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Εισαγωγικά 

 

 Με την από 2α Μαρτίου 2021 τροποποίηση του Καταστατικού της, σε συνέχεια 

της με την ίδια ημερομηνία αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, η μονοπρόσωπη αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Κέντρο 

Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών - Οικουμενικό Πρόγραμμα 

Προσφύγων» προέβη στην αλλαγή της επωνυμίας της τόσο της ελληνικής όσο και της 

αγγλικής η οποία πλέον γίνεται «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» - Οικουμενικό Πρόγραμμα 

Προσφύγων»/«SYNYPARXIS- Ecumenical Refugee Programme», εφεξής ««ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». 

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων συστάθηκε με 

Απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος τον Ιούλιο του 2012 

και διαδέχτηκε το «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών» και το 

«Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων», υπηρεσίες της Ιεράς Συνόδου που 

λειτουργούσαν από το 1978 και το 1994 αντίστοιχα.  

Την «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», εκπροσωπεί πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή η οποία και 

αποφασίζει συλλογικά για κάθε θέμα που αφορά στις δραστηριότητες της εταιρείας 

εκτός από αυτά που ανήκουν στη διαχειριστική αρμοδιότητα του εταίρου που είναι η 

Εκκλησία της Ελλάδος.  

Η Δ.Ε απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, 

Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, ως Πρόεδρο, τον Σεβασμιώτατο 

Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ως Αντιπρόεδρο, τον 

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, κ. Τιμόθεο, ως 

Γενικό Γραμματέα, τον Πανοσολογιώτατο Αρχιμ. π. Παντελεήμονα Παπασυνεφάκη, ως 

Γενικό Διευθυντή, και την κ. Αθανασία Κοτσιάτου ως Εισηγήτρια.  

Το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και τον Αύγουστο του 

2022 η Δ.Ε. συνήλθε σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και αποφάσισε για τρέχοντα 

θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Γραφείων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», την υλοποίηση 

εξωτερικώς χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τον προγραμματισμό 

δραστηριοτήτων, ενέργειες συνηγορίας & δημοσιότητας, κ.λπ. 
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 Κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριος 2021 - Αύγουστος 2022) οι 

εκκλησιαστικοί υπάλληλοι της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», που εργάζονται σε θέσεις διοικητικού και 

επιστημονικού προσωπικού είναι οι ακόλουθοι:  

Γραφείο Μελετών και Ερευνών: κα Ευαγγελία Δουρίδα 

Διοικητικό και Λογιστικό Γραφείο: κα Ελένη Χριστοδούλου 

Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής 

Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Μεταναστών): κ. 

Κωνσταντίνος Μουντζούρης  

Γραφείο Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων: κα 

Αγγελική Καρόζα (Προϊστάμενη γραφείου).  

Διευκρινίζεται ότι για τις ανάγκες των έργων που υλοποιούνται από τη 

«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  απασχολούνται εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι αμείβονται από 

εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. 

 

Εγγραφή στο μητρώο Ελληνικών και ξένων ΜΚΟ του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου 

Με την από 29/03/2021 και Α.Π.223/2021 απόφαση της Ειδικής Γραμματείας 

Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε 

συνέχεια υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού φακέλου, η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  εγγράφηκε στο 

Μητρώο ελληνικών και ξένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς 

προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της Ελληνικής επικράτεια και 

έλαβε σχετική πιστοποίηση. Έχει επίσης ολοκληρωθεί και παρακολουθείται για 

ενημέρωση. Βρίσκεται σε εξέλιξη η καταχώριση των μελών- εργαζομένων του φορέα 

στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου.  

 

Πιστοποίηση ΙSΟ και GDPR (Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων) 

Από το 2020, μια φορά το χρόνο πραγματοποιείται εξωτερική επιθεώρηση του 

συστήματος διαχείρισης της ποιότητας (ISO) της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  από αρμόδια αρχή, 

προκειμένου να παραμένει σε ισχύ το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει ο Φορέας. 
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Για το 2022 η ετήσια εξωτερική επιθεώρηση πρόκειται να διενεργηθεί στις 8 

Σεπτεμβρίου 2022. Κατά τον έλεγχο, θα επιθεωρηθεί α’) το σύστημα διαχείρισης της 

ποιότητας του Φορέα αναφορικά με την δραστηριότητα «Διαχειριστική Επάρκεια για 

τον Σχεδιασμό & την Υλοποίηση Προγραμμάτων από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς 

Πόρους» και β’) κατά πόσο αυτό το σύστημα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015. Η επιθεώρηση θα αφορά τις διαδικασίες που 

εφαρμόζονται στα κεντρικά γραφεία επί της Ιασίου 1, στα γραφεία των διοικητικών 

υπηρεσιών επί της οδού Τζωρτζ 5, στο γραφείο νομικής και ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης αιτούντων άσυλο στην οδό Θήρας 22 καθώς επίσης και του 

παραρτήματος της Θεσσαλονίκης επί της οδού Συντριβανίου 4. 

Στο πλαίσιο της προσαρμογής του Φορέα σε όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε. 2016/679 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων και της υποχρέωσης δήλωσης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data 

Protection Officer – DPO) στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

σύμφωνα με το άρθρο 37 του ίδιου Γενικού Κανονισμού, η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» ανανέωσε τη 

σύμβαση της με εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο της σύμβασης που υπεγράφη στις 15 Μαΐου 

2022 ορίστηκε Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) στην 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που θα παράσχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προσαρμογή του Φορέα στα οριζόμενα του Γενικού 

Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Δραστηριότητες της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  

Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2021 - Αυγούστου 2022 οι δραστηριότητες 

της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:  

• Συνέχιση λειτουργίας δομών φιλοξενίας ασυνοδεύτων ανηλίκων με 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (έως 
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01/01/2022) και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου (από 12/02/2022 και εξής).  

• Υλοποίηση προγράμματος νομικής βοήθειας και εκπροσώπησης καθώς και 

κοινωνικής στήριξης αιτούντων άσυλο και προσφύγων. 

• Παρακολούθηση της εξέλιξης των μικτών μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, 

τη Μεσόγειο και την Ευρώπη, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για το άσυλο και τη 

μετανάστευση, μέσα και από τη συμμετοχή σε αντίστοιχες ομάδες εργασίας 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

• Συμμετοχή σε ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης για το προσφυγικό (σε 

Συνέδρια, Hμερίδες με παρουσίαση σχετικών εισηγήσεων ή με εστιασμένες 

παρεμβάσεις από τους συνεργάτες της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»).  

• Υποδοχή διεθνών εκκλησιαστικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση για το προσφυγικό και γενικότερα ενημέρωση 

ενδιαφερομένων φορέων για τα θέματα με τα οποία ασχολείται η 

«ΣΥΝΎΠΑΡΞΙΣ».  

• Συμμετοχή σε δράσεις συνηγορίας για το άσυλο και τη μετανάστευση στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, μέσω συνεργασιών 

και δικτυώσεων. 

• Ασφαλιστική συμβουλευτική Ελλήνων Παλιννοστούντων από Γερμανία και 

Αυστρία. 

• Παρακολούθηση προκηρύξεων για χρηματοδότηση προγραμμάτων από 

εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς και υποβολή προς έγκριση σχετικών 

προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων.  

 

Δραστηριότητες του Γραφείου Ασφαλιστικής συμβουλευτικής και κοινωνικής 

στήριξης παλιννοστούντων, Θεσσαλονίκη:  

 Το Γραφείο λειτουργεί από το 1994 με μία τακτική υπάλληλο, την κα Αγγελική 

Καρόζα επικουρούμενη περιστασιακώς από έναν εθελοντή. Οι εγκαταστάσεις του 

ανωτέρω Γραφείου βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη (Συντριβανίου 4, 546 21, 
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Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 280848). Ο κύριος άξονας των εργασιών του Γραφείου στην 

Θεσσαλονίκη είναι η Συνταξιοδοτική Συμβουλευτική και η διεκπεραίωση υποθέσεων 

στην Γερμανική γλώσσα που αφορούν συγκεκριμένα τους εξής τομείς: 

1. Κοινωνική ασφάλιση:  

• Συμβουλευτική και υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση συντάξεων γήρατος, 

αναπηρίας, χηρείας, ορφάνιας. 

• Υποβολή ενστάσεων και αγωγών κατά των ασφαλιστικών φορέων σε περιπτώσεις 

απόρριψης των αιτήσεων χορήγησης αναπηρικών συντάξεων, καθώς και σε 

γενικότερα θέματα όταν εκτιμάται ότι θίγονται τα συμφέροντα των 

παλιννοστούντων. 

• Πληροφόρηση για την αλλαγή της νομοθεσίας σε διάφορους τομείς όπως για 

παράδειγμα η πρόσφατη αλλαγή του νόμου αναγνώρισης των χρόνων γέννησης και 

ανατροφής των παιδιών που γεννήθηκαν στη Γερμανία και συμπλήρωση των 

αντίστοιχων αιτήσεων, η οποία έδωσε την ευκαιρία  να συνταξιοδοτηθεί ένα 

μεγάλο μέρος γυναικών. 

• Αναζήτηση των ασφαλιστικών χρόνων σε περίπτωση απώλειας των ασφαλιστικών 

καρτών και έκδοση νέων στοιχείων.  

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από το Γραφείο μας στους παρακάτω ασφαλιστικούς 

φορείς: 

• Deutsche RentenvesicherungBaden Württemberg - Stuttgart (Ασφαλιστικός Φορέας 

εργατών). 

• Bundesversicherungsanstallt für Angestellt - Berlin (Ασφαλιστικός Φορέας 

υπαλλήλων). 

• Bundesknappschaft (Ασφαλιστικός Φορέας μεταλλωρύχων). 

• Pensionssicherungsverein (Ασφαλιστικός Φορέας της Αυστρίας). 

3. Ενέργειες για ιατροφαρμακευτική ασφάλιση: 

• Υποβάλλονται αιτήσεις και συμπληρώνονται από το γραφείο μας τα απαραίτητα 

έντυπα προκειμένου να χορηγηθεί στους παλιννοστούντες και στα μέλη των 

οικογενειών τους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
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• Υποβάλλεται αίτηση για την έκδοση του εντύπου Ε121 GR προκειμένου να 

ασφαλιστεί ο παλιννοστών συνταξιούχος στην Ελλάδα. 

• Υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος αρωγής στους έχοντες 

αναπηρία καθώς και ενστάσεις στις περιπτώσεις απόρριψής του. 

• Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία τα οποία είναι: AOK 

BONN, BKK κλπ. 

4. Συνεργασία με τον γερμανικό ΟΑΕΔ ( ArbeitsamtNürnbeg ) 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. 

To γραφείο συνέχισε τη λειτουργία του κατά την περίοδο αναφοράς, 

παρέχοντας υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής σε παλιννοστούντες Έλληνες 

μετανάστες κυρίως από Γερμανία και Αυστρία σε θέματα ιατροφαρμακευτικής 

ασφάλισης, συνταξιοδότησης και επιδομάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της 

πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων η εξυπηρέτηση των επωφελουμένων γινόταν 

κατά κύριο λόγο τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου.  

 Για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2021 μέχρι τον Αύγουστο 2022, 

απευθύνθηκαν στο Γραφείο της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» στη Θεσσαλονίκη (μετάβαση στο 

Γραφείο ή τηλεφωνική επικοινωνία) Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι έχουν 

παλιννοστήσει κυρίως από την Γερμανία και την Αυστρία και διεκπεραιώθηκαν 1851 

υποθέσεις. Από τις διεκπεραιωθείσες υποθέσεις, 1018 αφορούν στην προφορική 

ενημέρωση και συμβουλευτική σε συνταξιοδοτικά θέματα, 149 υποθέσεις αφορούν 
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στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 102 υποθέσεις αφορούν στις εργοστασιακές 

συντάξεις και 21 υποθέσεις αφορούν σε αιτήσεις για χορήγηση οικογενειακών 

επιδομάτων. Κατά την περίοδο αναφοράς, συντάχθηκαν 256 αιτήσεις και επιστολές 

προς τους γερμανικούς φορείς καθώς και 1 ένσταση. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τους 

γερμανικούς φορείς για την άμεση επίλυση πολύπλοκων και χρονοβόρων υποθέσεων 

αφορούσε σε 131 άτομα. Επίσης, 173 υποθέσεις αφορούν θέματα που έχουν σχέση με 

την γερμανική εφορία, τις γερμανικές τράπεζες κλπ.  

 Αξίζει να αναφερθεί ότι τo Γραφείο Παλιννοστούντων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» στη 

Θεσσαλονίκη με την πληροφόρηση που παρείχε ως προς τις αλλαγές της νομοθεσίας 

και της διαδοχικής ασφάλισης βοήθησε ώστε να καταστεί δυνατή η συνταξιοδότηση 

πολλών ανέργων παλιννοστούντων. Τέλος, ως πολύ καλή αξιολογείται η συνεργασία 

του Γραφείου με το Γερμανικό Προξενείο, τον Ελληνογερμανικό σύλλογο Hellenic 

Silverstars και την Eλληνογερμανική Συνέλευση. 

 

Πόροι της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  

 Κατά την περίοδο αναφοράς ο προϋπολογισμός της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» αφορά 

πόρους που έλαβε από:  

• Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης για την οργάνωση και λειτουργία 5 δομών φιλοξενίας 

Ασυνοδεύτων Ανηλίκων (4 σε Αθήνα και 1 Θεσσαλονίκη) 

• Το Brot fuer die Welt για την υλοποίηση προγράμματος νομικής και ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης 

• Την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών/ΕΚΥΟ με την μορφή ετήσιας 

επιχορήγησης ύψους 5.000,00 ευρώ. 

• Την Kerk in Actie της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Ολλανδίας, που χρηματοδότησε 

το ιατρικό προσωπικό των δομών (γιατρός και νοσηλεύτρια) φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανηλίκων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» και αγορά φαρμακευτικού υλικού. 

• Το KAICIID μέσω του Network for Dialogue για την υλοποίηση δράσης 

ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Blanquerna της Ισπανίας. 
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• Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Erasmus+) για την υλοποίηση εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

• Την ελβετική οργάνωση Ray of Hope για την αγορά ειδών ρουχισμού και την 

κάλυψη εξόδων μετακίνησης των φιλοξενουμένων ανηλίκων σε αθλητικές 

δραστηριότητες εκτός δομών.  

 

Διάρθρωση της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  

 Η διάρθρωση της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» με βάση και το από 2/3/2021 καταστατικό της 

παραμένει ως είχε, με τη λειτουργία των Διευθύνσεων Προσωπικού, Οικονομικών, 

Προγραμμάτων και Κοινωνικών και Νομικών Υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες του 

Γραφείου Μελετών και Ερευνών, του Γραφείου Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και 

Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων και του Οικουμενικού Προγράμματος 

Προσφύγων υπάγονται στις ανωτέρω Διευθύνσεις. Επίσης περιλαμβάνεται και η 

λειτουργία του αυτόνομου Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου. 

Αναλυτικότερα:  

Η Διεύθυνση Προσωπικού έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των διαδικασιών 

επιλογής και προσλήψεως προσωπικού.  

• Την εκτέλεση των εντολών του Γενικού Διευθυντή κατά τη διαδικασία προσλήψεως 

και αποχωρήσεως των υπαλλήλων και συνεργατών της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». 

• Την εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με τις άδειες, 

απουσίες, αποχές, καθυστερήσεις και ασθένειες των υπαλλήλων. 

• Την εισήγηση για τη χορήγηση των προβλεπομένων επιδομάτων και παροχών. 

• Την παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων και εφαρμογή της εργατικής 

νομοθεσίας. 

• Την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. 

• Την ενημέρωση της Δ.Ε της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» για κάθε σχετικό με το προσωπικό θέμα 

φορολογίας, μισθοδοσίας και ασφάλισης. 
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• Την ευθύνη για τον υπολογισμό και τον έλεγχο της μισθοδοσίας και των 

ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων του προσωπικού και των συνεργατών του 

«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». 

• Την τήρηση και ενημέρωση των ατομικών φακέλων μισθοδοσίας και ασφάλισης των 

υπαλλήλων του «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» με τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία. 

• Την παρακολούθηση και εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την Υγιεινή 

και Ασφάλεια της εργασίας, τη διαχείριση υγειονομικών θεμάτων του προσωπικού. 

• Την παρακολούθηση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.  

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών έχει: 

• Την ευθύνη για τη συγκέντρωση, καταχώρηση και αρχειοθέτηση παραστατικών στα 

βιβλία της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», τη λογιστικοποίηση και τον έλεγχο των οικονομικών 

στοιχείων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». 

• Την ευθύνη για την παρακολούθηση και την τήρηση των προϋπολογισμών των 

προγραμμάτων που υλοποιεί η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ».  

• Την ευθύνη για τις εργασίες Λογιστηρίου της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», όπως προβλέπεται 

από το Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

(Ε.Λ.Π.). 

• Την ευθύνη για την τήρηση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων της 

«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» ώστε αυτη να είναι φορολογικώς ενήμερη. 

• Την συνεργασία με το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου, τους Ελεγκτές και τους 

Ορκωτούς Λογιστές, για θέματα που προκύπτουν κατά την ελεγκτική διαδικασία και 

την ευθύνη για την λήψη των απαιτουμένων μέτρων. 

• Την παρακολούθηση του ταμείου και των χρηματικών διαθεσίμων σε μηνιαία βάση. 

• Την προετοιμασία σε μηνιαία βάση κατάσταση πληρωμής προμηθευτών και λοιπών 

υποχρεώσεων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». 

• Τον έλεγχο και την παρακολούθηση από λογιστικής πλευράς της τήρησης της 

διαδικασίας προμηθειών και την τήρηση, μαζί με τα παραστατικά των δαπανών, 
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όλων των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται από αυτήν (προσφορές, 

εγκρίσεις κλπ.). 

• Την ευθύνη για την υποβολή των δηλώσεων εισφορών και των κρατήσεων στα 

Ασφαλιστικά ταμεία καθώς και των φόρων και του χαρτοσήμου των αμοιβών. 

• Την ευθύνη για την καταβολή της μισθοδοσίας, την καταβολή των υπηρεσιακών 

εξόδων και των εξόδων ταξιδίων, τα οποία έχουν εγκριθεί αρμοδίως από τη 

«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». 

• Την παρακολούθηση της φορολογικής νομοθεσίας και την ενημέρωση του Γενικού 

Διευθυντή της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». 

• Τη γνωμάτευση επί φορολογικών θεμάτων που προκύπτουν επί των πράξεων που 

επιμελείται η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», σε περίπτωση που υπάρχει σχετικό αίτημα από την  

Δ.Ε. ή τον Γενικό Διευθυντή. 

• Την συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων 

και των Γραφείων, και τους Υπεύθυνους Προγραμμάτων, και την παροχή κάθε 

οικονομικού στοιχείου για τις ανάγκες της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» και τους σκοπούς της. 

