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1. Εισαγωγικά
Η μονοπρόσωπη αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Κέντρο
Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων»,
εφεξής «Κέντρο», με Απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
συστάθηκε τον Ιούλιο του 2012 και διαδέχτηκε το «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων
Μεταναστών» και το «Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων», υπηρεσίες της Ιεράς Συνόδου
που λειτουργούσαν από το 1978 και το 1994 αντίστοιχα. Το «Κέντρο» εκπροσωπεί τριμελής
Διοικούσα Επιτροπή η οποία και αποφασίζει συλλογικά για κάθε θέμα που αφορά τις
δραστηριότητες της εταιρείας εκτός από τα αυτά που ανήκουν στη διαχειριστική αρμοδιότητα
του εταίρου που είναι η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Δ.Ε απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: το
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, το Διευθυντή
του «Κέντρου» Πανοσολογιώτατο Αρχιμ. π. Χρυσόστομο Συμεωνίδη και την Εισηγήτρια,
προϊσταμένη του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων/Εcumenical Refugee Program,
εφεξής ERP, κ. Ευθαλία Παππά. Το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και
τον Αύγουστο του 2016 η Δ.Ε. συνήλθε 8 φορές σε συνεδρίαση (στις 9.9.2015, 4.11.2015,
7.12.2015, 14.1.2016, 17.2.2016, 21.3.2016, 20.5.2016 και 21.7.2016) και αποφάσισε για
τρέχοντα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Γραφείων του «Κέντρου», την υλοποίηση
των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος κατόπιν
σχετικής χρηματοδοτήσεως από διάφορους φορείς, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων,
ενέργειες συνηγορίας & δημοσιότητας, κ.λπ.
Κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριος 2015 - Αύγουστος 2016) οι εκκλησιαστικοί
υπάλληλοι του «Κέντρου», που εργάζονται σε θέσεις διοικητικού και επιστημονικού
προσωπικού ήταν οι ακόλουθοι:
Στο Διοικητικό και Λογιστικό Γραφείο: η κα. Ελένη Χριστοδούλου, στο Γραφείο Μελετών και
Ερευνών: η κα. Ευαγγελία Δουρίδα, στο Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Γραφείο
Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και
Μεταναστών): η κα. Ευθαλία Παππά και στο Γραφείο Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και
Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων: η κα. Αγγελική Καρόζα. Η κα Ε. Παππά και η κα Α.
Καρόζα είναι προϊστάμενες των αντίστοιχων Γραφείων. Στα προγράμματα που υλοποιούνται
από το ERP, απασχολούνται επιπλέον εξωτερικοί συνεργάτες σύμφωνα με τις ανάγκες
υλοποίησης των έργων που αμείβονται από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Αναλυτικά ο
αριθμός, τα ονόματα και οι ειδικότητες των συνεργατών αναφέρονται στις παραγράφους
κατωτέρω όπου περιγράφονται τα υλοποιούμενα προγράμματα.
2. Δραστηριότητες του «Κέντρου»
Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2015 - Αυγούστου 2016 οι δραστηριότητες του
«Κέντρου», επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:






Στην υλοποίηση δράσεων για παροχή νομικής βοήθειας και εκπροσώπησης καθώς και
κοινωνικής στήριξης αιτούντων άσυλο και προσφύγων μέσω σχετικών
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων/ERP)
Στη συμμετοχή σε δράσεις συνηγορίας για το άσυλο και τη μετανάστευση στην Ελλάδα
και την Ευρώπη [σημ.1] τη ξενοφοβία και το ρατσισμό μέσω συνεργασιών και
δικτυώσεων
Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των μικτών μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, τη
Μεσόγειο και την Ευρώπη, της κρίσης στο προσφυγικό, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για
το άσυλο και τη μετανάστευση, μέσα και από τη συμμετοχή σε αντίστοιχες ομάδες
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εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό [σημ.2] και αποστολές συνεργατών σε σημεία
εισόδου και εξόδου προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική επικράτεια
Στη συμμετοχή σε ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης για το προσφυγικό,
υποδοχή διεθνών εκκλησιαστικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα με σκοπό την
ευαισθητοποίηση για το προσφυγικό
Στην ενημέρωση ενδιαφερομένων φορέων για τα θέματα με τα οποία ασχολείται το
«Κέντρο» μετά από υποβολή σχετικών αιτημάτων
Στην ασφαλιστική συμβουλευτική Ελλήνων παλιννοστούντων από Γερμανία (Γραφείο
Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων στη
Θεσσαλονίκη).
Στην αξιολόγηση προγραμμάτων/σχεδίων, χρηματοδοτούμενων από Διεθνείς
Οργανισμούς και εκκλησιαστικές οργανώσεις της Ευρώπης.
Στην παρακολούθηση Προκηρύξεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς
και υποβολή προς έγκριση, προγραμμάτων για χρηματοδότηση από εξωτερικούς
φορείς για υλοποίηση δράσεων που προβλέπονται από το Καταστατικό της Αστικής
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
Στη συμμετοχή σε Συνέδρια, Hμερίδες/σύνταξη και παρουσίαση σχετικών εισηγήσεων
από τους συνεργάτες του «Κέντρου».
Στη συμμετοχή στις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ex Com) της
Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για τους Μετανάστες στην Ευρώπη/Churches'
Commission for Migrants in Europe, εφεξής CCME.
3. Δράσεις πεδίου που υλοποίησε το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων /ERP για
τα άτομα της ομάδας στόχου: προγράμματα που ολοκληρώθηκαν ή συνεχίζουν να
υλοποιούνται (Σεπτέμβριος 2015-Αύγουστος 2016)

Το Γραφείο αυτό [σημ. 3] λειτουργεί από το 1994 και συνηγορεί για θέματα που άπτονται της
προστασίας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων. Έχει παράλληλα ως αποστολή την παροχή
υπηρεσιών ενημέρωσης, συμβουλευτικής, νομικής και κοινωνικής στήριξης των ατόμων της
ομάδας στόχου [σημ.4] και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων περιπτώσεων, μέσω της υλοποίησης
ειδικών προγραμμάτων και δράσεων πεδίου (αναλυτικά, βλ. http://www.ecclesia.gr
/greek/koinonia/kspm.html). Νόμιμος εκπρόσωπος εκ μέρους του φορέα στα υλοποιούμενα
προγράμματα είναι ο Διευθυντής του «Κέντρου» Αρχ. Χρυσόστομος Συμεωνίδης.
Το Γραφείο του ERP και κατά την περίοδο αναφοράς στεγάστηκε σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα
επί της οδού Ηριδανού 20, 1ος όροφος, 90 τ.μ. Στο χώρο αυτό γίνεται εν μέρει η υποδοχή του
κοινού δηλαδή των ατόμων της ομάδας στόχου και υλοποιούνται κατά κανόνα οι δράσεις και τα
προγράμματα. Λόγω της γεωμετρικής αύξησης των επωφελουμένων που επισκέπτονται το ERP
από τις αρχές του 2015 και της αύξησης των συνεργατών που απασχολούνται στα
προγράμματα, οι χώροι του Γραφείου της οδού Ηριδανού 20 είναι ανεπαρκείς και μη
λειτουργικοί και δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και ανάγκες υλοποίησης των
δράσεων. Για τον λόγο αυτό η Δ.Ε αποφάσισε στη Συνεδρία της 21ης Ιουλίου 2016, την άμεση
εξεύρεση μεγαλύτερου και καταλληλότερου γραφείου για να στεγαστεί το ERP.
 3.Α. Επιχειρησιακό πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων, 2015-2016
Κατά τη διάρκεια του 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη
μετακίνηση προσφύγων από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την 1η Ιανουαρίου έως το
τέλος Δεκεμβρίου 2015, 856,723 άνθρωποι έφθασαν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από
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αυτούς, οι 787.066 ( ποσοστό 91%) έφθασαν στα ελληνικά νησιά κατά τη διάρκεια των 6
τελευταίων μηνών του 2015. Ο Οκτώβριος 2015 ήταν ο μήνας με τις περισσότερες αφίξεις
στην Ελλάδα (210.824). Ο καθημερινός μέσος όρος αφίξεων τον Νοέμβριο 2015 ήταν 5.042 και
το Δεκέμβριο 3.333. Από τα άτομα που επιχείρησαν να φθάσουν στη νησιωτική Ελλάδα, 272
πνίγηκαν στα νερά του Αιγαίου ενώ εκατοντάδες άλλοι αγνοούνταν μετά από ναυάγιο[σημ.5].
Η μεγάλη πλειοψηφία των αφίξεων ((91%) ήταν από χώρες που βρίσκονταν σε πόλεμο ή σε
γενικευμένη κατάσταση βίας (Σύριοι και ακολουθούν οι Αφγανοί και Ιρακινοί). Σύμφωνα με μία
έρευνα που έκανε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το καλοκαίρι 2015 σε
δείγμα 670 Συρίων που εισήλθαν στη χώρα από θάλασσα και ξηρά, 44% ήταν παιδιά, 20% είχαν
τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας που είχε πεθάνει στον πόλεμο ή σε ναυάγιο, 90%
σκόπευε να ζητήσει άσυλο σε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδος, ενώ 54% σκόπευε να ζητήσει να
συνενωθεί με μέλος της οικογένειας που βρισκόταν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα [σημ.6]
(περιπτώσεις Δουβλίνου με τις οποίες ασχολείται το ERP). Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, έως το Μάρτιο 2016, οι νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και μετανάστες δεν
επιθυμούσαν να παραμείνουν στην Ελλάδα. Σκοπός τους ήταν να φθάσουν στα βορειοδυτικά
σύνορα της χώρας και δια μέσου της Βαλκανικής οδού/Balkan route, να φθάσουν σε χώρες της
Βορειοδυτικής Ευρώπης (Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία). Από τον Αύγουστο έως τα τέλη
Νοεμβρίου2015, ο αριθμός των αφίξεων στα νησιά αντιστοιχούσε στον αριθμό των
αναχωρήσεων, μέσω του περάσματος της Ειδομένης στα σύνορα Ελλάδος και Σκοπίων. Τον
Σεπτέμβριο 2015, ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών που διέσχιζε τα βόρεια σύνορα
της Ελλάδας ανήλθε σε 5.700 άτομα την ημέρα, σε ομάδες των 300-400 ατόμων. Η μεγάλη
πλειοψηφία αυτών των προσφύγων ήταν Σύριοι και ανάμεσα τους πολλά άτομα με αναπηρίες,
ηλικιωμένοι, γυναίκες με μικρά παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι. Η διαδρομή που
ακολουθούσαν ήταν Σκόπια (Γευγελή), Σερβία (Πρέσοβο) με τραίνο ή λεωφορείο και μετά
Ουγγαρία ή Κροατία με κατεύθυνση την Αυστρία και Γερμανία. Η προϊσταμένη του ERP, στις 27
Σεπτεμβρίου 2015 μαζί με ομάδα Γερμανών από την Διακονική Υπηρεσία της Προτεσταντικής
Εκκλησίας της Γερμανίας βρέθηκαν στην Ειδομένη και είδαν τις ατέλειωτες ουρές των
προσφύγων που διέσχιζαν τα σύνορα κάτω από τα βλέμματα των σκοπιανών συνοριοφυλάκων,
ενώ την ίδια μέρα ακολούθησαν με λεωφορείο τη διαδρομή από Σκόπια έως Πρέσοβο και
συνομίλησαν με δεκάδες πρόσφυγες για τις εμπειρίες και τις δυσχέρειες του ταξιδιού.
Οι γεωμετρικά αυξημένες προσφυγικές ροές στην Ελλάδα και οι επείγουσες ανάγκες που
δημιουργήθηκαν για υποδοχή και διεθνή προστασία προκάλεσαν την παρέμβαση της Ύπατης
Αρμοστείας στην Ελλάδα σε επιχειρησιακό επίπεδο από τις αρχές Ιουλίου 2015. Το
επιχειρησιακό αυτό σχέδιο, μέσα στο οποίο εντάσσεται και η τροποποίηση της συμφωνίας
υλοποίησης με το «Κέντρο», ονομάζεται Special Mediterranean sea Initiative/SMI και είχε ως
σκοπό να αυξήσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ύπατης Αρμοστείας στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου για παρεμβάσεις σε θέματα προστασίας προσφύγων, συνηγορίας και
ενδυνάμωσης δομών, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες για
ανθρωπιστική βοήθεια προς τα άτομα της ομάδας στόχου (μεικτές μεταναστευτικές ροές) αλλά
να συνδράμει ποικιλοτρόπως και τις κρατικές δομές υποδοχής.
Στο τέλος του Νοεμβρίου 2015, μερικές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και των Δυτικών
Βαλκανίων εισήγαγαν απαγορεύσεις εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών που δεν διέθεταν
υπηρεσιακά σημειώματα εισόδου στην Ελλάδα (άλλες εθνικότητες εκτός των Συρίων, Αφγανών
και Ιρακινών)[σημ.7]. Αυτές οι πολιτικές απαγόρευσης διέλευσης των συνόρων, οδήγησαν σε
εντάσεις και συγκρούσεις στην Ειδομένη στις 2-3 Δεκεμβρίου 2015 και προσωρινό κλείσιμο των
συνόρων με Σκόπια.
Η αύξηση των αφίξεων εξακολούθησε και τους 3 πρώτους μήνες του 2016 (έως τις 22
Μαρτίου). Παράλληλα συνεχίστηκαν οι τραγωδίες με τα ναυάγια στο Ανατολικό Αιγαίο. Από
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την αρχή του 2016 έως τις 20 Μαρτίου, το Λιμεναρχείο έδινε στοιχεία για 127 άτομα που
πνίγηκαν και αναγνωρίστηκαν οι σωροί και για 20 αγνοούμενους. Από τις αφίξεις του
Φεβρουαρίου 2016, 52% ήταν από τη Συρία, 25% από το Αφγανιστάν και 16% από το Ιράκ. Το
62% αυτού του πληθυσμού των νεοαφιχθέντων προσφύγων ήταν παιδιά και γυναίκες.
Από τις 21 Φεβρουαρίου, τα Σκόπια απαγόρευσαν την είσοδο των Αφγανών προσφύγων στο
έδαφος τους με συνέπεια οι τελευταίοι να εγκλωβιστούν στην Ειδομένη για εβδομάδες. Αρχές
Μαρτίου, το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος της Ειδομένης έγινε οριστικό και για τους
Ιρακινούς και Σύριους πρόσφυγες εξαιτίας της πολιτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων
και της Κεντροδυτικής Ευρώπης να κλείσουν τα σύνορα. Το τέλος της Βαλκανικής Οδού είχε ως
αποτέλεσμα μέχρι τον Ιούνιο 2016, 57.000 πρόσφυγες να εγκλωβιστούν στην Ελλάδα, σε
συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης χωρίς προηγούμενο για τη χώρα. Τα άτομα αυτά που
βρέθηκαν στην ενδοχώρα, κατανεμήθηκαν σε πρόχειρους καταυλισμούς στη Βόρεια, Κεντρική
και Στερεά Ελλάδα, ενώ άλλοι παρέμειναν για μήνες σε ανοιχτούς χώρους, στην Ειδομένη και
στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική και Βοιωτία, στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, ο αριθμός
των προσφύγων ανήλθε σε 15.600 ενώ περίπου 20.000 βρέθηκαν σε 20 καταυλισμούς της
Βόρειας Ελλάδας. Από αυτόν τον πληθυσμό το 48% είναι ανήλικοι και κυρίως μικρά παιδιά.
Με το κλείσιμο των συνόρων, ένας μεγάλος αριθμός από τα άτομα που εγκλωβίστηκαν στη
χώρα, αιτήθηκαν ή θέλησαν να αιτηθούν να υποβάλουν αίτημα ασύλου προκειμένου να
μεταβούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και συνενωθούν με μέλη των οικογενειών τους που ήδη
κατάφεραν να βρεθούν εκεί (κυρίως Γερμανία).
Στις 18 Μαρτίου 2016, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί αρχηγοί υπέγραψαν μία πολιτική συμφωνία με
την Τουρκία. Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν των δύο μερών, ο σκοπός αυτής της
συμφωνίας είναι να σταματήσει η Τουρκία την παράνομη μετανάστευση από το έδαφος της
προς την Ευρώπη και να πάρει μέτρα κατά των διακινητών. Τα μέτρα ανάσχεσης της
παράνομης μετανάστευσης προς τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης (Ελλάδα) περιλαμβάνουν
και επιστροφή στην Τουρκία των παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά
τις 20 Μαρτίου 2016. Η συμφωνία περιλαμβάνει και ανταλλαγή πληθυσμών καθώς προβλέπει
ότι για κάθε Σύριο πρόσφυγα που επιστρέφεται στην Τουρκία από την Ελλάδα (με βάση την
διαμφισβητούμενη αρχή της «ασφαλούς τρίτης χώρας» ένας Σύριος πρόσφυγας θα
μετεγκαθίσταται από την Τουρκία στην Ευρώπη. Αυτή η πολιτική συμφωνία που άτυπα ίσχυσε
στα νησιά από το πρωί της 20ης Μαρτίου 2016, περιεβλήθη νομική μορφή τον Απρίλιο 2016
Ν.4375/2016 ). Σύριοι που ζητούν άσυλο στα σημεία αφίξεων της νησιωτικής ελληνικής
επικράτειας, λαμβάνουν πρωτοβάθμιες απορριπτικές αποφάσεις με την αιτιολογία του
απαράδεκτου. Κατά αυτών των αποφάσεων μπορούν να ασκήσουν προσφυγή [σημ.8]. Της
πολιτικής του «απαραδέκτου» εξαιρούνται οι περιπτώσεις οικογενειακής συνένωσης, τα
θύματα ναυαγίων, τα θύματα βασανιστηρίων, τα άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι
έγκυες. Η πληθώρα των αιτήσεων ασύλου στα νησιά από Σύριους και Αφγανούς που έφθασαν
στη χώρα μας μετά τις 20 Μαρτίου και η υποχρεωτική παραμονή τους στη νησιωτική χώρα,
οδήγησε σε νέες καταστάσεις «συνωστισμού» στα νησιά. Από τον πληθυσμό αυτό, η
συντριπτική πλειοψηφία έχει ζητήσει άσυλο και ένα μεγάλο ποσοστό που ίσως ξεπερνάει το
35%, είναι άτομα που εμπίπτουν στον Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙΙ, οι περισσότεροι εξαιρετικά
ευάλωτες περιπτώσεις, και οι οποίοι όταν ευοδωθεί το αίτημα τους θα μπορέσουν νόμιμα να
ταξιδέψουν αεροπορικά προκειμένου να συνενωθούν με τις οικογένειες τους που διαβιούν σε
άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Πρόκειται για τις περιπτώσεις «Δουβλίνου» με τις οποίες ασχολείται
η νομική και κοινωνική υπηρεσία του ERP μέσα από τα προγράμματα που υλοποιεί με
χρηματοδότηση UNHCR.
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 3.Β. Προγράμματα που υλοποιήθηκαν/ούνται με χρηματοδότηση της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες/UNHCR [σημ.9]
3.Β.1. Πρόγραμμα “Bring families together/ συνενώνοντας τις οικογένειες” (Σύμβαση
συνεργασίας με Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες/UNHCR: GRC01
/2015/Pillar 1/0000000034/0001), από 1η Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015:


