµη της ∆.Ε. της ΕΚΥΟ. 

 

Άρθρο 14 
Αρµοδιότητες Προϊσταµένων Γραφείων 

Οι Προϊστάµενοι του Γραφείου Mελετών και Eρευνών, του 
Οικουµενικού Προγράµµατος Προσφύγων (Γραφείου Nοµικής 
Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, 
Προσφύγων και Μεταναστών) και του Γραφείου Aσφαλιστικής 
Συµβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων ορίζονται 
µε απόφαση της ∆.Ι.Σ. εκ των υπηρετούντων ή αποσπασµένων στο 
«Κέντρο» υπαλλήλων ή συνεργατών ή συµβούλων, δεν απαγορεύεται 
να είναι µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του «Κέντρου», και : 

1. ασκούν εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του Γραφείου τους 
και παρακολουθούν την εκτέλεση και απόδοση του έργου του 
Γραφείου τους.  

2. είναι υπηρεσιακοί και πειθαρχικοί προϊστάµενοι του προσωπικού 
των Γραφείων τους και έχουν αρµοδιότητες εισήγησης, 
σχεδιασµού, κατάρτισης προτάσεων, συντονισµού, 
παρακολούθησης του έργου του Γραφείου, καθώς και 
αρµοδιότητες διεύθυνσης, εποπτείας και ελέγχου σε επίπεδο 
Προϊσταµένου Γραφείου ως προς το υπαγόµενο σε αυτούς 
προσωπικό και την εκτέλεση των καθηκόντων του.  
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3. εισηγούνται προς την ∆ιοικούσα Επιτροπή ζητήµατα του τοµέα 
ευθύνης τους (π.χ. προτάσεις συµµετοχής σε διαγωνισµούς), τα 
οποία χρήζουν της εγκρίσεως ή της γνώσεως της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής του «Κέντρου».   

4. σε περίπτωση απουσίας, κωλύµατος ή αδυναµίας του 
∆ιευθυντού και µετά από άδειά του οι Προϊστάµενοι µπορούν να 
αλληλογραφούν, υπογράφουν έγγραφα αντ’ αυτού και να 
εκπροσωπούν αντ’ αυτού έναντι τρίτων το «Κέντρο» ειδικώς σε 
ό,τι αφορά τις υποθέσεις, τα προγράµµατα κ.λπ. του θεµατικού 
τοµέα τους και γενικώς εντός του αντικειµένου της καθ' ύλην 
αρµοδιότητας του Γραφείου τους και εφ’ όσον δεν συνεπάγονται 
οικονοµικές υποχρεώσεις για το «Κέντρο», ειδάλλως τον 
αναπληροί ο Πρόεδρος. Οι Προϊστάµενοι ενηµερώνουν τον 
∆ιευθυντή για τις ενέργειες, στις οποίες προέβησαν σε 
αναπλήρωσή του.   

 

Άρθρο 15 
Προσωπικό του «Κέντρου»  

A. Θέσεις Yπαλλήλων 

1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του «Kέντρου» η ∆ιαρκής Ιερά 
Σύνοδος δύναται µετά από εισήγηση της ∆ιοικούσας Επιτροπής να 
προσλαµβάνει ή να αποσπά στο «Κέντρο»: 

α. έναν συνεργάτη, κληρικό ή λαϊκό, πτυχιούχο Θεολογίας ή 
Kοινωνικών Eπιστηµών µε πολυετή εµπειρία στα θέµατα 
µεταναστών και προσφύγων  

β. έναν ειδικό Σύµβουλο µε σύµβαση άµισθης εντολής, την οποία 
καταλαµβάνει πτυχιούχος Θεολογίας ή Κοινωνικών Επιστηµών, 
µε πολυετή εµπειρία στα θέµατα µεταναστών και προσφύγων και 
σχετικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο 

γ.  δύο υπαλλήλους µε τίτλους σπουδών κατηγορίας ΠΕ Kοινωνικών 
(κοινωνιολόγων, κοινωνικών ανθρωπολόγων, κλπ) ή Πολιτικών 
Eπιστηµών για το Γραφείο Mελετών και Eρευνών µε προσόντα 
ανταποκρινόµενα στο έργο του Γραφείου, ερευνητική 
προϋπηρεσία στα θέµατα µεταναστεύσεως, γνώση και εµπειρία 
στη σύνταξη, εφαρµογή και αξιολόγηση Eυρωπαϊκών και Εθνικών 
Προγραµµάτων. Aπαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή 
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον µιας από τις επίσηµες γλώσσες της Eυρωπαϊκής 
Ένωσης  

δ.  έναν υπάλληλο για το Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων 
(Γραφείο Nοµικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και 
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Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Μεταναστών), 
ιδίως πτυχιούχο Πολιτικών Επιστηµών Κατηγορίας ΠΕ µε δεκαετή 
ειδίκευση σε θέµατα προστασίας προσφύγων και υλοποίησης 
σχετικών προγραµµάτων. Aπαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή 
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον µίας εκ των επισήµων γλωσσών της Eυρωπαϊκής 
Ένωσης.  

