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Αγαπητοί/ ές, 

Κρατάτε στα χέρια σας μία Εθνική Έκθεση αναφοράς, με θέμα την εφαρμογή ποικίλων τομέων 
πολιτικής για την  ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα. Η έκθεση αυτή 
είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης των πολιτικών μετανάστευσης και ένταξης στις χώρες-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμοσμένη ως μέρος του προγράμματος «Εθνικός Μηχανισμός 
Αξιολόγησης της Ένταξης» (ΕΜΑΕ1). 

Ο ΕΜΑΕ αποτελεί ένα διακρατικό πρόγραμμα έξι ετών, το οποίο στοχεύει στην προετοιμασία 
βασικών παραγόντων στον τομέα της ένταξης σε 16 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε 
να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις παρούσες προκλήσεις και να 
βελτιώσουν τα αποτελέσματα της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Εκπρόσωποι 
ακαδημαϊκών κέντρων, μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιστημονικά επιτελεία κλήθηκαν να 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων 
που σχετίζονται με την ένταξη ατόμων υπό διεθνή προστασία. Κατά τη διάρκεια του 
ερευνητικού μέρους του προγράμματος, δημιουργήθηκε ένα εργαλείο για να παρακολουθεί 
και να κρίνει συνολικά την ένταξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας και να αναγνωρίζει 
θετικές πρακτικές και εμπόδια κατά την ένταξη, όπως επίσης και να αξιολογεί τον αντίκτυπο 
νομοθετικών και πολιτικών αλλαγών. Ο ΕΜΑΕ θα εγκαθιδρύσει ένα μηχανισμό για μία διετή 
συνολική εκτίμηση της ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 

Το πρόγραμμα βασίζεται στην υπόθεση ότι η δημιουργία κάθε μεταναστευτικής πολιτικής και 
πολιτικής ένταξης οφείλει να βασίζεται σε επίσημα, αξιόπιστα δεδομένα – στατιστικής, 
νομικής, διοικητικής, οικονομικής και δημόσιας πολιτικής. Είναι δύσκολο να διαμορφωθεί μία 
ορθολογική πολιτική χωρίς αυτού του είδους τις πληροφορίες, συνεπώς είναι σημαντικό να 
εφαρμοστεί η επονομαζόμενη «βασισμένη σε αποδείξεις πολιτική», παραδείγματος χάριν μία 
πολιτική που βασίζεται σε γνωστικές και εμπειρικές αποδείξεις. Ο ΕΜΑΕ θα παρέχει 
αποδείξεις σχετικά με τις ελλείψεις των προδιαγραφών ένταξης, θα αναγνωρίζει υποσχόμενες 
πρακτικές και ανεπάρκειες σε διαφορετικές χώρες, ενώ ακόμη θα αξιολογεί τα αποτελέσματα 
νομοθετικών και πολιτικών αλλαγών, τα οποία μπορεί να παρέχουν μία βάση για περαιτέρω 
ανάπτυξη μίας κατάλληλης πολιτικής ένταξης. 

Αυτή η Εθνική Έκθεση είναι το αποτέλεσμα του πρώτου από τρεις κύκλους αξιολόγησης – η 
επονομαζόμενη αξιολόγηση επί γραμμή βάσης, η οποία αποτελείται από 186 δείκτες που 
στοχεύουν στη διάγνωση της παρούσας κατάστασης. Οι επακόλουθες αξιολογήσεις θα 
ολοκληρωθούν περιοδικά, κάθε δύο χρόνια. Μετά από κάθε κύκλο θα εκδίδονται αντίστοιχες 

1“The National Integration Evaluation Mechanism – NIEM”. 
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κρατικές αναφορές, καθώς επίσης και μία κοινή Ευρωπαϊκή Έκθεση αναφοράς, η οποία θα 
συγκρίνει τις εξεταζόμενες διαστάσεις των πολιτικών ένταξης όλων των χωρών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα "ΕΜΑΕ". 

Η παρούσα Εθνική Έκθεση απευθύνεται σε αντιπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, σε 
ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, σε επιστημονικά επιτελεία, σε μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, καθώς και σε όλους όσους ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης και ένταξης. 
Ευελπιστούμε πως η Εθνικ 

ή Έκθεση θα γίνει δεκτή με ενδιαφέρον και θα παρέχει μία στέρεα βάση για τη δημιουργία 
πολιτικών και την εμβάθυνση των γνώσεων γύρω από την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας. 
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Πρόλογος 

Η παρούσα Εθνική Έκθεση για τον Μηχανισμό Αξιολόγησης της Ένταξης των δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας συντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος του Μηχανισμού 
Αξιολόγησης της Εθνικής Ένταξης (NIEM – NATIONAL INTEGRATION EVALUATION 
MECHANISM). Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα διακρατικό έργο διάρκειας έξι ετών το οποίο 
στοχεύει στην προετοιμασία βασικών παραγόντων στον τομέα της ένταξης σε 15 κράτη μέλη 
της ΕΕ για την καλύτερη αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων και τη βελτίωση των 
αποτελεσμάτων ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Οπότε η ομάδα στην οποία 
επικεντρώνεται η παρούσα, είναι αυτή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας: αναγνωρισμένοι 
πρόσφυγες, δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, δικαιούχοι προσωρινής προστασίας και 
δικαιούχοι ανθρωπιστικής βοήθειας.  

Το NIEM θα δημιουργήσει ένα μηχανισμό διετούς και περιεκτικής αξιολόγησης της ένταξης 
των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, προκειμένου να παράσχει αποδείξεις για τα κενά στους 
δείκτες ένταξης, να εντοπίσει ελπιδοφόρες πρακτικές και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των 
νομοθετικών και πολιτικών αλλαγών. 

Το NIEM αναπτύσσεται στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου νομικού πλαισίου όσον αφορά τη 
διεθνή προστασία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που προκλήθηκε από τον 
υψηλό αριθμό νέων αφίξεων τα τελευταία χρόνια. Το έργο επιδιώκει να παράσχει αποδείξεις 
σχετικά με ορισμένες από τις πιο κρίσιμες συζητήσεις σχετικά με αυτές τις αλλαγές: 
Εφαρμόζονται σωστά τα πρότυπα της ΕΕ για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας; 
Πώς επηρεάζουν τις πολιτικές ένταξης; Οι πολιτικές που στοχεύουν στους δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας έχουν αντίκτυπο στην επιτυχή ένταξη; Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι 
ορθές πρακτικές και ποια τα κενά στις πολιτικές που πρέπει να αντιμετωπιστούν; 

Από τον Απρίλιο του 2017 η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το 
ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη-βία», συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα του NIEM εκ μέρους της Ελλάδας. Η πρώτη φάση του προγράμματος για την 
αξιολόγηση των επιμέρους δεικτών ένταξης αφορά την περίοδο από τον Απρίλιο του 2015 έως 
Σεπτέμβριο του 2017 (με εξαίρεση τυχόν επικαιροποίησεις της περιόδου σύνταξης της 
παρούσας, όπου αναφέρονται ρητά). Οι δείκτες ένταξης που εξετάζονται αφορούν κατά κύριο 
λόγο τις κρατικές πρωτοβουλίες. Ελλείψει τέτοιων πρωτοβουλιών, εξετάστηκε η ύπαρξη 
πρωτοβουλιών από την κοινωνία των πολιτών.  
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Εισαγωγή: 

Είναι σκόπιμο η παρούσα έκθεση να ξεκινήσει από την παρουσίαση των επίσημων στοιχείων 

που αφορούν την καταγραφή των αιτούντων άσυλο και τα αποτελέσματα επί των 

κατατεθέντων αιτημάτων τους. Οι αρμόδιες αρχές όπου πρέπει να υποβάλλεται η αίτηση είναι 

τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα κλιμάκια των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου.2 Η 

πρόσβαση στη διαδικασία διεθνούς προστασίας είναι ελεύθερη και δωρεάν. 

Αιτών διεθνή προστασία είναι ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής, ο οποίος δηλώνει προφορικά ή 

γραπτά σε οποιαδήποτε ελληνική αρχή ότι ζητά άσυλο ή ζητά να μην απελαθεί γιατί φοβάται 

δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή 

πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή 

προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύει με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με 

βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά 

του λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης. 

Αιτών διεθνή προστασία θεωρείται και ο αλλοδαπός, ο οποίος μεταφέρεται στην Ελλάδα από 

κράτος που εφαρμόζει τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ». 

Οι χώρες που εφαρμόζουν τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, 

Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, 

Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, 

Φινλανδία. Η Υπηρεσία Ασύλου δεν είναι αρμόδια να παραλάβει την αίτηση για τη χορήγηση 

του καθεστώτος διεθνούς προστασίας: 

α) εάν ήδη έχει υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας στην Αστυνομία, η οποία εκκρεμεί, 

β) εάν ο αιτών είναι κάτοχος ειδικού δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού (ροζ κάρτα).  

 

 

 

 
                                                           
2 Η Υπηρεσία Ασύλου διαθέτει σελίδα στο διαδίκτυο στο: http://asylo.gov.gr. Η ιστοσελίδα προσφέρει 
πληροφορίες σε 18 γλώσσες εδώ: http://asylo.gov.gr/?page_id=159.  

http://asylo.gov.gr/
http://asylo.gov.gr/?page_id=159
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΚΑΤΩ 18 
ΕΤΩΝ 

ΑΝΤΡΕΣ 
ΚΑΤΩ 
18 
ΕΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
18-64
ΕΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΣ 
18-64
ΕΤΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
65 ΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΑΝΔΡΕΣ 
65 
ΕΤΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΝΩ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΣ 
ΓΙΑ 1-5
ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

409 475 473 794 6 5 2162 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

16 28 27 70 0 0 141 

Τα ως άνω στοιχεία παρουσιάζονται για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017 (κατά το χρόνο 

διεξαγωγής της έρευνας).3  

Η Ελλάδα δεν έχει αποδεχθεί μέχρι στιγμής αναγνωρισμένους πρόσφυγες μέσω της 

διαδικασίας μετεγκατάστασης. Αντίθετα, η Ελλάδα έχει λάβει περισσότερες από 23.000 

αιτήσεις για μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες της ΕΕ.4 Οι περισσότερες αιτήσεις επιδιώκουν 

την μετεγκατάσταση στη Γερμανία και στη Γαλλία (πάνω από 5.000 για κάθε χώρα).  

Όπως διαπιστώνεται και από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου, δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για τις κατηγορίες δικαιούχων διεθνούς προστασίας που έχουν λάβει ανθρωπιστική 

βοήθεια ή προσωρινή προστασία. Αυτό, οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα, μετά την 

έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 167/2014, ούτε υπό την παλιά ούτε υπό τη νέα 

διαδικασία χορηγείται ανθρωπιστικό καθεστώς. Βέβαια, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 

4375/2016, όσοι είχαν υποβάλλει προσφυγή κατά των αποφάσεων επί των αιτήσεων ασύλου 

μέχρι πέντε έτη πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4375/2016 (3 Απριλίου 2016) και η 

εξέταση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον των επιτροπών του Μπακλογκ (Backlog), μπορούν να 

3 Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα εδώ: http://asylo.gov.gr/en/wp-
content/uploads/2018/07/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_EN.pdf. 

4Βλ. Σχετικά για τις διαδικασίες μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας Ασύλου στο: http://asylo.gov.gr/en/wp-
content/uploads/2018/03/Relocation-procedures-up-to-25-3-2018_en.pdf.  

http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2018/07/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_EN.pdf
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2018/07/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_EN.pdf
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2018/03/Relocation-procedures-up-to-25-3-2018_en.pdf
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2018/03/Relocation-procedures-up-to-25-3-2018_en.pdf
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λάβουν καθεστώς διαμονής δύο ετών για ανθρωπιστικούς λόγους (κατά τον Μεταναστευτικό 

Κώδικα), το οποίο μπορεί να ανανεωθεί.  

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4375/2016, συνολικά 4.935 αποφάσεις για τη χορήγηση 

τέτοιων αδειών διαμονής ανθρωπιστικών λόγων είχαν εκδοθεί μέχρι τα τέλη του 2016.  

Από την άλλη, όσον αφορά την προσωρινή προστασία, δεν υπάρχουν στοιχεία καθώς οι 

σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 80/2006, που αφορούν την χορήγηση προσωρινής προστασίας δεν 

ενεργοποιήθηκαν ποτέ.  

Στην πραγματικότητα, η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου χορηγεί μόνο το καθεστώς πρόσφυγα και 

επικουρικής προστασίας. Όσον αφορά τη διάρκεια της αναγνώρισης, η Υπηρεσία Ασύλου 

χορηγεί άδειες διαμονής τριετούς διάρκειας σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας που 

μπορούν να ανανεωθούν.5  

Η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου δεν παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις περιοχές στις 

οποίες κατοικούν οι δικαιούχοι. Παρέχει μόνο ένα συνολικό αριθμό αιτήσεων που 

υποβάλλονται σε πόλεις και περιοχές όπου έχουν συσταθεί τα γραφεία τους.  

Σύμφωνα με την ίδια την Υηρεσία Ασύλου, η μέση διάρκεια διαδικασίας ασύλου είναι 107 

ημέρες. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται στον μέσο χρόνο λήψης απόφασης σε πρώτο βαθμό για 

την περίοδο 2013-2017 (30 Μαΐου).6 Δεν συμπεριλαμβάνεται, ωστόσο, στον υπολογισμό αυτό 

η διάρκεια της διαδικασίας προ-καταγραφής (pre-registration period). Ο μέσος αριθμός 

ημερών αρχίζει από τη στιγμή της εγγραφής έως την έκδοση τελικής απόφασης σε πρώτο 

βαθμό. Σε περιπτώσεις αρνητικών αποφάσεων, η μέση περίοδος αναμονής είναι 118 ημέρες 

(από την έφεση/προσφυγή κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης μέχρι την τελική απόφαση επί 

της προσφυγής). 

                                                           
5 Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου στη διεύθυνση: 
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/11/FINAL-QA_EN_06_2016.pdf.  

6 Βλ. σχετικά το Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας Ασύλου για τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της, 19-06-2017, 
διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp-
content/uploads/2017/06/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-
%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1-
%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-.pdf.  

http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/11/FINAL-QA_EN_06_2016.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-.pdf


8  ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Μετά την πρωτοφανή αύξηση κυρίως των ροών προσφύγων, μέσω των θαλάσσιων συνόρων 

της χώρας από το 2015, το κλείσιμο της «βαλκανικής οδού» τον Φεβρουάριο του 2016 (κοινή 

δήλωση των αρχηγών αστυνομικών υπηρεσιών, Ζάγκρεμπ, Κροατία7) και τη δήλωση ΕΕ-

Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016,8 τουλάχιστον 55.000 άτομα παρέμειναν εγκλωβισμένοι στην 

Ελλάδα, με αποτέλεσμα την τεράστια πίεση στο ελληνικό σύστημα υποδοχής, το οποίο για 

πολλά χρόνια χαρακτηριζόταν από σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα.9 Παρόλο που 

εισήχθησαν σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τα θέματα υποδοχής και ασύλου, οι 

οποίες επηρεάζουν θετικά τον προσδιορισμό και την προστασία των ευάλωτων ομάδων 

(νόμος 4375/2016) και παρά τις σημαντικές κρατικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των 

ευρείας κλίμακας αναγκών υποδοχής, υφίστανται ακόμα θεσμικές ελλείψεις που 

επιδεινώνονται στις παραμεθόριες περιοχές λόγω των πτυχών της εφαρμογής της δήλωσης ΕΕ-

Τουρκίας, εμποδίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή του σχετικού νομικού πλαισίου και 

του συστήματος υποδοχής. 

Παρά την αύξηση της δυναμικότητας υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 2015-2016,10 η 

έλλειψη αποτελεσματικών και επαρκών διευκολύνσεων υποδοχής ειδικά για όσους ανήκουν 

σε ευάλωτες ομάδες καταγράφεται τόσο στην πρώτη γραμμή στα κέντρα υποδοχής στις 

παραμεθόριες περιοχές / "hot spots" όσο και στα κέντρα υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα. 

Επιπλέον, το ασαφές νομικό καθεστώς των περισσότερων ευάλωτων ομάδων, οι διάφορες 

αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία του μηχανισμού υποδοχής τους και η έλλειψη 

τυποποιημένων διαδικασιών για τη λειτουργία των κέντρων, επιτείνει τα υπάρχοντα 

προβλήματα. Μολονότι οι ευάλωτες ομάδες εξαιρούνται από το νόμο από την εξαιρετική 

                                                           
7 Το κείμενο της Κοινής Δήλωσης είναι διαθέσιμο στο: 
https://www.mup.hr/UserDocsImages/topvijesti/2016/veljaca/migranti_sastanak/joint_statement.pdf.  

8 Πληροφορίες για την Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας είναι διαθέσιμο στο: http://www.consilium.europa.eu/press.  

9 Βλ. τις σημαντικότερες δικαστικές αποφάσεις: MSS v. Βέλγιο και Ελλάδα, αριθ. 30696/09, ΕΔΔΑ, 21-1-2011, 
διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.refworld.org/cases/ECHR,4d39bc7f2.htm και NS και ME και άλλοι, C-
411/10 και C-493/10, ΔΕΕ, 21-12-2011. 

10 Έκθεση προόδου της ΕΚ 2ης Έκθεσης Hotspot Ελλάδα, COM (2015) 678 Final, 15.12.2015, 
http://www.statewatch.org/news/2015/dec/eu-com-Ελλάδα-hotspot-rep-com-678-15.pdf, EASO, Ειδικό 
Επιχειρησιακό Σχέδιο στην Ελλάδα 2017, Δεκέμβριος 2016, στο 
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/easo_special_operating_plan_to_greece_2017_141
22016.pdf.  

https://www.mup.hr/UserDocsImages/topvijesti/2016/veljaca/migranti_sastanak/joint_statement.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press
http://www.refworld.org/cases/ECHR,4d39bc7f2.htm
http://www.statewatch.org/news/2015/dec/eu-com-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-hotspot-rep-com-678-15.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/easo_special_operating_plan_to_greece_2017_14122016.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/easo_special_operating_plan_to_greece_2017_14122016.pdf
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διαδικασία των συνόρων, διαπιστώνονται σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τον 

προσδιορισμό, την παραπομπή και την προστασία τους, λόγω της έλλειψης κατάλληλων 

μηχανισμών ανίχνευσης και κατάλληλων εγκαταστάσεων. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται 

από την υπερπλήρωση της κατάστασης που επικρατεί στα ελληνικά νησιά μετά τη δήλωση ΕΕ-

Τουρκίας και τη σχετική επιβολή περιορισμού της κυκλοφορίας στους αιτούντες άσυλο που 

φθάνουν στην Ελλάδα μέσω των θαλάσσιων συνόρων.11  

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εθνική στρατηγική για την ένταξη των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Υπάρχει μόνο μια εθνική στρατηγική για την ένταξη των 

υπηκόων τρίτων χωρών η οποία εγκρίθηκε το 2013 με κοινοτική και εθνική 

συγχρηματοδότηση.12  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το 2018 (μέχρι και τον Ιούνιο) υποβλήθηκαν συνολικά 30.192 

αιτήσεις για τη χορήγηση ασύλου.13 Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας αναμένεται να αυξηθεί, όπως και η ανάγκη καθορισμού και συντονισμού των 

πολιτικών για την ένταξή τους στην Ελληνική Κοινωνία. 

 

1) Βασικοί πυλώνες ένταξης (δείκτες ένταξης): 

Η έρευνα του ΝΙΕΜ επικεντρώθηκε στην εξέταση δεικτών (νομικών, στατιστικών και δεικτών 

πολιτικής) για την αξιολόγηση των μηχανισμών ένταξης στις συμμετέχουσες χώρες του 

προγράμματος. Στην ουσία, εξετάστηκαν οι διευκολύνσεις και τα μέτρα (νομικά και πολιτικά) 

ανά τομέα που έχουν υιοθετηθεί για την ομαλή ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας στην Ελληνική κοινωνία.  

 

 

                                                           
11 . Σχετικά την Έκθεση του Ειδικού Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ στα αγγλικά: UN Human Rights Council, Report of 
the Special Rapporteur on the human rights of migrants on his mission to Greece, 24 April 2017, 
A/HRC/35/25/Add.2, παρ. 9 και 53 επ., διαθέσιμο στο: http://www.refworld.org/docid/593a8b8e4.html. 

12 Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών είναι διαθέσιμο εδώ: 
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/ethnikisratig_30042013.pdf.  

13 Τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου είναι διαθέσιμα εδώ: http://asylo.gov.gr/en/wp-
content/uploads/2018/07/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_EN.pdf.  

http://www.refworld.org/docid/593a8b8e4.html
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/ethnikisratig_30042013.pdf
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2018/07/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_EN.pdf
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2018/07/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_EN.pdf
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Εξετάστηκαν οι δείκτες ένταξης στους εξής τομείς:  

I) ΔΙΑΜΟΝΗ  

ΙΙ) ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΙΙΙ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ 

ΙV) ΣΤΕΓΑΣΗ 

V) ΕΡΓΑΣΙΑ 

VI) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

VII) ΥΓΕΙΑ 

VIII) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

IX) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Χ) ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Οι δείκτες αυτοί ακολουθούν τις Κοινές Βασικές Αρχές για την Πολιτική Μεταναστευτικής 

Ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες βρίσκονται στο Παράρτημα των Συμπερασμάτων 

του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (2618η Συνάντηση του Συμβουλίου, Νοέμβριος 2004).14 Το πλήρες σύνολο 11 αρχών 

τονίζει ότι η ένταξη είναι μια δυναμική αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής όλων 

των μεταναστών και των πολιτών της Ένωσης και συνεπάγεται το σεβασμό των βασικών αξιών 

της ΕΕ.  

Αυτές οι αρχές είναι:  

1. Η ένταξη είναι μια δυναμική, αμφίδρομη, αμοιβαία, διαδικασία προσαρμογής όλων των 

μεταναστών και των πολιτών των κρατών μελών. 

2. Η ένταξη συνεπάγεται το σεβασμό των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Η απασχόληση αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας ενσωμάτωσης και έχει καίρια 

σημασία για τη συμμετοχή των μεταναστών, για τη σύμπραξη των μεταναστών στην κοινωνία 

υποδοχής και την «ορατότητα» αυτής της σύμπραξης. 

                                                           
14 Βλ. Κοινές Βασικές Αρχές για την Πολιτική Ένταξης των Μεταναστών στην ΕΕ (Council Document 14615/04).  
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4. Η βασική γνώση της γλώσσας, της ιστορίας και των θεσμών της κοινωνίας υποδοχής είναι 

απαραίτητη για την ένταξη. Η απόκτηση αυτής της βασικής γνώσης είναι απαραίτητη για την 

επιτυχή ένταξη.  

5. Οι προσπάθειες στην εκπαίδευση έχουν καίρια σημασία για την προετοιμασία των 

μεταναστών, και ιδιαίτερα των δικών τους απογόνων, ώστε να είναι πιο επιτυχημένοι και πιο 

δραστήριοι συμμέτοχοι στην κοινωνία. 

6. Η πρόσβαση μεταναστών σε θεσμούς, καθώς και σε δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και 

υπηρεσίες, σε ισότιμη βάση με τους εθνικούς πολίτες και με τρόπο που να αποκλείει τις 

διακρίσεις, αποτελεί κρίσιμη βάση για την καλύτερη ένταξή τους. 

7. Η συχνή αλληλεπίδραση μεταξύ μεταναστών και πολιτών των κρατών μελών αποτελεί 

θεμελιώδη μηχανισμό για την ένταξη. Τα κοινά φόρουμ, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η 

εκπαίδευση για τους μετανάστες και οι μεταναστευτικές κουλτούρες και η τόνωση των 

συνθηκών διαβίωσης στο αστικό περιβάλλον ενισχύουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

μεταναστών και πολιτών των κρατών μελών. 

8. Η ενάσκηση των διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων και θρησκειών κατοχυρώνεται 

από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και πρέπει να διασφαλίζεται, εκτός εάν οι 

πρακτικές έρχονται σε αντίθεση με άλλα απαραβίαστα ευρωπαϊκά δικαιώματα ή με το εθνικό 

δίκαιο.  

9. Η συμμετοχή των μεταναστών στη δημοκρατική διαδικασία και στη διαμόρφωση των 

πολιτικών και μέτρων ένταξης, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, στηρίζει την ένταξή τους. 

10. Η ενσωμάτωση των πολιτικών και των μέτρων ένταξης σε όλα τα σχετικά χαρτοφυλάκια 

πολιτικής και σε επίπεδο κυβερνητικών και δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί σημαντικός 

παράγοντας για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής. 

11. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη σαφών στόχων, δεικτών και μηχανισμών αξιολόγησης για 

την προσαρμογή της πολιτικής, την αξιολόγηση της προόδου στην ένταξη και την 

αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών. 
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Στην ουσία, η παρούσα έρευνα αποτελεί έκφραση της 11ης Κοινής Βασικής Αρχής. Για το λόγο 

αυτό, το κυρίως σώμα της παρούσης αναλύει σε κάθε τομέα το πως έχουν τηρηθεί στην 

Ελλάδα η ως άνω Κοινές Βασικές Αρχές με την εξέταση των επιμέρους δεικτών.  

 

2) Η ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ι) Διαμονή 

 

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τους νομικούς δείκτες ένταξης όσον αφορά τη χορήγηση αδειών 

διαμονής, τη διάρκεια και δυνατότητα ανενέωσής του καθώς και διευκολύνσεις στην 

απόκτηση μόνιμης ή μακράς διάρκειας άδειας διαμονής.  

 

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής 

Το Ελληνικό κράτος χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών στους 

αναγνωρισμένους πρόσφυγες, τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και στους 

πρόσφυγες από μετεγκατάσταση. Οι δικαιούχοι προσωρινής και ανθρωπιστικής προστασίας 

δεν υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, οπότε λαμβάνουν άδεια διαμονής διάρκειας έως δυο έτη 

όπως οι υπόλοιποι πολίτες τρίτων χωρών. Το Άρθρο 21 παρ. 3 του νόμου 4375/2016 

αντικατέστησε το άρθρο 24 του Π.Δ. 141/2013 (Αντίστοιχο άρθρο 24 της Οδηγίας),  το οποίο 

ορίζει ρητά μια ενιαία προσέγγιση όσον αφορά την έκδοση, τη τριετή διάρκεια και την 

ανανέωση αδειών διαμονής για όλους τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και 

δικαιούχοι επικουρικής προστασίας). Το προηγούμενο νομικό καθεστώς (Π.Δ. 141/2013, 

άρθρο 24 παρ. 1 και 2), αν και ρύθμιζε με παρόμοιο τρόπο τα δύο καθεστώτα σε διαφορετικές 

διατάξεις, (παρ. 1 πρόσφυγες και παρ. 2 επικουρική προστασία), στο προηγούμενο από αυτό 

νομικό καθεστώς (πριν το Π.Δ. 141/2013) προέβλεπε διαφοριοποίηση, ορίζοντας ότι οι άδειες 

διαμονής προσφύγων έχουν διάρκεια εώς 5 έτη, ενώ για την επικουρική προστασία ήταν 

διετής η διάρκεια (βλ. Άρθρο 24 παρ.1&2, Π.Δ. 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α’/30-7-2008)). Η Υπηρεσία 

Ασύλουτου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι η αρμόδια αρχή έκδοσης των 

άδειων διαμονής για τους αιτούντες άσυλο.  
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Όπως είδαμε νωρίτερα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση για την εφαρμογή του 

προγράμματος μετεγκατάστασης μέχρι στιγμής. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτούντες 

μετεγκατάσταση θα υπαχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις για δικαιούχους διεθνούς προστασίας, 

καθώς θα οι αιτήσεις αυτές θα αναγνωρίσουν είτε το καθεστώς του πρόσφυγα είτε επικουρικό 

καθεστώς.  

Ο νόμος 4332/2015 και νόμος 4675/2016 ορίζει ότι η αρμοδιότητα έκδοσης και ανανέωσης 

των αδειών διαμονής για ανθρωπιστική βοήθεια θα υπάγεται αποκλειστικά στο Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής  (το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όταν 

υιοθετήθηκαν τα ως άνω νομοθετικά κείμενα). 

Το άρθρο 8 παρ. 25 του νόμου 4332/2015 εισήγαγε το Άρθρο 19Α στο νόμο  4521/2014 και 

ενσωματώνει στο «Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» τη χορήγηση άδειας για 

ανθρωπιστικούς λόγους, διάρκειας δυο ετών, η οποία ρυθμιζόταν μέχρι τότε με ένα παρόμοιο 

τρόπο, υπό το νόμο 4251/2014, μέσω της υπ’ αρ. ΚΥΑ 30651 (ΦΕΚ Β’ 1453/5-6-2014). Οι 

ανθρωπιστικοί λόγοι αναφέρονται, συν τοις άλλοις, στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, 

ρατσιστικής βίας και διακρίσεων, στα θύματα εργατικής εκμετάλλευσης, θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας, άτομα τα οποία τους έχουν απορριφθεί το αίτημα ασύλου, τα οποία 

κινδυνεύουν να υποστούν απάνθρωπη και εξευτιλιστική συμπεριφορά κατά το άρθρο 3 της 

ΕΣΔΑ, ασθενείς, θύματα εργατικών ατυχημάτων, εξαρτημένοι υπό θεραπεία, ανήλικοι κτλ. 

Πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή επί του Κώδικα 

Μετανάστευσης, εισήχθη τροποποίηση για την προστασία των θυμάτων ρατσιστικής βίας, η 

οποία οδήγησε στην απόσυρση του σχετικού άρθρου (19), γεγονός που κατακρίθηκε από την 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καθώς και το Δίκτυο Καταγραφής 

Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας.15  

                                                           
15 Βλ. το Δελτίο Τύπου της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 24-03-2014, διαθέσιμο στην: 
http://nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/deltia_tupou/DT.Arthro19.pdf, και το αντίστοιχο Δελτίο Τύπου του 
Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, εδώ: http://rvrn.org/2014/03/%CE%BD%CE%B1-
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%AF-
%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89%CF%82-%CE%B7-
%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-
%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80/.  

http://nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/deltia_tupou/DT.Arthro19.pdf
http://rvrn.org/2014/03/%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80/
http://rvrn.org/2014/03/%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80/
http://rvrn.org/2014/03/%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80/
http://rvrn.org/2014/03/%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80/
http://rvrn.org/2014/03/%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80/
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Όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 19Α στην πράξη, ο Συνήγορος του Πολίτη παρατηρεί 

ότι από το 2015, έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις που οφείλονται στην μεταφορά 

των αρμοδιοτήτων έκδοσης αδειών διαμονής για συγκεκριμένες κατηγορίες ανάμεσα στις 

αρμόδιες αρχές, καθώς και στην καθυστέρηση στην έκδοση των απαραιτήτων εγκυκλίων και 

οδηγιών και διοικητικά κενά.16  

Το άρθρο 22 του νόμου 4375/2016 προβλέπει τη χορήγηση διετούς άδειας διαμονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνούς προστασίας που έχουν εκκρεμείς αιτήσεις για 

περισσότερο από 5 έτη, εκτός και άν θέλουν να συνεχίσουν με τη διαδικασία ασύλου. Έτσι, το 

άρθρο 22 του νόμου 4375/2016 προβλέπει μια σημαντική, εξαιρετική και θετική διαδικασία 

για τις αιτήσεις που εκκρεμούν υπό το «παλιό σύστημα ασύλου» (backlog), οι οποίες 

ρυθμίζονται από το Π.Δ. 114/2010 (ΦΕΚ A’195/ 22-11- 2010).17 

Όσον αφορά τα άτομα που δικαιούνται προσωρινή προστασία, δεν έχει υπάρξει αλλαγή στο 

νόμο από το 2014 και το καθεστώς τους ρυθμίζεται από το Π.Δ. 80/2006 (ΦΕΚ A’ 82/ 14-4-

2006) όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 32 παρ.1 του Π.Δ. 113/2013 (ΦΕΚ A’146/14-06-

2013). Το Π.Δ. 80/2006 (άρθρο 4 παρ.1) ορίζει ότι η διάρκεια της προσωρινής προστασίας θα 

διαρκεί, στην ουσία, ένα έτος, εκτός αν διακοπεί βάσει απόφασης της Επιτροπής και θα μπορεί 

να παραταθεί αυτόματα ανά εξαμηνίαιες περιόδους. Περαιτέρω, η άδεια διαμονής θα μπορεί 

να ανανεωθεί μέχρι και για ένα έτος (άρθρο 4 παρ.2), βάσει μιας απόφασης της Επιτροπής 

όπως ορίζεται και στο άρθρο 4 παρ. 2 της 2001/55/EΚ. Οφείλει να αναφερθεί ότι αυτές οι 

διατάξεις δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη μέχρι στιγμής, καθώς οι όροι του Π.Δ. 80/2006 και 

της σχετικής Οδηγίας 2001/55/EC, δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί. 

 
                                                           
16 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2015, σελ. 40.  

17 Βλ Παρατηρήσεις του ΣτΠ «Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7), τροποποιήσεις του ν.4251/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 80), 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) και άλλες διατάξεις», 26-2-2016 στο: 
https://www.synigoros.gr/resources/paratiriseis_gia_sxedio_nomou_tropop_3907_2011.pdf , και . Σχετικά την 
Έκθεση του Ειδικού Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ στα αγγλικά: UN Human Rights Council, Report of the Special 
Rapporteur on the human rights of migrants on his mission to Greece, 24 April 2017, A/HRC/35/25/Add.2, παρ. 9 
και 53 επ., διαθέσιμο στο: http://www.refworld.org/docid/593a8b8e4.html , “With Greece, Recommendations for 
refugee protection” ECRE & AIRE Centre, July 2016, διαθέσιμα στο: https://www.ecre.org/with-greece-
recommendations-for-refugee-protection/.  

http://www.refworld.org/docid/593a8b8e4.html
https://www.ecre.org/with-greece-recommendations-for-refugee-protection/
https://www.ecre.org/with-greece-recommendations-for-refugee-protection/
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Β. Ανανέωση άδειας διαμονής 

Οι άδειες διαμονής των αναγνωρισμένων προσφύγων και δικαιούχων επικουρικής προστασίας 

ανανεώνονται κατόπιν αιτήσεως στην εκδοθείσα αρχή πρίν τη λήξη της αρχικής άδειας 

διαμονής. Στις άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει να συντρέχουν και επιπλέον λόγοι για την 

ανανέωση της άδειας διαμονής όπως ισχύουν για τους πολίτες τρίτων χωρών (ανθρωπιστικοί 

λόγοι και προσωρινή προστασία).  

Βάσει του άρθρου 21 παρ. 3 του νόμου 4375/2016 (ΦΕΚ A’51/3-4-2016), οι άδειες διαμονής 

των αναγνωρισμένων προσφύγων και των δικαιούχων επικουρικής προστασίας έχουν τριετή 

διάρκεια. Η ανανέωση της άδειας γίνεται κατόπιν αιτήσεως από την Υπηρεσία Ασύλου, το 

αργότερο τριάντα μέρες πριν τη λήξη της άδειας. Μια εκπρόθεσμη αίτηση ωστόσο δεν θα 

πρέπει να δικαιολογεί αυτόματα και την απόρριψή της. Οι άδειες διαμονής ή η ανανέωσή τους 

δεν θα λαμβάνουν χώρα στην περίπτωση που εξετάζεται η αφαίρεση του καθεστώτος 

διεθνούς προστασίας, για λόγους δημοσίας τάξεως ή εθνικής ασφάλειας (βλ. άρθρο 24 παρ.2 

του Π.Δ.  141/2013, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 παρ.3 του νόμου 4375/2016). 