Περιγραφή του προγράμματος : σύμφωνα με τη συμφωνία επιδότησης που αφορούσε
περίοδο υλοποίησης 12 μηνών, καθόλη δηλαδή τη διάρκεια του 2015, το πρόγραμμα
ανέλαβε να υποστηρίξει 150 άτομα (αιτούντες άσυλο) που αντιστοιχούν σε 100
περιπτώσεις, ώστε να συνενωθούν με μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονται σε άλλη
ευρωπαϊκή χώρα στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ [σημ.10]. Λόγω της
προσφυγικής κρίσης και των αυξημένων αναγκών εξυπηρέτησης των ατόμων της ομάδας
στόχου για θέματα οικογενειακής συνένωσης, κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου
υλοποίησης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2015), οι συνεργάτες του προγράμματος κατέγραψαν για
εξυπηρέτηση και βοήθησαν 298 άτομα/139 περιπτώσεις, δηλαδή υπερδιπλάσιο αριθμό
αιτημάτων σε σχέση με την αρχική συμβατική δέσμευση. Η αξιολόγηση της προόδου του
προγράμματος εκ μέρους της Ύπατης Αρμοστείας μέσα στο 1ο εξάμηνο υλοποίησης,
οδήγησε σε πρόταση επέκτασης/τροποποίησης της Συμφωνίας Επιδότησης από 1ης
Αυγούστου (βλ. ανωτ. σελ.5 για το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα SMI του UNHCR στην
περιοχή της Μεσογείου), ώστε μέχρι το τέλος της χρονιάς να εξυπηρετηθούν τελικά 500
άτομα από το πρόγραμμα bring families together. Η αύξηση αυτή του αριθμού των
επωφελούμενων οδήγησε και στην αύξηση των συνεργατών που απασχολήθηκαν στο
πρόγραμμα από 1ης Σεπτεμβρίου 2015.



Στόχοι που επιτεύχθηκαν και στατιστικά: Συνολικά, στο πλαίσιο του ανωτέρω
Προγράμματος εξυπηρετήθηκαν 479 άτομα, εκ των οποίων τα 358 άτομα κατά την
διάρκεια των πρώτων 8 μηνών (Ιανουάριος –Αύγουστος 2015) - με τα 106 εξ αυτών να
έχουν εισέλθει την Ελλάδα μετά τον Ιούνιο 2015 -. Από 1ης Σεπτεμβρίου έως τέλος
Δεκεμβρίου 2015 (περίοδος αναφοράς) κατεγράφησαν και εξυπηρετήθηκαν 121 νέες
περιπτώσεις/άτομα. Η συντριπτική πλειοψηφία των εξυπηρετουμένων αυτής της περιόδου
αφορούσε εξαιρετικά ευάλωτες κατηγορίες αφού τα 44 άτομα ήταν θύματα ναυαγίου και
ένα ποσοστό 51,3% ήταν παιδιά. Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης των αιτούντων
άσυλο, νεοαφιχθέντων στην Ελλάδα, που εξυπηρετήθηκαν από το πρόγραμμα τους
τελευταίους 6 μήνες της υλοποίησης του, 48% ήταν αφγανικής καταγωγής, 30% Σύριοι ενώ
ένα ποσοστό περίπου 11% ήταν Σομαλοί. Κύρια χώρα προορισμού για τις περιπτώσεις
οικογενειακής συνένωσης ήταν η Γερμανία και ακολουθούσε η Σουηδία Παρενθετικά, θα
θέλαμε να αναφέρουμε ότι, κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2015, οι
νεοεισερχόμενοι πρόσφυγες, που μπορούσαν να ενταχθούν στην διαδικασία οικογενειακής
επανένωσης δεν επιθυμούσαν να ακολουθήσουν τις σχετικές νόμιμες, αλλά και
χρονοβόρες, διαδικασίες αλλά επιχειρούσαν την μετάβασή τους σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες χρησιμοποιώντας τον Βαλκανικό διάδρομο.
Συνεργάτες του προγράμματος : Αναλυτικότερα, για την υλοποίησή του προγράμματος από
1ης Σεπτεμβρίου έως τέλος Δεκεμβρίου 2015, απασχολήθηκαν ως εξωτερικοί συνεργάτες
με σύμβαση έργου ή εντολής 4 δικηγόροι (Ευαγγελία Καρδαμάκη, Παναγιώτα Μυλωνά,
Αθανασία-Αλεξάνδρα Σταθοπούλου, Καλλιόπη Τζανή), 1 νομικός (Στεφανία Μπαγλατζή), 2
κοινωνικοί λειτουργοί ( Έλλη Κούβαρη, Αθανασία Κοτσιάτου), 2 διερμηνείς (Zarif Baktiari,
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στα φαρσί/ νταρί, Ραμπάπ Χασάν στα αραβικά, 1 διαπολιτισμική μεσολαβήτρια και
υπεύθυνη διοικητικής στήριξης (Ζακία Άκρα) και 1 λογιστής ( Δαμιανός Ευστρατιάδης).
Επιστημονικά υπεύθυνη και συντονίστρια του προγράμματος (υπεύθυνη επίσης για τη
σύνταξη και υποβολή της αναμορφωμένης πρότασης χρηματοδότησης, για την επικοινωνία
με UNHCR και για τη σύνταξη της τελικής έκθεσης απολογισμού του προγράμματος ) ήταν η
Ευθαλία Παππά.
3.Β.2. Πρόγραμμα «Bringing families together- Legal Info/ counselling for family
reunification of PCWSN /Συνενώνοντας τις οικογένειες, παροχή πληροφόρησης και
νομικής συμβουλευτικής για οικογενειακή συνένωση για άτομα της ομάδας στόχου
με ειδικές ανάγκες» (Σύμβαση Συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες/ GRC01/2016/0000000045/001), από 1η Ιανουαρίου έως 31
Αυγούστου 2016:


Περιγραφή του προγράμματος : Στις αρχές του 2016 ξεκίνησε η υλοποίηση από το ERP του
6ου, (από το 2011). κατά χρονική σειρά «ετήσιου» προγράμματος, με χρηματοδότηση
UNHCR με αρχική συμβατική περίοδο 3 μηνών, από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως τέλος
Μαρτίου 2016. Η Σύμβαση προέβλεπε την υποχρέωση εξυπηρέτησης 100 ατόμων κατά τη
διάρκεια του τριμήνου. Το πρόγραμμα, έδινε έμφαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες
προστασίας όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Οι
δράσεις αφορούσαν στην παροχή ενημέρωσης, νομικής συμβουλευτικής και βοήθειας
καθώς και ψυχοκοινωνικής στήριξης με υπηρεσίες διερμηνείας, σε αιτούντες άσυλο που
επιθυμούν οικογενειακή συνένωση στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ. Το
πρόγραμμα προέβλεπε επίσης αποστολές των συνεργατών σε σημεία εισόδου του
Νοτιοανατολικού Αιγαίου προκειμένου να υπάρξει διασύνδεση της νομικής και κοινωνικής
υπηρεσίας με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και συνεργάτες της Ύπατης Αρμοστείας
που εργάζονται στα νησιά για δρομολόγηση παραπομπών προς το ERP, των
νεοεισερχόμενων προσφύγων που εμπίπτουν στις διαδικασίες οικογενειακής συνένωσης
στο πλαίσιο του Κανονισμού. Λίγο πριν το τέλος Μαρτίου, προτάθηκε από το UNHCR και
αρμοδίως αποφασίσθηκε, τροποποίηση της συμφωνίας συνεργασίας με το «Κέντρο»
συνέχισης της χρηματοδότησης του προγράμματος, που υλοποιεί το ERP, και επέκταση
του έως το τέλος Δεκεμβρίου 2016. Εξαιτίας του γεγονότος, ότι, το πρώτο τρίμηνο, το
παραδοτέο (αριθμός ατόμων που εξυπηρετήθηκαν) ανήλθε σε 285 άτομα (αντί για 100 που
αρχικά προβλέφθηκε) η ΄Υπατη Αρμοστεία ζήτησε να αυξηθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα
του προγράμματος προκειμένου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016 να παρασχεθεί βοήθεια
σε τουλάχιστον 1000 άτομα της ειδικής ομάδας στόχου. Ο κύριος λόγος της γεωμετρικής
αύξησης του αναμενόμενου αριθμού επωφελουμένων ήταν η κατάσταση που
διαμορφώθηκε στην Ελλάδα με τον εγκλωβισμό 57.000 αιτούντων άσυλο λόγω του
οριστικού κλεισίματος της Βαλκανικής οδού. Τα άτομα της ομάδας στόχου διαβιούν, στη
μεγάλη τους πλειοψηφία, μέσα σε χώρους υποδοχής στην Αττική και Βοιωτία. Το
πρόγραμμα έχει συμβατική υποχρέωση να καλύπτει παραπομπές προς το ERP, από
συνεργάτες της Ύπατης Αρμοστείας που εργάζονται μέσα στους χώρους υποδοχής,
ευάλωτων περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διαδικασίες οικογενειακής συνένωσης. Επίσης
προβλέφθηκαν και περιοδικές ημερήσιες επισκέψεις στους χώρους αυτούς (Ελαιώνας,
Σχιστό, Σκαραμαγκάς, Λαύριο, Ελληνικό, Μαλακάσα, Ριτσώνα κλπ.) των συνεργατών που
προγράμματος προκειμένου να συναντήσουν για συμβουλευτική και παροχή νομικής
βοήθειας και κοινωνικής στήριξης άτομα της ομάδας στόχου που έχουν εντοπισθεί από
τους συνεργάτες του UNHCR. Το πρόγραμμα καλύπτει και παραπομπές από φορείς της
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κοινωνίας των πολιτών και ειδικά από φορείς που λειτουργούν ξενώνες ή κέντρα ημέρας
και δεν διαθέτουν αντίστοιχη νομική υπηρεσία (Αποστολή - ξενώνας ασυνόδευτων
ανηλίκων- Κάριτας, Φάρος, Praksis, Βαβέλ, κ.λπ.) καθώς και μεμονωμένες παραπομπές από
τη Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά.


