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ΑΘΗΝΑ, Σεπτέμβριος 2014 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Με  τον Κανονισμό υπ’ αριθμ. 234/2012 καταργείται  το «Κέντρο Συμπαραστάσεως 

Παλιννοστούντων Μεταναστών» και το «Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» ως 

υπηρεσίες  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  και  ορίζεται  η  καθολική  διαδοχή  και 

υποκατάσταση των υπηρεσιών αυτών από την Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα  με  την  επωνυμία  «Κέντρο  Συμπαραστάσεως  Παλιννοστούντων  και 

Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων»  (Καταστατικό της Εταιρείας, 

Πρωτοδικείο  Αθηνών  αριθμ.  11561/2012).  Για  κάθε  θέμα  που  αφορά  στις 

δραστηριότητες  του  «Κέντρου»  αποφασίζει  συλλογικά  η  τριμελής  Διοικούσα 

Επιτροπή. Στο άρθρο 7 παρ.1α ορίζεται Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) 

του «Κέντρου» ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 

κ. Αθηναγόρας. Επίσης, εισηγήτρια της Δ.Ε. ορίζεται η κ. Ευθαλία Παππά (άρθρο 7 

παρ.1β  του  Καταστατικού)  και  Διευθυντής  του  «Κέντρου»  ο  Πανοσολογιώτατος 

Αρχιμ.  π.  Τιμόθεος Άνθης  (άρθρο 7 παρ.1γ  του Καταστατικού),  νυν Μητροπολίτης 

Θεσσαλιώτιδος και Φαναριoφερσάλων.  

Με την από 25.8.2014 Απόφαση της Ιεράς Συνόδου ορίστηκε η αντικατάσταση του 

Διευθυντή  του  «Κέντρου»  και  η  ανάληψη  των  καθηκόντων  από  τον 

Πανοσολογιώτατο  Αρχιμανδρίτη    κ.  Χρυσόστομο  Συμεωνίδη  (Τροποποίηση  και 

Κωδικοποίηση Καταστατικού της Εταιρείας, Πρωτοδικείο Αθηνών αριθμ. 644/2014). 

Το  χρονικό  διάστημα  από  τον  Σεπτέμβριο  του  2013  μέχρι  και  τον  Αύγουστο  του 

2014 η Δ.Ε. συνήλθε 6 φορές σε συνεδρίαση (στις 10.9.2013,  24.10.2013, 5.2.2014, 

30.5.2014, 18.7.2014 και 25.8.2014). Την ευθύνη για την γραμματειακή στήριξη των 

συνεδριάσεων είχε η κ. Ελένη Χριστοδούλου. 

 

Με την αριθμ. 3725/1562/3.9.2012 Απόφαση της Ιεράς Συνόδου εγκρίθηκαν: 

• Οι  αποσπάσεις  της  κ.  Ευθαλίας  Παππά  στην  θέση  υπαλλήλου  του  Γραφείου 

Νομικής  Προστασίας,  Κοινωνικής  Στήριξης  και  Συνηγορίας  Αιτούντων  Άσυλο, 

Προσφύγων  και  Μεταναστών  ‐    Οικουμενικό  Πρόγραμμα  Προσφύγων  και  η 

ανάθεση  καθηκόντων  Προϊσταμένης  του  ανωτέρω  Γραφείου,  της  κ.  Αγγελικής 

Καρόζα στην θέση υπαλλήλου του Γραφείου Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και 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Κοινωνικής  Στήριξης  Παλιννοστούντων  του  «Κέντρου»  και  η  ανάθεση 

καθηκόντων Προϊσταμένης του ανωτέρω Γραφείου, της κ. Ελένης Χριστοδούλου 

στην  θέση  γραμματέως  του  «Κέντρου»  καθώς  και  της  Διοικούσας  Επιτροπής 

αυτού και της κ. Μαρίας Παπουτσόγλου στη θέση της βοηθού γραμματέως του 

«Κέντρου». 

• Η  πρόσληψη  του  κ.  Αντωνίου  Παπαντωνίου  ως  ειδικού  Συμβούλου  του 

«Κέντρου» με σύμβαση άμισθης εντολής. 

• Η  παράλληλη  ανάθεση  καθηκόντων  στο  Γραφείο  Μελετών  και  Ερευνών  του 

«Κέντρου», χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, στην κ. Ευαγγελία Δουρίδα, Γραμματέα της 

Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Μεταναστών Προσφύγων και Παλιννοστούντων. 

Με  απόφαση  της  από  10.9.2012  Δ.Ε.  του  «Κέντρου»  αποφασίστηκε  η  ανάθεση 

καθηκόντων  λογιστικής  υποστήριξης  του  «Κέντρου»,  στο  κ.  Δαμιανό  Ευστρατιάδη 

με αμοιβή η οποία θα εξασφαλίζεται από τα επιδοτούμενα Προγράμματα. 

 

Αναλυτικότερα  κατά  το  υπό  εξέταση  χρονικό  διάστημα  (Σεπτέμβριος  2013  ‐ 

Αύγουστος 2014) οι εργαζόμενοι στο «Κέντρο» ήταν οι ακόλουθοι:  

Στο Διοικητικό και Λογιστικό Γραφείο 

Η κ. Ελένη Χριστοδούλου και η κ. Μαρία Παπουτσόγλου  

Στο Γραφείο Μελετών και Ερευνών 

Η κ. Ευαγγελία Δουρίδα 

Στο  Οικουμενικό  Πρόγραμμα  Προσφύγων  (Γραφείο  Νομικής  Προστασίας, 

Κοινωνικής  Στήριξης  και  Συνηγορίας  Αιτούντων  Άσυλο,  Προσφύγων  και 

Μεταναστών) 

Η  κ.  Ευθαλία  Παππά  καθώς  και  δεκαπέντε  εξωτερικοί  συνεργάτες,  στο  πλαίσιο 

προγραμμάτων  για  τους  πρόσφυγες,  τα  οποία  υλοποιεί  το  ανωτέρω  Γραφείο  και 

χρηματοδοτούνται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Προσφύγων  μέσω  του  Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Πρόνοιας  και Ασφάλισης  και  την Ύπατη Αρμοστεία  του ΟΗΕ 

για τους πρόσφυγες,  συγκεκριμένα εργάστηκαν: 

Δικηγόροι  7 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Διερμηνείς  3 

Κοινωνικός επιστήμονας  1 

Αξιολογητής  1 

Κοινωνικοί Λειτουργοί  2 

Λογιστής  1 

Για τις δραστηριότητες του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων υποβάλλεται 

χωριστή Έκθεση, την οποία συντάσσει η κ. Ευθαλία Παππά.  

Στο  Γραφείο  Ασφαλιστικής  Συμβουλευτικής  και  Κοινωνικής  Στήριξης 

Παλιννοστούντων 

Η κ. Αγγελική Καρόζα. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ TOY «ΚΕΝΤΡΟΥ» 

Κατά  το  χρονικό  διάστημα  Σεπτεμβρίου  2013‐Αυγούστου  2014  οι  δραστηριότητες 

του «Κέντρου», επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:  

• Στην παρακολούθηση της εξέλιξης της μετανάστευσης στην Eλλάδα και την 

Eυρώπη και  τη συνέχιση  του εμπλουτισμού  της «Τράπεζας Πληροφοριών», 

που  τηρείται  στο  «Κέντρο»  για  το  μεταναστευτικό  και  προσφυγικό 

φαινόμενο.  

