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Περίληψη 

 Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί αφενός η εξέταση της 

ευρωπαϊκής και ελληνικής νομικής και πολιτικής πραγματικότητας σχετικά με τη διαχείριση 

των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην 

ευρωπαϊκή και ελληνική κοινωνία, αφετέρου η πραγμάτευση της εκδήλωσης ξενοφοβικών 

και ρατσιστικών αντιδράσεων από τις χώρες υποδοχής και του νομικού πλαισίου για την 

απαγόρευση και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Στο πρώτο μέρος η εστίαση 

επικεντρώνεται στην αναδίφηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την προστασία των 

προσφύγων και το άσυλο με κατεξοχήν αντικείμενα ανάλυσης το ΚΕΣΑ και την ανάλογη 

ελληνική νομοθεσία. Στο δεύτερο μέρος η βαρύτητα μετατοπίζεται στην προσέγγιση της 

ίδιας της ενταξιακής διαδικασίας, αρχικά με την παρουσίαση του υφιστάμενου πλαισίου της 

ΕΕ για τη στήριξη, την προώθηση, το συντονισμό των δράσεων των κρατών μελών για την 

ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, των εργαλείων συνεργασίας και της χρηματοδοτικής 

στήριξης του εγχειρήματος για το τρέχον διάστημα, εν συνεχεία με την επισταμένη μελέτη 

των επιμέρους, συστατικών πτυχών της διαδικασίας, και τέλος με την εμβάθυνση στην 

ελληνική προσέγγιση του ζητήματος βάσει της νομοθεσίας και της Εθνικής Στρατηγικής. 

Τέλος, το τρίτο μέρος χαρακτηρίζεται από τη διείσδυση στην εκδήλωση των φαινομένων 

ξενοφοβίας και ρατσισμού μέσα από την ανάλυση θεωρητικών ζητημάτων και την 

αποτύπωση δεδομένων της ελληνικής πραγματικότητας, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις 

αρμόδιων φορέων, ενώ άπτεται επίσης της παρουσίασης του ευρωπαϊκού και ελληνικού 

νομικού πλαισίου για την απαγόρευση των διακρίσεων και την ποινική καταστολή 

αδικημάτων ρατσισμού και ξενοφοβίας. 
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Εισαγωγή 

 Η συγκεκριμένη διπλωματική πραγματοποιείται εν εξελίξει μιας καθοριστικής για την 

πορεία και μελλοντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιόδου. Σ’ έναν κυκεώνα 

ιδιαίτερων προκλήσεων με επακόλουθο την πλήθυνση των εσωτερικών αντιθέσεων και 

εντάσεων καλείται να αποφασίσει για την κατεύθυνση του μέλλοντος. Οι αξίες, το προαιώνιο 

όραμα, τα ιδεώδη παραγκωνίζονται, αμφισβητούνται, υπονομεύονται. Η ευρωπαϊκή 

οντότητα διέρχεται κρίση και ο ενιαίος χαρακτήρας της ναρκοθετείται. Οι διαφορές στην 

αντίληψη σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων τόσο μεταξύ των κρατών 

μελών όσο και μεταξύ των κρατών και των πολιτών τους εντείνονται με αποτέλεσμα 

χάσματα και ρήξεις στην κατά τ’ άλλα εγγενή στην ουσία και δομή της Ένωσης κοινή 

τοποθέτηση και δράση.         

 Από το 2015 χιλιάδες άνθρωποι διακινδυνεύουν τη ζωή τη δική τους και των παιδιών 

τους βιώνοντας ενσυνείδητα εκμετάλλευση από λαθροδιακινητές, συνωστισμένοι σε βάρκες 

για ένα ταξίδι σωτηρίας με αμφίβολη κατάληξη, αδημονώντας για την άφιξή τους σε 

ευρωπαϊκό έδαφος χωρίς να ξέρουν σίγουρα τι ακριβώς αναζητούν, απλώς επιθυμώντας να 

γλιτώσουν από καθεστώτα διαβίωσης που καταστρατηγούν και αντιστρατεύονται το 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απ’ την άλλη, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται 

να διευθετήσουν την έλευση υπηκόων τρίτων χωρών, μεταναστών και προσφύγων, βάσει 

των προβλέψεων του σχετικού νομικού πλαισίου. Και εδώ ανακύπτουν τα διλήμματα και οι 

δυσκολίες αφού στην πράξη η διαχείριση της κρίσης εμπλέκει μετακινούμενους πληθυσμούς 

με διαφορετικές ανάγκες προστασίας, κράτη που δεσμεύονται να παράσχουν την 

προβλεπόμενη στήριξη, εντούτοις αντιμέτωπα με ζητήματα που θίγουν ή απειλούν 

συμφέροντά τους, αλλά και πολίτες έρμαια των αποφάσεων των ελίτ.    

 Ο ανεξέλεγκτος χαρακτήρας της μετανάστευσης, το κόστος και η ευθύνη της 

υποδοχής και της προστασίας των προσφύγων δίκην ανάληψης υπερ-φορτίου για τα κράτη, η 

προβληματική εφαρμογή της αρχής του επιμερισμού των βαρών,  η ανησυχία για την εθνική 

ασφάλεια, η διαρκώς παρούσα πλέον απειλή της τρομοκρατίας, η αίσθηση της απειλής που 

διακατέχει τον πληθυσμό υποδοχής και η εχθρικά εξωτερικευόμενη προσπάθεια 

περιχαράκωσής του έχουν εκβάλει στην εκτροπή των κρατών από την προσήλωσή τους στις 

επιταγές της Σύμβασης του 1951, στη φαλκίδευση της σημασίας των δικαιωμάτων και της 

ουσίας της συνολικής προστασίας των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, και στην 

αδυναμία της ένταξης ως διαρκούς λύσης να σηματοδοτήσει τη λύτρωση, καθώς η 

εξασφάλιση του τυπικού ανήκειν σε μια νέα κοινωνία δε σημαίνει τελικά μη αποκλεισμός. 
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 Προς ποια κατεύθυνση βαδίζει λοιπόν η Ευρώπη; Προς μια δημοκρατική και 

αλληλέγγυα ή προς μια φοβική, απορριπτική και εχθρική; Ποια επενέργεια θα έχει τελικά το 

προσφυγικό ζήτημα στη φυσιογνωμία της; Οψόμεθα.      

    

Σκοπός και Στόχοι 

 Με φόντο την προσφυγική/μεταναστευτική κρίση εξετάζεται η ανταπόκριση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άφιξη υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφός της και, συνακόλουθα, 

στην προστασία και την κάλυψη των αναγκών των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στο 

ευρύτερο πλαίσιο της υποδοχής και κυρίως της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην 

κοινωνία κράτους μέλους. Μέσα από την παρουσίαση του νομικού πλαισίου και των 

πρωτοβουλιών της ΕΕ για τη στήριξη των εν προκειμένω εθνικών πολιτικών ουσιαστικά 

εμβαθύνουμε στην τοποθέτηση της ΕΕ και του ελληνικού κράτους απέναντι στον «ξένο», 

στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην έκτακτη ανάγκη. Η εστίαση στις ξενοφοβικές και 

ρατσιστικές εκδηλώσεις εξυπηρετεί αναλόγως την κατάδειξη της επί των αυτών τοποθέτησης 

των μαζών υπό το πρίσμα όμως της αποδοχής μιας κατάστασης που διαμορφώνεται 

«ερήμην» τους, από τις αποφάσεις που λαμβάνονται σ’ ένα σύστημα διακυβέρνησης που δεν 

τις υπολογίζει, και δη σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο πίεσης από την αποτυχία των 

οικονομικοκοινωνικών πολιτικών, την υφιστάμενη λιτότητα, τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 

Ισλαμικού Κράτους στην Ευρώπη.          

 Βασικοί στόχοι, επομένως, είναι η σκιαγράφηση των νομικών δεσμεύσεων των 

κρατών μελών ως προς τη διαχείριση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και τη 

χορήγηση διεθνούς προστασίας, η ακροθιγής διερεύνηση των πλέον βασικών δράσεων και 

μέτρων για τη διεξαγωγή της ένταξης των νομίμως διαμενόντων στην επικράτειά τους 

υπηκόων τρίτων χωρών, η ανάδειξη του συσχετισμού και η διασάφηση της όποιας αιτιώδους 

σχέσης της μετανάστευσης με εν εξάρσει φαινόμενα των καιρών, η στοιχειοθετημένη 

ιχνηλασία του αντίκτυπου της αρνητικά ιδωμένης αναπόδραστης συνύπαρξης με την 

ετερότητα στη συμπεριφορά του εθνικού πληθυσμού, και η κριτική αποτύπωση των νομικών 

προβλέψεων για την καθιέρωση της ισότητας και την εξάλειψη της εγκληματικής 

προσωποποίησης του μίσους.        

 Τέλος, η παράθεση των συμπερασμάτων λαμβάνει προεκτάσεις αναφοράς στην 

υπερκέραση της μη ανοχής συναρτήσει των προσταγών της ενθαρρυντικής στον 

πλουραλισμό και τη διαπολιτισμικότητα ιδιοσυστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές διαστάσεις του προσφυγικού δικαίου 

 

1.Ένα εισαγωγικό πλαίσιο οροσήμων στην προστασία των προσφύγων  

1.1.Η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο για το Καθεστώς των Προσφύγων1 

 Το 1951 υπογράφεται η Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων η 

οποία μαζί με το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967, που αφαιρεί τους γεωγραφικούς 

και χρονικούς προσδιορισμούς της Σύμβασης, συνιστούν καθολικά και πανανθρώπινα το 

γωνιόλιθο του προσφυγικού δικαίου. Τον κινητήριο μοχλό της ισχύος της αντικατοπτρίζει η 

ανάγκη της δέσμευσης των συμβαλλόμενων χωρών στην παροχή αποτελεσματικής 

προστασίας σε ανθρώπους που κατέφυγαν στην αναγκαστική μετακίνηση από τη χώρα 

προέλευσης βάσει δικαιολογημένου φόβου για τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα, την 

ελευθερία τους και αιτούνται την αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας.   

 Συναφθείσα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού φαινομένου της μεταπολεμικής 

περιόδου αναδύθηκε ως ένα ρηξικέλευθο κείμενο. Σήμερα, στην εποχή της οικουμενικής 

καταβαράθρωσης της ουσίας του θεσμού του ασύλου, της αποδίδονται χαρακτηρισμοί όπως 

δύσκαμπτη και παρωχημένη. Αμφισβήτηση εγείρει το αν τελικά τα όσα προβλέπονται 

παραπέμπουν στην εγγύηση της κατάλληλης και ικανοποιητικής προστασίας προς τους 

αναμφίλεκτα χρήζοντες.        

 Όπως και να’ χει, εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση αναφοράς για την αναγνώριση 

και την προστασία των προσφύγων.   

 

1.1.1.Τα κριτήρια για την αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας2 

                                                             
1 https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf; Η Σύμβαση της Γενεύης αποτελεί μια 

συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντανακλά αρχές της ΟΔΔΑ, του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά 

και πολιτικά και του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Οι 

πρόσφυγες επωφελούνται τόσο από την προστασία της όσο και από το φάσμα της ισχύουσας ανεξαρτήτως 

καθεστώτος και πανανθρώπινα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (McAdam, 2008, 272-273). 
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 Στο άρθρο 1 της Σύμβασης της Γενεύης τίθενται οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούνται για την επίσημη αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα, οι ρήτρες υπαγωγής 

στο προσφυγικό καθεστώς. Σύμφωνα μ’ αυτό, πρόσφυγας είναι κάθε πρόσωπο που λόγω 

δικαιολογημένου φόβου δίωξης3 που βασίζεται στη φυλή, θρησκεία, εθνικότητα, κοινωνική 

τάξη ή πολιτικές πεποιθήσεις4 βρίσκεται εκτός της χώρας ιθαγένειας και δεν μπορεί ή 

εξαιτίας  αυτού του φόβου δεν επιθυμεί να έχει την προστασία της, ή, αν πρόκειται για 

ανιθαγενή, βρίσκεται εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής και δεν μπορεί 

ή λόγω του φόβου αυτού δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτή.      

 Ο αιτών αναγκάζεται να ζητήσει άσυλο5 σε άλλη χώρα, εφόσον η χώρα καταγωγής 

του δεν δύναται να τον προστατεύσει, παρόλα αυτά δεν δικαιούται να απαιτήσει τη 

χορήγηση ασύλου καθώς πρόκειται για ένα δικαίωμα, για μια προστατευτική πράξη του 

κράτους. Μέχρι να διαπιστωθεί αν είναι ή όχι πρόσφυγας, ωστόσο, προστατεύεται από το 33ο 

άρθρο της Σύμβασης της Γενεύης περί της αρχής της μη επαναπροώθησης6, τον 

                                                                                                                                                                                             
2 Αναλυτικά βλ. Γραφείο ΥΑ/ΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2009; Νάσκου-Περράκη, 1999, 16-27.                                     
3 Το πρώτο κριτήριο συνδυάζει ένα υποκειμενικό με ένα αντικειμενικό στοιχείο, τουτέστιν το φόβο με τη 

δικαιολογημένη του εκδοχή. Είναι αναγκαία η απόδειξη του βάσιμου χαρακτήρα του φόβου ώστε να 

διακριθούν οι περιπτώσεις ατόμων που εγκατέλειψαν τη χώρα τους ένεκα λόγων που δεν κρίνονται υποστατοί 

και εύλογοι  (Νάσκου-Περράκη, 1999, 17).    
4 Ουσιαστικά πρέπει να συντρέχει τουλάχιστον ο ένας από τους πέντε λόγους και εννοείται υπόρρητα η ύπαρξη 

της πιθανότητας απόδοσης της δίωξης σε συνδυασμό τους. Αναλυτικά βλ. και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της 

UNHCR για τις διώξεις λόγω γένους, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας γένους, 

συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα  

(http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?Reldoc=y&docid=4c493c6c2, 

http://www.unhcr.org/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-

refugee-claims-under.html, http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?  

reldoc=y&docid=534ba2874, http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reld  

oc=y&docid=4c2af9602 και http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?Reldoc  

=y&docid=4c493c972 αντιστοίχως). 
5 Το δικαίωμα στο άσυλο καλύπτει τόσο το δικαίωμα πρόσβασης στο άσυλο όσο και το δικαίωμα χορήγησης 

ασύλου, που αφορούν αντιστοίχως τους αιτούντες άσυλο και τα κράτη υποδοχής. Αναγνωρίζεται επίσης ρητά 

από την ΟΔΔΑ στο άρθρο 14 και από το ΧΘΔΕΕ στο άρθρο 18, ενώ το Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα ατομικά και 

πολιτικά δικαιώματα στο άρθρο 7, η ΕΣΔΑ στο άρθρο 3 και η ΣΛΕΕ στο άρθρο 78 παραπέμπουν σ’ αυτό 

υπόρρητα ή εμμέσως. 
6Η όλη λογική της αρχής αυτής συνοψίζεται στη διάθεση και στη μέριμνα αποφυγής να αποσταλεί ο πρόσφυγας 

στη χώρα όπου πραγματικά κινδυνεύει και να μην παραδοθεί σ’ αυτόν που θα του κάνει κακό. Το άρθρο αυτό 

αφορά κυρίως ‘πρόσφυγες’ που βρίσκονται στο έδαφος της χώρας και αναμένουν την απόφαση για την αίτησή 

τους ανεξαρτήτως νόμιμης ή παράνομης εισόδου σ’ αυτή αντικατοπτρίζοντας παράλληλα την ειδοποιό διαφορά 



10 
 

ακρογωνιαίο, όπως ευρύτατα χρησιμοποιείται, λίθο της προστασίας των προσφύγων που 

υποχρεώνει τα κράτη να μην απελαύνουν ή επαναπροωθούν με κανένα τρόπο πρόσφυγα στα 

σύνορα εδαφών όπου η ζωή ή η ελευθερία του απειλούνται για λόγους φυλής, θρησκείας, 

εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων, εκτός αν για βαρύνοντες λόγους 

κρίνεται επικίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας ή συνιστά κίνδυνο γι’ αυτή ως τελεσίδικα 

καταδικασμένος για εξαιρετικά σοβαρό έγκλημα.                          

 Από την κατάθεση της αίτησης χορήγησης ασύλου μέχρι και την έκδοση της τελικής, 

θετικής ή αρνητικής, απόφασης ως προς την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα στον 

αιτούντα, αυτός, καθώς δεν θεωρείται πρόσφυγας, δε δικαιούται τα  πλεονεκτήματα της 

Σύμβασης. Αν η αίτηση τύχει αποδοχής, αναγνωρίζεται στον αιτούντα η ιδιότητα του 

πρόσφυγα και ως εκ τούτου πλέον απολαμβάνει τα δικαιώματα που απορρέουν από το 

σχετικό καθεστώς.                

                             

1.1.2.Το καθεστώς του πρόσφυγα: υποχρεώσεις και δικαιώματα7 

 Η αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα συνεπάγεται την υποχρέωση του κράτους 

να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης απέναντι στην οποία έχει δέσμευση 

εφόσον την έχει κυρώσει. Έτσι, μεταξύ άλλων, τα κράτη υποχρεούνται να απέχουν από 

διακρίσεις βασιζόμενες στη φυλή, τη θρησκεία ή τη χώρα προέλευσης μεταξύ των 

προσφύγων (άρθρο 3), έχουν καθήκον να μην εφαρμόζουν έκτακτα μέτρα κατά προσφύγων 

μόνο λόγω της υπηκοότητάς τους και, αν αυτό είναι αδύνατον βάσει της νομοθεσίας τους, σε 

ειδικές περιπτώσεις να τους απαλλάσσουν από αυτά τα μέτρα (άρθρο 8).   

  Δυνάμει της Σύμβασης ο πρόσφυγας αποκτά ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά 

δικαιώματα που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τον εξομοιώνουν ως προς τη μεταχείριση με 

τον ημεδαπό ή διαφορετικά του εξασφαλίζουν όσο το δυνατόν ευνοϊκή αντιμετώπιση και 

σίγουρα όχι υποδεέστερη της επιφυλασσόμενης στους αλλοδαπούς γενικά σε όμοια 
                                                                                                                                                                                             
μεταξύ πρόσφυγα και αλλοδαπού.  Η παραμονή δε στο εν λόγω κράτος μέχρι την έκδοση της απόφασης 

ισοδυναμεί ουσιαστικά με ένα «προσωρινό άσυλο», επομένως παραμένει μεν στη διακριτική ευχέρεια των 

κρατών η χορήγηση («διαρκούς») ασύλου, υποχρεούνται παρά ταύτα στην παροχή ενός είδους «προσωρινού» 

ασύλου. Σ’ ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις του άρθρου, επαφίεται στα κράτη να προσδιορίσουν τις έννοιες του 

κινδύνου, των σοβαρών αιτιών και του σοβαρού εγκλήματος. Καταδεικτικό της σημασίας της διάταξης είναι το 

ότι δεν επιδέχεται επιφυλάξεις (άρθρο 42). Για λεπτομερή ανάλυση βλ. τις σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες, 

UNHCR 2008 (http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf  

.pdf?reldoc=y&docid=4c2af7802); Κωνσταντινίδου, 2014.  
7 Βλ. Νάσκου-Περράκη, 1991, 99-135; 140-161.     
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κατάσταση, ενώ πέρα από δικαιώματα έχει και υποχρεώσεις με πρώτιστη αυτή της 

συμμόρφωσης προς τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας υποδοχής και τα 

ειλημμένα προς διατήρηση της δημόσιας τάξης μέτρα (άρθρο 2), παρά το ότι ακόμα και σε 

τυχόν παραβίαση της υποχρέωσης και συνακόλουθη τιμωρία εξακολουθεί να διατηρεί το 

καθεστώς του πρόσφυγα, αν βέβαια ο βαθμός της παραβίασης δεν είναι τέτοιος που να 

δικαιολογεί απέλαση.   

  

1.2.Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες8      

 Αν και αρχικά ως Διεθνής Οργάνωση Προσφύγων αρχής γενομένης από το 1947, η 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ασχολείται με την παροχή διεθνούς 

προστασίας στους προσφυγικούς πληθυσμούς και τη μόνιμη επίλυση του προσφυγικού 

ζητήματος συνεργαζόμενη με τα κράτη υποδοχής. Η χορηγούμενη προστασία εκτείνεται και 

σε αιτούντες άσυλο, ανιθαγενείς, εσωτερικά εκτοπισμένους πληθυσμούς. Πρόκειται για τον 

μεγαλύτερο οργανισμό ανθρωπιστικού χαρακτήρα των Ηνωμένων Εθνών με έργο 

ανθρωπιστικό και κοινωνικό, όχι πολιτικό.       

 Η σημασία της υπόστασής της στα θέματα ασύλου είναι έκδηλη και στο ενωσιακό 

παράγωγο δίκαιο που προβλέπει μεταξύ άλλων την κοινοποίηση των σχετικών με τις 

αιτήσεις αποφάσεων στις αντιπροσωπείες της, τη δυνατότητα τοποθέτησής της ή παροχής 

περαιτέρω πληροφοριών, τη δυνατότητα πρόσβασής της στις πληροφορίες για τις αιτήσεις, 

την αξιολόγηση και τις σχετικές αποφάσεις, τη δυνατότητα επίσκεψης των χώρων κράτησης 

των αιτούντων άσυλο.  

 

1.3.Η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας9         

 Το Μάρτιο του 2016, μετά την πρωτοφανή αθρόα εισροή μεταναστών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ιθύνοντες των κρατών μελών και της Τουρκίας προέβησαν σε κοινή 

                                                             
8 http://www.unhcr.org/gr/; Για τα άτομα που υπάγονται στην εντολή της, το ρόλο της και την παρεχόμενη 

προστασία βλ. και το κεφάλαιο 4, UNHCR 2005 (http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/open 

docpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ba87e572).   
                                
 
9 http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/countries-origin-transit/eu-turkey-statement/ 
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δήλωση για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στο ευρύτερο πλαίσιο της 

βελτιστοποίησης της διαχείρισης της μετανάστευσης και της ανταπόκρισης στην προσφυγική 

κρίση που προκάλεσαν τα γεγονότα στη Συρία.  Αρχής γενομένης από τις 20/3/2016, όσοι 

εισέρχονται από την Τουρκία στη νησιωτική Ελλάδα και δεν κάνουν αίτηση ασύλου στην 

Ελλάδα ή η αίτησή τους αξιολογείται αβάσιμη ή απαράδεκτη, επιστρέφονται στην Τουρκία 

με έξοδα της Ένωσης, ενώ, εν είδει ανταλλάγματος, για κάθε Σύρο πρόσφυγα που 

επιστρέφεται, ένας άλλος θα γίνεται δεκτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση.    

 Η δήλωση ερείδεται στη λογική των προσωρινών και έκτακτων μέτρων προκειμένου 

να επέλθει λήξη στο καθεστώς της παράνομης, συνάμα επικίνδυνης και συνηθέστατα 

τραγικής διακίνησης ανθρώπων, στο πλαίσιο απόλυτης συμφωνίας με τη διεθνή και 

ενωσιακή νομοθεσία και αποκλείοντας οποιαδήποτε ομαδική απέλαση. Η Τουρκία θα προβεί 

στη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την αποτροπή δημιουργίας νέων οδών παράτυπης 

μετακίνησης προς την Ένωση και η Ένωση θα επισπεύσει την εκταμίευση ήδη εγκεκριμένου 

ποσού ανερχόμενου στα 3 δις ευρώ για την κάλυψη των επειγουσών ανθρωπιστικών και 

αναπτυξιακών προσφυγικών αναγκών στην Τουρκία, δεσμευόμενη δε για πρόσθεση ανάλογη 

χρηματοδότηση έως την παρέλευση του 2018.  

 

1.4.Η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης10  

 Στη Σύνοδο του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο του 2016 οι ηγέτες του κόσμου δεσμεύονται για 

τη διάσωση, την παροχή βοήθειας, τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

προσφύγων και των μεταναστών και την επίδειξη στάσης αλληλεγγύης προς τα κράτη που 

πιέζονται από την αθρόα άφιξη μετακινούμενων ροών και τους χρήζοντες διεθνούς 

προστασίας. Πρόκειται για δεσμεύσεις που αφορούν αφενός τη διευθέτηση των παρόντων 

προβλημάτων, αφετέρου την παγκόσμια προετοιμασία για την εν καιρώ τροπή των 

εξελίξεων, το περιεχόμενο των οποίων συνθέτουν θέματα άμεσης πρόσβασης των ανηλίκων 

στην εκπαίδευση, πρόληψης και καταστολής της σεξουαλικής και της βάσει φύλου βίας, 

βαθμιαίας παύσης της κράτησης των παιδιών, σφοδρής καταδίκης του ρατσισμού και της 

ξενοφοβίας, καλύτερης δυνατής ρύθμισης των συνολικών συνθηκών εισδοχής, ευκαιριών 

μετακίνησης σ’ άλλα κράτη, βελτίωσης της συνδρομής προς τις περισσότερο πληγείσες 

χώρες, βελτιστοποίησης της διαχείρισης του φαινομένου και των προσφυγικών αναγκών. 
                                                             
10 http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27422:2017-02-15-15-38 

01&catid=6:information&Itemid=71 



13 
 

 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι ότι αναγνωρίζεται η δυσανάλογη επιβάρυνση και ο 

δυσμενής για την εσωτερική συνοχή κι ανάπτυξη αντίκτυπος της διέλευσης και της υποδοχής 

μεγάλων ρευμάτων για τα κράτη που αντιμετωπίζουν μείζον πρόβλημα και η ανάγκη 

διεθνούς συνεργασίας προς συνδρομή των κοινωνιών αυτών, ενώ επισημαίνεται συλλήβδην 

η ανάγκη διεθνούς συνεργασίας μεταξύ κρατών καταγωγής, διέλευσης, υποδοχής, τρίτων 

χωρών και διεθνών οργανισμών στον άξονα της αντιμετώπισης των αιτιών μετακίνησης, της 

διαχείρισης των ρευμάτων και της διευκόλυνσης της ένταξης.       

 Οι ηγέτες πιστοποιούν εκ νέου τον θεμελιακό χαρακτήρα της Σύμβασης του 1951 και 

του Πρωτοκόλλου του 1967 στο προσφυγικό δίκαιο. 

                

2.Η πολιτική ασύλου της ΕΕ: Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου11  

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από τα Συμπεράσματα του Τάμπερε το 1999 είχε 

επισημανθεί η σημασία του σεβασμού στο δικαίωμα για αναζήτηση ασύλου και 

συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου στον άξονα της 

πιστής εφαρμογής της Σύμβασης της Γενεύης. Στόχος ήταν η εναρμόνιση των επιμέρους 

εθνικών νομοθεσιών προκειμένου να θεσπιστούν κοινές ελάχιστες προδιαγραφές στον τομέα 

του ασύλου, σε θέματα, εν ολίγοις, σχετικά με την υποδοχή  των υπηκόων τρίτων χωρών, την 

εξέταση των αιτήσεων ασύλου και τον καθορισμό του υπεύθυνου για την εξέταση αυτή 

κράτους, τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας. Με τη Συνθήκη της 

Λισσαβώνας το 2009 εγκαθιδρύεται πλέον κοινή πολιτική στα θέματα του ασύλου, της 

επικουρικής και της προσωρινής προστασίας, ούτως ώστε να χορηγείται σε κάθε υπήκοο 

τρίτης χώρας χρήζοντα διεθνούς προστασίας το εκάστοτε κατάλληλο καθεστώς και να 

τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθησης πάντα στο πλαίσιο της λογικής τής συμφωνίας με 

τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο για το καθεστώς των προσφύγων.    

 Η ουσία της κοινής πολιτικής ασύλου έγκειται στην κοινή προσέγγιση της 

προστασίας προς τους αιτούντες άσυλο και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας από το 

σύνολο των κρατών μελών διαμέσου της θεσμοθέτησης κοινών διαδικασιών για την 

αναγνώριση της ιδιότητας όχι μόνο του πρόσφυγα αλλά πλέον και του δικαιούχου 

                                                             
11 Παπασιώπη-Πασιά, 2015, 291-294; Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014(http://asylo.gov.gr/wp-content/uplo 

ads/2014/06/Greek_CEAS_brochure.pdf). Μια αντικειμενική εικόνα για την εφαρμογή του ΚΕΣΑ στα κράτη 

μέλη της ΕΕ  με στατιστικά στοιχεία και ποιοτικές πληροφορίες παρέχουν οι ετήσιες αναφορές του EASO για 

την κατάσταση ασύλου στην ΕΕ (https://www.easo.europa.eu/information-analysis/annual-report). 
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επικουρικής προστασίας, που, παρά το γεγονός ότι, όπως αναγνωρίζεται, δικαιούται να τύχει 

διεθνούς προστασίας, δεν δύναται να χαρακτηριστεί πρόσφυγας βάσει των διατάξεων της 

Σύμβασης του 1951. Προτεραιότητα του ΚΕΣΑ είναι να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη 

θα προσφέρουν στους δικαιούχους την ίδια προστασία και θα εφαρμόζουν απαρέγκλιτα την 

αρχή της μη επαναπροώθησης αποσκοπώντας σε μια υψηλού επιπέδου παρεχόμενη 

προστασία.           

 Το ΚΕΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 78§2 της ΣΛΕΕ, περιλαμβάνει ενιαίο 

πανευρωπαϊκά ισχύον καθεστώς ασύλου για τους υπηκόους τρίτων χωρών, ενιαίο καθεστώς 

επικουρικής προστασίας για τους χρήζοντες διεθνούς προστασίας υπηκόους τρίτων χωρών 

χωρίς τη χορήγηση ευρωπαϊκού ασύλου, κοινό σύστημα για την προσωρινή προστασία των 

μαζικά εκτοπισμένων, κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος 

ασύλου ή επικουρικής προστασίας, κριτήρια και μηχανισμούς για τον καθορισμό του 

υπεύθυνου για την εξέταση της αίτησης κράτους μέλους, προδιαγραφές σχετικά με τις 

συνθήκες υποδοχής των αιτούντων, σύμπραξη και συνεργασία με τρίτες χώρες για τη 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Στο πλαίσιό του έχουν εκδοθεί κανονισμοί και 

οδηγίες που  διευθετούν συγκεκριμένα θέματα στον τομέα του ασύλου, ενώ, σύμφωνα με το 

άρθρο 80 της ΣΛΕΕ, εγγενής στην πολιτική ασύλου είναι η αρχή της αλληλεγγύης και της 

δίκαιης μεταξύ των κρατών της Ένωσης κατανομής των ευθυνών.   