Το προηγούμενο νομικό καθεστώς του Π.Δ. 141/2013, στο άρθρο 24 παρ. 1&2, περίειχε 

παρόμοια πρόβλεψη για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, αν 

και ρύθμιζε τα δυο καθεστώτα σε διαφορετικές διατάξεις (παρ. 1 για τους πρόσφυγες και παρ. 

2 για την επικουρική προστασία). 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση για την εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης 

μέχρι στιγμής. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτούντες μετεγκατάσταση θα υπαχθούν στις σχετικές 

ρυθμίσεις για δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς θα οι αιτήσεις αυτές θα 

αναγνωρίσουν είτε το καθεστώς του πρόσφυγα είτε επικουρικό καθεστώς.  

Σχετικά με την ανανέωση των αδειών διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής βοήθειας και 

κατόπιν της εισαγωγής του άρθρου 8 παρ. 25 του νόμου το οποίο τροποποίησε τον Κώδικα 

Μετανάστευσης, ισχύουν τα εξής:  

- Οι νόμοι 4332/2015 και 4675/2016 ορίζουν ότι η αρμόδια αρχή για την έκδοση και ανανέωση 

των αδειών διαμονής ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι αποκλειστικά το Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής.  
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- Το άρθρο 8 παρ. 25 του νόμου 4332/2015 εισήγαγε το Άρθρο 19Α στο νόμο  4521/2014 και 

ενσωματώνει στον «Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» τη χορήγηση άδειας για 

ανθρωπιστικούς λόγους, διάρκειας δυο ετών, η οποία ρυθμιζόταν μέχρι τότε με ένα παρόμοιο 

τρόπο, υπό το νόμο 4251/2014, μέσω της υπ’ αρ. ΚΥΑ 30651 (ΦΕΚ Β’ 1453/5-6-2014). Η 

ανανέωση της σχετικής άδειας διαμονής εξαρτάται είτε από τους λόγους επί τους οποίους 

χορηγήθηκε η αρχική άδεια, οπότε ανανεώνεται για μια-δυο έτη, είτε από τους λόγους που 

αναφέρονται στον Κώδικα Μετανάστευσης (εργασία, εξαιρετικοί λόγοι). Υπάρχουν 

διαφοροποιημένες ρυθμίσεις για κάθε κατηγορία ανθρωπιστικών λόγων και ο Υπουργός 

μπορεί να ορίζει συγκεκριμένες κατηγορίες οι οποίες θα αποκτήσουν το δικαίωμα ανανέωσης 

της άδειας διαμονής κατόπιν απόφασης των αρμόδιων Επιτροπών του ν. 4251/2014, στην 

περίπτωση που οι αρχικοί λόγοι έχουν εκλείψει.   

-Το άρθρο 22 του νόμου 4375/2016 προβλέπει εξαιρετικώς τη χορήγηση μιας άδειας διαμονής 

διετούς διάρκειας από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών για 

ανθρωπιστικούς λόγους, σε άτομα με εκκρεμείς αιτήσεις για περισσότερο από 5 έτη (backlog), 

εκτός αν επιθυμούν να συνεχίσουν την διαδικασία χορήγησης ασύλου. Η άδεια αυτή 

ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής – Υπουργός 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότητησης κατά την υιοθέτηση της σχετική ρύθμισης- 

κατά το άρθρο 19Α του νόμου 4251/2014.. 

- Το άρθρο 8 παρ. 47&48 του νόμου 4332/2015 προβλέπει επίσης, ότι, κατόπιν της αιτήσεως 

και εντός της υποχρεωτικής προθεσμίας των 6 μηνών από την υιοθέτησή του, ανανεώνονται, 

σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις του άρθρου 19Α του νόμου 4251/2014 και οι άδειες 

διαμονής που εκδόθηκαν υπό το άρθρο 28 (ανθρωπιστικοί λόγοι) του Π.Δ. 114/2013 (παλιό 

σύστημα ασύλου) και η αίτηση ανανέωσης των οποίων είχε απορριφθεί. Αν οι λόγοι αρχικής 

έκδοσης έχουν αλλάξει, τότε η ανανέωση θα εξαρτηθεί από την απόφαση των αρμόδιων 

Επιτροπών του νόμου 4251/2014.  
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Γ. Έκδοση άδειας μόνιμης διαμονής ή μακράς διαμονής από δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας 

Οι ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση άδειας μόνιμης διαμονής ή μαρκάς διάρκειας διαμονής 

είναι ο νόμος 4332/2015 που τροποποιεί τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας βάσει 

της Οδηγίας 2011/98/EΕ και 2014/36/EΕ, καθώς και ο νόμος 4375/2016 που εισαγάγει την 

Οδηγία 2013/32/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη.  

Πρέπει να τονιστεί ότι κατά το ελληνικό δίκαιο, οι άδειες μόνιμης διαμονής (πενταετούς 

διάρκειας) χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι επενδυτές ή ιδιοκήτες ακινήτων 

(αξίας 250.000 € και πάνω) κατά άρθρο 20 Β του νόμου 4251/2014, όπως εισήχθη με το άρθρο 

8 παρ. 27 του νόμου 4332/2015.18  

Ο νόμος 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης», ενσωμάτωσε, inter 

alia, την Οδηγία 2011/51/EΕ. Το άρθρο 89 παρ. 1 (Προϋποθέσεις άδειας διαμονής μακράς 

διάρκειας) του νόμου 4251/2014 ορίζει ότι: «[...]Στον πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην 

Ελλάδα, νόμιμα και αδιάλειπτα, κατά τα πέντε (5) έτη αμέσως πριν από την ημερομηνία 

υποβολής της σχετικής αίτησης, [...], χορηγείται το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος [...]». 

Όσον αφορά τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, για τον καθορισμό της πενταετούς 

διάρκειας νόμιμης διαμονής πριν την αίτηση, στον υπολογισμό της περιόδου λαμβάνεται 

υπόψη κατά το ήμισυ η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης διεθνούς 

προστασίας βάσει της οποίας χορηγήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας και της 

ημερομηνίας έκδοσης της άδειας διαμονής κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 της 

Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 

2011 ή ολόκληρη η περίοδος, εφόσον υπερβαίνει συνολικά τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Οι 

διατάξεις του Άρθρου 89 αναφέρονται ρητά στους δικαιοούχους διεθνούς προστασίας, καθώς 

οι διατάξεις που αφορούν το καθεστώς των μακράς διάρκειας διαμένοντων δεν εφαρμόζονται 

σε πολίτες τρίτων χωρών που «[...]2[...] β) Εχουν λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα δυνάμει 

προσωρινής προστασίας ή ζητούν την άδεια να διαμείνουν για τον ίδιο λόγο και αναμένουν την 

έκδοση απόφασης σχετικά με το καθεστώς τους. γ) Έχουν λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα 

                                                           
18 Μόνιμη άδεια διαμονής χορηγούνται και στα μέλη οικογενείας Ελλήνων πολιτών κατ’ αρ. 83 εφόσον έχουν 
νόμιμη και συνεχή διαμονή στη χώρα για διάστημα πέντε ετών.  
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δυνάμει μορφών προστασίας εκτός της διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς 

υποχρεώσεις ή την εθνική νομοθεσία ή ζητούν την άδεια να διαμείνουν για τον ίδιο λόγο και 

αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους. δ) Εχουν υποβάλει αίτηση για να τους 

χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας, για την οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί σχετική 

απόφαση. ε) Εχουν προσωρινό καθεστώς διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Κώδικα, καθώς και στα μέλη της οικογένειας που τους συνοδεύουν, όπου αυτό προβλέπεται 

[...]» (Άρθρο 88 παρ. 2 Νόμος 4251/2014). Έτσι, οι πολίτες τρίτων χωρών που λαμβάνουν 

άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή οι οποίοι δικαιούνται προσωρινή προστασία, 

εξαιρούνται βάσει ορισμού από τις νομικές διατάξεις για τις άδειες διαμονής μακράς 

διάρκειας.  

Τέλος, «[…] 3. Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος 

είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής. Για τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας και τους ομογενείς, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας διαμονής επί 

μακρόν διαμένοντος είναι ο συντονιστής της κατά τόπο αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Κατά την παραλαβή της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ο δικαιούχος διεθνούς 

προστασίας παραδίδει την άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η οποία 

διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Ασύλου και παύει αυτοδικαίως να ισχύει..[…]» (Άρθρο 90 παρ.3 

Νόμος 4251/2014 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 8 παρ.39 Νόμος 4332/2015). 

Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν συνθήκες διευκόλυνσης στη διαδικασία απόκτησης 

μόνιμης ή μακράς άδειας διαμονής, οπότε οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ακολουθούν την 

ίδια διαδικασία με τους υπόλοιπους πολίτες τρίτων χωρών.  

Το Άρθρο 89 του Νόμου 4251/2014 ορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας 

διαμονής μακράς διαμονής: «1. Στον πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα, νόμιμα 

και αδιάλειπτα, κατά τα πέντε (5) έτη αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής 

αίτησης, […],χορηγείται το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά 

οι εξής προϋποθέσεις: α. Διαθέτει εισόδημα, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της 

οικογένειας του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της 

Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του 

αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προσαυξημένο κατά 
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10% για το σύνολο των συντηρούμενων μελών της οικογένειας του, συνυπολογιζομένου τυχόν 

ποσού προερχόμενου από επίδομα τακτικής επιδότησης ανεργίας. Στον υπολογισμό του 

εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη οι συνεισφορές των μελών της οικογένειας. Ο τακτικός 

χαρακτήρας του ανωτέρω εισοδήματος αποδεικνύεται ιδίως από την εκπλήρωση των 

ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων του. β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως 

προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων 

ημεδαπών, η οποία καλύπτει και τα μέλη της οικογένειας του.γ. Πληροί όρους ένταξης στην 

ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παράγραφος 2.[…]» και «[…] 2.[…] 

Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, στον υπολογισμό της περιόδου της παραγράφου 1 

λαμβάνεται υπόψη το ήμισυ της περιόδου μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης 

διεθνούς προστασίας βάσει της οποίας χορηγήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας και της 

ημερομηνίας έκδοσης της άδειας διαμονής κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 της 

Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 

2011 ή ολόκληρη η περίοδος, εφόσον υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες. […]» (Άρθρο 89 

παρ.1&2 Νόμος 4251/2014). 

Όσον αφορά την προϋπόθεση εισοδήματος, μια πιο ευνοϊκή ρύθμιση έχει κατ’ εξαίρεση 

θεσπιστεί στο Άρθρο 138 παρ.13, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 

2014, και εφόσον «[..] Πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο 

καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, πλην της προϋπόθεσης για την κατοχή επαρκούς 

εισοδήματος, όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 89 παράγραφος 1α του παρόντος, 

έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος εφόσον 

αποδεικνύουν ότι διαθέτουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ύψους 8.500 ευρώ, το οποίο 

έχει αποκτηθεί κατά τα δύο τελευταία οικονομικά έτη πριν την ημερομηνία υποβολής του 

σχετικού αιτήματος.» Η ρύθμιση αυτή παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.( Νόμος 

4332/2015 Άρθρο 8 παρ. 45). 

Σχετικά με τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που αποτελούν μέλη ευάλωτων ομάδων, 

δεν έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στην νομοθεσία με σκοπό την διευκόλυνση των συνθηκών 

πρόσβασής τους στη διαδικασία απόκτησης άδειας διαμονής. 
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Ο νόμος δεν συμπεριλαμβάνει ευνοϊκές διατάξεις/διευκολημένες διαδικασίες προς το 

συμφέρον ευάλωτων ομάδων. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας αυτής της κατηγορίας κατά 

την αίτηση για τη χορήγηση άδειων διαμονής μακράς ή μόνιμης διάρκειας υπάγονται στις 

ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται εν γένει για τους πολίτες τρίτων χωρών.  

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν συχνά και εμπόδια διοικητικής φύσεως οι οποίες μπορούν να 

κωλύουν τη διαδικασία χορήγησης της άδειας διαμονής μακράς διαρκείας ή μόνιμης 

διάρκειας, ειδικά όσον αφορά την προσκόμιση δυσεύρετων δικαιολογητικών, τα έξοδα των 

οποίων βαραίνουν τον ίδιο τον αιτούντα.19  

Η Διαδικασία Ασύλου είναι δωρέαν, συμπεριλαμβανομένης και της ανανέωσης των αδειών 

διαμονής. Ωστόσο, οι μόνιμες άδειες και άδειες μακράς διάρκειας, όπως είδαμε, χορηγούνται 

με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους υπόλοιπους πολίτες τρίτων χωρών. Το κόστος για 

τη χορήγηση των σχετικών αδειών εξαρτάται από τη διάρκειά τους. Δεν υπάρχουν επίσημα 

στοιχεία για το συνολικό κόστος που επιβαρύνει τον αιτούντα. Τα παράβολα, ανάλογα με τη 

διάρκεια της άδειας διαμονής, κυμαίνονται από 400€-900€, αλλά μπορεί να υπάρξει επιπλέον 

οικονομική επιβάρυνση, που μπορεί να οφείλεται στην πρόσλψη πληρεξούσιου δικηγόρου, 

ανάγκη προσκόμισης επικυρωμένων μεταφράσεων, αποδεικτικών εγγράφων, κτλ. 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύει μηνιαίες στατιστικές για τον αριθμό των υποβληθείσων 

αιτήσεων και την κατηγορία των αδειών διαμονής που αφορούν αλλά διαθέτει 

κατηγοριοποίηση μόνο φύλου και χώρας προέλευσης. Δεν καταγράφονται στατιστικά για τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας που αιτούνται άδεια διαμονής μακράς διάρκειας/μόνιμης 

διαμονής, ούτε και οι λόγοι απόρριψης των υποβληθείσων αιτήσεων.  

 

Τέλος, το ποσό χρηματοδότησης για τη νομική και υποστηρικτική αρωγή προς δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας έχει οριστεί στα 6.8 εκατ. ευρώ (συνολικός προϋπολογισμός).20 

                                                           
19 Βλ. Έκθεση του Συνόρου 2016, σελ. 161.  

20 Βλ. Σχετικά: MANAGING THE REFUGEE CRISIS EU Financial Support to Greece / https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-
package/docs/20161208/factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-_update_en.pdf. Το 
ποσό δεν διατίθεται αποκλειστικά για τη νομική υποστήριξη.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-_update_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-_update_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-_update_en.pdf
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ΙΙ) Πολιτογράφηση  

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τους δείκτες που σχετίζονται με την δυνατότητα απόκτησης της 

Ελληνικής Ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφης. Ο Κώδικας Ιθαγένειας [όπως έχει 

τροποποιηθεί.21 θέτει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις σχετικές διαδικασίες για την 

πολιτογράφηση.  

 

Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Οι άδειες διαμονής των αναγνωρισμένων προσφύγων και δικαιούχων επικουρικής 

προστασίας, συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες αδειών διαμονής που περιγράφονται στον 

Κώδικα Ιθαγένειας, ως τυπικό κριτήριο για την αίτηση πολιτογράφησης (Άρθρο 5 παρ. 1ε 

Νόμος 3284/2004 ως ισχύει).   

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και οι 

ανιθαγενείς επωφελούνται από ευνοϊκά κριτήρια στην κατάθεση αίτησης για πολιτογράφηση: 

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετά από 3 χρόνια νόμιμης διαμονής αντί για 7 χρόνια που 

προβλέπονται για τους πολίτες τρίτων χωρών (Άρθρο 5 παρ. 1δ Νόμος 3284/2004) και 

πληρώνουν μειωμένο παράβολο των 100 ευρώ αντί των 700 ευρώ (Άρθρο 6 παρ. 3 Νόμος 

3284/2004). Επιπλέον, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση 

πιστοποιητικού γεννήσεως εκδοθέντος από τη χώρα προέλευσής τους, καθώς αρκεί η 

προσκόμιση της απόφασης χορήγησης διεθνούς προστασίας (Article 6 παρ 3δ Νόμος 

3284/2004). 

Οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πολιτογράφησης για 

να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια, υπό την ίδια διαδικασία και σύμφωνα με τις ίδιες 

προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολίτες τρίτων χωρών. Άρα, πρέπει να τηρούν τις 

προϋποθέσεις της διαρκούς επταετούς νόμιμης διαμονής και να πληρώσουν παράβολο 700 

ευρώ.  

                                                           
21 Έχει τροποποιηθεί από το ΠΔ 92/2006 ΦΕΚ A’ 96/27.4.2006, Νόμο 3731/2008 ΦΕΚ A’263/23.12.2008, Νόμο 
3838 /2010 ΦΕΚ Α’ 49/24.3.2010, Νόμο 3870/2010 ΦΕΚ A’ 138, Νόμο 3938/2011 ΦΕΚ A’ 61/31.3.2011, Νόμο 
4251/2014 ΦΕΚ A’ 80/1.4.2014, Π.Δ. 64/2014 ΦΕΚ A’106/5.5.2014, Νόμο 4332/2015 ΦΕΚ A’ 76/9.7.2015, Νόμο 
4452/2017 ΦΕΚ A’17/15.2.2017, Νόμο 4456/2017 ΦΕΚ A’24/1.3.2017 
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Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για την αίτηση πολιτογράφησης και την απόκτηση της Ελληνικής 

ιθαγένειας, είναι ίδιες για τους πρόσφυγες, ανιθαγενείς, δικαιούχους επικουρικής προστασίας 

και τους υπόλοιπους πολίτες τρίτων χωρών και δη οι τυπικές προϋποθέσεις: ο αιτών πρέπει να 

είναι ενήλικας, να μην έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για εγκλήματα τελούμενα εκ 

προθέσεως την τελευταία δεκαετία, με ποινή τουλάχιστον ενός έτους ή τουλάχιστον έξι ετών 

ανεξαρτήτου χρόνου εκδόσεως της σχετικής καταδικαστικής απόφασης (η καταδίκη για την 

παράνομη είσοδο στη χώρα δεν παρεμποδίζει τη διαδικασία πολιτογράφησης), να μην 

εκκρεμεί εναντίον του διαδικασία έκδοσης ή άλλα ζητήματα σχετικά με την άδεια (Άρθρο 5 

παρ. 1 Νόμος 3284/2004).  Επίσης, πρέπει να τηρούνται και ουσιαστικές προϋποθέσεις όπως η 

επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας, κανονική ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή 

της χώρας και ικανότητα πραγματικής συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας (Άρθρο 5A 

Νόμος 3284/2004).  

Για τους πρόσφυγες και δικαιούχους επικουρικής προστασίας, τα έτη κατοχής άδειας διαμονής 

προσμετρούνται για το κριτήριο της νόμιμης διαμονής. Δεν υπάρχει ρητή αναφορά σχετικά με 

τον υπολογισμό και της περιόδου κατά την οποία ο αιτών την πολιτογράφηση περίμενε να 

αποκτήσει διεθνή προστασία (δηλαδή αν προσμετράται και η περίοδος κατά την οποία ήταν 

αιτών διεθνούς προστασίας). Ωστόσο, θα ήταν δύσκολο να υποστηριχθεί ότι η περίοδος αυτή 

υπολογίζεται και για το κριτήριο της διαμονής, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ο Νόμος 

4375/2016 ορίζει ότι το δικαίωμα του αιτούντος διεθνούς προστασίας για διαμονή στη χώρα 

δεν σημαίνει αυτομάτως ότι εγκαθιδρύεται και προσδοκία απόκτησης άδειας διαμονής (άρθρο 

37 (Άρθρο 9 της Οδηγίας)) ενώ υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των ορισμών της «άδειας 

διαμονής» και της «κάρτας αιτούντος διεθνούς προστασίας» (Άρθρο 34 (Άρθρα 2 και 4 της 

Οδηγίας).   

Από την άλλη, σχετικά με τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ο υπολογισμός της 

περιόδου διαμονής των πέντε ετών νόμιμης διαμονής πριν την αίτησή τους για άδεια 

διαμονής μακράς διάρκειας, συμπεριλαμβάνει ρητά και την περίοδο αναμονής για την 

εξέταση της αίτησής τους για διεθνή προστασία – είτε ολικά είτε μερικώς – (Άρθρο 89 παρ. 2 

Νόμος 4251/2014).  
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Σχετικά με την εξετάση του κριτηρίου της «ένταξης» του αιτούντος στην Ελληνική κοινωνία και 

ειδικά στην οικονομική ζωή της χώρας, ο Κώδικας θέτει κάποια κρίσιμα κριτήρια: 

επαγγελματική ή άλλη οικονομική δραστηριότητα, εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, 

καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα. Έτσι, η αίτηση πολιτογράφησης πρέπει να συνοδεύεται 

από αποδείξεις/τιμολόγια, φορολογικές δηλώσεις των προηγούμενων ετών και αριθμό 

μητρώου ασφάλισης, έγγραφα που αποδεικνύουν κυριότητα επί ακινήτων, περιουσιακή 

κατάσταση, χωρίς βέβαια να υπάρχει ανάκγη απόδειξης επαρκούς ή όχι εισοδήματος (Άρθρο 

5A παρ.1β Νόμος 3284/2004). Η Επιτροπή Πολιτογράφησης τότε γνωμοδοτεί επί της 

πλήρωσης των ως άνω κριτηρίων (Άρθρα 5A παρ.2 και 12 Νόμος 3284/2004) κατόπιν 

συνεντεύξεως με τον αιτούντα ο οποίος καλείται να υποβάλλει ό, τι επιπλέον χρήσιμα στοιχεία 

διαθέτει για να υποστηρίξει ότι πληροί τους όρους πολιτογράφησής του (Άρθρο 7 παρ. 3 

Νόμος 3284/2004).  

Για την αξιολόγηση της ένταξης του αιτούντος στην Ελληνική κοινωνία, ο Νόμος αναφέρει 

κάποιους συγκεκριμένους όρους: την εξοικοίωση με την Ελληνική ιστορία και κουλτούρα, τη 

δημόσια ή φιλανθρωπική δράση, παρακολούθηση μαθημάτων σε εκπαιδευτικά κέντρα, τη 

συμμετοχή σε κοινωνικές ενώσεις ή ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν Έλληνες ως μέλη, να 

αποδείξει οικογενειακούς δεσμούς με Έλληνες (ακόμα και εξ αγχιστείας). Περαιτέρω, για την 

ικανότητα συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας, δίνεται έμφαση στη συμμετοχή σε 

συλλογικές κοινότητες, πολιτικές ομάδες, ή ενώσεις, καθώς και η εκλογή σε τοπικές αρχές 

πρώτου βαθμού. Ο νόμος προβλέπει και τη δυνατότητα γραπτής εξέτασης, η οποία 

οργανώνεται από την Επιτροπή για την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων των 

ουσιαστικών κριτηρίων (Άρθρα 5Α παρ. 3 και 7 παρ. 5 Νόμος 3284/2004). Βέβαια, η σχετική 

Υπουργική Απόφαση επί των όρων και του περιεχομένου τέτοιας γραπτής εξέτασης δεν έχει 

ακόμα εκδοθεί.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εκφράσει τον προβληματισμό του σχετικά με τις ελλείψεις στη 

διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων ενώπιον των Επιτροπών και έχει προτείνει 

συγκεκριμένες οδηγίες καθώς και πιο αντικειμενικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και 

των γραπτών εξετάσεων. Ο Συνήγορος έχει λάβει ένα σημαντικό αριθμό καταγγελιών όσον 

αφορά τις συνεντεύξεις (διαφοροποιήσεις στη δυσκολία και το περιεχόμενο των ερωτήσεων, 



24  ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

εχθρική στάση των μελών της Επιτροπής, ανάγκη επικαιροποίησης του Οδηγού Ελληνικής 

Ιστορίας, Γεωγραφίας και Πολιτισμού, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και 

προτείνεται στους αιτούντες).22  

Η αρμόδια αρχή η οποία ελέγχει την πλήρωση των τυπικών κριτηρίων, μόλις τα διαπιστώσει, 

προχωράει στην αναζήτηση ex officio του ποινικού μητρώου του αιτούντος, της βεβαίωσης ότι 

δεν εκκρεμεί απόφαση έκδοσης εναντίον του και μέσω της αστυνομικού τμήματος της 

περιοχής διαμονής του, στέλνει αίτημα προς τις αρχές ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη, για να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν ζητήματα δημόσιας ή εθινκής ασφάλειας. 

Οπότε, δεν υποχρεούται ο αιτών να προσκομίσει τα ως άνω συγκεκριμένα έγγραφα. Οι αρχές 

ασφάλειας πρέπει να απαντήσουν μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών, αλλά σε κάθε 

περίπτωση μπορούν να διαβιβάσουν την γνωμοδότησή τους απευθείας στον Υπουργό 

Εσωτερικών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Η παράλειψη των αρχών ασφαλείας να 

απαντήσουν εγκαίρως δεν εμποδίζει τον Υπουργό από το να αποφανθεί επί του αιτήματος 

(Άρθρο 7 παρ. 1-3 Νόμος 3284/2004). 

Όπως είδαμε, υπάρχει και το κριτήριο περί ποινικού μητρώου στην πολιτογράφηση. 

Συγκεκριμένα, ο αιτών δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που τέλεσε 

εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, 

σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή τουλάχιστον έξι μηνών και 

ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του 

πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης 

σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, 

εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, εγκλήματα 

σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (ν. 

3625/2007, ΦΕΚ 290 Α) εγκλήματα συγκρότησης ή ένταξης ως μέλους σε εγκληματική 

οργάνωση κατά την έννοια του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και εγκλήματα του άρθρου 

                                                           
22 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2015, σελ.80, διαθέσιμο στο:  
https://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.ehtisies_ektheseis_documents.356733.  

 

https://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.ehtisies_ektheseis_documents.356733
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187 Α του Ποινικού Κώδικα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, ληστείας, 

απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, 

ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, 

λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση μεταναστών 

που στερούνται τίτλου παραμονής στο εσωτερικό της Χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή 

προώθησης τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη (άρθρο 5 παρ. 1β 

Νόμος 3284/2004).  

Το Άρθρο 8 παρ.41 του Νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ A’ 76/9-7-2015) αντικατέστησε το Άρθρο 134 

παρ.2 του Νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ A’ 80/1-4-2014) σχετικά με τη σύνθεση της ειδικής 

τριμελούς Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τα μέλη 

των οποίων είναι αρμόδια να αποφανθούν προσωρινά ή τελικώς επί της αδυναμίας 

προσκόμισης έγκυρου διαβατηρίου από τον πολίτη τρίτης χώρας. Η Επιτροπή, σύμφωνα με το 

Νόμο 4332/2105 αποτελείται από: «α. έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή αυτού, β. τον προϊστάμενο του 

αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου 

Τμήματος, γ. έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος προτείνεται από τον Διευθυντή 

της Υπηρεσίας Ασύλου.» αντί « α. έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή αυτού, β. τον προϊστάμενο του 

αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου 

Τμήματος, γ. έναν υπάλληλο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.».  

Όλοι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) 

και ανιθαγενείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γεννήσεως 

εκδοθέντος από τη χώρα προέλευσής τους, και αντ’ αυτού μπορούν να προσκομίσουν την 

απόφαση που τους απονέμει διεθνή προστασίας: «[…] Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος 

διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής 

προστασίας ή είναι Ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η 

πράξη αναγνώρισης του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής 
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προστασίας ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην 

Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.[…]» (Άρθρο 6 παρ 3δ Νόμος 3284/2004). 

Επιπλέον, ο Νόμος, υπό την ίδια διάταξη προβλέπει ότι «Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί 

αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ` του 

άρθρου 84 του ν. 3386/2005, αρκεί η άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές 

σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη […]».  

Πρέπει να τονιστεί ότι ειδικά στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης έγκυρου 

διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής, κατόπιν 

εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής, ειδικά αν ο αιτών επικαλεστεί συγκεκριμένες 

εξαιρέσεις σχετικά με θέματα δημοσίας τάξεως ή ασφάλειας (Άρθρο 134 παρ.2 Νόμος 

4251/2014).  

Ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας δεν προβλέπει ευνοϊκότερες διαδικασίες για τα άτομα που 

ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες κατά την υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση. Σύμφωνα με 

Νομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η παρουσία του αιτούντος και η 

συνέντευξή του ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι υποχρεωτική ακόμα και αν 

είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, -  αρκεί το πρόβλημά του να μην παρεμποδίζει τη παρουσία 

του και την επικοινωνία του με την Επιτροπή - ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από τρίτο 

άτομο ή τεχνική υποστήριξη. Σε αυτή την περίπτωση, η συνέντευξη θα λάβει χώρα, ανάλογα 

με την κοινή πρακτική και συγκεκριμένους κανόνες. Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο σε 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπου για αντικειμενικούς λόγους η συνέντευξη εκ του νόμου δεν 

δικαιολογείται ως σκόπιμο ούτε μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση για την πλήρωση των όρων 

της πολιτογράφησης (ΝΣΚ, Γνωμοδότηση υπ’ αρ. 45/2006). 
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Β) ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ  

Είδαμε για την πολιτογράφηση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Τι γίνεται όμως στην 

περίπτωση πολιτογράφησης των απογόνων τους; 

Η υιοθέτηση του Νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ A’ 76/9-7-2015) τον Ιούλιο του 2015, το οποίο 

τροποποίησε τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένεις, προβλέποντας την δυνατότητα πολιτογράφησης 

των ανηλίκων/μεταναστών δεύτερης γενιάς, ήταν σημαντικότατη και αποτέλεσε ένδειξη 

προόδου. Πρέπει να τονιστεί ότι μετά την υπ΄αρ. 460/2013 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, 

η οποία και κήρυξε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Νόμου 3838/2010 σχετικά με την 

απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας μέσω γεννήσεως ή/και μετά την εξαετή φοίτηση σε 

Ελληνικό σχολείο, δεν είχε υιοθετηθεί άλλη διάταξη, δημιουργώντας έτσι ένα νομικό κενό επί 

του θέματος.  

Ο Νόμος 4332/2015 διευκολύνει την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από μετανάστες 

δεύτερης γενιάς, ορίζοντας κριτήρια που αναφέρονται στην εγγραφή σε σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι α) Με 

δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, τέκνο αλλοδαπών 

που  γεννιέται στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατόπιν της 

εγγραφής του στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της 

συνέχισης παρακολούθησης ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-

αίτησης και της προηγούμενης συνεχούς νόμιμης διαμονής του ενός εκ των γονέων του επί 

πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή του (Άρθρο 1 Νόμος 4332/2015) και β) Με δήλωση 

και αίτηση, λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα 

και νόμιμα στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης 

σε ελληνικό σχολείο, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα 

τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης αρκεί η επιτυχής ολοκλήρωση της απαιτούμενης φοίτησης να αποδεικνύεται με 

σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής (Άρθρο 1 Νόμος 4332/2015 το οποίο εισάγει το άρθρο 

1B στο Νόμο 3284/2004). 
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Γ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  

Ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας ορίζει συγκεκριμένο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας πολιτογράφησης. Συγκεκριμένα, μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από την υποβολή της 

αίτησης πρέπει να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση (Άρθρο 31 παρ.2 Νόμος 3284/2004).  Αν η 

διαδικασία δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσα στο ως άνω διάστημα, τότε η αρμόδια αρχή 

πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τον αιτούντα για τους λόγους καθυστέρησης (Άρθρο 31 παρ.3 

Νόμος 3284/2004). Βέβαια, υπάρχουν ακόμα σοβαρές καθυστερήσεις και ο χρόνος αναμονής 

για την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη πολλές φορές υπερβαίνει το 

διάστημα των πέντε ετών.23  

Σύμφωνα με το ίδιο το τμήμα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (όπως αναφέρεται σε 

Οδηγό αναρτημένο στην αντίστοιχη ιστοσελίδα), η μέση διάρκεια της διαδικασίας 

πολιτογράφησης είναι ένα έτος για όλους τους πολίτες τρίτων χωρών, πρακτικά δύο-τέσσερα 

έτη.24   

 

Δ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας, απαιτείται η καταβολή 

ποσού 100€  (παράβολο) για την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης από πρόσφυγες. Στην 

περίπτωση των δικαιούχων επικουρικής προστασίας, το τέλος ανέρχεται σε 700 ευρώ. Για 

επανεξέταση της υπόθεσης απαιτείται καινούριο παράβολο 200 ευρώ. Δεν υπάρχουν στοιχεία 

για άλλα έξοδα σχετικά με εξετάσεις γλωσσομάθειας ή μεταφράσεις εγγράφων. Το κόστος 

ποικίλλει και εξαρτάται από το αν ο δικαιούχος προσλαμβάνει δικηγόρο, χρησιμοποιεί 

ιδιωτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες του κράτους και το ποσό ή το έιδος των εγγράφων που 

πρέπει να προσκομισθούν. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά δύσκολο να καθοριστεί το συνολικό 

κόστος της διαδικασίας πολιτογράφησης. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία για κάθε κατηγορία αλλοδαπού 

(δικαιούχοι διεθνούς προστασίας κτλ), αλλά για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών. 

                                                           
23 ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση του 2016, σελ. 90.  

24 Βλ. τον Οδηγό της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών: 
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/Odhgies-Ithageneias.pdf.  

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/Odhgies-Ithageneias.pdf
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Συγκεκριμένα, το 2016, χορηγήθηκε ιθαγένεια σε συνολικά 3624 υπήκοους τρίτων χωρών σε 

σύγκριση με 1487 το 2015, αλλά ο αριθμός αυτός δεν περιορίζεται στους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας.25 Αυτό αντιπροσωπεύει ποσοστό επιτυχίας 17,4% επί συνόλου 20797 

αποφάσεων περί ιθαγένειας που ελήφθησαν το 2016. Στο τέλος του 2016 εκκρεμούσαν 45451 

αιτήσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία για τους 

λόγους για τους οποίους απορρίπτονται οι αιτήσεις.  

 

ΙΙΙ) Οικογενειακή Επανένωση  

Α) Επανένωση οικογενειών και καθεστώς συγγενών 

Το Π.Δ. 141/2013, Άρθρο 24 [ΦΕΚ A' 226/ 21-10-2013] όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 

παρ.3 Νόμος 4375/2016 (ΦΕΚ A’51/3-4-2016), αποτελεί το νομικό πλαίσιο για την ρύθμιση των 

δικαιωμάτων των μελών της οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 

Το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 4375/2016 αντικατέστησε το άρθρο 23 του Π.Δ. 141/2013 (Άρθρο 

23 της Οδηγίας) για τη «Διατήρηση της Οικογενειακής Ενότητας», προβλέποντας ότι τα μέλη 

της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας τα οποία δεν δικαιούνται αυτοτελώς 

διεθνή προστασία, θα απολαμβάνουν παρόμοιο καθεστώς και δικαιώματα (αρχή της 

οικογενειακής ενότητας) εφόσον αυτό είναι συμβατό με άλλο καθεστώς που τα μέλη αυτά 

τυχόν απολαμβάνουν (Άρθρο 23 παρ.2 του Π.Δ. 141/2013 όπως ισχύει). Οι διάταξη αυτή έχει 

εφαρμογή και στους γονείς του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, οι οποίοι συγκατοικούσαν 

με την οικογένεια κατά το χρόνο αναχώρησης από τη χώρα καταγωγής, ήταν δε τότε 

εξαρτημένοι από αυτόν, ενόλω ή κατά κύριο λόγο, εφόσον βρίσκονται στη χώρα και δεν 

πληρούν ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση καθεστώτος διεθνούς προστασίας. 