• Στην παρακολούθηση της Εθνικής Μεταναστευτικής Πολιτικής καθώς και της 

αντίστοιχης  Ευρωπαϊκής  Πολιτικής  σε  θέματα  μετανάστευσης  και  ασύλου, 

σχολιασμός  των  Ευρωπαϊκών  πολιτικών  σε  συνεργασία  με  το  CCME 

(Διεκκλησιαστική Επιτροπή για τους Μετανάστες στην Ευρώπη, με έδρα τις 

Βρυξέλλες). 

• Στην παρακολούθηση Προκηρύξεων από Εθνικούς φορείς και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή  για  υποβολή  αίτησης  για  χρηματοδοτούμενα  προγράμματα  ή 

σχέδια. 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• Στην  υλοποίηση  και  αξιολόγηση  προγραμμάτων/σχεδίων, 

χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους και διεθνείς οργανισμούς. 

• Στη νομική συνηγορία και κοινωνική στήριξη των αιτούντων άσυλο. 

• Στην ασφαλιστική συμβουλευτική των παλιννοστούντων. 

• Στην  συμμετοχή  σε  Δράσεις  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης.  Επίσης, 

ενημέρωση  οργανώσεων,  μελετητών/ερευνητών,  φοιτητών, 

δημοσιογράφων,  φοιτητών  και  υποψήφιων  διδακτόρων  επί  θεμάτων  που 

αφορούν  στην  μετανάστευση  και  το  άσυλο  καθώς  και  την  δραστηριότητα 

του  «Κέντρου»  και  της  Εκκλησίας.  Σημειωτέον  ότι  κατά  το  χρονικό  αυτό 

διάστημα  φοιτητές  διαφόρων  Σχολών  από  ελληνικά  και  ξένα  Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  εζήτησαν  εξειδικευμένα  στοιχεία  από  τις 

δραστηριότητες  των  γραφείων  για  τη  σύνταξη  διδακτορικών  ή 

μεταπτυχιακών εργασιών με θέμα την δραστηριότητα της Εκκλησίας και τις 

θέσεις της στο Μεταναστευτικό φαινόμενο. 

• Στην συμμετοχή σε Συνέδρια, Hμερίδες/σύνταξη εισηγήσεων. 

• Στην  συμμετοχή  σε  Oμάδες  Eργασίας  στην  Ελλάδα  και  στο  εξωτερικό  με 

σχετικές  εισηγήσεις  τόσο  επί  των  εξεταζόμενων  θεμάτων  όσο  και  επί  της 

δραστηριότητας  της  Εκκλησίας,  η  οποία  στοχεύει  στην  στήριξη  των 

μεταναστών και προσφύγων. 

• Στην συνεργασία με Δίκτυα και Διεθνείς Oργανισμούς. 

• Στην συνεργασία με Συλλογικότητες Μεταναστών. 

 

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ  

3.1.Παρακολούθηση εξέλιξης μεταναστευτικού φαινομένου 

H  παρακολούθηση  και  μελέτη  των  εξελίξεων  του  μεταναστευτικού  φαινομένου 

συνιστά συνεχή και αδιάκοπη δραστηριότητα του Γραφείου Μελετών και Ερευνών 

του Κέντρου από την ίδρυσή του. Πιο συγκεκριμένα συνίσταται στα ακόλουθα: 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• Στην  παρακολούθηση  της  ελληνικής  και  ξένης  βιβλιογραφίας  για  θέματα 

μετανάστευσης, παλιννόστησης, παροχής ασύλου και προσφύγων  (έρευνες 

που διεξάγονται, νέα δημοσιεύματα κ.λπ.). 

• Στον  εμπλουτισμό  της  βιβλιοθήκης  του  «Κέντρου»  με  τα  κυριότερα 

δημοσιεύματα ‐στο βαθμό που το επιτρέπουν τα οικονομικά του «Κέντρου» 

και  χρησιμοποιώντας  τα  οικονομικότερα  μέσα  όπως  π.χ.  τη  φωτοτύπηση 

σημαντικών  κειμένων  ή  τη  λήψη  τους  από  το  Διαδίκτυο,  όπου  αυτό  είναι 

δυνατό. Έμφαση δόθηκε στη συγκέντρωση βιβλιογραφίας για τις διακρίσεις, 

το  ρατσισμό,  τα  εγκλήματα  μίσους  και  για  τις  συνθήκες  κράτησης 

αλλοδαπών σε προαναχωρησιακά κέντρα και σε κρατητήρια. 

• Στην συγκέντρωση εισηγήσεων και πρακτικών συνεδρίων. 

• Στην συγκέντρωση της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας.  

• Στην  μελέτη  και  συγκέντρωση  εκθέσεων  και  άλλων  κειμένων  Ευρωπαϊκών 

και  Διεθνών  Oργανισμών,  σχετικά  με  την  εξέλιξη  και  τις  προοπτικές  της 

μετανάστευσης και του προσφυγικού φαινομένου, τις εξελίξεις σχετικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. 

• Στην  παρακολούθηση  του  ελληνικού  και  ξένου  ημερήσιου  και  περιοδικού 

τύπου  αναφορικά  με  το  μεταναστευτικό  και  το  προσφυγικό  φαινόμενο. 

Συλλογή αποκομμάτων  τύπου,  τα οποία  ταξινομούνται σε 95 διαφορετικές 

ενότητες,  μερικές  εκ  των  οποίων  περιλαμβάνουν  και  επιμέρους 

υποκατηγορίες.  Τα  αποκόμματα  καταχωρούνται  σε  ηλεκτρονική  βάση 

δεδομένων  προκειμένου  να  είναι  εύκολα  και  γρήγορα  διαθέσιμα  προς 

χρήση.  Συγκεκριμένα,  η  κ.  Παπουτσόγλου,  από  τον  Σεπτέμβριο  του  2013 

μέχρι  και  τον  Ιούλιο  του  2014  (όπου  και  έλαβε  την  θερινή  της  άδεια  πριν 

υποβάλει  την  αίτησή  της  για  συνταξιοδότηση)  είχε  διαβάσει, 

κατηγοριοποιήσει, ταξινομήσει χρονολογικά σε κλασέρ και έχει καταχωρήσει 

στο ηλεκτρονικό αρχείο (πρόγραμμα EndNote) 3.480 αποκόμματα τύπου. Το 

σύνολο  των  μέχρι  σήμερα  καταχωρημένων  στο  ηλεκτρονικό  αρχείο  είναι 

30.094 αποκόμματα. 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• Στην  συγκέντρωση  υλικού  από  τις  δράσεις  των  ελληνικών  και  ξένων  Mη 

Kυβερνητικών  Oργανώσεων  ‐Eκκλησιαστικών  και  μη‐,  οι  οποίες 

δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  της  μετανάστευσης,  του  προσφυγικού 

φαινομένου, των εγκλημάτων μίσους και άλλων συναφών θεμάτων 

• Στην  καταγραφή  της  εμπειρίας  από  την  επικοινωνία  με  αλλοδαπούς  και 

συλλογικότητες αλλοδαπών και συστηματοποίηση του σχετικού υλικού. 

 

3.2.  Eπεξεργασία  Προτάσεων  και  Σχεδίων  για  την  υλοποίηση  Eυρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 

Ο π. Τιμόθεος Άνθης, η κ. Ευθαλία Παππά και η κ. Ευαγγελία Δουρίδα, εξέτασαν τις 

προϋποθέσεις  και  αναζήτησαν  συνεργάτες  για  την  υποβολή  προτάσεων  σε  μια 

σειρά από προκηρύξεις: 

• Πρόσκληση  για  υποβολή  προτάσεων  στο  πλαίσιο  του  ετήσιου  προγράμματος 

2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Τον Σεπτέμβριο 

του  2013  το  «Κέντρο»  εξέτασε  την  πρόταση  της  ΜΚΟ  PRAKSIS  για  κοινή 

υλοποίηση του έργου 1.2.δ/12: «Ο διαθρησκευτικός διάλογος ως μέσο για την 

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής και την ένταξη των μεταναστών». Η 

υποβολή πρότασης δεν ολοκληρώθηκε διότι υπήρχε δυσκολία στην εξασφάλιση 

του ποσού της σχετικής Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.  