Στόχοι που επιτεύχθηκαν και στατιστικά [σημ11] : Κατά την διάρκεια των πρώτων 6 μηνών
υλοποίησης του Προγράμματος (Ιανουάριος – Ιούνιος 2016) τα στελέχη του διαχειρίστηκαν
αιτήματα οικογενειακής επανένωσης 1.584 ατόμων (αντί 1000 που έχουν προβλεφθεί για
το σύνολο του έτους ) εκ των οποίων τα 1.512 εισήλθαν στην Ελλάδα μετά την 1η
Ιανουαρίου 2016. Η πλειοψηφία των εξυπηρετουμένων ανήκε σε εξαιρετικά ευάλωτες
κατηγορίες πληθυσμού. Αναλυτικότερα, εξυπηρετήθηκαν αιτήματα 312 οικογενειών εκ των
οποίων οι 176 είναι μονογονεϊκές, 82 ασυνόδευτων ανηλίκων και 161 ατόμων με σοβαρά
προβλήματα υγείας. Από αυτούς τους αιτούντες άσυλο, 982 άτομα, ήτοι ποσοστό 60,73%,
είναι συριακής καταγωγής και 502 (31,69%) είναι αφγανικής καταγωγής. Τον Ιούλιο και
τον Αύγουστο έγιναν επιπλέον 229 νέες καταγραφές εξυπηρετουμένων ανεβάζοντας τον
συνολικό αριθμό των εξυπηρετουμένων του προγράμματος μέχρι το τέλος Αυγούστου στα
1.813 άτομα (Ιανουάριος – Αύγουστος 2016). Η μεγάλη πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο
που εξυπηρετήθηκαν από το πρόγραμμα βρίσκονται σε αναμονή της πλήρους καταγραφής
του αιτήματος ασύλου τους από την υπηρεσία ασύλου ή περιμένουν να διεκπεραιωθεί το
αίτημα ανάληψης ευθύνης από την Ελλάδα (Μονάδα Δουβλίνου) προς τη χώρα
προορισμού [σημ.12]. Επίσης, κατά την υπό εξέταση περίοδο πραγματοποιήθηκαν
αποστολές συνεργατών του προγράμματος σε τρία νησιά (στη Χίο[σημ.13] στις 7-10
Μαρτίου 2016, στη Λέσβο στις 28-31 Μαρτίου 2016 και στη Σάμο 20-13 Μαρτίου 2016) και
επισκέψεις σε επτά καταυλισμούς προσφύγων [σημ.14].



Συνεργάτες του προγράμματος: Λόγω των γεωμετρικά αυξημένων αναγκών εξυπηρέτησης
δημιουργήθηκε η ανάγκη για σύναψη συμβάσεων με επιπλέον εξωτερικούς συνεργάτες
από την 1η Απριλίου 2016 (δικηγόρους, διερμηνείς αραβόφωνους και φαρσόφωνους,
processing coοrdinator, υπεύθυνου διοικητικής υποστήριξης). Συνολικά, τους πρώτους
οκτώ μήνες υλοποίησης του Προγράμματος απασχολήθηκαν σταδιακά με σύμβαση έργου
ή εντολής οι εξής συνεργάτες: δικηγόροι (Ευαγγελία Καρδαμάκη, Παναγιώτα Μυλωνά,
Αθανασία-Αλεξάνδρα Σταθοπούλου, Ευγενία Αρμούτη, Μαρία Βογιατζή, Ειρήνη Ιατρέλλη,
Πηνελόπη Κατσόγιαννου), η νομικός (Στεφανία Μπαγλατζή), οι κοινωνικοί λειτουργοί
(Έλλη Κούβαρη, Αθανασία Κοτσιάτου), οι διερμηνείς (Zarif Baktiari, Shirzad Mehdi,
Mohammadi Abdul Khaled Sar στα φαρσί/ νταρί, Rusdi Jafar, Mohamad Ali Abeid, στα
αραβικά, 1 λογιστής (Δαμιανός Ευστρατιάδης) και 1 υπεύθυνη διοικητικής στήριξης
(Γεωργιάδου Δέσποινα). Επιστημονικά υπεύθυνη και συντονίστρια του προγράμματος
(υπεύθυνη επίσης για τη σύνταξη και υποβολή της αναμορφωμένης πρότασης
χρηματοδότησης, για την επικοινωνία με UNHCR και για τη σύνταξη των περιοδικών
συγκεντρωτικών -τριμηνιαίας και εξαμηνιαίων- εκθέσεων απολογισμού του προγράμματος
είναι η Ευθαλία Παππά.
 3.Γ Δράση « legal aid – new arrivals» που υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της
Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για τους Μετανάστες στην Ευρώπη (Churches
Commission for Migrants in Europe/CCME), από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2016

Πρόκειται για τρίμηνη δράση της νομικής υπηρεσίας του ERP που υλοποιήθηκε με
χρηματοδότηση του CCME και της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Ρηνανίας προκειμένου να
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καλυφθούν άμεσες επείγουσες ανάγκες για παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας (legal aid) σε
εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις νεοαφικνούμενων προσφύγων που δεν εμπίπτουν στο
πρόγραμμα για την οικογενειακή συνένωση και περιπτώσεις παλαιών εξυπηρετουμένων του
ERP (backlog), των οποίων το αίτημα ασύλου εκκρεμούσε σε β’ βαθμό. Κατά το τρίμηνο της
υλοποίησης εξυπηρετήθηκαν 90 άτομα από την ομάδα στόχου έναντι 80 που ήταν το
συμφωνηθέν παραδοτέο. Στη δράση αυτή απασχολήθηκαν 2 νομικοί (Στεφανία Μπαγλατζή
και Καλλιόπη Τζανή) ενώ τη λογιστική παρακολούθηση του προγράμματος έκανε ο Δαμιανός
Ευστρατιάδης.
4. Αποπληρωμή Σχεδίων που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσφύγων των ετών 2012 και 2013
Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποπληρωμής του Σχεδίου “ΙΛΙΣΟΣ”
(Ενέργεια Α, Δράση Α3, ΕΤΠ 2012) και αντίστοιχα στις αρχές Οκτωβρίου του 2015
αποπληρώθηκε και το Σχέδιο “ΣΚΕΠΗ” (Ενέργεια Α, Δράση Α4, ΕΤΠ 2012). Αυτά τα
προγράμματα είχαν υλοποιηθεί από το «Κέντρο» κατά τη διάρκεια των παρελθόντων ετών με
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και του Υπουργείου Εργασίας. Στις
30 Οκτώβριου του 2015 διαβιβάσθηκαν στο Κέντρο από το Τμήμα προστασίας Ευπαθών
Ομάδων, Προσφύγων –Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Εργασίας, οι Εκθέσεις Οικονομικού
Ελέγχου των Σχεδίων “ΙΛΙΣΟΣ ΙΙ” (Ενέργεια Α, Δράση Α3, ΕΤΠ 2013) και “ΣΚΕΠΗ ΙΙ” (Ενέργεια Α,
Δράση Α4, ΕΤΠ 2013) ακολούθησε αλληλογραφία μεταξύ Κέντρου και Υπουργείου επί των
πορισμάτων των ελέγχων. Τον Μάρτιο του 2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποπληρωμής
των Σχεδίων.
5. Eπεξεργασία Προτάσεων και Σχεδίων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, συμμετοχή σε ενέργειες δημοσιότητας φορέων κοινωνίας των
πολιτών
Ο Διευθυντής π. Χρυσόστομος Συμεωνίδης, η κ. Ευθαλία Παππά και η κ. Ευαγγελία Δουρίδα,
εξέτασαν τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων και
προγραμμάτων συναφών με τους καταστατικούς σκοπούς του «Κέντρου» σε μια σειρά από
προκηρύξεις:
 Στις 30 Νοέμβριου 2015 το «Κέντρο» συμμετέχοντας στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος που προκήρυξε από κοινού η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης στο πλαίσιο του Regional
Response Plan Financial Requirements για το έτος 2016, υπέβαλε αίτημα
χρηματοδότησης με τίτλο “Bridging the gap”. Ειδικότερα, το αίτημα αφορούσε στην
χρηματοδότηση προγράμματος νομικής συνδρομής από 2 δικηγόρους με την στήριξη
διερμηνέων σε 1.500 αιτούντες άσυλο στα νησιά για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος –
Δεκέμβριος του 2016. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η έγκριση των τελικών
αποτελεσμάτων της προκήρυξης παρότι μας ζητείται μηνιαίως να επικαιροποιούμε τον
αιτούμενο προϋπολογισμό.
 Στις 9 Δεκεμβρίου 2015 υποβλήθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες ένα προσχέδιο πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο “Bring families
together” στο πλαίσιο μιας τρίμηνης μεταβατικής συμφωνίας - Letter of Mutual Intent
(LOMI) - προκειμένου να εξασφαλιστεί για το χρονικό διάστημα από 01.01.201631.03.2016 η απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του προγράμματος που υλοποιούσε
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το Κέντρο με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας από τον Ιανουάριο του 2015. Η
οριστικοποίηση και υπογραφή του LOMI έγινε τον Ιανουάριο του 2016. Μετά την λήξη
του τριμήνου υλοποίησης, το πρόγραμμα αναμορφώνεται και επεκτείνεται για άλλους
9 μήνες την υλοποίηση του προγράμματος (βλ. ανωτ. 3.Β.2).
Στις 11 Δεκεμβρίου του 2015 το «Κέντρο» σε εταιρικό σχήμα με την ανθρωπιστική
οργάνωση Prolepsis και συντονιστή τη ΜΚΟ Praksis συμμετείχε στην Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που προκήρυξε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στο πλαίσιο δημιουργίας 20.000 θέσεων υποδοχής για υποστήριξη της
πολιτικής της μετεγκατάστασης προσφύγων (Relocation). Σύμφωνα με την πρόταση
χρηματοδότησης η Praksis θα είχε την ευθύνη δημιουργίας κλινών και παροχής
ασφαλούς στέγης σε νεοεισερχόμενους πρόσφυγες του προγράμματος για
μετεγκατάσταση, ενώ το «Κέντρο» θα αναλάμβανε την νομική ενημέρωση,
συμβουλευτική και εκπροσώπηση καθώς και ψυχο-κοινωνική στήριξη ιδιαίτερα
ευάλωτων περιπτώσεων αιτούντων άσυλο. Στις 15 Δεκεμβρίου 2015, η Praksis με την
ιδιότητα του leader, κατόπιν αιτήματος του UNHCR για αύξηση του αριθμού των κλινών
που θα διέθετε το πρόγραμμα, απέστειλε αναμορφωμένη πρόταση και αύξησε
οριζόντια το προϋπολογισμό της πρότασης για το σύνολο των εταίρων. Στις 18
Δεκεμβρίου 2015, το UNHCR απέστειλε επιστολή με υπογραφή του Αντιπροσώπου
Phillippe Leclerc για προέγκριση της πρότασης και ξεκίνησε με την Praksis
διαπραγματεύσεις για την τελική οριστικοποίηση της συμφωνίας. Αποφασίστηκε
τελικά ότι θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση αποκλειστικά και μόνο του στεγαστικού
σκέλους της προτάσεως και όχι των συνοδευτικών υπηρεσιών του “Κέντρου” και της
Prolepsis.
Στις 15 Ιανουαρίου 2016 υποβλήθηκε στο CCME αίτημα χρημματοδότησης στην Αθήνα
δράσεων τρίμηνης διάρκειας με τίτλο “Greece, legal aid-new arrivals” και αντικείμενο
την παροχή νομικής συμβουλευτικής και εκπροσώπησης (legal aid) σε
νεοαφικνούμενους πρόσφυγες καθώς και σε εκκρεμείς περιπτώσεις (backlog) του
Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων. Η κ. Peschke, Γενική Γραμματέας του CCME
στις 24 Ιανουαρίου 2016 μας ενημέρωσε ότι προώθησε το αίτημα σε εκκλησιαστικούς
κύκλους που ενδιαφερόντουσαν να χρηματοδοτήσουν την προτεινόμενη από το Κέντρο
δράση. Ακολούθησε η αποστολή δύο εμβασμάτων από το CCME (για την υλοποίηση
του προγράμματος, βλ. ανωτέρω 3.Γ).
Στις 10 Απριλίου 2016, το Κέντρο συμμετείχε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος που προκήρυξε το UNHCR στο πλαίσιο του “Assistance and protection
to Persons of Concern in Greece in the framework of the Special Mediterranean
Initiative – Emergency Response Mainland & Support to Relocation Scheme” (link
http://www.unhcr.gr/footertoplinks/diagonismoi/artikel/b3185d63d7291efb4f37e78f1
21e1fa1/-cae21d14dd.html). Ειδικότερα, η αίτηση αφορούσε στη χρηματοδότηση
επέκτασης της δομής του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη
για παροχή νομικής συμβουλευτικής για θέματα οικογενειακής επανένωσης στο
πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Η Ύπατη Αρμοστεία στις 20 Μαϊου του 2016
κοινοποίησε προς το «Κέντρο» την προ-έγκριση του αιτήματος και ζητήθηκε η
κατάθεση αναλυτικής πρότασης χρηματοδότησης μέχρι τις 27 Μαΐου 2016. Η πρόταση
τελικώς δεν υποβλήθηκε, καθώς το Σχέδιο προέβλεπε την εξυπηρέτηση χιλιάδων
ατόμων της ομάδας στόχου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, παραδοτέο που
κρίθηκε μη ρεαλιστικό για τις επιχειρησιακές δυνατότητες νεοδημιουργηθείσας δομής.
Η Δ.Ε. κατά την συνεδρίαση της 21 Μαρτίου 2016 αφού εξέτασε πρόταση συνεργασίας
του Δικηγορικού Συλλόγου της Γερμανίας (German Bar Association) για συνδιοργάνωση
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δράσης παροχής νομικής βοήθειας στη Λέσβο ή άλλα νησιά του Νοτιοανατολικού
Αιγαίου, ενέκρινε την διερεύνηση χρηματοδότησης προγράμματος legal aid. Η
αποστολή του σχετικού concept note παραμένει σε εκκρεμότητα.
 Στις 23 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της κ. Παππά με τον κ. Markus Koth,
Coordinator Refugee Crisis Europe της Diakonie Katastrophenhilfe όπου και εκφράστηκε
από τον τελευταίο η πρόθεση χρηματοδότησης επέκτασης δράσεων του “Κέντρου”
στην Αθήνα και στα νησιά καθώς και η σύσταση γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Η
πρόταση συνεργασίας βρίσκεται σε εκκρεμότητα
6. Δράσεις συνηγορίας και ευαισθητοποίησης
 6.Α Safe Passage project: Το «Κέντρο» σε συνεργασία με το CCME συμμετέχει από τον
Οκτώβριο 2014 σε Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τις προσφυγικές αφίξεις στη
Μεσόγειο με τίτλο «Safe passage». Με το ανωτέρω πρόγραμμα επιχειρείται η
παρακολούθηση των αφίξεων προσφύγων στην Ελλάδα και η ευαισθητοποίηση μέσω
των 18 μελών του CCME (Ορθόδοξες και Προτεσταντικές Εκκλησίες καθώς και
εκκλησιαστικές οργανώσεις) της κοινής γνώμης αλλά και τις Εκκλησίες στην Ευρώπη
για την προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο. Ειδικότερα, στόχοι του Προγράμματος είναι
αφενός, η ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για τις επικίνδυνες
θαλάσσιες διαδρομές που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν οι πρόσφυγες προκειμένου
να αφιχθούν στην Ευρώπη και την επείγουσα κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι χώρες
του Νότου και ιδιαίτερα η Ελλάδα με την γεωμετρική αύξηση των ροών στα θαλάσσια
σύνορα και, αφενός, η συνηγορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να ευοδωθούν
οι συμφωνίες μεταξύ των χωρών μελών της Ένωσης για δίκαιη ποσόστωση και
κατανομή των νεοαφιχθέντων προσφύγων που χρήζουν διεθνούς προστασίας με
προγράμματα μετεγκατάστασης τους (realocation) από τον Νότο στο Βορρά. Ένας
άλλος στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση εκκλησιαστικών οργανώσεων
που εργάζονται στο πεδίο για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και Ιταλία. Γενική
Γραμματέας της Διεκκλησιαστικής Επιτροπής είναι η κα Doris Peschke με την οποία το
«Κέντρο» συνεργάζεται στενά σε θέματα fund raising/αναζήτησης πόρων και
συνηγορίας για το προσφυγικό στην Ελλάδα.
6.Α.1: Aποστολές στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου.
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των μικτών μεταναστευτικών ροών και του Safe
passage πραγματοποιήθηκαν δύο αποστολές του ERP στη Σάμο στις 11-14 Νοεμβρίου
2015 και στις 20-23 Μαρτίου 2016. Οι συνεργάτες και στελέχη του ERP επισκέφθηκαν
το κέντρο υποδοχής προσφύγων της Σάμου, είχαν επαφές με εκπροσώπους διεθνών
και εθνικών οργανώσεων, με συνεργάτες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, με κοινωνικούς φορείς, με τον Μητροπολίτη Σάμου, με την κοινωνική
υπηρεσία του Νοσοκομείου και συμμετείχαν σε ημερίδα ενημέρωσης για το
προσφυγικό που οργάνωσε η τοπική κοινωνία του νησιού (20 Μαρτίου 2016). Κατά τη
διάρκεια της πρώτης αποστολής, η προϊσταμένη του ERP συνάντησε 4 οικογένειες
θυμάτων ναυαγίων που είχαν χάσει μέλη των οικογενειών τους σε πρόσφατο ναυάγιο
στη θάλασσα και τους ενημέρωσε για τις δυνατότητες παροχής νομικής βοήθειας και
ψυχοκοινωνικής στήριξης από το γραφείο του ERP στην Αθήνα. Οι οικογένειες ήρθαν
τις επόμενες εβδομάδες στην Αθήνα, φιλοξενούμενες σε ξενώνα του Praksis και η
νομική και κοινωνική υπηρεσία του ERP βοήθησε στη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα
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μετεγκατάστασης στη Γερμανία, όπου και πλέον διαβιούν. Τους παρασχέθηκε επίσης
ψυχολογική στήριξη μέσα από πρόγραμμα ειδικών ψυχο-θεραπευτών για θεραπεία
του τραύματος.
6.Α.2 : Υποδοχή διεθνών εκκλησιαστικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα με σκοπό την
ευαισθητοποίηση για το προσφυγικό, συμμετοχή σε κοινές αποστολές σε μεθοριακά
σημεία της χώρας