                                               

2.1.Η ευθύνη για την εξέταση της αίτησης ασύλου (Κανονισμός 604/2013-Δουβλίνο ΙΙΙ)12                                                                               

           

 Ζήτημα μείζονος σημασίας που απασχόλησε ήδη από το 1990 την πλειονότητα των 

κρατών μελών της ΕΕ ήταν ο προσδιορισμός της πρώτης υπεύθυνης χώρας για την εξέταση 

της αίτησης ασύλου. Τότε ως Δουβλίνο Ι, μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ ως Δουβλίνο ΙΙ 

και σήμερα ως Δουβλίνο ΙΙΙ στην κορωνίδα της στόχευσής του θέτει την αποτροπή του 

αιτούντα από την υποβολή αίτησης σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη προς αποφυγήν 

τοιουτοτρόπως του φαινομένου «των προσφύγων σε τροχιά», όπως επίσης και του 

φαινομένου της υποβολής της αίτησης στο κράτος βάσει της νομοθεσίας του οποίου θα 

                                                             
12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32013R0604. Αναλυτικά βλ. Παπασιώπη-Πασιά, 

ό.π., 298-300. 
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καθίστατο κατά πολύ περισσότερο πιθανή η χορήγηση ασύλου. Ο Κανονισμός του 201313, 

επομένως, «σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του 

κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που 

υποβάλλεται σε κράτος μέλος από πολίτη τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή», καθιερώνει την 

αρχή της πρώτης χώρας υποβολής αιτήματος ασύλου συναρτήσει της οποίας ένα κράτος 

μέλος δύναται να αρνηθεί να προχωρήσει σε εξέταση του αιτήματος κατόπιν διαπίστωσης ότι 

το αίτημα αυτό θα έπρεπε να είχε υποβληθεί στην προηγούμενη χώρα ή στην πρώτη χώρα 

εισόδου που ανήκει στην Ένωση.         

                                 

2.2.Η ταυτοποίηση (Κανονισμός 603/2013-Eurodac)14 

 Στόχος του αναθεωρημένου Κανονισμού είναι η διευκόλυνση των κρατών μελών 

στον προσδιορισμό του υπεύθυνου για την εξέταση της αίτησης ασύλου κράτους, 

συμβάλλοντας έτσι στην εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ, με την αντιπαραβολή 

των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων και των παρανόμως εισερχομένων υπηκόων 

τρίτων χωρών με μια κεντρική βάση δεδομένων, και η αξιοποίησή του, σε πολύ 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, από τις αρχές επιβολής του νόμου για την έρευνα, την 

εξακρίβωση και την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών πράξεων. Όλοι οι αιτούντες και οι 

συλληφθέντες εισερχόμενοι χωρίς τα νόμιμα έγγραφα υπήκοοι τρίτων χωρών άνω των 14 

ετών πρέπει να δακτυλοσκοπούνται και εντός 72 ωρών τα εν λόγω δεδομένα να 
                                                             
13 Ο νέος Κανονισμός επιλαμβάνεται κι άλλων ανησυχητικών προβλημάτων μεριμνώντας για τη μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα του συστήματος της υπεύθυνης χώρας ως προς τα μέλη της ίδιας οικογένειας · ακόμη 

έθεσε περιορισμούς στην κράτηση, εισήγαγε δικαίωμα προσφυγής και κάλυψε και τους δικαιούχους 

επικουρικής προστασίας. Τρία ουσιώδη σημεία διαφοροποίησής του από τον προηγούμενο Κανονισμό αφορούν 

στο δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης που περιλαμβάνει πλέον τη δυνατότητα επανένωσης ανηλίκων και με 

άλλα μέλη πλην αυστηρά των γονέων, όπως επίσης και με αιτούντες άσυλο συγγενείς, ενώ διευθετείται 

σφαιρικά και επισταμένως το ζήτημα των ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων · στο θέμα της μη επιστροφής των 

αιτούντων σε περίπτωση που κριθεί ότι στο πρωτίστως υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης κράτος 

επικρατούν ακατάλληλες συνθήκες που συνεπάγονται απάνθρωπο και εξευτελιστικό ή επικίνδυνο καθεστώς 

διαβίωσης, και στον Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης για τη συστηματική και εφ’ όλων ενημέρωση της 

Επιτροπής προς τη βέλτιστη, συνακόλουθα, διαχείριση της συνολικής κατάστασης. Παρά ταύτα δεν κατάφερε 

να αντιμετωπίσει το ακανθώδες φαινόμενο του αθρόου χαρακτήρα της εισόδου μικτών μεταναστευτικών ροών 

στο νότιο τμήμα της Ένωσης και της άνισης κατανομής των αιτούντων μεταξύ των κρατών (Βλ. Παπασιώπη-

Πασιά, ό.π.).  

 
14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013R0603 
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διαβιβάζονται στο Eurodac. Το Eurodac βοηθά το κράτος, στο έδαφος του οποίου ο υπήκοος 

τρίτης χώρας βρίσκεται παρανόμως, να εξακριβώσει αν έχει συντελεστεί υποβολή αίτησης σε 

άλλη χώρα της ΕΕ από το πρόσωπο αυτό ή έχει ήδη υπάρξει σύλληψη κατά την προσπάθεια 

παράνομης εισόδου στην Ένωση. Με την απόκτηση της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τα δακτυλικά δεδομένα πρέπει να απαλείφονται, ενώ δεν μπορούν να κοινοποιούνται σε 

τρίτες χώρες.  

 

2.3.Προσωρινή προστασία (Οδηγία 2001/55/ΕΚ)15 

 Το 2001, πολύ πριν την υιοθέτηση των Οδηγιών που συναπαρτίζουν το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, υιοθετήθηκε η Οδηγία σχετικά με την προσωρινή προστασία 

σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων. Αυτό προέκυψε ως ανάγκη κατόπιν αισθητής 

διαφοροποίησης των κρατών μελών στην εφαρμογή της προσωρινής προστασίας, αφού σε 

κάθε κράτος μέλος το καθεστώς αυτό συνεπαγόταν διαφορετικά δικαιώματα ή διαφορετική 

διάρκεια, ενώ επρόκειτο για ένα είδος ουσιαστικά προσωρινής «ανοχής» μέχρι τον 

επαναπατρισμό και όχι μεταβατικό στάδιο για τη διαδικασία ασύλου. Η εν λόγω Οδηγία 

συνιστά την πρώτη νομοθετική πράξη στον τομέα του ασύλου και η υιοθέτησή της στόχευε 

στην προστασία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος από ενδεχόμενη μαζική είσοδο στην 

Ένωση πολιτών τρίτων χωρών μέσω της θέσπισης ελάχιστων κριτηρίων χορήγησης διεθνούς 

προστασίας στους μαζικά εισερχομένους αντικατοπτρίζοντας την αλληλεγγύη τόσο μεταξύ 

των κρατών μελών όσο και προς όσους χρήζουν προστασίας. Η προσωρινή προστασία 

θεσπίστηκε σε αυτόνομη βάση, ειδικά ως προς την άμεση παροχή προστασίας, ούσα δε 

ανεξάρτητη από τη διαδικασία ασύλου χωρίς να τίθεται θέμα υποκατάστασης της μιας από 

την άλλη. Η προσωρινή προστασία, επομένως, δίνει άμεση λύση σε πλήθος υπηκόων τρίτων 

χωρών προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κατάρρευση του συστήματος ασύλου, υφίσταται 

χωροχρονικό περιορισμό, ενώ δεν επιδρά ούτε θετικά ούτε αρνητικά στη δυνατότητα 

αίτησης ασύλου και στην αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας. Τον μηχανισμό 

προσωρινής προστασίας κινητοποιεί κατόπιν πρότασης κράτους μέλους η Επιτροπή, ενώ η 

εκτίμηση της κατάστασης επαφίεται σε μεγάλο βαθμό στα κράτη μέλη.   

    

2.4.Συνθήκες υποδοχής (Οδηγία 2013/33/ΕΕ)16 
                                                             
15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32001L0055; Μαρούδα-Σαράντη, ό.π., 18; 71-73. 
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 Ο σκοπός της Οδηγίας συνίσταται στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση 

αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία και των οικογενειών τους κατά το διάστημα 

αναμονής για την εξέταση του αιτήματός τους. Η Οδηγία προτρέπει τα κράτη σε μια θετική 

και ανοιχτή ερμηνεία των διατάξεων χωρίς να προβλέπει ελάχιστες εγγυήσεις, αλλά 

επιδιώκοντας την εναρμόνιση των συνθηκών υποδοχής στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.            

 Οι βασικές συνθήκες υποδοχής περιλαμβάνουν κατάλυμα, τρόφιμα και ιματισμό, 

οικονομικά βοηθήματα, επαρκές βιοτικό επίπεδο, ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη.                       

Ακόμα, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν την πρόσβαση των ανηλίκων στην 

εκπαίδευση, ενώ υποχρεούνται να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για την κάλυψη των αναγκών των 

ευάλωτων ατόμων17. Ειδικοί κανόνες εφαρμόζονται για ανηλίκους και ασυνόδευτους 

ανηλίκους18 σύμφωνα με την αρχή του μείζονος συμφέροντός τους, καθώς και θύματα 

βασανιστηρίων και βίας. Μεταξύ των σημαντικών θετικών της ρυθμίσεων περιλαμβάνονται 

οι σχετικές με την κράτηση19 προβλέψεις, προβλέψεις που αφορούν για παράδειγμα την 

αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της κράτησης, την αντιμετώπισή της ως εξαιρετικού 

μέτρου και τη χρήση εναλλακτικών μέτρων, τις αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης και την 

περιστολή της στην περίπτωση των ευάλωτων ομάδων, καθώς και η μείωση του χρόνου 

                                                                                                                                                                                             
16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/LSU/?uri=celex:32013L0033. Η βοήθεια που προσφέρει ένα κράτος 

στους αιτούντες μπορεί να είναι άμεση, που αφορά την υλική υποδοχή (φαγητό, ρουχισμός, στέγαση, 

εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη), έμμεση, που συνεπάγεται την παροχή των μέσων για να στηρίξουν οι ίδιοι 

τους εαυτούς τους (πρόσβαση στην αγορά εργασίας), ή συνδυασμός τους (Da Lomba, 2004, 228-231). Μεταξύ 

των συνήθων προβληματικών θεμάτων είναι η αποστολή των αιτούντων σε κέντρα υποδοχής, η παραμονή στα 

οποία δεν έχει τον αναμενόμενο προσωρινό χαρακτήρα (βλ. 233-234; 279), η παραμέληση της φροντίδας της 

υγείας ένεκα του φόβου για την πιθανή επίδραση της κακής κατάστασής της στο αποτέλεσμα της αίτησης 

ασύλου και ως εκ τούτου ο δισταγμός επίσκεψης γιατρού λόγω μιας πιθανής μη συμφέρουσας διάγνωσης, ή η 

αποχή από τις ιατρικές υπηρεσίες βάσει θεμάτων φύλου και πολιτισμικής ταυτότητας, όπως χαρακτηριστικά 

συμβαίνει στην περίπτωση των Μουσουλμάνων γυναικών (βλ. 237-238; 279), η ναρκοθέτηση της υγιούς σ’ 

αυτές τις συνθήκες ανάπτυξης του παιδιού (βλ. 240-241. Πρβλ. ΔΣΔΠ, άρθρα 2, 22, 28).    

17 Ενδεικτικά βλ. τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την 

υποδοχή και τις διαδικασίες ασύλου στην Ελλάδα, Υ.Π.Π.-Γ.Γ.Ι.Φ.-ΥΑ/ΟΗΕ 2011                

(http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/05/Asylum_Guidelines_el_June2011.pdf).                                                                  
18 Για  συνολική εικόνα του φαινομένου των ασυνόδευτων ανηλίκων βλ. Σπυροπούλου, 2016, πρώτο κεφάλαιο. 
19 Βλ. και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με την κράτηση, UNHCR 2012                                                 

(http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51a48a5a4).     
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αναμονής για την είσοδο στην αγορά εργασίας από δώδεκα σε εννέα μήνες. 

 Κατοχυρώνεται επομένως ένα σύνολο δικαιωμάτων για τον αιτούντα που απαρτίζεται 

από τη χορήγηση  εγγράφου  πιστοποίησής του ως αιτούντος διεθνή προστασία, την 

ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος του κράτους υποδοχής, τη διατήρηση της οικογενειακής 

ενότητας, την πρόσβαση των ανηλίκων στο εκπαιδευτικό σύστημα, την υπό προϋποθέσεις 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τη δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης, την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης δεδομένων των περιστάσεων της 

ψυχιατρικής, τη στέγαση, αν και τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν από τη διαθεσιμότητα 

των πόρων του αιτούντα την κάλυψη αυτών των βασικών αναγκών.     

 

2.5.Διαδικασίες ασύλου (Οδηγία 2013/32/ΕΕ)20 

 Η διαδικασία ασύλου αφορά τη διαδικασία εκείνη με την οποία εξετάζεται το αίτημα 

του αιτούντα άσυλο με βάση τους κανόνες που επιτάσσει το διεθνές δίκαιο και η οποία θα 

καταλήξει είτε στην απόρριψη του αιτήματος και στην απομάκρυνση του αιτούντα από τη 

χώρα υποδοχής, είτε στην αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας και στη χορήγηση της 

ανάλογης προστασίας. Η Οδηγία του 2013 εγκαθιδρύει πανευρωπαϊκές διαδικασίες για τη 

χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας αποβλέποντας στη 

διασφάλιση ταχύτερου, αποτελεσματικότερου, δικαιότερου και συνάδοντα με τα κοινά 

πρότυπα χαρακτήρα των διαδικασιών. Προβλέπει την εξέταση κάθε αίτησης ασύλου καθενός 

ευρισκομένου στην επικράτεια κράτους μέλους, ακόμα και στα σύνορα, τα χωρικά  ύδατα 

και τις ζώνες διέλευσης. Αποσαφηνίζει τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, διαδικασίας που 

δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες, ενώ ανυπερθέτως σημαντική είναι η διαδικασία 

επεξεργασίας αιτήσεων στα σύνορα, όπως ορίζεται στο άρθρο 43, σύμφωνα με το οποίο τα 

κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν στα σύνορα ή στις ζώνες διέλευσης για το παραδεκτό 

μιας αίτησης, ακόμα και την ουσία της, με την προϋπόθεση της εφαρμογής συνοπτικών 

διαδικασιών.            

 Οι βασικές εγγυήσεις για τους αιτούντες συνίστανται στην εξέταση των αιτήσεών 

τους σε ατομική, αντικειμενική και αμερόληπτη βάση, στην ενημέρωσή τους, σε γλώσσα 

κατανοητή, για την ακολουθούμενη διαδικασία, τα δικαιώματά τους, την απόφαση επί της 

                                                             
20 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/LSU/?uri=CELEX:32013L0032 
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αίτησης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής διερμηνέα για την παρουσίαση της υπόθεσής 

τους. Δικαιούνται συνεννόηση με νομικό σύμβουλο με δικά τους έξοδα, καθώς και 

ουσιαστική άσκηση ενδίκου μέσου ενώπιον δικαστηρίου με δωρεάν νομική συνδρομή κατά 

την προσφυγή τους, ενώ διασφαλίζεται και το ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής ως 

προς τις διαδικασίες επιστροφής, δηλαδή το δικαίωμα παραμονής του αιτούντα στο έδαφος 

του κράτους έως την έκβαση της όλης διαδικασίας και συνακόλουθα, όταν είναι τέτοιο το 

αποτέλεσμα, την προετοιμασία της επιστροφής.  Όσον αφορά την κράτηση, δεν μπορεί 

να  κρατείται αιτών μόνο και μόνο επειδή ζητά άσυλο, ενώ τυχόν κράτησή του θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τους κανόνες που ορίζει η Οδηγία 2013/33/ΕΕ.   

 Πριν την απόφαση της αρμόδιας αρχής δικαιούνται προσωπική συνέντευξη που 

διενεργείται από τα κατάλληλα άτομα και σε εμπιστευτικό πλαίσιο για τη λεπτομερή 

παρουσίαση των λόγων της αίτησης. Τα ευάλωτα άτομα πρέπει να δέχονται κατάλληλη 

στήριξη στη λογική τής διευκόλυνσής τους στη διαδικασία της αίτησης. Ειδικές είναι οι 

εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους ανήλικους21 πάντοτε υπό το πρίσμα του μείζονος 

συμφέροντος του παιδιού.     

                                          

2.6.Επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων (Οδηγία 2008/115/ΕΕ)22 

 Η εν λόγω Οδηγία θεσπίζει κοινούς για το σύνολο των κρατών  μελών  κανόνες και 

διαδικασίες σχετικά με την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται 

παράνομα στο έδαφός τους εξασφαλίζοντας ότι η οποιαδήποτε επιστροφή δεν τους εκθέτει 

σε κίνδυνο, τηρώντας δηλαδή την αρχή της μη επαναπροώθησης, και προσμετρώντας το 

βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, την οικογενειακή ζωή και την κατάσταση της υγείας του 

εκάστοτε υπηκόου. Για την παύση της παράνομης διαμονής τα κράτη εκδίδουν απόφαση 

επιστροφής. Η απόφαση αυτή προβλέπει προθεσμία  οικειοθελούς αναχώρησης του υπηκόου, 

ενώ σε περίπτωση μη χορήγησης χρονικού διαστήματος εθελούσιας αποχώρησης ή μη 

συμμόρφωσης του υπηκόου με την υποχρέωση εμπρόθεσμης επιστροφής τα κράτη μέλη 

δύνανται να διατάζουν απομάκρυνση, στο πλαίσιο της οποίας καταναγκαστικά μέτρα, 

αναλογικά και εντός εύλογης ισχύος πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά έσχατη λύση, και η 

οποία πρέπει υπό προϋποθέσεις να αναβάλλεται. Ιδιαίτερη μέριμνα καταβάλλεται για την 

                                                             
21 Βλ. και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με την εξέταση των αιτημάτων ασύλου των παιδιών, UNHCR 

2009  (http://www.unhcr.org/50ae46309.pdf).  
22 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/LSU/?uri=CELEX:32008L0115         
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επιστροφή και απομάκρυνση ασυνόδευτων ανηλίκων. Δεδομένης της μη χορήγησης 

χρονικού διαστήματος εθελούσιας αναχώρησης ή μη πραγματοποίησης της υποχρέωσης 

επιστροφής, απαγόρευση εισόδου συνοδεύει την απόφαση επιστροφής. Ο ενδιαφερόμενος 

υπήκοος έχει δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων επιστροφής ή αιτήματος 

επανεξέτασής τους. Κατά τα διαστήματα οικειοθελούς αναχώρησης και αναβολής της 

απομάκρυνσης λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση της οικογενειακής ενότητας, την 

παροχή κάθε αναγκαίας περίθαλψης και θεραπείας, την πρόσβαση των ανηλίκων στη βασική 

εκπαίδευση, την ικανοποίηση των αναγκών των ευάλωτων προσώπων. Τυχόν κράτηση έχει 

την ελάχιστη δυνατή διάρκεια και την πρέπουσα επιμέλεια, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στις 

συνθήκες κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων και οικογενειών με ανηλίκους.  

 

2.7.Αναγνώριση καθεστώτος πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας: Ζητήματα ένταξης 

(Οδηγία 2011/95/ΕΕ)23 

 Το 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν την Οδηγία 

2011/95/ΕΕ «σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των 

απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες 

ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της                        

παρεχόμενης προστασίας»24. Πρώτιστη σημασία στη στοχοθεσία της εν λόγω Οδηγίας 

(2011/95/ΕΕ) κατέχει η διασφάλιση της εφαρμογής κοινών κριτηρίων από τα κράτη μέλη για 

τον προσδιορισμό όσων πράγματι δέονται διεθνούς προστασίας, καθώς επίσης και η εγγύηση 

της πρόσβασης των προσώπων αυτών σ’ ένα ελάχιστο επίπεδο παροχών στο σύνολο των 

κρατών, πράγμα που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα μείωσης των μετακινήσεων των 

αιτούντων λόγω των αποκλίσεων των νομικών πλαισίων, ενώ αφήνει στα κράτη τη 

δυνατότητα εφαρμογής ευνοϊκότερων συγκριτικά με τις παρούσες απαιτήσεις διατάξεων. 

 Ένα από τα ζητήματα στο οποίο αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στο 

προοίμιο της Οδηγίας είναι οι περιπτώσεις των ανηλίκων και των ασυνόδευτων ανήλικων 

                                                             
23 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095 

 
24 Συνιστά τροποποίηση της προγενέστερης σχετικής Οδηγίας 2004/83/ΕΚ «για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων 

για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως 

προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους και το περιεχόμενο της παρεχόμενης 

προστασίας».  
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αιτούντων25, αφού επισημαίνεται ότι βασική προτεραιότητα των κρατών πρέπει να συνιστά 

το «μείζον συμφέρον του παιδιού», κάτι που απαιτεί, μεταξύ άλλων, την κατάλληλη 

φροντίδα, τη διευθέτηση του θέματος της επιμέλειας, τη διεύρυνση των μελών της 

οικογένειας. Κάτι άλλο που προβάλλει ως αναγκαιότητα αποτελεί η αποτύπωση μιας ενιαίας 

ερμηνευτικής προσέγγισης της «ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας», που θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει ζητήματα που σχετίζονται με το φύλο, καθώς και την ταυτότητα 

του φύλου και τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ως προς την κοινωνική υποστήριξη, τα μέσα 

διαβίωσης, τα ευεργετήματα, αρμόδια για τον καθορισμό τους είναι η εθνική νομοθεσία, 

ωστόσο ο περιορισμός αυτής της βοήθειας στα στοιχειώδη πλεονεκτήματα επιβάλλεται να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον την ελάχιστη στήριξη του εισοδήματος, τη βοήθεια στην ασθένεια 

ή την κύηση και τη γονική μέριμνα, όταν η εθνική νομοθεσία προβλέπει τη χορήγησή τους 

στους υπηκόους.            

 Οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς υποβάλουν στο εκάστοτε κράτος μέλος 

αίτηση διεθνούς προστασίας προκειμένου να τους χορηγηθούν αναλόγως τα καθεστώτα 
                                                             
25 Το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων και των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι μεταξύ των θεμάτων που 

έχουν απασχολήσει περισσότερο στο πλαίσιο της μεταναστευτικής-προσφυγικής κρίσης που διανύουμε. 

Οργανισμοί όπως οι UNICEF, FRA, Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν αναπτύξει ενεργό ρόλο προς την 

κατεύθυνση της προστασίας και φροντίδας των παιδιών μέσα από εκθέσεις, συστάσεις, βοηθητικά εγχειρίδια, 

ακόμα και προγράμματα συνεργασίας με την ΕΕ, δεδομένου ότι τα παιδιά είναι από τις πλέον ευάλωτες ομάδες 

μεταναστών και προσφύγων και εκτός αυτού τα συνήθη θύματα κάθε εκμετάλλευσης. Ενδεικτικά βλ. το 

εγχειρίδιο για την ενίσχυση της επιτροπείας, FRA 2015 (http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-

2014-guardianship-children_el.pdf);το εγχειρίδιο σχετικά με το trafficking των παιδιών στην ΕΕ, FRA 2009 

(https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/fra_child_trafficking_en_4.pdf); τις συστάσεις της 

Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία και φροντίδα των ανηλίκων, CM/Rec 

(2007) 9 και CM/Rec (2008) 4 (http://www.coe.int/t/democracy/migration/ressources/recommendations-

resolutions_en.asp); τη συνεργασία της UNICEF με την ΥΑ/ΟΗΕ για τη φροντίδα των παιδιών («blue dot») 

(https://www.unicef.gr/%CE%B7-unicef-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%80%CF%81%CF%8C% 

CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82/a2-798-

8); τη νέα κοινή δράση UNICEF-ΕΕ για παιδιά μεταναστών και προσφύγων και ασυνόδευτα  

(https://www.unicef.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CF%80% 

CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%B5-unicef-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83% 

CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-6000-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF% 

CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD/a2-911-8).   
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πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας26 και να λάβουν την προστασία που ορίζεται. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας, τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να προβαίνουν σε 

αξιολόγηση των στοιχείων της αίτησης από κοινού με τον αιτούντα. Η αξιολόγηση θα πρέπει 

να έχει ατομικό χαρακτήρα και να υπολογίζονται επίσης στοιχεία σχετικά με τη χώρα 

καταγωγής, συναφείς υποβεβλημένες από τον αιτούντα δηλώσεις και έγγραφα, η προσωπική 

κατάσταση του αιτούντα, το ενδεχόμενο οι ενέργειές του μετά την εγκατάλειψη της χώρας 

καταγωγής να απέβλεπαν στη δημιουργία των πρόσφορων για την υποβολή αίτησης διεθνούς 

προστασίας περιστάσεων, η πιθανότητα να τεθεί ο αιτών υπό την προστασίας άλλης χώρας 

έχοντας τη δυνατότητα διεκδίκησης της ιθαγένειάς της.      

 Σε περίπτωση που ο αιτών δεν δύναται να τεκμηριώσει με αποδείξεις τμήματα των 

δηλώσεών του, η επαλήθευσή τους δεν θεωρείται αδήριτη εφόσον είναι κατάδηλη η 

προσπάθεια στοιχειοθέτησης της αίτησής του, το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει έχει 

υποβληθεί και η όποια έλλειψη ουσιωδών στοιχείων έχει επεξηγηθεί επαρκώς, οι δηλώσεις 

του παρουσιάζονται συνεπείς και αληθοφανείς και δεν προσκρούουν σε υπάρχοντα στοιχεία 

για την περίπτωσή του, η αίτησή του κατατέθηκε όσο το δυνατόν νωρίτερα εκτός και αν 

αυτό, όπως αποδειχθεί, ήταν ανέφικτο λόγω κάποιας σοβαρής αιτίας, ή έχει εξακριβωθεί η 

γενική του αξιοπιστία27.         

                                                             
26 Σύμφωνα με το άρθρο 2, δικαιούχος επικουρικής προστασίας είναι ο «υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής 

που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά σε σχέση με τον οποίο υπάρχουν 

ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι, εάν ο ενδιαφερόμενος επιστρέψει στη χώρα της καταγωγής του ή, στην 

περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του, θα αντιμετωπίσει πραγματικό 

κίνδυνο να υποστεί σοβαρή βλάβη, και που δεν είναι σε θέση ή, λόγω του κινδύνου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει 

εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας». 
27 Ένα από τα προβληματικά ζητήματα είναι η μη κατοχή εγγράφων από μεγάλο αριθμό μετακινούμενων 

ανθρώπων. Δεν είναι λίγες οι φορές δε που οι λαθροδιακινητές και οι έμποροι ανθρώπων είτε καταστρέφουν, 

είτε κατάσχουν επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητα των επιβατών, ενώ υπάρχει και η κατηγορία 

αυτών που επιλέγουν να μη δώσουν καμιά πληροφορία σχετικά με την ταυτότητά τους, να μη γνωστοποιήσουν 

στις αρχές κανένα προσωπικό τους στοιχείο αποδίδοντας σ’ αυτή την επιλογή πιθανότητες θετικού αντίκτυπου 

ως προς την παραμονή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι ένας άνθρωπος που τράπηκε σε 

φυγή λόγω δίωξης ίσως δεν είχε τη δυνατότητα να επιληφθεί άλλων θεμάτων, παρότι σημαντικών, πλην της 

ίδιας της φυγής και γι’ αυτό δε διαθέτει διαβατήριο. Παρόλα αυτά, το θέμα του ασύλου πρέπει να άπτεται 

εξαιρετικά ευαίσθητου χειρισμού επειδή ακριβώς μεταξύ των αιτούντων μπορεί να βρίσκονται ιδιαίτερα 

ευάλωτα άτομα, άνθρωποι που έχουν βιώσει επώδυνες εμπειρίες και δυσκολεύονται να τις εκφράσουν ή και 

αιτούντες των οποίων η κατάσταση είναι λιγότερο σοβαρή αλλά δεν ξέρουν πώς να χειριστούν τη συνέντευξη, 

τι πρέπει να πουν και τι όχι, και καταλήγουν να αποκρύπτουν πληροφορίες ή να καταφεύγουν σε ψέματα 

(Hammarberg, 2011, 92-93). 
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 Η αξιολόγηση των όσων ισχυρίζεται ο αιτών, για τη διαπίστωση τόσο της αξιοπιστίας 

τους όσο και για το αν τελικά υφίσταται «δικαιολογημένος φόβος», διενεργείται στο πλαίσιο 

της προσωπικής συνέντευξης, κατά την οποία ο αιτών έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει 

λεπτομερώς το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν  την προσωπική του κατάσταση, ενώ 

εξέχουσα σημασία έχει στο ίδιο κλίμα και η από μέρους του αποτίμηση της κατάστασης της 

χώρας όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας γι’ αυτόν και την οικογένειά του. Όπως ακριβώς 

προελέχθη για τη Σύμβαση της Γενεύης, αρκεί να επαναληφθεί ότι ο φόβος έχει το                       

υποκειμενικό και το αντικειμενικό σκέλος και ότι εναπόκειται στον αιτούντα να υποστηρίξει 

το αβίωτο της παραμονής του στη χώρα καταγωγής28.     

 Όσον αφορά τις πράξεις και τους λόγους δίωξης29, αυτό που μπορεί να διατυπωθεί σε 

γενικές γραμμές κι ακροθιγώς είναι ότι οι πράξεις δίωξης για να θεωρούνται τέτοιες πρέπει 

να συνυφαίνονται με παραβίαση βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και να 

εξωτερικεύονται ως διαφόρων μορφών βία, ποικίλων ειδών μέτρα ή ποινές διακριτικού ή 

μεροληπτικού χαρακτήρα, πράξεις με κίνητρο το φύλο ή την κατάσταση του παιδιού. 

Διευκρινίζεται ότι ο βάσιμος φόβος δίωξης είναι ανεξάρτητος από το αν ο αιτών διαθέτει 

όντως το χαρακτηριστικό-αιτία της δίωξης, αρκεί να του αποδίδεται από το δράστη, ενώ 

μεταξύ των λόγων και των πράξεων δίωξης πρέπει να υφίσταται μια αιτιώδης συνάφεια, ένας 

συσχετισμός (άρθρα 9-10). Ως προς την έννοια «σοβαρή βλάβη», στην περίπτωση των 

δικαιούχων επικουρικής προστασίας, αυτή μπορεί να ενδυθεί τις μορφές θανατικής ποινής ή 

εκτέλεσης, βασανιστηρίων, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, σοβαρής 

και προσωπικής απειλής για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα άμαχου λόγω αδιάκριτης 

βίας στο πλαίσιο ένοπλης σύρραξης.         