• Το «Κέντρο» στήριξε  το «Επικοινωνιακό και Μορφωτικό  Ίδρυμα  της Εκκλησίας 

της Ελλάδος» (Ε.Μ.Ι.Ε.Ε.)/Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας στην αναζήτηση 

εταιρικού  σχήματος,  στη  συγγραφή αίτησης  και  την  σχετική  υποβολή  της  στις 

20/9/2013,  ως  συντονιστής  στο  Υπουργείου  Εσωτερικών  (Γενική  Γραμματεία 

Πληθυσμού  &  Κοινωνικής  Συνοχής,  Γενική  Διεύθυνση  Μεταναστευτικής 

Πολιτικής  και  Κοινωνικής  Ένταξης,  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Ένταξης,  Τμήμα 

Εφαρμογής),  η  οποία  και  έλαβε  αριθμό  πρωτ.  4500/13.  Η  ανωτέρω  αίτηση  – 

πρόταση  (με  τίτλο  «Ράδιο‐Enmigrinto»)  του  Ε.Μ.Ι.Ε.Ε.  εντασσόταν  στο πλαίσιο 

του  Ετησίου  Προγράμματος  2012  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Ένταξης  Υπηκόων 

Τρίτων  Χωρών  (Έργο  1.2.στ/12:  «Παραγωγή  πιλοτικού  ραδιοφωνικού  υλικού 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(εκπομπές) για θέματα που αφορούν στις μεταναστευτικές κοινότητες», Δράση 

1.2./12:  «Ευαισθητοποίηση  κοινωνίας  υποδοχής  σε  θέματα  που  άπτονται  της 

ένταξης  των  μεταναστών‐ενδυνάμωση  των  νομίμως  διαμενόντων  π.τ.χ.», 

Προτεραιότητα 1: Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών 

Βασικών  αρχών  για  την  πολιτική  ένταξης  των  μεταναστών  στην  Ευρωπαϊκή 

Ένωση»). Το Ε.Μ.Ι.Ε.Ε. επέλεξε να καταθέσει την αίτηση‐πρόταση σε συνεργασία 

με  οργανώσεις  που  πρότεινε  το  «Κέντρο»  ήτοι  την  Κοινωνική  Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ και την εταιρεία παραγωγής PAUSILYPON FILMS ΕΠΕ. Ο 

προτεινόμενος  προϋπολογισμός  της  αίτησης‐πρότασης  ήταν  299.823,13  ευρώ. 

Τελικά  όμως  ο  διαγωνισμός  κηρύχθηκε  άγονος  και  επαναπροκηρύχθηκε  τον 

Αύγουστο του 2014. Το «Κέντρο» καθώς και το Ε.Μ.Ι.Ε.Ε. εξέτασαν εκ νέου την 

νέα  προκήρυξη  αλλά  θεώρησαν  ότι  τα  χρονοδιαγράμματα  και  οι  οικονομικοί 

περιορισμοί δεν ήταν ευνοϊκοί. 

• Το  Μάρτιο  του  2014  ανταποκρινόμενοι  στο  αίτημα  συνεργασίας  του  CCME 

(Διεκκλησιαστική  Επιτροπή  για  τους  Μετανάστες  στην  Ευρώπη)  αποστείλαμε 

περιγραφή  δράσης  συνοδευόμενη  από  αντίστοιχο  προϋπολογισμό  (ήτοι 

40.794,00)  για  το  project  με  τίτλο  FOrMIDABLE  –  Freedom of Movement  –  In‐

formation,  Debate,  Action.  Believing  in  a  Learning  Europe  με  συντονιστές  το 

CCME και το Eurodiaconia στο πλαίσιο της Call (προκήρυξης) Fundamental rights 

and Citizenship  

(Call:  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_frc_ag_en.pdf).  Τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποβαλόμενων αιτήσεων της ανωτέρω Call 

δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί. 

• Στις 21.3.2014 το «Κέντρο» κατέθεσε αίτηση με τίτλο «Πλησίον» στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Προάσπιση Δικαιωμάτων και ενίσχυση 

του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ»/ΕΟΧ Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΜΚΟ «Είμαστε 

όλοι Πολίτες» (αριθ. πρωτ. Ιδρύματος Μποδοσάκη: 28/21.3.2014). Η αίτηση που 

κατάθεσε  το  «Κέντρο»  αφορούσε  έργο  το  οποίο  είχε  ως  αντικείμενο  την 

ανάληψη  δράσεων  ευαισθητοποίησης  για  τα  εγκλήματα  μίσους,  δηλαδή  για 

εκληματικές  συμπεριφορές  που  βασίζονται  σε  προκαταλήψεις.  Κατά  την 

υλοποίηση του έργου έμφαση θα δινόταν σε περιστατικά βίας κατά αλλοδαπών 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με ρατσιστικό κίνητρο. Οι δράσεις θα απευθύνονταν στον γενικό πληθυσμό της 

Ιεράς  Μητρόπολης  Ιλίου,  Αχαρνών  και  Πετρουπόλεως,  σε  κληρικούς  και 

ενορίτες  τριών  πιλοτικών  ενοριών  της  εν  λόγω  Μητρόπολης  καθώς  και  σε 

κληρικούς και ενοριακά στελέχη άλλων Μητροπόλεων. Οι δράσεις αφορούσαν 

στη διαμόρφωση έντυπου υλικού,  την αρθρογραφία στον εκκλησιαστικό  τύπο, 

τη  διαμόρφωση  σχετικού  υλικού  για  να  φιλοξενηθεί  σε  ιστοσελίδες,  τη 

διοργάνωση  κύκλων  ομαδικών  συζητήσεων  στις  πιλοτικές  ενορίες  και  την 

πραγματοποίηση  ημερίδας.  Οι  ανωτέρω  δράσεις  θα  προβάλλονταν  από  το 

ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο σχεδιασμό, την υλοποίηση 

και  την  προβολή  των  δράσεων  θα  συμμετείχαν  μέλη  μεταναστευτικών 

κοινοτήτων. Ο σχεδιασμός των δράσεων, πέραν της εκτίμησης των αναγκών στο 

μικροεπίπεδο  των  πιλοτικών  ενοριών,  θα  βασιζόταν  στο  υλικό  που  θα 

συγκεντρωνόταν από την παρακολούθηση και καταγραφή του φαινομένου των 

εγκλημάτων μίσους. 

Με την από 6.5.2014 επιστολή του Ιδρύματος Μποδοσάκη ενημερωθήκαμε ότι 

το  αίτημά  μας  για  χρηματοδότηση  δεν  μπορούσε  να  ικανοποιηθεί  διότι  η 

αίτηση  του  «Κέντρου»  δεν  πληρούσε  τις  προϋποθέσεις  επιλεξιμότητας 

υποψήφιου  φορέα  υλοποίησης  του  έργου  που  έχουν  τεθεί  από  το  Ίδρυμα 

Μποδοσάκη. Κατόπιν αιτήματος μας το Ίδρυμα Μποδοσάκη μας ενημέρωσε ότι 

σύμφωνα με το καταστατικό του «Κέντρου» αυτό εξαρτάται από την Εκκλησία 

της  Ελλάδος,  ήτοι  από  Ν.Π.Δ.Δ.,  της  οποίας  και  αποτελεί  θυγατρικό  νομικό 

πρόσωπο  και  η  Εκκλησία  της  Ελλάδος  έχει  την  εξουσία  διαχείρισης  της  και 

ορισμού  της  Διοικούσας  Επιτροπής.  Ακολούθησε  επιστολή  (με  αριθμ.  Πρωτ. 