Στις 16 Σεπτεμβρίου 2015, ο Πρόεδρος του «Κέντρου», και η προϊσταμένη του ERP είχαν
προσκληθεί και συναντήθηκαν, κατά τη διάρκεια δείπνου εργασίας, με εκκλησιαστική
αντιπροσωπεία από Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία, μελών της Επιτροπής «Churches
together in Britain and Ireland» καθώς και με εκπρόσωπο του CCME που
πραγματοποιούσαν επίσκεψη/αποστολή (15-17/9/2015) στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη,
Ειδομένη, Αθήνα). Την επίσκεψη στην Ελλάδα είχε συντονίσει το CCME στο πλαίσιο του
safe passage και της ενημέρωσης τους για την προσφυγική κρίση. Συγκεκριμένα, στην
αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Αγγλικανός Επίσκοπος Ευρώπης, David Hamid, ο Επίσκοπος
της Κοπτικής Εκκλησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Abna Angealos, ο Γενικός Γραμματέας της
Επιτροπής / Εκκλησίες Μαζί στη Βρετανία και Ιρλανδία, ο πάστορας Bob Fyffe, ο Torsten
Moritz από CCME, ο Rev . Μάλκομ Bradshaw, προϊστάμενος της Αγγλικανικής Εκκλησίας
στην Αθήνα, καθώς και δημοσιογράφοι. Το πρόγραμμα επισκέψεων και συναντήσεων της
αποστολής στην Αθήνα, συνδιοργάνωσε η κ. Ε. Παππά μετά από αίτημα της Γενικής
Γραμματέως του CCME, Doris Peschke. Τα μέλη της αντιπροσωπείας, συνοδευόμενα από
την προϊσταμένη του ERP επισκέφθηκαν ανοιχτούς χώρους της πρωτεύουσας όπου είχαν
καταλύσει προσωρινά οικογένειες προσφύγων, συναντήθηκαν με υψηλόβαθμο στέλεχος
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, την κα Alessandra Morelli, καθώς και
με τον υπηρεσιακό αναπληρωτή υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Μουζάλα.
Η κ. Παππά συνόδευσε επίσης την αντιπροσωπεία στο πρόγευμα που παρέθεσε ο Πρέσβης
της Μ. Βρετανίας στην Ελλάδα στην Πρεσβευτική κατοικία.
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2015 η κ. Παππά συμμετείχε σε αποστολή στην Ειδομένη και στο
Πρέσοβο/Σερβία, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο επίσκεψης από τις 27-28 Σεπτεμβρίου
2015 στη Θεσσαλονίκη, στα ελληνοσκοπιανά (Ειδομένη) και σερβικά σύνορα (Πρέσοβο),
μελών της Γερμανικής Προτεσταντικής Εκκλησίας και της Διακονικής Υπηρεσίας/Diakonie.
Συγκεκριμένα, στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Επίσκοπος Βερολίνου, Dr. Markus Dröge, ο
Πρόεδρος της Diakonie, Ulrich Lilie, ο εκπρόσωπος της Προτεσταντικής Εκκλησίας στην
ομοσπονδιακή κυβέρνηση, Dr. Martin Dutzmann, ο εκπρόσωπος της Diakonie για θέματα
παροχής υλικής βοήθειας σε καταστάσεις καταστροφών, Martin Keßler, η εκπρόσωπος
τύπου της Diakonie, Anieke Becker, πολλοί δημοσιογράφοι καθώς και άλλοι αξιωματούχοι
της Diakonie, που εργάζονται στο Βερολίνο σε επιτελικό επίπεδο. Την επόμενη μέρα, 28
Σεπτεμβρίου, η προϊσταμένη του ERP και ο Διευθυντής του «Κέντρου», συμμετείχαν σε
ημερίδα που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του «Οικόπολις», με
συμμετοχή τοπικών ανθρωπιστικών οργανώσεων, εκκλησιαστικών κύκλων και της
γερμανικής αντιπροσωπείας για να συζητηθούν οι όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην
Ελλάδα και τρόποι στήριξης της χώρας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Στις 13 Οκτωβρίου 2015 η κ. Παππά συναντήθηκε σε δείπνο εργασίας, με αντιπροσωπεία
της Anglican Alliance και της United Society που είναι ανθρωπιστικές οργανώσεις της
Εκκλησίας της Αγγλίας. Κατά την διάρκεια τριήμερης (13-16 Οκτωβρίου 2015) επίσκεψης
τους στην Αθήνα προσπάθησαν να χαρτογραφήσουν το χώρο των ανθρωπιστικών
οργανώσεων και των διαφόρων αναγκών σε υποδομές και υπηρεσίες για πρόσφυγες
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προκειμένου να προτείνουν αποστολές υλικών παροχών εκ μέρους της Εκκλησίας της
Αγγλίας με σκοπό την αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής προσφυγικής κρίσης. Η κ. Παππά
ενημέρωσε για την κατάσταση στην Ελάδα, γνωστοποίησε το έργο και τις δράσεις του
«Κέντρου» καθώς και τις ανάγκες χρηματοδότησης για την ανάληψη περισσοτέρων
δράσεων ενόψει των μεγάλων αναγκών στο προσφυγικό. Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι
συνέταξαν σχετική έκθεση και την κοινοποίησαν σε όλες τις θρησκευτικές οργανώσεις στην
Μεγάλη Βρετανία με σκοπό το fundraising.
Στις 23-24 Φεβρουαρίου 2016, η κα Παππά και η κα Αθανασία Σταθοπούλου, δικηγόρος
στο ERP στο πρόγραμμα για την οικογενειακή συνένωση των αιτούντων άσυλο,
προσκλήθηκαν από το CCME στις Βρυξέλλες να συμμετέχουν σε διημερίδα με τίτλο
“Sharing the responsibility for refugee protection: Beyond the Dublin III Regulation”. Οι
εργασίες της διημερίδας αφορούσαν θέματα σχετικά με την έως τώρα εφαρμογή του
Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ ενόψει της αναθεώρησης του. Είχαν προσκληθεί άτομα και
οργανώσεις διεθνείς και εθνικές με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα και δράσεις
οικογενειακής συνένωσης αιτούντων άσυλο. Η κα Σταθοπούλου παρουσίασε περιπτώσεις
Δουβλίνου «καλής πρακτικής» που έχει χειρισθεί το ERP αλλά και προβλήματα εφαρμογής
του Κανονισμού όπως προκύπτουν μέσα από την πολύχρονη εμπειρία του φορέα σε
θέματα νομικής στήριξης περιπτώσεων «Δουβλίνου».
Στις 14-16 Ιουνίου 2016, η κα Παναγιώτα Μυλωνά, δικηγόρος, μέλος της νομικής
υπηρεσίας του προγράμματος “Bring families together”, συμμετείχε εκπροσωπώντας την
προϊσταμένη του ERP, σε Διάσκεψη που οργάνωσε το CCME μαζί με το WCC / World
Council of Churches και το CEC / Conference of European Churches καθώς και την
Προτεσταντική Εκκλησία της Ολλανδίας (Protestant Church in the Netherlands/PKN) στην
πόλη Lunteren της Ολλανδίας. Ο τίτλος της Διάσκεψης ήταν «Have no fear: The impact of
the global refugee crisis and European Churches’ responses/ Αψηφώντας τον φόβο: οι
επιπτώσεις της παγκόσμιας προσφυγικής κρίσης και οι τρόποι ανταπόκρισης των
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών». Η Διάσκεψη συγκέντρωσε περισσότερους από 60 εκπροσώπους
ευρωπαϊκών Εκκλησιών, εμπειρογνώμονες και εθελοντές από πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
τοπικές ενορίες και θρησκευτικές ομάδες για να συζητήσουν τις πρόσφατες όψεις του
μεταναστευτικού στην Ευρώπη, μέσα από την εμπειρία των θρησκευτικών χριστιανικών
οργανώσεων και τις προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες.
Η κα Μυλωνά παρουσίασε το έργο που επιτελεί το «Κέντρο» διαμέσου του Οικουμενικού
Προγράμματος προσφύγων με δράσεις πεδίου για τη νομική και κοινωνική στήριξη των
αιτούντων άσυλο. Η Διάσκεψη εξέδωσε ένα ψήφισμα με το οποίο καλεί τις Εκκλησίες και
τις εκκλησιαστικές και χριστιανικές οργανώσεις να συμβάλουν αποφασιστικά στο δημόσιο
διάλογο για το προσφυγικό και να συνεχίσουν τις δράσεις συνηγορίας για τους πρόσφυγες
που φθάνουν στην Ευρώπη.
Στις 4 Ιουλίου 2016, η κα Παππά και η κα Καρόζα συμμετείχαν σε συνάντηση στη
Θεσσαλονίκη που διοργάνωσε το Οικουμενικό Εργαστήρι ΝΑΟΜΙ Θεσσαλονίκης, με
εκπροσώπους της Diakonie Württemberg και Baden Γερμανίας, της Διακονικής Υπηρεσίας
/Diakonie της Γερμανίας για θέματα παροχής υλικής βοήθειας σε καταστάσεις
καταστροφών (κ. Μarcus Koch) και του CCME Βρυξελλών (Doris Peschke), με θέμα την
ανθρωπιστική κρίση στη Βόρεια Ελλάδα και το συντονισμό ανθρωπιστικών και
εκκλησιαστικών οργανώσεων για παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες που διαβιούν κάτω
από πολύ δύσκολες συνθήκες σε καταυλισμούς στην περιοχή. Παρόντες ήταν επίσης
εκπρόσωποι εκκλησιαστικών οργανώσεων από Βόρεια Ελλάδα καθώς και εθελοντές και
οργανώσεις προσφύγων από Θεσσαλονίκη. Τη συνάντηση οργάνωσε η κα Δωροθέα
Βακάλις εκ μέρους της οργάνωσης Naomi. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής ( 3-5
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Ιουλίου), η κα Παππά μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της γερμανικής και ελληνικής
αντιπροσωπείας επισκέφθηκαν τον καταυλισμό υποδοχής προσφύγων από το Ιράκ που
βρίσκεται στην Πέτρα του Ολύμπου.
6.Α.3: Συνυπογραφή Δελτίων Τύπου




Κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ε. του «Κέντρου» συνυπογράφηκε επιστολή με
ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 2015 και θέμα μια δίκαιη μεταναστευτική και
προσφυγική πολιτική, η οποία συντάχθηκε από το CCME-CEC-Eurodiaconia-ACT
Alliance EU με αποδέκτες τους Υπουργούς Εσωτερικών της Ε.Ε. στο πλαίσιο του
Informal Justice and Home Affairs Council που έλαβε χώρα στις 14-15 Σεπτεμβρίου
2015
Δελτίο Τύπου No: 16/05 17 March 2016 που συνυπογράφουν το CCME, η Διάσκεψη
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών/ Conference of European Churches (CEC), η Ευρωδιακονία
/Eurodiaconia, η EU-CORD και η ACT Alliance για το θέμα της συνέχισης της
προσφυγικής κρίσης, ενόψει της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι
παραπάνω ευρωπαϊκές Διεκκλησιαστικές και Χριστιανικές Οργανώσεις
απευθύνονται στους πολιτικούς αρχηγούς της Ένωσης και κάνουν έκκληση[σημ.15]
για τη λήψη μέτρων και δράσεων προκειμένου να αντιμετωπισθεί ανθρωπιστικά η
προσφυγική κρίση.