 Στο έβδομο κεφάλαιο30 της Οδηγίας εκτίθεται το περιεχόμενο της διεθνούς 

προστασίας το οποίο τα κράτη μέλη δεσμεύονται να εφαρμόζουν πιστά με την προϋπόθεση 

                                                                                                                                                                                             
 
28 Προσεγγίσεις του ΔΕΕ στις σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας, που προκύπτουν από συγκεκριμένες 

υποθέσεις, επισημαίνουν ότι οι αρμόδιες αρχές κατά την αξιολόγηση δεν λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο 

αποφυγής του κινδύνου δίωξης του αιτούντα με την αποχή του παραδείγματος χάριν από θρησκευτικές 

πρακτικές που τον εκθέτουν σ’ αυτό τον κίνδυνο, αναμένοντας ότι και κατά την επιστροφή του στη χώρα 

καταγωγής θα εξακολουθήσει να συμμετάσχει σ’ αυτές, ή δεν μπορούν φέρ’ ειπείν να υπολογίζουν στην 

κάλυψη της διαφορετικότητας του σεξουαλικού προσανατολισμού προς αναχαίτιση του κινδύνου. Αναλυτικά 

βλ. Μαρούδα-Σαράντη, ό.π., 37-38. 
29 Αξίζει να επισημανθεί ότι ιδιαίτερη είναι η αναφορά στον παράγοντα του γενετήσιου προσανατολισμού και 

του φύλου στο πλαίσιο της «ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας». 
30 Δε θίγονται τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση της Γενεύης δικαιώματα. 
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ότι λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης δεν ορίζουν διαφορετικά. Τα κράτη, 

επομένως, πρωτίστως τηρούν στάση σεβασμού στην αρχή της μη επαναπροώθησης κατ’ 

επιταγή των διεθνών τους υποχρεώσεων (άρθρο 21), ενώ όσο το συντομότερο μετά τη 

χορήγηση του εκάστοτε καθεστώτος ενημερώνουν σε κατανοητή γλώσσα τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας για τα απορρέοντα απ’ αυτό δικαιώματα και υποχρεώσεις (άρθρο 22). 

Ιδιαίτερη είναι η μέριμνα που καταβάλλουν για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας, 

στο πλαίσιο της οποίας τα μέλη της οικογένειας31 του δικαιούχου διεθνούς προστασίας τα 

οποία σε ατομική βάση δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια αναγνώρισης της εν λόγω 

προστασίας μπορούν να έχουν δικαίωμα στα πλεονεκτήματα σύμφωνα με τις εσωτερικές 

διαδικασίες της χώρας και υπό τον όρο ότι αυτό συμβιβάζεται με το προσωπικό νομικό 

καθεστώς του οικογενειακού μέλους (άρθρο 23).      

 Με τη χορήγηση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας οι δικαιούχοι καθεστώτος 

πρόσφυγα λαμβάνουν άδεια διαμονής τριετούς τουλάχιστον ισχύος και ανανεώσιμη, ενώ τα 

μέλη της οικογένειάς τους μπορεί να λαμβάνουν άδεια ισχύος μικρότερης διάρκειας και 

ανανεώσιμη, όσον αφορά δε τους δικαιούχους καθεστώτος επικουρικής προστασίας και τις 

οικογένειές τους τα κράτη μέλη χορηγούν ανανεώσιμη άδεια ισχύος τουλάχιστον ενός έτους 

με διετή τουλάχιστον ανανέωση (άρθρο 24). Οι δικαιούχοι καθεστώτος πρόσφυγα 

λαμβάνουν επίσης ταξιδιωτικά έγγραφα (άρθρο 25), ενώ οι δικαιούχοι καθεστώτος 

επικουρικής προστασίας για τους οποίους καθίσταται ανέφικτη η εξασφάλιση εθνικού 

διαβατηρίου λαμβάνουν έγγραφα για την πραγματοποίηση ταξιδιών πέραν του εδάφους του 

αρμόδιου κράτους μέλους.         

 Τα άρθρα 26 και 27 αφορούν την πρόσβαση στην απασχόληση και την εκπαίδευση 

αντίστοιχα, τομείς κομβικούς για την ένταξη στην κοινωνία υποδοχής. Με τη χορήγηση της 

διεθνούς προστασίας οι δικαιούχοι μπορούν να ασκούν μισθωτό ή ανεξάρτητο επάγγελμα 

συμφώνως προς τους εφαρμοζόμενους κανόνες εν γένει σ’ αυτό και στη δημόσια διοίκηση. 

Τα κράτη μέλη αποδύονται σε προσπάθειες δημιουργίας δυνατοτήτων συμμετοχής και 

προώθησης της πλήρους πρόσβασης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε προγράμματα 

και μαθήματα κατάρτισης συναφή με την απασχόληση και την ανανέωση των δεξιοτήτων, 

πρακτική άσκηση και συμβουλευτική καθοδήγηση από υπηρεσίες απασχόλησης με τους 

ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους τους. Αμοιβή και οτιδήποτε σχετικό με την 

κοινωνική ασφάλιση καθορίζονται από το δίκαιο των κρατών μελών.    

 Ως προς την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, παρέχεται πλήρης σε έκαστο 

                                                             
31 Τα κράτη έχουν την ευχέρεια της απόφασης της εφαρμογής του άρθρου και σε άλλους στενούς συγγενείς. 
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ανήλικο δικαιούχο διεθνούς προστασίας όπως ακριβώς ισχύει για τους υπηκόους του 

ανάλογου κράτους μέλους, ενώ στην περίπτωση των ενηλίκων επιτρέπεται η συμμετοχή στη 

γενική εκπαίδευση και σε κατάρτιση ή επιμόρφωση όπως ακριβώς ισχύει για τους νόμιμα 

διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας εξομοιώνονται με 

τους υπηκόους των κρατών μελών στην αναγνώριση τίτλων, πτυχίων, πιστοποιητικών, ενώ 

σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίασης αδιάσειστων αποδείξεων των τίτλων αυτών τα κράτη 

μέλη προσφέρουν την εναλλακτική δυνατότητα της πρόσβασης των δικαιούχων σε 

προγράμματα αξιολόγησης και πιστοποίησης της αποκτηθείσας μάθησης (άρθρο 28). 

 Άλλες δυο εξομοιώσεις των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τους υπηκόους των 

κρατών που χορηγούν την προστασία αυτή προβλέπονται στα άρθρα 29 και 30 ως προς την 

κοινωνική αρωγή και την ιατρική περίθαλψη αντιστοίχως. Βέβαια, στην περίπτωση των 

δικαιούχων καθεστώτος επικουρικής προστασίας τα κράτη έχουν τη δυνατότητα εξίσωσης 

της κοινωνικής αρωγής με τα στοιχειώδη πλεονεκτήματα χωρίς όμως απόκλιση από τα 

ισχύοντα για τους υπηκόους τους επίπεδα χορήγησης και όρους επιλεξιμότητας. Όσον αφορά 

την ιατρική περίθαλψη, στο πλαίσιό της εμπεριέχεται επίσης η θεραπεία για πνευματικές 

διαταραχές σε κείνους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση, ήτοι εγκύους, 

άτομα με αναπηρίες, θύματα βασανιστηρίων, βιασμού, λοιπών μορφών βίας, ανήλικους που 

έχουν βιώσει κακομεταχείριση, εκμετάλλευση, οποιαδήποτε απάνθρωπη, εξευτελιστική ή 

βάναυση αντιμετώπιση ή την εμπειρία του πολέμου.      

 Το άρθρο 31 αναφέρεται κατεξοχήν και εξολοκλήρου στους ασυνόδευτους ανήλικους 

και διέπει την κατάστασή τους μετά τη χορήγηση διεθνούς προστασίας. Το ταχύτερο τα 

κράτη μέλη μεριμνούν για τη διασφάλιση της εκπροσώπησης των ανηλίκων αυτών από 

κηδεμόνα ή κάποια οργάνωση υπεύθυνη για τη μέριμνα και την ευημερία τους ή όπως 

αλλιώς κρίνεται κατάλληλο, ακόμα και βάσει της νομοθεσίας ή απόφασης δικαστηρίου, και 

για τη δέουσα ικανοποίηση των αναγκών του ανηλίκου από τον κηδεμόνα ή εκπρόσωπο. Οι 

ασυνόδευτοι ανήλικοι μπορούν να τοποθετηθούν με ενήλικους συγγενείς, με την οικογένεια 

που αναλαμβάνει την επιμέλειά τους, σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ή λοιπά καταλύματα για 

ανηλίκους. Διατηρείται η ενότητα των αδελφών, όσο αυτό είναι εφικτό, οι αλλαγές κατοικίας 

μειώνονται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, ενώ πέρα και πάνω απ’ όλα τίθεται το μείζον 

συμφέρον του παιδιού. Ακόμα, η ηλικία και η ωριμότητά του καθορίζουν το κατά πόσο θα 

ληφθούν υπόψη και οι απόψεις του. Το συντομότερο από τη χορήγηση διεθνούς προστασίας 

σε ασυνόδευτο ανήλικο τα κράτη εγκύπτουν στην αναζήτηση της οικογένειας του ανηλίκου 

είτε αυτή έχει ήδη ξεκινήσει, είτε όχι. Η διασφάλιση του μείζονος συμφέροντος είναι και σ’ 

αυτό το πλαίσιο πρωταρχικής σημασίας, ενώ τυχόν απειλή για τη ζωή ή την ακεραιότητα του 
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ανηλίκου ή των συγγενών του καθιστά επιτακτικό τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της 

συνολικής χρήσης των σχετικών πληροφοριών. Η ιδιαίτερη φροντίδα που λαμβάνεται για 

τους ανηλίκους προϋποθέτει επίσης τη διηνεκή ως προς τις ανάγκες τους κατάρτιση των 

ατόμων που τους περιβάλλουν.        

 Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας εξομοιώνονται ως προς την πρόσβαση σε 

κατάλυμα και την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του κράτους μέλους με τους νόμιμα 

διαμένοντες στο έδαφός του υπηκόους τρίτων χωρών (άρθρα 32-33). Τα κράτη μέλη στον 

άξονα της διευκόλυνσης της κοινωνικής ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

επιμελούνται της συμμετοχής τους σε ενταξιακά προγράμματα πρόσφορα για τις ειδικές 

ανάγκες των δικαιούχων αμφοτέρων καθεστώτων ή καλλιεργούν το έδαφος για εγγυημένη 

πρόσβαση σε συναφή προγράμματα με τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων 

(άρθρο 34), ενώ μπορούν να συνδράμουν και στον εθελούσιο επαναπατρισμό τους (άρθρο 

35).  

  

2.8.Συμπεράσματα 

 Αν ήταν δυνατόν να αποτυπωθεί συνοπτικά κι αδρομερώς η ακολουθούμενη για τη 

χορήγηση ασύλου διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να διακριθεί στα 

στάδια της εισόδου στα σύνορα, της υποδοχής και της προσωπικής συνέντευξης32. Τη στιγμή 

που ο αιτών εισέρχεται στα σύνορα κράτους μέλους λαμβάνονται τα δακτυλικά του 

αποτυπώματα και αποστέλλονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Eurodac για να γίνει η 

ταυτοποίηση των αιτούντων άσυλο και των παρανόμως εισελθόντων και δια της σύγκρισης 

των δακτυλικών αποτυπωμάτων να καθοριστεί αν έχει ήδη υποβληθεί αίτηση σ’ άλλη χώρα 

της Ένωσης ή αν ο αιτών έχει εισέλθει παράνομα στο έδαφός της και να διευκολυνθεί η 

εφαρμογή του συστήματος Δουβλίνου για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου για την εξέταση 

της αίτησης ασύλου κράτους μέλους.        

 Προϊούσης της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας ο αιτών- αν και δεν είναι ακόμα- 

τοποθετείται στο κέντρο υποδοχής όπου διαβιεί υπό τη φροντίδα του κράτους με δικαιώματα 

που προβλέπονται από την Οδηγία για την υποδοχή των αιτούντων (2013/33/ΕΕ) και έχει τη 

δυνατότητα να υποβάλει αίτηση χορήγησης ασύλου. Τα σχετικά με την υποβολή και την 

εξέταση της αίτησης καθορίζονται από την Οδηγία για τις διαδικασίες για τη χορήγηση και 
                                                             
32 Μαρούδα-Σαράντη, ό.π., 15-16. 
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ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (2013/32/ΕΕ), στο πλαίσιο της οποίας ο 

αιτών δικαιούται προσωπική συνέντευξη που διεξάγεται από ειδικούς παρόντος διερμηνέα 

για την πληρέστερη δυνατή τεκμηρίωση της αίτησης. Εφεξής, αν το αίτημα γίνει δεκτό 

χορηγείται στον αιτούντα το εκάστοτε καθεστώς, πρόσφυγα ή επικουρικής, ενώ αν τύχει 

απορριπτικής απόφασης σε πρώτο βαθμό παρέχεται πρόσβαση σε ένδικα μέσα. Σε 

περίπτωση επιβεβαίωσης της απόρριψης ο αιτών επιστρέφει στη χώρα καταγωγής ή 

διέλευσης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση χορηγείται άσυλο ή επικουρική προστασία 

διαρκούντων των οποίων οι εκάστοτε δικαιούχοι απολαύουν των δικαιωμάτων που ορίζει η 

Οδηγία για την αναγνώριση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας (2011/95/ΕΕ).   

 Σε μια προσπάθεια κριτικής αποτίμησης των νομικών πρωτοβουλιών της ΕΕ στο 

ευρύτερο πλαίσιο των συνθηκών υποδοχής, των διαδικασιών ασύλου και της αναγνώρισης 

των καθεστώτων διεθνούς προστασίας διαπιστώνουμε μια αμιγή στροφή του ενδιαφέροντος 

στην υπέρβαση του καθεστώτος των «ελάχιστων απαιτήσεων» προς εξυπηρέτηση της 

καθιέρωσης κοινών ενωσιακών προτύπων. Τροποποιήσεις Οδηγιών, προβλέψεις υψηλού 

επιπέδου βασικών συνθηκών υποδοχής που αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή προστασία και 

φροντίδα των εισερχομένων, πλήθους δικαιωμάτων για τους αιτούντες άσυλο που θεωρητικά 

παραπέμπει σε μια το λιγότερο ικανοποιητική διαβίωση, ταχειών, δίκαιων και 

αποτελεσματικών αξιολογήσεων των αιτήσεων με σωρεία εγγυήσεων για τους αιτούντες, 

νόμιμων διαδικασιών επιστροφής με γνώμονα την προστασία και το σεβασμό των 

δικαιωμάτων των παρανόμως διαμενόντων, αναγνώρισης δικαιωμάτων και συνολικής 

μεταχείρισης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας οιονεί υπηκόων της ΕΕ μαρτυρούν μια 

επιδίωξη εγκαθίδρυσης του πλέον ευνοϊκού πλαισίου αντιμετώπισης του υπηκόου τρίτης 

χώρας σε κάθε επιμέρους φάση της διαδικασίας.      

 Αντιπαραβάλλοντας, παρά ταύτα, τη νομική θεωρία με τα δεδομένα της 

πραγματικότητας, όπως γίνεται αισθητή καθημερινά, καταλήγουμε στη διαπίστωση 

απύθμενης μεταξύ τους ασυμβατότητας. Ενώ όλες αυτές οι νομοθεσίες πρέπει να συντελούν 

στην ένταξη υπό την έννοια μιας ομαλής διενέργειας της διαδικασίας, η έμπρακτη εφαρμογή 

τους καταλήγει να αναιρεί τη διάσταση αυτή. Όταν όλη η πορεία για την ένταξη 

στιγματίζεται και αμαυρώνεται από μια δουλοπρεπή μεταχείριση των ανθρώπων με 

παραβιάσεις στοιχειωδών δικαιωμάτων και ψυχολογικές συνθλίψεις είναι αμφίβολο κατά 

πόσο έχει νόημα η ένταξή τους. Όταν έχουν περάσει μήνες ταλαιπωρίας περιπλανώμενοι, 

στοιβαγμένοι σε απάνθρωπα περιβάλλοντα «φιλοξενίας», με εξίσου απάνθρωπη 

αντιμετώπιση αναφορικά με τα αιτήματά τους, με καθυστερήσεις και προβλήματα στις 

διαδικασίες που από το νόμο δικαιούνται, όταν η βαρύτητα δεν συγκεντρώνεται στο πως όλα 
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τα στάδια θα συμβάλλουν παράλληλα και αρμονικά στον τελικό στόχο, φαίνεται μάλλον 

μάταιος ο αγώνας αφού προφανώς δεν είναι ικανό να τους δικαιώσει αυτό καθαυτό το 

αποτέλεσμα.   

 

3.Το ελληνικό σύστημα ασύλου 

3.1. Η διαδικασία πρώτης υποδοχής33 

 Η είσοδος στην ελληνική επικράτεια υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που δεν 

διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα υποχρεώνει τη χώρα στην εφαρμογή βασικών αρχών 

υποδοχής. Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής εισερχόμενος χωρίς νομιμοποιητικά 

έγγραφα ανεξαρτήτως υποβολής αίτησης ασύλου έχει δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες 

υποδοχής που συνεπάγονται ενημέρωση για τις διαδικασίες ασύλου, χορήγηση ανάλογου 

δελτίου, σίτιση, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, ιδιαίτερη μέριμνα για 

τις ευάλωτες ομάδες, αξιοπρεπείς συνθήκες και εγγυήσεις ως προς την κράτηση. 

Απαγορεύονται μαζικές απελάσεις, ενώ απαιτείται εξατομικευμένη αξιολόγηση εκάστης 

περίπτωσης για την απόφαση απέλασης, επ’ ουδενί λόγω απλή ταυτοποίηση, όπως επίσης 

απαγορεύεται και η  επαναπροώθηση, που έχει δε εξωεδαφική εφαρμογή.   

 Επί του παρόντος, στην Ελλάδα πολλές χιλιάδες αιτήσεις ασύλου στερούνται ακόμα 

πλήρους καταγραφής, ως εκ τούτου αναμένεται μεγάλη καθυστέρηση και για την έναρξη και 

διεξαγωγή της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων. Εντούτοις, κατά το ενδιάμεσο αυτό 

διάστημα οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα πρόσβασης στην εργασία, σε 

υπηρεσίες υγείας, τα παιδιά να εισαχθούν αμελλητί στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όλα τα 

σχετικά διέπονται από το ΠΔ 220/2007, το Ν 4375/2016, ΚΥΑ και νομοθεσίες για 

ειδικότερα ζητήματα.  

 

                                                             
33 Αναλυτικά για το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τις συνθήκες υποδοχής βλ. Μαρούδα-Σαράντη, ό.π., 102-116. 

Συμπληρωματικά, για μια εικόνα της κατάστασης στην Ελλάδα βλ. την αναφορά για τις συνθήκες υποδοχής στο 

πλαίσιο της νομοθεσίας που δεσμεύει τη χώρα, Solidarity Now 2017(http://www.solidaritynow.org/wp-

content/uploads/2017/04/EU_Petition-by-Solidarity Now_greek.pdf ) και τις εκθέσεις για τα εμπόδια και τις 

δυσκολίες των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ελλάδα, Διεθνής Αμνηστία 2012 και 2014  

(http://www.tovima.gr/files/1/2012/12/Theendoftheroadforrefugees_ai_gr_201212.pdf και  

https://www.amnesty.gr/sites/default/files/pdf/greece-eur-25_004_2014-greek-web-frontier.pdf).   
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3.1.1.Η ενσωμάτωση των Οδηγιών υποδοχής  

 Στην ελληνική έννομη τάξη έχει ενσωματωθεί μόνο η Οδηγία 2003/9/ΕΚ για τις 

ελάχιστες απαιτήσεις υποδοχής των αιτούντων άσυλο με το ΠΔ 220/200734 το οποίο 

αντικαθίσταται από το Σχέδιο Νόμου35 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ για τις απαιτήσεις υποδοχής των αιτούντων διεθνή 

προστασία.           

 Με το ΠΔ 220/2007, επομένως, καθορίζονται οι συνθήκες υποδοχής για το διάστημα 

που εκτείνεται από την έκφραση επιθυμίας υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας έως 

και την έκδοση της οριστικής απόφασης σχετικά με την αίτηση, συμπεριλαμβανομένων τόσο 

της διαδικασίας του Συστήματος Δουβλίνου όσο και της μεσολαβούσας για την τελεσίδικη 

απόφαση περιόδου στην περίπτωση προσφυγής εναντίον της πρωτοβάθμιας απόφασης επί 

της αίτησης.           

 Κατά τις διατάξεις του ΠΔ ο αιτών ενημερώνεται με έντυπο36, εκτός κι αν απαιτείται 

προφορική ενημέρωση, σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης, τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις του, με την επισήμανση της υποχρέωσης στενής συνεργασίας με τις αρχές 

κατά το διάστημα εξέτασης της αίτησης, καθώς και των συνεπειών της μη συμμόρφωσης. Οι 

υποχρεώσεις του εκτίθενται διεξοδικά και εναργώς, ενώ η ενημέρωσή του για τις 

υποχρεώσεις και η ενδεχόμενη παράδοση εγγράφων πιστοποιούνται με αποδεικτικό. 

  Το Σχέδιο Νόμου για την επικείμενη ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ 

προβλέπει την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία για τις συνθήκες υποδοχής και 

τις σχετικές υποχρεώσεις τους και πριν ακόμα την πλήρη καταγραφή του αιτήματός τους, με 

έντυπο που εκδίδεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενώ εξαιρετικής 

σημασίας είναι η πρόβλεψη δικαιώματος απασχόλησης πριν τη διεκπεραίωση της πλήρους 

καταγραφής σε περίπτωση που λόγω της έκτακτης κατάστασης που επιφέρει η μαζική εισροή 

αιτούντων η πραγμάτωση της διαδικασίας κατάθεσης αίτησης ξεπερνά τους τρεις μήνες. 

  Όσον αφορά την εκπαίδευση, παρέχεται στους ανηλίκους πρόσβαση στο σύστημα 

δημόσιας εκπαίδευσης αναλόγως προς τους ισχύοντες για τους Έλληνες πολίτες όρους και με 

διευκολύνσεις όσον αφορά την εγγραφή δεδομένης τυχόν πραγματικής αδυναμίας υποβολής 

                                                             
34 https://www.synigoros.gr/resources/docs/01-pd220.pdf         
35 http://www.opengov.gr/ypes/wp-content/uploads/downloads/2016/10/sn_prosarmogi_diatajeis_odigias.pdf 
36 Το έντυπο είναι πληροφοριακό και για τις υφιστάμενες συνθήκες υποδοχής, τη συμβολή και το ρόλο της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα καθώς και των λοιπών υποστηρικτικών 

οργανώσεων.        
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του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενώ πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια και σε προγράμματα μαθητείας δύνανται να έχουν και ενήλικες αιτούντες 

συμφώνως προς τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες.       

             

3.1.2.Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Ν 3907/2011)37 

 Με τον Ν 3907/2011 ιδρύεται η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής με αποστολή την 

αποτελεσματική διαχείριση των παράτυπα εισερχομένων στο ελληνικό έδαφος υπηκόων 

τρίτων χωρών, τηρουμένων των συνθηκών σεβασμού της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων 

τους, ήγουν τη διεκπεραίωση εξακρίβωσης της ταυτότητας και της ιθαγένειας, καταγραφής, 

ιατρικού ελέγχου, παροχής της απαραίτητης υποστήριξης, ενημέρωσης για τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις τους, κυρίως για τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς 

προστασίας, μέριμνας για τις ευάλωτες ομάδες. Η ΥΠΥ είναι αρμόδια για το διαχωρισμό των 

ατόμων σε αιτούντες άσυλο, ευάλωτες ομάδες κλπ. και την παραπομπή τους σε κατάλληλες 

δομές φιλοξενίας, στην Υπηρεσία Ασύλου για τη διαδικασία υποβολής αίτησης διεθνούς 

προστασίας και στις αρμόδιες αρχές για τις διαδικασίες της επιστροφής, προς εξυπηρέτηση 

των οποίων είχε υπό την αρμοδιότητά της Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Έκτακτες ή 

Κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής. Με τον Ν 4172/2013, 110§3, ανέλαβε τη δυνατότητα 

ίδρυσης δομών φιλοξενίας για την πλήθυνση των ανοιχτών δομών φιλοξενίας αιτούντων 

άσυλο, ευάλωτων ομάδων κι αιτούντων επιστροφή38.     

                                                                

3.1.3.Υποδοχή, ταυτοποίηση και προσωρινή φιλοξενία (Ν 4375/2016)39 

 Με τον εν λόγω νόμο τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής μετονομάζονται σε Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης και οι Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, υπηκόων τρίτων 

χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, αιτούντων εθελούσια επιστροφή σε 

Δομές Προσωρινής Υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία και Δομές Φιλοξενίας ατόμων 

που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης (επανεισδοχής) ή αναβολής 

απομάκρυνσης. Για τη βελτιστοποίηση του συντονισμού της διαδικασίας πρώτης υποδοχής, 

                                                             
37 http://www.e-forosimv.gr/docs/fek_a_7_2011.pdf; Μαρούδα-Σαράντη, ό.π., 116.  
38 Βλ. Μαρούδα-Σαράντη, ό.π., 118-119.  

 
39 https://www.synigoros.gr/resources/docs/n-4375-2016.pdf; Μαρούδα-Σαράντη, ό.π., 120-128. 
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στο άρθρο 26, προβλέπεται η ίδρυση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου υπάγεται η Υπηρεσία Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, όπως επίσης μετονομάστηκε η πρώην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 

 Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει υπό την αρμοδιότητά της τα Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις 

Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία και τις Ανοιχτές Δομές 

Προσωρινής Φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης 

(επανεισδοχής) ή αναβολής απομάκρυνσης. Η αποστολή και οι βασικές της αρμοδιότητες 

παραμένουν αυτές που ορίζει ο Ν 3907/2011 για την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής- στο 

άρθρο 9 του Ν 4375/2016 αναφέρεται και η καταχώρηση δακτυλικών αποτυπωμάτων για 

τους άνω των 14 ετών-, ενώ επιπλέον αρμοδιότητες αποτελούν η ίδρυση, λειτουργία και 

εποπτεία των ως ανωτέρω Κέντρων και Δομών Υποδοχής, Ταυτοποίησης και Φιλοξενίας. 

 Ο νόμος προβλέπει και τη διαδικασία για τη διαπίστωση της ανηλικότητας, όπως και 

την εκπαίδευση των ιατρών των Δομών για την πιστοποίηση των θυμάτων βασανιστηρίων. 

Με το πέρας της υποδοχής και ταυτοποίησης όσοι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς δεν 

πληρούν τις προβλεπόμενες για τη χορήγηση διεθνούς ή άλλης προστασίας προϋποθέσεις και 

δεν έχουν τίτλο νόμιμης διαμονής παραπέμπονται στην αρμόδια αρχή για την εκκίνηση 

διαδικασιών απέλασης, επιστροφής ή επανεισδοχής.      

 Η καινοτομία που επήλθε με τον συγκεκριμένο νόμο συνίσταται στον περιορισμό του 

κλειστού τύπου δομών, δηλαδή της διαμονής σε κατάσταση περιορισμού της ελευθερίας, 

αποκλειστικά στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που με τις πρωτοβουλίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών 

λειτουργούν πια και ως hot spots.         

 Ο νόμος ενσωματώνει μόνο τα άρθρα 8-11 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ που αφορούν την 

κράτηση. Ακόμη, προβλέπει τη διάθεση ή πρόσληψη προσωπικού διεθνών και ευρωπαϊκών 

οργανισμών στην Υπηρεσία Ασύλου, στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στη 

Γενική Γραμματεία Υποδοχής, χωρίς όμως τη δυνατότητα άσκησης δημόσιας εξουσίας, ενώ 

ορίζει επιπλέον ότι υπηρεσίες όπως ο FRONTEX40 και το EASO41 μπορούν να συνδράμουν 

στην υποδοχή και ταυτοποίηση42.         

 Για την αντιμετώπιση των θεμάτων υποδοχής στο πλαίσιο της μεταναστευτικής 
                                                             
40 http://frontex.europa.eu/ 
41 https://www.easo.europa.eu/ 
42 Δυνατότητα ανάθεσης αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο των διαδικασιών πρώτης υποδοχής, υπό όρους και 

εξαιρέσεις, αναγνωρίζεται με ΚΥΑ και σε ΜΚΟ. 
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κρίσης του 2016 συστάθηκε Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής 

Κρίσης43, που υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 

(ΓΕΕΘΑ) και λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

(ΥΠΕΘΑ), και το οποίο ασχολείται με τη διευθέτηση ζητημάτων μεταφοράς, διαμονής, 

σίτισης, υγειονομικής περίθαλψης όλων των παράτυπα εισερχομένων στη χώρα υπηκόων 

τρίτων χωρών.   

                                                                                   

3.2.Διαδικασίες ασύλου44 

 Η πρώτη Οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου 2005/85/ΕΚ ενσωματώθηκε στην 

ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 113/201345. Η διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα όμως αλλάζει 

άρδην με το πολυπληθές μεταναστευτικό ρεύμα από τη Συρία και την υιοθέτηση του Ν 

4375/2016. Ο νόμος αυτός ενσωματώνει την Οδηγία 2013/32/ΕΕ αντικαθιστώντας βαθμηδόν  

το ΠΔ 113/2013, το οποίο εντούτοις παραμένει εν μέρει σε ισχύ, στο κομμάτι που αφορά τη 

διαδικασία του ΠΔ 114/2010, το οποίο και τροποποίησε σημαντικά.    

 Η νέα διαδικασία δεν αποκλίνει αισθητά από τις ήδη υφιστάμενες προβλέψεις. Το 

άρθρο 36 ρυθμίζει το θέμα της υποβολής της αίτησης διεθνούς προστασίας ορίζοντας τις 

Αρχές Παραλαβής και διευθετώντας πλήρως το ζήτημα της καταγραφής της αίτησης με τις 

σχετικές προβλέψεις για την πλήρη και έγκαιρη καταγραφή και τη δυνατότητα απλής 

καταγραφής των ελάχιστων απαραίτητων στοιχείων, η οποία παρέχεται και στους αιτούντες 

σε κατάσταση κράτησης ή διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης. Το επόμενο άρθρο 

καλύπτει τα σχετικά με τη χορήγηση δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, το οποίο 

                                                             
43 https://keplh.blogspot.gr/2016/03/GEETHA-Kentriko-Syntonistiko-Organo-Diaxeirisis-Prosfygikis-Krisis-

KESODP-KYA.html 
44 Μαρούδα-Σαράντη, ό.π., 175-204.  
45 http://www.immigratio.gr/wp-content/uploads/2014/11/12.%CE%A0.%CE%94.-113_13-

%CE%A6%CE%95%CE%9A-146-%CE%91-14-6-13-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B9 

%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE% 

B1%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE 

%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3% 

CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%B5-

%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%8

21.pdf   
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αναγνωρίζει στους αιτούντες άσυλο δικαίωμα παραμονής στη χώρα άνευ χορήγησης άδειας 

διαμονής, ενώ υπάρχουν προβλέψεις και για την τροποποίηση των στοιχείων ταυτότητας που 

περιλαμβάνονται στην αίτηση διεθνούς προστασίας κατόπιν εσφαλμένης καταγραφής ή κατ’ 

εξαίρεση ψευδούς δήλωσης (άρθρο 43).        