49/20.5.2014)  του  «Κέντρου»  με  διευκρινήσεις  σχετικά  με  την  νομική  μορφή 

και φύση της Εκκλησίας της Ελλάδος, μοναδικού εταίρου του «Κέντρου». 

• Τα  στελέχη του «Κέντρου» εξετάσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε ανοικτή 

προκήρυξη  για  την  καταπολέμηση  της  ξενοφοβίας  που  προκήρυξε  το  Ίδρυμα 

«Open  Society».  Παρότι  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  ήταν  ευνοϊκές  για  τον 

φορέα  αποφασίστηκε  να  μην  αιτηθεί  σχετικά  το  «Κέντρο»  διότι  το  ανωτέρω 

Ίδρυμα χρηματοδοτείται από τον George Soros. 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Γενικότερα,  το  τμήμα  μελετών  του  «Κέντρου»  κατά  το  υπό  εξέταση  χρονικό 

διάστημα (Σεπτέμβριος 2013 ‐ Αύγουστος 2014) στήριζε αδιάλειπτα την υλοποίηση 

των  προγραμμάτων  που  αναλάμβανε  το  Οικουμενικό  Πρόγραμμα  Προσφύγων 

(Γραφείο  Νομικής  Προστασίας,  Κοινωνικής  Στήριξης  και  Συνηγορίας  Αιτούντων 

Άσυλο,  Προσφύγων  και  Μεταναστών)  στο  πλαίσιο  χρηματοδότησης  από  το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων  (ΕΤΠ) μέσω  του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. 

Επιπλέον,  η  κ.  Ευαγγελία  Δουρίδα  ανέλαβε  το  συντονισμό  του  Σχεδίου  «Σκέπη» 

(ΕΤΠ 2012, Ενέργεια Α, Δράση Α4). Το Σχέδιο διήρκεσε από 1.11.2013 έως 30.6.2014 

και  είχε  ως  σκοπό  την  παροχή  υπηρεσιών  κοινωνικής  μέριμνας  σε  ευάλωτες 

περιπτώσεις της ομάδας στόχος από μια κοινωνική λειτουργό με τη συνδρομή ενός 

διερμηνέα  στα  αραβικά,  περιελάμβανε  δε  μεταξύ  άλλων,  παραπομπές  σε 

κοινωνικές υπηρεσίες για ψυχοκοινωνική φροντίδα, σε νοσοκομεία για εξετάσεις ή 

νοσηλεία, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε ΜΚΟ για τοποθέτηση 

σε  ξενώνες/καταλύματα  καθώς  και  την  παρακολούθηση  της  εξέλιξης 

επωφελουμένων  ατομικά.  Κατά  τη  διάρκεια  της  υλοποίησης  του  Σχεδίου 

εξυπηρετήθηκαν 205 άτομα  /263 εξυπηρετήσεις,  εάν και ο  επιχειρησιακός στόχος 

του  Σχεδίου  σύμφωνα  με  την  Εγκριτική  Απόφαση  του  Υπουργείου  Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 

μέριμνας  σε 180 άτομα της ομάδας στόχος. 

Επίσης,  η  κ.  Ευαγγελία  Δουρίδα  συνέταξε  την  αναμορφωμένη  αίτηση 

χρηματοδότησης  του  Σχεδίου  «Σκέπη  ΙΙ»  (ΕΤΠ  2013,  Ενέργεια Α,  Δράση Α4)  με  τα 

αντίστοιχα δελτία καθηκόντων των στελεχών που θα εργαστούν σε αυτό καθώς και 

την  βεβαίωση  έναρξης  του  ανωτέρω  Σχεδίου.  Το  Σχέδιο  «Σκέπη  ΙΙ»  αποτελεί 

συνέχεια  του  Σχεδίου «Σκέπη» με διάρκεια υλοποίησης η οποία ορίζεται από  την 

1.9.2014  –  28.2.2015  και  επιχειρησιακό  στόχο  την  παροχή  υπηρεσιών  κοινωνικής 

μέριμνας  σε  120  άτομα  της  ομάδας  στόχος.  Την  ευθύνη  του  συντονισμού  του 

ανωτέρω Σχεδίου έχει η κ. Δουρίδα. 

Τέλος,  η  κ.  Ευαγγελία  Δουρίδα  συνέταξε  τις  τελικές  εκθέσεις  αξιολόγησης  για  3 

Σχέδια που υλοποιούσε το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων. Η αξιολόγηση που 

εφαρμόστηκε  ήταν  εσωτερική  και  on  going  με  σκοπό  την  διαπίστωση  των  ορίων 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εφαρμογής των Σχεδίων,  την ανάδειξη δηλαδή των  ισχυρών σημείων τους και  τον 

εντοπισμό  των  αδύναμών  τους  σημείων  προκειμένου  να  εξετασθεί  η  τυχόν 

αναπροσαρμογή  τους,  με  γνώμονα  κυρίως  την  καλύτερη  ανταπόκριση  των 

παρεχόμενων  υπηρεσιών  στις  ανάγκες  της  ομάδας  στόχος.  Για  τις  ανάγκες  της 

τελικής αξιολόγησης πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τα στελέχη των Σχεδίων 

καθώς  και  ομαδικές  συναντήσεις  με  αυτά,  ελήφθησαν  υπόψη  οι  περιγραφές  των 

Σχεδίων,  οι  συμβάσεις  και  τα  δελτία  καθηκόντων  των  στελεχών,  οι  εκθέσεις 

αποπληρωμής με τα αντίστοιχα στατιστικά των εξυπηρετούμενων του φορέα και με 

πληροφορίες αναφορικά με τον τύπο της εξυπηρέτησης, οι θεσμικές αλλαγές και οι 

αλλαγές  στη  διοικητική  πρακτική,  δημοσιεύματα  τύπου  αλλά  και  πρόσφατες 

εκθέσεις  και  στατιστικά  των αρμόδιων αρχών,  διεθνών οργανισμών,  ανεξάρτητων 

αρχών, μη κυβερνητικών οργανώσεων ή Ευρωπαίων Επιτρόπων για την κατάσταση 

του  ασύλου  στην  Ελλάδα.  Συγκεκριμένα,  στο  Υπουργείο  Εργασίας,  Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας κατατέθηκε: 

• Τον  Νοέμβριο  του  2013  αξιολόγηση  για  το  Σχέδιο  «Συνδρομή  –  Επείγον» 

(Επείγοντα Μέτρα του ΕΤΠ 2013, Μέτρο 4.2.2.). 

• Τον Αύγουστο του 2014 αξιολόγηση για το Σχέδιο «Ιλισός» (ΕΤΠ 2012, Ενέργεια 

Α, Δράση Α4). 

• Τον Αύγουστο του 2014 αξιολόγηση για το Σχέδιο «Σκέπη» (ΕΤΠ 2012, Ενέργεια 

Α, Δράση Α4). 