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικών και Νομικών Υπηρεσιών έχει ως αρμοδιότητα ιδίως, την 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ενημέρωσης, συμβουλευτικής, νομικής 

στήριξης των ωφελούμενων των δράσεων/προγραμμάτων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», όπως 

αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό της. Τη Διεύθυνση Κοινωνικών και Νομικών 

Υπηρεσιών, απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες: 

 

Α. Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών, που είναι αρμόδιο ιδίως, για: 

i. Την παροχή ενημέρωσης, νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης των 

ωφελούμενων, και στο πλαίσιο των δράσεων/προγραμμάτων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», όπως 

αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό της. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών γίνεται όπου 

απαιτείται για τις ανάγκες υλοποίησης των εκάστοτε προγραμμάτων (χώροι 

προσωρινής φιλοξενίας ατόμων της ομάδας στόχου, χώροι κράτησης, κ.λπ.) και 
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περιλαμβάνει υπηρεσίες διερμηνείας και συνοδείας των ατόμων της ομάδας στόχου, 

σε υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. 

ii. Την παροχή νομικής βοήθειας (παράσταση δικηγόρου ή νομικού συμβούλου 

ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών, σύνταξη υπομνημάτων) των ωφελούμενων, 

και στο πλαίσιο των δράσεων/προγραμμάτων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», όπως αυτοί ορίζονται 

στο Καταστατικό της. 

iii. Την παροχή νομικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο ή μετανάστες για οικογενειακή 

συνένωση με μέλη οικογένειας που διαβιούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

iv. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την επιφύλαξη χρηματοδότησης στο πλαίσιο 

δράσης/προγράμματος, την παροχή νομικής βοήθειας για την προσφυγή κατά της 

τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης από τη διοίκηση, του αιτήματος ασύλου ενώπιον 

των καθ΄ ύλην και κατά τόπο, αρμόδιων δικαστηρίων. 

v. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την επιφύλαξη χρηματοδότησης στο πλαίσιο 

δράσης/προγράμματος, την παροχή Νομικής βοήθειας για κατάθεση προσφυγής στο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Ε.Σ.Δ.Α. 

vi. Σύνταξη επικαιροποιημένων εκθέσεων και υπομνημάτων για τις ιδιαίτερες συνθήκες 

που επικρατούν σε χώρες ή περιοχές χωρών καταγωγής των αιτούντων άσυλο ή 

μεταναστών με πληροφορίες και βιβλιογραφία για λόγους συνηγορίας ή και 

ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, ιδίως σε περιπτώσεις γενικευμένης βίας, 

εμφύλιας σύρραξης ή πολέμου. 

vii. Συνηγορία ενώπιον των Αρχών για θέματα που αφορούν θεσμικά δικαιώματα των 

ατόμων της ομάδας στόχου/ωφελούμενων, όπως ορίζονται στο Καταστατικό, σύμφωνα 

με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Η συνηγορία περιλαμβάνει και συμβολή, με γραπτή 

παρέμβαση (σχόλια και παρατηρήσεις) στην επεξεργασία νομοθετικών διαταγμάτων 

από τις Αρμόδιες Αρχές αναφορικά με το άσυλο και τη μετανάστευση. 

viii. Δικτύωση και συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εθνικές και 

διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (CCME, ECRE, Diakonisches Werk, CEC, Caritas, 

Pro-Asyl, ICMC, Amnesty International, Human Rights Watch κλπ.), με Διεθνείς 

Οργανισμούς (UNHCR, IOM, UNICEF κλπ.), εθνικά και διεθνή δίκτυα προάσπισης των 
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Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ιnternational Detention Coalition κλπ.) για συντονισμό 

δράσεων ευαισθητοποίησης επί θεμάτων ασύλου, προσφύγων, ασυνόδευτων 

ανηλίκων, κράτησης, ρατσισμού, ξενοφοβίας κλπ. 

ix. Tην συμμετοχή σε εθνικές, ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς ομάδες εργασίας για την 

μελέτη των προβλημάτων, την παρακολούθηση των εφαρμοζομένων ή προτεινομένων 

πολιτικών της E.E., επί θεμάτων ασύλου, προσφύγων, ασυνόδευτων ανηλίκων, 

μεταναστών χωρίς χαρτιά, παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης προσώπων με 

σκοπό την επεξεργασία και διατύπωση σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων και την 

άσκηση συνηγορίας. 

x. Tην συμμετοχή σε ειδικές γνωμοδοτικές επιτροπές για την υποστήριξη των 

ζητημάτων των αλλοδαπών, προσφύγων και μεταναστών και την παροχή 

εμπειρογνωμοσύνης σε ειδικές Ομάδες Eργασίας Διεθνών Oργανισμών, ΜΚΟ, και 

υπηρεσιών της Ε.Ε. (Council of Europe, CCME, Eurodiaconia, κλπ.). 

xi. Διενέργεια σεμιναρίων κατάρτισης στις αρχές και σε φορείς της τοπικής κοινωνίας 

σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ, για 

θέματα προσφυγικού και μεταναστευτικού δικαίου.  

xii. Tην στενή συνεργασία και την διάθεση της τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης 

της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» προς τις Iερές Mητροπόλεις και Eνορίες που θέλουν να εφαρμόσουν 

δράσεις για παροχή βοήθειας σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, και 

επιθυμούν την αρωγή της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» για την ανάπτυξη και την εφαρμογή σχετικών 

προγραμμάτων. 

xiii. Την αποδοχή πτυχιούχων νομικών και πολιτικών σπουδών για άμισθη άσκηση σε 

θέματα υποδοχής, νομικής βοήθειας και κοινωνικής στήριξης ατόμων που ανήκουν 

στους ωφελούμενους, όπως ορίζονται στο Καταστατικό. 

 

Β. Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών, που είναι αρμόδιο ιδίως, για: 

i. Την κοινωνική στήριξη ευάλωτων περιπτώσεων, με αναζήτηση ασφαλών όρων 

διαμονής και κοινωνικής ένταξης, οργάνωση παραπομπών προς εξειδικευμένες 

υπηρεσίες για στέγαση, σίτιση, μαθήματα ελληνικών, ψυχολογική στήριξη κλπ. 
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ii. Την εξυπηρέτηση σε θέματα υγείας (γραπτές παραπομπές σε νοσοκομεία, 

επικοινωνία και συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, με 

γιατρούς κλπ.). 

iii. Τη συνεργασία και συντονισμό με ενοριακές δομές για τη παροχή υλικής βοήθειας 

σε άτομα της ομάδας στόχου και ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις. 

iv. Την ανάληψη της εκτέλεσης προγραμμάτων και δράσεων στήριξης των ομάδων 

στόχου χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και διεθνείς πόρους. 

v. Τη διεξαγωγή αλληλογραφίας αναφορικά με τις υλοποιούμενες δράσεις και τα 

χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή εξωτερικούς πόρους προγράμματα και την τήρηση 

σχετικών αρχείων. 

vi. Την τήρηση αρχείου με προσωπικά δεδομένα επωφελούμενων της ομάδας στόχου 

κατά την νόμιμη διαδικασία. 

 

H Διεύθυνση Προγραμμάτων απαρτίζεται από τις εξής οργανικές μονάδες:  

Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Υλοποίησης Προγραμμάτων, που είναι 

αρμόδιο ιδίως για: 

i. Την εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της πολιτικής επί των 

προγραμμάτων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». 

ii. Την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, κατά τη διαδικασία κατάρτισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης της 

«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες/τμήματα της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» για τη σύνταξη του σχεδίου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, την υποστήριξη για τη σύνταξη του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού, 

καθώς και του σχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης το οποίο εξειδικεύει το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατ’ έτος. 

iii. Tη σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της πολιτικής επί των προγραμμάτων, τη 

συνεργασία με τις Υπεύθυνες/Εντεταλμένες Αρχές σχετικά με τα προγράμματα που 

συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

iv. Την προώθηση των στρατηγικών στόχων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». 
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v. Τη διατύπωση προς τον Γενικό Διευθυντή, προτάσεων για έργα και μέτρα πολιτικής, 

που αποσκοπούν στην υλοποίηση των σκοπών της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». 

vi. Tο σχεδιασμό και την εισήγηση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο 

των προγραμμάτων. 

vii. Τη διαμόρφωση και εισήγηση περιοδικών στόχων για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο 

των προγραμμάτων. 

viii. Τη συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα 

και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών 

περιοδικών τους στόχων, την παρακολούθηση της εξέλιξής τους, την επεξεργασία των 

στοιχείων και την έκδοση ενημερωτικών αναφορών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων. 

ix. Τη διατύπωση, ετησίως, των εκθέσεων αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

x. Την εισήγηση προς τα όργανα διοίκησης, για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων 

υλοποίησης έργων/προγραμμάτων. 

xi. Τον συντονισμό των υπηρεσιών/τμημάτων φορέων για την εκτέλεση και την 

παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος της 

«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». 

xii. Την υποστήριξη των αρμοδίων οργάνων, κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

xiii. Τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες/τμήματα, για τη σύνταξη ενδιάμεσων και 

τελικών εκθέσεων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και τη 

σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων. 

xiv. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, για την τήρηση των δεσμεύσεων, τη 

νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου 

και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων. 

xv. Τη διατύπωση προς τα αρμόδια όργανα, προτάσεων για έργα και μέτρα πολιτικής, 

που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των σκοπών της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». 
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Το Γραφείο Μελετών και Ερευνών το οποίο εποπτεύεται από τον Γ. Διευθυντή έχει ως 

αποστολή, ιδίως: 

α’. Tην επιστημονική μελέτη και διερεύνηση όψεων του φαινομένου της 

μεταναστεύσεως, της παλιννοστήσεως, της προσφυγιάς και του ασύλου. 

β’. Tη διεξαγωγή σχετικών κοινωνιολογικών και εμπειρικών ερευνών. 

γ’. Την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Πολιτικής  

Ασύλου, τη συγκριτική μελέτη του κοινωνικό-ασφαλιστικού δικαίου των χωρών της E.E. 

με έμφαση στο δίκαιο των χωρών, στις οποίες εργάζονται Έλληνες μετανάστες, και τη 

διεξαγωγή σχετικών επιστημονικών ερευνών και μελετών. 

δ’. Tην παρακολούθηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. 

ε’. Tον καταρτισμό ειδικής βιβλιοθήκης και βάσεως δεδομένων επί των ως άνω 

θεμάτων. 

στ’. Tην διοργάνωση ειδικών Συνεδρίων, Ημερίδων και Συνεντεύξεων Τύπου επί 

θεμάτων μεταναστεύσεως, παλιννοστήσεως, προσφυγιάς και ασύλου. 

ζ’. Tην συμμετοχή σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή Συνέδρια, Ημερίδες, επιστημονικές και 

μελετητικές Oμάδες Eργασίας και Oμάδες Εμπειρογνωμόνων επί των ως άνω θεμάτων. 

η’. Tην δια δημοσιευμάτων, συνεντεύξεων και διά των M.M.E. κοινοποίηση και 

διάχυση των πορισμάτων από τις μελέτες, τις έρευνες και την εμπειρία του Φορέα προς 

πληροφόρηση της επιστημονικής κοινότητος και ευαισθητοποίηση των Aρχών και της 

κοινής γνώμης. 