 Όσον αφορά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης σε πρώτο βαθμό, 

επαναδιατυπώνονται οι βασικές εγγυήσεις για τους αιτούντες, ήτοι η ενημέρωση, η 

επικοινωνία με την ΥΑ/ΟΗΕ και άλλες οργανώσεις, το δικαίωμα νομικής συνδρομής, όπως 

και οι ειδικές εγγυήσεις που προβλέπονται για τους ασυνόδευτους ανήλικους, καθώς επίσης 

εκτίθεται το πλαίσιο που διέπει και τις λοιπές διαδικασίες της συνέντευξης, της εξέτασης και 

της απόφασης. Ρυθμίζονται θέματα έκδοσης και επίδοσης των αποφάσεων, καθώς και 

ειδικότερα ζητήματα, τουτέστιν η παραίτηση από την αίτηση και η σιωπηρή ανάκλησή της, η 

ανανέωση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Τέλος, η διαδικασία 

δευτεροβάθμιου ελέγχου κατόπιν, ιδιαίτερα πρώιμης, τροποποίησης των σχετικών 

προβλέψεων του Ν 4375/2016 διέπεται από τον Ν 4399/2016.  

                                                

3.3.Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας: οι διαδικασίες στα σύνορα και τα αθρόα μικτά ρεύματα46  

 Όπως συνάγεται από το πλήθος των υιοθετημένων σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου 

νομοθεσιών, υπάρχουν ειδικές, ξεχωριστές διατάξεις για τις διαδικασίες που διεξάγονται στα 

σύνορα και σε περιπτώσεις μαζικών μικτών ροών με ίδιον γνώρισμα τη σύντμηση των 

προθεσμιών των επιμέρους σταδίων της συνολικής διαδικασίας. Οι υπερπληθείς 

μεταναστευτικές ροές του 2015 και 2016 κινητοποίησαν τους θεσμούς προς την εξεύρεση 

τρόπων βελτιστοποίησης της διαχείρισης του επαχθούς συνονθυλεύματος. Οι αδυναμίες της                 

αρχικής πρωτοβουλίας της μετεγκατάστασης οδήγησαν στην Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας η 

οποία προβλέπει τη διενέργεια κοινών δράσεων προς επίτευξη της κοινής επιδίωξης 

περιορισμού των προσφυγικών /μεταναστευτικών ροών. Η Τουρκία αναγνωρίζεται ως 

ασφαλής τρίτη χώρα, πράγμα που καθιστά εφικτή την απόρριψη αιτημάτων ασύλου ως 

απαράδεκτων και επιτρεπτή την άμεση επιστροφή. Οι προβλέψεις της Δήλωσης 

ενσωματώνονται από το άρθρο 60§4 του Ν 4375/2016, το οποίο δε βάσει ρητής πρόβλεψης 

τέθηκε σε ισχύ ανυπερθέτως, εν αντιθέσει με την έναρξη ισχύος του τρίτου μέρους του 

νόμου, δύο μήνες κατόπιν της δημοσίευσης.       

                                                             
46 Μαρούδα-Σαράντη, ό.π., 227-231. 
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 Οι τρεις πρώτες παράγραφοι του άρθρου 60 αναφέρονται στη διαδικασία που 

ακολουθείται στα σύνορα και στις ζώνες διέλευσης λιμένων και αερολιμένων της χώρας. Και 

στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι αιτούντες απολαύουν των δικαιωμάτων  και εγγυήσεων 

που προβλέπονται για την κανονική διαδικασία, επομένως υποβάλλονται σε διαδικασίες 

υποδοχής και ταυτοποίησης, όπως ορίζει το άρθρο 9 του σχετικού νόμου, και παραπέμπονται 

στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάθεση αίτησης διεθνούς προστασίας. Η ειδοποιός 

διαφορά των δυο διαδικασιών έγκειται στην σύντμηση των προθεσμιών των συνιστωσών της 

συνολικής διαδικασίας.          

 Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου καλύπτει την περίπτωση των μικτών 

προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και τη συνακόλουθη υποβολή αιτήσεων στα 

σύνορα, στις ζώνες διέλευσης λιμένων και αερολιμένων και στα Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, υπό το ρόλο τους ως hot-spots, ορίζοντας συντομότατες προθεσμίες εν όψει 

της ταχύτερης δυνατής αξιολόγησης.     

 

3.4.Αποδοχή αιτήματος διεθνούς προστασίας: Διαστάσεις ένταξης47 

 Στην Ελλάδα δυνατότητες και ζητήματα ένταξης των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας ρυθμίζονται από το ΠΔ 141/201348, που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη 

τάξη την Οδηγία 2011/95/ΕΕ, και τον Ν 4375/2016. Στους πρόσφυγες και στους δικαιούχους 

επικουρικής προστασίας χορηγείται άδεια διαμονής τριετούς διάρκειας η οποία μπορεί να 

ανανεωθεί κατόπιν εμπρόθεσμης υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, παρά τη 

χορήγηση της οποίας, ωστόσο, ο κάτοχος μπορεί να απομακρυνθεί, πάντοτε σύμφωνα με την 

τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης και των ανάλογων διαδικαστικών εγγυήσεων, 

όταν εύλογα πιστεύεται ότι συνιστά κίνδυνο για το κράτος ή την κοινωνία. Εκτός των αδειών 

διαμονής χορηγούνται επίσης ταξιδιωτικά έγγραφα για προσωρινή μετάβαση σε άλλες χώρες 

τη στιγμή βέβαια που δεν αντίκεινται λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.  

 Προτεραιότητα των αρχών είναι η διατήρηση της ενότητας της οικογένειας, πράγμα 

που συνεπάγεται τη χορήγηση αδειών διαμονής, κατόπιν αίτησής τους και βάσει των αυτών 

διαδικασιών, και στα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας που δεν 

                                                             
47 Μαρούδα-Σαράντη, ό.π., 295-308. 
48http://www.immigratio.gr/wp-content/uploads/2014/11/14.%CE%A0.%CE%94.-141_13-

%CE%A6%CE%95%CE%9A-226-%CE%91_21-10-13.pdf  
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συγκεντρώνουν σε ατομικό επίπεδο τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του σχετικού 

καθεστώτος, τα απορρέοντα εκ της οποίας δικαιώματα διατηρούνται και σε περιπτώσεις 

ενηλικίωσης ανηλίκου, διαζυγίου, διάστασης, θανάτου του  δικαιούχου διεθνούς προστασίας. 

Στον ίδιο ορίζοντα ρυθμίζονται και τα ισχύοντα όσον αφορά την άδεια διαμονής κατά την 

απόκτηση τέκνου στο πλαίσιο οικογένειας υφισταμένης προ της εισόδου του δικαιούχου στη 

χώρα, όπως και οικογένειας δημιουργηθείσας κατόπιν αυτής, αλλά και αναφορικά με τους 

συγκατοίκους και εξαρτημένους απ’ αυτόν στη χώρα καταγωγής γονείς του δικαιούχου 

διεθνούς προστασίας.          

 Στο πεδίο των κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων, οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας έχουν πρόσβαση στην απασχόληση όπως και υποχρέωση καταβολής φόρων. 

Παρέχεται σύμφωνα με τους ισχύοντες για τους Έλληνες πολίτες όρους η δυνατότητα 

συμμετοχής σε προγράμματα συναφή με την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση, 

την πρακτική άσκηση και τη συμβουλευτική καθοδήγηση από υπηρεσίες απασχόλησης, ενώ 

ισότιμη με κείνη των ημεδαπών είναι η κατάσταση ως προς την αμοιβή, την πρόσβαση στην 

κοινωνική ασφάλιση και τους όρους εργασίας. Πλέον, με την υιοθέτηση του Ν4375/2016, η 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν προϋποθέτει την κατοχή προσωρινής άδειας εργασίας 

αλλά καθίσταται δυνατή μόνο με την άδεια διαμονής ή το δελτίο αιτούντος σε ισχύ. Οι 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, όπως και τα μέλη της οικογένειάς τους, και τα μέλη της 

οικογένειάς τους που έφτασαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης, με 

την προϋπόθεση της κατοχής ισχύουσας άδειας διαμονής δικαιούνται, όπως ακριβώς 

προβλέπεται για τους ημεδαπούς, πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία, την παροχή 

υπηρεσιών ή έργου ή στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.  

 Για την εγγραφή τους στα σχετικά με την απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση 

εκπαιδευτικά προγράμματα προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 

περίπτωση αντικειμενικά ανέφικτης προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενώ 

διατίθεται επίσης η δυνατότητα αξιοποίησης διαδικασιών αναγνώρισης πιστοποιητικών και 

επίσημων τίτλων και σε ενδεχόμενη αδυναμία τεκμηρίωσής τους κατάλληλων αντίστοιχων 

προγραμμάτων υπό τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες.    

 Όσον αφορά τη στέγαση, στους αναγνωρισμένους δικαιούχους δεν παρέχεται 

φιλοξενία σε δομές αντίστοιχες εκείνων της υποδοχής, πράγμα που σημαίνει ότι η 

στεγαστική υποστήριξη είναι περιορισμένη. Η σχετική πρόβλεψη αφορά την πρόσβαση σε 

κατάλυμα υπό τους ισχύοντες για τους νόμιμα διαμένοντες στο κράτος υπηκόους τρίτων 

χωρών όρους και περιορισμούς. Μια ευνοϊκή στο παρόν πλαίσιο ρύθμιση για τους 

πρόσφυγες, με την προσκόμιση βεβαίως ενός συνόλου δικαιολογητικών, είναι αυτή της 
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απαλλαγής από φόρο πρώτης κατοικίας (21§3 Ν 3842/201049). Στο κομμάτι της κοινωνικής 

πρόνοιας, οι δικαιούχοι λαμβάνουν την αναγκαία συνδρομή σ’ ό,τι έχει να κάνει με την 

κοινωνική αρωγή όπως ακριβώς και οι Έλληνες υπήκοοι. Με εγκυκλίους του Υπουργείου 

Υγείας50 έχει επεκταθεί και στους πρόσφυγες η λήψη των επιδομάτων ΑΜΕΑ και στους 

δικαιούχους επικουρικής η δυνατότητα να επωφεληθούν από προνοιακά προγράμματα, ενώ 

υπό όρους και περιορισμούς είναι επίσης δυνατή η λήψη επιδομάτων πολυτέκνων και 

σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα.                     

 Ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας εξομοιώνεται με τον Έλληνα πολίτη και όσον 

αφορά την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, ενώ ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας με 

ιδιαίτερες ανάγκες απολαύει επαρκούς ιατρικής περίθαλψης και της εκάστοτε απαιτούμενης 

θεραπείας για πνευματικές διαταραχές επίσης υπό τους ισχύοντες για τους Έλληνες πολίτες 

όρους. Το πλαίσιο που διέπει τη δωρεάν πρόσβαση συγκεκριμενοποιήθηκε με ΚΥΑ51, ως εκ 

τούτου οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που δεν έχουν ή δεν δύνανται να αποκτήσουν 

ΑΜΚΑ μπορούν να ωφελούνται από τις παροχές με τη χορήγηση Κάρτας Υγειονομικής 

Περίθαλψης Αλλοδαπού.          

 Μολονότι η Σύμβαση του 1951 δεν προβλέπει δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, η 

οικογενειακή επανένωση των αναγνωρισμένων προσφύγων κατέχει εξέχουσα θέση στο 

νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ52 σχετικά με το 

δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης όσο και με τον Κανονισμό του Δουβλίνου βάσει του 

οποίου συνιστά θεμελιώδες κριτήριο για τον προσδιορισμό της υπεύθυνης για την εξέταση 

του αιτήματος ασύλου χώρας. Στην Ελλάδα το θέμα της οικογενειακής επανένωσης 

ρυθμίζεται από το ΠΔ 167/200853, που συμπλήρωσε το ΠΔ 131/200654 για την εναρμόνιση 

του εθνικού δικαίου με την ευρωπαϊκή Οδηγία.      

 Γεγονός είναι ότι οι προβλέψεις του ΠΔ 167/2008 θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις, 

λαμβάνοντας δε υπόψη ενίοτε τον παράγοντα του εισοδήματος, ενώ αφήνουν εκτός της 

                                                             
49 http://www.lcci.gr/userdata/Pages/1/3/133/n3842-2010-fek-58-a-23-4-2010-apokatastasi-forologikis-

dikaiosunis-antimetopisi-tis-forodiafugis-kai-alles-diatakseis.pdf  
50 Βλ. στο https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-atomi ka-kai-

koinonika-dikaiomata.html 
51 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23270   
52 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32003L0086   
53 https://www.synigoros.gr/resources/docs/09-7033_1_pd167-2008.pdf  

 
54 https://www.synigoros.gr/resources/docs/13-pd_131_2006_oikogeniaki_epanenosh.pdf       
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εμβέλειάς τους τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Ακόμα, η δέσμευση για 

εγγυημένη πρόσβαση σε κατάλυμα και στην αγορά εργασίας δεν ισχύει όταν η κατάθεση της 

αίτησης για επανένωση συντελεστεί εντός του διαστήματος τριμηνίας που έπεται της 

αναγνώρισης του προσφυγικού καθεστώτος, όπως επίσης η οικογενειακή επανένωση δεν 

ενέχει πτυχή ένωσης μεταξύ αδελφών. Σε περίπτωση που ο πρόσφυγας είναι ασυνόδευτος 

ανήλικος οικογενειακή επανένωση συντελείται μόνο με τους εξ αίματος πρώτου βαθμού 

ανιόντες και τον νόμιμο επίτροπο, ή, υπό την προϋπόθεση μη ύπαρξης ή αδυναμίας 

εντοπισμού εξ αίματος ανιόντων, με άλλο μέλος της οικογένειας. Η αίτηση για την έγκριση 

της επανένωσης πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά, ο αριθμός των οποίων 

αυξάνεται όταν αυτή αφορά τους γονείς του αιτούντα, η αδυναμία κατάθεσης των οποίων, 

παρά ταύτα, δεν μπορεί από μόνη της να θεμελιώνει απόρριψη της αίτησης.   

 Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στη χώρα 

διαμονής με τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν για τους νόμιμα διαμένοντες 

υπηκόους τρίτων χωρών. Όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, η κατάσταση έχει 

όπως ακριβώς προβλέπει η Οδηγία 2011/95/ΕΕ, όπως συμβαίνει και με το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Ν 4251/201455 (21§7 και 8), οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας που προστατεύονται από την ΥΑ/ΟΗΕ, έρχονται από έκρυθμα περιβάλλοντα ή 

διαμένουν παράτυπα στην Ελλάδα μπορούν να εγγράφονται στα σχολεία με ελλιπή 

δικαιολογητικά. Μερικά χρόνια τώρα δίνονται με εγκύκλιο56 στα δημοτικά σχολεία οδηγίες 

για τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, στην πρώτη βαθμίδα των οποίων εισάγονται 

μαθητές με το κατώτατο έως μηδενικό επίπεδο γνώσης της ελληνικής προκειμένου να 

εφαρμοστεί εντατικό πρόγραμμα για την εκμάθησή της, όπως και συμπληρωματική 

ενισχυτική διδασκαλία και σε άλλα αντικείμενα, συμμετέχοντας στην κανονική τάξη για την 

παρακολούθηση ουδέτερων μαθημάτων, για παράδειγμα μαθημάτων γυμναστικής, μουσικής, 

καλλιτεχνικών, ξένης γλώσσας.        

 Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας παρακολουθούν τα πρόσφορα προγράμματα 

κοινωνικής ένταξης του Υπουργείου Εργασίας, ενώ κατόπιν ορισμένου διαστήματος                                     

παραμονής στην Ελλάδα δύνανται να υποβάλουν αίτηση άδειας επί μακρόν διαμένοντος. Για 

την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας57, ο Ν 3838/201058 στο πλαίσιο ευνοϊκής 

                                                             
55 http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/n4251_2014.pdf 
56 Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ. 2017 (http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/odigiess.pdf).          
57 Πλέον διέπεται από τον Ν 4332/2015 που τροποποιεί  τον Ν 4251/2014.  
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αντιμετώπισης των προσφύγων ορίζει διάστημα νόμιμης διαμονής τριών χρόνων, ενώ η 

απόφαση αναγνώρισης του προσφυγικού καθεστώτος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

αντικατάσταση του πιστοποιητικού γέννησης. Ο Ν 4332/201559 συμπεριλαμβάνει και τα 

τέκνα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στη δυνατότητα κτήσης της ελληνικής 

ιθαγένειας με τη γέννηση ή/και τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο.       

 Ο Ν 4375/2016 (άρθρο 31) προβλέπει την ίδρυση Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης 

στη Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη μελέτη, τη χάραξη και την 

υλοποίηση της πολιτικής ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των μεταναστών 

στην Ελλάδα.   

 

3.5.Συμπεράσματα60      

 Στην Ελλάδα το σύστημα ασύλου επί χρόνια παρουσίαζε σοβαρότατες ανεπάρκειες, 

εκ των οποίων δυσπρόσιτη διαδικασία αίτησης ασύλου, απούσες διαδικαστικές εγγυήσεις,  

προβλήματα στη διερμηνεία, την ποιότητα των συνεντεύξεων, την αιτιολόγηση των 

αποφάσεων, μακρόσυρτες και ως επί το πλείστον αποβαίνουσες απορριπτικές για τα 

αιτήματα των προσφύγων διαδικασίες. Η ελληνική πολιτική ασύλου ουσιαστικά ανοίγει νέο 

κεφάλαιο με τον Ν 3907/2011 με τον οποίο ιδρύονται νέες δομές και το θέμα του ασύλου 

αντιμετωπίζεται πλέον αυτόνομα, με επιστημονική επάρκεια και ως εκ τούτου με ταχείες και 

δίκαιες διαδικασίες.          

 Στο μεταξύ μεσολαβεί η άφιξη των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών 

ροών, οπότε γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών ανεπαρκειών τόσο στις υποδομές όσο και στη 

διοίκηση που έχουν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να χάσει το στοίχημα μιας δίκαιης και 

αποτελεσματικής διαχείρισης της ενσκήψασας κρίσης, αφού σε καμία περίπτωση ο 

συνολικός χειρισμός των εισερχόμενων ρευμάτων, η καταγραφή, η υποδοχή, η φιλοξενία, η 

αντιμετώπιση δεν ανταποκρίνονται σ’ αυτά που ορίζει η ελληνική νομοθεσία, όπως 

προσαρμόζεται στην ενωσιακή. Απ’ τη μια προβλήματα στη διαχείριση των συνόρων, 

καταυλισμοί όπου στριμώχνονται αδιακρίτως όλοι οι αφιχθέντες πληθυσμοί χωρίς καμιά 

                                                                                                                                                                                             
58 https://www.synigoros.gr/resources/docs/02-8568_1_ithageneia.pdf  
59 https://www.synigoros.gr/resources/4332.pdf 
60Βλ. Μπαξεβάνης, 2016 (http://www.liberal.gr/arthro/46363/amyna--diplomatia/2016/to-elliniko-sustima-

asulou-se-krisi.html).   
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μέριμνα για τις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες, χρονοβόρες και δύσκαμπτες διαδικασίες 

εξέτασης των αιτήσεων, απ’ την άλλη πρόσφυγες που διασχίζουν περπατώντας την 

ηπειρωτική Ελλάδα για να περάσουν τα σύνορα, οικογένειες προσφύγων αποβιβασμένες 

στην Ομόνοια μετά από εκκενώσεις κατειλημμένων κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας61, 

περιστατικά βίας, κακοποίησης, εκμετάλλευσης ανηλίκων στην Ειδομένη, τη Μόρια, το 

Ελληνικό62 συνθέτουν μόνο μερικές όψεις της κατάστασης.     

 Όσον αφορά τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, το βασικότερο απ’ τα πολλά ερωτηματικά 

που εγείρει αφορά το χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας, αφού αυτός 

αποδίδεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο μόνο εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις τις οποίες η Τουρκία είναι καταφανές ότι δεν πληροί, ενώ παρατηρούμε ότι 

πρόκειται για ανειλημμένες υποχρεώσεις που εντέλει δεν τηρήθηκαν, όπως άλλωστε 

κατήγγειλαν τα Ηνωμένα Έθνη, με την Τουρκία μάλιστα να επισείει την απειλή ακύρωσης 

της Συμφωνίας για πολιτικούς λόγους63.        

 Σήμερα το βάρος να αντεπεξέλθει στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης επωμίζεται 

ο Ν 4375/2016, οι προβλέψεις του οποίου διαγράφουν αισιόδοξες προοπτικές, ωστόσο 

μείζον ζήτημα εξακολουθεί να παραμένει αν οι προβλέψεις αυτές εφαρμόζονται δεόντως και 

συμβάλλουν ουσιαστικά στην ένταξη του δικαιούχου διεθνούς προστασίας τη στιγμή που 

μέχρι να έρθει αυτή η ώρα έχει συνηθίσει να διαβιεί σε καθεστώς υπανθρώπου, επομένως, αν 

και κατά πόσο αξίζει τότε μια τέτοια ένταξη.  

  

 

 

 

 

 

                                                             
61http://www.kathimerini.gr/900580/article/epikairothta/ellada/toys-evgalan-apo-thn-katalhyh-alla-katelh3an-se-

kateilhmmeno-xwro  
62 http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/12807/prosfyges-kai-metanastes-stin-eidomeni  
63 http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/72407/o-ohe-kataggellei-ti-symfonia-ee-toyrkias-gia-to-prosfygiko  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η προσέγγιση της ΕΕ για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και η 

εθνική τοποθέτηση 

 

1.Ένα εισαγωγικό, εννοιολογικό πλαίσιο  του ενταξιακού ζητήματος  

 Ξεκινώντας από τη διασάφηση του περιεχομένου του όρου «ένταξη» 64, καθοριστικής 

σημασίας είναι η κατανόηση της σύνδεσης της ένταξης στο κοινωνικό σύνολο με τη 

διαδικασία της κοινωνικοποίησης, η οποία εκτεινόμενη στο σύνολο του διαστήματος της 

ανθρώπινης ζωής αποτελεί το όχημα για την προσαρμογή και την ένταξη του ανθρώπου στην 

κοινωνία. Οι μορφές και οι διαδικασίες ένταξης ποικίλλουν δεδομένου ότι το κοινωνικό 

σύνολο συντίθεται από διάφορες ομάδες ανθρώπων, η ένταξη των οποίων εγείρει 

διαφορετικά ζητήματα και η επιτυχία της οποίας πρέπει να ανταποκριθεί σε διαφορετικές 

προκλήσεις. Παρεμφερής με την έννοια της ένταξης είναι και αυτή της ενσωμάτωσης, στην 

πραγματικότητα όμως οι δύο όροι έχουν ουσιαστική διαφορά, αφού δύναται κανείς να είναι 

ενταγμένος σε μια κοινωνία, ωστόσο διατηρώντας σε προσωπικό-ιδιωτικό επίπεδο μη 

αποδεκτές απ’ αυτή αξίες και συνήθειες δεν θεωρείται ενσωματωμένος. Αυτό που μπορεί να 

διατυπωθεί συλλήβδην είναι ότι η ένταξη εξαρτάται από τη συμμετοχή στους τομείς του 

δημόσιου βίου, ενώ η ενσωμάτωση από τις επιλογές και την ουσία της ιδιωτικής ζωής, 

διαφορά που κατεξοχήν αντικατοπτρίζεται στην κατάσταση των μεταναστών.  

 Στην περίπτωση που οι εν λόγω όροι αφορούν υπηκόους άλλων κρατών,  μέλη άλλων 

κοινωνιών, αναφερόμαστε πια στη σχέση του ατόμου με την κοινωνία υποδοχής. Άρα, το 

υποκείμενο είναι ήδη κοινωνικοποιημένο, ενταγμένο, ενσωματωμένο σε μια κοινωνία, για να 

συμμετάσχει όμως στη νέα κοινωνία πρέπει να επανακοινωνικοποιηθεί, πράγμα που απαιτεί 

την παράλληλη μερική αποβολή στοιχείων του συστήματος αξιών της προηγούμενης 

κοινωνίας και υιοθέτηση αξιών και συνηθειών της νέας. Αυτό θεωρητικά σημαίνει ότι η 

συμμετοχή του ξένου στοιχείου στην κοινωνία υποδοχής έχει αντίκτυπο και στην ίδια την 

                                                             

64 Αναλυτικά για τους όρους «ένταξη» και  «ενσωμάτωση» βλ. Παπαδοπούλου, 2011, 26-30; 34-35. 
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κοινωνία, στη διάσταση της ταυτότητάς της που, όπως είναι λογικό, αναδιαμορφώνεται, 

παρόλα αυτά, στην πράξη, τα δυο υποκείμενα αυτής της σχέσης δεν αλληλεπιδρούν σε 

ισότιμη βάση.                  

 Επιτυχής ένταξη στην κοινωνία της χώρας υποδοχής σημαίνει ενεργή συμμετοχή του 

υποκειμένου στο σύνολο των επιπέδων της. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να έχουν, 

επομένως, ίσα δικαιώματα με τους υπηκόους της Ένωσης, όπως επίσης πρέπει να διαθέτουν 

τη δυνατότητα να μάθουν τη γλώσσα της νέας χώρας, να συμμετάσχουν στην αγορά 

εργασίας, να φοιτούν στο εκπαιδευτικό σύστημα, γενικώς να βιώσουν το αίσθημα του 

συνανήκειν στο εκάστοτε κράτος, συνάμα επωμιζόμενοι όμως και την ευθύνη της τήρησης 

και του σεβασμού των νορμών και των αξιών της χώρας υποδοχής. Παράλληλα, η πλήρης 

δραστηριοποίηση των αφιχθέντων μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική 

πρόοδο της χώρας και στον πολιτισμικό πλουραλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης65.  

 Τα μέτρα για την προώθηση της ένταξης άπτονται των αρμοδιοτήτων των κρατών 

μελών. Η Ένωση προσφέρει απλώς ένα πλαίσιο μεταξύ τους συνεργασίας προκειμένου να 

υπάρχει σύγκλιση δικαιωμάτων και ευκαιριών σε ενωσιακό επίπεδο66. Οι Κοινές Βασικές 

Αρχές για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή 

Ατζέντα για την Κοινωνική Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Ένταξης, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση διευκολύνουν το διάλογο, τη 

συνεργασία, το συντονισμό των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης στο θέμα 

της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφός τους67.     

        

 

 

                                                             
65 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014β, 6  (http://www.teachers4europe.gr/files/call-2015-2016/educational-

content/migration_el.pdf).  
66 Σύμφωνα με το άρθρο 79§4 της ΣΛΕΕ «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας 

σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της 

δράσης των κρατών μελών με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν 

νόμιμα στο έδαφός τους, αποκλειόμενης οποιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών 

διατάξεων των κρατών μελών». Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως, στηρίζει, προωθεί, συντονίζει τις δράσεις των 

κρατών μελών στον τομέα της ένταξης, την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη ρύθμιση της οποίας έχει το κάθε 

κράτος. 
67 Όπως υποσημείωση 2. 
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2.Η κοινή προσέγγιση της ένταξης68 

2.1.Οι κοινές βασικές αρχές για την ένταξη των μεταναστών στην ΕΕ69 

 Οι κοινές βασικές αρχές για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση υιοθετήθηκαν το 2004 και επαναλήφθηκαν το 2014 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι αρχές αυτές διαμορφώνουν ένα πλαίσιο κοινής 

προσέγγισης της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα 

στηρίζοντας τα κράτη μέλη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών τους. 

Συμπληρώνουν κατ’ ουσίαν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και αποτυπώνονται ως εξής:  

«1. Η ένταξη είναι μια δυναμική, αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής από όλους 

τους μετανάστες και τους κατοίκους των κρατών μελών.  

2. Η ένταξη συνεπάγεται σεβασμό των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Η απασχόληση είναι βασικό στοιχείο της διαδικασίας ένταξης και κατέχει κεντρική θέση στη 

συμμετοχή των μεταναστών, στη συνεισφορά των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής και 

στην προβολή της εν λόγω συνεισφοράς.  

4. Οι βασικές γνώσεις της γλώσσας, της ιστορίας και των θεσμών της κοινωνίας υποδοχής 

είναι απαραίτητες για την ένταξη· η παροχή της δυνατότητας στους μετανάστες να αποκτήσουν 

τις βασικές αυτές γνώσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της ένταξης. 

 5. Οι προσπάθειες στον τομέα της εκπαίδευσης είναι καθοριστικής σημασίας για την 

προετοιμασία των μεταναστών, και ιδίως των κατιόντων τους, ώστε να γίνουν πιο επιτυχημένοι 

και να συμμετέχουν πιο ενεργά στην κοινωνία.  

6. Η πρόσβαση των μεταναστών στους θεσμούς, καθώς και στα δημόσια και τα ιδιωτικά αγαθά 

και τις υπηρεσίες, σε ισότιμη βάση με τους πολίτες της χώρας υποδοχής και χωρίς διακρίσεις 

αποτελεί καθοριστικό θεμέλιο για καλύτερη ένταξη.  

7. Η συχνή αλληλεπίδραση μεταξύ μεταναστών και πολιτών του κράτους μέλους συνιστά 

θεμελιώδη μηχανισμό ένταξης. Τα κοινά φόρα, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η εκπαίδευση 

                                                             
68 Βλ.https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration_en; European  

Commission, 2016, 15-16 (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7897). 
69  http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/common-basic-principles_en.pdf 
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σχετικά με τους μετανάστες και τους πολιτισμούς των μεταναστών και η αναβάθμιση των 

συνθηκών διαβίωσης στο αστικό περιβάλλον βελτιώνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

μεταναστών και πολιτών του κράτους μέλους. 

 8. Η πρακτική διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών κατοχυρώνεται στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και πρέπει να προστατεύεται, εκτός εάν οι πρακτικές βρίσκονται σε 

σύγκρουση με άλλα απαραβίαστα ευρωπαϊκά δικαιώματα ή με το εθνικό δίκαιο.  

9. Η συμμετοχή των μεταναστών στη δημοκρατική διαδικασία και στη διαμόρφωση πολιτικών 

και μέτρων ένταξης, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, υποστηρίζει την ένταξή τους.  

10. Η ενσωμάτωση των πολιτικών και των μέτρων ένταξης σε όλους τους συναφείς τομείς 

πολιτικής και σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης και τις δημόσιες υπηρεσίες είναι σημαντικός 

παράγοντας στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής.  

11. Η ανάπτυξη σαφών στόχων, δεικτών και μηχανισμών αξιολόγησης είναι αναγκαία για την 

προσαρμογή της πολιτικής, την αξιολόγηση της προόδου της ένταξης και την 

αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών.»   

                                       

 2.2.Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών70 

 Τον Ιούλιο του 2011 εγκρίθηκε από την Επιτροπή η εν λόγω ατζέντα με την επιδίωξη 

της ενίσχυσης των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών ευεργετημάτων της 

μετανάστευσης στην ευρωπαϊκή ήπειρο και διττή εστίαση στην πλήρη συμμετοχή των 

υπηκόων τρίτων χωρών στο συλλογικό βίο και την επισήμανση της θεμελιώδους 

συνεισφοράς των τοπικών αρχών. Η ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ένταξη των 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών βασίζεται στη νέα διάταξη της ΣΛΕΕ (79§4) σχετικά με την 

κινητροδότηση και στήριξη των κρατών μελών στην προώθηση της ένταξης των νομίμως 

διαμενόντων στην Ένωση υπηκόων τρίτων χωρών, αποκλείοντας ταυτοχρόνως την 

εναρμόνιση της νομοθεσίας. Αποτελεί μια πρόταση στην αναδίφηση του τρόπου με τον 

οποίο θα βελτιστοποιηθεί η διαχείριση της ένταξης.    