(Άρθρο 23 παρ.5 Π.Δ. 141/2013 όπως ισχύει). 

Δεν υπάρχει διάταξη για την εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης μέχρι στιγμής. Το 

Π.Δ. 131/2006 «εναρμόνιση του Ελληνικού δικαίου με την Οδηγία του Συμβουλίου 2003/86/ΕΚ 

επί του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης» (ΦΕΚ A’ 143/13.7.2006)» όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 167/2008 (ΦΕΚ A’ 223/ 4-11- 2008)) και Π.Δ. 113/2013 (ΦΕΚ A’146), 

                                                           
25 Βλ. Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών: http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-
eca84e2ec9b9/StatsCategory2011-2016-070217.pdf.  

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/StatsCategory2011-2016-070217.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/StatsCategory2011-2016-070217.pdf
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παραμένει εφαρμοστέο, αν και περιορίζεται αποκλειστικά στην οικογενειακή επανένωση των 

αναγνωρισμένων προσφύγων (Άρθρο 139 παρ.3 4251/2014). Έτσι, οι διακιούχοι επικουρικής 

προστασίας δεν δικαιούνται οικογενειακή επανένωση, καθώς το Π.Δ. 131/2006 αναφέρεται 

ρητά σε πρόσφυγες. Από την άλλη, ο νόμος 4251/2014 εξαιρεί και αυτό από τις διατάξεις 

οικογενειακής επανένωσης τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας όπως ορίζεται εξάλλου 

και από την Οδηγία του Συμβουλίου 2003/86/EC (Άρθρο 69 παρ. 2γ Νόμος 4251/2014).  

Το Άρθρο 8 παρ. 25 του Νόμου 4332/2015 εισήγαγε το Άρθρο 19Α στο Νόμο 4251/2014, το 

οποίο προβλέπει τη χορήγηση και ανανέωση των άδειων διαμονής για ανθρωπιστικούς 

λόγους, συμπεριλαμβάνοντας και ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών. Υπάρχουν διαφοροποιημένες 

διατάξεις για μέλη οικογένειας που συνοδεύουν δικαιούχο ανθρωπιστικής προστασίας, τα 

οποία δεν μπορούν να λάβουν αυτοτελώς προστασία, και η δυνατότητα (ή οχι) της απόλαυσης 

παρόμοιου καθεστώτος υπό την αρχή της οικογενειακής ενότητας ορίζεται αποκλειστικά μόνο 

για συγκεκριμένες κατηγορίες [όπως μέλη με σοβαρά ψυχικά ή σωματικά προβλήματα, μέλη 

τα οποία έχουν μετά από απόρριψη αιτήματος ασύλου παραπεμφθεί σε καθεστώς 

ανθρωπιστικής προστασίας κτλ.]. Πρέπει να τονιστεί, ωστόσο, ότι υπό τους γενικούς όρους 

οικογενειακής επανένωσης, οι σχετικές άδειες διαμονής εκδίδονται πάντα για τα ανήλικα 

τέκνα και μερικές φορές για τους συζύγους.  

Το Άρθρο 22 Νόμος 4375/2016 προβλέπει ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του 

Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να χορηγεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους 

σε αιτούντες διεθνή προστασία, οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου αιτούντος σε ισχύ, των οποίων 

η αίτηση είχε υποβληθεί το αργότερο έως και τις 31.7.2012 και η εξέτασή της οποίας εκκρεμεί 

σε β` βαθμό, εκτός εάν συντρέχει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή για τη δημόσια τάξη, 

ιδίως λόγω τελεσίδικης καταδίκης του αιτούντος για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος. Τα 

μέλη της οικογένειας δικαιούνται παρόμοιο νομικό καθεστώς και προνόμια σε αυτή την 

περίπτωση. 

Σύμφωνα με  το Π.Δ. 80/2006 σχετικά με την προσωρινή προστασία (ΦΕΚ A’ 82/ 14-4-2006) 

μέλη της οικογένειας των δικαιούχων προσωρινής προστασίας θεωρούνται α. οι σύζυγοι και 

τα ανήλικα τέκνα και β. οι κοντινοί συγγενείς οι οποίοι εξαρτώνται μερικώς ή ολικώς από το 

δικαιούχο (Άρθρο 15 παρ.1). Η άδεια διαμονής σε αυτή την περίπτωση, χορηγείται κατά την 
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άφιξή τους στη χώρα (Άρθρο 15 παρ.7). Η προσωρινή προστασία ομώς δεν έχει ακόμα 

ενεργοποιηθεί στην Ελλάδα. 

 

B) Ορισμός «οικογένειας» 

Το Άρθρο 13 (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2003/86/EΚ) του Π.Δ. 131/2006, προβλέπει ευρύτερο 

ορισμό των μελών της οικογένειας των προσφύγων απ΄ό, τι για τα αντίστοιχα των πολιτών 

τρίτων χωρών που δικαιούνται οικογενειακή επανένωση. Εκτός από τους συζύγους και τα 

ανήλικα τέκνα, οι πρόσφυγες μπορούν να αιτηθούν την οικογενειακή επανένωση: α) με τα 

ενήλικα (ανύπαντρα) τέκνα τα οποία έχουν αδυναμία αυτοσυντήρησης λόγω προβλημάτων 

υγείας, β) με τους γονείς, με τους οποίους συζούσαν πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα και οι 

οποίοι εξαρτώνται από αυτούς και γ) τους συντρόφους τους με τους οποίους διατηρούν 

μακρόχρονη σχέση (Άρθρο 13 παρ.1 Π.Δ. 131/2006). Αν ο πρόσφυγας είναι ταυτόχρονα και 

ασυνόδευτο ανήλικο, τότε θα επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση: α) με τους εξ αίματος 

πρώτου βαθμού ανιόντες του και β) με το νόμιμο επίτροπο ή άλλο μέλος της οικογένειας του, 

εφόσον ο ανήλικος δεν έχει εξ αίματος ανιόντες ή αυτοί δεν μπορούν να εντοπισθούν (Άρθρο 

13 παρ.2 Π.Δ.131/2006). 

Το Άρθρο 21 παρ. 3 του νόμου 4375/2016 αντικατέστησε το άρθρο 24 του Π.Δ. 141/2013 

(αντίστοιχο άρθρο 24 της Οδηγίας) και προβλέπει ρητά μία ομοιογενή προσέγγιση όσον 

αφορά την έκδοση αδειών διαμονής και τα δικαιώματα όλων των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας (πρόσφυγες, δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και των μελών των οικογενειών 

τους, οι οποίοι πρόκεται να λάβουν παρόμοιο καθεστώς και προνόμια (οικογενειακή 

επανένωση, άρθρο 21 παρ. 2 Νόμου 4375/2016, άρθρο 23 Π.Δ. 141/2013/ άρθρο 23 της 

Οδηγίας). Ωστόσο, το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης δεν ρυθμίζεται αναλόγως, 

καθώς το Π.Δ. 131/2006 αναφέρεται ρητά σε πρόσφυγες και το άρθρο 69 του Νόμου 

4251/2014 ορίζει το πλαίσιο των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στην οικογενειακή επανένωση 

των πολιτών τρίτων χωρών, οι «σπόνσορες/συντηρούντες» των οποίων διαμένουν στην 

Ελλάδα βάσει καθεστώτος επικουρικής προστασίας (άρθρο 69 παρ. 2γ Ν. 4251/2014). Έτσι, οι 

δικαιούχοι επικουρικής προστασίας δεν δικαιούνται καθόλου οικογενειακή επανένωση. 
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Δεν υπάρχει καμία ρύθμιση για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης μέχρι στιγμής. Τα άτομα, 

ωστόσο, που επανατοποθετούνται θα πρέπει να υπάγονται στις ρυθμίσεις των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας, καθώς θα λάβουν είτε το καθεστώς του πρόσφυγα είτε επικουρική 

προστασία. 

Το άρθρο 8 παρ. 25 του Ν. 4332/2015 προσθέτει το άρθρο 19Α στον Ν. 4521/2014, που 

προβλέπει την έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και 

περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών ανθρωπιστικών λόγων. Υπάρχουν 

διαφοροποιημένες και όχι ρητές διατάξεις για τα μέλη της οικογένειας που μπορούν να 

λάβουν παρόμοιο νομικό καθεστώς και παροχές σύμφωνα με την αρχή της οικογενειακής 

ενότητας, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα. Το άρθρο 22 του Ν. 4375/2016 προβλέπει τη 

χορήγηση από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης (Υπουργείο Εσωτερικών) άδειας 

διαμονής διάρκειας 2 ετών για ανθρωπιστικούς λόγους, ανανεώσιμης από το Υπουργείο 

Μετανάστευσης, στους αιτούντες διεθνή προστασία των οποίων η αίτηση εκκρεμεί για 

περισσότερο από 5 χρόνια. Τα μέλη της οικογένειάς τους έχουν δικαίωμα σε ανάλογο 

καθεστώς για αυτή την κατηγορία εάν διαμένουν στη χώρα. Ωστόσο, για τους δικαιούχους που 

υπάγονται σε ανθρωπιστικό καθεστώς και επιθυμούν την επανένωσή τους με τα μέλη της 

οικογένειας τα οποία δεν βρίσκονται στη χώρα, φαίνονται να μένουν εκτός ρύθμισης και άρα 

δεν δικαιούνται οικογενειακή επανένωση, καθώς το άρθρο 69 του νόμου 4251/2014 αποκλείει 

από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του περί οικογενειακής επανένωσης τους πολίτες 

τρίτων χωρών, ο «σπόνσορας» των οποίων κατοικεί στην Ελλάδα με βάση καθεστώτος 

επικουρικής ή άλλης προστασίας (άρθρο 69 παρ. 2.γ του Ν. 4251/2014). 

Σύμφωνα με το ΠΔ 80/2006 για την προσωρινή προστασία (ΦΕΚ Α '82 / 14-4-2006) μέλη της 

οικογένειας του δικαιούχου προσωρινής προστασίας θεωρούνται α. Οι σύζυγοι και τα ανήλικα 

τέκνα και β. οι στενοί συγγεννείς οι οποίοι εξαρτώνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από 

τον δικαιούχο (Άρθρο 15 παρ.1 / διατήρηση της οικογενειακής ενότητας) και χορηγείται άδεια 

διαμονής παρόμοια με εκείνη του δικαιούχου κατά την άφιξή τους στη χώρα (άρθρο 15 παρ. 

7). Η προσωρινή προστασία δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. 
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Γ) Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση 

Το Προεδρικό Διάταγμα 131/2006 «εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (ΦΕΚ Α 

'143/13.7.2006), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 167/2008 και 113/2013 (ΦΕΚ A'146), 

εξακολουθεί να ισχύει και εφαρμόζεται αποκλειστικά στους πρόσφυγες (άρθρο 139 παρ. 3 

4251/2014, ΦΕΚ A '80/1-4-201). 

Το Άρθρο 14 του Π.Δ. 131/2006 (άρθρο 5 παρ. 4, 11/12 Οδηγία 2003/86 / ΕΚ), καθορίζει τις 

προϋποθέσεις υποβολής / εξέτασης της αίτησης οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων:  

 

- Ελάχιστος χρόνος διαμονής: Δεν υπάρχει απαίτηση ελάχιστου χρόνου διαμονής για τον 

πρόσφυγα ώστε να υποβάλει αίτηση οικογενειακής επανένωσης. Η αίτηση μπορεί να 

υποβληθεί αμέσως μετά τη χορήγηση της προστασίας. Εάν η αίτηση για οικογενειακή 

επανένωση δεν υποβληθεί εντός τριών μηνών από τη χορήγηση του καθεστώτος του 

πρόσφυγα - εκτός εάν ο πρόσφυγας είναι ασυνόδευτος ανήλικος- απαιτείται η υποβολή 

πρόσθετων εγγράφων και ιδίως απόδιεξη οικονομικών πόρων (άρθρο 14 παράγραφος 3) 

όπως απαιτείται για άλλους πολίτες τρίτων χωρών (άρθρο 70 του Ν. 4251/20140). Το 

άρθρο 21 παράγραφος 3 του νόμου 4375/2016 αντικαθιστά το άρθρο 24 του ΠΔ 141/2013 

(άρθρο 24 της Οδηγίας) και προβλέπει ρητά την ομοιόμορφη προσέγγιση όσον αφορά τις 

άδειες διαμονής και τα δικαιώματα όλων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας (καθεστώς 

πρόσφυγα, επικουρική προστασία) και τα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία έχουν 

παρόμοιο νομικό καθεστώς και παροχές (αρχή της οικογενειακής ενότητας) (άρθρο 21 

παράγραφος 2 του νόμου 4375/2016, άρθρο 23 του ΠΔ 141/2013 / άρθρο 23 της 

Οδηγίας). Παρόλα αυτά, το δικαίωμά τους για οικογενειακή επανένωση δεν ρυθμίζεται 

αναλόγως, καθώς το Π.Δ. 131/2006 αναφέρεται ρητά στους πρόσφυγες - και οι 

ευνοϊκότερες διατάξεις του δεν ισχύουν για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας 

όπως θα έπρεπε - και βάσει του άρθρου 69 του Ν. 4251/2014 εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής των διατάξεων περί οικογενειακής επανένωσης οι υπήκοοι τρίτων χωρών / 

μεταναστών, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα βάσει επικουρικής μορφής προστασίας 

(άρθρο 69 παρ. 2.γ του Ν. 4251/20140). Επομένως, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας 
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δεν δικαιούνται καθόλου οικογενειακή επανένωση. Το άρθρο 8 παρ. 25 του Ν. 4332/2015 

προσθέτει το άρθρο 19Α στο Ν. 4521/2014, το οποίο προβλέπει την έκδοση και ανανέωση 

αδειών παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

κατηγοριών ανθρωπιστικών λόγων. Το Άρθρο 22 Νόμος 4375/2016 προβλέπει επίσης την 

παραχώρηση από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης (Υπουργείο Εσωτερικών) άδειας 

διαμονής διάρκειας 2 ετών για ανθρωπιστικούς λόγους, ανανεώσιμης από το Υπουργείο 

Μετανάστευσης, στους αιτούντες διεθνή προστασία των οποίων η αίτηση εκκρεμεί για 

περισσότερα από 5 χρόνια. Το δικαίωμα των προσώπων που υπόκεινται σε ανθρωπιστικό 

καθεστώς για επανένωση με τα μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονται εκτός της 

χώρας δεν διέπεται από ρύθμιση, επομένως δεν την δικαιούνται, δεδομένου ότι το άρθρο 

69 του Ν. 4251/2014 αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του περί 

οικογενειακής επανένωσης υπήκοος τρίτων μεταναστών, των ο οποίων ο «σπόνσορας» 

βρισκεται στην Ελλάδα βάσει επικουρικής μορφής προστασίας σύμφωνα με τις διεθνείς 

υποχρεώσεις, την εθνική νομοθεσία ή την πρακτική των κρατών μελών (άρθρο 69 παρ. 2.γ 

του Ν. 4251/2014). Βέβαια, αν υπαχθεί σε άλλη κατηγορία διαμονής του Κώδικα 

Μετανάστευσης, μπορεί μετά από τουλάχιστον 2 επιπλέον έτη διαμονής τους να αιτηθεί 

την οικογενειακή του επανένωση (άρθρο 70 Ν. 4521/2014 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 4332/2015). Το ΠΔ 80/2006 για την προσωρινή προστασία (ΦΕΚ A 

'82/14-4-2006) προβλέπει την οικογενειακή επανένωση χωρίς προηγούμενο ελάχιστο 

χρόνο διαμονής (άρθρο 15), αλλά η προσωρινή προστασία δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. 

- Ελάχιστο Εισόδημα: Δεν υπάρχει οικονομική απαίτηση για την οικογενειακή επανένωση 

των προσφύγων εάν ο πρόσφυγας υποβάλει την αίτησή του μέσα σε διάστημα 3 μηνών 

από τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα (άρθρο 14 παρ. 1, 3 ΠΔ 131/2006 όπως 

τροποποιήθηκε μεταφέροντας τα άρθρα 5 παρ. 4, 11 και 12 της Οδηγίας 2003/86 / ΕΚ. Εάν 

η αίτηση για οικογενειακή επανένωση ενός πρόσφυγα δεν υποβληθεί εντός τριών μηνών 

μετά τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα, πρέπει να πληρούνται πρόσθετες 

προϋποθέσεις - εξαιρουμένων των ασυνόδευτων ανηλίκων και ειδικότερα: «[…] ii) 

εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής αρχής ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, από 

το οποίο να αποδεικνύεται ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, 
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επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειας του, το οποίο δεν προέρχεται από το 

σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο 

από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξημένο κατά 20% για τη 

σύζυγο και κατά 15% για κάθε γονέα και τέκνο […]» (14 παρ. 1δii. Π.Δ. 131/2006 ως 

ισχύει). Η ανωτέρω διάταξη είναι πανομοιότυπη με τη σχετική διάταξη που ρυθμίζει την 

οικογενειακή επανένωση των υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2β 

Νόμος 4251/2014 όπως τροποποιήθηκε. Στην περίπτωση της οικογενειακής επανένωσης 

με τους γονείς, είναι περαιτέρω αναγκαίο να προσκομιστεί: i) βεβαίωση δημόσιου φορέα 

κοινωνικής ασφάλισης με την οποία αποδεικνύεται ότι ο πρόσφυγας διαθέτει πλήρη 

ασφάλιση ασθένειας ως προς το σύνολο των κινδύνων που προβλέπονται για τις 

αντίστοιχες κατηγορίες εργαζομένων ημεδαπών, η οποία να καλύπτει και τα μέλη της 

οικογένειας του που θα συντηρούνται από αυτόν, ή ii) εκκαθαριστικό σημείωμα 

φορολογικής αρχής ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να 

αποδεικνύεται ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για 

τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειας του, το οποίο δεν προέρχεται από το σύστημα 

κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις 

ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και 

κατά 15% για κάθε γονέα και τέκνο και  iii) επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή 

σύμβαση μίσθωσης κατοικίας θεωρημένη από δημόσια οικονομική υπηρεσία ή άλλο 

επικυρωμένο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι ο πρόσφυγας διαθέτει κατάλυμα που 

μπορεί να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του ιδίου και της οικογένειας του (14 παρ. 1δ. 

Π.Δ. 131/2006 ως ισχύει). Ο Συνήγορος του Πολίτη καταγράφει έλλειψη ενιαίου πλαισίου 

σχετικά με την εξέταση των κριτηρίων της απαίτησης εισοδήματος από διαφορετικές 

αρχές και έχει προτείνει την ανάγκη για περαιτέρω διευκρινίσεις και κατευθυντήριες 

γραμμές.26 Όπως αναφέρθηκε οι δικαιούχοι επικουρικής προτασίας δεν δικαιούνται 

οικογενειακή επανένωση ούτε ρυθμίζεται και η δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης 

για όσους έχουν λάβει ανθρωπιστική βοήθεια. Βέβαια, μπορούν υπό άλλες κατηγορίες 

διαμονής του Κώδικα Μετανάσευσης να αιτηθούν την οικογενειακή τους επανένωση υπό 
                                                           
26 ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2015, σελ.40. 
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τους όρους που ορίζει ο Κώδικας (Άρθρο 70 Νόμος 4521/2014). Σύμφωνα με το Π.Δ. 

80/2006 οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας δικαιούνται οικογενειακή επανένωση 

χωρίς οικονομικό κριτήριο, αλλά οι σχετικές διατάξεις δεν ενεργοποιήθηκαν.  

- Στέγαση: Δεν υπάρχει απαίτηση στέγασης για την οικογενειακή επανένωση προσφύγων 

εφόσον ο πρόσφυγας υποβάλει την αίτησή του μέσα σε διάστημα 3 μηνών από τη 

χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα (άρθρο 14 παρ. 1, 3 ΠΔ 131/2006). Σε 

περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί εντός προθεσμίας τριών μηνών, πρέπει να 

πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις - πλην των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ειδικότερα 

απαιτείται ένα έγγραφο για την αγορά/μίσθωση κατοικίας ως αποδεικτικό (14 παρ. 1, δ 

iii., Π.Δ. 131/2006 όπως τροποποιήθηκε). Οι ανωτέρω διατάξεις περί στέγασης ισχύουν 

πάντοτε σε περίπτωση οικογενειακής επανένωσης με τους γονείς του πρόσφυγα. 

Επιπλέον, η προαναφερθείσα απαίτηση περί κατοικίας είναι παρόμοια με τη σχετική 

διάταξη που ρυθμίζει την οικογενειακή επανένωση υπηκόων τρίτων χωρών/μεταναστών 

σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 του Ν. 4251/20 14, όπου η στέγαση αποτελεί 

προϋπόθεση. Το Προεδρικό Διάταγμα 131/2006, που προβλέπει ευνοϊκότερο πλαίσιο 

οικογενειακής επανένωσης, αναφέρεται μόνο στους πρόσφυγες. Το άρθρο 69 του Ν. 

4251/2014 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής των σχετκών διατάξεων τους δικαιούχους 

επικουρικής προστασίας (άρθρο 69 παρ. 2.γ του Ν. 4251/2014). Ως εκ τούτου, οι 

δικαιούχοι επικουρικής προστασίας δεν δικαιούνται καθόλου οικογενειακή επανένωση. 

Από τις αντίστοιχες νεότερες τροποποιητικές διατάξεις του νόμου 4375/2016 που ορίζουν 

ενιαίο καθεστώς και δικαιώματα για όλους τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, 

προκύπτει ότι αυτές οι ευνοϊκότερες διατάξεις για την οικογενειακή επανένωση θα πρέπει 

να εφαρμόζονται σε όλους τους (καθεστώς πρόσφυγα, επικουρική προστασία), αλλά στην 

πράξη δεν ισχύει. Το άρθρο 8 παρ. 25 του Ν. 4332/2015 προσθέτει το άρθρο 19Α στον Ν. 

4521/2014, που προβλέπει την έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών ανθρωπιστικών 

λόγων. Το άρθρο 22 του Ν. 4375/2016 προβλέπει επίσης τη χορήγηση από τον Γενικό 

Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών αδείας διαμονής διάρκειας 2 

ετών για ανθρωπιστικούς λόγους, ανανεώσιμης από το Υπουργείο Μετανάστευσης 
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(αιτούντες διεθνή προστασία εν αναμονή της αίτησης για περισσότερο από 5 χρόνια). Το 

δικαίωμα επανένωσης των προσώπων που υπόκεινται σε ανθρωπιστικό καθεστώς και με 

τα μέλη των οικογενειών τους να βρίσκονται εκτός της χώρας, δεν ρυθμίζεται. Βάσει του 

Άρθρου 69 Νόμος 4251/2014, τα πρόσωπα που υπόκεινται σε ανθρωπιστικό καθεστώς 

δεν δικαιούνται οικογενειακή επανένωση - εκτός αν υπαχθούν σε άλλη κατηγορία 

διαμονής του Κώδικα Μετανάστευσης, όπου υπάρχει το κριτήριο της στέγασης (άρθρο 70 

Ν. 4521/2014 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 παρ. 3 Νόμος 4332/2015  

- Ασφαλιστική και κοινωνική κάλυψη: Δεν υφίσταται υποχρέωση κοινωνικής ασφάλισης για 

την οικογενειακή επανένωση των προσφύγων εάν ο πρόσφυγας υποβάλει την αίτησή του 

μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα (άρθρο 14 

παρ. 1, 3 του Π.Δ. 131/2006 όπως τροποποιήθηκε μεταφέροντας τα άρθρα 5 παρ. 4 , 11 και 

12 της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ). Εάν η αίτηση για οικογενειακή επανένωση ενός πρόσφυγα 

δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία τριών μηνών μετά τη χορήγηση του καθεστώτος του 

πρόσφυγα, πρέπει να τηρηθούν πρόσθετες απαιτήσεις - πλην των ασυνόδευτων ανηλίκων. 

Έτσι, απαιτείται να υποβληθεί «[...] i) βεβαίωση δημόσιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης με 

την οποία αποδεικνύεται ότι ο πρόσφυγας διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας ως προς το 

σύνολο των κινδύνων που προβλέπονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργαζομένων 

ημεδαπών, η οποία να καλύπτει και τα μέλη της οικογένειας του που θα συντηρούνται από 

αυτόν.» (14 παρ. 1, δ. Π.Δ. 131/2006 όπως τροποποιήθηκε). Η παραπάνω διάταξη ισχύει 

πάντοτε σε περίπτωση οικογενειακής επανένωσης με γονείς προσφύγων (14 παρ. 1 δ. Π.Δ. 

131/2006 όπως τροποποιήθηκε). Η προαναφερόμενη απαίτηση είναι παρόμοια με τη 

σχετική διάταξη που ρυθμίζει την οικογενειακή επανένωση υπηκόων τρίτων 

χωρών/μεταναστών σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 γ Ν. 4251/2014, όπου ο αιτών πρέπει 

να «γ. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των κινδύνων που 

καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργαζομένων ημεδαπών, η οποία να μπορεί να 

καλύψει και τα μέλη της οικογένειας του.». Για τους υπόλοιπους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας, ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί προηγουμένως.  

- Γλωσσομάθεια και εκτίμηση επιπέδου ένταξης: Δεν υπάρχει απαίτηση γλωσσομάθειας 

ούτε ένταξης για την οικογενειακή επανένωση των προσφύγων ούτε για καμία κατηγορία 
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υπηκόων τρίτων χωρών (Άρθρα 70 και 71 του Ν. 4251/20140 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4332/2015). Ο νόμος 4332/2015 (άρθρο 8 παρ. 35) τροποποίησε και αντικατέστησε το 

άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 4251/2014 και εξαφάνισε τα κριτήρια ένταξης (τα οποία 

περιελάμβαναν την εκτίμηση γλωσσικού επιπέδου) που ορίστηκε ως απαίτηση για τα μέλη 

της οικογένειας που κατοικούν στο ελληνικό έδαφος πριν από την υποβολή της αίτησης για 

οικογενειακή επανένωση. Επιπλέον, ο Ν. 4332/2015 (άρθρο 8 παρ. 36) τροποποίησε και 

αντικατέστησε το άρθρο 71 παρ. 2 Ν. 4251/2014 και εξαφάνισε την προϋπόθεση 

προηγούμενης γνώμης /αξιολόγησης της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής σχετικά με 

τη δυνατότητα ένταξης (όπου περιλαμβάνεται η εκτίμηση της γλώσσας) από τις απαιτήσεις 

για την εξέταση της σχετικής αίτησης. Σχετικά με τις προαναφερθείσες προξενικές 

αρμοδιότητες έχουν γίνει σχετικές παρεμβάσεις από τον Συνήγορο του Πολίτη για αρκετά 

χρόνια.27 

 

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι απολαμβάνουν περαιτέρω οφέλη/διευκολύνσεις κατά την εφαρμογή 

των διατάξεων της οικογενειακής επανένωσης, χωρίς χρονικά όρια. Εκτός από την απαλλαγή 

από οποιαδήποτε πρόσθετη απαίτηση (άρθρο 14 παρ. 1, Π.Δ. 131/2006), επιτρέπεται η 

οικογενειακή τους επανένωση (άρθρο 14 παρ. 1, Π.Δ. 131/2006) με τους συγγενείς πρώτου 

βαθμού τους (ανεξάρτητα από το αν πληρούται η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιημένων 

εγγράφων που αποδεικνύουν οικογενειακούς δεσμούς) και, ελλείψει αυτών, με τον νόμιμο 

κηδεμόνα τους ή με οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειας (άρθρο 13 παρ. 2 του Π.Δ. 

131/2006). 

Για την επαλήθευση των οικογενειακών δεσμών, οι αρμόδιες αρχές ή οι αξιωματικοί μπορούν 

να προσκαλούν τον πρόσφυγα και το μέλος ή τα μέλη της οικογένειας σε συνέντευξη και να 

προβούν σε οποιαδήποτε άλλη σχετική έρευνα κρίνουν αναγκαία. (Άρθρο 14 παρ. 4 του Π.Δ. 

131/2006). Η εξέταση DNA /διαπίστωση ηλικίας δεν περιλαμβάνεται ρητά, αν και μπορεί να 

θεωρηθεί ως επαρκής/αποδεικτική απόδειξη. Η υπουργική απόφαση αριθ. 4441 ΦΕΚ 406 Β '/ 

25/01/2017 επί «θεμάτων για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο παρακολούθησης της 

εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης», προβλέπει 
                                                           
27 βλ. Ετήσιες Εκθέσεις 2015 σελ. 40, 2006, σ. 90-91, 2007, σελ. 59, 2009, σελ. 39-40.   
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ότι ο αιτών μπορεί να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο DNA, ως έσχατη λύση, για να αποδείξει 

οικογενειακούς δεσμούς. 

Άρθρο 14 Π.Δ. 131/2006 καθορίζει ότι οι απαιτήσεις για την την υποβολή/εξέταση της αίτησης 

οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων, θα γίνονται σύμφωνα με ένα ευνοϊκότερο 

πλαίσιο. Υπάρχουν διευκολύνσεις στις προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση των 

προσφύγων όταν ο πρόσφυγας υποβάλει την αίτησή του μέσα σε 3 μήνες από την παραλαβή 

(άρθρα 14 παρ. 1, 3 του Π.Δ. 131/2006 όπως τροποποιήθηκε μεταφέροντας τα άρθρα 5 παρ. 4, 

11 και 12 της Οδηγίας 2003/86 / ΕΚ.) Εάν η αίτηση για οικογενειακή επανένωση ενός 

πρόσφυγα δεν υποβληθεί εντός τριμήνου, μετά τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα, 

πρέπει να πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις - πλην των ασυνόδευτων ανηλίκων που 

απολαμβάνουν περαιτέρω διευκολυνθείσες απαιτήσεις χωρίς χρονικά όρια (άρθρο 14 παρ. 1 

δ. & άρθρο 13 παρ. 2 δ. Π.Δ. 131/2006). 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 Π.Δ. 131/2006, όπως ισχύει: «[..]Ο χειριστής της αρμόδιας 

αρχής παραλαβής και εξέτασης αίτησης οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα αποφαίνεται 

επί της αιτήσεως οικογενειακής επανένωσης και κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο 

εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης […]». Βέβαια, πολλά 

ζητήματα και προβλήματα (καθυστερήσεις, έλλειψη ενιαίας μορφής εξέτασης των 

εισοδηματικών κριτηρίων, ανεπαρκείς αιτιολογήσεις κ.λπ.) που σχετίζονται και με τις 

προαναφερθείσες προξενικές αρμοδιότητες έχουν παραπεμφθεί στον Συνήγορο του Πολίτη 

επί σειρά ετών.28    

 

Δ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ, ΚΟΣΤΟΣ 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Η πλειονότητα των εξερχόμενων μετεγκαταστάσεων στο 

πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου εξακολουθεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 

οικογενειακής επανένωσης. Το 2016, πραγματοποιήθηκαν 946 μεταφορές, η συντριπτική 

πλειονότητα των οποίων αφορούσε την οικογενειακή επανένωση.29 Σύμφωνα με το άρθρο 21 

                                                           
28 Βλ. ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2015, σελ.40, 2006, σελ. 90-91, 2007, σελ. 59, 2009, σελ. 39-40 και 2010, σελ. 48-49. 

29 Βλ. Την Έκθεση του ΕΣΠ στη Βάση Δεδομένων για το Άσυλο, διαθέσιμο στα αγγλικά: Greek Council for Refugees 
Submissions to the Asylum Information Database available in English at: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/procedures/dublin#footnote11_mp1uctx
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του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ασύλου στην Ελλάδα όπου οι 

αρχές θεωρούν ότι ένα άλλο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης, η 

Ελλάδα οφείλει να ζητήσει από το εν λόγω κράτος μέλος να αναλάβει την ευθύνη του 

αιτούντος το αργότερο τρεις μήνες μετά την υποβολή της αίτησης. Γενικά, τα εξερχόμενα 

αιτήματα από την Ελλάδα λαμβάνουν απάντηση εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης, 

σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζει ο Κανονισμός. Ωστόσο, σύμφωνα με την εμπειρία του 

Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, ορισμένα κράτη μέλη όπως η Γερμανία τείνουν να 

καθυστερούν τις απαντήσεις τους, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας. Το 2016, η Ελλάδα 

απάντησε σε 4.886 εξερχόμενες αιτήσεις προς άλλα κράτη μέλη βάσει του Κανονισμού του 

Δουβλίνου. Εντός της ίδιας περιόδου, έγιναν δεκτές 2.462 αιτήσεις και 1.001 απορρίφθηκαν. Η 

μέση διάρκεια της διαδικασίας μετεγκατάστασης, αφόταν ένα κράτος μέλος είχε αναλάβει την 

ευθύνη, ήταν περίπου 5-6 μήνες το 2016. Σε σύγκριση με συνολικά 4.886 αιτήσεις το 2016, 

εκτελέστηκαν συνολικά 946 μετεγκαταστάσεις, γεγονός που υποδηλώνει ποσοστό 

μετεγκατάστασης 19,36%. 

Δεν υπάρχει διοικητικό τέλος που πρέπει να καταβάλλεται κατά τη διαδικασία ασύλου. 

Ωστόσο, οι αιτούντες την οικογενειακή επανένωση πρέπει να καλύπτουν τα ίδια τους τα 

έξοδα. Λόγω της έλλειψης σχετικής χρηματοδότησης, οι αιτούντες βάσει του Κανονισμού του 

Δουβλίνου αναμένεται να καλύψουν τα δικά τους έξοδα ταξιδίου. Οι ΜΚΟ συνήθως 

αναλαμβάνουν να βρουν χορηγούς ή δωρητές, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στη μετακίνηση των συγγενών 

τους.30 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
procedure/procedures/dublin#footnote11_mp1uctx, και Απάντηση της Υπηρεσίας Ασύλου στο ΣτΠ, Διαδικασίες 
οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης συνοδευόμενων και ασυνόδευτων ανηλίκων, 30-05-2017, 
διαθέσιμο στην: http://asylo.gov.gr/wp-
content/uploads/2017/06/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3-
%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%97-
%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf.  

30 Ibid, βλ. την Έκθεση του ΕΣΠ.  

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/procedures/dublin#footnote11_mp1uctx
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%97-%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%97-%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%97-%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%97-%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf
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Ε) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 

Υπάρχουν υπηρεσίες για την εύρεση συγγενών οι οποίες χρηματοδοτούνται από ΜΚΟ ή 

διεθνούς φορείς. Οι εθνικές ΜΚΟ που συμμετέχουν στη διαδικασία οικογενειακής 

επανένωσης μπορούν να χρηματοδοτούνται έμμεσα από το κράτος. Δεν υπάρχουν 

πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες οικογενειακής ανίχνευσης που χρησιμοποιούν οι 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Οι υπηρεσίες εντοπισμού παρέχονται από ΜΚΟ όπως ο 

Ερυθρός Σταυρός.31 Ο Ερυθρός Σταυρός βοηθά τους ανθρώπους στην Ελλάδα να 

αποκαταστήσουν και να διατηρήσουν επαφή με τα μέλη της οικογένειας ή τους φίλους τους 

μέσω μηνυμάτων του Ερυθρού Σταυρού. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται: όταν η απώλεια επαφής 

οφείλεται σε ένοπλες συγκρούσεις, άλλες καταστάσεις βίας, φυσικές ή ανθρωπογενείς 

καταστροφές ή μετανάστευση. και όταν διαταράσσονται ή δεν διατίθενται άλλα μέσα 

επικοινωνίας (τηλεφωνικές γραμμές, ταχυδρομικό σύστημα κλπ.) ή σε άλλες περιπτώσεις 

ανθρωπιστικής ανάγκης, όταν είναι δυνατόν. 