θ’. Την συνεργασία με τα Aνώτατα και Ανώτερα Eκπαιδευτικά Iδρύματα και Eρευνητικά 

Kέντρα της Eλλάδος και της Aλλοδαπής και ιδιαίτερα των χωρών της Δυτικής Eυρώπης 

σε θέματα μεταναστεύσεως, παλιννοστήσεως, προσφυγιάς και ασύλου. Στο πλαίσιο 

της συνεργασίας αυτής η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» δέχεται επί πτυχίω Φοιτητές Kοινωνικών και 

Πολιτικών Eπιστημών, Νομικών Σπουδών, Kοινωνικής Eργασίας και Kοινωνικής 

Παιδαγωγικής από Αλλοδαπά και Eλληνικά Πανεπιστήμια και TEI για την πρακτική 

άσκησή τους. 
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ι’. Την δυνατότητα να αναλαμβάνει σε συνεργασία με τα AEI, ΤΕΙ και τα Eρευνητικά 

Kέντρα του εξωτερικού και του εσωτερικού τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και 

μελετών σε θέματα μεταναστεύσεως, παλιννοστήσεως, προσφυγιάς και ασύλου. 

 

Tο Γραφείο Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης 

Παλιννοστούντων το οποίο παρέχει προς τους παλιννοστούντες Έλληνες τις ακόλουθες 

ιδίως, υπηρεσίες: 

α’. Πληροφόρηση και συμβουλευτική στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. 

β’. Yποβολή ενστάσεων κατά των ασφαλιστικών φορέων καθώς και άσκηση αγωγών 

κατά των Γερμανικών Δικαστηρίων σε περιπτώσεις απόρριψης των αιτήσεων 

χορήγησης αναπηρικών συντάξεων και άλλων κοινωνικών παροχών. 

γ’. Διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν στην αναγνώριση του έτους γέννησης και 

των χρόνων ανατροφής παιδιών που γεννήθηκαν στη Γερμανία. 

δ’. Διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν στην αναζήτηση των ασφαλιστικών χρόνων 

σε περίπτωση απώλειας των ασφαλιστικών καρτών και στην έκδοση νέων στοιχείων 

από τους αντίστοιχους συνταξιοδοτικούς φορείς. 

ε‘. Διεκπεραίωση αιτημάτων ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης στην Ελλάδα προς 

ασφαλιστικούς φορείς κατεξοχήν της Γερμανίας. 

στ. Διεκπεραίωση αιτημάτων για επιδόματα αρωγής και κατ’ οίκον περιθάλψεως στους 

έχοντες αναπηρία. 

ζ. Διεκπεραίωση αιτήσεων χορηγήσεως οικογενειακών επιδομάτων από τους 

αρμόδιους φορείς του εξωτερικού. 

η’. Πληροφόρηση και διεκπεραίωση ζητημάτων που σχετίζονται με τη Γερμανική 

Eφορία, τις Γερμανικές Τράπεζες, τις επιχειρήσεις και κάθε άλλη αρχή στο εξωτερικό. 

θ‘. Διεκπεραίωση αιτήσεων για τη χορήγηση πρόσθετης σύνταξης από τις επιχειρήσεις 

στις οποίες εργάσθηκαν οι παλιννοστούντες. 

ι’. Εξασφάλιση δωρεάν νομικής παραστάσεως στα Γερμανικά Δικαστήρια κατά την 

εκδίκαση των ενστάσεων και λοιπών προσφυγών. 
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ια’. Άσκηση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον των αρνητικών  

Αποφάσεων των Γερμανικών Κοινωνικών Δικαστηρίων και δωρεάν εκπροσώπηση. 

ιβ’. Συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης Παλιννοστούντων επί των εκάστοτε μεταβολών 

στην γερμανική Ασφαλιστική Νομοθεσία και των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών και 

Αποφάσεων. 

ιγ’. Παροχή κοινωνικής εργασίας για την ομαλή κοινωνική και επαγγελματική 

επανένταξη των Παλιννοστούντων και των οικογενειών των στην ελληνική κοινωνική 

πραγματικότητα. 

ιδ’. Παροχή συμβουλευτικής για θέματα απασχόλησης των Παλιννοστούντων και των 

παιδιών τους. 

ιε. Παροχή πληροφοριών προς Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι έχουν την επιθυμία ή την 

πρόθεση να παλιννοστήσουν (θέματα οικονομικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, 

εκπαιδευτικά κ.λπ.). 

ιστ’. Διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και 

εκδηλώσεων για τους παλιννοστούντες και τις οικογένειές τους. 

ιζ. Tην διά του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωση, ευαισθητοποίηση της 

ελληνικής και της αλλοδαπής κοινής γνώμης για διάφορες όψεις του φαινομένου της 

παλιννόστησης και την υποβολή υπομνημάτων προς τις αρμόδιες ελληνικές και 

αλλοδαπές αρχές επί των ως άνω θεμάτων. 

ιη. Υλοποίηση προγραμμάτων, που αφορούν στους παλιννοστούντες, τα οποία 

χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή εξωτερικούς πόρους. 

ιθ. Συνεργασία με κρατικές και εκκλησιαστικές υπηρεσίες (Innere Mission, Diakonisches 

Werk, Dienste in Übersee) καθώς και ασφαλιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού, και 

ιδιαιτέρως με την Landesversicherungsantalt Württemberg, που είναι αρμόδια για τα 

ασφαλιστικά ζητήματα των Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία, καθώς και με κάθε 

άλλη υπηρεσία, που καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχει αρμοδιότητα επί ζητημάτων των 

Ελλήνων μεταναστών και παλιννοστούντων. 
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κ’. Διεξάγει την αλληλογραφία αναφορικά με τις υλοποιούμενες δράσεις και τα 

χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή εξωτερικούς πόρους προγράμματα και τηρεί 

σχετικά αρχεία. 

κα’. Για τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεων του τηρεί αρχείο με προσωπικά 

δεδομένα επωφελούμενων της ομάδας στόχου κατά την νόμιμη διαδικασία.  

 

Το γραφείο Νομικής και Κοινωνικής Στήριξης της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  - Οικουμενικό 

Πρόγραμμα Προσφύγων του οποίου οι δραστηριότητες απευθύνονται αποκλειστικά σε 

πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, αλλοδαπούς υπό νομιμοποίηση με προσφυγικό προφίλ 

(απορριφθέντες αιτούντες άσυλο) και άτομα με ανθρωπιστικό καθεστώς, και είναι οι 

ακόλουθες: 

• Προσανατολισμός και συμβουλευτική για θέματα παραμονής, εργασίας και 

κοινωνικής ένταξης 

• Νομική υποστήριξη για θέματα της διαδικασίας ασύλου 

• Συνηγορία ενώπιον των Αρχών 

• Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβίας 

• Δικτύωση με ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και δίκτυα με σκοπό την 

αλληλοενημέρωση για θέματα προστασίας προσφύγων, οργάνωση θεσμικής 

παρέμβασης στις αρχές και διεθνείς οργανισμούς 

Ειδικότερα η νομική υποστήριξη αφορά:  

• νομική βοήθεια για απρόσκοπτη πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, παραστάσεις 

ενώπιον των επιτροπών ασύλου 

• νομική βοήθεια για θέματα κοινωνικής και οικονομικής ένταξης αιτούντων άσυλο 

• παρεμβάσεις για νομική βοήθεια σε κρατούμενους αιτούντες άσυλο, παραστάσεις 

ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών οργάνων με σκοπό την άρση του 

διοικητικού μέτρου της κράτησης και τη μη έκδοση ή αναστολή της απόφασης 

απέλασης 

• νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο που καταφθάνουν μαζικά σε μεθοριακά σημεία 

εισόδου 
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• νομική βοήθεια σε ασυνόδευτους ανήλικους 

• σύνταξη εκθέσεων και υπομνημάτων για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε 

χώρες ή περιοχές χωρών καταγωγής των αιτούντων άσυλο (μελέτη ειδικών 

περιπτώσεων που αφορούν φυλές, ομάδες που υφίστανται δίωξη κλπ) με 

πρόσφατες πληροφορίες και βιβλιογραφία για γραπτή συνηγορία περιπτώσεων 

κατά τη διάρκεια τόσο της πρωτοβάθμιας, όσο και της δευτεροβάθμιας διαδικασίας 

ασύλου 

• συνεργασία με εθνικές κοινότητες προσφύγων και αιτούντων άσυλο για στήριξη των 

δομών τους (ενημέρωση και συμβουλευτική) και δρομολόγηση μεθόδου 

παραπομπής περιπτώσεων προς το Γραφείο μας  

 

Υλοποιούμενα Προγράμματα 

1. “Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της Εκκλησίας της 

Ελλάδος” . 

Κατά την περίοδο αναφοράς συνεχίστηκε η λειτουργία των 5 δομών οι οποίες 

από 1/2/2022 χρηματοδοτούνται από το ΤΠΑ Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο πλαίσιο 

λειτουργίας των δομών (δύο στο κέντρο της Αθήνας, μία στη Νίκαια, μία στην περιοχή 

του Ασπροπύργου και μία στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου) 

προσφέρονται υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της παιδικής προστασίας των 

ανήλικων προσφύγων, από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες (στέγη, φαγητό, 

εκπαίδευση, νομική συμβουλευτική, ιατρικές υπηρεσίες κλπ) μέχρι την προετοιμασία 

για την αυτονόμηση τους και την ομαλή κοινωνική ένταξη τους. Οι βασικές 

κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και 

προστασία της ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την 

ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη 

χειραφέτησή του. 

Οι δομές φιλοξενούν ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες ηλικίας 12 έως 18 

ετών και είναι συνολικής δυναμικότητας 200 άτομων. Για το τρέχον έτος έχουν 

φιλοξενηθεί περίπου 500 ασυνόδευτοι ανήλικοι και την περίοδο αναφοράς 



Έκθεση Πεπραγμένων ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ , 2021-2022  21 

φιλοξενούνται 180 ανήλικοι πρόσφυγες. Ειδικότερα οι δομές της Αττικής φιλοξενούν 

φαρσόφωνους ανηλίκους κυρίως από το Αφγανιστάν και το Ιράν, ενώ η δομή της 

Θεσσαλονίκης αραβόφωνους (από Συρία, Ιράκ, κτλ). 