 Επισημαίνεται η ανάγκη πολυμορφικής προσέγγισης της ενταξιακής διαδικασίας 

                                                             
70 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-911_el.htm ;    

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/GR-COM-455.pdf 
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βάσει των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εκάστοτε κατηγορία μεταναστών, 

και κυρίως οι ευάλωτες ομάδες, όπως επίσης και η ανάγκη θετικής διάθεσης απέναντι στην 

ετερότητα και διασφάλισης του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της μη 

διακριτικής μεταχείρισης. Οι προτεινόμενες δράσεις κινούνται στα εξής τρία πλαίσια 

λογικής, στην ένταξη δια της συμμετοχής, στην αύξηση των δράσεων σε τοπικό επίπεδο και 

στην εμβάθυνση της συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής. Η διευκόλυνση της συμμετοχής 

στο κοινωνικό σύνολο έγκειται στην υποστήριξη της εκμάθησης της γλώσσας, της 

πρόσβασης σε εισαγωγικά προγράμματα, της συμμετοχής στην απασχόληση, της 

διασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης, της παρακολούθησης εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης, στην καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς επίσης και στην άρση των 

εμποδίων για τη συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες. 

          

2.3. Το Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών71 

 Το εν λόγω σχέδιο δράσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2016 και 

προβλέπει ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής εν είδει καθοδηγητή στην προσπάθεια διαμόρφωσης 

και διηνεκούς βελτιστοποίησης των σχετικών εθνικών πολιτικών των κρατών, ενώ εκθέτει 

ακόμα τον τρόπο συνεισφοράς της Επιτροπής στην ενίσχυση των προσπαθειών τους, 

επομένως αντικείμενό του συνιστά ο καθορισμός της πλήρους στήριξης που πρέπει να 

παρέχεται σε ενωσιακό επίπεδο για τη διευκόλυνση των κρατών και τη μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα του συνολικού εγχειρήματος. Αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή ατζέντα του 2011 

θέτει προτεραιότητες πολιτικής καθώς και τα υποστηρικτικά εργαλεία για την υλοποίησή 

τους. Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν μέτρα ένταξης προ της αναχώρησης ή της άφιξης, 

την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση, σε 

βασικές υπηρεσίες, την ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ένταξη, ενώ διαφαίνεται και η 

προσπάθεια διασφάλισης της μέγιστης δυνατής, πλήρους και στρατηγικά συντονισμένης 

αξιοποίησης της χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο του «Νέου Θεματολογίου Δεξιοτήτων για την 

Ευρώπη» η Επιτροπή προτείνει μέτρα και εργαλεία στήριξης για τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων των μεταναστών χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και την αναγνώριση και 
                                                             
71 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_el.htm ;     

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-

country_nationals_en.pdf 
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αξιοποίηση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και προσόντων. Σταθερή παραμένει η επισήμανση 

ότι οι ανάγκες ένταξης του καθενός διαφέρουν καθώς εξαρτώνται από πλήθος διαφορετικών 

λόγων και καταστάσεων, συνεπώς, απαιτείται η λήψη στοχευμένων, εξειδικευμένων  μέτρων 

για την πλήρωση των εκάστοτε αναγκών.  

 

2.3.1.Εργαλεία στήριξης 

 Το ζήτημα της ένταξης προσκρούει σε πλήθος προκλήσεων, η αντιμετώπιση των 

οποίων απαιτεί τη δραστηριοποίηση και διασύνδεση διαφόρων παραγόντων και λοιπών 

αρμόδιων επί του θέματος φορέων72, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλείται να αναλάβει πιο 

δυναμικό ρόλο για την επίτευξη μεταξύ τους συντονισμού και συνεργασίας.   

 Υπ’ αυτό το πρίσμα, όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Δράσης, η Επιτροπή εξέλιξε το 

Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για την Ένταξη με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Ένταξης73 στο πλαίσιο του οποίου προωθούνται οι ανταλλαγές και η διάχυση καλών 

πρακτικών, η αμοιβαία μάθηση μεταξύ των κρατών στον τομέα της ένταξης, και γενικότερα 

δίνεται ώθηση στη συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές, τοπικές αρχές, την κοινωνία 

των πολιτών και άλλα συναφών πολιτικών δίκτυα ενωσιακού επιπέδου των κρατών μελών. 

 Από το 2015 λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση74, πρώην 

Φόρουμ για την Ένταξη, μια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και 

                                                             
72 Σ΄ ένα ευρύτερο πλαίσιο η ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών αποτελεί θέμα ενδιαφέροντος και των 

ευρωπαϊκών πολιτικών εκπαίδευσης, νεολαίας, πολιτισμού και αθλητισμού, και απασχόλησης και κοινωνικής 

ένταξης, ενώ συνιστά παράμετρο και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όπως δείχνουν οι επιμέρους 

στοχοθετήσεις των τομέων εκπαίδευσης, απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού εξαμήνου, στις εκθέσεις και στις συστάσεις που απευθύνονται σε κάθε χώρα, παρουσιάζεται η 

κατάσταση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη μέλη κυρίως  αναφορικά με τους τομείς της 

απασχόλησης και της εκπαίδευσης, ενώ, τόσο στο στρατηγικό πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης του 2020, 

όσο και στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νεολαία 2016-2018 επισημαίνεται η 

απόδοση ιδιαίτερης έμφασης στις ομάδες των μεταναστών και των προσφύγων στις προτεραιότητες που θέτουν 

(Βλ. http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_el και  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX:42015Y1215(01)).                                                       
73 http://www.earlall.eu/en/en/news-details/file.aspx?f=359 

74 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.immigration-and-asylum-european-migration-forum 
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των ευρωπαϊκών θεσμών σχετικά με τη μετανάστευση, το άσυλο και την ένταξη των 

υπηκόων τρίτων χωρών, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας 

μεταξύ των εμπλεκομένων στη διαχείριση της μετανάστευσης, την παροχή πληροφοριών 

αναφορικά με τις όψιμες εξελίξεις της πολιτικής και τη συλλογή πληροφοριών ως προς τον 

τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές πολιτικές εφαρμόζονται στα επιμέρους επίπεδα 

διακυβέρνησης.         

 Άλλο ένα εργαλείο για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

ένταξης αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ιστοσελίδα για την Ένταξη75. Πρόκειται για την ενημερωτική 

σε ενταξιακά ζητήματα πύλη της Επιτροπής, στόχος της οποίας είναι η συνεισφορά στην 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των πρακτικών ένταξης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ανταλλαγής επιτυχημένων στρατηγικών και της προαγωγής της 

συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων και  οργανώσεων.     

  

2.3.2.Χρηματοδότηση 

 Για την περίοδο 2014-2020 τη χρηματοδοτική στήριξη των θεμάτων ασύλου και 

ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης76 με συνολικό προϋπολογισμό 3,137 δις ευρώ. Στόχος του είναι 

η προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και της 

υλοποίησης, ενδυνάμωσης και ανάπτυξης της κοινής προσέγγισης της Ένωσης στα θέματα 

ασύλου και μετανάστευσης. Θα συνεισφέρει στην επίτευξη τεσσάρων ειδικών στόχων, ήτοι 

στην ενίσχυση και ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, στην 

υποστήριξη της νόμιμης μετανάστευσης και της αποτελεσματικής ένταξης στα κράτη μέλη, 

στην προαγωγή δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής, και στην 

ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. 

Εκτός της χρηματοδότησης του ΤΑΜΕ77 ποσά διατίθενται για τα κράτη μέλη και από τα 

                                                             
75 https://ec.europa.eu/migrant-integration/home; http://www.migpolgroup.com/diversity-integration/  

%20european-web-site-on-integration/ 
76 https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-

fund_en 

77 Η χρηματοδότηση μπορεί να αφορά ποικιλία πρωτοβουλιών όπως η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των 

αιτούντων άσυλο, ενημερωτικά μέτρα και εκστρατείες σε τρίτες χώρες σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση, η 
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Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο78 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης79. 

 

3.Η ολιστική προσέγγιση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών80 

 Για πρώτη φορά η σφαιρική/ολιστική προσέγγιση του ζητήματος της ένταξης των 

μεταναστών τίθεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

«σχετικά με τη μετανάστευση, την ένταξη και την απασχόληση»81, με την επισήμανση «να 

λαμβάνει υπόψη, εκτός από τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές της ένταξης, ζητήματα που 

αφορούν την πολιτισμική και θρησκευτική ποικιλομορφία, την ιθαγένεια, τη συμμετοχή και τα 

πολιτικά δικαιώματα».            

 Η ένταξη των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών  αποκρυσταλλώνεται ως 

μια αμφίδρομη διαδικασία82 που εδράζεται σε δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο των 

υπηκόων αυτών όσο και της χώρας υποδοχής, συνώνυμη δε της πλήρους συμμετοχής του 

αλλοδαπού στη νέα κοινωνία, πράγμα που συνεπάγεται αφενός το καθήκον του κράτους 

υποδοχής να εξασφαλίσει ότι τα προβλεπόμενα δικαιώματα καθιστούν δυνατή τη συμμετοχή 
                                                                                                                                                                                             
εκπαίδευση και τα γλωσσικά μαθήματα για τους υπηκόους τρίτων χωρών, η ειδική φροντίδα των ευάλωτων 

ατόμων, η κατάρτιση του προσωπικού που απασχολείται στο ευρύτερο πλαίσιο των σχετικών θεμάτων. 

 
78 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el 
79 http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/ 
80 Για την ανάλυση, παράλληλα και συνολικά, βλ. Έμκε-Πουλοπούλου, 2007, 451-473; Ανακοίνωση  

Επιτροπής, COM (2003) 336 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52003DC0336) ;  

Παπαδοπούλου, 2011β, 28-36; Σχέδιο Δράσης, ό.π.; UNHCR, 2007  

(http://www.unhcr.org/protection/integration/463b462c4/note-integration-refugeeseuropean-union.html) ;  

UNHCR, 2013, 122- 130  (http://www.unhcr.org/protection/operations/52403d389/new-beginning-refugee-

integration-europe.html).  
81 COM (2003) 336, ό.π. 
82 Ο αμφίδρομος χαρακτήρας της διαδικασίας έγκειται στο ότι υποκείμενα της προσαρμογής  καθίστανται και οι 

αλλοδαποί και οι ευρωπαίοι πολίτες, ενώ στην πράξη ερμηνεύεται δόκιμα ως προσαρμογή για τους πρώτους και 

ως ανοχή για τους δεύτερους. Η πραγμάτωση της εν λόγω διαδικασίας συντελείται μέσα από την αμοιβαία 

κατανόηση, τον αλληλοσεβασμό και την αποδοχή από τα υποκείμενα της ένταξης των θεμελιωδών αρχών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βλ. Παύλου, 2007, 304). 
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των υπηκόων τρίτων χωρών στο σύνολο των πτυχών του καθημερινού συλλογικού βίου, 

αφετέρου ότι αυτοί διάκεινται με σεβασμό προς τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας και 

αντιμετωπίζουν με δυναμισμό και ενεργητικότητα την εν λόγω διαδικασία. Αδιαμφισβήτητη 

επιδίωξη παραμένει ο συνδυασμός της με την παράλληλη διατήρηση στοιχείων της 

κουλτούρας της πατρίδας.         

 Εξαιρετικής σημασίας για την ενταξιακή διαδικασία είναι η όσο το δυνατόν πιο 

έγκαιρη χορήγηση νομικού καθεστώτος και δικαιωμάτων διαμονής. Το εκάστοτε καθεστώς 

δεν πρέπει να υπόκειται σε αναθεωρήσεις σε συχνή βάση αφού αυτό υπονομεύει την ίδια την 

ασφάλεια στην οποία στοχεύει, επιφέρει ένα κλίμα αβεβαιότητας και ως εκ τούτου 

ναρκοθετεί την αφοσίωση στην προοπτική της ένταξης παράλληλα αντιβαίνοντας στην 

διεξαγωγή της διαδικασίας. Χωρίς την εξασφάλιση νόμιμης υπόστασης και τη χορήγηση 

νομιμοποιητικών εγγράφων δεν μπορεί να συντελεστεί ενσωμάτωση στη νέα κοινωνία καθώς 

οι εισελθόντες δεν δύνανται να εργαστούν νόμιμα, άρα και να απολαύσουν ό,τι απορρέει από 

τη συμμετοχή τους στην εργασία και διατελούν αποκομμένοι, τοιουτοτρόπως, από το 

κοινωνικό σύνολο.          

 Η απασχόληση έχει την πιο καίρια σημασία για την ένταξη στην κοινωνία υποδοχής, 

αφού η πρόσβαση σ’ αυτή συνεπάγεται δικαιώματα για τον εργαζόμενο και το 

σημαντικότερο είναι ότι τον διατηρεί εντός του πλαισίου του κοινωνικού γίγνεσθαι 

μειώνοντας το ενδεχόμενο να περιέλθει σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα επί του παρόντος έχει η επιδίωξη της ισότητας της μεταχείρισης και της 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων, ενώ εξίσου 

επιδιωκόμενες είναι η εφαρμογή προγραμμάτων για την υποστήριξη και αντιμετώπιση των 

ειδικών προκλήσεων ως προς την είσοδο στην απασχόληση των γυναικών, η συμμετοχή στην 

επαγγελματική κατάρτιση, η δυνατότητα αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για 

την ευάλωτη νεολαία83 από τους νέους υπηκόους τρίτων χωρών, η προαγωγή και στήριξη της 

επιχειρηματικότητας. Βασικό πρόβλημα στο παρόν πλαίσιο εγείρει η μη κατοχή εγγράφων 

πιστοποίησης των σπουδών, πράγμα που απαιτεί τη διευκόλυνση της αξιολόγησης και 

πιστοποίησης του επιπέδου εκπαίδευσης, των επαγγελματικών προσόντων και της 

εργασιακής εμπειρίας με περισσότερο ευέλικτα κριτήρια και με τις εκάστοτε κατάλληλες 

μεθόδους.           

 Η άγνοια της γλώσσας του κράτους ένταξης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 

                                                             
83 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el 
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ανησυχίες των κρατών μελών καθώς ωθεί μοιραία στη γλωσσική αποξένωση ευνοώντας 

σταδιακά την ανάπτυξη διαστάσεων γενικότερης περιθωριοποίησης. Επείγει, επομένως, η 

αμελλητί,  πλησιέστατη χρονικά στην άφιξη πρόσβαση σε μαθήματα γλώσσας και στην 

εκπαίδευση και η προσαρμογή τους στο μαθησιακό προφίλ εκάστου.  Η παρακολούθηση των 

μαθημάτων γλώσσας και η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην μη 

τυπική μάθηση, πέρα από την απόκτηση γνώσεων συνθέτουν ένα γόνιμο για την 

πληροφόρηση αναφορικά με τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας έδαφος, όπως επίσης 

διαδραματίζουν ρόλο πολιτισμικής γέφυρας, ενθαρρύνουν την αμοιβαία, αλλοδαπών και 

κράτους υποδοχής, αποδοχή της πολυφωνίας και ως εκ τούτου την ανοχή και αποχή από τις 

διακρίσεις. Ο πλουραλισμός και η πολυμορφία πρέπει να αντανακλώνται στα προγράμματα 

σπουδών, όπως πρέπει και να αναπτύσσεται συνεργασία μεταξύ σχολείου, γονέων και 

κοινοτήτων μεταναστών.         

 Όσον αφορά συγκεκριμένα την εκπαίδευση των ανηλίκων, τα παιδιά αποκτούν 

πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα του κράτους υποδοχής, ωστόσο βιώνουν δυσκολίες 

τόσο ως προς την προσαρμογή τους στο περιβάλλον όσο και ως προς την παρακολούθηση 

και τη μάθηση. Συχνά δε, το ανέφικτο της εισαγωγής τους σε ειδικές τάξεις και η 

συνακόλουθη ένταξή τους στις κανονικές δυσχεραίνει εξαιρετικά την κατάσταση. Αμφιλογία 

περιβάλλει το θέμα της παροχής εκπαίδευσης διαπολιτισμικού χαρακτήρα, αφού 

τουλάχιστον στη χώρα μας ο προσδιορισμός που συνάδει με την πραγματικότητα είναι 

«αφομοιωτική για τους διαφορετικούς», ενώ μείζονος σημασίας πρόβλημα στη γενικότερη 

διαδικασία της ένταξης είναι ο αποκλεισμός του παιδιού απ’ την εκπαίδευση, η πρόωρη 

εγκατάλειψη, η αποτυχία, ως απότοκοι της ανισότητας και της μη ουσιαστικής ώσμωσης 

μεταξύ των φορέων διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων, σύμφωνα με τις επιταγές του 

σύγχρονου δημοκρατικού δυτικού κόσμου. Για την επιτυχή εκμάθηση της γλώσσας, 

κοινωνικοποίηση και συνύπαρξη στο νέο περιβάλλον, πρωταρχικό μέλημα πρέπει να είναι η 

διασφάλιση της προσχολικής εκπαίδευσης.            

 Για την προώθηση της ένταξης ένας ακόμη βασικός παράγοντας είναι η στέγαση. Οι 

υπήκοοι τρίτων χωρών βιώνουν συνηθέστατα διακριτική μεταχείριση ως προς την ενοικίαση 

ή αγορά στέγης, δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ένα οικονομικό και επαρκές για μια 

αξιοπρεπή διαβίωση κατάλυμα σε μικτές περιοχές, κι ως αποτέλεσμα παρομοίως 

συνηθέστατη είναι η συγκέντρωσή τους σε υποβαθμισμένες περιοχές μακριά τόσο από 

παροχές για τη διασφάλιση μιας ικανοποιητικής διαβίωσης όσο και από τη συνύπαρξη με τον 

εγχώριο πληθυσμό. Πρέπει, συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές να υλοποιήσουν παρεμβάσεις, 

σεβόμενες την ιδιωτική ζωή των οικογενειών, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε 
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ανισότητες όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ανάμεσα στις περιοχές, να υπάρχει 

επικοινωνία μεταξύ των συνοικιών, να ενθαρρύνεται η διάθεση των καταλυμάτων σε 

μεταναστευτικούς πληθυσμούς και δη σε ποιοτική κατάσταση.   

 Όσον αφορά την πρόσβαση σε υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, και στο πεδίο 

αυτό πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την πρόληψη των διακρίσεων και ευαισθητοποίηση 

απέναντι στην ιδιαιτερότητα της κατάστασης των ομάδων αυτών. Δεν πρέπει να λησμονείται 

η σημασία της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των τραυματικών 

εμπειριών των προσφύγων. Για την αποκατάσταση της ψυχικής τους υγείας απαιτείται 

εξειδικευμένη φροντίδα και πρόσβαση σε ποικίλες υπηρεσίες, κάτι που καθιστά αναγκαία τη 

διαπολιτισμική διαμεσολάβηση και διερμηνεία, ενώ προκειμένου να αναχαιτιστεί η επίταση 

των συνεπειών των επίπονων βιωμάτων εξίσου απαραίτητη είναι η εξειδικευμένη κατάρτιση 

των ατόμων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες υγείας, απασχόλησης και εκπαίδευσης. Βασική 

αξίωση αποτελεί η πληροφόρηση των υπηκόων τρίτων χωρών για την πρόσβασή τους στις 

υπηρεσίες και η προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες εκάστης κοινωνικής ομάδας.  

 Η πλήρης ένταξη διατελεί υπό καθεστώς συνάφειας με την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία των πολιτών και στη δημόσια 

συζήτηση. Στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών αλληλεπιδρούν με τους πολίτες της χώρας 

και ενθαρρύνονται στην ενεργό ανάμειξή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στην απόκτηση 

φωνής σ’ ένα κλίμα αμφίδρομης αποδοχής και σεβασμού. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως 

αποτελεί η συθέμελη αλλαγή στην αντίληψη των οργανώσεων στον άξονα της συμμόρφωσής 

τους στο μοντέλο της πολυμορφίας.      

 Καταληκτικό στάδιο της διαδικασίας ένταξης αποτελεί η πολιτογράφηση. Η 

πρόσβαση στην ιθαγένεια καλλιεργεί το αίσθημα του συνανήκειν στην κοινωνία υποδοχής, 

συνεπάγεται την απόκτηση πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων και την de jure συμμετοχή στο 

σύνολο των πτυχών του βίου του κράτους. Τα κράτη, επομένως, οφείλουν να καταβάλουν 

καλόπιστες προσπάθειες και να βοηθούν ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της 

πολιτογράφησης84 απέχοντας από την επιβολή αυστηρών μέτρων και προϋποθέσεων που 

μπορεί να δυσχεραίνουν σφόδρα τη διαδικασία για κάποιες ομάδες ατόμων, όπως 

                                                             
84 Η αποκλειστική αρμοδιότητα ρύθμισης επαφίεται στην εθνική νομοθεσία, γενικώς όμως παρατηρείται σε 

ενωσιακό επίπεδο προσπάθεια να εφαρμοστούν ευνοϊκές ρυθμίσεις και να διευκολυνθεί η κτήση της ιθαγένειας 

μέσα από την μείωση, επί παραδείγματι, του χρόνου νόμιμης διαμονής και του κόστους της διαδικασίας, την 

απλοποίηση της διαδικασίας, τη μεγαλύτερη ελαστικότητα ως προς τις προϋποθέσεις, με ορισμένες χώρες δε να 

έχουν φτάσει σε σημείο συνυπολογισμού για την κατάθεση αίτησης κτήσης ιθαγένειας του χρόνου διαμονής 

στη χώρα υπό την ιδιότητα του αιτούντα άσυλο (UNHCR, 2007, 11-12).                                      
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χαρακτηριστικά αποτελεί η αυστηρή εξέταση στη γλώσσα και την ιστορία της χώρας 

προστασίας για πρόσωπα όπως οι αναλφάβητοι και οι ηλικιωμένοι, και να υιοθετούν ένα 

τέτοιο τρόπο χειρισμού της διαδικασίας που να την καθιστά εφικτή για όλους. Συναφής με 

την απόκτηση της ιθαγένειας είναι και η απόκτηση πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων και η 

ενεργός συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας υποδοχής, η οποία προϋποθέτει όμως τη 

μετάβαση των υπηκόων τρίτων χωρών σε καθεστώς πολιτών της χώρας διαμονής85. 

 

4.Το ελληνικό πλαίσιο της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών 

4.1.Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

 Σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν 4251/2014, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

αποτελούν μέρος των πολιτικών ένταξης για τους υπηκόους τρίτων χωρών, παρά ταύτα δεν 

υφίστανται στοχευμένα μέτρα ένταξης για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους επικουρικής 

προστασίας, αλλά τα όποια μέτρα λαμβάνονται απευθύνονται ως επί το πλείστον σε 

μετανάστες. Η απουσία εξειδικευμένων για την ανταπόκριση στην ιδιαίτερη κατάσταση των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέτρων ένταξης σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο της 

οικονομικής κρίσης  εκβάλλουν συχνά στην περιθωριοποίηση και πολλάκις ακόμα και στον 

κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων αυτών.        

 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε κείμενό της για την 

κατάσταση του ασύλου στην Ελλάδα86, στο κομμάτι που αφορά την ένταξη στην ελληνική 

κοινωνία, αναφέρεται σε διάφορα προβλήματα που στοιχίζει στους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας η μη στοχευμένη προσέγγιση της ένταξής τους, όπως η έλλειψη ενημέρωσης για 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, η καθυστέρηση στην έκδοση και ανανέωση 

εγγράφων, η απουσία ειδικών δομών κοινωνικής κατοικίας ή άλλης εναλλακτικής 

                                                             
85 Παρά ταύτα, η Επιτροπή έχει υποστηρίξει ένθερμα τη χορήγηση της αστικής ιθαγένειας για τους μη έχοντες 

την υπηκοότητα του κράτους, η οποία, όπως αποσαφηνίζεται στη ανακοίνωσή της για τη μετανάστευση, ένταξη 

και απασχόληση [COM (2003) 336], αφορά, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε τοπικό 

επίπεδο για τους νόμιμα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών στο μοτίβο της αναγνώρισης των αυτών 

δικαιωμάτων με τον κυρίαρχο πληθυσμό υφισταμένων σε τοπική βάση των ίδιων υποχρεώσεων, κρίνοντας 

ότι «από την άποψη της ένταξης, είναι προφανές ότι αυτά τα τοπικής ισχύος πολιτικά δικαιώματα πρέπει να 

απορρέουν μάλλον από τη μόνιμη διαμονή, παρά από την εθνικότητα».                                                              
86 UNHCR, 2014, 32-34 (https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR-CoA-Greece-2014-

EL.pdf).                 
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υποστήριξης και η συνακόλουθη εξάρτηση από μέτρα πρόνοιας που παρέχονται στους 

Έλληνες πολίτες, η διακριτική μεταχείριση στην εξασφάλιση στέγης και η δυσκολία εύρεσης 

αξιοπρεπούς καταλύματος λόγω απορίας, η αδυναμία πρόσβασης στην αγορά εργασίας ως 

αποτέλεσμα προβλημάτων στη συμμετοχή στα προγράμματα απασχόλησης.   

 Πολλοί διατελούν αενάως σε κατάσταση ανεργίας και ένδειας, συν τοις άλλοις η 

κατάσταση επιδεινώνεται από την υφιστάμενη λιτότητα και δη για άτομα με ιδιαίτερες 

ανάγκες, ενώ προβληματικό είναι το τοπίο και όσον αφορά την κίνηση της διαδικασίας για 

την οικογενειακή επανένωση, όπως και την πολιτογράφηση, που παρά τις τελευταίες 

σχετικές διευκολύνσεις εξακολουθούν να αντιτίθενται εμπόδια και καθυστερήσεις.   

                

4.2.Ν 3386/200587 

 Το ελληνικό κράτος, αντιλαμβανόμενο το μέγεθος της σημασίας της ισορροπημένης  

κοινωνικής ένταξης των μεταναστών τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία, θέσπισε 

τον νόμο 3386/2005 το απαρτιζόμενο από τα άρθρα 6588 και 66 τμήμα του οποίου καλύπτει η 

αναφορά στις ενέργειες που αποβλέπουν στην επιτυχή ένταξη στην ελληνική κοινωνία. Με 

τον νόμο αυτό ο κοινός νομοθέτης εισήγαγε τυπικά την έννοια της «ένταξης» των υπηκόων 

τρίτων χωρών στην ελληνική έννομη τάξη89. Παρότι οι διατάξεις του νόμου δεν έχουν 

εφαρμογή στους πρόσφυγες  (άρθρο 2), στο συγκεκριμένο κεφάλαιο σχετικά με την 

κοινωνική ένταξη ορίζεται ότι ωφελούμενοι των δράσεων κοινωνικής ένταξης δύνανται να 

είναι μεταξύ άλλων και οι πρόσφυγες και οι διατελούντες υπό καθεστώς διεθνούς 

προστασίας (άρθρο 65).         

 Στο δεύτερο άρθρο αναφέρεται η εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 

για την ένταξη των νομίμως διαμενόντων στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών και εκτίθενται οι 

βασικές αρχές που το διέπουν, καθώς και υποπρογράμματά του και οι τομείς της ένταξης 

στους οποίους αφορούν οι δράσεις του, τουτέστιν η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής 
                                                             
87 http://www.mfa.gr/images/docs/ethnikes_theoriseis/kodikopioish_n3386_mexri%20kai%20n_3907_2011.pdf 
88 «η κοινωνική ένταξη αποσκοπεί στη χορήγηση δικαιωμάτων στους υπηκόους τρίτων χωρών, τα οποία 

διασφαλίζουν αφ' ενός την αναλογικώς ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή 

της Χώρας και, αφ' ετέρου, αποβλέπουν στην υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών κανόνων και αξιών της 

ελληνικής κοινωνίας, ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι των δράσεων του ολοκληρωμένου προγράμματος, 

σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 4 του επόμενου άρθρου, με παράλληλη διατήρηση της εθνικής τους 

ταυτότητας».   
89 Τσιούκας, 2013, 222-223. 
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γλώσσας, η επιτυχής παρακολούθηση εισαγωγικών μαθημάτων σχετικά με την ιστορία, τον 

πολιτισμό και τον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας, η ένταξη στην ελληνική αγορά 

εργασίας και η ενεργός κοινωνική συμμετοχή. 

 

4.3.Ν 4251/201490 

 Ο Ν 4251/2014, γνωστός ως Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, 

κατά τρόπο παρεμφερή με τον Ν 3386/2005, στα άρθρα 12891 και 129 ρυθμίζει το ζήτημα 

της κοινωνικής ένταξης. Οι διατάξεις έχουν γενικόλογο και διακηρυκτικό ύφος, ενώ το 

πρότυπο της ένταξης εδράζεται στη βούληση του αλλοδαπού να συμμορφωθεί προς το 

αξιακό και κανονιστικό πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας και στη χορήγηση από το κράτος 

των δικαιωμάτων που θα τείνουν να τον εξομοιώσουν με τον ημεδαπό92. Διευκρινίζεται ότι 

στο πεδίο εφαρμογής των πολιτικών και των δράσεων ένταξης εμπίπτουν και τα παιδιά των 

μεταναστών, καθώς και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και οι οικογένειές τους. 

 Στο δεύτερο άρθρο γίνεται αναφορά στην εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την 

Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών επί τη βάσει θεμελιωδών αρχών, η οποία περιλαμβάνει 

ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης διαρθρωμένο σε τομεακά προγράμματα που 

καλύπτουν πλήρως το ενταξιακό ζήτημα. 

 

 4.4.Η Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών93 

 Η υλοποίηση πολιτικών για την ένταξη ορμάται ουσιαστικά από την ανάγκη 

προώθησης της κοινωνικής συνοχής, θεμελιακής πολιτικής ιδέας τόσο της Ευρωπαϊκής 

                                                             
90 http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/n4251_2014.pdf ; Αναλυτικά βλ.  

Anagnostou, 2016, 28-29.   
91 «η πολιτική της κοινωνικής ένταξης αποσκοπεί στην ομαλή προσαρμογή των πολιτών τρίτων χωρών στην 

ελληνική κοινωνία και στην αναγνώριση από πλευράς της ελληνικής κοινωνίας δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής, 

στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Οι πολίτες τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία ένταξής 

τους στην ελληνική κοινωνία αποκτούν δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως και οι Έλληνες πολίτες. Βασική τους 

υποχρέωση είναι ο σεβασμός της έννομης τάξης και των θεμελιωδών αξιών της ελληνικής κοινωνίας». 
92 Ζαννή, χ.χ., 64. 
93 http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/ethniki_stratigiki.pdf ;Αναλυτικά βλ. 