Επίσης,  η  κ.  Ευαγγελία  Δουρίδα  σε  συνεργασία  με  τον  Διευθυντή  του  «Κέντρου» 

αφού  ολοκλήρωσαν  τις  διαδικασίες  για  ένταξη  του  φορέα  στο  Εθνικό  Μητρώο 

Φορέων  Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

Κοινωνικής  Φροντίδας  και  στο  Ειδικό  Μητρώο  Εθελοντικών  μη  Κυβερνητικών 

Οργανώσεων,  προετοίμασε  και  κατέθεσε  στο  αρμόδιο  γραφείο  του  Εθνικού 

Κέντρου  Κοινωνικής  Αλληλεγγγύης  τα  έγγραφα  προκειμένου  για  την  Πιστοποίηση 

του φορέα στην παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας (Απρίλιος του 2014). Τον 

Ιούνιο  του  2014  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  πιστοποίησης  το  Τμήμα  Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  της  Περιφέρειας  Αττικής  ζητά  μια  σειρά  από  συμπληρωμάτικά 

έγγραφα  μεταξύ  των  οποίων  και  την  βεβαίωση  καταχώρησης  της  εταιρείας  στο 

Γενικό ΕΜπορικό Μητρώο. Άμεσα γίνεται η καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ 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και  αποστέλλονται  τα  σχετικά  έγγραφα  στην  Περιφέρεια,  η  οποία  και  εισηγείται 

(εισήγηση  με  αριθ.  Πρωτ.  2207/24.7.2014)  προς  το  ΕΚΚΑ  την  χορήγηση  στο 

«Κέντρο»  της  Ειδικής  Πιστοποίησης  αστικής  μη  κερδοσκοπικής  εταιρείας  στον 

τομέα της Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας. Αναμένεται η οριστικοποίηση της 

σχετικής διαδικασίας και η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. 

 

3.3. Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας 

Ο Πρόεδρος  του «Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – 

Οικουμενικού  Προγράμματος  Προσφύγων»  («Κέντρο»),  Μητροπολίτης  Ιλίου, 

Αχαρνών  και  Πετρουπόλεως  κ.  Αθηναγόρας,  ο  Διευθυντής  και  στελέχη  του 

«Κέντρου»: 

• Είχαν συνάντηση στις 25 Φεβρουαρίου 2014 στα γραφεία της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος με τον κ.  David Di Giovanna, Εντεταλμένο Επίτροπο των 

ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα Μετανάστευσης και Ασύλου.  Κατά την 

διάρκεια  της  συνάντησης  ο  κ.  David  Di  Giovanna  ενημερώθηκε  για  τις 

δραστηριότητες  του  «Κέντρου»,  για  το  θέμα  των  Συρίων  που  φθάνουν  στην 

χώρα αλλά και γενικότερα για την κατάσταση ασύλου στην Ελλάδα 

• Επισκέφθηκαν  στις  14  Απριλίου  2014  το  Προαναχωρησιακό  Κέντρο  Κράτησης 

Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας καθώς και το Κέντρο Φύλαξης Ανηλίκων Αμυγδαλέζας. 

Κατά  την  διάρκεια  της  επίσκεψης  και  ύστερα  από  ενημέρωση  υπηρεσιακών 

παραγόντων των δύο κέντρων (φρουρών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, 

ιατρών  και  υπευθύνων  για  την  παραλαβή  και  διαχείριση  αιτημάτων  ασύλου) 

διαπιστώθηκαν  προβλήματα  που  άπτονται  των  συνθηκών  κράτησης  των  εν 

λόγω Κέντρων. Η επίσκεψη δεν είχε μόνο ενημερωτικό αλλά και φιλανθρωπικό 

χαρακτήρα. Οι ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 

διεμοίρασαν  (μέσω  της  κοινωνικής  υπηρεσίας)  πασχαλινά  σοκολατένια  αυγά, 

χυμούς  και  άλλα  τρόφιμα  σε  ανηλίκους  του  Κέντρου  Φύλαξης  Ανηλίκων 

Αμυγδαλέζας  και  είδη  προσωπικής  υγιεινής  στους  ενήλικους  κρατούμενους. 

Επίσης, της επόμενη μέρα της επίσκεψης γιατροί του Κέντρου έλαβαν φάρμακα 

από το φαρμακείο της Ι. Μητροπόλεως. 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Η  κ.  Ευαγγελία Δουρίδα   σε συνεργασία με  τον Διευθυντή  του «Κέντρου» και  την 

Εισηγήτρια  της  Δ.Ε.  αυτού  διαμόρφωσε  τον  Μάιο  του  2014  την  ιστοσελίδα  του 

φορέα, η οποία και φιλοξενείται στο www.ecclesia.gr. 

Η κ. Ευαγγελία Δουρίδα παρείχε πληροφορίες σε φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές 

και άλλους ενδιαφερόμενους ιδιώτες και φορείς για το ρόλο και τις δραστηριότητες 

του  «Κέντρου»  και  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  σε  θέματα  σχετικά  με  τη 

μετανάστευση.  Επίσης,  η  κ.  Ευαγγελία  Δουρίδα  και  η  κ.  Αθανασία  Κοτσιάτου, 

Επιστημονικά  Υπεύθυνη  του  Σχεδίου  «Σκέπη»  πραγματοποίησαν  ενημερωτικές 

επισκέψεις  στην  Κοινότητα  των  Αφγανών  Μεταναστών  και  Προσφύγων  στην 

Ελλάδα  (27/6/2014)  καθώς  και  στην  Οργάνωση  Ενωμένων  Γυναικών  της  Αφρικής 

(28/6/2014). Σκοπός των συναντήσεων ήταν η παροχή πληροφόρησης για επίκαιρα 

θέματα στους τομείς υγείας, εκπαίδευσης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

 

3.4. Συνέδρια και Hμερίδες 

Η κ. Ευαγγελία Δουρίδα παρακολούθησε: 

• Τη Συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

με θέμα «Χρυσή Αυγή – Τι μέλλει γενέσθαι; Οι άμυνες του κράτους δικαίου και 

της  δημοκρατίας»,  την  Πέμπτη  3  Οκτωβρίου  2013,  στις  13:00,  στην  αίθουσα 

εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος). 

• Τη συνάντηση εργασίας του Συνηγόρου του Πολίτη με μέλη της κοινωνίας των 

πολιτών  για  θέματα  διακρίσεων  την  Παρασκευή  13  Δεκεμβρίου  2013  από  τις 

10:00 έως τις 17:00, στο Ξενοδοχείο Electra Palace (Ναυάρχου Νικοδήμου 18‐20, 

Πλάκα/  Σύνταγμα).  Στην  συνάντηση  αφού  έγινε  αναφορά  μεταξύ  άλλων  στον 

ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην 

ανάγκη  συνεργασίας  του  και  δικτύωσης  με  την  κοινωνία  των  πολιτών, 

δημιουργήθηκαν  4  ομάδες  συζήτησης  ανά  θεματικό  πεδίο  διακρίσεων 

(συγκεκριμένα,  διακρίσεων  λόγω  ηλικίας,  αναπηρίας,  σεξουαλικού 

προσανατολισμού  και  ταυτότητας  φύλου  καθώς  και  εθνοτικής  ή  φυλετικής 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καταγωγής).  Τα  αποτελέσματα  των  συζητήσεων  παρουσιάστηκαν  στην 

ολομέλεια. 

• Την  εκδήλωση  αφιερωμένη  στην  Παγκόσμια  Ημέρα  του  Μετανάστη  που 

διοργάνωσε το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών σε συνεργασία με το Συμβούλιο 

Ένταξης  Μεταναστών  του  Δήμου  Αθηναίων  και  την  PRAKSIS  τη  Δευτέρα  16 

Δεκεμβρίου  2013  από  τις  18:00  έως  τις  20:00,  στο  αμφιθέατρο  του  9,84  FM 

(Πειραιώς  100  –  Τεχνόπολη  Γκάζι).  Το  κύριο θέμα  της  εκδήλωσης ήταν ο  νέος 

κώδικας μετανάστευσης. 