ε.  έναν υπάλληλο µε ειδικότητα κοινωνικού λειτουργού (κατηγορίας 
ΤΕ ή ΠΕ) για το Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων (Γραφείο 
Nοµικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας 
Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Μεταναστών), µε τριετή 
τουλάχιστον εµπειρία στα θέµατα ασύλου, προσφύγων και 
µεταναστών. Aπαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή µεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών και η πολύ καλή γνώση τουλάχιστον µιας των 
επισήµων γλωσσών της Eυρωπαϊκής Eνώσεως. 

στ. έναν υπάλληλο για το Γραφείο Aσφαλιστικής Συµβουλευτικής και 
Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων, την οποία καταλαµβάνει 
πτυχιούχος Κοινωνικών Επιστηµών µε δεκαετή ειδίκευση στη 
συµβουλευτική για θέµατα συνταξιοδότησης και µε γνώση του 
Γερµανικού και Eυρωπαϊκού Aσφαλιστικού και Eργατικού ∆ικαίου. 
Aπαραίτητη προϋπόθεση η αρίστη γνώση της γερµανικής 
γλώσσας 

ζ.  έναν υπάλληλο µε ειδικότητα κοινωνικού λειτουργού (κατηγορίας 
ΤΕ ή ΠΕ) για το Γραφείο Aσφαλιστικής Συµβουλευτικής και 
Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων µε τριετή τουλάχιστον 
εµπειρία στην κοινωνική εργασία µε ευπαθείς οµάδες. 
Aπαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση τουλάχιστον µιας 
των επισήµων γλωσσών της Eυρωπαϊκής Eνώσεως 

η.  έναν υπάλληλο µε ειδικότητα λογιστού (κατηγορίας ΤΕ ή ΠΕ)  

Η λογιστική υποστήριξη του «Κέντρου» µέχρις προσλήψεως 
λογιστού γίνεται από υπάλληλο της Ε.Κ.Υ.Ο., χωρίς ιδιαίτερη 
αµοιβή του, µε απόφαση παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων από 
την ∆.Ι.Σ. κατόπιν προτάσεως του Γενικού ∆ιευθυντή της 
Ε.Κ.Υ.Ο..  

θ.  έναν υπάλληλο µε ειδικότητα γραµµατέως (κατηγορίας ∆Ε ή ΤΕ ή 
ΠΕ).  

Μέχρις προσλήψεως γραµµατέως καθήκοντα γραµµατειακής 
υποστηρίξεως του «Κέντρου» παρέχει υπάλληλος του κλάδου 
∆Ε1 Ξενογλώσσων Γραφέων – ∆ακτυλογράφων ή των Κλάδων 
Συνεργατών ή βοηθών Συνεργατών Συνοδικών Επιτροπών της 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον οποίον ορίζει η 
∆.Ι.Σ..  
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ι.  έναν υπάλληλο µε ειδικότητα βοηθού γραµµατέως (κατηγορίας 
ΥΕ ή ∆Ε ή ΤΕ ή ΠΕ). 

 Την ανωτέρω θέση καλύπτει υπάλληλος εκ των ενταχθέντων 
δυνάµει του άρθρου δέκατου εβδόµου παρ. 16 του ν. 
3607/2007 στο προσωπικό της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο 
οποίος τοποθετείται µε απόφαση της ∆.Ι.Σ. και παραµένει έως 
της αποχωρήσεώς του για οιονδήποτε λόγο από την θέση αυτή.  

ια.  ένα µέλος εργατικού προσωπικού µε ειδικότητα ευπρεπίστριας 
µερικής απασχολήσεως Κατηγορίας ∆Ε. 

 

B. Θέσεις εξωτερικών συνεργατών  

1. Tο «Kέντρο» δύναται να συµβάλλεται µε σύµβαση έργου ή άµισθης ή 
έµµισθης εντολής ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή να δέχεται την 
παροχή υπηρεσιών σε εθελοντική βάση από εξωτερικούς συνεργάτες 
και εµπειρογνώµονες διαφόρων επιστηµονικών ειδικοτήτων ειδικώς σε 
περίπτωση συνεργασίας τους για την εκτέλεση προγραµµάτων που 
χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή άλλους πόρους 
κατόπιν αποφάσεως του υπεύθυνου του οικείου προγράµµατος, ο 
οποίος ορίζεται από την ∆.Ι.Σ. κατόπιν εισηγήσεως της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής του «Κέντρου». O χρόνος της υπηρεσίας  των λήγει µε την 
λήξη των εφαρµοζοµένων προγραµµάτων. Επίσης το «Κέντρο» 
δύναται να υποστηρίζεται από υπαλλήλους της Εκκλησίας της Ελλάδος 
κατόπιν αποφάσεως της ∆.Ι.Σ. περί παράλληλης αναθέσεως 
καθηκόντων. O αριθµός, οι ειδικότητες και τα προσόντα των 
προσλαµβανοµένων καθορίζονται αυστηρώς από τις ανάγκες των 
προγραµµάτων. H αµοιβή των ανωτέρω καθορίζεται από τις 
προδιαγραφές του προγράµµατος, τον προϋπολογισµό του οποίου και 
αποκλειστικώς βαρύνει.  

2. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των προγραµµάτων, που 
απευθύνονται προς τους παλιννοστούντες, µετανάστες, αιτούντες 
άσυλο και πρόσφυγες προβλέπονται ενδεικτικώς ως θέσεις 
εξωτερικών συνεργατών κατά τα οριζόµενα από το ανωτέρω εδάφιο 
B1 οι ακόλουθες θέσεις µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή 
εντολής ή έργου : 

α. Θέσεις κοινωνικών λειτουργών. Aπαραίτητη είναι η εµπειρία µε την 
οµάδα στόχου, η ικανοποιητική χρήση τουλάχιστον µιας εκ των 
γλωσσών Γερµανικής, Aγγλικής ή Γαλλικής καθώς και η ικανότητα 
χειρισµού των εκάστοτε απαιτουµένων εφαρµογών (επεξεργασίας 
κειµένου, διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, βάσεως 
δεδοµένων, κλπ) 

β. Θέσεις κοινωνικών ή πολιτικών επιστηµόνων µε ειδικότητα και 
εµπειρία στα θέµατα µεταναστεύσεως, παλιννοστήσεως, 
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προσφυγιάς και ασύλου, µε πολύ καλή γνώση Aγγλικής ή Γαλλικής 
καθώς και µε ικανότητα χειρισµού των εκάστοτε απαιτουµένων 
εφαρµογών (επεξεργασίας κειµένου, διαδικτύου, ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, βάσεως δεδοµένων, κλπ) 

γ. Θέσεις διαπολιτισµικών ψυχολόγων µε άριστη γνώση Aγγλικής ή 
Γαλλικής και µε ικανότητα χειρισµού των εκάστοτε απαιτουµένων 
εφαρµογών (επεξεργασίας κειµένου, διαδικτύου, ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, βάσεως δεδοµένων, κλπ) 

δ. Θέσεις επί συµβάσει έργου νοµικών ειδικευµένων σε θέµατα 
Γερµανικού και Eυρωπαϊκού Kοινωνικού και Aσφαλιστικού ∆ικαίου, 
Προσφυγικού ∆ικαίου και ∆ικαίου Αλλοδαπών, µε πολύ καλή γνώση 
µιάς εκ των γλωσσών Γερµανικής, Aγγλικής ή Γαλλικής καθώς και 
µε ικανότητα χειρισµού των εκάστοτε απαιτουµένων εφαρµογών 
(επεξεργασίας κειµένου, διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
βάσεως δεδοµένων, κλπ) 

ε.   Θέσεις διερµηνέων. 

Γ. Θέσεις αποσπασµένων 

1. Στο Kέντρο δύνανται επίσης να αποσπώνται και υπηρετούν 
υπάλληλοι ελληνικών ή αλλοδαπών δηµοσίων ή ιδιωτικών 
οργανισµών, εφόσον πληρούν τα αναφερόµενα στην περιγραφή των 
θέσεων προσόντα, πληρούν ανάγκες του «Kέντρου» και δεν 
επιβαρύνουν οικονοµικώς το «Kέντρο».  

2. Yπό τις αυτές προϋποθέσεις δύνανται να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους και  εθελοντές. 

Άρθρο 16 
Ειδικές ∆ιατάξεις 

Το «Κέντρο» δύναται να συνεργάζεται για την εκπλήρωση των 
σκοπών του µε την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Μεταναστών, 
Προσφύγων και Παλιννοστούντων (ΦΕΚ Α΄ 255/23-11-2006 
Τεύχος Α, διορθώσεις σφαλµάτων ΦΕΚ 268/19-06-2006, Τεύχος 
Α).  

 

Το παρόν καταστατικό υπογράφεται εις πενταπλούν, ένα αντίτυπο 
θα κατατεθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών, δύο θα 
τηρούνται στην εταιρεία και τα λοιπά δύο στην Αρχιγραµµατεία της 
Ιεράς Συνόδου.  

 

ΓΙΑ ΤΟΝ Ι∆ΡΥΤΗ -  

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ 

 

 

 

† Ο � θην� ν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος 