Anagnostou, ό.π., 29-30.    
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Ένωσης όσο και της Ελλάδας. Η κοινωνική συνοχή συνεπάγεται την  κοινωνική ευημερία 

του συνολικού πληθυσμού  και ως εκ τούτου συνυφαίνεται  με την επιτυχημένη ένταξη των 

νόμιμων υπηκόων τρίτων χωρών, εν αντιθέσει η περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός94 απειλούν τη συνεκτικότητα του κοινωνικού οικοδομήματος, επομένως 

απαιτείται η ισότιμη συμμετοχή όλων στην οικονομικοκοινωνική ζωή της χώρας.   

 Το νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των νομίμως 

διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών επικεντρώνεται στην απόκτηση άδειας διαμονής επί 

μακρόν διαμένοντος και στην εκπαίδευση. Το ενταξιακό πρόγραμμα θα απαρτίζεται από 

μαθήματα ένταξης στην ελληνική κοινωνία, και κατ’ επέκταση εκμάθησης της γλώσσας, 

καθώς επίσης και μαθήματα προσανατολισμού για την εξοικείωση με το νομοθετικό 

σύστημα, τον πολιτισμό και το κοινωνικό πλαίσιο, όπως και την ιστορία. Τον πυρήνα του 

νέου ολοκληρωμένου πλαισίου θα συνθέτουν πέντε επιδιώξεις, τουτέστιν η εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας, η δρομολόγηση προγραμμάτων στην προσχολική και σχολική 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια  εκπαίδευση για την μεταλαμπάδευση κατάλληλων 

αντιστοίχως γνώσεων και εφοδίων, δηλαδή προγραμμάτων που θα αφορούν την εκμάθηση 

της γλώσσας και την προσέγγιση του πολιτισμού, προγραμμάτων πρόσθετης διδακτικής 

στήριξης προσανατολισμένων στη θεραπεία συγκεκριμένων δυσκολιών, και προγραμμάτων 

επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής κατάρτισης · η εξάρτυση με 

επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η 

διενέργεια της ένταξης εν είδει εγκλιματισμού στο κυρίαρχο φόντο και πολιτισμικό μοτίβο.

 Αυτό που συμπεραίνεται από τη στοχοθεσία και τα προτεινόμενα για την 

εξυπηρέτησή της μέτρα κάθε άξονα είναι η επιδίωξη της διασφάλισης της καθολικής, απτής  

ισότητας υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της χώρας, τόσο μέσα από την οργάνωση 

μαθημάτων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων, εκστρατειών ενημέρωσης για τον εξοπλισμό 
                                                             

94 Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο που προκύπτει ως αντίθεση στην 

ενσωμάτωση του ατόμου στο κοινωνικό σύστημα. Πρόκειται για μια διαδικασία που πλήττει τις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες εκβάλλοντας στην ολική περιθωριοποίησή τους, και της οποίας εγγενή χαρακτηριστικά, 

δεδομένης της απουσίας πλήρους και κοινώς αποδεκτού ορισμού της έννοιας, συνιστούν η μη αποδοχή του 

«άλλου», η αδυναμία άσκησης δικαιωμάτων και η μη συμμετοχή στο σύνολο των εκφάνσεων της καθημερινής 

ζωής, η συσσώρευση μειονεκτημάτων και η βίωση ακραίας ανισότητας. Στην προκειμένη περίπτωση των 

αλλοδαπών ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού εδράζεται, κατά κύριο λόγο, στις θρησκευτικές και 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και στη δυσκολία επικοινωνίας λόγω της άγνοιας της γλώσσας (Βλ. 

Παπαδοπούλου, 2012, 32-40). 
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των πρώτων με τα πρόσφορα εφόδια, όσο και μέσα από αφενός την προώθηση μιας άλλης, 

επικουρικής, εξυπηρετικής, ανεκτικής, προσιτής στο διάλογο και την ώσμωση, 

ενθαρρυντικής των προσφάτως εισελθόντων για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των 

υφισταμένων, συμβαλλόντων στην ένταξή τους μέσων για την όσο το δυνατόν πιο ενεργό  

συμμετοχή τους στα συστήματα και στις ανάλογες δράσεις του κράτους, φιλοσοφίας, στους 

φορείς που παρέχουν τις υπηρεσίες, όπως, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής ικανότητας των δημοσίων υπαλλήλων, και στο συνολικό πληθυσμό της 

χώρας υποδοχής, αφετέρου την προσαρμογή όλων των υπηρεσιών στις ανάγκες που 

προκύπτουν σε μια ποικιλόμορφη κοινωνία.        

 Από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της παρουσίασης των στόχων και των μέτρων 

κάθε άξονα αναδίδεται άλλοτε ρητώς κι άλλοτε υποδορίως η τελεσφόρα για την ευδοκίμηση 

του στόχου, που διαπερνά τη συνολική στρατηγική, συμβολή της εμπλοκής και συνεργασίας 

όλων των ενδιαφερόμενων μερών στα προγράμματα και τις δράσεις, της ανταλλαγής 

πληροφοριών, εμπειριών, καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των επιπέδων 

διακυβέρνησης, και της παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναπροσαρμογής των 

προγραμμάτων, των στόχων και των πολιτικών ένταξης αναλόγως των ανακυψάντων 

αναγκών.            

 Η Στρατηγική, όπως άλλωστε και ο Ν 4251/2014, δεν θίγει καθόλου το δικαίωμα 

διατήρησης της μοναδικής εθνικής, πολιτισμικής, θρησκευτικής ταυτότητας των 

εντασσομένων, βασίζεται στο μοντέλο της δομικής ενσωμάτωσης που παραπέμπει στη 

θετική και ενεργή διάθεση προσαρμογής τους στην ελληνική κοινωνία, η επιτυχία της οποίας 

επιδιώκεται διαμέσου των μαθημάτων του προγράμματος που αποσκοπούν στη γνωριμία 

τους με θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους, στην εξοικείωση με τη ζωή, τα 

ήθη, τη νοοτροπία της χώρας και στην αποδοχή του κυρίαρχου προτύπου.  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Τα φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού και η νομοθεσία κατά των 

διακρίσεων 

 

1.Θεωρητικές προσεγγίσεις 

1.1.Η σύνδεση μετανάστευσης, ξενοφοβίας και εθνικισμού 

 Μολονότι θεωρητικά απολαμβάνουν πλήθος δικαιωμάτων, οι υπήκοοι τρίτων χωρών 

βιώνουν διακρίσεις και αποκλεισμούς σε πολύ εντονότερο βαθμό από άλλους που, παρότι 

εξίσου ξένοι για την κοινωνία εγκατάστασης, είναι πολίτες ευρωπαϊκών κρατών. Τα μέτρα 

για την προώθηση της ένταξης και οι Οδηγίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων δεν 

φαίνεται να έχουν συνεισφέρει επαρκώς ως τώρα στην καθιέρωση ενός περιβάλλοντος 

ανοχής και δεκτικότητας προς τους μη έχοντες την ιθαγένεια κράτους μέλους, αφού αυτοί 

εξακολουθούν να στερούνται των προνομίων και των ευκαιριών κοινωνικής ανόδου των 

πολιτών της Ένωσης.95 Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, όπως όλες οι ευπαθείς ομάδες, 

αντιμετωπίζουν διάφορα κωλύματα στην πρόσβασή τους σε ορισμένα δικαιώματα. Τις ήδη 

απειλητικά παρούσες τάσεις περιθωριοποίησης και αποκλεισμού επιτείνουν οι εκδηλώσεις 

ρατσιστικών συμπεριφορών, κοινωνικού, θρησκευτικού, φυλετικού χαρακτήρα96. 

 Είναι αναμενόμενο ότι η εισροή και εγκατάσταση ξένων αλλάζει τα δεδομένα της 

χώρας υποδοχής αφού μεταβάλλει τη συγκρότηση της κοινωνίας, επιφέρει ανακατατάξεις και 

επαναπροσδιορισμούς στις ισορροπίες, τις κοινωνικές θέσεις, τα συμφέροντα, τους ρόλους, 

παρόλα αυτά η δράση και η ανέλιξη του ‘άλλου’ εξακολουθεί να προσκρούει στις διακρίσεις 

και την ανισότητα που επιβάλλει η κοινωνία υποδοχής προκειμένου να τον διατηρήσει στο 

κατώτερο επίπεδο της κοινωνικής ιεραρχίας από το φόβο του εθνικού πληθυσμού για 

απώλεια της θέσης και των προνομίων που συνεπάγεται η οικεία εθνικότητα και τη θεώρηση 

της πολιτισμικής ετερότητας ως κινδύνου97 για την εθνική ομοιογένεια και την πίστη στην 

                                                             
95 Βεντούρα, 2006, 118. 
96 Κοντιάδης, 2007, 25. 
97 Βλ. Έμκε-Πουλοπούλου, 2007, 566-567.                                                                                  
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αναγκαιότητα διάσωσης της ιδίας μοναδικής «πολιτισμικής εαυτότητας»98. Στόχος είναι ο 

στιγματισμός των ξένων μελών και αποτέλεσμα ο παραγκωνισμός τους από την πλήρη και 

ισότιμη πρόσβαση στις δραστηριότητες του οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι99. 

Γεγονός όμως είναι ότι δεν είναι η μετανάστευση που προκαλεί τα φαινόμενα αυτά. Αυτή 

απλώς αναδεικνύει την υφιστάμενη παθολογία της κοινωνίας που απλώς οξύνεται από το 

επιφαινόμενο.            

 Το φαινόμενο της μετανάστευσης συνδέεται με τη δημόσια τάξη και την εθνική 

ασφάλεια, πράγμα που έχει πυροδοτήσει το φόβο και την καχυποψία απέναντι στην 

αναγνώριση δικαιωμάτων των εισερχομένων100. Η μετανάστευση συνδέεται με την ασφάλεια 

μέσω της απειλής, όταν δημιουργείται στο γηγενή πληθυσμό η ανάγκη προστασίας απέναντι 

στον ‘ξένο’. Η απειλή αυτή διαμορφώνεται από τις πεποιθήσεις του πληθυσμού του κράτους 

υποδοχής, μεταξύ άλλων, για τις συνέπειες της παρουσίας των μειονοτικών ομάδων στον 

κοινωνικοοικονομικό τομέα, για τις προθέσεις τους, για τη διαφορετικότητά τους και τον 

αντίκτυπο αυτής της διαφορετικότητας στην κοινωνία υποδοχής101. Γεγονός είναι ότι υπάρχει 

ομογνωμοσύνη στην αντίληψη της μετανάστευσης ως πρόκλησης για την εσωτερική και 

εξωτερική ασφάλεια, πράγμα που έχει εδραιώσει τη ρητορική ανασφάλειας σχετικά με τους 

μετακινούμενους πληθυσμούς, όπως εκφράζεται από αναφορές στο trafficking, το 

οργανωμένο έγκλημα, τον ισλαμικό ριζοσπαστισμό και την τρομοκρατία, διαφορετικά 

φαινόμενα με τον ίδιο πρωταγωνιστή102.       

 Στην προκειμένη περίπτωση της απειλής η ιδιότητα του έθνους103 δρα ως παράγοντας 

συσπείρωσης, ενίσχυσης των δεσμών και της αλληλεγγύης, δραστηριοποίησης των ομάδων 

που χαρακτηρίζονται από κοινές αντιλήψεις και στόχους, ώστε να αναχαιτιστούν 

                                                             
98 Καφετζής, 2009, 349-350. Στο ελληνικό συλλογικό συνειδητό η διαφορετικότητα αυτή αξιολογείται 

πρωτίστως ως απειλή για την ιδία κουλτούρα, ως ηθικο-πολιτισμική απειλή (Βλ. Ηλιού, 2009, 295-296).   

 
99 Βεντούρα, 2007, 160-161. 
100 Βαρουξή, 2009, 103. Συμπληρωματικά, για τη μετανάστευση ως κοινωνικό πρόβλημα, διακινδύνευση,  

ιδεολογικό διακύβευμα δημόσιας τάξης και ασφάλειας και τα αρνητικά στερεότυπα και το χάσμα στη σχέση 

«εμείς-άλλοι» βλ. Ελευθερίου, 2009, 268-272; 276-280.  
101 Μιχελογιαννάκης, 2009, 153. 
102 Ό.π., 157.  
103 Η πρόσληψη και αντιμετώπιση του «άλλου» άπτονται της ιδεολογίας πίσω από τη συγκρότηση της εθνικής 

ταυτότητας και την πρόσληψη του εθνικού εαυτού που, αναλόγως χαρακτήρα -πατριωτισμός, εθνοκεντρισμός, 

ξενοφοβία, σωβινισμός-, κατευθύνει την ενυπάρχουσα στη δομή της εθνικής ταυτότητας σχέση «εμείς και οι 

άλλοι» (Βλ. Φραγκίσκου, 2009, 167-169).    
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ανεπιθύμητες αλλαγές και ανακατατάξεις στις δεδομένες σχέσεις κυριαρχίας και να 

διατηρηθούν τα προνόμια104. Σ’ αυτόν τον ορίζοντα, στη σημερινή Ευρώπη της 

παγκοσμιοποίησης και της αθρόας μετανάστευσης αναφαίνεται ο λαϊκισμός που 

εκμεταλλεύεται και ανατροφοδοτεί αισθήματα φόβου και κινδύνου με παράπλευρο 

αποτέλεσμα την ανάδυση νέων μορφών εθνικισμού105. Στα συμφραζόμενα της 

μετανάστευσης η κλήση στο λαό είναι προτρεπτική της προβολής αντίδρασης κατά των 

ομάδων που γίνονται αντιληπτές ως ανησυχητικές ή επικίνδυνες.    

 Αυτός ο λαϊκισμός είναι «δεξιός», πράγμα που σημαίνει ότι διογκώνει τις 

υφιστάμενες απειλές, προσθέτει νέες, πλάθει άλλες, προφανώς ενίοτε βασισμένες σε ορατά 

φαινόμενα, ιδωμένα όμως υπό το πρίσμα μιας ολωσδιόλου απευκταίας ενδεχόμενης τροπής 

τους, όπως χαρακτηριστικά μαρτυρούν η θέαση της μετανάστευσης ως εισβολής ή οι θεωρίες 

περί εξισλαμισμού της Ευρώπης. Η λαϊκιστική δεξιά ρέπει στην πρόκληση αβάσιμων φόβων 

και παρατραβηγμένων ανησυχιών αναμφίλεκτα  προς αξιοποίησή τους  για πολιτικούς 

σκοπούς106 και σήμερα είναι αυτή της «αντι-παγκοσμιοποίησης» και του «αντι-

εξισλαμισμού». Η μετανάστευση εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο πολιτικό διακύβευμα με 

την απειλή τώρα να ενσαρκώνει το ισλάμ, οι μη ευρωπαίοι μουσουλμανικής κουλτούρας107. 

 Το περιβάλλον εκκόλαψης της πανευρωπαϊκά παρατηρούμενης τα τελευταία χρόνια 

ακμής της ακροδεξιάς108 συνθέτουν η αποτυχία των οικονομικοκοινωνικών πολιτικών, η 

επακόλουθη κοινωνική διαταραχή και αναστάτωση, ο κλονισμός της εμπιστοσύνης στους 

πολιτικούς θεσμούς. Η αδυναμία κλονίζει την πίστη και την ελπίδα και η αίσθηση της 

απειλής κάνει τους ανθρώπους ευεπίφορους στην προπαγάνδα και τη χειραγώγηση. Η 

ακροδεξιά επικαλείται το κοινό περί προδοσίας ή τιμωρίας αίσθημα του όχλου, προσφέρει 

απλοϊκές απαντήσεις σε πολύπλοκα προβλήματα και κερδίζει συμπάθεια είτε στρέφοντας τη 

μια ομάδα εναντίον της άλλης είτε στρεφόμενη στα εγγενή, εναπομείναντα αποθέματα 

ελπίδας των ατόμων109. Με δική της ώθηση η μαζική οργή διοχετεύεται εναντίον των 

                                                             
104 Βεντούρα, 2007, 161-162. 
105 Taguieff, 2013, 50. 
106 Ό.π., 102. 
107 Ό.π., 140-141. 
108 Αναλυτικά για τη διασύνδεση μετανάστευσης, ξενοφοβίας και ανόδου της ακροδεξιάς βλ. και Γκολντστάιν, 

2010 (http://rnbnet.gr/details.php?id=821?id=821). 
109 Ό.π. 
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«αποκλεισμένων» μιας κοινωνίας που μετατρέπονται σε εξιλαστήρια θύματα110 κάθε 

αδυναμίας. Γεγονός όμως είναι ότι η άνοδος της ακροδεξιάς προϋποθέτει την εκτροπή από το 

ευρωπαϊκό αξιακό σύστημα, τη διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών111. Απειλεί να καταλύ- 

σει τη δημοκρατία σ’ ένα όμως ήδη σαθρό δημοκρατικό σύστημα, σ’ ένα ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα σε αποσύνθεση.        

 Σήμερα κατεξοχήν παράγοντας συμβάλλων στην έκρηξη της ξενοφοβίας και της 

νεοναζιστικής ιδεολογίας είναι το προσφυγικό ζήτημα. Εκμεταλλευόμενη την προσφυγική 

κρίση, και στο ίδιο μοτίβο υποθάλποντας το συσχετισμό της στη συλλογική συνείδηση με 

την ισλαμική τρομοκρατία112 και την αίολη ταύτιση προσφύγων και τζιχαντιστών του ISIS, η 

ακροδεξιά σπείρει το ρατσισμό και υφαρπάζει τις ψήφους των απελπισμένων πολιτών που 

χωρίς να εντάσσονται στο χώρο της ιδεολογικά εκφράζουν έτσι τη διαμαρτυρία τους. 

 Απόδειξη του χάσματος μεταξύ είναι και φαίνεσθαι μπορούν ν’ αποτελέσουν τα όσα 

υποστήριξε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε συνεδρίαση  στο "Athens Democracy Forum", 

όπου αναφερόμενος στην πάλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δυο παράλληλες κρίσεις, τη 

μεταναστευτική και την κρίση ασφάλειας, επεσήμανε το τεράστιο μέγεθος της εντός έτους 
                                                             
110 Στη βιβλιογραφία συναντάται η έννοια του «αποδιοπομπαίου τράγου» ως προσδιοριστική της κατάστασης 

των μεταναστών σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο ερμηνείας μιας ανορθολογικής εναντίον τους ρατσιστικής 

συμπεριφοράς. Αναλυτικά βλ. Τσιάκαλος, 2006,  98-102. 
111 Βλ. Βοσκόπουλος (http://www.elzoni.gr/html/ent/942/ent.15942.asp).   
112 Πρόκειται για σύνηθες φαινόμενο, ειδικά μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, κυρίως για τους υπηκόους των 

μουσουλμανικών χωρών. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ έχει προτρέψει τους ιθύνοντες των κρατών να απέχουν 

από τέτοιους επιπόλαιους κι αβαθείς συσχετισμούς, επισημαίνοντας ότι εγγενές στοιχείο ταυτότητας των 

πραγματικών προσφύγων είναι ότι αυτοί αποτελούν τα θύματα της τρομοκρατίας, συνεπώς, σε καμιά 

περίπτωση δεν πρέπει να μειώνεται το επίπεδο προστασίας τους. Λόγω δε του πλέγματος ασύλου-

μετανάστευσης μαζί με τους μετανάστες στοχοποιούνται συλλήβδην και οι αιτούντες άσυλο, εξαιτίας της 

παράτυπης μετακίνησης και της σύνδεσης με λαθροδιακινητές και εμπόρους ανθρώπων λαμβάνουν αξιόποινη 

υπόσταση, απεικονιζόμενοι ως παράνομοι μετανάστες, άρα και δυνάμει τρομοκράτες, κι όχι ως πραγματικά 

χρήζοντες προστασίας, κάτι που ναρκοθετεί το θεσμό του ασύλου (Βλ. ΥΑ/ΟΗΕ, 2008, 98-99;74-75). Ως 

πλέγμα μετανάστευσης-ασύλου είναι γνωστή η σύγχυση του μοντέλου της μετανάστευσης. Τα ρεύματα είναι 

μεικτά, ανομοιογενή και συνθεμένα από πληθυσμούς η αναγκαστική μετακίνηση των οποίων απέρρευσε τόσο 

από ένοπλες συγκρούσεις και παραβιάσεις  ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και από την κατάσταση της 

οικονομίας και της διακυβέρνησης. Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και παράτυποι μετανάστες συχνά ακολουθούν 

το ίδιο λαθραίο ταξίδι, ενώ και γνήσιοι μετανάστες μπορεί να αιτούνται άσυλο ελπίζοντας στην παραμονή τους 

στο εξωτερικό, πράγμα που δεδομένης της συνύφανσης ασύλου και δίωξης έχει εγείρει ισχυρισμούς περί των 

αιτούντων άσυλο ως καιροσκοπικής λογικής μεταναστών που εκμεταλλεύονται την ευκαιρία της διαδικασίας 

ασύλου (Ό.π., 28; 68-69; Castles, 2007, 25-30; Steiner, 2003, 181). Συμπληρωματικά, βλ. Μαστρογεωργίου, 

2016 (http://www.protagon.gr/apopseis/ideas/44341292055-44341292055).                                                                           
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συντελεσθείσας στη διαχείριση του προσφυγικού προόδου και υπογράμμισε τον ισχυρό 

χαρακτήρα της Ένωσης, αποδίδοντας την εφικτή αποδυνάμωσή της όχι στους ευάλωτους 

προσερχόμενους ικέτες και τις τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά στον εθνικισμό και την 

ξενοφοβία, ενώ συνεχίζοντας, αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές προκλήσεις, επεσήμανε την 

εκμετάλλευσή τους από τους εξτρεμιστές και τους λαϊκιστές που ελλοχεύουν για να 

ναρκοθετήσουν την ίδια τη δημοκρατία113.                                                                                                                                                                        

                                                                         

1.2.Ο νέος ευρωπαϊκός ρατσισμός και η σύνδεση ρατσισμού-ξενοφοβίας 

 Σύμφωνα με τον επιστημονικό κόσμο ο σύγχρονος ευρωπαϊκός ρατσισμός114 δεν 

είναι ρατσισμός της φυλής. Σε αντίθεση με τον κλασικό βιολογικό ρατσισμό που εδράζεται 

στη φυλετική κατωτερότητα, ο νέος ευρωπαϊκός ρατσισμός βασίζεται σε διαφορετικά 

επιχειρήματα, ψυχοκοινωνικά και πολιτισμικά, και στο μετασχηματισμό της λεκτικής 

έκφρασης των προκαταλήψεων ώστε να παρουσιάζονται ευλογοφανείς και εξωραϊσμένες. Ο 

λόγος έχει μετατοπιστεί από τη φυλή στην κουλτούρα και από την ανισότητα στη διαφορά. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, στο πλαίσιο των πολιτικών ευαισθησιών, δεν επιχωριάζουν ωμές, 

κλασικές ρατσιστικές εκδηλώσεις, αλλά το βάρος μετακυλίεται στο άρρητο στο πλαίσιο ενός 

«έμμεσου» ή «συμβολικού» ρατσισμού που δομείται στο στίγμα της διαφορετικότητας και 

εξωτερικεύεται υπό τις μορφές της περιφρόνησης, της δυσανεξίας, του ευτελισμού, της 

υιοθέτησης στάσεων προς τη διασφάλιση του αποκλεισμού ενδεχομένου πρόσμειξης της 

συλλογικής ταυτότητας με ξένα στοιχεία, χωρίς, ωστόσο, να στερείται σκληρές και βίαιες 

εκδηλώσεις, παραπέμποντας σε μια δικαιολογημένη άμυνα έναντι μιας «εισβολής». 

 Ο νέος ευρωπαϊκός ρατσισμός, άρρηκτα συνδεδεμένος με τη μετανάστευση, τη 

γνησιότητα της πολιτισμικής ταυτότητας και το δικαίωμα στη διαφορά, διαθέτει 

διαφορετικούς τύπους, τον πολιτισμικό, τον ανταγωνιστικό και το φοβικό, που στην πράξη 

ενίοτε συμμειγνύονται. Στο τρέχον ευρωπαϊκό σκηνικό το μεταναστευτικό καθεστώς έχει 

υποκαταστήσει τη φυλή ως προς τη σημασία της στο αντίστοιχο πλαίσιο του παραδοσιακού 

ρατσισμού και στο στόχαστρο της νέας ρατσιστικής προπαγάνδας βρίσκονται οι μετανάστες 

και κυρίως οι πρόσφυγες. Ο λόγος έχει περάσει στο επίπεδο της διαφορετικότητας και όχι της 

κατωτερότητας, στην προσφυγή σε ετερόφιλες και όχι ετερόφοβες φόρμουλες, το επιχείρημα 
                                                             
113http://www.enikos.gr/politics/409087/avramopoulos-i-evropi-kindynevei-apo-tin-xenofovia-oxi-apo-tous-

prosfyges  
114 Αναλυτικά βλ. Ανθόπουλος, 2007, 256-281; Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2013, 1-2; Παπαδημητρίου, 

2000, 42-43; 289-290. 
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δομείται στην καλύτερη ποιότητα διαβίωσης στη χώρα καταγωγής από την αχαρτογράφητη 

ευρωπαϊκή κοινωνία. Μ’ ένα έντεχνα συγκεκαλυμμένο πρόσωπο, επομένως, διαφεύγει την 

προσοχή και μέσα από τον κυρίαρχο σήμερα λόγο της ποικιλομορφίας υπάρχει διατελώντας 

αόρατος115.           

  Ο ρατσισμός είναι νοοτροπία και συμπεριφορά που αντιστρατεύεται πάσα 

ιδιαιτερότητα. Πρόκειται για ένα σύνολο αντιλήψεων, ιδεολογιών, διαδικασιών που 

δημιουργούν διακρίσεις εναντίον ατόμων συγκεκριμένων ομάδων εξαιτίας της συμμετοχής 

τους στις ομάδες αυτές. Μεταφράζεται ως απαγόρευση άσκησης δικαιωμάτων, απομόνωση, 

βία οποιασδήποτε μορφής και έντασης. Η ξενοφοβία δεν είναι ρατσισμός και θεωρητικά δεν 

εκδηλώνεται με βίαια πρόσωπα. Αφορά περισσότερο τη διάσταση της διάθεσης και της 

στάσης απέναντι στον ξένο, του τρόπου αντιμετώπισης αυτού που έχει διαφορετική φυλή, 

εθνικότητα, γλώσσα, θρησκεία και, συνήθως, έρχεται από τη χώρα του σε κατάσταση 

εξαθλίωσης. Δεν παραπέμπει σε μια επιμέρους, σαφώς προσδιορισμένη προκατάληψη, αλλά 

σε μια «δομημένη αντίληψη και κρίση» που προσδιορίζεται με τον όρο «ρατσισμός»116.   

Αποτελεί στάδιο προγενέστερο του ρατσισμού, δυνάμει όμως όχημά του. Είναι η 

ανασφάλεια, τα αισθήματα επιφύλαξης και καχυποψίας, η δυσαρέσκεια, η απόρριψη, η 

περιφρόνηση, συναισθήματα και αντιλήψεις που βασίζονται όμως σε κοινωνικά 

κατασκευασμένες ιδέες κι όχι ορθολογικά και πραγματικά γεγονότα117.       

  Ο ρατσισμός σε όλες του τις εκφάνσεις ισοδυναμεί με την από μέρους των θυτών 

άδικη και επιθετική συμπεριφορά. Ενέχει το στοιχείο της επιβολής εις βάρος του αδύναμου 

εξουσίας και εντοπίζεται στις διακρίσεις που εκβάλλουν στην υποταγή. Η διάκριση 
                                                             
115Ενδεικτική του αντιρατσιστικού φαίνεσθαι είναι η τοποθέτηση των νεοναζιστικών κομμάτων και κυρίως των 

ψηφοφόρων τους για την έλευση μη Ευρωπαίων, οι οποίοι μάλιστα δεν θεωρούν εαυτούς ρατσιστές (Βλ. Flecha 

κ.ά., 2008, 439-440; 443). 

  
116 Hamburger, 2008, 429.                                                                                                                                   
117 Εδιρνέλης, 2016 (https://left.gr/news/neoratsismos-kai-xenofovia). Σε μεγάλο βαθμό την κατασκευασμένη 

«πραγματικότητα»- βάση των ξενοφοβικών αισθημάτων δομούν τα ΜΜΕ μέσα από αποσιωπήσεις, ανακρίβειες 

και απλουστεύσεις. Η όποια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά των «άλλων» υπερτονίζεται και το όποιο πρόβλημα 

δημιουργούν γιγαντώνεται, ενώ τα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους 

αποσιωπώνται, υποβαθμίζονται ή δικαιολογούνται. Συναρτήσει της μιντιακής προβολής της εικόνας του ξένου 

η ετερότητά τους φορτίζεται αρνητικά, η ταυτότητά τους απαξιώνεται, η αντίθεση με τον εθνικό πληθυσμό 

εντείνεται. Η ρατσιστική ρητορική σε συνδυασμό με την επανειλημμένη, προκατειλημμένη, αρνητική 

υπερπροβολή νομιμοποιεί τον αποκλεισμό αυτής της κοινωνικής ομάδας από τα δικαιώματα φέροντάς την σε 

μια κατάσταση υποτέλειας (Αναλυτικά βλ. Πανούσης, 2007, 203-210; Έμκε-Πουλοπούλου, ό.π., 563-565). 
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δικαιολογείται από τα ίδια τα στοιχεία στα οποία βασίζεται στη λογική τής αποτίμησής τους 

ως κατώτερα ή επικίνδυνα118. Η ξενοφοβία είναι νεολογισμός και ως τέτοιος δεν φέρει 

κανένα ιστορικό φορτίο, οπότε, δεδομένης μόνο της ετυμολογίας του όρου, αφορά το φόβο 

για τους ξένους, το φόβο που προκαλείται από τους ξένους. Υποστηρίζεται ότι γεννιέται  από 

την αίσθηση απροσδιόριστης ανασφάλειας που αναζητά να συγκεκριμενοποιήσει το 

αντικείμενο του φόβου καταλήγοντας στη δαιμονοποίηση του ξένου119. Στο πλαίσιο αυτό 

τυχόν επιθετική συμπεριφορά οφείλεται στο ποιητικό αίτιο και όχι στο υποκείμενο του 

φόβου, ενώ σε  ενδεχόμενη αιτίαση για αδικαιολόγητο φόβο η απόδειξη για τη μη 

δικαιολόγηση του φόβου βαρύνει τους ξένους, τους υπερασπιστές της παρουσίας τους και 

όσους επιτρέπουν την  έλευσή τους120. 