• Τη  συνέντευξη  τύπου  που  διοργάνωσε  ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  Αβικέννα  με 

τίτλο  «Οι  εξελίξεις  στη  Μέση  Ανατολή:  Συρία  &  συνθήκες  περιφερειακής 

σταθερότητας», τη Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014, από τις 18:00 έως τις 20:00, στην 

ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος). 

• Το σεμινάριο «Training workshop on hate crimes for members of the Greek Ra‐

cist  Violence  Recording  Network»  που  συνδιοργάνωσε  το  Γραφείο 

Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού 

για  την  Ασφάλεια  και  τη  Συνεργασία  στην  Ευρώπη  (ΟΑΣΕ)  και  το  Δίκτυο 

Καταγραφής  Περιστατικών  Ρατσιστικής  Βίας  τη  Τρίτη  18  Φεβρουαρίου  2014 

(9:00 – 18:00) και την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 (9:00 – 16:30) στα γραφεία 

της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου  (Νεοφύτου Βάμβα 6, 

Κολωνάκι,  3ος  όροφος).  Το  σεμινάριο  εστίασε  σε  θέματα  αναγνώρισης, 

καταγραφής  και  αντιμετώπισης  των  εγκλημάτων  μίσους.  Παρείχε  στους 

συμμετέχοντες  πληροφορίες  σχετικά  με  το  νομικό  πλαίσιο  αλλά  και  την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες 

για  την  καταπολέμηση  του  φαινομένου  καθώς  και  τρόπους  υποστήριξης  των 

θυμάτων  και  των  κοινοτήτων  που στοχοποιούνται.  Στο  σεμινάριο  συμμετείχαν 

31  εκπρόσωποι  των  οργανώσεων  που  δραστηριοποιούνται  στο  Δίκτυο 

Καταγραφής  Περιστατικών  Ρατσιστικής  Βίας,  συμπεριλαμβανομένων 

οργανώσεων  από  τη  Θεσσαλονίκη,  την  Κρήτη  και  την  Πάτρα.  Δείτε  και  εδώ: 

http://www.osce.org/odihr/111503 

• Την παρουσίαση της έκθεσης «Η Ευρωπαϊκή κρίση και ο αντίκτυπός της στους 

ανθρώπους.  Έκκληση  για  δίκαιες  εναλλακτικές  οδούς  και  λύσεις»  της  Caritas 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Europa.  Η  εκδήλωση  διοργανώθηκε  από  την  Κάριτας  Ελλάς  σε  συνεργασία  με 

την Caritas Ευρώπης την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 

1ος όροφος). 

• Τη συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 

1ος όροφος), η οποία διοργανώθηκε από το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών 

Ρατσιστικής Βίας με θέμα την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Δικτύου για 

το έτος 2013. 

• Την  Ημερίδα  του  Ινστιτούτου  EXELIXIS  τη  Δευτέρα  5  Μαϊου  2014  με  τίτλο 

“Αναζητώντας  Τρόπους  Συνύπαρξης  με  του Θρησκευτικά Διαφορετικούς”,  από 

τις 09:00 έως τις 17:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

(Μεγ.  Βασιλείου  15,  Ρουφ).  Σκοπός  της  Ημερίδας  ήταν  η  διερεύνηση  των 

προκλήσεων  που  προκύπτουν  από  τη  συνύπαρξη  των  θρησκευτικά 

διαφορετικών ατόμων σε μεγαλουπόλεις όπως η Αθήνα. Η Ημερίδα εστίασε στα 

σημεία που διευκολύνουν τη συνύπαρξη των θρησκειών όπως αυτά προκύπτουν 

από τη διδασκαλία τους. 

• Την  Ημερίδα  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  υπό  την  αιγίδα  της  Ελληνικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2014 

με  τίτλο:  “Αλληλεγγύη,  το  κοινωνικό  έργο  της  Εκκλησίας  και  η  Κοινωνική 

Διάσταση  των  Πολιτικών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης”,  στο  αμφιθέατρο  “Γιάννος 

Κρανιδιώτης” του Υπουργείου Εξωτερικών (Ακαδημίας 1). 

 

3.5. Συνεργασίες με Δίκτυα και Διεθνείς Oργανισμούς 

Tο  «Κέντρο»  διατήρησε  τη  συνεργασία  με  το  Eλληνικό  τμήμα  του  Ευρωπαϊκού 

Δικτύου  Kαταπολέμησης  της Φτώχειας  (EAPN)  καθώς  και  με  το  Δικτύο  Ενίσχυσης 

και Στήριξης Μεταναστριών ‐ΔΕΣΜΕ.  

Tο «Κέντρο» συνέχισε την στενή συνεργασία με το CCME (Eπιτροπή των Eκκλησιών 

για  την  Mετανάστευση  στην  Eυρώπη),  η  οποία  γενικότερα  συνίστατο,  μεταξύ 

άλλων, στην από κοινού εξέταση της δυνατότητας υλοποίησης προγραμμάτων, στην 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συμβολή  για  τον  σχολιασμό  των  υπό  προετοιμασία  κειμένων  Ευρωπαϊκών  και 

Διεθνών Oργανισμών. 

Τέλος, το «Κέντρο» είναι μέλος του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής 

Βίας στο οποίο συμμετέχουν 35 οργανώσεις. Η κ. Ευθαλία Παππά και η κ. Ευαγγελία 

Δουρίδα συμμετείχαν σε δύο συναντήσεις των μελών του Δικτύου (στις 9/12/2013 

και τις 5/3/2014) καθώς και σε μία Συνέντευξη Τύπου (στις 2/4/2014). Τα στελέχη 

του  «Κέντρου»  έλαβαν  συνεντεύξεις  από  θύματα  και  συμπλήρωσαν  μία  φόρμα 

καταγραφής  περιστατικών  ρατσιστικής  βίας  (18/10/2013).  Επίσης,  έκαναν  στόλια 

στην  Ετήσια  Έκθεση  για  το  έτος  2013,  στο  ενημερωτικό  φυλλάδιο  του  Δικτύου 

καθώς  και  σε  3  Δελτία  Τύπου  (στις  25/9/2013  σχετικά  με  την  δολοφονία  του 

Παύλου  Φύσσα,  τις  7/1/2014  σχετικά  με  τη  δίκη  για  τη  δολοφονία  του  Σαχζατ 

Λουκμάν και στις 25/3/2014 για την απόσυρση της τροπολογίας του Άρθρου 19 του 

Μεταναστευτικού Κώδικα). 

 

4.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ    ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ 

Το  Γραφείο  όπως  ήδη  αναφέρθηκε  λειτουργεί  με  μία  τακτική  υπάλληλο,  την  κ. 

Αγγελική  Καρόζα  επικουρούμενη  περιστασιακώς  από  δύο  εθελοντές,  τον  κ. 

Παναγιώτη Παγωνάκη, ο οποίος απασχολείται  τους μήνες Νοέμβριο  ‐ Απρίλιο  και 

τον  κ.  Γεώργιο Παπαδόπουλο,  εργαζόμενο  επί  σειρά  ετών  στον  Διακονικό  Ίδρυμα 

της  Στουτγκάρδης  και  ο  οποίος  προσφέρει  τις  υπηρεσίες  του  σε  θέματα 

συνταξιοδοτικού‐ ασφαλιστικού δικαίου μια φορά την εβδομάδα.  

Οι εγκαταστάσεις του ανωτέρω Γραφείου είναι στην Θεσσαλονίκη (Συντριβανίου 4, 

546 21, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 280848, email: kspm.thessaloniki@gmail.com).  