 

ΣΤ)  ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Το Προεδρικό Διάταγμα 141/2013, άρθρο 24 [ΦΕΚ Α '226 / 21-10-2013] όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α'51 / 3-4-2016) που ρυθμίζει τα δικαιώματα 

των μελών της οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, αποτελεί το εφαρμοστέο 

νομικό πλαίσιο.  

Το άρθρο 21 παρ. 2 του νόμου 4375/2016 αντικατέστησε το άρθρο 23 του ΠΔ 141/2013 

(άρθρο 23 της Οδηγίας) και χορηγούνται στα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου καθεστώτος 

διεθνούς προστασίας, εφόσον δεν πληρούν ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση 

καθεστώτος διεθνούς προστασίας, μετά από αίτησή τους και με τις ίδιες διαδικασίες, τα 

δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 24 έως και 36, εφόσον αυτό είναι συμβατό με άλλο 

καθεστώς που τα μέλη αυτά τυχόν απολαμβάνουν. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για τους 

γονείς του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, εάν έζησαν μαζί με την οικογένεια κατά την 

αναχώρηση από τη χώρα καταγωγής, εξαρτώνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο και 

βρίσκονται στη χώρα. (Άρθρο 23 παρ. 5 του Π.Δ. 141/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
                                                           
31 Βλ. σχετικά την ανάρτηση του Ερυθρού Σταυρού στο: http://www.redcross.gr/default.asp?la=1&pid=14.  

http://www.redcross.gr/default.asp?la=1&pid=14
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21 παρ.2 του Ν. 4375/2016). 

Το άρθρο 21 παρ. 2 του νόμου 4375/2016 αντικατέστησε το άρθρο 23 του ΠΔ 141/2013 

(άρθρο 23 της Οδηγίας) που προβλέπει ότι τα μέλη της οικογένειας δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, λαμβάνουν ανάλογα δικαιώματα και 

παροχές βάση της αρχής της οικογενειακής ενότητας (Άρθρο 23 παρ. 2 ΠΔ 141/2013 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν. 4375/2016). Τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και, όταν χορηγούνται, διατηρούνται ατομικά 

ακόμη και μετά την ενηλικίωσή των μελών της οικογενείας ή τη λήξη της συζυγικής σχέσης με 

διαζύγιο, διαχωρισμό ή θάνατο του δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Οι διατάξεις αυτές 

ισχύουν και για τους γονείς του δικαιούχου, εάν έζησαν μαζί με την οικογένεια κατά την 

αναχώρηση από τη χώρα καταγωγής, εξαρτώνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από τον 

δικαιούχο. (Άρθρο 23 παρ. 5 του Π.Δ. 141/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ.2 

του Ν. 4375/2016).  

Το άρθρο 11 του Π.Δ. 131/2006 (άρθρο 15 της Οδηγίας) ρυθμίζει το αυτοτελές δικαίωμα 

διαμονής των μελών της οικογενείας των προσώπων που γίνονται δεκτά για λόγους 

οικογενειακής επανένωσης, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων (άρθρο 18 Π.Δ. 131/2006 

όπως τροποποιήθηκε (άρθρο 15 της οδηγίας)). Το μέλος της οικογένειας δικαιούται, κατόπιν 

αιτήσεως, να λάβει αυτοτελής άδεια διαμονής στην Ελλάδα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον πέντε έτη από τη χορήγηση της πρώτης άδειας διαμονής 

για λόγους οικογενειακής επανένωσης β. Ο ενδιαφερόμενος να έχει ενηλικιωθεί (άρθρο 11 

παρ.1 Π.Δ. 131 / 2006). Επιπλέον, μπορεί να εκδοθεί αυτοτελής άδεια στις περιπτώσεις: α. 

Θανάτου του συντηρούντος, όταν τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στη χώρα για 

τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία θανάτου β. διαζυγίου, την ακύρωση του γάμου 

ή την επιβεβαίωση της διακοπής της συζυγικής σχέσης, υπό τον όρο ότι: i. ο γάμος διήρκεσε 

τουλάχιστον τρία χρόνια, εκ των οποίων ένα στην Ελλάδα ii. Ιδιαίτερα δύσκολες περιστάσεις 

προκύπτουν, όπως όταν ένα μέλος της οικογένειας έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία. (Άρθρο 

11 παράγραφος 2 του Π.Δ. 131/2006 όπως τροποποιήθηκε). 

Το άρθρο 21 παρ. 2 του νόμου 4375/2016 προβλέπει ειδικότερα: για τα ταξιδιωτικά έγγραφα 

(άρθρο 25), έγγραφα και πιστοποιητικά (Άρθρο 26 / Άρθρο 25 της Σύμβασης της Γενεύης) 
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(Άρθρο 27), την πρόσβαση στην εκπαίδευση (άρθρο 27), την πρόσβαση σε διαδικασίες 

αναγνώρισης προσόντων (άρθρο 29), κοινωνική πρόνοια (άρθρο 30), Υγειονομική περίθαλψη 

(άρθρο 31) ελευθερία μετακίνησης (Άρθρο 34), πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ένταξης (άρθρο 

35). Τα δικαιώματα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και, όταν 

χορηγούνται, διατηρούνται ατομικά, ακόμη και μετά την ενηλικίωση του παιδιού ή τη λήξη της 

συζυγικής σχέσης με διαζύγιο / διαχωρισμό / θάνατο του δικαιούχου. Οι διατάξεις αυτές 

ισχύουν και για τους γονείς του δικαιούχου, εάν βρίσκονται στη χώρα, έζησαν μαζί με την 

οικογένεια κατά την αναχώρηση από τη χώρα τους, εξαρτώμενοι εξ ολοκλήρου ή κυρίως από 

αυτόν. (Άρθρο 23 παρ. 5 του Π.Δ. 141/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν. 

4375/2016). 

Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε ανθρωπιστικό καθεστώς δεν δικαιούνται οικογενειακή 

επανένωση, αλλά τα μέλη της οικογένειάς τους που διαμένουν στην Ελλάδα, λαμβάνουν στην 

πράξη, κατόπιν αιτήσεως, άδειες διαμονής σύμφωνα με τις σχετικές γενικές διατάξεις περί 

οικογενειακής ενότητας του Κώδικα Μετανάστευσης (διατάξεις για τα μέλη της οικογένειας 

υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα). Έτσι, τα μέλη της οικογενείας, 

έχουν, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη (άρθρο 33 

παρ. 2 του νόμου 4368/2016) και πρόσβαση στην εκπαίδευση για ανήλικα τέκνα, μπορούν να 

δικαιούνται πρόσβαση στην εργασία με βάση αυτή την άδεια διαμονής, κατά το χρόνο της 

πρώτης ανανέωσής της.  

Το Π.Δ. 80/2006 για την προσωρινή προστασία (ΦΕΚ A '82 / 14-4-2006) προβλέπει την 

οικογενειακή επανένωση και τη χορήγηση, στα μέλη της οικογένειας κατά την άφιξή τους, 

άδειας διαμονής παρόμοιας του δικαιούχου προσωρινής προστασίας (άρθρο 15) και άρα 

πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση. Η 

προσωρινή προστασία δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. 

Ο πρωταρχικός τρόπος μετεγκατάστασης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από την 

Ελλάδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρέχεται από τις ρήτρες για την ενότητα της οικογένειας 

του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Το 2016, πραγματοποιήθηκαν 946 μεταφορές, η συντριπτική 

πλειονότητα των οποίων αφορούσε την οικογενειακή επανένωση. Η Ελληνική Υπηρεσία 

Ασύλου παρέχει στατιστικά στοιχεία για την οικογενειακή επανένωση, ωστόσο δεν κάνει 
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διάκριση μεταξύ κατηγοριών δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Δημοσιεύει μόνο πληροφορίες 

για όλους τους δικαιούχους.32 Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2013-2016, 3729 εξερχόμενες 

αιτήσεις αφορούσαν την οικογενειακή επανένωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και ο 

αριθμός αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης των αιτούντων άσυλο για τους αιτούντες άσυλο 

ήταν 3287. Κατά την περίοδο 2013-2016 έγιναν αποδεκτές 8555 αιτήσεις οικογενειακής 

επανένωσης και 2405 περιπτώσεις επανένωσης έχουν εφαρμοστεί. 

Η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου δεν δημοσιεύει κανένα στοιχείο σχετικά με τους λόγους 

απόρριψης της οικογενειακής επανένωσης ούτε παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον 

αριθμό των εισερχομένων αιτημάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 2016, όπως και το 

2015, η συχνότερη τάση ήταν οι οικογένειες να μην έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ασύλου στην 

Ελλάδα, αλλά ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας να ταξιδεύουν και να υποβάλουν την 

πρώτη αίτησή τους σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.33 Εκτός αυτού, μέχρι το Νοέμβριο του 2015, 

τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας ήταν σχεδόν εντελώς ανοιχτά και ο δρόμος προς την Κεντρική 

Ευρώπη ήταν εύκολα προσβάσιμος μέσω της Βαλκανικής οδού. Εφόσον απευθυνθούν 

απευθείας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, οι αιτούντες μπορούν να ζητήσουν από τις 

οικογένειές τους να υπαχθούν στα κριτήρια ενότητας της οικογένειας του Κανονισμού του 

Δουβλίνου, τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της ιεράρχησης των κριτηρίων ευθύνης και όχι 

των ρητρών διακριτικής ευχέρειας.  

Πριν από το 2015, η συνηθέστερη περίπτωση μετεγκατάστασης αφορούσε τις οικογένειες που 

ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα, και σε κάποιο σημείο - πολύ αργότερα από την προθεσμία των 

τριών μηνών για την υποβολή αίτησης - ένα ή περισσότερα μέλη μετεγκαταστάθηκαν για να 

υποβάλουν αίτηση σε άλλο κράτος μέλος, για την αποδοχή των μελών της οικογένειάς τους 

βάσει οικογενειακής επανένωσης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δουβλίνου, αυτοί οι 

αιτούντες θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, αλλά δεν θα μπορούσαν πλέον να 

                                                           
32 Βλ. σχετικά με τη διαδικασία του Δουβλίνου: http://asylo.gov.gr/wp-
content/uploads/2018/07/DublinStatsJune18.pdf.  

33 Βλ. Έκθεση του ΕΣΠ στην Βάση Δεδομένων για το Άσυλο διαθέσιμο στα αγγλικά: Greek Council for Refugees 
Submissions to the Asylum Information Database available in English at: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-
procedure/procedures/dublin#footnote11_mp1uctx.   

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2018/07/DublinStatsJune18.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2018/07/DublinStatsJune18.pdf
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/procedures/dublin#footnote11_mp1uctx
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/procedures/dublin#footnote11_mp1uctx
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μετεγκατασταθούν καθώς εκδόθηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου στην υπόθεση M.S.S. κατά Ελλάδας. Οι αιτήσεις για 

μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο από άλλο κράτος μέλος προς την Ελλάδα, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό του Δουβλίνου, επισήμως ανεστάλην από το 2011, μετά την απόφαση M.S.S. και τις 

συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-411/10 και C-493/10, N.S. κατά του Υπουργού Εξωτερικών του 

Ηνωμένου Βασιλείου ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Ωστόσο, κατά 

τη διάρκεια του 2016, η ελληνική μονάδα του Δουβλίνου έλαβε 4415 εισερχόμενα αιτήματα 

βάσει του Κανονισμού του Δουβλίνου, τα οποία προέρχονταν κυρίως από την Ουγγαρία. Το 

97% αυτών των εισερχόμενων αιτήσεων βασίστηκε στο κριτήριο της πρώτης χώρας εισόδου. 

Μόνο 3 άτομα μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δουβλίνου το 

2016. Τα στοιχεία αυτά κοινοποιήθηκαν στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες από την 

ίδια την Υπηρεσία Ασύλου στις 9 Φεβρουαρίου 2017.34 

 

IV) A) Στέγαση  

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τους δείκτες που αφορούν την πρόσβαση των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας στη στέγαση. Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται ένας πίνακας με καλές 

πρακτικές που συνδράμουν στην πρόσβαση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην 

στέγαση.  

 

Α1) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Το Προεδρικό Διάταγμα 141/2013 ενσωμάτωσε στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 

2011/95/ ΕΕ σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για την αναγνώριση των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας και καθορίζει το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (ΦΕΚ A '226/21-10-

2013). Το άρθρο 34 (άρθρο 33 της οδηγίας) προβλέπει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας επιτρέπεται υπό τους ίδιους όρους και περιορισμούς με 

εκείνους που προβλέπονται για άλλους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη 

χώρα, σύμφωνα με τις επιφύλάξεις στο άρθρο 26 της Σύμβασης της Γενεύης - που ισχύουν και 

για την Ελλάδα-   που προβλέπει τη δυνατότητα να απαγορευθεί η διαμονή ή η εγκατάσταση 
                                                           
34Ibid.  



46  ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

προσφύγων σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας και να επιβληθούν ανάλογοι 

περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάσταση για λόγους εθνικής ασφάλειας, 

δημόσιας τάξης ή δημόσιας υγείας. Επιπλέον, ο νόμος 4251/2014 ορίζει στο άρθρο 21 τα κοινά 

δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, ότι: «[...] 1. 

έχουν ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο σύνολο της επικράτειας. Με προεδρικό 

διάταγμα [...],μπορεί να απαγορεύεται, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, η διαμονή ή η 

εγκατάσταση τους σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της Χώρας [...]». Το Ελληνικό Σύνταγμα 

(άρθρο 5 παρ. 4) προβλέπει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας ή εγκατάστασης στη χώρα 

χωρίς περιορισμούς μόνο για τους Έλληνες πολίτες. Ο νόμος 1892/1990 (ΦΕΚ Α '101/31.7.90), 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α' 137 / 16.6.2011), προβλέπει 

περιορισμούς/απαγορεύσεις πρόσβασης σε ακίνητα από υπηκόους τρίτων χωρών σε 

παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας. 

Οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας μπορούν επίσης να υπόκεινται σε περαιτέρω 

περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας ή εγκατάστασης στη χώρα, δεδομένου ότι το 

Προεδρικό Διάταγμα 80/2006 προβλέπει ότι διαμένουν σε ειδικά κέντρα υποδοχής που 

υποδεικνύονται από τις ελληνικές αρχές (άρθρο 13 παρ.1) και ασκούν τα εργασιακά τους 

δικαιώματα στις καθορισμένες περιοχές διαμονής 

Το Προεδρικό Διάταγμα 220/2007 μεταφέρει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2003/9/ΕΚ 

«σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη», 

προβλέποντας ότι οι αιτούντες άσυλο μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην επικράτεια 

της Ελλάδας ή στην περιοχή που έχουν ορίσει οι αρχές στον τόπο διαμονής τους με την 

επιφύλαξη της ιδιωτικής τους ζωής και της πρόσβασης σε όλες τις συνθήκες υποδοχής (Άρθρο 

6 παρ. 1 του ΠΔ 220/2007 (άρθρο 7 της οδηγίας 2003/9 / ΕΚ)). Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 

αποφασίζουν τον περιορισμό της διαμονής των αιτούντων σε καθορισμένο χώρο για λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, δημόσιας τάξης ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για την ταχεία 

επεξεργασία και αποτελεσματικό έλεγχο της αίτησης (άρθρο 6 παρ. 5 του ΠΔ 220/2007 / 

άρθρο 7 της Οδηγίας). Ο νόμος 4375/2016 ορίζει ότι η ελευθερία κυκλοφορίας του αιτούντος 

μπορεί να περιοριστεί σε ένα τμήμα του ελληνικού εδάφους κατόπιν απόφασης του Διευθυντή 

της Υπηρεσίας Ασύλου (άρθρο 41 παρ.1.δ.iii). Μια ευρεία εφαρμογή αυτού του περιορισμού 
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λαμβάνει χώρα στα ελληνικά νησιά, όπου ζητείται να παραμείνουν οι αιτούντες άσυλο, 

σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 και την εφαρμογή εξαιρετικών 

διαδικασιών στα σύνορα κατά την εξέταση της απονομής της διεθνούς προστασίας. Έτσι, 

επικρατεί υπερπληθυσμός, θέτοντας σε κίνδυνο τις συνθήκες υποδοχής των νεο-αφιχθέντων.35 

 

Α2) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

Το δικαίωμα στέγασης σχετίζεται με: α) την πρόσβαση στη στέγαση, που παρέχεται στους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας υπό ισότιμους όρους / περιορισμούς όπως οι άλλοι 

υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (άρθρο 33 του Π.Δ. 141/132, 

άρθρο 32 της Οδηγίας) και β) την πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια που παρέχεται υπό τους 

ίδιους όρους με τους Έλληνες υπηκόους.  

Σύμφωνα με τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, οι κάτοχοι ενιαίας άδειας 

διαμονής απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους Έλληνες πολίτες όσον αφορά την πρόσβαση 

σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό, 

συμπεριλαμβανομένης της στέγασης (άρθρο 21Α παρ. 1.i, Ν. 4251/2014) αλλά υπάρχουν 

περιορισμοί στην ίση μεταχείριση, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την πρόσβαση στη στέγαση σε 

υπηκόους τρίτων χωρών που δεν εργάζονται (άρθρο 21Α παράγραφος 3 στοιχείο δ). Έτσι, οι 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δικαιούνται παροχές κοινωνικού εισοδήματος 

αλληλεγγύης,36  αν και τα οφέλη / προνόμια που σχετίζονται με τη στέγαση μπορούν να 

παρέχονται μόνο στους Έλληνες υπηκόους και πολίτες της ΕΕ (όπως για παράδειγμα το 

επίδομα  στέγασης φοιτητών, Νόμος 3220/2004 (ΦΕΚ Α’15 / 28.1.2004)). 

Επιπλέον, μολονότι η ελεύθερη κυκλοφορία και η εγκατάσταση απονέμεται, κατά κανόνα, 

στους πρόσφυγες/δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, ενδέχεται να υπαχθούν σε 

όρους και περιορισμούς όμοιους με αυτούς που προβλέπονται για τους υπόλοιπους υπηκόους 

τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, και άρα ακόμη και οι πρόσφυγες επιδέχονται 

                                                           
35 Βλ. Σχετικά την Έκθεση του Ειδικού Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ στα αγγλικά: UN Human Rights Council, Report of 
the Special Rapporteur on the human rights of migrants on his mission to Greece, 24 April 2017, 
A/HRC/35/25/Add.2, παρ. 9 και 53 επ., διαθέσιμο στο: http://www.refworld.org/docid/593a8b8e4.html.  

36 Βλ. ΚΥΑ αριθ. 2961-10 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος 
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»(ΦΕΚ Β’ 128 / 24.1.2017). 

http://www.refworld.org/docid/593a8b8e4.html
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περιορισμούς μετακίνησης και εγκατάστασης για λόγους που βασίζονται στην εθνική 

ασφάλεια, δημόσια τάξη ή δημόσια υγεία. Ο νόμος 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3978/2011, προβλέπει περιορισμούς/απαγορεύσεις πρόσβασης σε ιδιοκτησία από υπηκόους 

τρίτων χωρών σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας, χωρίς κάποια εξαίρεση για τους 

πρόσφυγες. 

Οι πρόσφυγες απολαμβάνουν, όμως, φορολογική απαλλαγή για την απόκτηση πρώτης 

κατοικίας, όπως και οι Έλληνες υπήκοοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 της Σύμβασης της Γενεύης. 

Ωστόσο, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και οι δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος 

δεν απαλλάσσονται από φόρο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, δεδομένου ότι οι σχετικές 

νομικές διατάξεις αναφέρονται ρητά σε ορισμένες κατηγορίες αλλοδαπών, 

συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των κατοίκων μακράς διάρκειας (άρθρο 1 παρ. 3 

Νόμος 1078/1980 (ΦΕΚ Α'238 / 14-10-1980) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 

3842/2010 (ΦΕΚ Α'58)).  

Τον Δεκέμβριο του 2015 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με 

την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση, ξεκίνησε ένα σχέδιο παροχής 20.000 επιπλέον θέσεων 

υποδοχής για αιτούντες άσυλο και υποψηφίους μετακόμισης στην Ελλάδα μέσω επιδοτήσεων 

για στέγαση στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα «Παροχή στέγης και υποστήριξη υπηρεσιών 

σε άτομα ιδιαίτερης προβληματικής» υλοποιείται σε συνεργασία και με συμβάσεις με Δήμους 

(π.χ. Αθηνών, Λιβαδειάς) και οι αιτούντες άσυλο και οι υποψήφιοι μετακόμισης είναι οι 

δικαιούχοι διαμονής σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, σύμφωνα με τα κριτήρια ιεράρχησης 

που καθορίζονται από την UNHCR.37 

Όσον αφορά τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας προβλέπονται περαιτέρω 

περιορισμοί: καθορισμένη περιοχή διαμονής, διαμονή σε συγκεκριμένα κέντρα υποδοχής 

(άρθρο 13 παρ.1 του Π.Δ. 80/2006). Η προσωρινή προστασία δεν έχει τεθεί ποτέ σε ισχύ. 

 

Α3) ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ 

Η διάθεση των κατάλληλων υποδομών στέγασης προβλέπεται από το νόμο ειδικά για άτομα 

που ανήκουν σε ευάλωτη ομάδα και αναφέρεται στη μεταβατική στήριξη από κέντρα 
                                                           
37 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τον πίνακα Καλών Πρακτικών για τη Στέγαση υπό Β.  
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φιλοξενίας ασύλου, ειδικές κατοικίες, ειδικές υπηρεσίες παροχής συμβουλών (Άρθρα 17 επ. 

του Π.Δ.. 220/2007). Η στέγαση παρέχεται από τις δομές του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).  

Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων, έχουν αυξηθεί τα διοικητικά εμπόδια, όπως η 

έλλειψη ηλεκτρονικού συντονισμού μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Η Ύπατη Αρμοστεία 

έχει χρηματοδοτήσει την απασχόληση νέων κοινωνικών λειτουργών για το Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την βελτίωση του συντονισμού αλλά υπάρχουν ακόμα 

καθυστερήσεις καθώς οι δομές του ΕΚΚΑ είναι περιορισμένες. 

 

Α4) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η προστασία και τα δικαιώματα των υπήκοων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, 

ως δικαιούχοι ανθρωπιστικής προστασίας, μπορούν να υπόκεινται σε όρους και περιορισμούς 

όπως αυτοί που προβλέπονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Όσον αφορά τους 

πρόσφυγες, ενδέχεται να επιβληθούν περιορισμοί μετακίνησης και εγκατάστασης για λόγους 

εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης ή δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις επιφυλάξεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 26 της Σύμβασης της Γενεύης. Οι διατάξεις αυτές, έστω και αν δεν 

εφαρμόζονται, συνιστούν περιορισμούς που επηρεάζουν άμεσα τα δικαιώματά ιδιοκτησίας 

τους, τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν ίσα με εκείνα των Ελλήνων πολιτών. 

Επιπλέον, ο νόμος 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3978/2011, προβλέπει άμεσους 

περιορισμούς / απαγορεύσεις στην πρόσβαση στην ιδιοκτησία από υπηκόους τρίτων χωρών 

σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας, χωρίς κάποια εξαίρεση για δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας. 

Ωστόσο, οι πρόσφυγες δικαιούνται φορολογική απαλλαγή για την απόκτηση πρώτης 

κατοικίας, όπως και οι Έλληνες υπήκοοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 της Σύμβασης της Γενεύης, 

που ορίζει ότι «[...] 1. 1. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι δεν θα επιβάλλουν επί των Προσφύγων 

φόρους ή τέλη οιασδήποτε φύσεως, πέραν εκείνων ούς, εις παροµοίας περιπτώσεις, 

επιβάλλουν εις τους υπηκόους αυτών». Το ίδιο προκύπτει από το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 

1078/1980 (ΦΕΚ Α ' 238 / 14-10-1980), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 

3842/2010 (ΦΕΚ Α'58), καθώς και από σχετική νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.  
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Από την άλλη, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και οι δικαιούχοι ανθρωπιστικού 

καθεστώτος δεν απαλλάσσονται από το φόρο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, δεδομένου 

ότι οι σχετικές νομικές διατάξεις αναφέρονται ρητά σε ορισμένες κατηγορίες αλλοδαπών, 

συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των κατοίκων μακράς διάρκειας (άρθρο 1 παρ. 3 

Νόμος 1078/1980 (ΦΕΚ Α'238 / 14-10-1980) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 

3842/2010 (ΦΕΚ Α'58)).  

 

Α5) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η πολιτεία δεν έχει εγκαθιδρύσει κάποιο σύστημα για την παροχή νομικών συμβουλών σε 

δικαιοούχους διεθνούς προστασίας. Οι νομικές συμβουλές, όμως, παρέχονται συστηματικά 

από εμπειρογνώμονες των εταίρων υλοποίησης της Ύπατης Αρμοστείας.38 Στο πλαίσιο της 

κατάστασης των προσφύγων, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εφαρμόζει ένα 

σύστημα στέγασης δημιουργώντας 20.000 καταλύματα μέχρι τα τέλη του 2016. Το διαθέσιμο 

πρόγραμμα απευθύνεται και σε ευπαθείς περιπτώσεις κατά προτεραιότητα (βλ. άρθρο 14 

παρ. 8 Ν. 4375/2016). 

 

Βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου απευθυνόμενου προς διάφορες ΜΚΟ, λιγότερο από το 

20% των δικαιούχων διεθνούς προστασίας διαμένουν σε περιοχή της επιλογής τους. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Π.Δ. 141/2013, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες πολίτες και να λαμβάνουν την απαραίτητη 

κοινωνική βοήθεια σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες. Οι 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε διαμονή υπό τους όρους και τους 

περιορισμούς που ισχύουν για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, 

σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ. 141/2013. Ωστόσο, στην πράξη, υπάρχουν γενικά 

περιορισμένοι χώροι στέγασης ακόμα και για τους άστεγους στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν 

                                                           
38 Βλ. Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης στα αγγλικά: EMN Annual Report on Immigration 
and Asylum 2015: Synthesis Report, διαθέσιμο στο: 
http://emn.ie/cat_publication_detail.jsp?clog=1&itemID=2996&t=6.  

http://emn.ie/cat_publication_detail.jsp?clog=1&itemID=2996&t=6
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καταφύγια αφιερωμένα σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες ή δικαιούχους επικουρικής 

προστασίας. Δεν υπάρχει επίσης καμία πρόβλεψη για οικονομική στήριξη των δαπανών 

διαβίωσης. Σύμφωνα με την εμπειρία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, εκείνοι 

που χρειάζονται καταφύγιο, οι οποίοι δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους να νοικιάσουν 

ένα σπίτι, παραμένουν άστεγοι ή διαμένουν σε εγκαταλελειμμένα σπίτια ή υπερσυμπιεσμένα 

διαμερίσματα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις υπομισθώνονται.39 

Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη της πρόσβασης στη στέγαση με μετρητά 

ανά μήνα και ανά δικαιούχο μετά την αναγνώριση ως πρόσφυγα. Δεν υπάρχουν καν δημόσια 

χρήματα ή οποιαδήποτε μορφή παροχών ειδικά για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 

Στην πραγματικότητα, πολλοί δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ζουν σε εγκαταλελειμμένα 

σπίτια ή σε νοικιασμένα και υπερπληθωρισμένα διαμερίσματα υπό λυπηρές συνθήκες. 

Μερικοί έχουν εκδιωχθεί ή αντιμετωπίζουν εκδίωξη χωρίς εναλλακτική λύση. Άλλοι κοιμούνται 

στους δρόμους ή σε σπίτια φίλων. Άλλοι παραμένουν στους «προσωρινούς» καταυλισμούς 

υποδοχής ή σε κατάλυμα της Ύπατης Αρμοστείας ή ακόμα και στα λεγόμενα «hotspots» για 

αρκετούς μήνες μετά την αναγνώρισή τους, και υποβάλλονται στις ίδιες ανεπαρκείς συνθήκες 

με τους αιτούντες διεθνή προστασία.40 

Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία σχετικά με τη στέγαση των αιτούντων άσυλο που βρίσκονται είτε 

σε μακροχρόνια δημόσια υποδομή στέγασης είτε σε προσωρινή δημόσια στέγη. Το ΕΚΚΑ είναι 

η αρμόδια αρχή για την τοποθέτηση των αιτούντων σε δομές για μακροχρόνια διαμονή. Η 

τοποθέτηση των αιτούντων άσυλο σε αυτές τις δομές δεν είναι αυτόματη, καθώς η αίτηση για 

τοποθέτηση πρέπει να απευθύνεται στο ΕΚΚΑ και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μέχρι 

σήμερα παραμένει ανεπαρκής ενώ υπάρχει και λίστα αναμονής. Σύμφωνα με το ΕΚΚΑ, ο 

συνολικός αριθμός των αιτημάτων υποδοχής που ελήφθησαν το 2016 ήταν 14.873 σε 

                                                           
39 Βλ. Την Έκθεση του ΕΣΠ στη Βάση Δεδομένων για το Άσυλο, διαθέσιμο στα αγγλικά: Greek Council for Refugees 
Submissions to the Asylum Information Database, στο: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/content-international-protection/housing.  

40 Βλ. Τις παρατηρήσεις της ΜΚΟ ProAsyl στο Νομικό Υπόμνημα της 23-06-2017, στα αγγλικά: ProAsyl, Legal Note 
of 23 June 2017, διαθέσιμο στο: https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/2017-06-23-Legal-note-
RSA-beneficiaries-of-international-protection-in-Greece.pdf.  

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/content-international-protection/housing
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/2017-06-23-Legal-note-RSA-beneficiaries-of-international-protection-in-Greece.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/2017-06-23-Legal-note-RSA-beneficiaries-of-international-protection-in-Greece.pdf
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σύγκριση με 4.087 αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2015.41 Αυτό 

αποδεικνύει αύξηση της ζήτησης στέγασης κατά 264%. Η αύξηση της διαθέσιμης 

χωρητικότητας υποδοχής δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό: τον Νοέμβριο του 2015 αναφέρθηκαν 

συνολικά 1.271 θέσεις, ενώ στα τέλη του 2016 ο αριθμός των θέσεων υποδοχής στο πλαίσιο 

του ΕΚΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων εγκαταστάσεων για ασυνόδευτα 

παιδιά, ανέρχεται σε 1.896 θέσεις, σημειώνοντας αύξηση 49%. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των ατόμων που παραμένουν στην Ελλάδα μετά την επιβολή των 

συνοριακών περιορισμών, δημιουργήθηκε στην ηπειρωτική χώρα ένας αριθμός προσωρινών 

στρατοπέδων προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα χώρων διαμονής, κυρίως από τον 

Ελληνικό Στρατό.42 Η τοποθέτηση σε αυτούς τους καταυλισμούς πραγματοποιείται μετά την 

υποβολή παραπομπής στο Συντονιστικό Όργανο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΚΕΠΟΜ). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός Συντονισμού για τη Διαχείριση της 

Κρίσης των Προσφύγων, από τις 21 Φεβρουαρίου 2017 φιλοξενούνται συνολικά 14.350 άτομα 

στους χώρους αυτούς, οι οποίοι είχαν συνολικά ονομαστική χωρητικότητα 30.676 θέσεων. 

 

 

B) Καλές Πρακτικές ΜΚΟ στην Ελλάδα  

 

• Πρόγραμμα στέγασης ΕΣΤΙΑ, UNHCR 

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συνεργάζεται με την ελληνική Κυβέρνηση, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την παροχή στέγασης σε διαμερίσματα και τη 
στήριξη μέσω προπληρωμένων καρτών των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, στο πλαίσιο 
του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA, με την 
χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
πρόγραμμα ESTIA για τη φιλοξενία προσφύγων το υλοποιούν σήμερα οι Δήμοι Αθηναίων, 
Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Τρικκαίων, Καρδίτσας, Λιβαδειάς, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Ηρακλείου, 
Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου και Δήμος Τρίπολης. Συνολικά έχουν δημιουργηθεί 23.374 θέσεις 
φιλοξενίας, στις οποίες μένουν 19.331 πρόσφυγες. Την ευθύνη διαχείρισης έχουν ΜΚΟ (κυρίως 
ΑΡΣΙΣ)..Επίσης, πέραν των άνω περιοχών, η Ύπατη Αρμοστεία ενέταξε και 10 σπίτια στη Λέρο στο 

                                                           
41 Βλ. Την Έκθεση του ΕΣΠ στη Βάση Δεδομένων για το Άσυλο, διαθέσιμο στα αγγλικά: Greek Council for Refugees 
Submissions to the Asylum Information Database, στο: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/reception-conditions/housing/types-accommodation.  

42 Ibid.  

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/reception-conditions/housing/types-accommodation
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ανωτέρω σύστημα της ενοικίασης σπιτιών από ιδιοκτήτες. Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα 
καθώς και στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://estia.unhcr.gr/en/home/.  

• ΟΜΝΕΣ,Κιλκίς: Kέντρο Στέγασης 

Η οργάνωση «Help Refugees» σε συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο του Κιλκίς OMNES, ο οποίος 
χρησιμοποιεί ένα καταφύγιο ως βάση του για να στεγάσει οικογένειες στην περιοχή. Συγκεκριμένα, 
εφαρμόζει στεγαστικό Πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας με δυνατότητα φιλοξενίας 570 ατόμων σε 
160 διαμερίσματα. Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που παρουσιάζονται, προκειμένου να 
υλοποιηθεί ένα στεγαστικό πρόγραμμα σε μια μικρή περιφερειακή πόλη, χωρίς άμεση πρόσβαση σε 
υπηρεσίες διαθέσιμες στα αστικά κέντρα, ανέπτυξαν ένα πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης για να 
προσφέρουν ολιστικές υπηρεσίες στο φιλοξενούμενο πληθυσμό. Από το φθινόπωρο του 2017 η 
οργάνωση Help Refugees έχει χρηματοδοτήσει ένα κέντρο ένταξης, εγκατεστημένο στην κεντρική 
πλατεία του Κιλκίς, που λειτουργεί ως πλατφόρμα υποβοήθησης για ολόκληρη την τοπική κοινότητα. 
Το κέντρο παρέχει ψυχολογική και νομική βοήθεια, ερμηνεία και διοικητική στήριξη και διευκολύνει 
την πρόσβαση στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, στις υπηρεσίες υγείας, σε πολιτισμικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής που στοχεύουν στην ένταξη πολύ 
ευάλωτων ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα 
βρίσκεται σε ευρεία κοινωνική κρίση, καθώς και τη μεγάλη σημασία που έχει η ολιστική προσέγγισης 
ως τρόπος διατήρησης της κοινωνικής συνοχής που αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνικής ένταξης,  η 
οργάνωση χρηματοδότησε ένα εξαμηνιαίο πρόγραμμα στέγασης για 9 τοπικές οικογένειες που 
κινδύνευαν να μείνουν άστεγες και να αποκλειστούν κοινωνικά. Οι οικογένειες υποστηρίχτηκαν μέσω 
της πληρωμής ενοικίου και λογαριασμών κοινοχρήστων και κοινωφελών οργανισμών, αλλά και με 
μετρητά χρήματα, ενώ έλαβαν κοινωνική στήριξη από το κέντρο ένταξης. 