 

                                                                                    

2.Μια αποτύπωση της κατάστασης των φαινομένων στην Ελλάδα 

2.1.Ευρήματα και συστάσεις της ECRI121   

 Στην έκθεσή της για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της 

Μισαλλοδοξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτυπώνει τα δεδομένα ρατσισμού και  

ξενοφοβίας στη χώρα προβαίνοντας σε ανάλογες συστάσεις122. Όπως προκύπτει, μεταξύ των 

μεταξύ των χαρακτηριστικότερων προβλημάτων από το 2009 είναι η αύξηση της ομιλίας 

μίσους συνυφασμένης και αναδυόμενης με την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Αυτή στρέφεται το 

πλείστον εναντίον μεταναστών στο πλαίσιο δε της καθημερινής δημόσιας ζωής, στα μέσα 

                                                             
118 Τσιάκαλος, 2008, 386-387. 
119 Εδιρνέλης, ό.π. 
120 Τσιάκαλος, ό.π., 377. Συνολικά για τις έννοιες βλ. Έμκε-Πουλοπούλου, 2007, 488-491. 
121 ECRI 2015 (https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-V-2015-001-

GRC.pdf).   
122 Η έκθεση περιλαμβάνει πλήθος συστάσεων προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα στα οποία υπολείπεται η 

Ελλάδα και να μειωθούν τα επίπεδα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Μεταξύ αυτών είναι ο υπολογισμός του 

ρατσιστικού κινήτρου στις έρευνες και τις δικαστικές διαδικασίες από το ξεκίνημά τους, η λειτουργία 

τηλεφωνικής γραμμής με διερμηνείς για την πληροφόρηση σχετικά με την διαδικασία αναφοράς ρατσιστικής 

βίας και οποιαδήποτε διαθέσιμη βοήθεια στα θύματα, η εξάλειψη των εμποδίων για την ανέγερση 

μουσουλμανικού τεμένους στην Αθήνα, η καλλιέργεια αντιρατσιστικής στάσης και σεβασμού χωρίς διακρίσεις 

στους αστυνομικούς, η έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού για την καταγγελία της ρατσιστικής 

συμπεριφοράς και την προαγωγή της πολυπολιτισμικότητας. 
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μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, στους δρόμους. Ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη την 

παρουσία των μεταναστών και τη συνακόλουθη προβληματική επικρατούσα εκεί κατάσταση 

ευνοείται η άνθηση της φυλετικής προκατάληψης, ενώ τις συνθήκες αυτές τροφοδοτεί και 

διογκώνει ο πολιτικός λόγος, που επί μακρό χρονικό διάστημα τώρα χαρακτηρίζεται από ένα 

αντιμεταναστευτικό και λαϊκιστικό ύφος, που καταλήγει να εντείνει τις εύλογες ανησυχίες 

των πολιτών και να ενθαρρύνει την προκατάληψη ή και την αντιπαράθεση. Κατεξοχήν 

δεινούς συντελεστές στη διάχυση και τροφοδότηση της εχθρικής, εθνικιστικά διαποτισμένης 

ρητορικής αποτελούν τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, που συνηθέστατα προωθούν το συσχετισμό 

εγκλήματος, τρομοκρατίας και μετανάστευσης οξύνοντας περαιτέρω το κλίμα μίσους, με 

πλέον συνήθη μορφή του συσχετισμού αυτού στο περιβάλλον των τελευταίων ετών τη 

σύνδεση Ισλάμ και τρομοκρατίας και την επακόλουθη αύξηση της Ισλαμοφοβίας123.  

 Η ECRI συνιστά στα περιβάλλοντα της πολιτικής και της Εκκλησίας τη διατήρηση 

μιας ακλόνητα αντιτιθέμενης στη ρατσιστική ρητορική στάσης και την αποχή από την 

εκφορά υποτιμητικών λόγων προς τον διαφορετικό ένεκα της διαφορετικότητάς του, καθώς 

και την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας στις περιπτώσεις ομιλιών μίσους στα ΜΜΕ και μιαν 

επαναπροσέγγιση της λειτουργίας τους με στόχο την πρόληψη του ρατσιστικού σχολιασμού. 

 Όσον αφορά την ελληνική νομοθεσία σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων, 

του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, υπό το πρίσμα της αξιολόγησης των παρόντων 

ελληνικών νομικών δεδομένων, η Επιτροπή έχει εντοπίσει και αναδεικνύει διατυπώνοντας 

συστάσεις ορισμένα σημεία που θεωρεί άξια επαναπροσέγγισης124 με σκοπό τη συντέλεση 

                                                             
123 Κυρίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου και σήμερα περισσότερο από ποτέ, στον ευρωπαϊκό χώρο επικρατούν 

συναισθήματα φόβου και καχυποψίας απέναντι στους Μουσουλμάνους και το Ισλάμ. Προκαταλήψεις 

συνδυασμένες με ρατσιστική συμπεριφορά συνθέτουν ένα δυσάρεστο και ενίοτε αλγεινό κλίμα γύρω απ’ τη 

διαβίωση των Μουσουλμάνων, αλλά και όσων μοιάζουν να προέρχονται από τις σχετικές χώρες, με 

κακομεταχείριση τόσο λεκτική όσο και σωματική, αφού είναι από τις πρώτες ομάδες-στόχους της ρητορικής 

και των εγκλημάτων μίσους. Στην ίδια λογική, δεν είναι ευάριθμες οι περιπτώσεις ακραίων πολιτικών 

κομμάτων με αντιμουσουλμανική στάση και ισλαμοφοβική προσέγγιση και ιδεολογία που έχουν σημαντική 

άνοδο στις εκλογές τα τελευταία χρόνια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αναντίλεκτα οι τρομοκρατικές επιθέσεις 

δικαιολογούν την καχυποψία, εντούτοις οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και ο φανατισμός δεν επιτρέπουν το 

διαχωρισμό της ακραίας και εγκληματικής μειονότητας από την πλειοψηφία των απλών Μουσουλμάνων. 

Φαίνεται λοιπόν ότι η θρησκεία έχει αναχθεί σε παράγοντα απειλής, ικανό δε να δομήσει την εχθρική 

στερεοτυπική απεικόνιση ολόκληρων πολιτισμικών και εθνικών ομάδων (Βλ. Hammarberg, 2011, 36-39).    
124 Για παράδειγμα, συστήνει τη συμπερίληψη της γλώσσας και της ιθαγένειας στους λόγους του πρώτου 

άρθρου του Ν 927/1979 και του άρθρου 81Α του Ποινικού Κώδικα, την τροποποίηση του Ν 927/1979 για την 

ποινικοποίηση και άλλων διακριτικών και ρατσιστικών πράξεων, την πολύπλευρη τροποποίηση του 
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τροποποιήσεων στους νόμους για την δυναμικότερη εφαρμογή τους και τη μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα της προστασίας κατά της όποιας διακριτικής, ρατσιστικής ή 

ξενοφοβικής μεταχείρισης. 

 

 2.2.Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας  

 Στην ίδια έκθεση της ECRI γίνεται αναφορά στην ίδρυση και τη δράση του Δικτύου  

Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τις εκθέσεις 

και τα συμπεράσματα του Δικτύου, είναι καταφανής μια αλματώδης άνοδος της ρατσιστικής 

βίας στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, από το 2011, συμπίπτουσας με την εξάπλωση της 

κρίσης. Μεταξύ των καταγεγραμμένων περιστατικών η πλειονότητα αφορά τη σωματική 

κακοποίηση μεταναστών και δη Μουσουλμάνων συνοδεία λεκτικών προσβολών και απειλών 

με σαφή αντανάκλαση του ρατσιστικού κινήτρου, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 

θυμάτων το μεγαλύτερο ποσοστό των επιθέσεων συνδεόταν με τη Χρυσή Αυγή125. Χρόνο με 

το χρόνο οι επιθέσεις παρουσιάζουν διαρκώς αυξανόμενη τάση με την πλειονότητα να 

στρέφεται κατά μεταναστών και προσφύγων, ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός 

περιστατικών ρατσιστικής βίας από αξιωματικούς της αστυνομίας κυρίως σε κρατούμενους 

παράνομους μετανάστες126. Οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν ένα 

                                                                                                                                                                                             
Ν3304/2005 για τη συμπερίληψη και έτερων λόγων-βάσεων των διακρίσεων, την επέκταση του πεδίου 

εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΙΙ κ.ά. Βλ. Μέρος Τέταρτο. 
125 Η άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της υποστήριξης του ακροδεξιού εξτρεμισμού ιδωμένη συνδυαστικά με 

το ξέσπασμα των επιθέσεων εναντίον μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων βάσει του χρώματος, της 

θρησκείας και της χώρας καταγωγής αποτελεί χαρακτηριστικό δείκτη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας των 

πρόσφατων ετών (UNHCR, 2014, 37). Για τη συμβολή της Χρυσής Αυγής στην έξαρση της ρατσιστικής βίας 

και τη ρατσιστική της δράση βλ. την Ειδική Έκθεση του ΣτΠ (Συνήγορος του Πολίτη 2013,  

https://www.synigoros.gr/resources/docs/eidikiekthesiratsistikivia.pdf). Η περίπτωση της Χρυσής Αυγής  

αναλύεται και στη Θεματική Έκθεση Κατάστασης του FRA (FRA 2013,  

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-thematic-situation-report-3_el.pdf).                                                                                                                   
126 Για τις ρατσιστικές αστυνομικές πρακτικές βλ. την Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, ό.π. Στην ίδια 

έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά στην αστυνομική επιχείρηση «Ξένιος Ζεύς», μια επιχείρηση με προσαγωγές 

και μεταναστών με νόμιμη παραμονή στη χώρα, αναγνωρισμένων προσφύγων και αιτούντων άσυλο, μολονότι 

αποσκοπούσε στην πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και της εγκληματικότητας, και, σύμφωνα με την 

έκθεση, δυσανάλογου χαρακτήρα, βασισμένη αποκλειστικά στο εν ευρεία εννοία- συμπεριλαμβανομένων 

γλώσσας, χρώματος και άλλων χαρακτηριστικών- φυλετικό κριτήριο, a priori συνυφασμένη με τη δημιουργία 

και αναπαραγωγή των αρνητικών ρατσιστικών στερεοτύπων. Τα ίδια θέματα αναλύονται και στη Θεματική 
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απειροελάχιστο ποσοστό της αντικειμενικής έκτασης της κατάστασης δεδομένου ότι η 

πλειονότητα των επιθέσεων μπορεί να παρουσιάζει διακύμανση μεταξύ του να μην 

καταγγέλλεται ή να μην καταγράφεται καθόλου μέχρι και του να καταγράφεται όχι όμως ως 

ρατσιστική127.           
   Το συγκείμενο της ετήσιας έκθεσης του 2016128 βρίθει γεγονότων που απέρρευσαν 

από την κατάσταση που διαμόρφωσε η προσφυγική/ μεταναστευτική κρίση και η διαχείρισή 

της στη χώρα, υπό το ευρύτερο δε πρίσμα της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. 

Η μεταστροφή της αλληλέγγυας ατμόσφαιρας κατόπιν μεταστροφής του δημόσιου πολιτικού 

λόγου ως προς το χειρισμό του προσφυγικού και στρέβλωσης της κοινής γνώμης, τα 

επεισόδια στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας των προσφύγων, η όξυνση των εντάσεων 

στα νησιά συμβίωσης χιλιάδων υπ’ εγκλωβισμό ανθρώπων και ενός ντόπιου πληθυσμού 

αποδέκτη της αδυναμίας διευθέτησης του ζητήματος και ως εκ τούτου των επιπτώσεων του 

καθεστώτος αυτού στη διαβίωσή του, οι ακραίες αντιδράσεις στην ένταξη των ανήλικων 

προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα συνθέτουν το γενικό φόντο του αντικειμένου της 

έκθεσης.          

 Σύμφωνα με την έκθεση του 2016, πέραν της γνωστής οργανωμένης βίας κατά 

αλλοδαπών το ίδιο έτος καταγράφηκαν εκφοβιστικές επιθέσεις κατά μικρών ομάδων 

προσφύγων, κακομεταχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων σε κέντρα κράτησης, επιθέσεις 

εναντίον Σύριων, οικογενειών ή ανηλίκων, όπως και επιθέσεις με στόχο το προσωπικό 

οργάνωσης και χώρους διαμονής προσφύγων. Διεξοδικότερα, διαρκούντος του έτους 

καταγράφηκαν 95 περιστατικά ρατσιστικής βίας, εκ των οποίων 31  εναντίον μεταναστών 

και προσφύγων λόγω εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας ή χρώματος, ένα κατά του 

προσωπικού οργάνωσης και του κτιρίου που θα εξυπηρετούσε τη φιλοξενία προσφύγων και 

ένα κατά δημοσιογράφου εξαιτίας της κάλυψης του προσφυγικού παρά την αναμφίλεκτη 

μείωση των καταγεγραμμένων, διαπεπραγμένων από οργανωμένες ομάδες περιστατικών 
                                                                                                                                                                                             
Έκθεση Κατάστασης του FRΑ, ό.π. Ακόμα, η Διεθνής Αμνηστία έχει δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τη 

ρατσιστική βία, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ατιμωρησία στους κόλπους της ελληνικής 

αστυνομίας με τίτλο «Κράτος εν κράτει: Κουλτούρα κακομεταχείρισης και ατιμωρησίας στην ελληνική αστυνομία» 

(https://www.amnesty.gr/sites/default/files/pdf/2014-0403-a-law-into-themselves_report.pdf).                                    
127 Γαζάκης-Συρρή-Τάκης, 2014, 25. Η πλειοψηφία των θυμάτων των επιθέσεων ακόμα κι αν ήθελαν να 

καταγγείλουν τις επιθέσεις, απέφευγαν να τις αναφέρουν επειδή φοβούνταν τη σύλληψη και την απέλαση -οι 

στερούμενοι εγγράφων νόμιμης παραμονής- ή δεν εμπιστεύονταν τη Δικαιοσύνη.    
128http://rvrn.org/2017/04/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-

%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-2016/ ;                               
http://rvrn.org/wp-content/uploads/2017/04/Report_2016gr.pdf             
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μετά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά μελών της Χρυσής Αυγής129. Ως προς το νομικό 

καθεστώς των θυμάτων, τα στοιχεία μαρτυρούν 4 νομίμως διαμένοντες, εκ των οποίων έναν 

πρόσφυγα, 15 αιτούντες άσυλο, 5 ασυνόδευτους ανηλίκους, 7 παράτυπους μετανάστες, εκ 

των οποίων 3 με εκπεφρασμένη επιθυμία κατάθεσης αίτησης ασύλου. Όσον αφορά τα 

περιστατικά αστυνομικής ρατσιστικής βίας, ανέρχονται σε έξι, τέσσερα εναντίον 

ασυνόδευτων ανηλίκων κατά τη διαμονή τους σε χώρους κράτησης πριν την εγκατάσταση σε 

δομές φιλοξενίας  και δύο κατά αιτούντων άσυλο.       

 Το Δίκτυο αναγνώρισε τα θετικά βήματα που συντελέστηκαν για την αντιμετώπιση 

της ρατσιστικής βίας και απηύθυνε πρόσκληση στην Πολιτεία να θέσει τέρμα στην 

ατιμωρησία και να προβεί στη λήψη υποστηρικτικών για τα θύματα των επιθέσεων μέτρων, 

καθώς επίσης και να αποδυθεί στη δρομολόγηση προληπτικών και στοχευμένων δράσεων για 

την αποδοχή της ετερότητας.         

 Στις 11 Μαΐου του 2017 το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας 

εξέδωσε δελτίο τύπου130 για να καταδικάσει επιθέσεις κατά αιτούντων άσυλο στη Λέρο. Έξι 

μεμονωμένα, διακριτά περιστατικά πραγματοποιήθηκαν εντός δυο ημερών με τα θύματα να 

αναφέρουν επίθεση από μηχανοκίνητες ομάδες με αιχμηρά και άλλα αντικείμενα, μέθοδος 

επίθεσης που έχει αποτυπωθεί και στην Έκθεση του 2016 και μαρτυρά προμελετημένη 

επίθεση με κίνητρο. Η τοποθέτηση του Δικτύου αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο της 

ατιμωρησίας, απότοκο της αποβλέπουσας στην κατασίγαση του οξυμμένου πνεύματος στο 

εσωτερικό της κοινωνίας παθητικότητας στις ρατσιστικές εκδηλώσεις στις ευαίσθητες 

περιοχές φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων.  Αναγνωρίζει το γεγονός της μοιραίας 

λόγω των εγγενών προβλημάτων στη διαχείριση του προσφυγικού ροπής στην έκρηξη των 
                                                             
129 Τον πλέον συνήθη τύπο των περιστατικών μέχρι το ήμισυ του 2013 συνέθεταν συστηματικές και 

οργανωμένες σωματικές επιθέσεις κατά μεταναστών και προσφύγων βάσει του χρώματος και της εθνικότητας 

σε δημόσιους χώρους από τα τάγματα εφόδου που εκτελούσαν εποχούμενες περιπολίες στις γειτονιές, ενώ πέρα 

από ξυλοδαρμούς και μαχαιρώματα οι επιθέσεις στοχοποιούσαν επίσης σπίτια, καταστήματα και λατρευτικούς 

χώρους (UNHCR, 2014, 38). Μετά από σειρά βίαιων περιστατικών κατά αλλοδαπών αλλά και Ελλήνων 

πολιτών με αντιφασιστική δράση, που κορυφώθηκαν με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πραγματοποιήθηκαν 

συλλήψεις και ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος μελών της ΧΑ για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης κι ως 

εκ τούτου εγκληματική δραστηριότητα. Έκτοτε παρατηρήθηκε σαφής μείωση των περιστατικών οργανωμένης 

ομαδικής βίας κατά μεταναστών και προσφύγων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι οργανωμένες ρατσιστικές 

επιθέσεις εξέλειψαν, απλώς το modus operandi αλλάζει. 
130http://rvrn.org/2017/05/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/  
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ρατσιστικών εκδηλώσεων, παρά ταύτα επισημαίνει τον ανυπόστατο χαρακτήρα της πιθανής 

θεώρησης των προβλημάτων αυτών ως ελαφρυντικών για τη διάπραξη και την ατιμωρησία 

των ρατσιστικών επιθέσεων.   

 

                                                         

3.Διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές διαστάσεις της νομοθεσίας κατά των 

διακρίσεων 

3.1.Διεθνείς νομικοί σταθμοί στην προστασία εναντίον των διακρίσεων131  

 Η πρώτη αναφορά στα καθολικά και πανανθρώπινα αγαθά της ελευθερίας και της 

ισότητας και στην επίκληση και απόλαυση των δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις αποτυπώνεται 

στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου132, του ΟΗΕ, το 1948, που 

παρά τον μη νομικά δεσμευτικό της χαρακτήρα συνεισέφερε τα μέγιστα στην προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν είδει προτύπου για νομικά κείμενα και μηχανισμούς 

προστασίας, ενώ το πρώτο καθοριστικό βήμα όσον αφορά την καταπολέμηση των 

διακρίσεων, αυτή καθεαυτή, γίνεται με τη Διεθνή Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε μορφής 

Φυλετικών Διακρίσεων, του 1965133. Στο άρθρο 4 προβλέπεται η υποχρέωση ποινικοποίησης 

κάθε διάδοσης ιδεών βασιζόμενης στη φυλετική ανωτερότητα ή το μίσος, κάθε προτροπής 

για φυλετική διάκριση, βίας ή παρότρυνσης σε βία εναντίον συγκεκριμένης φυλής ή ομάδας 

προσώπων και συμμετοχής σε οργάνωση ή προπαγανδιστική δραστηριότητα που παρακινεί ή 

ενθαρρύνει τη διάκριση, ενώ στο δεύτερο μέρος της Σύμβασης ρυθμίζονται τα σχετικά με τη 

σύσταση και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 

έναν αυτόνομο μηχανισμό που ασχολείται με ζητήματα παραβίασης των διατάξεων της 

Σύμβασης. Εν συνεχεία, το 1966, στην υποστήριξη της μη διάκρισης τίθεται και το Διεθνές 

Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα134. 

 

                                                             
131 Βλ. Αϊδινλής, 2015, 16-18. 
132 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf  
133 http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c2aff2b2  
134 http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bd686e52  
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 3.2.Η απαγόρευση και η ποινική δίωξη πράξεων διακριτικής μεταχείρισης στην Ευρώπη135  

 Ως ζήτημα μείζονος σημασίας πρόβαλε η αντιμετώπιση των διακρίσεων και στην 

Ευρώπη. Έτσι, ήδη από το 1950, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου136 με 

το άρθρο 14 κατοχυρώνει την απαγόρευση των διακρίσεων137. Το 12ο Πρωτόκολλο της 

ΕΣΔΑ επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής στην απόλαυση όλων ανεξαιρέτως των δικαιωμάτων, 

πέρα δηλαδή από αυτά που αναγνωρίζει η Σύμβαση, ωστόσο δεν έχει κυρωθεί από το σύνολο 

των κρατών. Το άρθρο 14 προστατεύει πάντοτε συνδυαζόμενο με ένα απ’ τα ουσιαστικά 

δικαιώματα της ΕΣΔΑ, ενώ το 12ο Πρωτόκολλο θεμελιώνει αυτοτελές δικαίωμα προστασίας. 

Η ΕΣΔΑ εγγυάται προστασία σε κάθε εμπίπτοντα στη δικαιοδοσία κράτους μέρους της, αλλά 

και σε κάθε ευρισκόμενο σε περιοχές ελέγχου των κρατών μελών, έχει δε υπογραφεί απ’ όλα 

τα κράτη μέλη της ΕΕ.         

 Σε ενωσιακό επίπεδο, για την απαγόρευση των διακρίσεων, το 2000, θεσπίστηκαν οι 

Οδηγίες 2000/43/ΕΚ138 και 2000/78/ΕΚ139. Η πρώτη απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στον τομέα της απασχόλησης και όσον αφορά την 

πρόσβαση στο σύστημα πρόνοιας, όπως επίσης και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, 

ενώ η δεύτερη τις διακρίσεις βάσει γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκευτικών 

πεποιθήσεων, ηλικίας και αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης.   

 Την απαγόρευση των διακρίσεων ορίζει και το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης140, ο οποίος δε με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 

της Λισαβόνας, το 2009, απέκτησε νομική δεσμευτικότητα.     

 Ορόσημο στην αντιμετώπιση των εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας αποτελεί η 

«Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του 

                                                             
135 Για την ανάλυση βλ. FRA-ΕΔΔΑ, 2011, 12-20; 40; 69-74; 102-103.    

 
136 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf  
137 «Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή 

ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή 

κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως». 
138 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0043  
139 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0078  

140 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:12016P/TXT  
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ποινικού δικαίου»141. Στο πρώτο άρθρο προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών να 

επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις για αδικήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας που συνίστανται 

στη δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους κατά ομάδας ή μέλους ομάδας λόγω φυλής, χρώματος, 

θρησκείας, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής · στην τέλεση 

ανάλογης πράξης με δημόσια διανεμητική χρήση φυλλαδίων, εικόνων ή άλλου υλικού, στη 

δημόσια επιδοκιμασία, άρνηση ή χονδροειδή υποβάθμιση της σημασίας εγκλημάτων 

γενοκτονίας, κατά της ανθρωπότητας και πολέμου, εφόσον στρέφονται κατά ομάδας ή 

μέλους ομάδας βάσει των ως άνω χαρακτηριστικών και ενδέχεται να υποκινήσουν βία ή 

μίσος εναντίον μιας τέτοιας ομάδας ή μέλους της. Τα κράτη μεριμνούν γενικότερα για τον 

υπολογισμό της ρατσιστικής ή ξενοφοβικής πρόθεσης αδικήματος ως επιβαρυντικού 

παράγοντα, κατά το άρθρο 4.  

                               

3.2.1.Οδηγίες 2000/43 και 2000/78: η εξαίρεση της ιθαγένειας  

 Και στις δυο Οδηγίες αναφέρεται ρητά ότι δεν καλύπτεται η διαφορετική μεταχείριση 

λόγω υπηκοότητας και δεν θίγονται οι διατάξεις και προϋποθέσεις που αφορούν την είσοδο 

και παραμονή στην ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και η απορρέουσα από τη νομική 

τους κατάσταση μεταχείριση.         

 Το σημείο αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί έχει να κάνει με τις πολιτικές της 

Ένωσης για τη μετανάστευση και το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης στην επικράτειά 

της142. Ενώ η ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας προς εξυπηρέτηση της 

ελεύθερης μετακίνησης στο πλαίσιο της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, η απαγόρευση 

αυτή αφορά αποκλειστικά τους πολίτες των κρατών μελών. Η υιοθέτηση της Οδηγίας 

2000/43 καθιέρωσε την απαγόρευση της διάκρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής 

για όλους τους ευρισκομένους στην ΕΕ ανεξαρτήτως υπηκοότητας, ωστόσο με τη διατύπωση 

του άρθρου 3§2 εξαιρεί την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας τρίτης χώρας 

ουσιαστικά διασφαλίζοντας τη δυνατότητα ελέγχου της μετανάστευσης απ’ τις χώρες αυτές. 

                                                             
141 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32008F0913. Αφορά την καταπολέμηση της 

ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους, δηλαδή των ειδικών αδικημάτων των άρθρων 1 και 2, καθώς και 

κοινών εγκλημάτων με κίνητρο, άρα και επιβαρυντική περίσταση, το μίσος, αντιστοίχως. Δεν πρόκειται για 

πράξεις με αντίκτυπο απλώς στο εσωτερικό μιας σχέσης θύτη και θύματος, αλλά για απειλή της ανθρώπινης 

ασφάλειας, καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπονόμευση της ίδιας της δημοκρατίας που 

δομείται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια (Βλ. Περράκης-Τσόλκα, 2014, 106-108).                                                          
142 Βλ. McMahon, 2016, 161-162. 
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Στο πλαίσιο αυτό αξίζει, ακόμη, να επισημανθεί ότι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, 

μολονότι ανέκαθεν αποκλείονται απ’ την ελεύθερη μετακίνηση στο έδαφος της ΕΕ, με την 

Οδηγία 2011/51/ΕΕ143 μπορούν να αποκτήσουν καθεστώς μακράς διαμονής άρα και 

δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας. Αντιθέτως, διαφορετικά έχει η κατάσταση για τους 

αιτούντες διεθνή προστασία στη βάση της λογικής τής αποτροπής των μετακινήσεών τους 

μεταξύ των κρατών μελών, στόχος, επομένως, στην περίπτωση αυτή είναι ο περιορισμός της 

ελεύθερης μετακίνησης από κράτος σε κράτος και η αναχαίτιση των δευτερογενών 

μετακινήσεων144.          

 Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, συνεπώς, σε περίπτωση που δεν υπάγονται στο καθεστώς 

του επί μακρόν διαμένοντα απολαμβάνουν περιορισμένη προστασία δυνάμει των Οδηγιών 

του 2000, ήγουν προστασία από διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας και αναπηρίας όσον αφορά 

τη μεταχείριση, η προκειμένη νομοθεσία δεν καλύπτει διαφορετική μεταχείριση που πηγάζει 

από το ότι το υποκείμενο δεν είναι πολίτης της Ένωσης, όπως διαφορετικούς κανόνες ως 

προς την είσοδο και διαμονή σε κράτος μέλος.    

                                            

3.2.2.Φυλή, εθνοτική προέλευση, ιθαγένεια: εννοιολογική αχλή145 

 Η προσέγγιση του προστατευόμενου χαρακτηριστικού της «φυλετικής και εθνοτικής 

καταγωγής» παρουσιάζει ελαφρά απόκλιση μεταξύ των Οδηγιών για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων και της ΕΣΔΑ. Η Οδηγία 2000/43/ΕΚ αποκλείει δια ρητής αναφοράς την 

ιθαγένεια από την έννοια της φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, η ΕΣΔΑ αναγνωρίζει την 

ιθαγένεια ως αυτοτελές, μεμονωμένο, ξεχωριστό προστατευόμενο χαρακτηριστικό, ως εκ 

τούτου απαγορεύοντας ρητώς τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ενώ από τη νομολογία του 

ΕΔΔΑ συνάγεται ότι η ιθαγένεια νοείται ως υπαγόμενη στην εθνοτική προέλευση. Ασφαλώς 

και η ενωσιακή νομοθεσία δεν επιτρέπει τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ωστόσο 

κατοχυρώνει την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας μόνο στον τομέα της 

                                                             
143 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0051. Συνιστά τροποποίηση της 

Οδηγίας 2003/109/ΕΚ για το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντα (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=celex:32003L0109)  και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της και στους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας.  
144 Βλ. Κανονισμό Δουβλίνο. 
145 FRA-ΕΔΔΑ, ό.π., 123-128; 141. 
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ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, μόνο για τους υπηκόους των κρατών μελών. 

 Η Οδηγία για τη φυλετική ισότητα δεν περιέχει ορισμό της «φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής», επίσης δεν περιλαμβάνει ρητή αναφορά σε στοιχεία όπως το χρώμα και η 

γλώσσα, αντιθέτως τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται στην ΕΣΔΑ ως ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά. Απ’ την άλλη το γεγονός ότι η γλώσσα, το χρώμα και η προέλευση δεν  

συμπεριλαμβάνονται ρητώς μεταξύ των αναγνωριζόμενων από το ενωσιακό δίκαιο 

προστατευόμενων χαρακτηριστικών δεν αντίκειται στην ενδεχόμενη προστασία των 

χαρακτηριστικών αυτών υπό το πρίσμα της φυλής ή της εθνότητας, καθότι άρρηκτα 

συνδεδεμένα με εκείνες.         

 Φαίνεται, επιπλέον, ότι η ιθαγένεια μπορεί να περιλαμβάνεται και στα 

χαρακτηριστικά της φυλής και της εθνοτικής προέλευσης αναλόγως της περιρρέουσας 

ατμόσφαιρας, της σύνθεσης της ιθαγένειας, ενώ, σύμφωνα με το ΕΔΔΑ και τη διασαφητική 

προσέγγιση των εννοιών της φυλής και της εθνοτικής προέλευσης, υπάρχει αρραγής σύζευξη 

μεταξύ των χαρακτηριστικών της γλώσσας, της θρησκείας, της ιθαγένειας, του πολιτισμού 

και της φυλής. Δυνάμει της ΕΣΔΑ εντός της εμβέλειας του προστατευόμενου 

χαρακτηριστικού της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής διατελούν και τα στοιχεία του 

χρώματος, της γλώσσας, της θρησκείας, της καταγωγής, της ιθαγένειας.     