Κάθε δομή είναι στελεχωμένη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες οι 

οποίοι επελέγησαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την χρηματοδοτούσα αρχή 

διαδικασίες για να καλύψουν κατ’ ελάχιστον τις εξής θέσεις:  

- Συντονιστής Δομής 

- Επιστημονικά Υπεύθυνος 

- Κοινωνικός Λειτουργός (2)  

- Εκπαιδευτικός (2) 

- Νομικός (1) 

- Ψυχολόγος (2) 

- Διερμηνέας – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής (2)  

- Φροντιστές (7) 

Συνολικά έχουν προσληφθεί 120 άτομα για την σταθερή στελέχωση των δομών 

που συνεπικουρούνται από συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων (φύλακες, εικαστικός, 

ψυχίατρος, ειδικοί παιδαγωγοί, γιατρός, νοσοκόμα κλπ.) καθώς και εθελοντές για την 

κατά το δυνατό πιο ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων 

ανηλίκων.  

Η πανδημία του κόβιντ συνεχίστηκε για ακόμη μια χρονιά, ωστόσο λόγω του 

εμβολιασμού των παιδιών και των εργαζομένων καθώς και της προηγούμενης 

εμπειρίας του προσωπικού ως προς την αντιμετώπιση του ιού, η χρονιά κύλησε ομαλά 

με μικρά διαστήματα καραντίνας των δομών. Η διοίκηση, το προσωπικό και οι ανήλικοι 

συνεργάστηκαν πολύ καλά στο να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και να γίνει η 

«επιστροφή» στην κανονικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ελήφθησαν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα και τηρήθηκαν με ευλάβεια όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα του 

ΕΟΔΥ για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ιού. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την αλλαγή του χρηματοδοτικού πλαισίου του 

προγράμματος από 01/02/2022 και την ένταξη του στο ΤΠΑ Μετανάστευσης και 
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Ασύλου, υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις από την πλευρά των αρμόδιων φορέων 

τόσο σε διοικητικό και διαχειριστικό επίπεδο όσο και στη ροή χρηματοδότησης των 

έργων οι οποίες δυσχέραναν ιδιαίτερα τη λειτουργία των δομών. Αναφέρουμε 

χαρακτηριστικά ότι μόνο το 20% της συμφωνηθείσας προκαταβολής του έργου που 

υλοποιείται κανονικά από 01/02/2022 κατατέθηκε από την χρηματοδοτούσα αρχή τον 

Αύγουστο του 2022.  
 

Επεξεργασία Προτάσεων και Σχεδίων για την υλοποίηση Προγραμμάτων  

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ελλάδα που 

εξέδωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες όσον αφορά την επίτευξη 

των στρατηγικών της στόχων για την περίοδο 2023-2025 (Call for Expression of Interest 

UNHCR GREECE 2023-2025 STRATEGY, MULTI – OBJECTIVE CALL FOR EXPRESSION OF 

INTEREST) η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  υπέβαλλε τρεις προτάσεις προς υλοποίηση που αφορούν 

σε δράσεις προώθησης της ένταξης των προσφύγων στην χώρα. Συγκεκριμένα οι 

προτάσεις αφορούν α’) τη νομική και ψυχοκοινωνική στήριξη αιτούντων άσυλο, β’) 

δράσεις προώθησης της ομαλής ένταξης των προσφυγόπουλων στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας και γ’) τη δημιουργία Κέντρου Ημέρας με πολλαπλές υπηρεσίες για 

νέους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός είναι 

1.050.000 ευρώ.  

 

Εποπτεία 

Η εργασία σε ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος αντικείμενα προκαλεί στους 

εργαζόμενους πολύ συχνά φαινόμενα επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), 

ματαιώσεις και άλλες συναισθηματικές αντιδράσεις. Πάγιο αίτημα του φορέα ήταν η 

ύπαρξη εποπτείας του προσωπικού από εξειδικευμένους επιστήμονες για την 

αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων.  

Τον Απρίλιο του 2022 ο φορέας ξεκίνησε τη συνεργασία με μια εξειδικευμένη 

οργανωτική ψυχολόγο που είχε πολύχρονη εμπειρία ως σύμβουλος ανθρώπινου 

δυναμικού, η οποία σε ατομικό επίπεδο πραγματοποιεί συνεδρίες εποπτείας και 
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στήριξης προσωπικού των δομών της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» . Παράλληλα (Μάϊος 2022) το 

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά 

SOS ξεκίνησε τις ομαδικές εποπτείες του προσωπικού σε όλες τις δομές ασυνόδευτων 

ανηλίκων στην Ελλάδα. 

 

Εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις διαχείρισης ελεύθερου χρόνου των δομών  

 Στο πλαίσιο λειτουργίας των δομών υλοποιούνται διάφορες ψυχαγωγικές και 

εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την εξοικείωση των ασυνόδευτων ανηλίκων με την 

ελληνική και ευρωπαϊκή κουλτούρα, την ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία, την 

ανάπτυξη των ενδιαφερόντων αλλά και την ψυχαγωγία τους.  

 Οι ανήλικοι συμμετείχαν σε δραστηριότητες τόσο εντός των δομών με 

μαθήματα αγγλικών και ελληνικών με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών των δομών, 

καθώς και σε πολλές δραστηριότητες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές (επιτραπέζια, 

θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής αγωγής, μουσική, ζωγραφική και άλλα). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα ποσοστό της τάξης του 90% των φιλοξενούμενων 

ασυνόδευτων ανηλίκων των δομών μας για την περίοδο αναφοράς εγγράφηκαν στα 

δημόσια σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια) και παρακολούθησαν κανονικά τα μαθήματα. 

 Στο πλαίσιο αυτό τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορες 

δραστηριότητες. Αναφέρουμε ενδεικτικά για τις δομές της Αθήνας και του 

Ωραιοκάστρου:  

• Εκδρομή στη Χαλκίδα, Σεπτέμβριος 2021 

• Παρακολούθηση συναυλίας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος του Venezuelan Brass 

Ensemble κατόπιν δωρεάς εισιτηρίων από την οργάνωση El Systema, Οκτώβριος 

2021 

• Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕ ΑΕΚ και γνωριμία με ποδοσφαιριστές της 

ομάδας, Νοέμβριος 2021  

• Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο στο Μαρούσι, Φεβρουάριος 2022 
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• Παρακολούθηση κονσέρτου πιάνου της Isata Kanneh Manson στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών κατόπιν δωρεάς εισιτηρίων από την οργάνωση El Systema, 

Φεβρουάριος 2022 

• Παρακολούθηση ποδοσφαιρικού αγώνα της γυναικείας ομάδας του Λεοντικού 

Κηφισιάς, Φεβρουάριος 2022.  

• Εθελοντική Συμμετοχή παιδιών μας σε συνεργασία με την οργάνωση Αct4V στον 

ημιμαραθώνιο της Αθήνας, Μάρτιος 2022 

• Συμμετοχή στις δράσεις του εορτασμού της Εαρινής Ισημερίας στο πάρκο της 

Ακαδημίας Πλάτωνος, Μάρτιος 2022 

• Συμμετοχή παιδιών μας στο Εργαστήρι Επαγγελματικού Προσανατολισμού που 

διοργανώθηκε από το Εφηβικό Δίκτυο, Μάρτιος 2022 

• Επίσκεψη σε δομές της κινητής βιβλιοθήκης του Echo Library Greece και 

συμμετοχή σε δραστηριότητες ζωγραφικής, μουσικής και δημιουργίας, Μάρτιος 

2022. 

• Παρακολούθηση της ταινίας «Τα κορίτσια αλλάζουν τον κόσμο» στο διεθνές 

φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για Νέους και Παιδιά, «Kinderdocs» στο μουσείο 

Μπενάκη, Μάρτιος 2022 

• Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, Απρίλιος 2022 

• Επίσκεψη στο πάρκο Τρίτση ανηλίκων των δομών μας στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ζήσε στο Πάρκο», Απρίλιος 2022 

• Επίσκεψη στο ΟΑΚΑ για τον εορτασμό των 40 χρόνων λειτουργίας του σταδίου, 

Απρίλιος 2022 

• Επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη, Απρίλιος 2022 

• Επίσκεψη στον αρχαιολογικο χώρο της Ακρόπολης, Μάιος 2022 

• Επίσκεψη ανηλικών των δομών μας στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στη 

Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Μαίος 2022 

• Επίσκεψη στο Μουσείο του ΟΤΕ, Ιούνιος 2022 

• Επίσκεψη στο Mουσείο Αυτοκινήτων, Ιούνιος 2022 

• Επίσκεψη στο Μουσείο Ψευδαισθήσεων, Ιούνιος 2022 

https://ddp.gr/efiviko-diktyo/
http://www.kinderdocs.com/
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• Επίσκεψη στον Εθνικό Κήπο, Ιούνιος 2022 

• Συμμετοχή στη 1η συνάντηση του δικτύου Mentorship – Δίκτυο Εφήβων, Ιούνιος 

2022 

• Δωρεά ρούχων από παιδιά των δομών μας στη δομή του Καρέα του Χαμόγελου 

του Παιδιού, Ιούνιος 2022 

• Επίσκεψη στο Μουσείο Ισλαμική Τέχνης, Ιούλιος 2022 

• Επίσκεψη στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, Ιούλιος 2022 

• Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο του Σουνίου με τη συνδρομή της ΑΜΚΕ 

«Πυξίδα» του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Ιούλιος 2022 

• Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώνας Αρτέμιδος με τη συνδρομή 

της ΑΜΚΕ «Πυξίδα» του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Ιούλιος 

2022 

• Συμμετοχή ανηλίκων μας στο καλοκαιρινό κάμπ της Δημοκρατίας 2022 που 

διοργάνωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο των 

ενταξιακών του δράσεων σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 

για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Ιούλιος 2022  

• Επίσκεψη στα κάστρα της Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 2022 

• Επίσκεψη στην εκκλησία της Ροτόντας και βόλτα στην παραλία της 

Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 2022 

• Περιήγηση στις βυζαντινές εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 2022 

• Επίσκεψη στο Μπέη Χαμάμ, Απρίλιος 2022 

• Συμμετοχή στην έκθεση πολιτισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου, Μάιος 2022 

• Επίσκεψη στον Λευκό Πύργο, Μάιος 2022 

• Συμμετοχή στον ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θέρμη (οργάνωση ΑΠΘ), Μάιος 2022 

• Επίσκεψη στο Τελλόγλειο Ίδρυμα που φιλοξένησε την έκθεση του Χαλεπά, 

Ιούνιος 2022 

• Επίσκεψη στο μουσείο οργάνων SEIKILO Museum, Ιούνιος 2022 
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Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ειδικότερα το διάστημα από 25/7-5/8/2022 

τα παιδιά των δομών είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα summer camp που 

οργανώθηκε με την πολύτιμη συνεργασία της ελβετικής οργάνωσης Ray of Hope σε 

παραθαλάσσια τοποθεσία στην Αττική. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι σε καθημερινή βάση 

παρακολουθούσαν ενδιαφέροντα workshops, συμμετείχαν σε αθλητικές 

δραστηριότητες και απόλαυσαν τη θάλασσα.  