• ΑΝΤΙΓΟΝΗ, «Targeted housing and integrated supported services for most vulnerable refugees” – GRC 
0217»: Το έργο GRC 0217 αποτελεί μία πολυμερή προσπάθεια των Οργανώσεων HELP Hellas, 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και 
τη Μη Βία, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Χαμόγελο του Παιδιού, η οποία 
συνίσταται στη μείωση του αριθμού των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που βρίσκονται σε 
κίνδυνο. Γενικοί Στόχοι του Έργου:  

- Ασφαλής και αξιοπρεπής αστική στέγαση για μέρος του προσφυγικού πληθυσμού που βρίσκεται σε 
κίνδυνο, σε περιοχές στο κέντρο και γύρω από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.  

- Πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εξειδικευμένη περίθαλψη για τους 
πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη, 
πρόσβαση σε νομική και κοινωνική υποστήριξη όπως ορίζεται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο για 
Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. 

Ειδικοί στόχοι και δραστηριότητες του έργου για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ:  

- Πρόσληψη και κατάρτιση προσωπικού για τη λειτουργία κατοικιών στη Θεσσαλονίκη όπου 
φιλοξενούνται προσφυγικές οικογένειες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού  

- Εκτόνωση του θυμού και της απόγνωσης που έχουν συσσωρεύσει οι πρόσφυγες με δράσεις που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της σωματικής και συναισθηματικής υγείας τους: αθλητικές 
δραστηριότητες, δραστηριότητες με μουσική και κίνηση, μαθήματα αυτοάμυνας, καλλιτεχνικές 

http://estia.unhcr.gr/en/home/
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δραστηριότητες, μαθήματα σκακιού κλπ. 

- Βελτίωση της συμβίωσης και της αποδοχής των ομάδων που ζουν στο Κέντρο Προσωρινής 
Φιλοξενίας Προσφύγων και Αιτούντων Μετεγκατάστασης των Διαβατών μέσω δραστηριοτήτων 
ενίσχυσης εμπιστοσύνης και σεβασμού προς στην ομάδα: θέατρο, μουσική, κινηματογραφικές 
προβολές κλπ. Μέσω της συμμετοχής τους σε τέτοιες δραστηριότητες, οι πρόσφυγες μπορούν 
σταδιακά να αισθανθούν ως μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας στην οποία οι κανόνες δεν 
αποσκοπούν στον περιορισμό τους, αλλά στη συνεργασία και την ομαδικότητα. 

- Υποστήριξη της κοινωνικής ζωής των προσφύγων και περαιτέρω προώθηση των δημιουργικών 
δεξιοτήτων τους, παρέχοντας παράλληλα συμβουλές για βασικούς κανόνες προκειμένου να 
συνυπάρξουν ειρηνικά σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες καθώς 
και πρακτικά σεμινάρια για την καθημερινή ζωή στην ελληνική κοινωνία, οι πρόσφυγες μπορούν 
σταδιακά να αισθανθούν ως μέρος μίας ευρύτερης κοινότητας όπου οι κανόνες δεν υπάρχουν για 
να τους καταπιέζουν αλλά για να διευκολύνουν τη συνεργασία και το “χτίσιμο” σχέσεων 
εμπιστοσύνης και επικοινωνίας. 

- Διάδραση με την τοπική κοινότητα/κοινωνικοποίηση των προσφύγων μέσω ενός μεγάλου 
αριθμού εκδηλώσεων όπως πολιτιστικές επισκέψεις, μαθήματα μαγειρικής και διάφορες άλλες 
δραστηριότητες, προωθώντας έτσι έναν κοινωνικό διάλογο μεταξύ της τοπικής κοινότητας και των 
προσφύγων και περαιτέρω οικοδομώντας ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των δύο πολιτισμών. 

- Ψυχολογική υποστήριξη των προσφύγων μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών, με στόχο την 
αντιμετώπιση ζητημάτων απώλειας, θανάτου, θλίψης και τραύματος. 

- Διαπολιτισμικά σεμινάρια απευθυνόμενα σε διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται στα 
κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της επικοινωνίας με τους 
πρόσφυγες και παραπέρα στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κρίσης. 

- Διατήρηση και συνεχής υποστήριξη της πλατφόρμας www.123help.gr για την ενημέρωση των 
προσφύγων σε θέματα που τους αφορούν, αλλά και των Ελλήνων σε θέματα των προσφύγων 
(ανάγκες που προκύπτουν κτλ). Η Πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην αγγλική και αραβική γλώσσα 
και έμφαση δίνεται στην ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις που παρέχει η ΑΝΤΙΓΟΝΗ στο πλαίσιο 
του έργου. 

(Για περισσότερες πρακτικές βλ. το Παράρτημα υπό ‘Στέγαση’) 

 

V) A) Εργασία και Επαγγελματική Κατάρτιση  

VI)  

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τους δείκτες που αφορούν την πρόσβαση των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας στο πεδίο της εργασίας/απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης. 

Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται ένας πίνακας με καλές πρακτικές που συνδράμουν στην 

ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας της χώρας. 
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Α1) ΕΡΓΑΣΙΑ 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη νόμιμη απασχόληση ή την 

αυτοαπασχόληση των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.  

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως τροποποιήθηκε το 2016 (νόμος 4376/2016), οι 

αιτούντες άσυλο έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ως υπάλληλοι ή στην παροχή 

υπηρεσιών ή εργασίας από τη στιγμή που έχει υποβληθεί επισήμως αίτηση ασύλου και έχουν 

λάβει κάρτα αιτούντος άσυλο. Όπως φαίνεται από τη διαδικασία προ-καταγραφής, κατά την 

ολοκλήρωση του σχεδίου στις 30 Ιουλίου 2016 καταχωρήθηκαν συνολικά 27.592 αιτούντες 

άσυλο και μόνο 12.905 από αυτούς υπέβαλαν αιτήσεις από τις 31 Δεκεμβρίου 2016.43 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασύλου, η πλήρης καταχώρηση του συνολικού αριθμού της 

προκαταχωριζόμενης αίτησης θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2017. Στην πράξη, 

είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους αιτούντες άσυλο να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 

πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε «αδήλωτη» απασχόληση με σοβαρές επιπτώσεις στην 

απόλαυση των βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων.44 Το ποσοστό ανεργίας των υπηκόων τρίτων 

χωρών είναι 25,8% και το 72,3% των υπηκόων τρίτων χωρών είναι οικονομικά ενεργά (στοιχεία 

για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία). Από την 

άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον ProAsyl, πολλοί από τους πρόσφυγες δεν βγάζουν καθόλου τα 

προς το ζην. Οι περισσότεροι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είναι άνεργοι ή έχουν χάσει τη 

δουλειά τους χωρίς προοπτική εύρεσης άλλης. Μερικοί από αυτούς εργάζονται στην 

ανεπίσημη οικονομία για πολύ χαμηλές αμοιβές, χωρίς ασφάλιση και κινδυνεύουν να γίνουν 

θύματα εκμετάλλευσης.45 Επιπλέον, οι άστεγοι δικαιούχοι απαγορεύονται να εγγραφούν στον 

                                                           
43 Βλ. Ανάλυση στοιχείων από τη διαδικασία προ-καταγραφής 9 Ιουνίου-30 Ιουλίου, διαθέσιμα από την Υπηρεσία 
Ασύλου στο: http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/08/Preregistration-
data_template_5_GR_EXTERNAL.pdf.  

44 Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στην του ΕΣΠ στη Βάση Δεδομένων για το Άσυλο που διατίθενται στη 
διεύθυνση: http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/receptions-conditions/employment-and-
education/access-labour -αγορά. 

45 Βλ. Τις παρατηρήσεις της ΜΚΟ ProAsyl στο Νομικό Υπόμνημα της 23-06-2017, στα αγγλικά: ProAsyl, Legal Note 
of 23 June 2017, διαθέσιμο στο: https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/2017-06-23-Legal-note-
RSA-beneficiaries-of-international-protection-in-Greece.pdf. 

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/08/Preregistration-data_template_5_GR_EXTERNAL.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/08/Preregistration-data_template_5_GR_EXTERNAL.pdf
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Οργανισμό Απασχόλησης (ΟΑΕΔ) και έτσι δεν μπορεί να τους χορηγηθεί κάρτα ανεργίας, 

δεδομένου ότι οφείλουν να υποβάλλουν δικαιολογητικά που είναι δύσκολο ή και αδύνατο να 

προσκομισθούν (φορολογική δήλωση, συμβάσεις μίσθωσης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας 

κ.λ.π). Τα πιστοποιητικά αστέγων - ακόμη και αν παρέχονται - δεν γίνονται δεκτά από τον 

ΟΑΕΔ.46 Μια τέτοια κάρτα ανεργίας είναι απαραίτητη για την απόκτηση απασχόλησης, δωρεάν 

μετακίνηση, για εγγραφή σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ή για εύρεση εργασίας. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των αιτούντων άσυλο και 

των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, για το 

2015 το 12% των υπηκόων τρίτης χώρας στην Ελλάδα είχε τριτοβάθμια εκπαίδευση.47 Μια 

μελέτη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (το 2015) δείχνει ότι οι Σύριοι 

πρόσφυγες που μεταναστεύουν διαμέσω της Ελλάδας είναι πολύ μορφωμένοι.48 Το 86% 

δήλωσε ότι έχει δευτεροβάθμια ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το ήμισυ αυτής της ομάδας 

είχε σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Αυτά βασίζονται στα αποτελέσματα μιας έρευνας που 

δημοσιεύθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 

και στηρίχθηκε σε συνεντεύξεις που διεξήγαγαν οι ομάδες προστασίας των συνόρων της 

UNHCR σε διάφορες τοποθεσίες στην Ελλάδα κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων. 

Διεξήχθηκαν συνολικά 1.245 συνεντεύξεις με Σύριους από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 

2015. Η πιο συχνά αναφερόμενη απασχόληση των ερωτηθέντων ήταν «φοιτητής»: το 16% των 

ερωτηθέντων δήλωσαν ότι φοιτούσαν πριν φύγουν από τη χώρα τους. Ακολούθησαν: οι 

«έμποροι»- εννέα τοις εκατό, «ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί» - επτά τοις εκατό- 

«μηχανικοί, αρχιτέκτονες» - πέντε τοις εκατό, «οι γιατροί ή οι φαρμακοποιοί» - τέσσερις τοις 

εκατό. Συνολικά, απεδείχθη ότι επρόκειτο για έναν πληθυσμό υψηλής ειδίκευσης εν κινήσει. 

Το άρθρο 69 του νόμου 4375/2016 ρυθμίζει την πρόσβαση στην απασχόληση των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας και των ατόμων που κατέχουν άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς 

                                                           
46 Ibid.  

47 (βλ. Διάγραμμα 6 στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration_statistics_- _εκπαίδευση # Highest_educational_tainment) 

48 Τα στοιχεία της έρευνας της Ύπατης Αρμοστείας είναι διαθέσιμα στα αγγλικά:  UNHCR says most of Syrians 
arriving in Greece are students, 08-12-2016, διαθέσιμο στο: 
http://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5666ddda6/unhcr-says-syrians-arriving-greece-students.html. 
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λόγους και των οικογενειών τους (επανένωση). Η μόνη προϋπόθεση για την πρόσβασή τους 

στην απασχόληση είναι η κατοχή των αδειών διαμονής από τους ενδιαφερομένους. 

Ειδικότερα, το άρθρο 69 παράγραφος 1 προβλέπει ότι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

έχουν πρόσβαση σε μισθωτή εργασία, στην παροχή υπηρεσιών ή εργασιών ή στην άσκηση 

ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς (τα ίδια 

δικαιώματα αποδίδονται και στα μέλη της οικογένειάς τους, με άδεια διαμονής που εκδόθηκε 

σύμφωνα με το Π.Δ. 141/2013). Δεν δικαιούνται, όμως, πρόσβαση στον δημόσιο τομέα καθώς, 

«[..] Ως υπάλληλοι διορίζονται μόνο Ελληνες και Ελληνίδες πολίτες [..]Ο διορισμός αλλοδαπών 

πολιτών των κρατών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, επιτρέπεται μόνο στις 

προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις [...]» και στις περισσότερες περιπτώσεις 

υπογράφεται ατομική σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (βλ. Άρθρο 4, Κώδικας Δημοσίων 

Υπαλλήλων, Νόμος 3528/2007) 

Τα άτομα με καθεστώς διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με τις νομικές 

διατάξεις του «παλαιού συστήματος ασύλου» και τα μέλη των οικογενειών τους, έχουν 

πρόσβαση σε μισθωτή εργασία και στην παροχή υπηρεσιών/έργων υπό τους ίδιους όρους με 

τους ημεδαπούς. (Άρθρο 69 παρ. 2 και 3 του Ν. 4375/2016). Οι αιτούντες άσυλο έχουν 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας ως υπάλληλοι ή στην παροχή υπηρεσιών ή εργασίας υπό την 

προϋπόθεση ότι η αίτησή τους για χορήγηση ασύλου έχει υποβληθεί επισήμως και έχουν 

λάβει την κάρτα του αιτούντος άσυλο (άρθρο 71 του Ν. 4375/2016). 

Ο νόμος 4375/2016 διευρύνει την πρόσβαση στην απασχόληση για όλες τις κατηγορίες και 

διευκολύνει τους όρους για την απόλαυση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Στην πράξη 

όμως υπάρχουν εμπόδια λόγω των υφιστάμενων συνθηκών που δεν θα μπορούσαν να 

αντιμετωπίσουν ως νεοεισερχόμενοι: έγκυρο πιστοποιητικό για την εγγραφή σε 

επαγγελματικές ενώσεις ή για την παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης, επικύρωση δεξιοτήτων και ευέλικτη διαδικασία διαπίστευσης, γλωσσικές 

δεξιότητες, έλλειψη των χρηματοδοτούμενων από το κράτος μαθημάτων ελληνικής γλώσσας 

και των προγραμμάτων κοινωνικού προσανατολισμού/ένταξης και τη δύσκολη κατάσταση που 

έχει δημιοργηθεί στην αγορά εργασίας λόγω της οικονομικής κρίσης.  
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Όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο, διαπιστώνονται και άλλες δυσκολίες (όπως η αδυναμία 

έκδοσης Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) ή και η σύντομη και διαφοροποιημένη διάρκεια της κάρτας που χορηγείται στον 

αιτούντα άσυλο – η οποία σε μερικές περιπτώσεις διαρκεί μόνο για 2 μήνες).49 Πρέπει να 

σημειωθεί ότι ενόψει των προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί στην πράξη σε πολλά ΚΕΠ και 

ΔΟΥ αναφορικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και 

αιτούντες άσυλο, η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής εξέδωσε ενημερωτικό 

σημείωμα με την οποία παρέχονται σχετικές οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.50 

Το άρθρο 8 παρ. 25 του Ν. 4332/2015 προσθέτει το άρθρο 19Α στον Ν. 4521/2014 και 

ενσωματώνει στον «Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης» τη χορήγηση 

αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους διάρκειας ενός ή δύο ετών. Τα άτομα που 

βρίσκονται υπό ανθρωπιστικό καθεστώς διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 Α 

του Κώδικα Μετανάστευσης, δεν έχουν δικαίωμα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής 

δραστηριότητας και περιορίζονται στην παροχή υπηρεσιών ή έργων. Επιπλέον, 

αντιμετωπίζουν τους προαναφερθέντες φραγμούς κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

Το Π.Δ. 80/2006 προβλέπει ότι οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας έχουν πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας ως υπάλληλοι ή στην παροχή υπηρεσιών/έργων, αν και περιορίζονται στο να 

ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην καθορισμένη περιοχή διαμονής τους και 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκφράζεται ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση ούτε από 

υπήκοο, πολίτη της ΕΕ ή από τρίτους υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νομίμως στην 

Ελλάδα (άρθρο 12). Βέβαια, οι διατάξεις για την προσωρινή προστασία δεν έχουν 

ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής. 

                                                           
49 Βλ. σχετικά την Κοινή αναφορά 25 οργανώσεων για περιστατικά παραβίασης δικαιωμάτων των αιτούντων 
άσυλο και προσφύγων από τη Διοίκηση (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κάρτα ανεργίας, δικαίωμα στην εργασία), 3-08-2017, 
διαθέσιμο στο: http://www.hlhr.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-25-
%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1/.  

50 Βλ. Ενημερωτικό Σημείωμα της 28ης-08-2017 του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα: Αναφορικά 
με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, διαθέσιμο στο: https://drive.google.com/file/d/0B7hvGv7tFH2QSmJJWS1lV01uV2s/view.  

http://www.hlhr.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-25-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1/
http://www.hlhr.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-25-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1/
http://www.hlhr.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-25-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1/
http://www.hlhr.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-25-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1/
https://drive.google.com/file/d/0B7hvGv7tFH2QSmJJWS1lV01uV2s/view
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Ο νόμος 4375/2016 ρυθμίζει την πρόσβαση στην απασχόληση των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας και των ατόμων που κατέχουν άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και 

των οικογενειών τους. Η κατοχή των αδειών διαμονής από τους ενδιαφερομένους είναι η μόνη 

προϋπόθεση για την πρόσβασή τους στην απασχόληση: οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

έχουν πρόσβαση σε μισθωτή εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου ή άσκηση ανεξάρτητης 

οικονομικής δραστηριότητας, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους Έλληνες υπήκοους. Τα ίδια 

δικαιώματα απασχόλησης προβλέπονται για τα μέλη των οικογενειών τους. Τα άτομα στα 

οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με τις νομικές 

διατάξεις του «παλαιού συστήματος ασύλου» και τα μέλη των οικογενειών τους, έχουν 

πρόσβαση σε μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργων υπό τους ίδιους 

όρους με τους ημεδαπούς. Οι αιτούντες άσυλο έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ως 

υπάλληλοι ή στην παροχή υπηρεσιών ή έργου, αρκεί η αίτησή τους για χορήγηση ασύλου να 

έχει υποβληθεί επισήμως και να έχουν λάβει την κάρτα του αιτούντος άσυλο (άρθρο 71 του Ν. 

4375/2016). Παρά τη βελτίωση των διαδικασιών ασύλου, ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων 

ασύλου καθυστερεί την πρόσβαση στην απασχόληση. 

Το Π.Δ. 141/2013 ορίζει ότι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης 

με τους Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών αναγνώρισης 

αλλοδαπών διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων και για εκείνους που δεν μπορούν 

να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα προσόντα τους, διευκολύνεται πλήρως η 

πρόσβαση σε κατάλληλα συστήματα αξιολόγησης, επικύρωσης και διαπίστευσης της 

προηγούμενης εκπαίδευσής τους. (Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται η οδηγία 2005/36/ΕΚ). Ο 

νόμος 4375/2016 (άρθρο 70) προβλέπει επίσης την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση 

με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως οι υπήκοοι,  για τους  δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας και τα άτομα που βρίσκονται υπό ανθρωπιστικό καθεστώς διαμονής, 

προβλέποντας επίσης ότι, ελλείψει των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μπορούν να 

υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Το ΠΔ 220/2007 (άρθρο 11) προβλέπει επίσης ότι οι 

αιτούντες διεθνή προστασία έχουν πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους Έλληνες πολίτες. 
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Ο νόμος 4521/2014 (άρθρα 21 και 21Α ίση μεταχείριση των εργαζομένων / κατόχων ενιαίας 

άδειας), όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4332/2015, προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι που 

κατέχουν ενιαία άδεια πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους όσον αφορά, 

μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, και την αναγνώριση 

διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων. Επιπλέον, μπορούν να 

καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση τίτλων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα προέλευσης, οι προϋποθέσεις ένταξης στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και η εγγραφή σπουδαστών που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών σε 

δημόσια σχολεία με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Στην πράξη όμως υπάρχουν εμπόδια λόγω των υφιστάμενων συνθηκών που δεν μπορούν να 

καλύψουν όλες οι παραπάνω κατηγορίες ως νεοεισερχόμενοι, ιδίως η έλλειψη επαλήθευσης 

δεξιοτήτων και η ευέλικτη διαδικασία αναγνώρισης χωρίς επίσημο πιστοποιητικό. Η μόνη 

ευέλικτη διαδικασία αναγνώρισης χωρίς επίσημο πιστοποιητικό είναι η αποδοχή υπεύθυνης 

δήλωσης για προγενέστερη δευτεροβάθμια/πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την εγγραφή από 

πρόσφυγες/δικαιούχους διεθνούς προστασίας στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΙΕΚ).51 

Η εθνική στρατηγική για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών προβλέπει τη θέσπιση 

διαδικασιών για την αξιολόγηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τίτλων, αλλά δεν έχει 

θεσπιστεί περαιτέρω διαδικασία. 

Οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την επικύρωση και τη διαπίστευση του μορφωτικού 

επιπέδου σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ είναι οι ίδιες με εκείνες των υπηκόων που 

διαθέτουν πτυχία κρατών εκτός ΕΕ ή άλλα προσόντα. Η μόνη ευέλικτη διαδικασία 

αναγνώρισης χωρίς επίσημο πιστοποιητικό είναι η αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης για 

προηγούμενη δευτεροβάθμια/πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την εγγραφή στα ΙΕΚ από 

πρόσφυγες/ δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 

                                                           
51 Βλ. Σχετική δημοσίευση της Ύπατης Αρμοστείας στα αγγλικά: UNHCR, Regional Refugee and Migrant Response 
Plan for Europe, December 2016, διαθέσιμο στο: http://reporting.unhcr.org/node/13626 και Σχετική 
Διαμεσολάβηση του ΣτΠ, Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ., Μάρτιος 2009, διαθέσιμο 
στο: https://www.synigoros.gr/resources/7884_1_synopsyiek.pdf.  

http://reporting.unhcr.org/node/13626
https://www.synigoros.gr/resources/7884_1_synopsyiek.pdf
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Η προώθηση της απασχόλησης των υπηκόων τρίτων χωρών αποτελεί έναν από τους στόχους 

της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και ένα από τα προτεινόμενα 

μέτρα προβλέπει συνοδευτικές υπηρεσίες.52 Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα ή 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το ποσοστό αποδοχής για την αναγνώριση 

δεξιοτήτων/προσόντων αιτούντων άσυλο ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Σύμφωνα με το 

άρθρο 11 του Π.Δ. 220/2007, οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης που υλοποιούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπό τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες. Ωστόσο, η προϋπόθεση της εγγραφής 

«υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως προβλέπεται για τους Έλληνες πολίτες» δεν 

λαμβάνει υπόψη την πολύ διαφορετική θέση των αιτούντων άσυλο και ιδιαίτερα το γεγονός 

ότι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

Α2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας που έχουν εγγραφεί ή έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα για 

επαγγελματική κατάρτιση ή εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση. Όσον αφορά την 

πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση/κατάρτιση, σύμφωνα με το νόμο 4375/2016 οι 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν να εγγραφούν στα προγράμματα κατάρτισης του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), υπό τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Έλληνες υπηκόους, εφόσον έχουν έγκυρη άδεια 

παραμονής (άρθρο 70 του Ν. 4375/2016). Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παροχή των απαιτούμενων εγγράφων μπορούν ακόμα να 

εγγραφούν υποβάλλοντας μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από το 

επίσημο έγγραφο του Ελληνικού Κράτους, σχετικά με την αναγνώριση του καθεστώτος τους.  

Οι δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε 

αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες προσφέρονται από διεθνείς οργανισμούς και 

                                                           
52 Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών είναι διαθέσιμο στο:  
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/ethnikisratig_30042013.pdf.  

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/ethnikisratig_30042013.pdf
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θεσμούς της κοινωνίας των πολιτών. Το έργο της ΜΚΟ PRAKSIS, αξίζει να αναφερθεί, η οποία 

διεξάγεται με την υποστήριξη της ΜΚΟ SOLIDARITY NOW, του Δήμου Αθηναίων, των 

Επιχορηγήσεων ΕΟΧ και της Πρεσβείας της Νορβηγίας. Η PRAKSIS υλοποιεί το Πρόγραμμα 

«Κέντρο Απασχολησιμότητας», στο πλαίσιο του Κέντρου Αλληλεγγύης της Αθήνας στην έδρα 

της στο Φρουραρχείο, όπου παρέχονται δωρεάν υποστηρικτικές υπηρεσίες για ανέργους 

άνδρες και γυναίκες.53 Οι επαγγελματικές συμβουλές, η αναζήτηση εργασίας μέσω διαδικτύου 

με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, ομαδικά εργαστήρια, σεμινάρια και 

δραστηριότητες δικτύωσης αποτελούν μερικές από τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί για την 

υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των δικαιούχων του προγράμματος. 

Ο νόμος 4375/2016 ρυθμίζει την πρόσβαση στην απασχόληση των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας και των ατόμων υπό ανθρωπιστικό καθεστώς και των οικογενειών τους. Ο νόμος 

4375/2016 (άρθρο 70) προβλέπει την πρόσβαση των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας/ανθρωπιστικού καθεστώτος στην επαγγελματική κατάρτιση υπό τους ίδιους 

όρους/συνθήκες με τους ημεδαπούς, υπό την προϋπόθεση ότι, ελλείψει των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, θα υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Το Π.Δ. 141/2013 (άρθρο 27) 

προβλέπει επίσης ότι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους 

Έλληνες όσον αφορά τις ευκαιρίες εκπαίδευσης ενηλίκων για την απασχόληση, επαγγελματική 

κατάρτιση/μαθήματα βελτίωσης δεξιοτήτων, πρακτική εμπειρία στο χώρο εργασίας, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επίσης, θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους 

σύμφωνα με τις διαδικασίες αναγνώρισης αλλοδαπών διπλωμάτων, πιστοποιητικών και τίτλων 

(άρθρο 29). 

Ο νόμος 4332/2015 προσθέτει το άρθρο 19Α στο νόμο 4251/2014 και ενσωματώνει στον 

«Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης» τη χορήγηση αδειών παραμονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους, διάρκειας ενός ή δύο ετών, που μέχρι τότε ρυθμίστηκε με Κοινή 

Υπουργική Απόφαση αρ. 30651 (ΦΕΚ Β '1453 / 5-6-2014). Ο νόμος 4521/2014 (άρθρα 21 και 

21Α ίση μεταχείριση των εργαζομένων / κατόχων ενιαίας άδειας), όπως τροποποιήθηκε από 

τον νόμο 4332/2015, προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι που κατέχουν ενιαία άδεια πρέπει να 
                                                           
53 Βλ. Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης στα αγγλικά: EMN Annual Report on Immigration 
and Asylum 2015: Synthesis Report, διαθέσιμο στο: 
http://emn.ie/cat_publication_detail.jsp?clog=1&itemID=2996&t=6.  

http://emn.ie/cat_publication_detail.jsp?clog=1&itemID=2996&t=6
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τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση 

και την επαγγελματική κατάρτιση, και την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και 

άλλων επαγγελματικών προσόντων. 

Στην πράξη όμως υπάρχουν εμπόδια λόγω των υφιστάμενων συνθηκών που δεν μπορούν να 

καλύψουν όλες οι παραπάνω κατηγορίες ως νεοεισερχόμενοι: έγκυρο πιστοποιητικό για την 

εγγραφή σε επαγγελματικές ενώσεις ή για την παρακολούθηση προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης, επικύρωση τυχερών δεξιοτήτων και ευέλικτη διαδικασία 

διαπίστευσης προηγούμενης μάθησης , γλωσσικές δεξιότητες, τύχη κρατικών γλωσσικών 

μαθημάτων και προγραμμάτων κοινωνικής προσανατολισμού / ένταξης και η δύσκολη 

κατάσταση της οικονομικής κρίσης. Η μόνη ευέλικτη διαδικασία αναγνώρισης, χωρίς επίσημο 

πιστοποιητικό, είναι η αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης για προηγούμενη δευτεροβάθμια / 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για την εγγραφή προσφύγων/αιτούντων άσυλο στα Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Γενικά, τα εμπόδια που παρατηρήθηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα σχετικά με την πρόσβαση στην εργασία και την απασχόληση, ισχύουν και για την 

επαγγελματική κατάρτιση.  

 

B) Καλές Πρακτικές ΜΚΟ στην Ελλάδα 

• Κάριτας. Η οργάνωση έχει εστιάσει στο ζήτημα της επιχειρηματικότητας και όχι μόνο. Οι βασικές δράσεις 
διεξάγονται σε Αθήνα και άΘεσσαλονίκη. Η Κάριτας Ελλάς έχει αναπτύξει και είναι έτοιμη προς λειτουργία 
ηλεκτρονική πλατφόρμα ανεύρεσης εργασίας. Παράλληλα, αναπτύσσει και στηρίζει πρωτοβουλίες 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω των προγραμμάτων ELBA I και ΙΙ, με χρηματοδότηση του διεθνούς 
δικτύου της Κάριτας. Επίσης, εκπονεί υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής 
καθώς και προγράμματα κατάρτισης για άνδρες και γυναίκες, σε συνεργασία και με ιδιωτικά ΙΕΚ (μαθήματα 
μαγειρικής, κομμωτικής, αισθητικής κλπ.). 

• CuringtheLimbo: Πρόγραμμα του Δήμου της Αθήνας που υλοποιείται με στρατηγικούς εταίρους τους 
διεθνείς μη-κυβερνητικούς οργανισμούς Catholic Relief Services και Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης (International 
Rescue Committee Hellas), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Εταιρεία Ανάπτυξης & 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών και που περιλαμβάνει συνεργατικές δράσεις  για την αντιμετώπιση της 
αδράνειας των προσφύγων λόγω της μακροχρόνιας αναμονής στην Αθήνα καθώς και του αισθήματος 
αβεβαιότητας για το μέλλον τους. Στην πραγματικότητα, το πρόγραμμα συνδέει και δικτυώνει τους 
πρόσφυγες με τους ενεργούς πολίτες της Αθήνας, ώστε να τους προσφέρει διέξοδο από την απραξία μέσα 
από τη συμμετοχή τους σε δράσεις που ανταποκρίνονται σε υπαρκτές ανάγκες της πόλης. Το «Curing The 
Limbo» στοχεύει στην εργασιακή ένταξη των προσφύγων, διαμέσου κινήτρων. Παράλληλος στόχος του 
προγράμματος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους επωφελούμενους του προγράμματος και η 
εξέλιξη των εμπλεκόμενων ομάδων πολιτών σε επιχειρηματικές βιώσιμες μονάδες σε συνεργασία με 
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πρόσφυγες. Ταυτόχρονα, σημαντική επιτυχία του προγράμματος είναι η εμπλοκή των συμμετεχόντων σε 
δράσεις που προσφέρουν στην πόλη με στόχο να οδηγηθούν σε επαγγελματική απασχόληση, ώστε να 
αξιοποιήσουν όλες τις νέες δεξιότητες που απέκτησαν μέσω του προγράμματος. 

• SOLIDARITYNOW: Μέσα από τη συνεργασία του SolidarityNow με τη UNICEF, δημιουργήθηκε η ευκαιρία σε 
15 ωφελούμενους του BlueRefugeeCenter να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο ονυχοπλαστικής σε ένα 
τοπικό εκπαιδευτικό κέντρο. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επίδοξους nail artists, και αποτελείται από 60 
ώρες εντατικής πρακτικής και θεωρητικής διδασκαλίας. Στο τέλος του σεμιναρίου (προγραμματισμένο για 
τον Ιούνιο του 2018), θα δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να απασχοληθούν σε οποιοδήποτε κέντρο 
αισθητικής, καθώς θα λάβουν σχετική αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση. Πολλοί από τους 
συμμετέχοντες ήδη έχουν εξοικείωση με το αντικείμενο, ενώ άλλοι το συναντούν πρώτη φορά. Σε κάθε 
περίπτωση, οι νεοαποκτηθείσες γνώσεις τους μπορούν να είναι χρήσιμες για την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας της Θεσσαλονίκης. Επίσης, οι δύο κύκλοι του σεμιναρίου FutureInterpreters ολοκληρώθηκαν με 
μεγάλη επιτυχία. Με τη στήριξη του GuerrillaFoundation, το SolidarityNow διοργάνωσε σεμινάρια 
διερμηνείας για ενδιαφερόμενους ωφελούμενους που ήδη μιλούν αγγλικά ή ελληνικά και άλλη μια πιο 
σπάνια γλώσσα. Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε εξειδικευμένες τεχνικές διερμηνείας, όπως διερμηνεία σε 
νοσοκομείο ή συνεδρία με ψυχολόγο. Όλοι μαζί οι συμμετέχοντες έχουν μεγάλη ποικιλία γλωσσών στο 
δυναμικό τους. Πέρα από τη θετική εμπειρία του σεμιναρίου, ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι ότι σχεδόν 50% 
των συμμετεχόντων ήδη εργάζονται ως διερμηνείς. 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου στηρίζει ενεργά ένα νέο μοντέλο εναλλακτικής 
φροντίδας για τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα.  Με περισσότερα από 3.350 ασυνόδευτα παιδιά 
πρόσφυγες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μόλις 1.101 διαθέσιμες θέσεις παραμονής σε δομές φιλοξενίας, 
έχει αναδειχθεί η ανάγκη για άμεση εύρεση και εφαρμογή μακροπρόθεσμων λύσεων για τη διαμονή, 
προστασία και κοινωνική ένταξη των παιδιών αυτών στην ελληνική κοινωνία.  Η «Υποστηριζόμενη 
Ανεξάρτητη Διαβίωση» προσφέρει ευκαιρίες στα ασυνόδευτα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες διαβίωσης 
και ικανότητες βιοπορισμού με σκοπό την ομαλή μετάβασή τους στην ενηλικίωση μέσα στην τοπική 
κοινότητα. Η εναλλακτική αυτή μορφή φροντίδας εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και είναι 
κατάλληλη για μεγαλύτερους εφήβους με υψηλότερο επίπεδο προσωπικής επάρκειας. Έχει επίσης 
αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο βιώσιμη σε σχέση με την ιδρυματική φροντίδα. Στο Ηράκλειο υλοποιείται 
σχετικό πιλοτικό σχέδιο 8 θέσεων με στόχο την δημιουργία 20 θέσεων εντός του 2018 σε συνεργασία με το 
ΕΚΚΑ και την ΥΑ ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

(Για περισσότερες πρακτικές βλ. το Παράρτημα υπό τον τίτλο «Αγορά Εργασίας και κοινωνική 
επιχειρηματικότητα») 

 

VII) A) Υγεία και Κοινωνική Ασφάλεια  

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τους δείκτες που αφορούν την πρόσβαση των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας στο πεδίο της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Στο δεύτερο μέρος 

παρατίθεται ένας πίνακας με καλές πρακτικές που συνδράμουν στην πρόσβαση των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας στον τομέα της υγείας. 
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Α1) ΥΓΕΙΑ 

Πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εφαρμόσει πλήρως την Οδηγία 2013/33/ΕΕ 

σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία. Ο νόμος 

4375/2016 επέκτεινε μόνο τα πρόσωπα που προστατεύονται επειδή ανήκουν σε ευπαθή 

ομάδα (δηλαδή επιζώντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων). 