Ο  κύριος  άξονας  των  εργασιών  του  Γραφείου  στην  Θεσσαλονίκη  είναι  η 

Συνταξιοδοτική  Συμβουλευτική  και  η  Διεκπεραίωση  θεμάτων  στην  Γερμανική 

γλώσσα.  Συγκεκριμένα,  οι  δραστηριότητες  του  Γραφείου  αφορούν  στους  εξής 

τομείς: 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4.1.Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

Ο τομέας αυτός επικεντρώνεται στα θέματα: 

• Των συντάξεων γήρατος, χηρείας, ορφάνιας ή αναπηρίας. Ιδιαίτερη σημασία 

δίδεται  στην  υποβολή  ενστάσεων  και  αγωγών  κατά  των  Γερμανικών 

ασφαλιστικών φορέων σε περιπτώσεις απόρριψης των αιτήσεων χορήγησης 

αναπηρικών  συντάξεων.  Η  χρησιμοποίηση  ένδικων  μέσων  γίνεται  και  σε 

γενικότερα  θέματα,  οσάκις  εκτιμάται  ότι  θίγονται  τα  συμφέροντα  των 

παλιννοστούντων. 

• Της  αναγνώρισης  των  χρόνων  γέννησης  και  ανατροφής  των  παιδιών  που 

γεννήθηκαν στη Γερμανία προς λήψιν σχετικού επιδόματος 

• Της εξαγοράς των Γερμανικών ασφαλιστικών εισφορών 

• Της  αναζήτησης  των  ασφαλιστικών  χρόνων  στην  περίπτωση  απώλειας  των 

ασφαλιστικών καρτών και βιβλιαρίων και έκδοση νέων στοιχείων. 

Για  την  διεκπεραίωση  των  παραπάνω  θεμάτων  υποβάλλονται  αιτήσεις  από  το 

«Κέντρο» στους παρακάτω Γερμανικούς Ασφαλιστικούς φορείς: 

o LVA‐Württemberg (ασφαλιστικός φορέας εργατών) 

o BVA für Angestellte (ασφαλιστικός φορέας υπαλλήλων) 

o Bundesknappschaft (ασφαλιστικός φορέας μεταλλωρύχων) 

o Pensionssicherungsverein (Ασφαλιστικός φορέας Αυστρίας). 

4.2. Τομέας Ιατρικής Ασφάλισης 

Στις δραστηριότητες του τομέα αυτού περιλαμβάνονται: 

• Η οικογενειακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

• Η  έκδοση  του  Εντύπου  Ε/121,  προκειμένου  να  ασφαλισθεί  ο  παλιννοστών 

συνταξιούχος στην Ελλάδα 

• Τα επίδομα αρωγής κατ’ οίκον στους έχοντες αναπηρία 

Αρμόδιοι Γερμανικοί Φορείς είναι τα ασφαλιστικά ταμεία ΑΟΚ, ΒΟΝΝ, ΒΚΚ. 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4.3. Τομέας του Γερμανικού ΟΑΕΔ 

Στον τομέα περιλαμβάνονται: 

• Τα παιδικά επιδόματα 

• Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά 

τον πρώτο χρόνο της διαμονής των παλιννοστούντων στην Ελλάδα. 

• Η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση οικογενειακού επιδόματος. 

Η  σχετική  αλληλογραφία  γίνεται  σε  καθημερινή  σχεδόν  βάση  με  τον  γερμανικό 

ΟΑΕΔ (Arbeitsamt Nürnberg). 

4.4. Λοιποί Τομείς δραστηριότητας 

• Η  πληροφόρηση  και  διεκπεραίωση  ζητημάτων  που  έχουν  σχέση  με  την 

γερμανική εφορία, τις τράπεζες, τις φοροαπαλλαγές κλπ. 

• Οι  αιτήσεις  σε  εργοστάσια  και  επιχειρήσεις  στις  περιπτώσεις  που  αυτά 

χορηγούν την λεγόμενη «εργοστασιακή σύνταξη» 

• Η παρέμβαση προς τις ελληνικές υπηρεσίες (Δήμους, Κοινότητες, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, 

ΟΓΑ, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) 

4.5. Εξυπηρετηθέντες  

Κατά  την  υπό  εξέταση  περίοδο  προσέγγισαν  τον  φορέα  και  αναζήτησαν 

συμβουλευτική  υποστήριξη,  προσωπικώς,  τηλεφωνικώς  και  γραπτώς  1.978 

παλιννοστούντες  κυρίως  από  την  Γερμανία.  Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες 

περιελάμβαναν  προφορική  συμβουλευτική  εργασία,  επεξήγηση  εγγράφων, 

τηλεφωνική  επικοινωνία  με  συνταξιοδοτικούς,  ασφαλιστικούς,  εργοδοτικούς  κλπ. 

φορείς  της  Γερμανίας,  σύνταξη  επιστολών  στη  γερμανική  γλώσσα,  καθώς  και 

συμπλήρωση γερμανικών εγγράφων.  

 

 

Σε 2.089 θέματα παρασχέθηκαν συμβουλές, επεξηγήσεις και προωθήθηκαν λύσεις. 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Ειδικότερα: 

Συντάξεις:                                           1.362 

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη:            198 

Εργοστασιακες συντάξεις:                       280 

Οικογενειακές παροχές:                            84 

Διάφορα (ανεργία, σχέσεις με 

Τράπεζες, εφορία κλπ.):                            165 

 

Για  την  διεκπεραίωση  των  παραπάνω  υποθέσεων  το  Γραφείο  εκτός  της 

συμβουλευτικής  υποστήριξης  ήλθε  σε  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τις  γερμανικές 

υπηρεσίες (135 τηλεφωνικές κλήσεις), συνέταξε 711 επιστολές και συμπλήρωσε τα 

απαιτούμενα  έντυπα.  Επίσης  κατάθεσε  11  ενστάσεις  και  αγωγές  στα  γερμανικά 

κοινωνικά δικαστήρια. 

 

Το  Γραφείο  προκειμένου  να  εξυπηρετήσει  τους  παλιννοστούντες,  έχει  αναπτύξει 

συνεργασίες με τους Ελληνικούς Ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ‐ΟΓΑ‐ΟΑΕΕ), καθώς και 

τους Γερμανικούς DRV, AOK, όπως και με τις Εφορίες Ελλάδος και Γερμανίας.  

 

Στις 3 Οκτωβρίου 2013 ύστερα από  πρόσκληση του Γερμανικού Γενικού Προξενείου 

η κ. Αγγελική Καρόζα εκπροσώπησε το Γραφείο  στην Εθνική Εορτή της Γερμανίας. 

Κάθε χρόνο λαμβάνει χώρα συνάντηση του Γραφείου με τον γερμανικό ασφαλιστικό 

φορέα κατά την διάρκεια της επίσκεψής του τελευταίου στη Θεσσαλονίκη. Το 2014 

έγιναν δύο συναντήσεις στις 30.4 και 7.5. στο Γκαίτε. Επίσης, το Γραφείο έχει καλή 

συνεργασία με το Γερμανικό Προξενείο. 

 

Τη  χρονιά  αυτή  το  Γραφείο  ανέπτυξε  μια  πολύ  καλή  συνεργασία  με  τον 

νεοϊδρυθέντα  σύλλογο Hellenic  Silverstars.  Ο  Σύλλογος  αυτός  ιδρύθηκε  από 

επαναπατρισθέντες μετανάστες καθώς και Γερμανούς που κατοικούν στην Ελλάδα. 

Ο  Σύλλογος  επιδιώκει  την  ανάδειξη  των  προβλημάτων  που  συνήθως 

αντιμετωπίζουν  οι  παλιννοστούντες  και  οι  οικογενειές  τους  και  επιχειρεί  την 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επίλυσή  τους  μέσω  της    πληροφόρησης  και  συμπαράστασης  στις  αρμόδιες 

συμβουλευτικές  υπηρεσίες.  Επίσης  πραγματοποιεί  παραπομπές  στο  Γραφείο  του 

“Κέντρου”  στην  Θεσ/νίκη  (βλ.  σελίδα  του  συλλόγου  Hellenic  Silverstars  στο  Face‐

book). 