 

“Social integration skills for newly arrived migrants and refugees through social 

stories scenarios enacted using European Cultural heritage sites and near-peer Role 

Models (EUFAST)” 

 Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του προγράμματος αρχικής 

διάρκειας 24 μηνών (1.11.2019 - 31.10.2021 με παράταση έως 28/02/2022) με τίτλο 

“Social integration skills for newly arrived migrants and refugees through social stories 

scenarios enacted using European Cultural heritage sites and near-peer Role Models 

(EUFAST)”. Το πρόγραμμα που εποπτεύεται από το Greek State Scholarship's 

Foundation (ΙΚΥ) υλοποιήθηκε  από εταιρικό σχήμα 8 φορέων από 5 ευρωπαϊκές 

χώρες απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους μετανάστες και πρόσφυγες με στόχο, μέσω 

της χρήσης άτυπων μορφών μάθησης (καινοτόμα εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο), τη 

διευκόλυνση της ανάπτυξης γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 

μεταναστών με γρήγορο και ευχάριστο τρόπο. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η 

συμβολή στην ομαλή κοινωνική τους ένταξη στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. To έργο είναι 

συνολικού προϋπολογισμού 236.458 ευρώ, εκ των οποίων τα 24.774 ευρώ 

προϋπολογίζονται στη «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». Ο φορέας ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις 

προβλεπόμενες δράσεις που αφορούσαν την επιλογή των εκπαιδευομένων και 2 

εξυπηρετουμένων που ανέλαβαν το ρόλο του Role Model για τους υπόλοιπους 

εκπαιδευόμενους, την πραγματοποίηση focus groups, την οργάνωση ημερίδας 

δημοσιοποίησης του έργου και της εφαρμογής (application) και δράσεις διάχυσης σε 

σχετικούς φορείς και κοινότητες. Λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων 

που ίσχυαν στη μεγαλύτερη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του έργου τα 
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περισσότερα  προβλεπόμενα ταξίδια δεν πραγματοποιήθηκαν και οι συναντήσεις με 

τους εταίρους έγιναν διαδικτυακά. 

 

Προγράμματα και υπηρεσίες με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές Εκκλησίες και 

ευρωπαϊκές εκκλησιαστικές οργανώσεις 

 

“Rebuild our Lives”  

 Από την 1 Ιανουαρίου 2021 στα γραφεία επί της οδού Μοσχονησίων 5 και 

κατόπιν Θήρας 22, Αθήνα, υλοποιείται πρόγραμμα παροχής νομικής συνδρομής και 

κοινωνικής στήριξης σε 300 αιτούντες και αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, υπό τον τίτλο “Rebuild 

our Lives - legal aid for refugees in Athens”, το οποίο συγχρηματοδοτείται με 

προϋπολογισμό #200.000,00# ευρώ από το Churches Helping Churches (Bread for the 

World) και με διάρκεια υλοποίησης από 1/1/2021 – 31/12/2023. Κατά την περίοδο 

αναφοράς έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες σε 70 επωφελούμενους. Οι κύριες χώρες 

καταγωγής τους είναι το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Συρία. Οι εξυπηρετούμενοι είναι 

πυρηνικές-μονογονεϊκές οικογένειες, μόνοι άνδρες και γυναίκες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, 

στην πλειοψηφία τους άτομα με αυξημένες ανάγκες προστασίας και στήριξης, αφενός 

λόγω της δίωξης που αντιμετωπίζουν στην χώρα προέλευσής τους, αφετέρου λόγω της 

ευαλωτότητας που αντιμετωπίζουν από άποψη σωματικής και ψυχικής υγείας. Εκτός 

από τον νεοεισερχόμενο στην Ελλάδα πληθυσμό, το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες και 

παρακολουθεί τις υποθέσεις παλιότερων επωφελούμενων του Φoρέα από 

προηγούμενα προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, τον λεγόμενο πληθυσμό backlog, 

που αποτελείται κυρίως από αναγνωρισμένους πλέον πρόσφυγες ή δικαιούχους 

κάποιας άλλης μορφής νομιμοποιητικού καθεστώτος, με κύριες χώρες καταγωγής, 

εκτός από τις προαναφερθείσες χώρες της εγγύς και μέσης Ανατολής, αφρικανικές 

χώρες, όπως είναι η Νιγηρία, η Κένυα, το Σουδάν, η Αιθιοπία και η Ερυθραία.  

 

Δωρεές και Χορηγίες  
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Κατά την περίοδο αναφοράς ο Γενικός Διευθυντής και τα στελέχη της διοίκησης  

προσπάθησαν να αναπτύξουν συνεργασίες με φορείς του δημοσίου/ιδιωτικού τομέα, 

της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς στοχεύοντας στην 

καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους και στην προώθηση του έργου της 

«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». Αρκετές από αυτές τις συνεργασίες έφεραν στο φορέα δωρεές και 

χορηγίες που υποστήριξαν σημαντικά το έργο του. Οι δωρεές αυτές ήταν σε είδη 

πρώτης ανάγκης, φαγητά, ρούχα, γλυκίσματα, παροχή υπηρεσιών (πχ δωρεάν κούρεμα 

ανηλίκων των δομών) από εταιρείες αλλά και ιδιώτες κάποιοι εκ των οποίων θέλησαν 

να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και τους οποίους ευχαριστούμε πολύ.  

 Επίσης σημαντικές προσφορές έγιναν από φορείς και οργανώσεις. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε:  

• Δωρεά ρουχισμού και σχολικών ειδών από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης 

του Δ. Αθηναίων, Μάρτιος 2022 

• Δωρεά από την οργάνωση ΔΕΣΜΟΣ ειδών προστασίας από τον Covid 19, 

Μάρτιος 2022  

• Δωρεά από τις σχολές Αμάραντου επιμέλειας των κομμώσεων ανηλίκων των 

δομών μας, Μάρτιος 2022 

• Δωρεά σε είδη πρώτης ανάγκης και υγιεινής και παπουτσιών από την IHA – 

InterEuropean Human Aid Association, Απρίλιος 2022 

• Προσφορά πλήρους υποτροφίας από το  IEK Prestige Telis Kikeris με όλα τα 

εκπαιδευτικά εργαλεία σε ένα από τα παιδιά μας, προκειμένου να συνεχίσει τις 

σπουδές του στο αντικείμενο, Απρίλιος 2022 

• Έναρξη συνεργασίας της δομής του Ωραιοκάστρου με την Κεντρική Αγορά 

Θες/κης στο πλαίσιο της δράσης Social Plate, Απρίλιος 2022 

• Δωρεά ειδών πρώτης ανάγκης από την εταιρία Offene Arme, Απρίλιος 2022 

• Δωρεά χαρτικών ειδών Intertrade Hellas, Απρίλιος 2022 

• Δωρεά ειδών ρουχισμού σε μια από τις δομές μας από το Κέντρο Υποδοχής και 

Αλληλεγγύης του Δ. Αθηναίων, Μάϊος 2022  
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• Επίσκεψη στην Α.Ο. Ακαδημία Μπιλιάρδου Δ. Αρτινόπουλος  για να μάθουν και 

να παίξουν μπιλιάρδο, Μάιος 2022 

• Χορηγία τηλεόρασης σε μια από τις δομές μας από την Διευθυντή της MAT 

Technology και τον κ. Τρίγκα Αλκιβιάδη Διευθύνοντα Σύμβουλο της Trilianet, 

Ιούνιος 2022 

• Δωρεά ενός προτζέκτορα στη δομή του Ωραιοκάστρου από την Φιλόπτωχο 

Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, Ιούλιος 2022 

• Δωρεά ρούχων και ειδών προσωπικής υγιεινής στις δομές μας από την Ιερά 

Μητρόπολη Ν. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Χαλκηδόνος και Ηρακλείου, Ιούλιος 2022 

• Δωρεά φαρμάκων και εντομοαπωθητικών από την οργάνωση GIV ΜED, Ιούνιος 

2022 

• Χορηγία από μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ για τους συμμετέχοντες στον 

ποδοσφαιρικό αγώνα με τους GreekLegends 2004, Ιούνιος 2022 

• Δωρεά ρούχων από παιδιά των δομών μας στη δομή του Καρέα του Χαμόγελου 

του Παιδιού, Ιούνιος 2022 

• Δωρεά υποδημάτων από τις εκδόσεις Ελκύστης, Ιούνιος 2022 

• Εκτός από τις δωρεές που λάβαμε από φορείς για τις ανάγκες των δομών, τον 

Ιούλιο 2022 η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» δώρισε στο ΚΥΑΔΑ του Δ. Αθηναίων 162 τεμάχια 

γάλακτος μακράς διαρκείας για την κάλυψη αναγκών των αστέγων του δήμου 

καθώς και Δωρεά ρουχισμού από παιδιά των δομών μας στη δομή του Καρέα 

του Χαμόγελου του Παιδιού, Ιούνιος 2022 

 

Δράσεις ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και ενημέρωσης της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  

Επικαιροποίηση ιστοσελίδας 

Με αφορμή την αλλαγή της επωνυμίας του Φορέα και τη διεύρυνση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών μας λόγω της λειτουργίας των δομών φιλοξενίας 

ασυνοδεύτων ανηλίκων, επανασχεδιάστηκε ο ιστότοπος της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». 