Το ελληνικό δίκαιο προβλέπει ένα σύστημα παραπομπής που προβλέπει ελάχιστα πρότυπα 

για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο. Σύμφωνα με το Π.Δ. 220/2007, οι αρμόδιες αρχές 

πρέπει να διασφαλίζουν ότι παρέχεται ειδική μεταχείριση στους αιτούντες που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες όπως οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι 

ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, οι μονογονείς με ανήλικα τέκνα και τα άτομα που έχουν υποστεί 

βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 11 (2) Ν. 3907/2011, σχετικά με τις υπηρεσίες πρώτης 

υποδοχής, οι ευπαθείς ομάδες περιλαμβάνουν τους ασυνόδευτους ανήλικους, τα άτομα με 

αναπηρία ή που πάσχουν από μη αναστρέψιμη νόσο, τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες που 

κυοφορούν ή έχουν μόλις γεννήσει, τις μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, θύματα 

βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής 

βίας ή κακοποίησης. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 14 (8) Νόμος 4375/2016, «Ως ευάλωτες 

ομάδες νοούνται για τις ανάγκες του παρόντος: α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, β) τα άτομα που 

έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, γ) οι υπερήλικες, δ) οι γυναίκες σε 

κύηση ή λοχεία, ε) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, στ) τα θύματα 

βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής 

βίας ή εκμετάλλευσης, πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως 

επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων και ζ) τα θύματα εμπορίας ανθρώπων.» 

Μια εξατομικευμένη εκτίμηση των ειδικών αναγκών των αιτούντων άσυλο μέσω 

εξατομικευμένης παροχής συμβουλών από ιατρικές, ψυχοκοινωνικές ομάδες ή ομάδες 

πληροφοριών κατά την άφιξη διατίθεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό υπηκόων τρίτων 

χωρών, αφήνοντας έτσι αδύνατη την ανίχνευση ενδεχομένως μεγάλου αριθμού ατόμων με 

ειδικές ανάγκες. Παρά τις νομικές διασφαλίσεις σχετικά με τη μεταχείριση των ασυνόδευτων 

παιδιών, τα ασυνόδευτα παιδιά ή τα άτομα που είναι χωρισμένα από τις οικογένειές τους 
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κρατούνται συστηματικά για εκτεταμένες χρονικές περιόδους έως ότου υπάρξει διαθέσιμος 

χώρος σε κέντρο υποδοχής.54  

Δεν υπάρχει νομική διάταξη σχετικά με την περίοδο αναγνώρισης των αιτούντων άσυλο με 

ειδικές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης, ούτε υπάρχουν στην πράξη διαθέσιμα στοιχεία 

σχετικά με τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Το άρθρο 17 του ΠΔ 220/2007 προβλέπει ότι «Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 

Κεφαλαίου Β` περί των συνθηκών υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές και οι οργανισμοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης φροντίζουν για την ειδική μεταχείριση των αιτούντων που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες, όπως οι Ανήλικοι, οι Ασυνόδευτοι Ανήλικοι, οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι, οι 

εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, καθώς και τα πρόσωπα που 

έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή 

σεξουαλικής βίας». Ειδικότερες διατάξεις προβλέπονται στο άρθρο 18 του ΠΔ 220/2007 για 

ανηλίκους, ασυνόδευτους ανηλίκους και θύματα βασανιστηρίων. Επιπλέον, σύμφωνα με τη 

Διαδικασία Υποδοχής και Αναγνώρισης (άρθρο 14 (8) Ν. 4375/2016) κατά την άφιξή του, ο 

Επικεφαλής του  Κέντρου Υποδοχής πρέπει να αναφέρει τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες 

ομάδες στον αρμόδιο φορέα κοινωνικής στήριξης και προστασίας. 

Τον Οκτώβριο του 2016, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εξέδωσαν μια αναφορά σχετικά με «κενά 

μέσα στο σημερινό σύστημα [που σημαίνουν] ότι οι ευάλωτοι άνθρωποι δεν αναγνωρίζονται 

καταρχήν και δεύτερον δε λαμβάνουν την κατάλληλη προστασία και φροντίδα». Οι κακές 

συνθήκες υποδοχής σε καταυλισμούς προσωρινής στέγασης έγιναν ακόμα χειρότερες για 

όσους έχουν ειδικές ανάγκες ή που χρειάζονται αυξημένη προστασία (π.χ. ασυνόδευτα παιδιά, 

επιζώντες σεξουαλικής βίας, έγκυες γυναίκες και ασθενείς με χρόνια νοσήματα που 

χρειάζονται ειδικές υπηρεσίες).55  

Ένας νέος νόμος που εγκρίθηκε το 2016 (νόμος 4368/2016, άρθρο 33) παρέχει ελεύθερη 

πρόσβαση στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας για άτομα χωρίς κοινωνική ασφάλιση και 

ευάλωτους. Μεταξύ άλλων, οι αιτούντες άσυλο και τα μέλη των οικογενειών τους θεωρούνται 
                                                           
54 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Έκθεση του ΕΣΠ, που διατίθεται στη Βάση Δεδομένων για το 
Άσυλο στο: http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece. 

55 Βλ. Έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα Αγγλικά: Greece 2016: Vulnerable people get left behind, 20 
Οκτωβρίου 2016, διατίθενται στη διεύθυνση: http://bit.ly/2kPfBG1.  

http://bit.ly/2kPfBG1
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άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και δικαιούνται ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα 

δημόσιας υγείας και φαρμακευτική αγωγή. 

Στην πράξη, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί διοικητικά εμπόδια όσον αφορά 

την πρόσβαση στο σύστημα υγείας, τα οποία αφορούν κυρίως δυσκολίες στην έκδοση 

Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή το γεγονός ότι το προσωπικό στα νοσοκομεία ή τα 

κέντρα υγείας δεν γνωρίζουν πάντοτε για τον νόμο του 2016.56 

Επιπλέον, το σύστημα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα, παράλληλα με την 

παροχή δευτερογενούς περίθαλψης, επηρεάζεται από τη χρηματοπιστωτική κρίση που είχε 

επίσης επιπτώσεις στις παρεχόμενες υγειονομικές υπηρεσίες και στη λειτουργία των 

νοσοκομείων που έχουν ανεπαρκή φάρμακα. Η έλλειψη κατάλληλων πολιτιστικών 

διαμεσολαβητών επιδεινώνει περαιτέρω την πρόσβαση των προσφύγων και των μεταναστών 

στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Σε δημόσια νοσοκομεία, όπου αναφέρθηκαν περιπτώσεις 

από ανθρωπιστικούς εταίρους στον τομέα της υγείας, οι μεταφραστικές υπηρεσίες δεν 

παρέχονται και πρέπει να βελτιωθούν οι μηχανισμοί επικοινωνίας. Στο ελληνικό σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης, η ύπαρξη διαφορετικών υποσυστημάτων και οργανωτικών 

μοντέλων, σε συνδυασμό με την έλλειψη σαφών μηχανισμών συντονισμού, δημιουργεί 

σημαντικές δυσκολίες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την υγεία. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι δύσκολο να συντονιστούν αποτελεσματικά οι ανθρωπιστικές 

παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας.57  

Οι ΓΧΣ υπογραμμίζουν ότι «τα νοσοκομεία αγωνίζονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες τόσο 

των κατοίκων όσο και των μεταναστών, κυρίως λόγω έλλειψης πόρων. Ως αποτέλεσμα, οι 

άνθρωποι αντιμετωπίζουν τακτικά δυσκολίες πρόσβασης στην κατάλληλη υγειονομική 

περίθαλψη, ειδικά σε εξειδικευμένη φροντίδα. Ενώ θεωρητικά έχουν πρόσβαση στη 

νοσοκομειακή περίθαλψη για εξειδικευμένα θέματα, στην πραγματικότητα η πρόσβαση είναι 

                                                           
56 Βλ. Ibid, και SolidarityNow, ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΚΑ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 10 Νοεμβρίου 
2016, στη διεύθυνση: http://bit.ly/2ltg9Ql.  

57 Βλ. Στα Αγγλικά: UNHCR, Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe, Δεκέμβριος 2016, σελ. 51, 
διαθέσιμο στο: http://donors.unhcr.gr/en/regional-refugee-and-migrant-response-plan-for-europe-2016/. Όπως 
και: The Guardian, ‘Patients who should live are dying: Greece’s public health meltdown’, 1 January 2017, 
διαθέσιμο στο: http://bit.ly/2in3wW8.  

http://bit.ly/2ltg9Ql
http://bit.ly/2in3wW8
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δύσκολη λόγω της γενικής έλλειψης ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης 

οικονομικών και ανθρώπινων πόρων». 

Εκτός από το σύστημα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, οι ιατρικές υπηρεσίες σε 

εγκαταστάσεις προσωρινής διαμονής στην ηπειρωτική χώρα και στα hotspots στα νησιά 

παρέχονται επίσης από μη κυβερνητικές οργανώσεις.58 

Σύμφωνα με το ΠΔ 220/2007 (άρθρο 14), οι αιτούντες άσυλο δικαιούνται δωρεάν την 

απαραίτητη υγειονομική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν έχουν καμία ασφάλιση υγείας και κανένα οικονομικό μέσο. Τέτοια φροντίδα υγείας 

περιλαμβάνει: «1 [..] α. Εργαστηριακές και ιατρικές εξετάσεις σε κρατικά νοσοκομεία, κέντρα 

υγείας ή περιφερειακά ιατρεία, β. Χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων ύστερα από συνταγή 

ιατρού, υπηρετούντος στα ιδρύματα του προηγούμενου εδαφίου, θεωρημένη από τον 

διευθυντή αυτών, γ. Νοσοκομειακή περίθαλψη σε κρατικά νοσοκομεία, η οποία περιλαμβάνει 

νοσηλεία σε κλίνη Γ θέσεως. 2. Οι πρώτες βοήθειες προς τους αιτούντες παρέχονται σε κάθε 

περίπτωση δωρεάν. 3. Στους αιτούντες με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 17 του 

παρόντος, παρέχεται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.» 

Μετά την υιοθέτηση του νόμου 4368/2016, όλοι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

θεωρούνται ευάλωτες ομάδες που έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη. 

Ειδικότερα, ο νόμος 4368/2016 βάσει άρθρου 33 παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες 

δημόσιας υγείας για άτομα χωρίς κοινωνική ασφάλιση και ευάλωτους. Μεταξύ άλλων, οι 

αιτούντες άσυλο και τα μέλη των οικογενειών τους θεωρούνται άτομα που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες και δικαιούνται ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα δημόσιας υγείας και 

φαρμακευτική αγωγή. Στην πράξη, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί διοικητικά 

εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα υγείας, τα οποία αφορούν κυρίως δυσκολίες 

στην έκδοση Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή το γεγονός ότι το προσωπικό στα 

                                                           
58 Βλ. Έκθεση του ΕΣΠ, που διατίθεται στη Βάση Δεδομένων για το Άσυλο στο: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece.  

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece
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νοσοκομεία ή στην υγεία τα κέντρα φροντίδας δεν γνωρίζουν πάντοτε τη νομοθεσία του 

2016.59  

Τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνουν την κάλυψη των προσώπων που 

ζητούν ή απολαύουν διεθνούς προστασίας σε: α) Παιδιατρική περίθαλψη για ανηλίκους β) 

Φροντίδα για ανηλίκους που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης ή 

τραυματισμού γ) Φροντίδα σχετικά με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό δ) Φροντίδα ατόμων με 

σωματική ή ψυχική αναπηρία ε) Ψυχιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα για θύματα 

βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων μορφών τραυματισμού. 

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας πλήττεται σοβαρά στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Το 

2015 δημιουργήθηκε υπό το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας μια ομάδα 

συντονισμού και παρακολούθησης των ενεργειών που αφορούν το θέμα του πρόσφυγα/ 

μετανάστη, με κύριο στόχο την ενίσχυση του σχεδίου του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου και 

Πρόληψης Νοσημάτων σχετικά με τους νεοφερμένους. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα 

παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στα νησιά από τον Ιούνιο υπό την αιγίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (Ελληνικό 

Κέντρο Νόσων και Ελέγχου). Στη συνέχεια, το ΚΕΕΛΠΝΟ θα αναλάβει αυτή την παροχή από τον 

Αύγουστο έως το τέλος του 2017. Το πρόγραμμα PHILOS της ΚΕΕΛΠΝΟ θα συνεχιστεί μέχρι το 

τέλος του έτους. Το PHILOS είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει ιατρικό προσωπικό και 

συναφείς ειδικούς σε στρατόπεδα και νοσοκομεία στην ενδοχώρα σε πρόσφυγες και 

μετανάστες. Το PHILOS απασχολεί 480 υπαλλήλους και χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.60 

Το ποσό των 24,18 εκατ. Ευρώ διατέθηκε ως ολοκληρωμένη ανταπόκριση στην επείγουσα 

κατάσταση της κρίσης σχετικά με τη διαχείριση των προσφύγων (χωρίς να γίνεται διάκριση 

μεταξύ των ομάδων δικαιούχων).61 

                                                           
59 Βλ. SolidarityNow, ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΚΑ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 10 Νοεμβρίου 2016, στη 
διεύθυνση: http://bit.ly/2ltg9Ql και Έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα Αγγλικά: Greece 2016: Vulnerable 
people get left behind, 20 Οκτωβρίου 2016, διατίθενται στη διεύθυνση: http://bit.ly/2kPfBG1. 

60 Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξετε στον Πίνακα Καλών Πρακτικών υπό Β.  

61 Βλ. δημοσίευμα της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση προς την Ελλάδα για τη διαχείρηση του προσφυγικού στα 
αγγλικά: Factsheet on Greece, MANAGING THE REFUGEE CRISIS, EU Financial Support to Greece, 08-12-2016, 
διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

http://bit.ly/2ltg9Ql
http://bit.ly/2kPfBG1
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-_update_en.pdf
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A2) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

Το άρθρο 30 του ΠΔ 141/2013 ενσωματώνει στο Ελληνικό Δίκαιο το άρθρο 29 της Οδηγίας 

2011/95/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση 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. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας πρέπει να 

τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους όσον αφορά την κοινωνική προστασία. Αυτό 

προβλέπεται επίσης από το άρθρο 97 (4) του νόμου 4251/2014 και το νόμο 4443/2016 για την 

ίση μεταχείριση (που αναθεώρησε τον προηγούμενο Νόμο κατά των διακρίσεων 3304/2005). 

Ωστόσο, στην πράξη, η ελληνική διοίκηση είναι πολύ απρόθυμη στην εφαρμογή της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης στους υπηκόους τρίτων χωρών όταν πρόκειται για ζητήματα κοινωνικής 

ασφάλισης. Για παράδειγμα, τα επιδόματα ανεργίας χορηγούνται στην πράξη μόνο σε Έλληνες 

πολίτες και σε υπηκόους της ΕΕ. Αυτή η απροθυμία οφείλεται στην ασάφεια της ρήτρας 

σχετικά με την ιθαγένεια του νόμου περί ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική 

ασφάλιση (η ρήτρα εθνικότητας αντιστοιχεί στην ίδια ρήτρα που περιέχεται στις οδηγίες 

2000/78/ΕΚ και 2000/43/ΕΚ). Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 παράγραφος 4 του νόμου περί ίσης 

μεταχείρισης 4443/2016 ορίζει ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αναφορικά με την 

αρχή της ίσης μεταχείρισης [...] δεν εφαρμόζονται στις πάσης φύσεως παροχές που 

προσφέρουν τα δημόσια συστήματα ή τα εξομοιούμενα προς τα δημόσια, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ή πρόνοιας και δεν 

θίγουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας, τη διασφάλιση 

της δημόσιας τάξης, την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας και την 

προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων.» 

                                                                                                                                                                                           
migration/proposal-implementation-
package/docs/20161208/factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-_update_en.pdf.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-_update_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-_update_en.pdf
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Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αρκετές αναφορές ως αρμόδιο όργανο ισότητας και θεωρεί ότι 

μια τέτοια διακριτική μεταχείριση, παραβιάζει όχι μόνο την ελληνική νομοθεσία αλλά και την 

νομολογία της ΕΕ.62 

Τέλος, οι διαδικασίες που εξαρτώνται από την υποβολή άλλων διοικητικών εγγράφων, όπως 

φορολογικές δηλώσεις κλπ., περιορίζουν ουσιαστικά την πρόσβαση σε οφέλη. Σε άλλες 

περιπτώσεις, οι κάτοικοι μακράς διαρκείας δεν έχουν πρόσβαση σε παροχές μακροχρόνιας 

ανεργίας λόγω της περιοριστικής ερμηνείας της απαίτησης ιθαγένειας. Τα γραφεία κοινωνικής 

πρόνοιας ενημερώνονται κατά κύριο λόγο με υπουργικές εγκυκλίους σε ad hoc βάση, ωστόσο 

καμία άλλη πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη στο κοινό σχετικά με την δυνατότητα κοινωνικής 

ασφάλισης. Οι πληροφορίες για τα κοινωνικά δικαιώματα των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας παρέχονται κυρίως από ΜΚΟ. 

 

B) Καλές Πρακτικές ΜΚΟ σχετικά με την υγεία 

• Γιατροί Του Κόσμου: Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, σε συνεργασία με τον ΔΟΜ, σε 
περισσότερους από 1.200 μετανάστες και πρόσφυγες  μέσω κινητών ιατρικών μονάδων στις ανοιχτές 
δομές φιλοξενίας στις Θερμοπύλες, Σέρρες και Οινόφυτα, σε διάστημα δύο μηνών (Σεπτέμβριος και 
Οκτώβριος 2017). Οι ιατρικές ομάδες διεξήγαγαν3.400 ιατρικές συνεδρίες -σχεδόν 80 ημερησίως - που 
αφορούσανσε εξετάσεις, διαγνώσεις, συνταγογραφήσεις και παραπομπές σε μονάδες δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης.Οι ιατρικές μονάδες αποτελούνται από γενικούς παθολόγους, παιδιάτρους, οδοντιάτρους, 
νοσοκόμες, διερμηνείς και οδηγούς οι οποίοι παρέχουν πρωτοβάθμιες ιατρικές υπηρεσίες επί πέντε 
ημέρες την εβδομάδα, σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες, στις δομές φιλοξενίας σε Θερμοπύλες, 
Σέρρες και Οινόφυτα για ιατρικά θέματα όπως ιογενείς λοιμώξεις, κρυολογήματα και 
τραυματισμούς,ενώ συνταγογράφησαν φάρμακα και παρακολούθησαν άτομα με χρόνιες ασθένειες 
όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτη, αναπνευστικά και γυναικολογικά προβλήματα υγείας. 

• «Mobile Medical Units», PRAKSIS: Από τον Οκτώβριο 2015,υλοποιείται το πρόγραμμα με διακριτικό 
τίτλο MEDICAL MOBILE UNITS (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ). Το πρόγραμμα αφορά στις συνθήκες 
υποδοχής των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών με προτεραιότητα στην παροχή πρωτοβάθμιας 
ιατρικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανθρώπων που πιθανώς χρήζουν διεθνούς 
προστασίας και εντοπίζονται στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Σάμο, Λέρο και Κω. Η 
παροχή των υπηρεσιών επιτυγχάνεται μέσω της λειτουργίας δύο (2) Ιατρικών Κινητών Μονάδων 
κατάλληλα εξοπλισμένων ιατροφαρμακευτικά και την υποστήριξή τους από εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό: ιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς επιστήμονες, κοινωνικούς διαμεσολαβητές και διοικητικό 
προσωπικό. Η ύπαρξη των μετακινούμενων αυτών Μονάδων δίνει τη δυνατότητα της παρέμβασης σε 
μέρη που υπάρχει ανάγκη, οποιαδήποτε στιγμή παραστεί ανάγκη. Γενικότερα, η PRAKSIS ασχολείται με 

                                                           
62 Βλ. Την Ετήσια Έκθεση 2016 του ΣτΠ, σελ. 114-115, διαθέσιμο στο: 
https://www.synigoros.gr/resources/ee2016-00-stp.pdf.  

https://www.synigoros.gr/resources/ee2016-00-stp.pdf
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την υποβοήθηση των προσφύγων στην πρόσβαση, τόσο στα επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων 
όσο και στα τακτικά και κυρίως στην απρόσκοπτηπαροχή φαρμακευτικής αγωγής από τα φαρμακεία των 
νοσοκομείων. 

• Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες :  Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  
χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα "Σχεδιάζοντας μαζί: Ενδυνάμωση προσφύγων με αναπηρία" που το 
υλοποιεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμΕΑ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει 
στο να αναδείξει και να καταγράψει τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πρόσφυγες και 
αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, καθώς και στο να συμβάλει 
στην ενδυνάμωση αυτών των ομάδων ώστε να μπορούν οι ίδιες να διεκδικούν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματά τους. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η δικτύωση και συνεργασία με 
φορείς που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών σε αυτές τις ομάδες, με σκοπό τον εντοπισμό και την 
καλύτερη εξυπηρέτηση τους. Οι βασικές δράσεις του προγράμματος είναι οι εξής:  

- Διεξαγωγή συναντήσεων διαβούλευσης με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία και 
χρόνιες παθήσεις και με οικογένειές τους για τον εντοπισμό και την καταγραφή των αναγκών τους 
και τη σύνταξη προτάσεων αποτελεσματικότερης κάλυψης αυτών των αναγκών. Μέσα από τις 
διαβουλεύσεις επιδιώκεται και η δημιουργία μιας μόνιμης επιτροπής αυτοεκπροσώπησης η οποία, 
συνεπικουρούμενη από την Ε.Σ.Α.μεΑ, θα διαβουλεύεται και θα διεκδικεί την ισότιμη ένταξή της 
στην ελληνική κοινωνία. 

- Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για άτομα που εργάζονται στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους πρόσφυγες, σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σε πρόσφυγες και 
αιτούντες άσυλο και σε δημόσιες υπηρεσίες υποδοχής, ταυτοποίησης και φιλοξενίας προσφύγων 
και αιτούντων άσυλο. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα 
που αφορούν στην αναπηρία και τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτή. 

- Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής μέσω της οποίας θα παρέχονται σε άτομα (εργαζόμενους και 
εθελοντές) που ασχολούνται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο εξειδικευμένες πληροφορίες για 
θέματα που αφορούν στην αναπηρία και τις χρόνιες παθήσεις. Η τηλεφωνική υπηρεσία προσφέρει:  
α) Ενημέρωση για τους σκοπούς και τις δράσεις του προγράμματος "Σχεδιάζοντας μαζί: 
Ενδυναμώνοντας τους πρόσφυγες με αναπηρία".  β) Εξειδικευμένη πληροφόρηση, καθοδήγηση και 
συμβουλευτική πάνω σε θέματα σχετικά με την αναπηρία και τις χρόνιες παθήσεις (δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία, πρόσβαση των προσφύγων και αιτούντων άσυλο με αναπηρία σε 
υπηρεσίες υποστήριξης, κλπ.).  γ) Διευκόλυνση της δικτύωσης και συνεργασίας φορέων που 
παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με φορείς του αναπηρικού κινήματος και 
φορείς/δομές που υπάρχουν για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα, με 
σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφόρησης σχετικά με την πρόσβαση σε εξειδικευμένες 
υπηρεσίες από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία και 
χρόνιες παθήσεις. 

(Για περισσότερες πρακτικές βλ. το Παράρτημα υπό «Υγεία» 
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VIII) A) Εκπαίδευση, Γλωσσομάθεια και Κοινωνική εκπαίδευση  

Α1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των παιδιών που 

αιτούνται ή επωφελούνται από τη διεθνή προστασία ούτε τα εκπαιδευτικά επίπεδα κάθε 

ομάδας. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 220/2007, τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων άσυλο και 

οι ανήλικοι αιτούντες διεθνή προστασία έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα υπό 

παρόμοιες συνθήκες με τους Έλληνες υπηκόους, εφόσον δεν υπάρχει εκκρεμές εκτελεστό 

μέτρο απέλασης εναντίον αυτών ή των γονέων τους. Η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση δεν μπορεί να απογορεύται επειδή το παιδί έχει συμπληρώσει την ηλικία 

ενηλικίωσης.  

Τα παιδιά πολιτών τρίτης χώρας μπορούν να εγγραφούν σε δημόσια σχολεία με ελλιπή 

δικαιολογητικά εάν: τους έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα από το ελληνικό κράτος, 

προέρχονται από περιφέρειες όπου η κατάσταση είναι ταραγμένη (έκρρυθμη), έχουν 

υποβάλει αίτηση ασύλου και είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη 

και αν η νόμιμη διαμονή τους δεν έχει ακόμη διευθετηθεί (Άρθρο 9 Π.Δ. 220/2007).  

Μια υπουργική απόφαση που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2016 προέβλεπε τη δημιουργία 

τάξεων προετοιμασίας για όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας 4 έως 15 ετών.63 Παιδιά ηλικίας 6-

15 ετών, που ζούσαν σε διασκορπισμένες αστικές περιοχές (όπως καταλύματα 

μετεγκατάστασης, διαμερίσματα, ξενοδοχεία και κέντρα υποδοχής για αιτούντες άσυλο και 

ασυνόδευτα παιδιά), μπορούν να φοιτούν σε σχολεία κοντά στον τόπο κατοικίας τους και να 

εγγραφούν στα πρωινά τμήματα μαζί με τα ελληνικά παιδιά, σε σχολεία τα οποία θα 

αναγνωριστούν από το Υπουργείο.  

Σύμφωνα με έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων 

του Υπουργείου Παιδείας,64 ο συνολικός αριθμός των προσφύγων που φιλοξενήθηκαν στα 

Κέντρα όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα ανέρχεται σε 36.890 άτομα. Η απόκλιση από τον 
                                                           
63 Υπ’αρ. 131024/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2687/29-08-2016).  

64 Η Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας είναι διαθέσιμη στο: 
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/16_06_17_Epistimoniki_Epitropi_Prosfygon_YPPETH_Apotimi
si_Protaseis_2016_2017_Final.pdf.  

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/16_06_17_Epistimoniki_Epitropi_Prosfygon_YPPETH_Apotimisi_Protaseis_2016_2017_Final.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/16_06_17_Epistimoniki_Epitropi_Prosfygon_YPPETH_Apotimisi_Protaseis_2016_2017_Final.pdf
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συνολικό αριθμό των προσφύγων (περίπου 52.000 αυτή τη στιγμή) οφείλεται στο γεγονός ότι 

δεν περιλαμβάνει στρατόπεδα όπως της Ιδομένης (όπου το ανεπίσημο στρατόπεδο 

λειτουργούσε ακόμα κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας), στη Μόρια στη Λέσβο, το λιμάνι 

του Πειραιά, το στρατόπεδο ΠΑΘΕ στο Πολύκαστρο - Πλάζα. Ο συνολικός αριθμός των 

ανήλικων προσφύγων (0-18 ετών) είναι περίπου 37% του συνολικού πληθυσμού.  

Όπως αναφέρθηκε, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του εκπαιδευτικού συστήματος για τα τέκνα 

προσφύγων στην Ελλάδα, το καλοκαίρι του 2016, η Ελληνική Πολιτεία ίδρυσε «Τάξεις 

Υποδοχής Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» με διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβεί το 

ένα έτος (βλ. υπ’αρ. 131024/Δ1 Υπουργική Απόφαση). Αυτές οι τάξεις είναι περιορισμένες σε 

αριθμό, δημιουργήθηκαν μόνο στα δημοτικά σχολεία και είναι ανεπαρκείς για την ένταξη των 

παιδιών καθώς δεν περιλαμβάνουν παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών (δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση). Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας που 

συμμετείχε στην Εθνική Συνάντηση NIEM στις 20-06-2017, από αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα 

μόνο το 30% του στοχευόμενου πληθυσμού εντάχθηκε επιτυχώς. Επιπλέον, η στρατηγική του 

Υπουργείου Παιδείας για την εκπαιδευτική εκπαίδευση των προσφύγων, αν και συντάχθηκε 

κατά το 2016, θα εφαρμοστεί το 2018. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Προεδρικού Διατάγματος 220/2007, η εγγραφή αιτούντων 

άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 3 

μήνες, διάρκειας ή ενός έτους, όταν παρέχεται ειδική γλωσσική κατάρτιση για τη διευκόλυνση 

της πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Παρόλο που το πρόγραμμα εκπαίδευσης των 

προσφύγων που υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο, το 

ποσοστό εκτέλεσης είναι αργό, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα στην 

προσχολική εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άνω των 15 ετών), στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση.65 Ο εκπαιδευτικός τομέας 

αντιμετωπίζει προβλήματα όσον αφορά την ενσωμάτωση των παιδιών των προσφύγων στα 

ελληνικά σχολεία και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα για την κάλυψη των αναγκών των 

παιδιών που έχουν χάσει χρόνια σχολικής φοίτησης λόγω διαμάχης ή εκτοπισμού και 

                                                           
65 Βλ.Ibid. 
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απαιτούν προγράμματα προετοιμασίας.66 Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι 

εκτός από τις κρατικές οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, πάνω από το 80% των 

χώρων διαμονής φιλοξενούν άτυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, άμεσα προσιτές στα 

παιδιά προσφύγων. 

Γενικά, η εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται από το κράτος μέσω δημοσίων σχολείων. Το 

ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο εγγυάται την εκπαίδευση όλων των παιδιών, πολιτών ή 

αλλοδαπών, από την ηλικία των 6 έως την ηλικία των 15 ετών (6ετές δημοτικό σχολείο και 

3ετές γυμνάσιο). Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και ισχύει για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα 

από το καθεστώς διαμονής (νόμιμο ή μη) των γονέων τους. Δύο νομικά κείμενα έχουν καίρια 

σημασία για την εκπαίδευση των υπηκόων τρίτων χωρών: α) o Νόμος 2910/2001 (το άρθρο 40 

ορίζει ότι όλα τα παιδιά που γεννιούνται από υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στην 

Ελλάδα έχουν δικαίωμα στη δημόσια εκπαίδευση) και β) ο Νόμος 3386/2005 (το άρθρο 72 

ορίζει το πλαίσιο του παραπάνω άρθρου το οποίο εγγυάται το δικαίωμα των παιδιών τρίτων 

χωρών που ζουν στην Ελλάδα σε δημόσια εκπαίδευση). Πράγματι, οι σχολικές αρχές οφείλουν 

να εγγράφουν αλλοδαπούς φοιτητές ακόμη και αν δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα, 

όπως τα πιστοποιητικά γέννησης που απαιτούνται για εγγραφή. 

Στην πράξη, η πρόσβαση στην εκπαίδευση παρεμποδίζεται από γλωσσικούς φραγμούς και το 

γεγονός ότι τα σχολικά συστήματα δεν γνωρίζουν και δεν είναι προετοιμασμένα για την 

εκπαίδευση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Απαιτούνται ακόμη μέτρα-πολιτικές. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε ένταση που προκάλεσαν 

ακροδεξιές ομάδες και δημιούργησαν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών που 

είχαν δικαίωμα πρόσβασης στα σχολεία. 

Ο εκπαιδευτικός τομέας γενικά αντιμετωπίζει προβλήματα όσον αφορά την ενσωμάτωση των 

παιδιών των προσφύγων στα ελληνικά σχολεία και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα για την 

κάλυψη των αναγκών των παιδιών που έχουν χάσει χρόνια σχολικής φοίτησης λόγω διαμάχης 

ή εκτοπισμού και απαιτούν προγράμματα κάλυψης.67  

                                                           
66 Βλ. Στα Αγγλικά: UNHCR, Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe, Δεκέμβριος 2016, διαθέσιμο 
στο: http://donors.unhcr.gr/en/regional-refugee-and-migrant-response-plan-for-europe-2016.  

67 Βλ. UNHCR, Regionale Refugee and Migrant Response Σχέδιο για την Ευρώπη, Δεκέμβριος 2016, σελ. 52, 
διατίθεται στη διεύθυνση: http://bit.ly/2kqZoEY.  

http://donors.unhcr.gr/en/regional-refugee-and-migrant-response-plan-for-europe-2016
http://bit.ly/2kqZoEY
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Οι αλλαγές στη νομοθεσία από το 2014 αφορούν την ίδρυση εκπαιδευτικών δομών υποδοχής 

για τους πρόσφυγες. Μόνο η Υπουργική Απόφαση για την ίδρυση εκπαιδευτικών δομών 

υποδοχής προσφύγων προβλέπει σαφέστερες διαδικασίες όσον αφορά την εγγραφή του 

παραπάνω πληθυσμού.68  

Οι υπουργικές κατευθυντήριες γραμμές αποστέλλονται μάλλον ad hoc και 

πραγματοποιήθηκαν κάποιες εκστρατείες σχετικά με την ένταξη των προσφύγων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οι αλλαγές στη νομοθεσία από το 2014 αφορούν τις διατάξεις για τα άτομα που βρίσκονται 

υπό ανθρωπιστική προστασία.69 Τα παιδιά που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας εγγράφονται 

από τις αρχές (ειδικό συντονιστή που διορίζεται σε κάθε κέντρο καταλύματος) στα γειτονικά 

σχολεία. Εάν δεν υπάρχουν γειτονικά σχολεία, δημιουργούνται εκπαιδευτικά κέντρα στα 

κέντρα φιλοξενίας. Τα παιδιά που κατοικούν σε άλλους τύπους κατοικιών (όπως αυτά που 

προσφέρονται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες), 

εγγράφονται από τους γονείς τους σε συγκεκριμένες προπαρασκευαστικές τάξεις διαθέσιμες 

σε όλα τα σχολεία (πρωινά ή απογευματινά μαθήματα). Προγράμματα εξωσχολικών μορφών 

σχετικά με τους πρόσφυγες δεν διατίθενται κατά συνήθη πρακτική και δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδομένα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε για χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

μπορούν να παρακολουθήσουν. Η Υπουργική Απόφαση δεν εισάγει όρια στη διάρκεια των 

προπαρασκευαστικών τάξεων.  

Από την άλλη, δεν υπάρχει γενικό πλαίσιο για την εισαγωγή σε τμήματα γυμνασίου. Αυτό, 

όμως, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό των παιδιών ηλικίας 13-18 ετών.70  

Το Υπουργείο Παιδείας μέσω του ΑΣΕΠ προχώρησε στην πρόσληψη εκπαιδευτικών για τις 

προπαρασκευαστικές τάξεις. Συνεργάστηκε με τον ΔΟΜ για να εξασφαλίσει τη μεταφορά 

παιδιών από τα κέντρα φιλοξενίας στα γειτονικά σχολεία από τα Κέντρα Φιλοξενίας. Το 

Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε επίσης εγκυκλίους τα οποία απευθύνονταν σε κάθε σχολική 

                                                           
68 Βλ. Ετήσια Έκθεση (2016) ΣτΠ, σ. 84 επ. 

69 Βλ. Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 180647 / ΓΔ4 (ΦΕΚ 3502 B’/2016). 