 

Στις 7.5.2014 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση στο Ινστιτούτο Γκαίτε της 

Θεσσαλονίκης με συμμετοχή των Ελληνικών και Γερμανικών Ασφαλιστικών Φορέων. 

Στη διάρκεια της Εκδήλωσης η κ. Αγγελική Καρόζα παρουσίασε τις δραστηριότητες 

του Γραφείου του «Κέντρου» στην Θεσ/κη και έδωσε απαντήσεις σε συγκεκριμένα 

ερωτήματα που έθεσαν οι παρευρισκόμενοι. 

 

Μέχρι σήμερα το Γραφείο έχει γίνει αποδέκτης  σημαντικού αριθμού τηλεφωνικών 

και  γραπτών  ερωτήσεων  από  όλη  την  Ελλάδα.  (Κρήτη,  Δωδεκάνησα,  Θεσσαλία, 

Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη). Λόγω των αποστάσεων, τα πολυσέλιδα έντυπα, τα 

οποία μόνο το Γραφείο διαθέτει, συμπληρώνονταν τηλεφωνικώς με τις προφανείς 

δυσκολίες  (τηλεφωνική  συμπλήρωση  εντύπων  κατόπιν  αποστολή  τους  στους 

ενδιαφερόμενους για υπογραφή και τέλος αποστολή στους αρμόδιους γερμανικούς 

φορείς).  

 

Στις 26.5.2014 επισκέφτηκε το Γραφείο η δημοσιογράφος του Radio France Interna‐

tional  κυρία Charlotte  Stievenard, η οποία πήρε συνεντεύξεις από  την  κ. Αγγελική 

Καρόζα,  τον  κ.  Γεώργιο  Παπαδόπουλο  καθώς  και  από  εξυπηρετούμενους  του 

Γραφείου  που  επισκεφτηκαν  την  ημέρα  της  συνέντευξης  το  γραφείο  μας  για 

επίλυση  θεμάτων τους. Το ρεπορτάζ μεταδοθηκε από το Γαλλικό Ραδιόφωνο. 

 

Ανταποκρινόμενοι σε πρόσκληση του Γερμανικού Γενικού Προξενείου η κ. Αγγελική 

Καρόζα  και  ο  κ.  Γεώργιος  Παπαδόπουλος  εξεπροσώπησαν  το  Γραφείο  στη 

συνάντηση του νέου Γερμανού Πρέσβη με γερμανικούς και ελληνικούς φορείς. 

 

Γενικότερα οι μεταρρυθμίσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας τόσο στην Ελλάδα όσο 

και  γενικότερα  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  έκανε  πολυπλοκότερη  την  διευθέτηση  των 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υποθέσεων των παλιννοστούντων μεταναστών, γεγονός που κατέστησε το έργο του 

«Κέντρου» αναγκαίο και σημαντικό δεδομένου ότι  το «Κέντρο» είναι ο μοναδικός 

φορέας  στην  Ελληνική  Επικράτεια  που  παρέχει  εξειδικευμένη  ενημέρωση  στον 

τομέα αυτό. Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι ορισμένοι από τους παλιννοστούντες 

απευθύνονται  αρχικώς  σε  ιδιώτες  δικηγόρους  ή  και  παρακολουθούν  ορισμένες 

ενημερωτικές  συναντήσεις  με  υπαλλήλους  του  Γερμανικού  Ασφαλιστικού  Φορέα 

(LVA  Deutsche  Rentenversicherung),  οι  οποίοι  επισκέπτονται  ανά  τρίμηνο  την 

Ελλάδα για μία ή δύο ημέρες, για να καταλήξουν όμως τελικά στο αρμόδιο Γραφείο 

του «Κέντρου» της Εκκλησίας, το οποίο είναι το μόνο εξειδικευμένο Γραφείο καθώς 

και  το  μόνο  που  εξασφαλίζει  την  άμεση  εξυπηρέτηση  εντός  των  αυστηρώς 

οριζομένων  προθεσμιών.  Το  πρόβλημα  εκπνοής  των  προθεσμιών  είναι  από  τα 

δυσκολότερα  αλλά  και  συχνότερα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  το  ανωτέρω 

Γραφείο  στις  περιπτώσεις  που  οι  ενδιαφερόμενοι  δεν  απευθύνονται  εξαρχής  σε 

αυτό.  Αξίζει  να  τονιστεί  ότι  το  Γραφείο  συνεργάζεται  στενά    τόσο  με  τους 

Γερμανικούς  Ασφαλιστικούς  Φορείς  όσο  και  με  το  Διακονικό  Έργο  (Diakonisches 

Werk)  της  Ευαγγελικής  Εκκλησίας  της  Στουτγκάρδης  για  τη  διεκπεραίωση  των 

αποστελλομένων  περιπτώσεων  συνταξιοδότησης  ή  άλλων  ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων  των  παλιννοστούντων.  Σύμφωνα  με  στατιστικά  στοιχεία  της 

Ασφαλιστικής  Υπηρεσίας  για  τους  Έλληνες  μετανάστες  στην  Γερμανία,  το  45‐50% 

των  περιπτώσεων  συνταξιοδοτήσεως  Ελλήνων  που  εργάστηκαν  στην  Γερμανία 

διεκπεραιώνεται μέσω του αρμόδιου Γραφείου του «Κέντρου» στην Θεσσαλονίκη.  

Τέλος,  σε  σχέση  με  την  αντίστοιχη  υπηρεσία  του  «Κέντρου»  στην  Αθήνα  εξαιτίας 

του  ότι  η  λειτουργία  της  έχει  διακοπεί  πλέον  των  δύο  δεκαετιών,  η  κ.  Μαρία 

Παπουτσόγλου,  η  οποία  έχει  εργασθεί  στη  Γερμανία  και  γνωρίζει  τη  Γερμανική 

γλώσσα,  σε  συνεργασία  ‐οσάκις  κριθεί  απαραίτητο‐  με  την  κ.  Αγγελική  Καρόζα 

διευθετούσε  μέχρι  και  τον  Ιούλιο  του  2014  περιορισμένο  αριθμό  αιτημάτων  για 

θέματα  συνταξιοδοτικά  Παλιννοστούντων  από  την  Γερμανία.  Η  κ.  Παπουτσόγλου 

υπέβαλε  αίτηση  συνταξιοδότησης  τον  Σεπτέμβριο  του  2014.  Από  τον  Σεπτέμβριο 

του  2013  και  μέχρι  τον  Ιούλιο  του  2014  πραγματοποιήθηκαν  συνολικά  77 

συναντήσεις  με  έλληνες  παλιννοστούντες.  Τα  αιτήματα  αφορούσαν  στην 

συμπλήρωση  εντύπων  συνταξιοδότησης  (43  συναντήσεις),  την  σύνταξη 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συνοδευτικών  επιστολών  (9  συναντήσεις)  και  την  προφορική  μετάφραση 

απαντητικών  επιστολών  του  Γερμανικού  Ασφαλιστικού  Φορέα  (39  συναντήσεις). 

Από  το  σύνολο  των  εξυπηρετουμένων  23  άτομα  προσήλθαν  για  πρώτη  φορά. 

Συνολικά  από  τον  Ιανουάριο  του  2008  μέχρι  και  τον  Ιούλιο  του  2014  η  κ. 

Παπουτσόγλου  εξυπηρέτησε 142 άτομα τα οποία την επισκέφθηκαν 400 φορές. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

+Ο Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 

Αθηναγόρας 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 