Ενσωματώθηκαν νέες τεχνολογίες, αναβαθμίστηκε η χρηστικότητα του ιστότοπου και 

εμπλουτίστηκε η εμπειρία πλοήγησης σε Η/Υ, tablets, smartphones.Επιπρόσθετα, με 
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στόχο να υπάρξει μεγαλύτερη απήχηση και πιο άμεση ενημέρωση για το φιλανθρωπικό 

έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Ελλάδος μέσω του Φορέα δημιουργήθηκαν, πέραν 

του ιστοτόπου, λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram, 

twitter).  

 

Συναντήσεις με δημόσιους και άλλους φορείς οργανώσεις φορείς  

Στο πλαίσιο της λειτουργίας και των δράσεων του φορέα πραγματοποιήθηκαν μια 

σειρά συναντήσεων:  

 

• Συνάντηση γνωριμίας του Πρόεδρου της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» Σεβασμιώτατου 

Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα συνοδευόμενου 

από τον Γενικό διευθυντή Παν/τατο Αρχιμ. Παντελεήμονα Παπασυνεφάκη με 

την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα 

Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, κ. Μαρία Συρεγγέλα, Σεπτέμβριος 

2022 

• Επίσκεψη σε μια από τις δομές φιλοξενίας ανηλίκων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» ΑΜΚΕ 

της Εκκλησίας της Ελλάδος από τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου της 

Ελβετικής Συνομοσπονδίας κ. Andreas Aebi. Τον κ. Aebi υποδέχθηκαν ο Γεν. 

Διευθυντής της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» Πανοσ. Αρχιμανδρίτης π. Παντελεήμων 

Παπασυνεφάκης με τους συνεργάτες του και τους εργαζόμενους στη 

συγκεκριμένη δομή. Ο κ. Πρόεδρος και τα μέλη της συνοδείας του ξεναγήθηκαν 

στους χώρους της δομής και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας της και 

τα όσα προσφέρονται στους ανήλικους φιλοξενούμενους, Οκτώβριος 2021 

• Επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νεαπόλεως κ. Βαρνάβα τον οποίο 

συνόδευαν κληρικοί της Μητροπόλεως στη δομή του Ωραιοκάστρου ενόψει των 

εορτών των Χριστουγέννων. Παρόντες στη συνάντηση εκτός του Γενικού 

Διευθυντή της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» Αρχ. Παντελεήμονος Παπασυνεφάκη και στελεχών 

του φορέα ήταν οι αντιδήμαρχοι Ωραιοκάστρου κ.κ. Χριστίνα Ζάρπα και 

Ευάγγελος Κανταρτζής, Δεκέμβριος 2021 
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• Συνάντηση του προέδρου της Δ.Ε. της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  Σεβ. Μητροπολίτη Ιλίου, 

Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα και του Γενικού Διευθυντή Αρχ. 

Παντελεήμονος Παπασυνεφάκη με τον επικεφαλής της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ κ. 

Μιχάλη Κατρίνη με σκοπό την παρουσίαση του πολύπλευρου έργου της 

Εκκλησίας σχετικά με τους πρόσφυγες, Μάρτιος 2022 

• Συνάντηση με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση των 

Ουκρανών προσφύγων του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 

Ιερώνυμου με την υφυπουργό Μετανάστευσης και ασύλου αρμόδια για την 

ένταξη κα Σοφία Βούλτεψη και με τον Ειδικό Γραμματέα Προστασίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων κο Ηρακλή Μοσκώφ. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής της ΑΜΚΕ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών 

και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας και ο Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής 

επί των Οικονομικών και Γενικός Διευθυντής της ΑΜΚΕ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», 

Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Παπασυνεφάκης, Μάρτιος 2022  

• Συνάντηση του Γενικού Διευθυντή Αρχ. Παντελεήμονος Παπασυνεφάκη με την 

εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα για τους πρόσφυγες κας Maria 

Clara Martin στα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα.  Στη συνάντηση 

αυτή συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες στην Ελλάδα καθώς 

και η μελλοντική συνεργασία των δύο οργανώσεων, Μάρτιος 2022. 

• Επίσκεψη στα γραφεία της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» από μέλη του Συμβουλίου των 

Εκκλησιών της Ολλανδίας μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της Kerk in Actie. 

Η επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε κατόπιν έγγραφης προσκλήσεως 

του Προέδρου του φορέα, Σεβ. Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και 

Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα καθώς το Συμβούλιο εξέφρασε την επιθυμία να 

διαπιστώσει από κοντά την τρέχουσα κατάσταση των προσφύγων και αιτούντων 

άσυλο στην Ελλάδα (ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων), με βασικό στόχο την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Ολλανδικής Κυβέρνησης αλλά και της 

ολλανδικής κοινής γνώμης, Μάρτιος 2022 
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• Συνάντηση γνωριμίας μεταξύ του Γενικού Διευθυντή Αρχ. Παντελεήμονος 

Παπασυνεφάκη και της Διευθύντριας Κοινωνικών και Νομικών Υπηρεσιών της 

«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  κ. Αθανασίας Κοτσιάτου με τη συμπρόεδρο των Οικολόγων 

Πράσινων κ. Κατερίνα Ανδρικοπούλου–Σακοράφα με σκοπό την ανταλλαγή 

απόψεων και σκέψεων γύρω από το προσφυγικό στην Ελλάδα, ιδίως όπως αυτό 

μπορεί να διαμορφωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.  

Απρίλιος 2022 

• Συνάντηση του Πρόεδρου της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα 

και του Γεν. Διευθυντή π. Παντελεήμονος Παπασυνεφάκη με τον Ουκρανό 

Πρέσβη στην Αθήνα κ. Σεργκέι Σουτένκο. Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», με εντολή του 

Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, δεσμεύτηκε να 

παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στους Ουκρανούς πρόσφυγες, Απρίλιος 2022  

• Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την οργάνωση της Προτεσταντικής 

Εκκλησίας της Ολλανδίας Kerk in Actie, ο Γενικός της Διευθυντής κ. Jurjen de 

Groot και ο κ. Karel Jungheim συνοδευόμενοι από συνεργείο της ολλανδικής 

τηλεόρασης πραγματοποίησαν διήμερη επίσκεψη στα γραφεία και σε δομή 

φιλοξενίας της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» στις 11  και 12 Ιουλίου 2022. Σκοπός αυτής της 

επίσκεψης ήταν η ευαισθητοποίηση της ολλανδικής κοινής γνώμης μέσα από 

ειδικό αφιέρωμα της ολλανδικής τηλεόρασης στη δράση μας και την κοινή 

μέριμνα των δύο οργανώσεων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα. 

• Στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας μας, εξέχοντα μέλη της 

Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για τους Πρόσφυγες, CCME, επισκέφτηκαν τα 

γραφεία της  «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», στην Αθήνα όπου και συζητήθηκαν διάφορα 

θέματα που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση του προσφυγικού στην Ελλάδα. 

Επίσης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση τόσο για τις δράσεις και το έργο της 

Εκκλησίας της Ελλάδος μέσω του φορέα προς τους ασυνόδευτους ανηλίκους 

πρόσφυγες όσο και για τις προκλήσεις και δυσκολίες που προκύπτουν, ενώ 

https://ccme.eu/
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επισκέφθηκαν και Δομή Φιλοξενίας ανηλίκων για να διαπιστώσουν από κοντά 

το έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος δια της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», Μάϊος 2022  

• Συνάντηση της Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για Πρόσφυγες με τον 

Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Παρόντες στη 

συνάντηση αυτή ήταν επίσης, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της 

«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας 

και ο Γενικός Διευθυντής, Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Παπασυνεφάκης, Μάιος 

2022 

• Στο πλαίσιο της δράσης Social Plate και της συνεργασίας της δομής μας στο 

Ωραιόκαστρο με την Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, ο Γενικός Διευθυντής 

Αρχ. Παντελεήμων Παπασυνεφάκης και ο Συντονιστής της δομής κ. Γ. 

Παραλικάκης συναντήθηκαν με τον Διευθυντή της ΚΑΘ κ. Κουτσουρίδη 

Νικόλαο, την Προϊσταμένη του Διοικητικού τμήματος κα. Δεμερτζή Κατερίνα και 

τον Προϊστάμενο του Οικονομικού Τμήματος κ. Λιάπη Δημήτριο, Μαίος 2022 

 

Χριστουγεννιάτικη εορτή σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων 

Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Μακαριωτάτου 

Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και του Δημάρχου Αθηναίων 

κ. Κώστα Μπακογιάννη ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων σε μια από τις δομές 

της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». Ο Μακαριώτατος και ο αξιότιμος κ. Δήμαρχος συνοδευόμενοι από 

τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα και τον Γεν. Διευθυντή της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», 

είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν, να ευχηθούν και να προσφέρουν δώρα στα 

παιδιά, τα οποία με τη σειρά τους αφού τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

ανταπέδωσαν με χειροποίητα δώρα ευγνωμοσύνης προς τους δύο υψηλούς επισκέπτες 

τους. 

 

Ποδοσφαιρικός Αγώνας με τους Legends 2004 

Τον Ιούνιο του 2022 τα παιδιά των δομών μας είχαν την μοναδική ευκαιρία να 

γνωρίσουν και να παίξουν ποδόσφαιρο με τους θρυλικούς Έλληνες πρωταθλητές του 

https://synyparxis.org/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83/
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Euro 2004. Παρά την καλοκαιρινή ζέστη που επικρατούσε οι πρωταθλητές Ευρώπης 

Γιούρκας Σεϊταρίδης, Γιώργος Καραγκούνης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης 

Παπαδόπουλος, Βασίλης Λάκης και μαζί τους και ο Γιάννης Κοντοές προσέφεραν στα 

παιδιά της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  μια μοναδική εμπειρία ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Οι 

πρωταθλητές μας έκαναν αυτό που γνωρίζουν καλά: να μάθουν στα παιδιά που 

συμμετείχαν τα μυστικά της μπάλας, κυρίως όμως να τα διδάξουν τη σημασία του 

αθλητικού πνεύματος. Με την λήξη του αγώνα οι πρωταθλητές απένειμαν το κύπελλο 

στα μικρά προσφυγόπουλα για το τουρνουά που προηγήθηκε ενώ ο Γεν. Διευθυντής 

της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» επέδωσε αναμνηστική πλακέτα στους Greek Legends 2004. 