70 Βλ. ΣτΠ, Ειδική Έκθεση για τις μεταναστευτικές ροές και της προστασίας των προσφύγων, 2017, σελ. 75, 
διαθέσιμο στο: http://online.fliphtml5.com/hmpf/pczs/.  

http://online.fliphtml5.com/hmpf/pczs/
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μονάδα με οδηγίες προς τους Διευθυντές σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εγγραφής των 

παιδιών και τον τρόπο δημιουργίας των προπαρασκευαστικών τάξεων, με οδηγίες για τον 

τρόπο εκτίμησης των αναγκών των σπουδαστών (επίπεδο γνώσεων), τι πρέπει να κάνουν εάν η 

προσέλευση είναι πολύ μεγάλη για τη σχολική μονάδα και ζητώντας επίσης από αυτούς να 

υποβάλουν προτάσεις σχετικά με συγκεκριμένες ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.71 

 

A2) ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Δεν παρέχονται δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας από το κράτος. Το μοναδικό 

πρόγραμμα που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών επιβάλλει τέλος συμμετοχής σε 

μαθήματα ελληνικής γλώσσας, από 500 έως 670 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος για τους 

μετανάστες. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό, πρέπει να 

παρακολουθήσουν συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων και να συμμετάσχουν με επιτυχία σε 

προφορικές και γραπτές εξετάσεις.72  

Υπάρχουν μόνο λίγες ΜΚΟ, όπως η METAdrasi και το ΕΣΠ, οι οποίες έχουν προγράμματα για 

δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας για πρόσφυγες και μετανάστες, μερικά από τα οποία 

προσφέρονται και στα Κέντρα Υποδοχής Προσφύγων. Από την άλλη, οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας είναι απρόθυμοι να ξεκινήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, δεδομένου ότι 

προτιμούν μια άλλη γλώσσα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα στην οποία 

επιθυμούν να μετεγκατασταθούν.73  

Τα μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο 

οργανώνονται σε ad hoc βάση και δεν παρέχονται σε ολόκληρη τη χώρα. Εν γένει, δεν 

φαίνεται να υπάρχει κοινή πρακτική.  

                                                           
71 Βλ. τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας στις διευθύνσεις:  http://www.minedu.gov.gr/rss/27938-05-
05-17-proslipseis-52-anapliroton-ekpaideftikon-gia-apasxolisi-stis-dyep  και 
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_ΜΑΘΗΤΩΝ_ΚΑΙ_ΤΑΞΕΙΣ_ΥΠΟΔΟΧΗΣ.
pdf.  

72 Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Γλωσσομάθειας είναι διαθέσιμα στο: http://en.greekcourses.uoa.gr/.  

73 Βλ. Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, διαθέσιμη στο: 
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/16_06_17_Epistimoniki_Epitropi_Prosfygon_YPPETH_Apotimi
si_Protaseis_2016_2017_Final.pdf.  

http://www.minedu.gov.gr/rss/27938-05-05-17-proslipseis-52-anapliroton-ekpaideftikon-gia-apasxolisi-stis-dyep
http://www.minedu.gov.gr/rss/27938-05-05-17-proslipseis-52-anapliroton-ekpaideftikon-gia-apasxolisi-stis-dyep
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A3_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%A9%CE%9D_%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%9A%CE%91%CE%99_%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A3.pdf
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A3_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%A9%CE%9D_%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%9A%CE%91%CE%99_%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A3.pdf
http://en.greekcourses.uoa.gr/
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/16_06_17_Epistimoniki_Epitropi_Prosfygon_YPPETH_Apotimisi_Protaseis_2016_2017_Final.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/16_06_17_Epistimoniki_Epitropi_Prosfygon_YPPETH_Apotimisi_Protaseis_2016_2017_Final.pdf
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Παρέχεται εγγύηση για τη διερμηνεία ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου για τους σκοπούς της 

διαδικασίας ασύλου. Άλλες υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο (ή 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ) παρέχονται από ΜΚΟ.  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτούντων άσυλο και των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας που έχουν ολοκληρώσει μαθήματα κοινωνικού 

προσανατολισμού χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο.  

Μαθήματα κοινωνικού και πολιτιστικού προσανατολισμού φαίνεται πως παρέχονται 

αποκλειστικά από ΜΚΟ. 

 

B) Καλές Πρακτικές ΜΚΟ για την εκπαίδευση, γλωσσομάθεια και κοινωνική εκπαίδευση  

• Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (σε συνεργασία με UNHCR): Το Πρόγραμμα «Κι αν 
ήσουν εσύ;» είναι ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων 
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος. Ξεκίνησε το 2015 από την Υ.Α. 
και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας 
και πιστοποιημένο από τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Έχει εμπλέξει μέχρι στιγμής 
πάνω 6.000 εκπαιδευτικούς, 11.000 μαθητές και 100 φορείς σε σεμινάρια επιμόρφωσης, βιωματικά 
εργαστήρια στο σχολείο, φεστιβάλ και σχολικές πρωτοβουλίες, καθώς και κοινές δράσεις, που φέρνουν πιο 
κοντά τους πρόσφυγες με τις κοινότητες υποδοχής τους. Τα μαθητικά φεστιβάλ δίνουν την ευκαιρία στους 
μαθητές να μοιραστούν τις σκέψεις, τις ιδέες και τα όνειρά τους και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους 
στους συνομηλίκους τους που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εξαιτίας του πολέμου, των διώξεων και των 
στερήσεων. 

• Οργάνωση Odyssea και projectAstrolab : Από τον Οκτώβρη του 2017 η "Οδύσσεια" μέσω του προγράμματος 
ΑstroLab πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε ευπαθείς πληθυσμούς προσφέροντας πρόσβαση σε 
καινοτόμες τεχνολογίες ψηφιακής παραγωγής. Τα εκπαιδευτικά μαθήματα και τα εργαστήρια του AstroLab 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και την υποστήριξη πειραματισμών που οδηγούν στην 
καινοτομία μέσω μιας νέας προσέγγισης στα τεχνολογικά εργαλεία που καθοδηγεί τους συμμετέχοντες από 
το σχεδιασμό στην παραγωγή . Τα εργαστήρια αυτά στοχεύουν στη δημιουργία μιας απαραίτητης 
πλατφόρμας για πρακτική εκπαίδευση όπου οι συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες κατά την ανάπτυξη και 
την παραγωγή ενός έργου. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται συμμετοχή σε εκπαιδευτικά τμήματα μεικτών 
πληθυσμών ώστε να ωθούν την κοινωνική ένταξη και να μειώνουν τις κοινωνικές διαφορές όπως και την 
καλλιέργεια εχθρικών συναισθημάτων που συχνά αποτελούν παράγωγα κοινωνικού αποκλεισμού.  Μια από 
τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές για την κοινωνική συμπερίληψη προσφυγικών πληθυσμών είναι η ένταξη 
τους σε τμήματα εκπαίδευσης με γηγενή αλλά και μεταναστευτικό πληθυσμό. Παρουσιάζεται εκ του 
αποτελέσματος ότι τόσο οι πρόσφυγες όσο και οι μετανάστες έχουν αυξημένη συμμετοχή και δέσμευση στην 
εκπαιδευτική διαδικασία όντας μέλη ενός τμήματος που περιέχει και ντόπιους συμμετέχοντες. Μια τέτοια 
συνθήκη αυτόματα καλλιεργεί σε έναν πρόσφυγα ή μετανάστη αίσθηση ισότητας ικανή να επενδύσει την 
προσωπική του θέληση για ένταξη. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία παρουσιάζεται επίσης ως χρήσιμο 
εργαλείο η δημιουργία ομάδων εργασίας μέσα στην τάξη με μέλη από διαφορετικές κουλτούρες. Επιπλέον, 
άξιον αναφοράς είναι και το γεγονός ότι μέσω της τριβής και της επικοινωνίας μέσα στο πλαίσιοενός 
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τμήματος κατάρτισης, οι πρόσφυγες εξοικειώνονται πιο γρήγορα με την τοπική κουλτούρακαι γλώσσα 
εντοπίζοντας ταυτόχρονα κοινά σημεία που γεννούν διαπολιτισμικούς διαλόγους. 

• Κέντρο «ΑΛΚΥΟΝΗ»: Σε συνεργασία με την οργάνωση Save the Children πραγματοποιήθηκαν τα εξής: - 
Ενισχυτική διδασκαλία, απογευματινές ώρες για παιδιά που ήδη πηγαίνουν στο σχολείο (πριν τους 
καλοκαιρινούς μήνες) 
-Εκμάθηση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας για παιδιά (τους καλοκαιρινούς μήνες) 
- Δημιουργική απασχόληση για παιδιά (πρωινές ώρες) 

Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης: 
- Ζωγραφικής 
- Comic και animation με την συνεργασία της οργάνωσης AddArt 
- Μουσικής και ρυθμού με κρουστά  

Πραγματοποιούνται σταθερές δράσεις ψυχικής ανάπτυξης, και προετοιμασίας για το σχολείο  για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας και συμβουλευτικής για τους γονείς τους, σε συνεργασία  με την οργάνωση Refugee 
Trauma. Η ανάγκη να δοθεί ποιοτικός χρόνος σ’ ένα περιβάλλον ασφαλές γέννησε την ιδέα της «πρωινής 
ζώνης επικοινωνίας και δημιουργικής απασχόλησης» η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 
2017 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Πραγματοποιείται τρεις μέρες την εβδομάδα Τρίτη, Τετάρτη και 
Πέμπτη από τις 10:30 μέχρι τις 12:30 και οι δραστηριότητες είναι ανοιχτές και αφορούν ως επί το πλείστο 
άστεγο προσφυγικό πληθυσμό και μετακινούμενο. Μία μέρα αφιερώνεται στη μουσική. Με την ομάδα 
μουσικών “MusicSoulAction” και τη συμμετοχή διεθνούς ομάδας εθελοντών πραγματοποιείται εργαστήρι 
κρουστών και μουσικοκινητική. Η ομάδα προσφύγων που δραστηριοποιείται στο εργαστήρι έχει 
συμμετάσχει ζωντανά σε εκδηλώσεις του Κέντρου φωτογραφίες και μη κι έχει λάβει μέρος σε δράσεις 
ευαισθητοποίησης βίντεο. Τις υπόλοιπες μέρες έχουν πραγματοποιηθεί δραστηριότητες κατασκευής κολάζ, 
χειροτεχνίας και ζωγραφικής, κατασκευής του χριστουγεννιάτικου δέντρου και χριστουγεννιάτικων στολιδιών 
για τη γιορτή του Κέντρου, βιωματικά παιχνίδια με την ελληνική γλώσσα, βάζοντας προτεραιότητες σύμφωνα 
με τις προσωπικές ανάγκες, γνωρίζοντας τον χάρτη της Ελλάδος, παρουσιάζοντας τον τόπο που γεννήθηκα, 
ενημέρωση για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία. 

• ΑΝΤΙΓΟΝΗ, «INCLUSIVE»: Το πρόγραμμα INCLUSIVE πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2016-2017 με στόχο 
την ομαλή ένταξη των μαθητών προσφύγων στη ελληνική σχολική κοινότητα. Συγκεκριμένα, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
πραγματοποίησε εργαστήρια σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια στη Θεσσαλονίκη για την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών στα ανθρώπινα δικαιώματα με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των 
προσφύγων και γενικά, των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί από τη χώρα τους. Παράλληλα, η οργάνωση 
είχε σταθερή παρουσία στα απογευματινά σχολεία για την εκπαίδευση προσφύγων (ΔΥΕΠ) στα οποία 
φοιτούν μαθητές πρόσφυγες. Στα εργαστήρια της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, οι εκπαιδευτές/τριες επικεντρώθηκαν στους 
τρόπους με τους οποίους τα μέλη των ομάδων εφήβων και παιδιών στα σχολεία μπορούν να λειτουργούν 
ειρηνικά και συνεργατικά μεταξύ τους. Όσον αφορά στην προετοιμασία της κοινότητας των εκπαιδευτικών, η 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ πραγματοποίησε εργαστήρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και στελέχη 
εκπαίδευσης γενικότερα καθώς και εργαστήρια ευαισθητοποίησης τα οποία απευθύνονταν σε γονείς και 
κηδεμόνες. 

(Για περισσότερες πρακτικές βλ. το Παράρτημα υπό «Εκπαίδευση») 
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IX) Χτίζοντας γέφυρες, ενδυνάμωση της κοινότητας και ενθάρρυνση της 

συμμετοχικής διακυβέρνησης. 

Α) ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Το Άρθρο 128 Νόμος 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α/2014), κάνει αναφορά στην ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας κατά της ξενοφοβίας και της εμπορίας ανθρώπων. Παρατηρείται και αύξηση των 

δημόσιων εκστρατείων από 2015 στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης. 

Όμως πέρα από το Ετήσιο πρόγραμμα 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης (EIF) και των 

κέντρων υποστήριξης μεταναστών που παρέχονται από το πολυετές πρόγραμμα 2014-2020 

του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλες 

προσπάθειες συντονισμού.74 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το 

δημόσιο για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και την ευαισθητοποίηση της Ελληνικής 

κοινωνίας. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ούτε ένα σύστημα επιτήρησης (monitoring). Η 

κοινωνική ένταξη βασίζεται στις δράσεις των ΜΚΟ. Οι πιο αξιοσημείωτες προσπάθειες είναι 

αυτές της Praksis και του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων (ERP).75 Η Praksis παρέχει 

σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες που έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, θρησκεία, 

ηλικία, εθνικότητα, ιδεολογία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή πολιτικές πεποιθήσεις μια σειρά 

προγραμμάτων. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι «Συν στο Πλην», ένα πρόγραμμα που 

αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται 

καθημερινά από τις συνέπειες της κρίσης. Επικεντρώνεται στην παρέμβαση μέσω Κέντρων 

Ημέρας στην Αθήνα και τον Πειραιά που προσφέρουν ανακούφιση και βοήθεια σε άστεγους 

που χρειάζονται υποστήριξη. Οι καταγεγραμμένες επισκέψεις και στα δύο κέντρα κυμαίνονται 

από 150 έως 200 σε καθημερινή βάση. Παρέχεται υποστήριξη σε ελληνικές οικογένειες με 

παιδιά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που λόγω της κρίσης αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και 

τον άμεσο κίνδυνο να μείνουν άστεγοι. Κάθε μήνα υποστηρίζονται 550 οικογένειες. 

                                                           
74 Βλ. Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης στα αγγλικά: EMN Annual Report on Immigration 
and Asylum 2015: Synthesis Report, Μέρος 2, σελ. 52, διαθέσιμο στο: 
http://emn.ie/cat_publication_detail.jsp?clog=1&itemID=2996&t=6.  

75 Πληροφορίες για τις δραστηριότητες αυτές είναι διαθέσιμα στα αγγλικά στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής: EC Report 'Labour market integration of asylum seekers and refugees: Greece', Απρίλιος 2016, 
διαθέσιμο στο: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en.  

http://emn.ie/cat_publication_detail.jsp?clog=1&itemID=2996&t=6
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
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Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των νόμιμων κηδεμόνων 

που υποστηρίζουν τους ασυνόδευτους ανηλίκους μέσω εθελοντικών πρωτοβουλιών που 

χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, οι 

αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη 

εκπροσώπηση του ανηλίκου.76 Για το σκοπό αυτό, ενημερώνουν τον Εισαγγελέα Ανηλίκων ή, 

ελλείψει αυτού, τον εδαφικά αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών ο οποίος ενεργεί ως 

προσωρινός ανάδοχος και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ενόψει του διορισμού κηδεμόνα 

του ανήλικος. Ωστόσο, στην πράξη υφίσταται τεράστια έλλειψη οποιουδήποτε μόνιμου 

συστήματος κηδεμονίας. Όπως αναφέρθηκε, ο εισαγγελέας ανηλίκων ή ο τοπικά αρμόδιος 

εισαγγελέας πρωτοδικών ενεργεί ως προσωρινός κηδεμόνας. Θα πρέπει να διορίσει μόνιμο 

αλλά στην πράξη, οι εισαγγελείς στερούνται την ικανότητα να χειρίζονται το μεγάλο αριθμό 

ασυνόδευτων ανηλίκων που τους παραπέμπονται. Ούτε μπορούν να βασιστούν σε άλλο 

κρατικό θεσμικό όργανο για βοήθεια. 

Από την άλλη πλευρά, η ΜΚΟ METAdrasi το 2014 δημιούργησε το πρώτο δομημένο Δίκτυο 

ειδικευμένων Ανάδοχων στην Ελλάδα.77 Το Δίκτυο Παροχής Αναδοχής αποτελείται από 40 

μέλη που ενεργούν σε στενή συνεργασία με τους εισαγγελείς ανηλίκων και με τους 

εισαγγελείς πρωτοδικών. Τα μέλη του Δικτύου Αναδοχής, με τη γραπτή έγκριση του αρμόδιου 

Εισαγγελέα Ανηλίκων ή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενεργούν προς όφελος των ανηλίκων. 

Το Ελληνικό Φόρουμ για τους Πρόσφυγες συμμετέχει ως μόνιμο (αλλά και αναπληρωματικό) 

μέλος του Δικτύου Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας στο Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού 

και της Μισαλλοδοξίας.78 

Η συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών ενθαρρύνεται μέσω των Συμβουλίων Ένταξης 

Μεταναστών σε δημοτικό επίπεδο, αλλά πολλές πόλεις δεν έχουν ιδρύσει τέτοια συμβούλια 

(Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη των Υπαλλήλων Τρίτων Χωρών (2013), σελ. 82-23) 

                                                           
76 Βλ. Σχετικά Έκθεση ΕΣΠ στη Βάση Δεδομένων για το Άσυλο στο: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/guarantees-vulnerable-groups/legal-
representation.  

77 Βλ. σχετικά: http://metadrasi.org/en/campaigns/guardianship-of-unaccompanied-minors/.  

78 Βλ. τα στοιχεία ίδρυσης και μέλη του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας στο: www.rvrn.org.  

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/guarantees-vulnerable-groups/legal-representation
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/guarantees-vulnerable-groups/legal-representation
http://metadrasi.org/en/campaigns/guardianship-of-unaccompanied-minors/
http://www.rvrn.org/
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Δεν υπάρχουν στοιχεία για ΜΚΟ που έχουν ιδρυθεί το τελευταίο ημερολογιακό έτος τα οποία 

διοικούνται από δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Ωστόσο, υπάρχουν επί του παρόντος 8 

ΜΚΟ στην Ελλάδα που διευθύνονται από (πρώην) δικαιούχους διεθνούς προστασίας.79 Το 

μεγαλύτερο είναι το Ελληνικό Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, το οποίο ιδρύθηκε το 2012. Εκτός 

από αυτές τις ΜΚΟ, υπάρχουν και συνδικάτα ειδικά για κάθε χώρα, τα οποία διοικούνται 

γενικά από μετανάστες που διαμένουν στην Ελλάδα. 

 

3) Γενική Πολιτική συντονισμού και διακυβέρνησης (σε διάφορα επίπεδα) με το πεδίο 

πολιτικών ένταξης και προκλήσεις 

 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια στρατηγική για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας. Το 2013 η Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 

Υπουργείου Εσωτερικών δημοσίευσε την «Εθνική Στρατηγική για την ένταξη πολιτών τρίτων 

χωρών»,80 προβαίνοντας στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου Εθνικής Στρατηγικής 

για την Ένταξη των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χώρων. Το κείμενο λαμβάνοντας 

υπόψη του τις αρχές και στρατηγικές προτεραιότητες, όπως αυτές έχουν εκφραστεί στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όριζε την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών ως 

αμοιβαίως ευεργετική για τους ίδιους τους μετανάστες και τις οικογένειές τους, την κοινωνία 

υποδοχής, καθώς και τις χώρες προέλευσης (κατά τις διατυπώσεις των Γενικών Κοινών Αρχών 

Ένταξης). Ωστόσο, πουθενά δεν υπήρχε ειδική μνεία σε συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες θα 

πρέπει να ληφθούν για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Αντιθέτως, οι πολιτικές και οι 

δράσεις που προτείνονται στοχεύουν τόσο στους μετανάστες/πολίτες τρίτων χωρών όσο και 

στους πρόσφυγες.  

Όταν εντάθηκε το προσφυγικό στην Ελλάδα, ο κρατικός μηχανισμός δεν φαινόταν έτοιμος να 

διαχειριστεί το ζήτημα της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, καθώς για πολύ 

καιρό θεωρούσε πως αποτελεί απλώς χώρα διέλευσης και όχι διαμονής. Εξάλλου, η 

                                                           
79 Βλ. Σχετικό κατάλογο με ΜΚΟ στο: http://www.migrants.gr/.  

80 Το κείμενο της Εκθνικής Στρατηγικής είναι διαθέσιμο στο: http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-
a70e-eca84e2ec9b9/ethnikisratig_30042013.pdf.  

http://www.migrants.gr/
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/ethnikisratig_30042013.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/ethnikisratig_30042013.pdf
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πλειονότητα των προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονταν στη χώρα, δεν είχαν σκοπό να 

παραμείνουν, αλλά τουναντίον να μετακινηθούν προς την Ηπειρωτική Ευρώπη. Το κλείσιμο 

της Βαλκανικής οδού, η εφαρμογή του Συστήματος του Δουβλίνου που απαιτεί την εξέταση 

των αιτημάτων ασύλου από τη χώρα εισόδου καθώς και η υπογραφή της Σύμφωνίας ΕΕ-

Τουρκίας, ανάγκασε την Πολιτεία να επανεξετάσει το ζήτημα της ένταξης. Αλλά μέχρι στιγμής, 

οι προσπάθειες για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας είναι αποσπασματικές 

και τμηματικές.  

Οι πρώτες προσπάθειες έγιναν στο τομέα της εκπαίδευσης, όπως είδαμε παραπάνω, με τη 

δημιουργία των τάξεων υποδοχής. Ελήφθησαν και κάποια μέτρα για την πρόσβαση στο τομέα 

της υγείας (επιλύθηκε και το ζήτημα των ΑΜΚΑ και ΑΦΜ) αλλά είναι εμφανής η έλλειψη 

συντονισμού. Από την άλλη, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις (ειδικά οι Δήμοι Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης) φάνηκαν να ανταποκρίνονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο στον συντονισμό 

των υπηρεσιών τους στο πεδίο της στέγασης, ειδικά χάρη στο πρόγραμμα της Ύπατης 

Αρμοστείας.  

Το Φλεβάρη του 2018 έγινε και επίσημη παρουσίαση από τον Υπουργό Μεταναστευτικής 

Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τους Δήμους 

Λεβαδέων και Θηβαίων του προγράμματος HELIOS για την κοινωνική ένταξη προσφύγων και 

μεταναστών.81 Το πρόγραμμα HELIOS (HELlenic IntegratiOn System) αποτελεί ένα πιλοτικό 

πρόγραμμα που στοχεύει στην εξέταση των δυνατοτήτων εφαρμογής πολιτικών 

αποκεντρωμένης ένταξης προσφύγων και μεταναστών. Υλοποιείται υπό το συντονισμό του 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τους Δήμους Λεβαδέων και 

Θηβαίων και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. 

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα αξιοποιεί μέτρα που υλοποιούνται ήδη όπως η εκπαίδευση, η 

χρηματική βοήθεια, η στέγαση, συνδυάζοντάς τα με νέες υποστηρικτικές δράσεις σχετικά με 

την επαγγελματική ζωή, τους κοινωνικούς δεσμούς και την κοινωνική συμμετοχή. 

Κατά την πιλοτική φάση, οι δράσεις αφορούν ένα δείγμα πληθυσμού προσφύγων και 

μεταναστών, περίπου 80 άτομα στη Λιβαδειά και 40 στη Θήβα. Στους δύο Δήμους 

                                                           
81 Βλ. σχετικά για το HELIOS στο: https://government.gov.gr/parousiasi-programmatos-helios-gia-tin-kinoniki-
entaxi-prosfigon-ke-metanaston/.  

https://government.gov.gr/parousiasi-programmatos-helios-gia-tin-kinoniki-entaxi-prosfigon-ke-metanaston/
https://government.gov.gr/parousiasi-programmatos-helios-gia-tin-kinoniki-entaxi-prosfigon-ke-metanaston/
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προσφέρονται διαφορετικές επιλογές στέγασης, διαμερίσματα στη Λειβαδιά και Ανοιχτή Δομή 

Φιλοξενίας στη Θήβα. 

Η αρχική διάρκεια του προγράμματος έχει οριστεί στους έξι μήνες, με δυνατότητα επέκτασης 

για ακόμη έξι μήνες, εφόσον κριθεί απαραίτητη η παράτασή του και εξασφαλιστεί η 

χρηματοδότηση. Στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα μοντέλο 

ένταξης προσφύγων και μεταναστών που να μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο της 

Επικράτειας. 

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός τέτοιου μοντέλου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής 

- Η ανάγκη δημιουργίας πάγιων θεσμικών δομών οι οποίες θα επιλαμβάνονται σε διαρκή 

βάση, συγκεκριμένων πολιτικών ζητημάτων που αφορούν στη χάραξη της πολιτικής και της 

νομοθετικής πρωτοβουλίας ένταξης.  

- Η όποια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία θα πρέπει να εντάσσει την κοινωνία των πολιτών 

(και την ιδιωτική οικονομία) με συστηματικό τρόπο στη διαδικασία του πολιτικού 

σχεδιασμού. 

- Πρέπει να λυθεί και το ζήτημα της στρατηγικής που θα εφαρμοστεί για τη συνεργασία των 

διαφόρων υπηρεσιών και επιπέδων. 

  

4) Συμπέρασμα και σκέψεις για μελλοντική δράση  

 

Η ανάλυση των δεικτών ένταξης βοήθησε στον εντοπισμό κρίσιμων προκλήσεων που θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι προκλήσεις αυτές θα μπορούν να αποτελέσουν το στόχο 

μελλοντικών δράσεων για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 

Α) Ευάλωτες ομάδες προσώπων: 

Όπως προαναφέρθηκε, τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες δεν τυγχάνουν 

διαφορετικής μεταχείρισης από τους άλλους δικαιούχους διεθνούς προστασίας σε ορισμένες 

περιπτώσεις. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής δεν διαφέρει 

από εκείνη που παρέχεται σε οποιονδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας. Η Ελλάδα πρέπει να 

αναπτύξει διαδικασίες που να ανταποκρίνονται ειδικά στις ανάγκες των μελών ευάλωτων 

ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρίες, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι ηλικιωμένοι, τα θύματα 
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εμπορίας ανθρώπων, οι μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ. Ακόμη και αν είχε καθοριστεί μια 

συγκεκριμένη διαδικασία διαμονής, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό πλαίσιο για τα 

μέλη ευάλωτων ομάδων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και ισότιμη πρόσβαση τους 

σε θεμελιώδη δικαιώματα. Από την άλλη, η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνει το LGBTi στον 

ορισμό των ευάλωτων ομάδων, παρόλο που οι περισσότερες ΜΚΟ συμφωνούν ότι αποτελούν 

επίσης μια ευάλωτη ομάδα που χρειάζεται ξεχωριστές διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν την 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. 

Παρόλο που ο νόμος προβλέπει για την ευνοϊκή αντιμετώπιση των ευάλωτων ομάδων κατά τη 

διαδικασία υποδοχής, ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας δεν περιέχει καμία διάταξη που να 

παρέχει στις ομάδες αυτές προτεραιότητες/διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

πολιτογράφησης. Σύμφωνα με μια νομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους (βλέπε παραπάνω), η παρουσία του αιτούντος και η συνέντευξή του ενώπιον της 

Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι υποχρεωτική ακόμη και για άτομα με αναπηρία, εφόσον το 

πρόβλημά τους δεν παρεμποδίζει την παρουσία τους και την επικοινωνία τους με την 

επιτροπή, ακόμη και αν απαιτείται βοήθεια τρίτου προσώπου ή τεχνική υποστήριξη. 

Τέλος, οι ευάλωτες ομάδες δικαιούνται μακροχρόνια διαμονή  σε δομές της Πολιτείας ακόμη 

και πριν από τη χορήγηση διεθνούς προστασίας. Το ΕΚΚΑ είναι η αρμόδια αρχή για την 

τοποθέτηση των αιτούντων άσυλο και οι ευάλωτες ομάδες εξετάζονται κατά προτεραιότητα. 

Ωστόσο, η τοποθέτηση των αιτούντων άσυλο στα καταφύγια του ΕΚΚΑ δεν είναι αυτόματη, 

καθώς η αίτηση για τοποθέτηση πρέπει να κατατίθεται στο ΕΚΚΑ, ο αριθμός των διαθέσιμων 

θέσεων παραμένει ανεπαρκής και υπάρχει λίστα αναμονής. Σύμφωνα με το ΕΚΚΑ, ο συνολικός 

αριθμός των αιτημάτων υποδοχής που ελήφθησαν το 2016 ήταν 14.873 σε σύγκριση με 4.087 

αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Αυτό αντιπροσωπεύει 

αύξηση της ζήτησης στέγασης κατά 264%. Η αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας υποδοχής 

δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό: τον Νοέμβριο του 2015 αναφέρθηκαν συνολικά 1.271 θέσεις, 

ενώ στα τέλη του 2016 ο αριθμός των θέσεων υποδοχής στο πλαίσιο του ΕΚΚΑ, 

συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων εγκαταστάσεων για ασυνόδευτα παιδιά, 

ανέρχεται σε 1.896 θέσεις, σημειώνοντας αύξηση 49%. Το κράτος θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

τις περιορισμένες εγκαταστάσεις διαμονής του και να δημιουργήσει νέες έτσι ώστε τα μέλη 
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των ευάλωτων ομάδων να μην παραμείνουν σε προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης 

ακατάλληλες για την ειδική κατάστασή τους. 

 

Β) Χωριστή διαδικασία για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας:  

Απ΄όσα αναλύθηκαν παραπάνω, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δεν μπορούν να 

προσκομίσουν τα ίδια έγγραφα με τους άλλους υπηκόους τρίτων χωρών ούτε είναι σε θέση να 

πληρώνουν διοικητικά τέλη ή για νομική αρωγή σε περίπτωση που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση για μακροχρόνια διαμονή. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας απαγορεύονται επίσης 

να αποκτήσουν καθεστώς μόνιμης διαμονής (αυτό χορηγείται μόνο σε επενδυτές ή ιδιοκτήτες 

ακινήτων). Χρειάζεται λοιπόν να ληφθούν μέτρα που θα προβλέπουν ξεχωριστή διαδικασία με 

διευκολύνσεις, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και την κατάστασή τους, ώστε να τους 

εξασφαλιστεί πλήρη πρόσβαση σε καθεστώς νόμιμης διαμονής. 

Υπάρχουν επίσης σημαντικοί διοικητικοί φραγμοί που παρεμποδίζουν την πρόσβαση των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας στη διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής. Η ελληνική 

διοίκηση πάσχει από βαριά γραφειοκρατία. Παρόλο που δεν υπάρχει διοικητικό τέλος για 

προσωρινές άδειες παραμονής, είναι δύσκολο να καθοριστεί το κόστος της κατάθεσης αίτησης 

για τη λήψη άδειας διαμονής. Υπάρχουν επίσης σημαντικά εμπόδια που δημιουργούνται από 

την έλλειψη διερμηνέων ή μεταφραστών στα γραφεία που είναι αρμόδια για την έκδοση 

αδειών διαμονής. Επιπλέον, η διαδικασία είναι χρονοβόρα και υπάρχει έλλειψη δωρεάν 

νομικής βοήθειας από την κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας πρέπει να καταβάλλουν ακριβό διοικητικό τέλος για μακροχρόνια άδεια 

παραμονής, ενώ δεν έχουν πρόσβαση σε καθεστώς μόνιμης διαμονής. 

 

Γ) Καταγραφή και αναλυτικά σταστιστικά στοιχεία 

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διατηρήσει μια πιο αναλυτική 

στατιστική βάση δεδομένων. Οι στατιστικές πληροφορίες που διατίθενται είναι γενικές και 

ουσιαστικά δεν παρέχονται σημαντικές πληροφορίες εκτός από το συνολικό ποσό των 

αιτήσεων 
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Δ) Θέματα οικογενειακής επανένωσης:  

Η Ελλάδα δεν παρέχει υπηρεσίες οικογενειακού εντοπισμού σε όσους επιθυμούν να 

επανενωθούν με την οικογένειά τους. Ως εκ τούτου, η αίτηση για οικογενειακή επανένωση 

μπορεί να υποβληθεί μόνον όταν ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας γνωρίζει τη θέση του 

μέλους της οικογένειας με το οποίο επιθυμεί να επανενωθεί. Οι δικαιούχοι αναγκάζονται 

συνεπώς να ζητήσουν τη βοήθεια των ΜΚΟ προκειμένου να εντοπίσουν τα μέλη της 

οικογένειας όταν η τοποθεσία τους είναι άγνωστη. 

Η οικογενειακή επανένωση μπορεί να είναι πολύ δύσκολη στην πράξη. Παρόλο που υπάρχουν 

προϋποθέσεις διευκόλυνσης για την οικογενειακή επανένωση των προσφύγων όταν ο 

πρόσφυγας υποβάλει αίτηση μέσα σε διάστημα 3 μηνών από τη χορήγηση του καθεστώτος 

του πρόσφυγα, (Άρθρο 14 παρ. 1, 3 του Π.Δ. 131/2006 όπως τροποποιήθηκε μεταφέροντας τα 

άρθρα 5 παρ. 4, 11 και 12 της Οδηγίας 2003/86 / ΕΚ), δεν έχουν όλοι οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας την ίδια επιλογή. Για την οικογενειακή επανένωση ενός πρόσφυγα δεν που δεν 

υπέβαλλε εντός τριών μηνών αίτηση, αφόταν του χορηγήθηκε καθεστώς πρόσφυγα, πρέπει να 

πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις - με εξαίρεση τους ασυνόδευτους ανήλικους που 

απολαμβάνουν περαιτέρω ευνοϊκότερες προϋποθεσεις  χωρίς χρονικά όρια (άρθρο 14 παρ. 1, 

δ. Άρθρο 13 παρ. 2 δ. Π.Δ. 131/2006). Εκτός από τους ασυνόδευτους ανήλικους, και άλλα μέλη 

ευάλωτων ομάδων θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την 

οικογενειακή επανένωση. 

Από την άλλη, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας επιβαρύνονται επιπλέον και με έξοδα που 

σχετίζονται με τα ταξιδιωτικά έξοδα των συγγενών τους. Όταν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των 

ταξιδιωτικών δαπανών, η Κυβέρνηση δεν παρέχει δωρεάν μεταφορά ούτε καλύπτει ένα 

ποσοστό των εξόδων. Έτσι, οι δικαιούχοι πρέπει να βασίζονται στη βοήθεια των ΜΚΟ, οι 

οποίες με τη σειρά τους βασίζονται σε χορηγούς ή δωρεές. Αυτό μπορεί να καθυστερήσει 

περαιτέρω τη διαδικασία επανένωσης με τα μέλη της οικογένειάς τους. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι η ελληνική νομοθεσία προβλέπει μόνο την οικογενειακή 

επανένωση των δικαιούχων με καθεστώς πρόσφυγα. Οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας 

δεν δικαιούνται οικογενειακή επανένωση ούτε τα άτομα που υπόκεινται σε ανθρωπιστικό 

καθεστώς. Το Π.Δ. 80/2006 για την προσωρινή προστασία (ΦΕΚ A '82 / 14-4-2006) προβλέπει 
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την οικογενειακή επανένωση χωρίς όμως αναφορά στη μέγιστη διάρκεια των διαδικασιών 

(άρθρο 15), αλλά οι διατάξεις για την προσωρινή προστασία δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ. Αυτό 

σημαίνει ότι αυτές οι κατηγορίες δικαιούχων διεθνούς προστασίας πρέπει να βασίζονται στον 

νόμο, όπως ισχύει για τους υπηκόους τρίτων χωρών και την οικογενειακή ενότητα, που 

σημαίνει ότι επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι αυστηρές προϋποθέσεις σχετικά με το 

εισόδημα του αιτούντος, το καθεστώς στέγασης, η ασφάλιση υγείας κλπ. 