7. Δωρεές – Αναζήτηση πόρων
Πέραν της όποιας προσπάθειας αναζήτησης πόρων διαμέσου της υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης σε προκηρύξεις Υπουργείων και Διεθνών Οργανισμών λάβαμε δωρεές από
εκκλησιαστικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα:
Η Methodist Church της Αγγλίας στις 16 Οκτωβρίου 2015 δώρησε στο Κέντρο GB£ 7,500 (9.927,
73 ευρώ) με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του.
Η κ. Peschke, Γενική Γραμματέας του CCME απέστειλε στις 27 Ιανουαρίου 2016 δύο εμβάσματα
ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (#2.500#) ευρώ έκαστο (χρηματοδότηση από Προτεσταντική
Εκκλησία Ρηνανίας) και στις 16 Φεβρουαρίου 2016 ένα έμβασμα ύψους πέντε χιλιάδων
(#5.000#) ευρώ (χρηματοδότηση CCME στο πλαίσιο του προγράμματος Safe passage). Όλες οι
δωρεές κατατέθηκαν στον λογαριασμό τον οποίο τηρεί το «Κέντρο» στην Εθνική Τράπεζα.
Μάλιστα, στην συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2016 η Δ.Ε. του «Κέντρου» ενέκρινε την
αποδοχή των ανωτέρω δωρεών επί σκοπώ την υλοποίηση του προγράμματος “legal aid-new
arrivals” (βλ. ανωτέρω, 3Γ., σελ.8)
Η Εκκλησία των Μεθοδιστών της Μεγάλης Βρετανίας στις 21 Μαρτίου 2016 δώρισε στο
«Κέντρο» δέκα χιλιάδες (#10.000#) ευρώ και αντίστοιχα η Ευαγγελική Εκκλησία της Ρηνανίας
στις 27 Απριλίου 2016 δώρησε είκοσι εννέα χιλιάδες (#29.000#) ευρώ. Στην συνεδρίαση της
20ης Μαΐου 2016, η Δ.Ε. του Κέντρου ενέκρινε την αποδοχή των ανωτέρω δωρεών. Οι δωρεές
αυτές έχουν σκοπό την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του φορέα να
αντιμετωπίσει περιστατικά κρίσης και έκτακτα έξοδα που σχετίζονται με τις δράσεις του φορέα
και την ομάδα στόχου που εξυπηρετεί (π.χ. έκτακτη φιλοξενία ατόμων ομάδας στόχου,
δικαστικά έξοδα για περιπτώσεις legal-aid που δεν καλύπτονται προσωρινά από άλλο
πρόγραμμα κ.λπ.) καθώς και πρόγραμμα αναβάθμισης των δομών του «Κέντρου» προκειμένου
να ανταποκριθεί στη γεωμετρική αύξηση των αναγκών εξυπηρέτησης και προσφοράς βοήθειας
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σε ευάλωτες περιπτώσεις αιτούντων άσυλο.
Η κ. Παππά διαμεσολάβησε προκειμένου ο Rev. Canon Malcolm Bradshaw, προϊστάμενος
πάστορας του Αγγλικανικού Ναού του Αγίου Παύλου στην Αθήνα, να συνδράμει οικονομικά
την οργάνωση Ιατρική Παρέμβαση, μέσω δωρεών, με σκοπό την αγορά φαρμάκων για το
Κέντρο Ταυτοποίησης αλλοδαπών Σάμου.
8. Διανομή πακέτων υλικής βοήθειας σε εξυπηρετούμενους μέσω δωρεών







Τον Δεκέμβριο του 2015 διανεμήθηκαν από την κοινωνική υπηρεσία του Οικουμενικού
33 πακέτα γάλατα (χορηγία ιδιώτη) σε οικογένειες προσφύγων.
Το “Χαμόγελο του παιδιού” παραχώρησε πακέτα με τρόφιμα και είδη βρεφικής
φροντίδας, τα οποία διανεμήθηκαν τον Ιανουάριο του 2016 σε 10 οικογένειες
εξυπηρετουμένων του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων.
Κατόπιν πρωτοβουλίας της κοινωνικής υπηρεσίας του ERP διοργανώθηκε τον Μάϊο του
2016 η διανομή υποδημάτων σε 30 ανήλικους εξυπηρετούμενούς μας από στελέχη της
οργάνωσης “Μαζί για το παιδί”.
Τον Ιουλιο 2016 διανεμήθηκαν σε οικογένειες προσφύγωνο 4 βρεφικά καροτσάκια, τα
οποία ήταν δωρεά του “Δεσμού”.
9. Γραφείο Μελετών και Ερευνών του «Κέντρου»












Το τμήμα μελετών του «Κέντρου» πέραν της συνεχούς στήριξης της υλοποίησης των
προγραμμάτων που υλοποιεί το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων παρακολουθεί
την εξέλιξη του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα η
δραστηριότητα του ανωτέρω τμήματος συνίσταται στα ακόλουθα:
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, για τις συνθήκες
κράτησης αλλοδαπών σε προαναχωρησιακά κέντρα και σε κρατητήρια και τις αφίξεις
προσφυγικών πληθυσμών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Στη συγκέντρωση εισηγήσεων και πρακτικών συνεδρίων.
Στη συγκέντρωση της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας.
Στη 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.
Στη 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.
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10. Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας
Στελέχη και συνεργάτες του «Κέντρου» καθώς και μέλη της Δ.Ε του «Κέντρου» παρείχαν
πληροφορίες, ενημέρωση σε εκκλησιαστικούς κύκλους, οργανώσεις, οργανισμούς και φορείς
καθώς και σε φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους ιδιώτες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό για τις δραστηριότητες του «Κέντρου», τις υλοποιούμενες δράσεις και
για θέματα σχετικά με τις πρόσφατες μικτές μεταναστευτικές ροές και τη προσφυγική κρίση.
Ειδικότερα:








Στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 επισκέφθηκαν τα γραφεία του ERP πολιτικοί σύμβουλοι του
κόμματος Red-Green Alliance της Δανίας προκειμένου να ενημερωθούν για περιπτώσεις
οικογενειακής συνένωσης αιτούντων άσυλο με μέλη που διαβιούν στην Δανία και τις
οποίες χειρίζονται οι δικηγόροι του Προγράμματος.
Στις 7 Οκτωβρίου 2015, δεύτερη μέρα των Συνεδριάσεων της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος, ο Πρόεδρος του «Κέντρου», Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.
Αθηναγόρας, ήταν εισηγητής με θέμα «Το μεταναστευτικό πρόβλημα: Ποιμαντική &
Κοινωνική αντιμετώπισις αυτού». Η ομιλία του κινήθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: α) την
προσφυγική κρίση, β) το μεταναστευτικό ζήτημα και γ) την παρουσίαση του έργου του
«Κέντρου». Ως προς το μεταναστευτικό ζήτημα, ο Σεβασμιώτατος είπε ότι ο ίδιος ο Κύριος
μας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο κατεξοχήν μετανάστης, ο οποίος
"μεταναστεύει" αγαπητικά στον ανθρώπινο κόσμο, προκειμένου να τον προσλάβει και να
τον μεταμορφώσει. Συμπλήρωσε δε πως η Εκκλησία προσπαθεί να συμβάλλει με την
"μάχαιραν του Πνεύματος" (Εφ. 6, 17) στην άρση προκαταλήψεων και την καταπολέμηση
φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας. Ο "άλλος", ακόμη και στην πιο
τραγική στιγμή της ύπαρξής του και ιδίως τότε, παραμένει μία μοναδική και ανεπανάληπτη
εικόνα του Θεού, ο τόπος όπου τελικά μπορούμε να συναντήσουμε τον ίδιο τον Κύριό μας.
Άλλωστε, αυτό που συνολικά ονομάζουμε "κοινωνικό κακό" δεν αποτελεί τίποτα άλλο
παρά την παρατεινόμενη αγωνία του Χριστού, ο οποίος εξακολουθεί να υποφέρει στα
πρόσωπα των αδελφών Tου. Το διακύβευμα στον λόγο του Χριστού, δηλ. στον λόγο της
Εκκλησίας, είναι ξεκάθαρο: "Εφ' όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των
ελαχίστων εμοί εποιήσατε" (Ματθ. 25, 40)». Ως προς το «Κέντρο Συμπαραστάσεως
Παλιννοστούντων και Μεταναστών - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων», ο Πρόεδρος
του «Κέντρου» είχε την ευκαιρία να ενημερώσει το σώμα της Ιεραρχίας για το πολυσχιδές
έργο του, τις ποικίλες πρωτοβουλίες και συνεργασίες του, καθώς επίσης και για τις
προοπτικές και τις μελλοντικές στοχεύσεις του.
Τον Οκτώβριο 2015 επισκέφθηκε (διαδοχικές επισκέψεις) τα γραφεία του Οικουμενικού η
ερευνήτρια νομικός κα. Λήδα Λάκκα, προκειμένου να διεξάγει συνεντεύξεις με τους
δικηγόρους του ERP με βάση συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο για θέματα που αφορούν
διαδικασίες νομικής στήριξης περιπτώσεων που εμπίπτουν στον “ Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ
με βάση την εμπειρία πεδίου του φορέα στο θέμα αυτό μέσα από την υλοποίηση των
συγκεκριμένων προγραμμάτων. Το ερωτηματολόγιο αυτό έγινε στο πλαίσιο έρευνας που
διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει αναθεώρησης του Κανονισμού ΙΙΙ του Δουβλίνου.
Στις 15 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γραφείο της Αρχιγραμματείας
της Ιεράς Συνόδου με Αντιπροσωπεία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών
(WCC/Π.Σ.Ε.). Η αντιπροσωπεία που αποτελούνταν από τον Rev. Dr Olav Fykse Tveit, Γενικό
Γραμματέα του WCC, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σασίμων κ. Γεννάδιο, Αντιπρόεδρο
της Κεντρικής Επιτροπής του WCC και την κα. Marianne Ejdersten, Διευθύντρια Τύπου και
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Δημοσίων Σχέσεων του WCC, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να βρουν
τρόπους περαιτέρω συνεργασίας των δύο πλευρών με την Εκκλησία της Ελλάδος. Την
Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσώπησαν στις συζητήσεις ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών
και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Πρόεδρος του «Κέντρου», ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Μεθώνης κ. Κλήμης, Αρχιγραμματέας της Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Αρχιμ.
Χρυσόστομος Συμεωνίδης, Διευθυντής του «Κέντρου», ο Αρχιμ. Ιγνάτιος Σωτηριάδης,
Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, ο Αρχιμ.
Μάξιμος Παφίλης, συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών
Σχέσεων και η κα Δουρίδα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας η αντιπροσωπεία του ΠΣΕ
επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο. Στην συνάντηση συμμετείχαν ήταν και ο Πρόεδρος και ο
Διευθυντής του «Κέντρου».
Στις 20 Οκτωβρίου 2015, στο Μεγάλο Συνοδικό, ο Διευθυντής του «Κέντρου» παρείχε
ενημέρωση για το μεταναστευτικό και τις δράσεις του «Κέντρου» σε ομάδα 21 γερμανών
φοιτητών από την Ευαγγελική Εκκλησία παρουσία του πανοσιολογιώτατου π. Μάξιμου
Παφίλη, της κας Αγγελικής Αντωνιάδη και του κ.Μανώλη Παπαμικρούλη. Ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Αρχιγραμματέας της Ι.Σ., απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό.
Tον Νοέμβριο 2015, η πρώην συνεργάτης της νομικής υπηρεσίας του ERP, κα Αλίκη
Γεωργιάδου, σε σειρά διαδοχικών συναντήσεων με μέλη της νομικής υπηρεσίας του
προγράμματος Bring families together που υλοποιεί ο φορέας, διεξήγαγε έρευνα εκ
μέρους του Γραφείου UNHCR των Βρυξελλών για θέματα σχετικά με την εφαρμογή του
Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ στην Ελλάδα, όπως α) τάσεις που ανιχνεύονται στην
εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου, καλές και κακές πρακτικές, β) συγκεκριμένες
περιπτώσεις/υποθέσεις που έχει χειρισθεί η νομική υπηρεσία του ERP και αναδεικνύουν
κρίσιμα ζητήματα, προβλήματα κλπ, ιδιαιτέρως δε θέματα που άπτονται της εφαρμογής
των διατάξεων 8-11 του Κανονισμού του Δουβλίνου περί οικογενειακής επανένωσης
ασυνόδευτων ανηλίκων, και των άρθρων 16 και 17 του Κανονισμού για τα εξαρτώμενα
πρόσωπα και τις ρήτρες διακριτικής ευχέρειας.
Στις 19 Νοεμβρίου 2015 η κα Παππά και συνεργάτες του Οικουμενικού ενημέρωσαν ομάδα
5 φοιτητών (Γεωργίου Αθανασία, Ορφανός Παναγιώτης, Χριστοφόρου Αβραάμ, Κουλλουπά
Ειρήνη, Βερεσιέ Χριστιάνα) από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών του
τμήματος Μέσων και Μαζικής Ενημέρωσης για το προσφυγικό και τις δραστηριότητες του
«Κέντρου».
Στις 7 Δεκεμβρίου 2015 το απόγευμα, ολιγομελής αντιπροσωπεία πολιτικών του Δανικού
Κοινοβουλίου με επικεφαλής τον Λουθηρανό Επίσκοπο Κοπεγχάγης κ. Peter Skov-Jakobsen
επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων. Ο Λουθηρανός Επίσκοπος
Κοπεγχάγης επισκέφθηκε το ERP για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 4 μηνών [σημ.16].
Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο αιδεσιμότατος Niels Nymann Eriksen, η κα Mette Bock,
βουλευτής της Liberal Alliance, η κα Karen Johanne Klint, βουλευτής των Social Democrats,
η κα Margrete Auken, μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, ο κ. Dan Biswas και ο κ. Kenneth Brant
Hansen από την οργάνωση Faros καθώς και η κα Laura Friis Wang, δημοσιογράφος. Τα μέλη
της αντιπροσωπείας συνομίλησαν με την κα Ευθαλία Παππά και τους συνεργάτες του
γραφείου για τις δράσεις που αναλαμβάνει το Γραφείο με αντικείμενο την οικογενειακή
συνένωση αιτούντων άσυλο που βρίσκονται στην Ελλάδα με μέλη των οικογενειών τους
που διαβιούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο που
ανταποκρίνονται οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στα εξερχόμενα αιτήματα ασύλου των
ευάλωτων περιπτώσεων στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ προκειμένου αυτά να
εξετασθούν όχι στην πρώτη χώρα ασύλου (Ελλάδα) αλλά στη χώρα που ήδη διαβιούν μέλη
των οικογενειών των αιτούντων. Ο Λουθηρανός Επίσκοπος συνεχάρη την ομάδα των
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συνεργατών για την εξαιρετική, όπως είπε, και συγκινητική δουλειά τους στο πεδίο, η
οποία διακρίνεται αφενός από την προσήλωση στις αρχές της αλληλεγγύης και του
σεβασμού της αξιοπρέπειας του ανθρωπίνου προσώπου και, αφετέρου από την προαγωγή
του προσφυγικού δικαίου και την αξιοποίηση του ευρωπαϊκού νομικού οπλοστασίου
προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών του ανθρώπου. Το πρωί της ίδιας μέρας, ο
Επίσκοπος Peter Skov-Jakobsen και η αντιπροσωπεία συνοδευόμενοι από τα μέλη της Δ.Ε
του «Κέντρου» και συνεργάτες, είχαν γίνει δεκτοί από το Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, στα γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Ο Μακαριώτατος αφού αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα,
παρουσίασε το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας και συγκεκριμένα της
Αρχιεπισκοπής Αθηνών τόσο για το γενικό πληθυσμό όσο και για τους πρόσφυγες.
Αναφερόμενος μάλιστα στον τρόπο που διαχειρίζεται η Ευρώπη την προσφυγική κρίση
δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες της και να γίνει ξανά η Ευρώπη των
αξιών, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης και όχι η Ευρώπη των οικονομικών
συμφερόντων. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του “Κέντρου”, Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, παρουσίασε τις δράσεις που αναλαμβάνει ο φορέας για
τους πρόσφυγες. Η αντιπροσωπεία από Δανία αντάλλαξε αναμνηστικά δώρα με τον
Μακαριώτατο
και
φωτογραφήθηκε
μαζί
του,
βλ.
http://www.ecclesia.gr
/greek/koinonia/kspm_photos.html
Στις 4 Μαρτίου 2016, επισκέφθηκε το ERP και είχε πολύωρη συνάντηση με την
προϊσταμένη κα Παππά, η κα Kim Thuy Seelinger, Ακαδημαϊκή Νομικός, Διευθύντρια του
Προγράμματος για τη σεξουαλική βία, του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Berkeley των ΗΠΑ. Η κα Seelinger διενεργούσε έρευνα, ως
εμπειρογνώμων ερευνήτρια, για λογαριασμό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, με θέμα τους κινδύνους που διατρέχουν οι πρόσφυγες, τις εμπειρίες τους και
αποφάσεις τους στο πλαίσιο της διακίνησης και άλλων μορφών ανθρώπινης
εκμετάλλευσης.
Στις 4 Απριλίου 2016, στις 12:00 επισκέφθηκαν το Γραφείο της Ηριδανού 20, εκπρόσωποι
της Mercy Corps, ειδικότερα οι σύμβουλοι Barbara Stapleton, John Foran και η υπεύθυνη
του τμήματος στην Αθήνα, κ. Αναστασία Γεωργίου. Η δικηγόρος του ERP, μέλος της νομικής
υπηρεσίας, κα Εύη Καρδαμάκη και η κα Ευαγγελία Δουρίδα παρουσίασαν τις δράσεις που
αναλαμβάνει ο φορέας και κατόπιν έλαβαν ενημέρωση αναφορικά με τις πρωτοβουλίες
του Mercy Corps στην Αθήνα.
Στις 15 Απριλίου, η κα Παππά προσεκλήθη στη Γαλλική Πρεσβεία να συμμετέχει σε
συνάντηση που διοργάνωσε η Πρεσβεία με αφορμή την επίσκεψη στην Ελλάδα μιας μικτής
αποστολής από Γαλλία ( Γραφείο Ανθρωπιστικής διαχείρισης του Κέντρου Κρίσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών και 3 Ιδρυμάτων/ΜΚΟ) με σκοπό την εκτίμηση των ανθρωπιστικών
αναγκών στην χώρα μας στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης. Οι παρευρισκόμενες
ελληνικές οργανώσεις παρουσίασαν, μέσα από την αντίστοιχη δικιά τους εμπειρία πεδίου,
τις εκτιμήσεις τους για την κατάσταση.
Στις 20 Απριλίου, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, η κα Παππά συναντήθηκε με συνεργάτες
του κ. Jan Jarab, Περιφερειακού (για Ευρώπη) Εκπροσώπου του Γραφείου των Ηνωμένων
Εθνών/ UN OHCHR - United Nations Office of High Commissioner for Human Rights – για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο αποστολής του στην Ελλάδα, 17-21/4/2016. Η
αποστολή είχε ως στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης των προσφύγων και των μη
νόμιμων μεταναστών με σκοπό τη συγγραφή σχετικής έκθεσης και υποβολής στον ΟΗΕ. Η
συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο εκπρόσωπος της ΜΚΟ Αίτημα, κος Σπύρος
Ριζάκος, έγινε στο ξενοδοχείο Electra της οδού Ερμού, με τους κάτωθι συνεργάτες του κου
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Jarab: κα Pia Oberoi- ειδική σύμβουλο σε θέματα μετανάστευσης και προσφύγων στην
έδρα του Διεθνούς Οργανισμού στη Γενεύη και την κα Genevieve Sauberli,
εμπειρογνώμονα για θέματα μετανάστευσης στην ίδια υπηρεσία.
Στις 12 Μαΐου, η κα Παππά έλαβε μέρος, κατόπιν ειδικής προσκλήσεως, σε συνάντηση του
Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των μεταναστών/ UN
Special Rapporteur on the human rights of migrants, Francois Crépeau, με εκπροσώπους
ανθρωπιστικών οργανώσεων που δρουν στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Electra. Είχε
προηγηθεί αλληλογραφία με τη Γραμματεία του Ειδικού Απεσταλμένου στο πλαίσιο της
οποίας εστάλη από ERP γραπτή ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση στο προσφυγικό
στην Ελλάδα.
Στις 23 Μαΐου 2016 η κα Παππά συμμετείχε σε κοινή συνάντηση της γερμανικής
Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνογερμανικής Φιλίας με μη κυβερνητικές οργανώσεις στη
Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Είχε προηγηθεί δίωρη συνάντηση της κας Παππά με την
Πρόεδρο αυτής της Ομάδας, Βουλευτή στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, κα. Annette Groth.
Η γερμανική αποστολή των βουλευτών αποτελούνταν από την κα. Annette Groth (DIE
LINKE), τον κ. Bernhard Schulte-Drueggelte (CDU/CSU), τον κ. Kai Gehring (Alliance 90/The
Greens), την κα. Elke Ferner (SPD), την κα. Annette Sawade (SPD), τον κ. Christian Haasse
(CDU/CSU) και τον κ. Juergen Klimke (CDU/CSU). Παρευρέθησαν επίσης μέλη της
γερμανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας. Η συζήτηση αφορούσε τα προβλήματα στη
διαδικασία της οικογενειακής συνένωσης αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα με μέλη των
οικογενειών τους που διαβιούν στη Γερμανία και προτάθηκαν τρόποι αντιμετώπισης στο
πλαίσιο της ανθρωπιστικής κρίσης και της εξαιρετικής ευαλωτότητας των περισσοτέρων
περιπτώσεων. Η κα Παππά παρουσίασε συνηγόρησε για ευέλικτες και ανθρωπιστικές
λύσεις που θα επιτρέψουν στα μέλη των οικογενειών να συνενωθούν το γρηγορότερο
δυνατόν, παρουσιάζοντας την εμπειρία του φορέα στη διαδικασία της οικογενειακής
συνένωσης.
Στις 26 Μαΐου 2016 οι Ευαγγελία Καρδαμάκη και η Παναγιώτα Μυλωνά, δικηγόροι της
νομικής υπηρεσίας του ERP συμμετείχαν σε συνάντηση με 12 εκπροσώπους της
Διεκκλησιαστικής Βρετανικής Επιτροπής "Churches in Britain together" στην οικία του Rev.
Canon Malcolm Bradshaw, πάστορα της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου στην
Αθήνα.
Στις 6 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Ιεράς συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των DKH Germany, DKH
Austria, της ΜΚΟ Αποστολής, Austrian journalists from print, TV & radio, ο Διευθυντής και
στελέχη του «Κέντρου». Συγκεκριμένα, συμμετείχαν: ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης
κ. Κλήμης, Αρχιγραμματέας της Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Αρχιμ. Χρυσόστομος
Συμεωνίδης, Διευθυντής του “Κέντρου”, ο Αρχιμ. Ιγνάτιος Σωτηριάδης, Γραμματέας της
Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, ο κ. Michael Chalupka,
Διευθυντής της Diakonie Katastrophenhilfe Aυστρίας, ο κ. Ben Nausner, υπεύθυνος
επικοινωνίας της Diakonie Katastrophenhilfe Αυστρίας , ο κ. Martin Keßler, Head of program
unit της Diakonie Katastrophenhilfe Γερμανίας, ο κ. Markus Koth, συντονιστής του
προγράμματος για την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη της Diakonie Katastrophenhilfe
Γερμανίας, η κυρία Romana Beer δημοσιογράφος από Online - ORF (orf.at), ο κύριος Florian
Katzinger Journalist από Radio - ÖA (oe1.orf.at), ο κ. Thomas Seifert, δημοσιογράφος της
Print - Wiener Zeitung (wienerzeitung.at), η κα Κατσιβελάκη από την ΜΚΟ Αποστολή, η κα.
Δουρίδα, και « δικηγόροι της νομικής υπηρεσίας του ERP, κα Πένυ Μυλωνά, κα Αθανασία
Σταθοπούλου και κα Εβίτα Αρμούτη. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση από τους
συνεργάτες του Κέντρου για την πολιτική συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας για τις προσφυγικές
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αφίξεις στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, τη διαδικασία μετεγκατάστασης
(realocation) και γενικότερα για θέματα προστασίας προσφύγων και αιτούντων άσυλο.
Επίσης, κατά την διάρκεια της συνάντησης διερευνήθηκαν και πιθανοί τρόποι συνεργασίας
μεταξύ των συμμετεχουσών οργανώσεων.
Στις 23 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Ιεράς συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος στην οποία συμμετείχαν η κ. Stephanie Limoncelli, καθηγήτρια του
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Loyola Marymount University του Los Angeles, η κα Μαρία
Παπαντωνίου (πρώην συνεργάτης του “Κέντρου”) και η κα Ευαγγελία Δουρίδα. Η κα.
Limoncelli διεξήγαγε συνέντευξη σχετικά με το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων με
σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση και ενδιαφερόταν να ενημερωθεί για τις διαστάσεις
του φαινομένου στην χώρα καθώς και για τα πορίσματα σχετικού ερευνητικού
προγράμματος που είχε υλοποιήσει το ΚΣΠΜ τα έτη 2010 και 2011.
Η κα Δουρίδα σε συνεργασία με τον Διευθυντή του «Κέντρου» και την Εισηγήτρια της Δ.Ε.
αυτού παρείχε υλικό για την επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του φορέα, βλ.
http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/koinonia.asp
Το Μάρτιο του 2016 σε εκπομπή στο ALPHA έγινε αναφορά στο έργο του Οικουμενικού:
(http://www.alphatv.gr/shows/informative/checkpointalpha/webtv/i-armada-toy-nato-stoaigaio ).
11. Συμμετοχή της Ευθαλίας Παππά στις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ex
Com) του CCME [σημ.17]

Η κα Παππά ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος συμμετείχε στην 3η συνάντηση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του CCME (Διεκκλησιαστική Επιτροπή για τους Μετανάστες στην
Ευρώπη), 15-18 Οκτωβρίου 2015, στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως
από την Ιερά Σύνοδο. Στις 16 Οκτωβρίου το πρωί, με αφορμή τη σύγκλιση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του CCME στην Τιμισοάρα, η Ορθόδοξη Μητρόπολη του Μπανάτ φιλοξένησε στο
Μητροπολιτικό Μέγαρο της πόλης, μία Διάσκεψη με θέμα “European Churches (are)
responding to the migration phenomenon“. Η περιφερειακή κρίση στο προσφυγικό τονίστηκε
με παρουσιάσεις και ομιλίες από τους συνέδρους για την κατάσταση στην Ελλάδα, Ρουμανία
και Ισπανία ενώ η Γενική Γραμματέας του CCME, κα Doris Peschke μίλησε για την Ευρωπαϊκή
Ατζέντα για τη Μετανάστευση. Προήδρευσε ο Αρχιεπίσκοπος Τιμισοάρας και Μητροπολίτης
Μπανάτ κ. Joan Selejan ο οποίος προλόγισε τη Διάσκεψη [σημ.18]. Την κατάσταση στην Ελλάδα
παρουσίασε η κα Ευθαλία Παππά, αναφερόμενη στις συνολικές προσφυγικές ροές μέχρι και τις
15 Οκτωβρίου, την ανθρωπιστική κρίση στα νησιά, την προσπάθεια των τοπικών κοινωνιών,
εθελοντών, οργανώσεων, της Εκκλησίας, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες/UNHCR που έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στα σημεία αφίξεων για
προστασία και διανομή ανθρωπιστικού υλικού. Ξεδιπλώθηκαν επιγραμματικά όλες οι όψεις
μιας σύγχρονης τραγωδίας που βιώνουν οι άνθρωποι που αναγκάζονται να επιβιβάζουν βρέφη
και έγκυες γυναίκες μέσα σε σαπιοκάραβα για να φθάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος αλλά και οι
κάτοικοι των νησιών που είδαν να τριπλασιάζεται ο πληθυσμός μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Επίσης αναφέρθηκε στο ανθρωπιστικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο έργο που
επιτελεί το Κέντρο Συμπαραστάσεως μέσω του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων στο
τομέα της προστασίας των αιτούντων άσυλο προσφέροντας νομική βοήθεια και κοινωνική
στήριξη των αιτούντων άσυλο στο πεδίο αλλά και συνηγορία. Στις 20 Οκτωβρίου 2015
δημοσιεύθηκε σχετικό Δελτίο Τύπου του CCME με τίτλο “Safe Passages to and through Europe –
Strengthen protection and support for refugees in Europe”.
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Αναλυτική έκθεση για τις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Τιμισοάρα υπεβλήθησαν
στον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, στις 8 Νοεμβρίου 2015.
Τα αεροπορικά εισιτήρια αυτών της μετακίνησης καλύφθηκαν από την Ιερά Σύνοδο.
12. Συνηγορία προς τις Αρχές
Τον Δεκέμβριο του 2015 η Νομική Υπηρεσίας του Κέντρου υπέβαλε στην υπηρεσία ασύλου
σχόλια στο νέο σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς
προστασίας, χορήγησης και ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας – προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013
‘σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)’».
Τα σχόλια έχουν αναρτηθείστην ιστοσελίδατου Κέντρου, βλ. http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm_nea.html
13. Συμμετοχές σε Συνέδρια και Hμερίδες
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε με τον Διευθυντή του «Κέντρου» συμμετείχαν ως παρατηρητές στην
Διεθνή Διάσκεψη των Αθηνών για τον «Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την
Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή» που διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, στις 18-20
Οκτωβρίου 2015, στο Ξενοδοχείο Ιntercontinental. Στην Διάσκεψη συμμετείχαν επτά
Προκαθήμενοι Εκκλησιών, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος και
οκτώ Υπουργοί Εξωτερικών, ο Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και
Πρέσβεις και εκπρόσωποι όλων των ομολογιών.
Επιπλέον, η κα Παππά παρακολούθησε/συμμετείχε σε:











Κλειστή συνάντηση του κ. Antonio Gutteres, Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέματα προστασίας προσφύγων,
στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετάνιας. Η κα Παππά έκανε προφορική παρέμβαση και
έδωσε κείμενο με τις θέσεις του «Κέντρου» αναφορικά με το προσφυγικό και την
κατάσταση
των
αναγνωρισμένων
προσφύγων
στην
Ελλάδα
(βλ.
http:
//www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm_symmetoxes.html).
Συζήτηση που διοργάνωσε η Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και
Μεταναστών με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία. Η συζήτηση
πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2015, στις 20:00, στο Κτίριο 11 (Ιουλιανού και
Ρεθύμνου 11).
Στρογγυλή Τράπεζα κατά των διακρίσεων που διοργάνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση
Αντιγόνη, στις 14 Δεκεμβρίου 2015, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20) με θέμα
“Κράτος, κοινωνία και ευάλωτες ομάδες σε αναζήτηση ισοτιμίας και προστασίας”.
Εκδήλωση - συζήτηση της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και
Μεταναστών με θέμα "Eίναι η Τουρκία ασφαλής τρίτη χώρα για τους πρόσφυγες;", στις 29
Μαρτίου 2016, στην οδό Λόντου 6 στα Εξάρχεια.
Η κα Ευαγγελία Δουρίδα παρακολούθησε:
Την Ημερίδα του Σχεδίου Δράσης “Η Α-όρατη βία – βγες από τον κύκλο” με τίτλο “Βία κατά
των γυναικών. Μια παρέμβαση από Μετανάστριες για όλες τις γυναίκες”, διοργάνωση από
Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής στις 5 Σεπτεμβρίου 2015 στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Αθηναίων.
Την Ημερίδα “React: Καταγραφή – Παρέμβαση – Αντιμετώπιση Διακρίσεων- Προστασία
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων” που διοργάνωσε Μ.Κ.Ο. PRAKSIS σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο.
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CIVIS PLUS, στις 20 Οκτωβρίου 2015 στο Κέντρο Τεχνών- Πάρκο Ελευθερίας, Βασ. Σοφίας.
Παρουσιάστηκαν πορίσματα από τη λειτουργία Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης για
ζητήματα διακρίσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς και της σχετικής
Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης.
Το διήµερο πολυθεµατικό Φεστιβάλ "Break the Chain" που διοργάνωσε το Γραφείο του
Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εµπορίας Ανθρώπων (Υπουργείο Εξωτερικών),
σε συνεργασία µε την Τεχνόπολη του Δήµου Αθηναίων και την πολιτιστική πλατφόρμα
ελculture στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2015 στην Τεχνόπολη του Δήµου Αθηναίων.
Αντικείμενο του Φεστιβάλ ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού
σε θέµατα που αφορούν στην εµπορία και εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα διέπονταν από την ιδέα συστράτευσης του
Πολιτισµού και της Τέχνης µε την κοινωνική αφύπνιση και δράση (trans-media concept).
Την εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Fight Hate Crime
Now» που διοργάνωσε το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
στις 7:30 μ.μ, στο Πολιτιστικό Κέντρο «o Καύκασος» (Πατησίων 81 - 1ος όροφος).
Το Psychological First Aid (PFA) Training, το οποίο διοργανώθηκε από από την International
Medical Corps την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos
(Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα). Την εκπαίδευση παρακολούθησαν εκτός από την κα
Δουρίδα, η κα Αθανσία Κοτσιάτου, η κα Έλλη Κούβαρη, η κα Παναγιώτα Μυλωνά, η κα Εύη
Καρδαμάκη, η κα Στεφανία Μπαγκλατζή, ο κ. Ζαρίφ Μπακτιαρί και ο κ. Χρήστος Τζαφάρ. Το
ίδιο σεμινάριο παρακολούθησαν η κα Παππά και η κα Αθανασία Σταθοπούλου, στις 11
Μαρτίου 2016 στο χώρο πολιτισμού Foundation (Ευρυσθέως και Πειραιώς 123).
Τη Συνέντευξη Τύπου με αφορμή την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Filippo Grandi, Ύπατου
Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016 στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20). Την συνέντευξη τύπου
παρακολούθησε και η κα Παναγιώτα Μυλωνά.
Την εκδήλωση για την επίσημη έναρξη των εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου κατά του
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία της Α.Ε. του
Προέδρου της Δημοκραρίας Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου, στο χώρο του Διοικητηρίου
της ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο Κέντρο Τεχνών του Πάρκου Ελευθερίας, την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016
στις 11:00.
Η κα Έλλη Κούβαρη και η κα Ζακία Άκρα, συνεργάτες του ERP, παρακολούθησαν εκδήλωση
για την παρουσίαση της υλοποίησης του Έργου "Ενίσχυση της Λειτουργίας των Κινητών
Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή
πίεση μεταναστευτικών ροών" που διοργάνωσε η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής την Πέμπτη
29 Οκτωβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Electra Palace (Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, στην
Πλάκα) 10.30 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. Η εκδήλωση εστίασε στην πρόκληση της καλύτερης
δυνατής θωράκισης δυνητικών θυμάτων βίας, εκμετάλλευσης, διακίνησης ανθρώπων κι εν
γένει στη διαχείριση της ευαλωτότητας κατά την διαδικασίας διαλογής και
κατηγοριοποίησης (screening) που πραγματοποιείται από τις Κινητές Μονάδες της ΥΠΥ.
Η κα Έλλη Κούβαρη, κοινωνική λειτουργός, παρακολούθησε το 1ο Συνέδριο
Νοσοκομειακής κοινωνικής Εργασίας με τίτλο “Κοινωνική Φροντίδα στην Υγεία: Σύγχρονες
προκλήσεις, μετασχηματισμοί και καινοτόμες δράσεις.”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου), την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016.
Η κα Παναγιώτα Μυλωνά συμμετείχε, εκπροσωπώντας την προϊσταμένη του ERP, στη
Διάσκεψη με τίτλο “Protecting and Welcoming Refugees in Europe: responding to an
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unprecedented refugee crisis”, το οποίο έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 20 Οκτωβρίου του
2015. Τα έξοδα της συμμετοχής της κάλυψε η Oργάνωση Ιnternational Catholique
Migration Committee/ICMC, βλ. http://www.resettlement.eu /page/share-network-finalconference-%E2%80%98protecting-and-welcoming-refugees-europe-committee-regions.
Η κα Π. Μυλωνά συμμετείχε σε συνάντηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με τον
Ειδικό Εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους
Πρόσφυγες και τους Μετανάστες/Special Representative of the Secretary General of the
Council of Europe on migration and refugees, κ. Tomas Bocek, την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016
με θέμα “the refugee and migrant situation today in Greece”.

Οι συνεργάτες του ERP συμμετέχουν καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς σε
δεκαπενθήμερες ή εβδομαδιαίες συναντήσεις που διοργανώνονται από την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με αντικείμενο τον συντονισμό της διαχείρισης της
ανθρωπιστικής κρίσης (humanitarian coordination), θέματα προστασίας (protection meeting),
ασυνόδευτων ανηλίκων και SGBV (Sexual and Gender-Based Violence).
14. Συνεργασίες με Δίκτυα









Το «Κέντρο» είναι μέλος του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, το
οποίο συντονίζει η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο οποίο συμμετέχουν 36 οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών. Η κα Ευθαλία Παππά και η κα Ευαγγελία Δουρίδα συμμετείχαν
στις δύο ολομέλειες των μελών του Δικτύου (στις 15/12/2015 και τις 7/3/2016) που
έλαβαν χώρα την περίοδο αναφοράς. Τα στελέχη του «Κέντρου» έλαβαν συνεντεύξεις
από θύματα και συμπλήρωσαν μια φόρμα καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας.
Επίσης, έκαναν σχόλια στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2015 (η οποία παρουσιάστηκε
την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 12.00, στην ΕΣΗΕ) καθώς και σε 3 Δελτία Τύπου
(στις 6/10/2015 σχετικά με την αναγνώριση του ρατσιστικού κινήτρου στην υπόθεση
του Σαχζάτ Λουκμάν, τις 19/10/2015 σχετικά με την υπόθεση άρνησης μεταφοράς δύο
επιβατών αφρικανικής καταγωγής από οδηγό του ΟΑΣΘ καθώς και τις 30/3/2016
σχετικά με την καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου για την απουσία πλήρους και αποτελεσματικής διερεύνησης του πιθανού
ρατσιστικού κινήτρου στην υπόθεση Sakir).
Tο «Κέντρο» μετέχοντας στην ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ συνυπέγραψε
στις 19 Μαϊου 2016 “Ανοιχτή επιστολή προς την Υπηρεσία Ασύλου”.
Tο «Κέντρο» διατήρησε τη συνεργασία με το Δίκτυο Ενίσχυσης και Στήριξης
Μεταναστριών –ΔΕΣΜΕ καθώς και με το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Kαταπολέμησης της Φτώχειας (EAPN).
Η κα Δουρίδα εκπροσώπησε το “Κέντρο” σε συνάντηση δικτύωσης εκκλησιαστικών
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης,
η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΜΚΟ Αποστολή την Παρασκευή 30
Οκτωβρίου 2015, στις 10:00 – 13:00.
Τον Δεκέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από συναντήσεις συνεργατών
του ¨Κέντρου» και του ERP με τον Σύλλογο EMDR-Hellas. Η επέκταση της δικτύωσης
του Κέντρου με φορείς φροντίδας της ψυχικής υγείας είχε στόχο αφενός, την
ολιστικότερη στήριξη επωφελούμενων του Κέντρου, οι οποίοι εάν και διασώθηκαν οι
ίδιοι από ναυάγια έχασαν κατά την διάρκειά τους μέλη των οικογενειών τους και,
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αφετέρου, την προστασία της ψυχικής υγείας του προσωπικού κατά τον χειρισμό
περιπτώσεων προσφύγων που έχουν υποστεί ιδιαίτερα τραυματικές εμπειρίες.
15. Δραστηριότητες του Γραφείου Ασφαλιστικής συμβουλευτικής και κοινωνικής
στήριξης παλιννοστούντων, Θεσσαλονίκη
15.1: Γραφείο Παλιννοστούντων: Το Γραφείο λειτουργεί από το 1994 με μία τακτική
υπάλληλο, την κα 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 συνταξιοδοτικούασφαλιστικού 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). Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 ο Διευθυντής
του «Κέντρου» επισκέφθηκε το Γραφείο Παλιννοστούντων, όπου διαπίστωσε την
άριστη λειτουργία του αλλά και την ανάγκη κάποιων επισκευών και βελτιωτικών
εργασιών με κόστος για το Κέντρο μόνον 150 ευρώ, καθώς οι υπόλοιπες εργασίες
προσφέρθηκαν ως δωρεά. Στην συνεδρία της Δ.Ε. στις 4 Νοεμβρίου 2015 εγκρίθηκε η
ανακαίνιση του Γραφείου. Τον Νοέμβριο 2015 διορθώθηκαν οι ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις, αγοράστηκαν δύο νέες πινακίδες μία για την εξωτερική είσοδο και μία
για την εσωτερική είσοδο του γραφείου και βάφτηκαν όλοι οι χώροι του γραφείου. Τον
Φεβρουάριο 2016 κατασκευάστηκαν δύο πόρτες με τζαμαρία οι οποίες έλυσαν το
πρόβλημα διαχωρισμού της αίθουσας αναμονής από τα γραφεία καθώς και της
μόνωσης μεταξύ των γραφείων ενώ με την τζαμαρία εξασφαλίστηκε η φωτεινότητα
στην αίθουσα αναμονής. Για την καλύτερη λειτουργία του γραφείου είναι απαραίτητη
η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου υπάρχοντος ηλεκτρονικού υπολογιστή με έναν
καινούργιο καθώς και η πρόσληψη μιας καθαρίστριας για την γενική καθαριότητα του
γραφείου τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.
15.2: Δράσεις του Γραφείου Παλιννοστούντων: Ο κύριος άξονας των εργασιών του
Γραφείου στην Θεσσαλονίκη είναι η Συνταξιοδοτική Συμβουλευτική και η
Διεκπεραίωση υποθέσεων στην Γερμανική γλώσσα που αφορούν συγκεκριμένα τους
εξής τομείς:
 Κοινωνική ασφάλιση:
 Συμβουλευτική και υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση συντάξεων γήρατος,
αναπηρίας, χηρείας, ορφάνιας.
 Υποβολή ενστάσεων και αγωγών κατά των ασφαλιστικών φορέων σε περιπτώσεις
απόρριψης των αιτήσεων χορήγησης αναπηρικών συντάξεων, καθώς και σε γενικότερα
θέματα όταν εκτιμάται ότι θίγονται τα συμφέροντα των παλιννοστούντων.
 Πληροφόρηση για την αλλαγή της νομοθεσίας σε διάφορους τομείς όπως για
παράδειγμα η πρόσφατη αλλαγή του νόμου αναγνώρισης των χρόνων γέννησης και
ανατροφής των παιδιών που γεννήθηκαν στη Γερμανία και συμπλήρωση των
αντίστοιχων αιτήσεων, η οποία έδωσε την ευκαιρία να συνταξιοδοτηθεί ένα μεγάλο
μέρος γυναικών [σημ.19].
 Αναζήτηση των ασφαλιστικών χρόνων σε περίπτωση απώλειας των ασφαλιστικών
καρτών και έκδοση νέων στοιχείων.
Οι Αιτήσεις υποβάλλονται από το Γραφείο μας στους παρακάτω ασφαλιστικούς φορείς:

Έκθεση Πεπραγμένων ΚΣΠΜ-ERP, 2015-2016

Σελίδα 25

 Deutsche Rentenvesicherung Baden Württemberg - Stuttgart (Ασφαλιστικός Φορέας
εργατών).
 Bundesversicherungsanstallt für Angestellt –Berlin (Ασφαλιστικός Φορέας υπαλλήλων)
 Bundesknappschaft ( Ασφαλιστικός Φορέας μεταλλωρύχων)
 Pensionssicherungsverein ( Ασφαλιστικός Φορέας της Αυστρίας)
 Ενέργειες για ιατροφαρμακευτική ασφάλιση:
 Υποβάλλονται Αιτήσεις και συμπληρώνονται από το γραφείο μας τα απαραίτητα
έντυπα προκειμένου να χορηγηθεί στους παλιννοστούντες και στα μέλη της
οικογένειάς τους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 Υποβάλλεται αίτηση την έκδοση του εντύπου Ε121 GR προκειμένου να ασφαλιστεί ο
παλιννοστών συνταξιούχος στην Ελλάδα.
 Υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος αρωγής στους έχοντες αναπηρία
καθώς και ενστάσεις στις περιπτώσεις απόρριψής του.
 Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία τα οποία είναι : AOK
BONN, BKK κλπ.
 Συνεργασία με τον γερμανικό ΟΑΕΔ ( Arbeitsamt Nürnbeg ) για τα παρακάτω θέματα:
 Αιτήσεις για χορήγηση παιδικών επιδομάτων
 Αιτήσεις για επίδομα ανεργίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά τον πρώτο
χρόνο της διαμονής των παλιννοστούντων στην Ελλάδα.
 Πληροφόρηση και διεκπεραίωση θεμάτων που έχουν σχέση με την γερμανική εφορία,
τις γερμανικές τράπεζες κλπ.
 Υποβάλλονται επίσης Αιτήσεις στα εκάστοτε εργοστάσια για την χορήγηση
εργοστασιακών συντάξεων.
 Άμεση είναι η παρέμβαση του Γραφείου επίσης σε θέματα που άπτονται της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εμπλέκονται οι ελληνικοί ασφαλιστικοί φορείς ΙΚΑ, ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ, Γενικό Λογιστήριο του κράτους.
15.3: Περιπτώσεις που εξυπηρετήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς :
Για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2015 μέχρι τον Αύγουστο 2016, απευθύνθηκαν
στο Γραφείο του «Κέντρου» στη Θεσσαλονίκη (μετάβαση στο Γραφείο ή τηλεφωνική
επικοινωνία) 2.507 Έλληνες Μετανάστες Παλιννοστούντες κυρίως από την Γερμανία και την
Αυστρία και διεκπεραιώθηκαν 4.122 υποθέσεις. Από τις διεκπεραιωθείσες υποθέσεις, 1.886
αφορούν στην προφορική ενημέρωση και συμβουλευτική σε συνταξιοδοτικά θέματα, 269
αφορούν στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 259 υποθέσεις αφορούν στις εργοστασιακές
συντάξεις και 72 υποθέσεις αφορούν σε αιτήσεις για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων.
Κατά την περίοδο αναφοράς, συντάχθηκαν 894 αιτήσεις και επιστολές προς τους γερμανικούς
φορείς. Η τηλεφωνική επικοινωνία μας με τους γερμανικούς φορείς για την άμεση επίλυση
πολύπλοκων και χρονοβόρων υποθέσεων αφορούσε 375 θέματα. Υποβλήθηκαν 19 ενστάσεις
προς τον γερμανικό ασφαλιστικό φορέα σε ζητήματα κυρίως απόρριψης των αιτήσεων
χορήγησης αναπηρικών συντάξεων. Επίσης 348 υποθέσεις αφορούν θέματα που έχουν
σχέση με την γερμανική εφορία, τις γερμανικές τράπεζες κλπ.
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Την περίοδο της οικονομικής κρίσης το Γραφείο Παλιννοστούντων του «Κέντρου» στη
Θεσσαλονίκη συντέλεσε τα μέγιστα ώστε με την πληροφόρηση που παρείχε ως προς τις
αλλαγές της νομοθεσίας και της διαδοχικής ασφάλισης να καταστεί δυνατή η συνταξιοδότηση
πολλών ανέργων παλιννοστούντων. Τέλος, ως πολύ καλή αξιολογείται η συνεργασία του
Γραφείου με το Γερμανικό Προξενείο, τον Ελληνογερμανικό σύλλογο Hellenic Silverstars και την
Eλληνογερμανική Συνέλευση.
15.4: Συμμετοχή της κας Καρόζα σε εκδηλώσεις, συναντήσεις:





Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, κατόπιν προσκλήσεως της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης
παρευρέθηκε σε δείπνο που έγινε στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με Φορείς του
Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και της γερμανικής αντιπροσωπίας από εκπροσώπους των
Δήμων και Κοινοτήτων Γερμανίας .
Στις 03 Οκτωβρίου 2015, κατόπιν προσκλήσεως του Γερμανικού Γενικού προξενείου, η
κα Καρόζα εκπροσώπησε το "Κέντρο" στην Εθνική Εορτή της Γερμανίας.
Στις 08 Μαΐου 2016 διοργανώθηκε στη Δράμα από την Αντιπεριφέρεια Δράμας, τον
Δήμο Δράμας, τον Ελληνογερμανικό Σύλλογο Hellenic Silverstars και την συμμετοχή
του «Κέντρου», ενημερωτική εκδήλωση για συνταξιοδοτικά θέματα Γερμανίας με
κύριο εισηγητή ανώτερο στέλεχος του Γερμανικού Ασφαλιστικού Φορέα Βερολίνου και
τον αντιπρόεδρο των Hellenic Silverstars
κ. Παπαδόπουλο. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν περισσότεροι από 500 Έλληνες που εργάστηκαν στη Γερμανία. Επίσης
ζητήθηκε από τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου η διοργάνωση μιας παρόμοιας εκδήλωσης
στο Διδυμότειχο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Διδυμότειχο στο
τέλος
Σεπτεμβρίου 2016.

Σημειώσεις

1.Συνεργασία με CCME/Churches Commission for Migrants in Europe, UNHCR/ Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες, θεσμικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς
και Οργανώσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
2. Το «Κέντρο» συμμετέχει μεταξύ άλλων και στις θεματικές ομάδες ενημέρωσης για το προσφυγικό που
συστάθηκαν από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με την έναρξη της προσφυγικής
κρίσης στην Ελλάδα και συνεχίστηκαν καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
3. Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και
Μεταναστών, βλ. Καταστατικό «Κέντρου», άρθρο 1.
4. Ο όρος «ομάδα στόχου» σύμφωνα και με το Καταστατικό της Αστικής Εταιρείας ΚΣΠΜ-ERP, άρθρο 2,
περιλαμβάνει 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 κοινωνικές ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι
μονογονεϊκές οικογένειες, οι έγκυες γυναίκες, οι ασθενείς, οι ανάπηροι, κλπ.
5. Βλ. UNHCR, GREECE REFUGEE EMERGENCY RESPONSE- UPDATE #8.
6. Βλ. UNHCR, Greece operational update # 2.
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7. Βλ. UNHCR, Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe, Eastern Mediterranean and
Western Balkans Route, January - December 2016, p.8).
8. Οι πρώτες αποφάσεις των δευτεροβαθμίων επιτροπών ασύλου επί αυτών των προσφυγών,
ου
απορρίπτουν το «απαράδεκτο» του 1 βαθμού και ζητούν την εκ νέου εξέταση του αιτήματος ασύλου
ο
από τον 1 βαθμό, επί της ουσίας αυτή τη φορά.
9. Το ΚΣΠΜ-ERP είναι επιχειρησιακός εταίρος του UNHCR ( implemented partner) από το Μάρτιο 2011
έως και την τρέχουσα περίοδο. Eως το τέλος του 2015 είχε υλοποιήσει 5 προγράμματα για την
προστασία των προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Κατά τη διάρκεια του 2016, συνεχίστηκε η υλοποίηση
ου
ενός 6 προγράμματος με τίτλο «bring families together», το οποίο αφορά στη νομική στήριξη για
συνένωση ευάλωτων περιπτώσεων αιτούντων άσυλο με μέλη των οικογενειών τους που διαβιούν σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω της διαδικασίας του Κανονισμού ΙΙΙ του Δουβλίνου.
10. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναστείλει την εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου σε
σχέση με την Ελλάδα από το 2011 λόγω της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου
[ΕΔΔΑ] με αφορμή την καταδίκη της Ελλάδος στην Απόφαση MSS κατά Ελλάδος και Βελγίου. Η διάρκεια
της διαδικασίας οικογενειακής συνένωσης από τη στιγμή της καταγραφής του αιτήματος στην Ελλάδα
μέχρι την αναχώρηση για τη χώρα αποδοχής, είναι χρονοβόρα και μπορεί να ανέλθει σε 11-12 μήνες.
11. Η εξαμηνιαία συγκεντρωτική έκθεση φυσικού αντικειμένου με όλα τα στατιστικά και τις ενέργειες
του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών υλοποίησης καθώς και των επιτευγμάτων,
υποβλήθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία στις 20 Ιουλίου 2016. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του φορέα
περιλαμβάνουν και την υποβολή μηνιαίου δελτίου αναφοράς προόδου καθώς και την υποβολή ανά
τρίμηνο αναφοράς οικονομικού αντικειμένου
12. Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία ασύλου οφείλονται στη μικρή επιχειρησιακή ικανότητα της
υπηρεσίας ασύλου σε συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση των αιτημάτων ασύλου συμπεριλαμβανομένων
των περιπτώσεων μετεγκατάστασης (relocation) και οικογενειακής συνένωσης (υποθέσεις «Δουβλίνου»).
13. Στη Χίο, η συντονίστρια του προγράμματος και δύο δικηγόροι (Αθανασία Σταθοπούλου και Ευαγγελία
Καρδαμάκη) προσκλήθηκαν από τη Μητρόπολη Χίου σε απογευματινή σύναξη με ιερείς της
Μητροπόλεως σε συζήτηση για το προσφυγικό και την κατάσταση με την ανθρωπιστική κρίση που έχει
διαμορφωθεί στο νησί.
14. Στον Ελαιώνα Ι στις 26 Απριλίου 2016, στο Σκαραμαγκά στις 19 Μαΐου 2016, στο Σχιστό στις 19
Μαΐου 2016, στο Ελληνικό ΙΙ στις 31 Μαΐου 2016, στο Λαύριο στις 14 Ιουνίου 2016, στον Ελαιώνα Ι και ΙΙΙ
στις 24 Ιουνίου 2016, στον Ελαιώνα Ι στις 28 Ιουνίου 2016, στη Ριτσώνα στις 30 Ιουνίου 2016 και στη
Μαλακάσα 18 Ιουλίου 2016.
15. Τους καλούν να τηρήσουν τις υποσχέσεις και υποχρεώσεις που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο και
ιδιαίτερα να αυξήσουν τα μέτρα για αναζήτηση και διάσωση των ανθρώπων που κινδυνεύουν στη
Μεσόγειο και να δημιουργήσουν ασφαλείς διόδους για τους πρόσφυγες και υπηρεσίες στήριξης για
αυτούς που έχουν φθάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στις βιώσιμες λύσεις περιλαμβάνονται οι πολιτικές
εγκατάστασης και ανθρωπιστικής βίζας από τρίτες χώρες προς την Ευρώπη καθώς και η πολιτική της
οικογενειακής συνένωσης και η μετεγκατάσταση από τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου στο Βορρά.
16. Ο Λουθηρανός Επίσκοπος είχε επισκεφθεί το ERP και παλαιότερα, στις 25 Αυγούστου 2015, και ήταν
ενήμερος για τις δράσεις του Οικουμενικού Προγράμματος και ειδικά τη βοήθεια που προσφέρει για
κοινωνική και νομική στήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων
17. Στην 19η Γενική Συνέλευση του CCME στη Sigtuna της Σουηδίας τον Ιούνιο 2014, η προϊσταμένη του
ERP, εξελέγη μέλος της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος για την
τριετία 2014-2017.
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18. Τόνισε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα έπρεπε να ενημερώνουν τους κατοίκους της Ευρώπης για τα
αίτια της μετανάστευσης και του ξεριζωμού των προσφύγων προκειμένου η κοινή γνώμη και σε επίπεδο
τοπικών κοινωνιών να είναι σε θέση να κατανοήσει γιατί οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους και
αναζητούν καταφύγιο στις δικές τους κοινωνίες. Ωστόσο κανείς θα έπρεπε να είναι στη θέση των ίδιων
των προσφύγων για να καταλάβει το δράμα που ζουν. Για τους ανθρώπους που διακινδυνεύουν τις ζωές
τους διασχίζοντας με πλοιάρια τη Μεσόγειο, είπε ότι είναι μεγάλη τραγωδία αυτό που συμβαίνει με τα
ναυάγια, ότι η Ευρώπη το είχε ζήσει αυτό και παλαιότερα και ότι θα πρέπει όλοι να κάνουν ότι μπορούν
για να μη μετατραπεί μόνιμα η Μεσόγειος σε υγρό τάφο μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Για τις
οργανώσεις που εργάζονται χρόνια στο πεδίο και προσφέρουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες και μετανάστες,
είπε ότι η εμπειρία τους είναι πολύτιμη και θα ήθελε να μπορούσαν να μεταλαμπαδεύσουν μέρος αυτής
της εμπειρίας και στην Εκκλησία που είναι «ακόμα στην αρχή». Η Μητρόπολη του Μπανάτ συζητά με
τους ιερείς που διαμένουν και λειτουργούν στις περιοχές των συνόρων για τις ποιμαντικές ανάγκες των
μεταναστών, για διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Σαν πρόταση προς το συνέδριο ανέφερε ότι θα
ήθελε να ήταν δυνατόν από τους καταυλισμούς στη Μέση Ανατολή όπου οι πρόσφυγες μένουν για
μεγάλο χρονικό διάστημα, να μάθουν το πολιτιστικό και θρησκευτικό «προφίλ» των χωρών προορισμού,
τα βασικά της χριστιανικής πίστης όχι με σκοπό να αλλάξουν θρησκεία αλλά για να αποφασίσουν αν
θέλουν να διαμείνουν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και να σεβαστούν τον πολιτισμό τους τις αξίες και τη
θρησκεία τους διατηρώντας ταυτόχρονα και οι ίδιοι τη δικιά τους θρησκεία. Σε κάθε περίπτωση, είπε,
δεν υπάρχει εξίσωση μεταξύ ευμάρειας και πνευματικότητας και είναι μεγάλη πρόκληση με αφορμή τις
αφίξεις των προσφύγων στην Ευρώπη να ξαναβρούν οι άνθρωποι στις δυτικές κοινωνίες τις αξίες του
ανθρωπισμού και το αληθινό μήνυμα της χριστιανικής πίστης σύμφωνα με το εδάφιο 25.35 του κατά
Ματθαίον Ιερού Ευαγγελίου.
19. Καθημερινά η προϊσταμένη του γραφείου, δέχεται τηλεφωνήματα από διάφορα μέρη της Ελλάδος
για την συμπλήρωση των παραπάνω αιτήσεων οι οποίες γίνονται τηλεφωνικά και αποστέλλονται στους
ενδιαφερόμενους, πράγμα ιδιαίτερα ψυχοφθόρο λόγω της αναλυτικής παράθεσης στοιχείων, τα οποία
εξαιτίας της παρέλευσης πολλών χρόνων δεν μπορούν να θυμηθούν οι παλιννοστούντες. Παρά την
πρακτική δυσκολία όμως σχεδόν όλες οι μητέρες έλαβαν τη σύνταξή τους, γεγονός που οφείλεται στην
τεχνογνωσία του γραφείου μας.

Ο Πρόεδρος
+Ο Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας
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