       

                                            

3.3.Η ελληνική νομοθεσία   

3.3.1.Ίση μεταχείριση (Ν 4443/2016) 

 Στην Ελλάδα ορόσημο για την προαγωγή της αρχής της ισότητας και την προστασία 

των δικαιωμάτων των ανθρώπων αποτέλεσε ο Ν. 3304/2005 για την «εφαρμογή της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»146, ο οποίος αποσκοπούσε 

στη θέσπιση του γενικού πλαισίου ρύθμισης για την καταπολέμηση των ως άνω διακρίσεων 

ενσωματώνοντας στην ελληνική έννομη τάξη τις Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ. Σε 

απόλυτη αντιστοιχία μ’ αυτές, με πανομοιότυπη διατύπωση, στο άρθρο 4 ορίζεται η μη 

κάλυψη της διαφορετικής μεταχείρισης λόγω ιθαγένειας και των σχετικών. Με τη θέσπιση 

του Ν 3304/2005 η Ελλάδα απέκτησε ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας κατά 

                                                             
146https://www.synigoros.gr/resources/nomos3304--3.pdf. Αναλυτικά βλ. Σαρρής, χ.χ., 14-18.   
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των διακρίσεων, ενώ η σύσταση των φορέων προώθησης της ίσης μεταχείρισης147 κατέστησε 

δυνατή μια εναλλακτική μορφή προστασίας, πέραν της δικαιοσύνης, για τις πιο ευάλωτες 

πληθυσμιακές ομάδες.                                                   

 Σήμερα η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση των 

διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών 

καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, 

οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή 

χαρακτηριστικών φύλου προβλέπονται στο νόμο 4443/2016148, ο οποίος ενσωματώνει 

πλήθος Οδηγιών μεταξύ των οποίων τις 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ. Κατά τρόπο παρόμοιο 

με τον Ν 3304/2005 και σε αντιστοιχία προς τις Οδηγίες και ο Ν 4443/2016 στο άρθρο 3§3 

ορίζει ότι οι διακρίσεις λόγω ιθαγένειας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.  

 Όπως διασαφηνίζεται στην Αιτιολογική Έκθεση στο ανάλογο σχέδιο νόμου149, η 

ουσία του νόμου έγκειται στην αντικατάσταση του Ν 3304/2005 «για λόγους κανονιστικού 

εκσυγχρονισμού, πληρέστερης εναρμόνισης µε την ενωσιακή νομοθεσία, (…), αλλά και για την 

αποτελεσματικότερη  εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην πράξη». Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι επιδιώκεται η συγκρότηση ενός πλαισίου εφαρμογής της αρχής με ενιαία, 

σαφή και νομικά τελεία σύσταση, συναρτήσει της ανάλογης νομολογίας του ΔΕΕ, καθώς και 

θέσεων, συστάσεων και εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διεθνών οργανισμών και 

εθνικών φορέων. Ο παρών νόμος προβλέπει διεύρυνση των λόγων ίσης μεταχείρισης, ενώ, 

στο άρθρο 14, ορίζει ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής 

της ίσης μεταχείρισης στο πεδίο εφαρμογής στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα το Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος δε ως ανεξάρτητη αρχή ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές των Οδηγιών του 2000 περί ανεξάρτητου και αποτελεσματικού εποπτικού 

φορέα. 

 

                                                             
147 Στο άρθρο 19 ο εν λόγω νόμος ορίζει τους φορείς προώθησης της ίσης μεταχείρισης, το Συνήγορο του 

Πολίτη, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και την Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης. Ο ρόλος του Συνηγόρου του 

Πολίτη ενισχύεται με την αναγνώρισή του ως επίσημου φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο 

δημόσιο τομέα. Βλ. https://www.synigoros.gr/?i=isotita-ton-fylon.el ; Σαρρής, ό.π., 9-10.  

 
148 https://www.synigoros.gr/resources/N4443_2016.pdf  
149 http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-odew-eis.pdf  
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3.3.2.Η αντιρατσιστική νομοθεσία150 

 Η αρχική ελληνική αντιρατσιστική νομοθεσία γεννήθηκε το 1979 στο πλαίσιο της 

ενσωμάτωσης στην εθνική έννομη τάξη της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των 

Φυλετικών Διακρίσεων με τον Ν 927/1979 «περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών 

αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις»151. Ο νόμος συμπληρώθηκε το 1984, δια του Ν 

1419/1984, με την προσθήκη δίπλα στη φυλετική ή εθνική καταγωγή και του θρησκεύματος.   

Οι διατάξεις του ουσιαστικά προσδιορίζουν με δεσμευτική διατύπωση ότι η φυλετική και η 

εθνική καταγωγή συνιστούν στοιχεία της ανθρώπινης προσωπικότητας, θεμελιακά 

γνωρίσματα της ταυτότητας χρήζοντα ιδιαίτερης νομικής προστασίας, καθιστώντας 

αξιόποινες πράξεις που προσβάλλουν τα αγαθά της ζωής, της τιμής, της ελευθερίας εφόσον 

στρέφονται εναντίον των ανθρώπων λόγω της φυλής, της  εθνικότητας και, μεταγενεστέρως, 

του θρησκεύματος, προστατεύοντας όλους τους ευρισκομένους στην Ελληνική Επικράτεια κι 

όχι αποκλειστικά τους Έλληνες πολίτες.       

 Ο νέος αντιρατσιστικός νόμος είναι ο Ν 4285/2014152 και τιτλοφορείται 

«Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση-πλαίσιο 

2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 

εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες 

διατάξεις». Πλέον βασικό, επομένως, είναι ότι ο παρών νόμος επιχειρεί να μεταφέρει στο 

εσωτερικό μια τομή στο ενωσιακό δίκαιο στην εκρίζωση των μαστίγων. Ο νόμος αυτός εκτός 

των τροποποιήσεων που επιφέρει στον Ν 927/1979 εισάγει επιπλέον νέο άρθρο στον Ποινικό 

Κώδικα για τον κολασμό του ρατσιστικού εγκλήματος. Με το άρθρο 10 του παρόντος νόμου 

στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 81 προστίθεται το 81Α, ενώ δέχονται τροποποιήσεις 

και τα άρθρα 79 και 61 του Ποινικού Κώδικα.     

 Ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δυο νόμων συνιστά η αντικατάσταση του 

προσδιορισμού «εκ μόνου του λόγου» που απαντάται στον Ν 927/1979 και καθιστά αξιόποινη 

την προτροπή αυτή που οφείλεται αποκλειστικά στη φυλετική ή εθνική καταγωγή ή το 

θρήσκευμα, πράγμα που αξιολογεί το νέο νόμο ως αυστηρότερο. Όπως ισχύει σήμερα, 
                                                             
150 Αναλυτικά βλ. Αϊδινλής, ό.π., 11-16; 22-35. 
151 https://www.synigoros.gr/resources/nomos927.pdf. Αναλυτικά βλ. Γαζάκης-Συρρή-Τάκης, 2014, 15-16; 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113053207 ;   

http://elawyer.blogspot.gr/2009/03/9271979.html   
152 http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=Ik2xQr3jIkg%3D&tabid=132. Αναλυτικά βλ. 

Γαζάκης-Συρρή-Τάκης, ό.π., 55-57; http://www.legalnews24.gr/2014/09/n-81.html ; Αναγνωστόπουλος, 2014 

(http://anamorfosis.net/blog/?p=10533 , http://anamorfosis.net/blog/?p=10550).       



74 
 

επομένως, ίδιες ποινές φυλάκισης και χρηματικής ποινής προβλέπονται για τη δημόσια 

υποκίνηση πράξεων διάκρισης, βίας ή μίσους και διάπραξης φθοράς ή βλάβης πραγμάτων153, 

όπως και για το συσχετισμό με ομάδα επιδιδόμενη συστηματικά σε τέτοιες πράξεις, αν αυτές 

δεν τιμωρούνται αυστηρότερα, ενώ μεγαλύτερες ποινές προβλέπονται όταν οι πράξεις αυτές 

καταλήξουν σε τέλεση εγκλήματος ή σε περίπτωση τέλεσής τους από δημόσιο λειτουργό ή 

υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του.      

  Η επιβολή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους επισύρει αποστέρηση των πολιτικών 

δικαιωμάτων από ένα έως πέντε έτη, ενώ όταν μέσο τέλεσης των πράξεων είναι το διαδίκτυο 

ή άλλο μέσο επικοινωνίας, ανεξαρτήτως της πραγματικής τους τοποθέτησης, τόπος τέλεσης 

θεωρείται και η Ελληνική Επικράτεια συναρτήσει της ανάλογης παρεχόμενης πρόσβασης, 

διάταξη που εισάγει εν προκειμένω διαστάσεις παγκόσμιας δικαιοδοσίας, αν και 

πλεοναστική καθότι είχε ήδη τρεις μήνες πριν τροποποιηθεί το άρθρο 5 ΠΚ (άρθρο 2 Ν 

4267/2014) με την ίδια πρόβλεψη. Το άρθρο 81Α αυξάνει τα όρια ποινής και προβλέπει τον 

αποκλεισμό της δυνατότητας αναστολής της, ενώ ανταποκρίνεται στην υποχρέωση που 

απορρέει από το άρθρο 4 της Απόφασης-Πλαίσιο154.      

 Ο νέος αντιρατσιστικός νόμος έχει εγείρει ποικίλες αντιδράσεις και έχει μεταξύ 

άλλων χαρακτηριστεί αντισυνταγματικός, ρατσιστικός και ανθελληνικός, φίμωτρο για τους 

Έλληνες. Έχει πολλάκις υποστηριχθεί ότι συνιστά παραβίαση της ελευθερίας του λόγου, 

καταστολή της ελεύθερης έκφρασης, υποβάθμιση των δικαιωμάτων του Έλληνα. 

Υποστηρίζεται ότι αμφότεροι οι αντιρατσιστικοί νόμοι «ακολουθούν ένα μοντέλο που 

στηρίζεται στην καταπολέμηση της διακίνησης «προσβλητικών ιδεών», (…), ή συμπεριφορών 

με ισχυρό ρατσιστικό συμβολικό φορτίο (…), προωθούν τη συμβολική τιμώρηση ιδεών στο 

πρόσωπο των φορέων τους», δεν ανταποκρίνονται στην καταστολή των καθημερινών, απτών 

                                                             
153 «Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο 

ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν 

διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη 

θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την 

ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, 

την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων….» ή «…..σε διάπραξη φθοράς ή βλάβης 

πραγμάτων, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνταν από τις παραπάνω ομάδες ή πρόσωπα, κατά τρόπο που εκθέτει σε 

κίνδυνο τη δημόσια τάξη», «…. τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών και με χρηματική 

ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 − 20.000) ευρώ».  
154 «Για αδικήματα εκτός αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά κίνητρα θεωρούνται επιβαρυντικές περιστάσεις, ή, 

εναλλακτικά, ότι τα κίνητρα αυτά λαμβάνονται υπόψη από τα δικαστήρια κατά την επιμέτρηση της ποινής». 
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ρατσιστικών πρακτικών, άμοιροι της ισχύος ουσιαστικής αναχαίτισης της διάδοσης των 

ιδεών αυτών155.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
155 Γαζάκης-Συρρή-Τάκης, ό.π., 16; 57.   
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Συμπεράσματα 

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει σε θεσμικό και πολιτικό 

επίπεδο διαμορφώνει από κοινού με τα κράτη μέλη την πολιτική για την ένταξη των 

υπηκόων τρίτων χωρών, διαμέσου του σχετικού νομικού και πολιτικού πλαισίου αποδύεται 

σε μια διαδικασία διαμόρφωσης μιας συνολικής ενωσιακής προσέγγισης του ενταξιακού 

ζητήματος. Ύστερα από την αδρομερή παρουσίαση του ισχύοντος αυτού πλαισίου αυτό που 

καταδείχθηκε είναι ότι το ουσιαστικό αποτέλεσμα της ενταξιακής διαδικασίας έγκειται στη 

διενέργειά της υπό το πρίσμα της συνύπαρξης και πλήρους, ενεργού δραστηριοποίησης σε 

πολυφωνικές κοινωνίες. Η ίδια η δομή και το πνεύμα που διακατέχει τη συγκρότηση και 

υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουτέστιν οι θεμελιώδεις αξίες, ευνοούν την ανάπτυξη 

κλίματος αμοιβαίας αποδοχής και ως εκ τούτου συμβίωσης και κοινής συμμετοχής στην 

πολυσχιδή κοινωνική ζωή.         

 Η επισταμένη εμβάθυνση στην επιτυχή κατάληξη της διαδικασίας εξέβη στη 

διαπίστωση της μεγίστης σημασίας των πολιτικών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στην 

ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, καθώς μέχρι την επίσημη αναγνώριση του 

εκάστοτε καθεστώτος υπάρχει ενδεχόμενο χρόνιας αναμονής στην ίδια κατάσταση στη χώρα 

υποδοχής. Τα αρνητικά συμπαρομαρτούντα της ζωής των αιτούντων άσυλο, όπως η 

διαβίωση σε κέντρα υποδοχής ή κράτησης, ο αποχωρισμός από την οικογένεια, η αδυναμία 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ο στιγματισμός, πιθανόν εκβάλουν στη συνακόλουθη, στο 

επόμενο στάδιο, εξώθησή τους στις παρυφές της κοινωνίας, πράγμα που απαιτεί την 

κατάλληλη διαμόρφωση των πολιτικών αυτών για τον περιορισμό των ως άνω αρνητικών 

διαστάσεων του καθεστώτος του αιτούντα και την αντιστάθμιση των επιπτώσεων μιας 

χρονοβόρας, ανασφαλούς, βαλτώδους, πνιγηρής για την ψυχική υγεία και προσωπική 

ανάπτυξη των ατόμων διαδικασίας καθορισμού του προσφυγικού καθεστώτος.  

 Από την αναδίφηση της Εθνικής Στρατηγικής μπορούν να εξαχθούν και να 

σταχυολογηθούν ορισμένα χρησιμοθηρικά για την κατανόηση των στόχων και των 

προκλήσεων της ένταξης συμπεράσματα. Σε πολλούς άξονες δράσης επαναλαμβάνεται ο 

στόχος της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων, των 

προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού, και ο συναφής 

στόχος της προώθησης της αμοιβαίας κατανόησης, του αλληλοσεβασμού, της εμπιστοσύνης 

και της ανταλλαγής απόψεων για την προαγωγή της διαπολιτισμικότητας. Κοινοτοπία 

αποτελεί, ακόμη, η αναζήτηση της αρμονικής συνύπαρξης, η οποία επιδιώκεται με την 

αλληλεπίδραση και την ενίσχυση του διαλόγου στο πλαίσιο καλλιτεχνικών και πολιτιστικών 
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εκδηλώσεων και κοινών αθλητικών δραστηριοτήτων, αλλά και με την προώθηση μεν της 

ανεξιθρησκίας και την ενίσχυση δε της επικοινωνίας μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων. 

Επίσης, κατ’ επανάληψη εμφανίζεται το φραστικό σύνολο «συμμετοχή στα κοινά/ στην 

κοινωνία» και  στο πλαίσιό του η έννοια του ενεργού πολίτη, πράγμα που αντανακλά τον 

καίριο ρόλο της συμμετοχής σε συλλόγους, οργανώσεις, κοινότητες, αλλά και του 

εθελοντισμού στην απόκτηση φωνής και κατ’ επέκταση στην ισορροπημένη προσαρμογή 

στην ελληνική κοινωνία.          

 Από τα προτεινόμενα μέτρα στους νευραλγικούς τομείς της εκπαίδευσης και της 

απασχόλησης συνάγεται ότι κεντρική σημασία αποδίδεται στην εξάλειψη αρνητικών 

φαινομένων που επιχωριάζουν στην κατάσταση της μεταναστευτικής προέλευσης και 

συνιστούν τροχοπέδη στη πορεία της ενταξιακής διαδικασίας, όπως η σχολική αποτυχία και 

η εγκατάλειψη ή διαρροή,  η παράνομη απασχόληση και εκμετάλλευση από τους εργοδότες, 

ενώ ώθηση δίνεται στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των υπηκόων 

τρίτων χωρών, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, καθώς και στην αξιοποίηση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.   

 Όπως καταφάνηκε από την ολιστική προσέγγιση της ένταξης το δεσπόζον πρόβλημα 

στη διεξαγωγή της ενταξιακής διαδικασίας είναι η αρνητική στάση και η έμπρακτη, 

εξωτερικευόμενη ως διάκριση αντίδραση του πληθυσμού υποδοχής, πράγμα, σήμερα, 

σχετικότατο με τις διαστάσεις και τα προβλήματα στη διαχείριση της προσφυγικής/ 

μεταναστευτικής κρίσης που σε συνδυασμό με τα εσωτερικά προβλήματα των χωρών έχουν 

ευνοήσει  την έγχυση σφαλερών ιδεών και στερεοτυπικών αντιλήψεων και τη βασισμένη στη 

διαστρέβλωση καθοδήγηση της κοινής γνώμης στη δυσπιστία και καχυποψία απέναντι στους 

ξένους.            

 Από την εξέταση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι ο αλληλοσεβασμός, η αμοιβαία 

κατανόηση και η αρμονική συνύπαρξη επιδιώκονται μέσα από την ανάπτυξη 

διαπολιτισμικού διαλόγου. Η επικοινωνία των ετεροτήτων και η αποσόβηση της μεταξύ τους 

εχθρότητας απαιτεί την αμοιβαία γνωριμία που προϋποθέτει την αλληλεπίδραση σε ισότιμη 

βάση. Μέσα από την εκπαίδευση, τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης, τον εθελοντισμό, την 

οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων και δρωμένων επιδιώκεται η καλλιέργεια ανεκτικής και 

αλληλέγγυας στάσης απέναντι στο διαφορετικό και η άρδην αλλαγή των δομών, της 

φιλοσοφίας, της νοοτροπίας, η ουσιαστική εγκόλπωση των ενωσιακών αξιών για τη 

συθέμελη εκρίζωση των προκαταλήψεων που αναπαράγουν τα καθεστώτα ανωτερότητας και 

κατωτερότητας. Στόχος είναι η απόλαυση ίσων δικαιωμάτων χωρίς την αποποίηση της 

οικείας κουλτούρας, ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών και όχι η χωλή ισότητα με δεκανίκι 
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το δυτικό πολιτισμικό πρότυπο, το ζητούμενο είναι η επίτευξη της «ισότητας της διαφοράς» 

όχι αυτής της ομογενοποίησης.        

 Η αλήθεια είναι ότι αυτή η προσφυγική/μεταναστευτική κρίση αποτέλεσε 

σοβαρότατη αιτία να κρίνουμε εμβριθώς κατά πόσο τελικά οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το υπάρχον πλαίσιο για τη ρύθμιση μιας τέτοιας κατάστασης είναι όντως ικανό να 

αντεπεξέλθει στις πραγματικές περιστάσεις. Όταν ολόκληρος ο αναπτυγμένος κόσμος 

παρακολουθεί καθημερινά εικόνες πνιγμένων παιδιών, οικογενειών που χωρίζονται, 

ανθρώπων που, ενώ χρήζουν μιας ποιότητας φροντίδας νοητικά ασύλληπτης γι’ αυτόν που 

δεν έχει φτάσει στο σημείο να την έχει ανάγκη, καταλήγουν να διαβιούν σε συνθήκες 

πλήρους εξαθλίωσης, ακόμα και εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, έρμαιων μιας τύχης για την 

οποία άλλοι αποφασίζουν και για την οποία σε πολλές περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να 

αποφασίσει, μοιραία ωθούμαστε να διερωτηθούμε αν, πέρα από τη θεωρητική κάλυψη και τη 

νομικά άρτια διευθέτηση κάθε ενδεχόμενης πτυχής μιας άφιξης υπηκόου τρίτης χώρας σε 

κράτος μέλος, επί της ουσίας, στην πράξη υπάρχει αντίκρισμα.    

 Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση η προσπάθεια που έχει καταβληθεί 

τόσο από την Ένωση όσο και από την Ελλάδα για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της 

πίεσης των πολυπληθών μεταναστευτικών ρευμάτων. Έχουν τροποποιηθεί νόμοι, έχουν 

δοθεί δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν ιδρυθεί δομές και υπηρεσίες, έχουν συντελεστεί επί 

τούτω προσαρμοσμένες ενέργειες, ωστόσο, όπως η ίδια η πραγματικότητα καταδεικνύει, το 

αποτέλεσμα είναι κάθε άλλο παρά το αναμενόμενο. Ο προβληματισμός που εγείρεται είναι 

αν τα πεπραγμένα είναι αρκετά, αν χρειάζονται κι άλλα ή αν πρέπει να διαφοροποιηθεί η 

προσέγγιση.           

 Ίσως πρέπει η κατάσταση να ιδωθεί υπό άλλο πρίσμα προκειμένου να επιλυθούν 

επείγοντα προβλήματα, ίσως πρέπει να αποκοπούμε από τη νοοτροπία της 

αποστασιοποιημένης διαχείρισης και να μεταβούμε σ’ ένα επίπεδο πλησιέστατο στην 

ανθρώπινη ανάγκη. Σαφώς οι νομοθεσίες, οι αρχές, οι υπηρεσίες φέρουν την αρμοδιότητα 

της διαχείρισης, και δικαίως · το θέμα όμως είναι μήπως τελικά η προσήλωση στο τυπικό 

κομμάτι έχει αποπροσανατολίσει από την ουσιαστική πρόκληση, την ανιδιοτελή βοήθεια 

προς τον άνθρωπο που θα εμφυσήσει αξία στις διαδικασίες και θα επισφραγίσει με 

ουσιαστικό νόημα μια ένταξη.  
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Prosfygikis-Krisis-KESODP-KYA.html  

 

•Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας:    

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/countries-origin-transit/eu-

turkey-statement/  
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•Κοινές Βασικές Αρχές για την ένταξη των μεταναστών στην ΕΕ:  

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/common-basic-principles_en.pdf 

 

•Ν 927/1979: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113053207 

http://elawyer.blogspot.gr/2009/03/9271979.html    

 

•Ν 4285/2014: http://www.legalnews24.gr/2014/09/n-81.html  
 

•Νέα κοινή δράση UNICEF-ΕΕ για παιδιά μεταναστών και προσφύγων και ασυνόδευτα:  

https://www.unicef.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C-

%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-

%CE%B5%CE%B5-unicef-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%C

F%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-6000-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD/a2

-911-8  

 

•«Ο ΟΗΕ καταγγέλλει τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό»:  

http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/72407/o-ohe-kataggellei-ti-symfonia-ee-toyrkias-gia-

to-prosfygiko  

 

•Στρατηγικό πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης του 2020:  

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_el 

 

•Συνεργασία UNICEF-ΥΑ/ΟΗΕ για τη φροντίδα των παιδιών:    

https://www.unicef.gr/%CE%B7-unicef-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-

%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5

%CF%82/a2-798-8  
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•Συνήγορος του Πολίτη, Ίση Μεταχείριση: https://www.synigoros.gr/?i=isotita-ton-fylon.el 

•Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ένταξη:                        

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_el.htm   

•Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης:                                      

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-

migration-integration-fund_en  

•«Τους έβγαλαν από την κατάληψη, αλλά κατέληξαν σε κατειλημμένο χώρο»: 
http://www.kathimerini.gr/900580/article/epikairothta/ellada/toys-evgalan-apo-thn-katalhyh-

alla-katelh3an-se-kateilhmmeno-xwro   

 

•Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες:http://www.unhcr.org/gr/ 

 

Πρωτογενείς πηγές-Νομοθεσία 

Ελληνόγλωσσα 

•Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί 

εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 

καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 

μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ ΕΕ περί μέτρων 

που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης µε τα 

άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της 

αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ 

και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση 

αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 

σχετικά µε την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την 

κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 

2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης 

Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων 

κράτησης». Διαθέσιμο στο: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-

b950-340c4fb76a24/e-odew-eis.pdf  
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•Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική επιτροπή και την επιτροπή των Περιφερειών – Ευρωπαϊκή 

Ατζέντα για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (COM/2011/ 455 τελικό). Διαθέσιμο 

στο:http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/GR-COM-455.pdf  

•Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική επιτροπή και την επιτροπή των Περιφερειών - 

Μετανάστευση, ένταξη και απασχόληση  (COM/2003/0336 τελικό). Διαθέσιμο στο: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52003DC0336  

•Απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του 

ποινικού δικαίου. ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55-58. Διαθέσιμο στο: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32008F0913  

 

•Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, της Γενικής Συνέλευσης των 

Ηνωμένων Εθνών, 16 Δεκεμβρίου 1966. Διαθέσιμο στο: http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bd686e52  

•Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 

Εθνών, 20 Νοεμβρίου 1989. Διαθέσιμο στο: https://www.unicef.gr/%CF%84%CE%BF-

%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82-

%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-

%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84

%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/a4-366-22  

 

•Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, 21 Δεκεμβρίου 1965. Διαθέσιμο στο:  

http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c2aff2b2  
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•Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (15-5-2017) «Οδηγίες και 

κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό 

έτος 2017-2018 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση». Διαθέσιμο στο: 

http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/odigiess.pdf   

 

•Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας (8-4-2009) «Χορήγηση επιδόματος αναπηρίας σε 

αλλοδαπούς αιτούντες άσυλο». Διαθέσιμο στο:https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-

prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-atomika-kai-koinonika-dikaiomata.html   

 

•Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας (29-6-2011) «Επέκταση προνοιακών προγραμμάτων 

οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας και σε τελούντες σε 

καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους». Διαθέσιμο στο:  

https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-

atomika-kai-koinonika-dikaiomata.html  

 

•Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία 

Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, Υπουργείο Εσωτερικών, 23-04-2013.Διαθέσιμο στο: 

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/ethniki_stratigiki.pdf  

 

•Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 0001 – 0390. Διαθέσιμο 

στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT   

 

•Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Συμβουλίου της Ευρώπης, 4 

Νοεμβρίου 1950. Διαθέσιμο στο: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf  

•Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του 

κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που 

υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα. ΕΕ L 180 της 

29.6.2013, σ. 31-59. Διαθέσιμο στο:  http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri= 

celex:32013R0604. (Σύνοψη:  http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/LSU/?uri=celex: 

32013L0033).  
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•Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών 

αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για 

τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που 

είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος 

μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής 

με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών 

και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική 

Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και 

Δικαιοσύνης. ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 1-30. Διαθέσιμο στο:http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013R0603  

 

•Κ.Υ.Α. αριθ. Α3(γ)/ ΓΠ/οικ. 25132/ 4.4.2016 «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης 

των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας». Διαθέσιμο στο:  

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23270   

 

•ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 927 «Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις 

φυλετικάς διακρίσεις» (ΦΕΚ Α 139-1979). Διαθέσιμο στο:  

https://www.synigoros.gr/resources/nomos927.pdf  

 

•ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3304 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας 

ή γενετήσιου προσανατολισμού» (ΦΕΚ Α 16-2005). Διαθέσιμο στο:  

https://www.synigoros.gr/resources/nomos3304--3.pdf  

 

•ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3386 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων 

χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α 212-2005). Διαθέσιμο στο:  

http://www.mfa.gr/images/docs/ethnikes_theoriseis/kodikopioish_n3386_mexri%20kai%20n

_3907_2011.pdf  
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•ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.  3842 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58-2010).  Διαθέσιμο στο:  

http://www.lcci.gr/userdata/Pages/1/3/133/n3842-2010-fek-58-a-23-4-2010-apokatastasi-

forologikis-dikaiosunis-antimetopisi-tis-forodiafugis-kai-alles-diatakseis.pdf  

 

•ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3838 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 

πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» 

(ΦΕΚ Α 49-2010). Διαθέσιμο στο:  https://www.synigoros.gr/resources/docs/02-

8568_1_ithageneia.pdf  

 

•ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3907 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης 

Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την 

επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α 7-2011). Διαθέσιμο στο:http://www.e-forosimv.gr/docs/fek_a_7_2011.pdf   

 

•ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4251 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α 80-2014). Διαθέσιμο στο: http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-

40ff-a70e-eca84e2ec9b9/n4251_2014.pdf  

•ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4285 «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του 

στην απόφαση − πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου 

(L 328) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 191-2014). Διαθέσιμο στο:  

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=Ik2xQr3jIkg%3D&tabid=132   

•NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4332 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- 

Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία 

διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας 

διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο 

δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-

μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων 

χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 76-2015). Διαθέσιμο 

στο: https://www.synigoros.gr/resources/4332.pdf  
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•ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 

Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας 

Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές 

διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 51-2016). Διαθέσιμο στο:  

https://www.synigoros.gr/resources/docs/n-4375-2016.pdf  

 

•NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4443 «Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της 

Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 

απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν 

την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας 

των εργαζομένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης µε τα άρθρα 22, 23, 30, 31 

παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την 

κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της 

εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την 

προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω 

του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών 

Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης» 

(ΦΕΚ Α 232-2016). Διαθέσιμο στο:  https://www.synigoros.gr/resources/N4443_2016.pdf  

•Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής. ΕΕ L 180 της 

19.7.2000, σ. 22–26. Διαθέσιμο στο:                                                            

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0043  

•Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση 

γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. ΕΕ L 303 της 

2.12.2000, σ. 16–22. Διαθέσιμο στο:                    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0078  
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•Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες 

προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής 

εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον 

αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων. 

ΕΕ L 212 της 07/08/2001, σ. 0012 – 0023. Διαθέσιμο στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=celex:32001L0055  

•Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα 

οικογενειακής επανένωσης. ΕΕ L 251 της 03/10/2003, σ. 0012 – 0018. Διαθέσιμο στο:   

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=celex%3A32003L0086  

•Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς 

υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. EE L 16 της 23.1.2004, σ. 

44–53.                                                                                    

Διαθέσιμο στο:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32003L0109  

•Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 

Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την 

επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. ΕΕ L 348 της 24.12.2008, 
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Διαθέσιμο στο: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=celex:32008L0115.  

(Σύνοψη: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/LSU/?uri=CELEX:32008 L0115).  

•Οδηγία 2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 

2011, που τροποποιεί την οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου επεκτείνοντας το πεδίο 

εφαρμογής της και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. EE L 132 της 19.5.2011, σ. 1–4. 

Διαθέσιμο στο:                                            

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0051   

•Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 

Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών 

ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους 

πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της 

παρεχόμενης προστασίας. ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9–26. Διαθέσιμο στο:http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095    
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•Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 

2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία. ΕΕ L 180 

της 29.6.2013, σ. 96-116. Διαθέσιμο στο:                            

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32013L0033.  

 
•Οδηγία 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. ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60-95. Διαθέσιμο στο: http://eur-
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•Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της Γενικής Συνέλευσης των 

Ηνωμένων Εθνών, 10 Δεκεμβρίου 1948. Διαθέσιμο στο:  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf   

•ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 113 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας 

αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου 

επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου 

«σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη 

χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) και άλλες 
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http://www.immigratio.gr/wp-content/uploads/2014/11/12.%CE%A0.%CE%94.-113_13-

%CE%A6%CE%95%CE%9A-146-%CE%91-14-6-13-
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αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται 

επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας 
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σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη» 

(ΦΕΚ Α 251-2007). Διαθέσιμο στο: https://www.synigoros.gr/resources/docs/01-pd220.pdf 

•Σύμβαση για το καθεστώς των προσφύγων, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, 
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•Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, 

συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, σχετικά με πρόγραμμα εργασίας της 
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Ξενόγλωσσα 
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country_nationals_en.pdf     
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strengthening the integration of children of migrants and of immigrant background. 

Διαθέσιμο στο: http://www.coe.int/t/democracy/migration/ressources/recommendations-

resolutions_en.asp  
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projects for unaccompanied migrant minors. Διαθέσιμο στο:  
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