 

Εμφανίσεις του Προέδρου και Γενικού Διευθυντή της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  σε ΜΜΕ 

• Μετά από πρόσκληση της δημοσιογράφου κ. Τασούλας Παπανικολάου στην 

ραδιοφωνική εκπομπή «Ουσιαστικά», ο Γενικός Διευθυντής μίλησε για τον 

ποδοσφαιρικό αγώνα παιδιών των δομών μας, με τους Greek Legends 2004, 

όπως και για την δράση του φορέα γενικότερα.(26/06/2022)  

• Συνέντευξη στη συντάκτρια του Ελεύθερου Τύπου κ. Βάλια Νικολάου 

παραχώρησαν ο Πρόεδρος της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και 

Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας και ο Γενικός Διευθυντής του φορέα, Αρχιμ. 

Παντελεήμων Παπασυνεφάκης, η οποία δημοσιεύτηκε στο kυριακάτικο φύλλο 

της εφημερίδας. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής παρουσίασαν το 

ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Ελλάδος μέσω του φορέα μας 

προς τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο και ιδιαίτερα την πολύπλευρη 

στήριξη που παρέχεται τα τελευταία χρόνια προς τα ασυνόδευτα ανήλικα 

προσφυγόπουλα (28/2/2022).  

• Συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» , Αρχ. Παντελεήμονος 

Παπασυνεφάκη στην εκπομπή του High TV «Κάτω οι μάσκες» με το 

δημοσιογράφο κ. Μάκη Θεοδώση. Ο Γ. Διευθυντής μεταξύ άλλων αναφέρθηκε 

στην ιστορία του φορέα και κυρίως στις πολυετείς δράσεις βοήθειας και 
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υποστήριξης της Εκκλησίας της Ελλάδος μέσω της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» προς τα 

ασυνόδευτα ανήλικα, τους πρόσφυγες και τους παλλινοστούντες. (30/12/2021) 

 

Συμμετοχή σε Συνέδρια και Hμερίδες 

Όλοι οι εργαζόμενοι της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε 

ημερίδες και σε συνέδρια που διοργανώνουν οι αρμόδιες αρχές, ερευνητικά κέντρα 

και πανεπιστήμια καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ειδικότερα: 

• Συμμετοχή στο 5θημερο Εxecutive Programme “Faith-Based Leadership in a 

Turbulent World” που οργάνωσε το Fletcher School–Tufts University με την 

υποστήριξη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και του Foreign Affairs Institute. 

To πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχε ο φορέας μας, περιλάμβανε συνεδρίες 

από διακεκριμένους εισηγητές σε θέματα όπως η στρατηγική, η 

διαμεσολάβηση, η οικονομική διαχείριση και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου και 

έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις τάσεις που 

διαμορφώνουν τον κόσμο μας σήμερα και τον τρόπο με το οποίο οι 

θρησκευτικοί ηγέτες μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνία, Μάιος 2022 

• Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή Αρχ. Παντελεήμονος Παπασυνεφάκη ως 

εισηγητή με θέμα την ρατσιστική βία στο 3ημερο επιστημονικό συνέδριο 

“Διάλογοι για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας” του Ιδρύματος 

Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Συμμετείχαν 

πανεπιστημιακοί, δικαστικοί λειτουργοί, άλλοι επιστήμονες, εκπρόσωποι 

φορέων και οργανώσεων, προκειμένου να αναλυθούν οι διάφορες μορφές βίας 

στη σύγχρονη εποχή αλλά και να προβληθούν καλές πρακτικές της κοινωνίας 

των πολιτών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση μορφών βίας, Ιούνιος 2022 

• Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της Συνύπαρξις Αρχ. Παντελεήμονος 

Παπασυνεφάκη, ως μοναδικού εκπροσώπου  από την Ελλάδα στο διεθνές 

συνέδριο “Welcoming The Stranger: Shaping the Future” που 

πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη. Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών διοργανώθηκε από 
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τη Λουθηρανική Εκκλησία, την HIAS και το Islamic Relief Worldwide και είχε 

τίτλο: Καλωσορίζοντας τον ξένο, διαμορφώνοντας το μέλλον, Ιούνιος 2022 

 

Συνεργασίες και συμμετοχή σε Δίκτυα 

Επίσης, οι συνεργάτες της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  συμμετείχαν στο πλαίσιο της μη 

τυπικής εκπαίδευσης τους και επιμόρφωσης τους καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, σε δεκαπενθήμερες ή εβδομαδιαίες συναντήσεις που διοργανώνονται από 

το Αθηναϊκό Κέντρο Αλληλεγγύης και το Αθηναϊκό Κέντρο Συντονισμού για θέματα 

μεταναστών και προσφύγων (ACCMR) του Δήμου Αθηναίων (Health and Wellness, 

συναντήσεις νομικής ομάδας) καθώς και από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες (Protection Working Group, Inter-Agency Working Group, Legal Actors 

Working Group and Attica Field Protection Working Group) με αντικείμενο θέματα 

προστασίας, ασυνόδευτων ανηλίκων, SGBV (Sexual and Gender-Based Violence) καθώς 

και θέματα που αφορούν άλλες διαστάσεις του προσφυγικού φαινομένου στην Ελλάδα 

(κατάσταση στα νησιά και την ενδοχώρα, αφίξεις, εσωτερικές μεταφορές, συνθήκες 

υποδοχής, στέγασης και μετεγκατάστασης). 

Ο φορέας επίσης συμμετείχε σε μηνιαίες συναντήσεις του δικτύου Network 4 

Dialogue του ΚAICIID του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος ενώ τον Ιούνιο του 2022 

συμμετείχε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη με κύριο θέμα την 

προώθηση του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου.  

 

Συνεργασία με Δήμους και Μητροπόλεις 

Κατά την περίοδο αναφοράς η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» συνέχισε την αγαστή συνεργασία 

με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως ο Δ. Αθηναίων, ο Δ. Κορυδαλλού, ο Δ. 

Νίκαιας και ο Δ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης που προάγουν το έργο της. Εξίσου 

εξαιρετικές ήταν οι συνεργασίες με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και με τις 

Μητροπόλεις Ν. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, Νικαίας και 

Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi64cD1k5fPAhWD7RQKHdC5AoUQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2F3c4d6af24.pdf&usg=AFQjCNG4ZQBbl-TSgmQevpnrQW0pwjgswA&sig2=nh34a8V79kmtLnQbuEe_zA&bvm=bv.133178914,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi64cD1k5fPAhWD7RQKHdC5AoUQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2F3c4d6af24.pdf&usg=AFQjCNG4ZQBbl-TSgmQevpnrQW0pwjgswA&sig2=nh34a8V79kmtLnQbuEe_zA&bvm=bv.133178914,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi64cD1k5fPAhWD7RQKHdC5AoUQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2F3c4d6af24.pdf&usg=AFQjCNG4ZQBbl-TSgmQevpnrQW0pwjgswA&sig2=nh34a8V79kmtLnQbuEe_zA&bvm=bv.133178914,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi64cD1k5fPAhWD7RQKHdC5AoUQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2F3c4d6af24.pdf&usg=AFQjCNG4ZQBbl-TSgmQevpnrQW0pwjgswA&sig2=nh34a8V79kmtLnQbuEe_zA&bvm=bv.133178914,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi64cD1k5fPAhWD7RQKHdC5AoUQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2F3c4d6af24.pdf&usg=AFQjCNG4ZQBbl-TSgmQevpnrQW0pwjgswA&sig2=nh34a8V79kmtLnQbuEe_zA&bvm=bv.133178914,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi64cD1k5fPAhWD7RQKHdC5AoUQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2F3c4d6af24.pdf&usg=AFQjCNG4ZQBbl-TSgmQevpnrQW0pwjgswA&sig2=nh34a8V79kmtLnQbuEe_zA&bvm=bv.133178914,d.bGg
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Σημαντική προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η συμβολή του Γενικού Διευθυντή 

της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονος Παπασυνεφάκη που με επιμονή και 

ζήλο εργάστηκε για την επίτευξη νέων συνεργασιών.  

 

Συνηγορία προς τις Αρχές και συμμετοχή σε γνωμοδοτήσεις 

Σε αυτό το διάστημα η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  ως μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών 

συνυπόγραψε κείμενα και επιστολές για την προάσπιση των συμφερόντων των 

προσφύγων: 

• Επιστολή προς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για τη 

διευκόλυνση των προσφύγων στις Υπηρεσίες Ασύλου, Μάρτιος 2022. 

• Επιστολές προς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την 

εξομάλυνση της χρηματοδοτικής ροής των δομών, Δεκέμβριος 2021 και Μάρτιος 

2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας μας κατόρθωσε παρά την πληθώρα των 

προβλημάτων να λάβει το πλήρες ποσό της χρηματοδότησης όλων των υπό 

εξέλιξη προγραμμάτων έως και την 31η Ιανουαρίου 2022. Από την 1η 

Φεβρουαρίου όμως, οπότε και ξεκίνησε η νέα προγραμματική συμφωνία και 

μέχρι και την σύνταξη της παρούσας εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα για το 

οποία ο Φορέας προχωρά σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες.   

• Συνυπόγραψε την επιστολή της ένωσης εκκλησιών CCME με τίτλο Easter 

Statement of European Church Leaders 2022 on Europe‘s commitment to 

refugees, Απρίλιος 2022 

 

Πολιτική Στόχευση της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»  για την νέα Εκκλησιαστική χρονιά  

 

Για τη νέα Εκκλησιαστική χρονιά, η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», σκοπεύει να συνεχίσει τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες της ιδίως στον τομέα της παιδικής προστασίας, διευρύνοντας 

ωστόσο την δράση της με την αναζήτηση συνεργασιών για την ανάπτυξη παρεμβάσεων 

και δράσεων στον τομέα της ένταξης.  
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Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

†Ο Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως   

Αθηναγόρας 