 

E) Αναγνώριση δεξιοτήτων ή πιστοποιητικών και πρόσβαση στην απασχόληση/εργασία: 

Η Εθνική Στρατηγική για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών (2013) προβλέπει τη θέσπιση 

διαδικασιών για την αξιολόγηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τίτλων, αλλά δεν έχει 

θεσπιστεί κάποια ανάλογη διαδικασία. Στην πράξη, ωστόσο, υπάρχουν εμπόδια που 

οφείλονται στις υφιστάμενες συνθήκες για την άσκηση των δικαιωμάτων απασχόλησης που 

δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ως νεοεισερχόμενοι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας: 

προσκόμιση έγκυρου πιστοποιητικού εγγραφής σε επαγγελματικές ενώσεις ή για την 

παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, επικυρωμένες βεβαιώσεις 

δεξιοτήτων και έλλειψη ευέλικτης διαδικασίας διαπίστευσης, μειωμένες γλωσσικές 

δεξιότητες, έλλειψη γλωσσικών μαθημάτων που να χρηματοδοτούνται από το κράτος και 

καθώς και προγραμμάτων κοινωνικού προσανατολισμού / ένταξης. 

 

ΣΤ) Πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές: 

Η πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές περιλαμβάνει διαδικασίες που εξαρτώνται από την 

υποβολή άλλων διοικητικών εγγράφων, όπως φορολογικές δηλώσεις κ.λπ. οι οποίες 

περιορίζουν ουσιαστικά την πρόσβαση σε αυτές τις παροχές. Επιπλέον, δεν υπάρχει πρόσβαση 

σε παροχές μακροχρόνιας ανεργίας λόγω της περιοριστικής ερμηνείας των απαιτήσεων περί 

ιθαγένειας. 

Από την άλλη, οι πληροφορίες για τα κοινωνικά δικαιώματα παρέχονται κυρίως από ΜΚΟ. Δεν 

υπάρχει κανένα μέτρο ή πολιτική που να εφαρμόζεται από το κράτος ούτε μια προσιτή πηγή 

δεδομένων (φυλλάδιο σε διάφορες ξένες γλώσσες που εξηγεί τα δικαιώματα και πως να 
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ασκούνται, κ.λπ.), η οποία να μπορεί να βοηθήσει τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας 

στην απόλαυση δικαιώμάτων τους σε κοινωνικές παροχές. 

 

Ζ) Συμμετοχή των δικαιούχων προστασίας σε συλλογικότητες και τοπικά συμβούλια 

(Συμμετοχική διακυβέρνηση): 

Γενικά, δεν υπάρχει υποστήριξη για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν σε διάφορες πολιτικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή σε 

πολιτικές δραστηριότητες, κοινωνικο-πολιτιστικές δραστηριότητες και εθελοντικές 

πρωτοβουλίες είναι περιορισμένη. Δεν έχουν, επίσης, συσταθεί σε όλες τις τοπικές κοινότητες 

τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών που προβλέπονταιν στην Εθνική Στρατηγική του 2013. Η 

συμμετοχική διακυβέρνηση θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιθανότητες ένταξης και, κατά 

συνέπεια, πρέπει να ενθαρρυνθεί από τις τοπικές κοινότητες ή αρχές.  

Η) Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, εφόσον το κράτος έχει προχωρήσει, όπως 

προτείνεται και στην παρούσα Έκθεση, σε Καταγραφή και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία (στα 

οποία θα πρέπει να προστεθούν και κατάρτιση επαγγελματικού και εκπαιδευτικού προφίλ), 

θα πρέπει να προχωρήσει και στη δημιουργία ενός μηχανισμού εθελοντικής κατανομής των 

προσφύγων στην Επικράτεια, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 

δεξιοτήτων τους, ώστε να υπάρχουν καλύτερες προοπτικές απορρόφησης στην αγορά 

εργασίας. Οι υπηρεσίες υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να παρέχονται υπό την 

αιγίδα των δήμων στο πλαίσιο ολοκληρωμένου προγράμματος υποστήριξης 

χρηματοδοτούμενου από το ΤΑΜΕ και με κριτήρια που θα θέτει το ΥΜΕΠΟ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Στο παρόν παράρτημα, παραθέτουμε κατάλογο με όλες τις σχετικές δράσεις των ΜΚΟ στην Ελλάδα που συντελλούν στην 
ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ανά πεδίο.  

 
Στέγαση 

 
1. ΟΜΝΕΣ, Κιλκίς: Kέντρο Στέγασης.  Η οργάνωση Help Refugees σε συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο του Κιλκίς OMNES, 
ο οποίος χρησιμοποιεί ένα καταφύγιο ως βάση του για να στεγάσει οικογένεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, εφαρμόζει 
στεγαστικό Πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας με δυνατότητα φιλοξενίας 570 ατόμων σε 160 διαμερίσματα. Έχοντας 
επίγνωση των προκλήσεων που παρουσιάζονται, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα στεγαστικό πρόγραμμα σε μια μικρή 
περιφερειακή πόλη, χωρίς άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες διαθέσιμες στα αστικά κέντρα, ανέπτυξαν ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα ένταξης για να προσφέρουν ολιστικές υπηρεσίες στο φιλοξενούμενο πληθυσμό. Από το φθινόπωρο του 2017 η 
οργάνωση Help Refugees έχει χρηματοδοτήσει ένα κέντρο ένταξης, εγκατεστημένο στην κεντρική πλατεία του Κιλκίς, που 
λειτουργεί ως πλατφόρμα υποβοήθησης για ολόκληρη την τοπική κοινότητα. Το κέντρο παρέχει ψυχολογική και νομική 
βοήθεια, ερμηνεία και διοικητική στήριξη και διευκολύνει την πρόσβαση στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση ,στις υπηρεσίες 
υγείας, σε πολιτισμικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής που στοχεύουν στην ένταξη 
πολύ ευάλωτων ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. 
Αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ευρεία κοινωνική κρίση, καθώς και τη μεγάλη σημασία που έχει η ολιστική 
προσέγγισης ως τρόπος διατήρησης της κοινωνικής συνοχής που αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνικής ένταξης,  η οργάνωση 
χρηματοδότησε ένα εξαμηνιαίο πρόγραμμα στέγασης για 9 τοπικές οικογένειες που κινδύνευαν να μείνουν άστεγες και να 
αποκλειστούν κοινωνικά. Οι οικογένειες υποστηρίχτηκαν μέσω της πληρωμής ενοικίου και λογαριασμών κοινοχρήστων και 
κοινωφελών οργανισμών, αλλά και με μετρητά χρήματα, ενώ έλαβαν κοινωνική στήριξη από το κέντρο ένταξης. 
 
2. Πρόγραμμα στέγασης ΕΣΤΙΑ, UNHCRΤο πρόγραμμα ESTIA για τη φιλοξενία προσφύγων το υλοποιούν σήμερα οι Δήμοι 
Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Τρικκαίων, Καρδίτσας, Λιβαδειάς, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Ηρακλείου, Χανίων, 
Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου και Δήμος Τρίπολης. Συνολικά έχουν δημιουργηθεί 23.374 θέσεις φιλοξενίας, στις οποίες μένουν 
19.331 πρόσφυγες. Την ευθύνη διαχείρισης έχουν ΜΚΟ (κυρίως ΑΡΣΙΣ).(Περισσότερα αναλυτικά στοιχεία για τη δράση αυτή 
της ΑΡΣΙΣ υπάρχουν ήδη έτοιμα στο αγγλόφωνο άρθρο του Μαρτίου, και θα γίνει εκτενής αναφορά τους στο 
NationalReport).Επίσης, πέραν των άνω περιοχών, η Ύπατη Αρμοστεία ενέταξε και 10 σπίτια στη Λέρο στο ανωτέρω σύστημα 
της ενοικίασης σπιτιών από ιδιοκτήτες. 

 
3. PRAKSIS 

 
4. ΑΝΤΙΓΟΝΗ “Targeted housing and integrated supported services for most vulnerable refugees” – GRC 0217 
Το έργο GRC 0217 αποτελεί μία πολυμερή προσπάθεια των Οργανώσεων HELP Hellas, ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης 
και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 
και το Χαμόγελο του Παιδιού, η οποία συνίσταται στη μείωση του αριθμού των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που 
βρίσκονται σε κίνδυνο. 
  
Γενικοί Στόχοι του Έργου 
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• Ασφαλής και αξιοπρεπής αστική στέγαση για μέρος του προσφυγικού πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο, σε 

περιοχές στο κέντρο και γύρω από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
• Πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εξειδικευμένη περίθαλψη για τους πρόσφυγες και 

τους αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη, πρόσβαση σε νομική και 
κοινωνική υποστήριξη όπως ορίζεται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο για Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. 

  
Ειδικοί στόχοι και δραστηριότητες του έργου για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
  

• Πρόσληψη και κατάρτιση προσωπικού για τη λειτουργία κατοικιών στη Θεσσαλονίκη όπου φιλοξενούνται 
προσφυγικές οικογένειες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 

• Εκτόνωση του θυμού και της απόγνωσης που έχουν συσσωρεύσει οι πρόσφυγες με δράσεις που αποσκοπούν 
στη βελτίωση της σωματικής και συναισθηματικής υγείας τους: αθλητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες με 
μουσική και κίνηση, μαθήματα αυτοάμυνας, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, μαθήματα σκακιού κλπ. 

• Βελτίωση της συμβίωσης και της αποδοχής των ομάδων που ζουν στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας 
Προσφύγων και Αιτούντων Μετεγκατάστασης των Διαβατών μέσω δραστηριοτήτων ενίσχυσης εμπιστοσύνης 
και σεβασμού προς στην ομάδα: θέατρο, μουσική, κινηματογραφικές προβολές κλπ. Μέσω της συμμετοχής τους 
σε τέτοιες δραστηριότητες, οι πρόσφυγες μπορούν σταδιακά να αισθανθούν ως μέρος μιας ευρύτερης 
κοινότητας στην οποία οι κανόνες δεν αποσκοπούν στον περιορισμό τους, αλλά στη συνεργασία και την 
ομαδικότητα. 

• Υποστήριξη της κοινωνικής ζωής των προσφύγων και περαιτέρω προώθηση των δημιουργικών δεξιοτήτων 
τους, παρέχοντας παράλληλα συμβουλές για βασικούς κανόνες προκειμένου να συνυπάρξουν ειρηνικά σε 
οποιοδήποτε πλαίσιο. Μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες καθώς και πρακτικά σεμινάρια για την 
καθημερινή ζωή στην ελληνική κοινωνία, οι πρόσφυγες μπορούν σταδιακά να αισθανθούν ως μέρος μίας 
ευρύτερης κοινότητας όπου οι κανόνες δεν υπάρχουν για να τους καταπιέζουν αλλά για να διευκολύνουν τη 
συνεργασία και το “χτίσιμο” σχέσεων εμπιστοσύνης και επικοινωνίας. 

• Διάδραση με την τοπική κοινότητα/κοινωνικοποίηση των προσφύγων μέσω ενός μεγάλου αριθμού 
εκδηλώσεων όπως πολιτιστικές επισκέψεις, μαθήματα μαγειρικής και διάφορες άλλες δραστηριότητες, 
προωθώντας έτσι έναν κοινωνικό διάλογο μεταξύ της τοπικής κοινότητας και των προσφύγων και περαιτέρω 
οικοδομώντας ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των δύο πολιτισμών. 

• Ψυχολογική υποστήριξη των προσφύγων μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών, με στόχο την αντιμετώπιση 
ζητημάτων απώλειας, θανάτου, θλίψης και τραύματος. 

• Διαπολιτισμικά σεμινάρια απευθυνόμενα σε διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται στα κέντρα φιλοξενίας 
προσφύγων, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της επικοινωνίας με τους πρόσφυγες και παραπέρα στην 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κρίσης. 

• Διατήρηση και συνεχής υποστήριξη της πλατφόρμας www.123help.gr για την ενημέρωση των προσφύγων σε 
θέματα που τους αφορούν, αλλά και των Ελλήνων σε θέματα των προσφύγων (ανάγκες που προκύπτουν κτλ). Η 
Πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην αγγλική και αραβική γλώσσα και έμφαση δίνεται στην ενημέρωση σχετικά με 
τις δράσεις που παρέχει η ΑΝΤΙΓΟΝΗ στο πλαίσιο του έργου. 

  
Ομάδα στόχου για τις δραστηριότητες της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 
  
Πρόσφυγες που ζουν στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Αιτούντων Μετεγκατάστασης των Διαβατών 
καθώς και οι πρόσφυγες που διαμένουν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
  

http://www.123help.gr/
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Διάρκεια 
01.02.2017- 31.07.2018 
  
  
 
Χρηματοδότες 
91% German Federal Office (GFO/ DEU) 
9% Help – Hilfe zur Selbsthilfe; (NAK-karikativ & Aktion Deutschland Hilft) 
 
5. Οργάνωση "ΛΑΘΡΑ" της Χίου : Συστηματική υποστήριξη σε ευάλωτες οικογένειες με παροχή στέγης μέσα στον ιστό 
της πόλης  

 
6. ΔΟΜ . Δημιουργία δομών στέγασης σε Σέρρες και Δράμα για 650 και 400 άτομα αντιστοίχως. Ανακαίνιση δομών 
φιλοξενίας σε 7 περιοχές της Ελλάδας (Αττική, Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα) δίνοντας έμφαση στον τομέα της 
ασφάλειας και της ποιότητας ζωής για τους διαμένοντες 

 
7. ΠΙΚΠΑ Λέσβου : Από το έτος 2015 έως και σήμερα (2018) λειτουργεί δομή φιλοξενίας με έντονο το φυσικό στοιχείο στο 
χώρο ώστε κάθε οικογένεια έχει τον δικό της σπίτι εξοπλισμένο με τα βασικό εξοπλισμό ενός νοικοκυριού , προκειμένου 
από της πρώτες μέρες που φιλοξενούνται οι άνθρωποι να αισθάνονται ότι επιστρέφουν στην κανονικότητα του να 
ετοιμάζουν το φαγητό τους, να πλένουν τα ρούχα τους , και να έχουν εκείνη την αυτονομία που δίνει στους ανθρώπους 
την δυνατότητα να εξωτερικεύουν σιγά σιγά την καλή πλευρά του εαυτού τους . 

 
8.ASB: Παροχή στέγασης από τον Ιούνιο 2016 σε 1000 πρόσφυγες στη Βόρεια Ελλάδα (με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος και Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών στα πλαίσια ταυτόχρονης χορήγησης βοήθειας σε Σλοβενία, 
Σερβία, Γερμανία, ΠΓΔΜ. 

 
9.ΕΛΠΙΔΑ : Παροχή στέγασης από τον Ιούνιο 2016 σε πρότυπο Κέντρο Φιλοξενίας 6000 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη με 
χωρητικότητα 650 ατόμων (σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής, με χρηματοδότηση από το 
Ίδρυμα Radcliffe και ενοίκιο χορηγούμενο από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). Από την υπάρχουσα δομή έχουν 
ωφεληθεί 317 άτομα. 
 
10. Δίκτυο Αλληλεγγύης Λέρου : Διαχείριση και λειτουργία - από τα μέλη του Δικτύου - του χώρου φιλοξενίας αιτούντων 
άσυλο σε δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις (πρώην ΠΙΚΠΑ), στις οποίες διαμένουν οι ευάλωτες ομάδες που δεν 
κρατούνται στο hotspot του νησιού.  Ο συγκεκριμένος χώρος φιλοξενίας, για τον οποίον το Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής πληρώνει την ηλεκτροδότηση και την ύδρευση, εξοπλίζεται σε τακτή βάση από τα μέλη του Δικτύου με όλα τα 
αναγκαία είδη (φαγητό, πάνες για τα βρέφη κλπ). Στον ίδιο χώρο το Δίκτυο διοργανώνει κυρίως για τα παιδιά εορταστικές 
εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, Απόκριες) και μπάρμπεκιου. Μέσα στις εγκαταστάσεις αυτές λειτουργεί και ειδικό playroom 
για τα παιδιά. Ταυτόχρονα, σε μια μονοκατοικία που λέγεται Βίλα Άρτεμις το Δίκτυο φροντίζει τα πρακτικά ζητήματα της 
φιλοξενίας 16 ατόμων που θεωρούνται ακόμη πιο ευάλωτα σε σύγκριση με τους ευάλωτους διαμένοντες στη μεγάλη 
κτιριακή εγκατάσταση. 
 
11. ΑΡΣΙΣ : Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, «Φρίξος» 
στην Αλεξανδρούπολη, στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη, στο Μεταξουργείο, Αθήνα και 
στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. 
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12. SOLIDARITYNOW: Στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιείται στη Δράμα σε συνεργασία με τη UNICEF, 
λειτουργεί και το ChildFriendlySpace της τοπικής δομής φιλοξενίας. Τα παιδιά που διαμένουν εκεί, υπό την καθοδήγηση 
της CFSfacilitator, αποφάσισαν να πάρουν το οικολογικό αποτύπωμα της δομής στα χέρια τους. Κατά διαστήματα, 
φροντίζουν να καθαρίζουν όλοι μαζί τη δομή, ενώ φυτεύουν, ποτίζουν, ακόμη και ονοματίζουν τα γύρω δέντρα που έχουν 
υπό την φροντίδα τους! Το αποκορύφωμα της περιβαλλοντικής τους δράσης ήταν η επιστολή που έγραψαν στο Δήμαρχο 
Δράμας, αιτούμενοι την τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης για τη δομή. Ο Δήμαρχος ξαφνιάστηκε ευχάριστα με το αίτημά 
τους, ενώ τους κάλεσε και στο γραφείο του για να τους συγχαρεί για την οικολογική τους συνείδηση.  

 
13. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ : Σε Λέσβο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη το ΕΣΠ παρέχει κοινωνική και νομική 
στήριξης σε ανθρώπους που διαμένουν σε καταυλισμούς που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο γραφείο της πόλης, με 
ομάδες ( κοινωνικών λειτουργών, δικηγόρων, διερμηνέων) που επισκέπτονται και εργάζονται με σταθερή παρουσία σε 
αυτούς τους καταυλισμούς.  Υπάρχει άμεση αξιολόγηση περιπτώσεων ανάλογα με την ευαλωτότητα τους και ένταξη στο 
πρόγραμμα στέγασης. Δημιουργήθηκαν ομάδες γυναικών που δραστηριοποιήθηκαν στα camps σε συνεργασία ψυχολόγων/ 
κοινωνικών λειτουργών και νομικών με στόχο την ενημέρωση των δικαιωμάτων τους και την ενδυνάμωση τους. 
 
14. CURING THE LIMBO : Με το «Curing The Limbo» σκοπός είναι να παρασχεθούν στους πρόσφυγες κίνητρα και εργαλεία 
για την απόκτηση προσιτής στέγασης. Απευθύνεται σε πρόσφυγες που έχουν ήδη λάβει άσυλο στην Αθήνα, αλλά δεν έχουν 
ακόμη κατορθώσει να ομαλοποιήσουν τη ζωή τους, να κάνουν το επόμενο βήμα. Είναι αυτή ακριβώς η μετέωρη κατάσταση 
που αποκαλείται “limbo” και αφορά σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Στο τέλος της τριετούς λειτουργίας του προγράμματος, 
στόχος είναι οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν οι ίδιοι για την κατοικία τους, καθώς βασικό άξονα 
αποτελεί η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα εργασίας του προγράμματος για το πως θα 
εξασφαλιστούν«προσιτές στέγες» στους επωφελούμενους. Συνολικά, 375 άνθρωποι αναμένεται να στεγαστούν σε 75 
κατοικίες. 

15. CARITAS : Η Κάριτας Ελλάς ανταποκρίθηκε στην προσφυγική κρίση με τρόπο άμεσο κι ευέλικτο, σε συνεργασία και με την 
υποστήριξη από το Διεθνές Δίκτυο Κάριτας, Διεθνείς Οργανισμούς και ΜΚΟ, αλλά και άλλες εθνικές και τοπικές διοικητικές 
δομές. Από την πρώτη στιγμή η Κάριτας Ελλάς δημιούργησε και λειτούργησε δομές φιλοξενίας και ξενώνες, κέντρα 
συμβουλευτικής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τάξεις μαθημάτων ελληνικών και αγγλικών σε ανήλικους και 
ενήλικες, κοινωνικά κέντρα όπου παρέχονται υπηρεσίες από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, πολιτισμικούς 
διαμεσολαβητές, δικηγόρους και επαγγελματικούς συμβούλους. Πιοσυγκεκριμένα: 

• Η Κάριτας Ελλάς φιλοξενεί σε εκατοντάδες δομές (ολόκληρες πολυκατοικίες, συγκροτήματα ή ανεξάρτητα 
διαμερίσματα) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λέσβο οικογένειες προσφύγων και μεταναστών, με χιλιάδες 
ωφελούμενους. Ειδικότερα στη Λέσβο, ήταν η πρώτη οργάνωση που νοίκιασε ξενοδοχεία για να στεγαστούν 
οικογένειες που μόλις είχαν φτάσει στο νησί από τα παράλια της Τουρκίας. 

• Σε δομές προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στον Σκαραμαγκά, τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, τη Χίο 
και τη Λέσβο, ομάδες της Κάριτας Ελλάς (αποτελούμενες από κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές και 
διερμηνείς) παρέχουν πολλές υπηρεσίες σε ωφελούμενους που διαμένουν στις εν λόγω δομές (όπως νομική 
υποστήριξη, κοινωνική υποστήριξη, δραστηριότητες σωματικής και πνευματικής άσκησης, δημιουργική 
απασχόληση για παιδιά κλπ).  

 

16. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ ως Εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες έχει αναλάβει να δημιουργήσει θέσεις στέγασης στην Κρήτη για 900 άτομα, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, 
μέσω της ενοικίασης 164ιδιωτικών διαμερισμάτων ή κατοικιών σε αστικές περιοχές της Κρήτης, διασφαλίζοντας 
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τηνεύκολημετακίνηση και πρόσβαση σε υπηρεσίεςόπως φροντίδαςυγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης, απασχόλησης. 
Ταυτόχρονα, προβλέπεται η  παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ομαλή διαμονή και ένταξη των αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες της 
Κρήτης, δίδοντας έμφαση στα ίσα δικαιώματα, στην προσβασιμότητα, στο σεβασμό της διαφορετικότητας και στην κοινωνική 
δικαιοσύνη. Η στήριξη αφορά την παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις εξατομικευμένες 
ανάγκες και τα αιτήματα των φιλοξενούμενων με σεβασμό προς την αξιοπρέπεια και τα ατομικά δικαιώματα του καθενός, 
χωρίς καμία απολύτως διάκριση ως προς τη φυλή, το γένος, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, την καταγωγή, τη γλώσσα, την 
οικογενειακή κατάσταση, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση, τυχόν αναπηρία, 
την πολιτική πεποίθηση, ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό γνώρισμα. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την πληροφόρηση σε θέματα 
που τους αφορούν, την ενημέρωση και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, τη στήριξη 
στη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, και τη διασύνδεση ή/και παραπομπή σε 
εξειδικευμένους φορείς όπου απαιτείται.  
 

17. Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) :  
Το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα σύμπραξης 
ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, που ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούνιο του 2017 με πρωτοβουλία του 
δήμου Αθηναίων, ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον συντονισμό του Athens Partnership. Μέσα από μια 
καινοτόμο, συμμετοχική και από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, το ACCMR έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε έναν κόμβο 
συντονισμού ανάμεσα στον δήμο Αθηναίων και πάνω από 80 φορείς της κοινωνίας των πολιτών, θεσμικούς φορείς και 
φορείς του ιδιωτικού φορέα, προς όφελος της ένταξης των προσφύγων και μεταναστών στη ζωή της πόλης και της 
διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο του πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος του Παρατηρητηρίου για 
θέματα Μεταναστών και Προσφύγων / AORI διενεργήθηκαν, κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017 και σε 
συνεργασία με την Public Issue ποσοτικές, έρευνες με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων, 
απογραφή προσφύγων και μεταναστών στο κέντρο υποδοχής του Ελαιώνα και απογραφή προσφύγων και μεταναστών στα 
διαμερίσματα προσωρινής στέγασης στην Αθήνα, απ' όπου προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση 
των προσφύγων και των μεταναστών εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου, καθώς και με τις δυνατότητες ένταξής τους. 
 

18. "ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ" :    Το Κέντρο Ημέρας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ μισθώνει 4 διαμερίσματα στα οποία φιλοξενεί οικογένειες προσφύγων 
με κριτήρια ευαλωτότητας και των οποίων τις  ανάγκες καλύπτει  εξ ολοκλήρου. 
 

 
Υγεία 

 
1. Γιατροί Του Κόσμου: Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, σε συνεργασία με τον ΔΟΜ, σε περισσότερους από 
1.200 μετανάστες και πρόσφυγες  μέσω κινητών ιατρικών μονάδων στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας στις Θερμοπύλες, Σέρρες 
και Οινόφυτα, σε διάστημα δύο μηνών (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2017). Οι ιατρικές ομάδες διεξήγαγαν3.400 ιατρικές 
συνεδρίες -σχεδόν 80 ημερησίως - που αφορούσανσε εξετάσεις, διαγνώσεις, συνταγογραφήσεις και παραπομπές σε 
μονάδες δευτεροβάθμιας περίθαλψης.Οι ιατρικές μονάδες αποτελούνται από γενικούς παθολόγους, παιδιάτρους, 
οδοντιάτρους, νοσοκόμες, διερμηνείς και οδηγούς οι οποίοι παρέχουν πρωτοβάθμιες ιατρικές υπηρεσίες επί πέντε ημέρες 
την εβδομάδα, σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες, στις δομές φιλοξενίας σε Θερμοπύλες, Σέρρες και Οινόφυτα για 
ιατρικά θέματα όπως ιογενείς λοιμώξεις, κρυολογήματα και τραυματισμούς,ενώ συνταγογράφησαν φάρμακα και 
παρακολούθησαν άτομα με χρόνιες ασθένειες όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτη, αναπνευστικά και γυναικολογικά 
προβλήματα υγείας. 
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2. MobileMedicalUnits, PRAKSIS: Από τον Οκτώβριο 2015,υλοποιείται το πρόγραμμα με διακριτικό τίτλο MEDICAL MOBILE 
UNITS (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ). Το πρόγραμμα αφορά στις συνθήκες υποδοχής των προσφυγικών/μεταναστευτικών 
ροών με προτεραιότητα στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανθρώπων που 
πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας και εντοπίζονται στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Σάμο, Λέρο και 
Κω. Η παροχή των υπηρεσιών επιτυγχάνεται μέσω της λειτουργίας δύο (2) Ιατρικών Κινητών Μονάδων κατάλληλα 
εξοπλισμένων ιατροφαρμακευτικά και την υποστήριξή τους από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό: ιατρούς, νοσηλευτές, 
κοινωνικούς επιστήμονες, κοινωνικούς διαμεσολαβητές και διοικητικό προσωπικό. Η ύπαρξη των μετακινούμενων αυτών 
Μονάδων δίνει τη δυνατότητα της παρέμβασης σε μέρη που υπάρχει ανάγκη, οποιαδήποτε στιγμή παραστεί ανάγκη. 
Γενικότερα, η PRAKSIS ασχολείται με την υποβοήθηση των προσφύγων στην πρόσβαση, τόσο στα επείγοντα περιστατικά των 
νοσοκομείων όσο και στα τακτικά και κυρίως στην απρόσκοπτηπαροχή φαρμακευτικής αγωγής από τα φαρμακεία των 
νοσοκομείων. 

3. Κοινωνικά Ιατρεία (Contact: Ραφίφ Αλ Χατίμπ, Διερμηνέας, Κέντρο Ημέρας Προσφύγων "ΑΛΚΥΟΝΗ" & εθελοντής 
Κοινωνικού Ιατρείου)(ο Ραφίφ είναι στην Αλκυόνη και αυτό το διάστημα λείπει στην Κρήτη. Μπορώ να μάθω από αυτόν 
κάποιο άτομο που μπορείς να επικοινωνήσεις)  

4. Οργάνωση "ΛΑΘΡΑ" της Χίου : Παροχή διερμηνείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου που έδωσε λύση σε ένα μακροχρόνιο 
πρόβλημα εντάσεων λόγω της έλλειψης συνεννόησης.  

5. ΠΙΚΠΑ Λέσβου : Κάθε φορά που εντοπιζόταν πρόβλημα τρικυμίας στη θάλασσα, υπήρχαν έτοιμες ομάδες διάσωσης μέσα 
στο νερό που δημιουργούσαν διάδρομο σε ασφαλές σημείο για την βάρκα να έρθει στην ακτή εκεί βοηθούσαν τους 
ανθρώπους να βγουν με ασφάλεια και να προχωρήσουν στο επόμενο σημείο που τους περίμεναν γιατροί για πρώτες 
βοήθειες και εθελοντές με στεγνά καθαρά ρούχα να αλλάξουν τα βρεγμένα αμέσως μετά τους περιμέναν λεωφορεία να τους 
μεταφέρουν στο ΚΥΤ της Μόριας  

6. ASB : Παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον Ιούνιο 2016 σε 1000 πρόσφυγες στη Βόρεια 
Ελλάδα (με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος και Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών στα πλαίσια ταυτόχρονης 
χορήγησης βοήθειας σε Σλοβενία, Σερβία, Γερμανία, ΠΓΔΜ. 

7. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες :  Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  χρηματοδοτεί το 
Πρόγραμμα "Σχεδιάζοντας μαζί: Ενδυνάμωση προσφύγων με αναπηρία" που το υλοποιεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων 
με Αναπηρία (ΕΣΑμΕΑ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στο να αναδείξει και να καταγράψει τα ιδιαίτερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, καθώς και 
στο να συμβάλει στην ενδυνάμωση αυτών των ομάδων ώστε να μπορούν οι ίδιες να διεκδικούν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματά τους. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η δικτύωση και συνεργασία με φορείς που 
εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών σε αυτές τις ομάδες, με σκοπό τον εντοπισμό και την καλύτερη εξυπηρέτηση τους. 

Οι βασικές δράσεις του προγράμματος είναι οι εξής : 

Διεξαγωγή συναντήσεων διαβούλευσης με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και με 
οικογένειές τους για τον εντοπισμό και την καταγραφή των αναγκών τους και τη σύνταξη προτάσεων αποτελεσματικότερης 
κάλυψης αυτών των αναγκών. Μέσα από τις διαβουλεύσεις επιδιώκεται και η δημιουργία μιας μόνιμης επιτροπής 
αυτοεκπροσώπησης η οποία, συνεπικουρούμενη από την Ε.Σ.Α.μεΑ, θα διαβουλεύεται και θα διεκδικεί την ισότιμη ένταξή 
της στην ελληνική κοινωνία. 

Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για άτομα που εργάζονται στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε 
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και σε δημόσιες υπηρεσίες 
υποδοχής, ταυτοποίησης και φιλοξενίας προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η επιμόρφωση των 
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συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν στην αναπηρία και τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτή. 

Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής μέσω της οποίας θα παρέχονται σε άτομα (εργαζόμενους και εθελοντές) που ασχολούνται 
με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο εξειδικευμένες πληροφορίες για θέματα που αφορούν στην αναπηρία και τις χρόνιες 
παθήσεις. Η τηλεφωνική υπηρεσία προσφέρει:  α) Ενημέρωση για τους σκοπούς και τις δράσεις του προγράμματος 
"Σχεδιάζοντας μαζί:¬ Ενδυναμώνοντας τους πρόσφυγες με αναπηρία".  β) Εξειδικευμένη πληροφόρηση, καθοδήγηση και 
συμβουλευτική πάνω σε θέματα σχετικά¬ με την αναπηρία και τις χρόνιες παθήσεις (δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
πρόσβαση των προσφύγων και αιτούντων άσυλο με αναπηρία σε υπηρεσίες υποστήριξης, κλπ.).  γ) Διευκόλυνση της 
δικτύωσης και συνεργασίας φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε¬ πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με φορείς του 
αναπηρικού κινήματος και φορείς/δομές που υπάρχουν για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα, με 
σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφόρησης σχετικά με την πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες από τις οποίες 
μπορούν να ωφεληθούν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. 

8. "ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ" : Η ομάδα των κοινωνικών λειτουργών του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ καθοδηγεί και  βοηθάει τους/τις ωφελούμενους/ες 
στην επίλυση των προβλημάτων τους που σχετίζονται με θέματα υγείας, σε συνεργασία με νοσηλευτικό προσωπικό. 

 

Εκπαίδευση 
1. 67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης (Contact: Δημήτρης Γουλής, Διευθυντής)(ο Γουλής έχει φύσει από το σχολείο. 

Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί του για να σας δώσει άτομο επαφής, αλλά και άλλα παραδείγματα)  
 

2. Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (σε συνεργασία με UNHCR): Το Πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;» είναι 
ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με βιωματικές δραστηριότητες, 
τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος. Ξεκίνησε το 2015 από την Υ.Α. και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και πιστοποιημένο από τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο 
στην Εκπαίδευση. Έχει εμπλέξει μέχρι στιγμής πάνω 6.000 εκπαιδευτικούς, 11.000 μαθητές και 100 φορείς σε σεμινάρια 
επιμόρφωσης, βιωματικά εργαστήρια στο σχολείο, φεστιβάλ και σχολικές πρωτοβουλίες, καθώς και κοινές δράσεις, που 
φέρνουν πιο κοντά τους πρόσφυγες με τις κοινότητες υποδοχής τους. Τα μαθητικά φεστιβάλ δίνουν την ευκαιρία στους 
μαθητές να μοιραστούν τις σκέψεις, τις ιδέες και τα όνειρά τους και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους 
συνομηλίκους τους που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εξαιτίας του πολέμου, των διώξεων και των στερήσεων. 
 
3. PRAKSIS : 

• Πρωτοβουλία καθηγητών για ομάδες ενδυνάμωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων της PRAKSIS, που έφερναν τους 
μαθητές μία ώρα νωρίτερα για να τους προετοιμάσουν για το μάθημα της ημέρας 

• Συνεργασία με unicef και Συνήγορο του Πολίτη για ομαλότερη εγγραφή των παιδιών στα σχολεία κατά τη δεύτερη 
χρονιά (2017) και για την απομόνωση ρατσιστικών φαινομένων από Διευθυντές σχολείων ή εργαζόμενους στα 
γραφεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απέτρεπαν τις εγγραφές 

• Εφαρμογή του λεγόμενου buddysystem, όπου απλοί άνθρωποι ανεξαρτήτως  εργασιακού background, γίνονται 
«μέντορες» των ασυνόδευτων παιδιών στους ξενώνες της PRAKSIS με στόχο να γνωρίσουν την ελληνική κοινωνία 
αλλά και να γίνουν φίλοι. 

4. ΑΝΤΙΓΟΝΗ  
INCLUSIVE 
Το πρόγραμμα INCLUSIVE πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2016-2017 με στόχο την ομαλή ένταξη των μαθητών 
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προσφύγων στη ελληνική σχολική κοινότητα. 
Συγκεκριμένα, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ πραγματοποίησε εργαστήρια σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια στη Θεσσαλονίκη για 
την ευαισθητοποίηση των μαθητών στα ανθρώπινα δικαιώματα με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των προσφύγων και 
γενικά, των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί από τη χώρα τους.  
Παράλληλα, η οργάνωση είχε σταθερή παρουσία στα απογευματινά σχολεία για την εκπαίδευση προσφύγων (ΔΥΕΠ) στα 
οποία φοιτούν μαθητές πρόσφυγες. Στα εργαστήρια της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, οι εκπαιδευτές/τριες επικεντρώθηκαν στους τρόπους 
με τους οποίους τα μέλη των ομάδων εφήβων και παιδιών στα σχολεία μπορούν να λειτουργούν ειρηνικά και συνεργατικά 
μεταξύ τους. 
Όσον αφορά στην προετοιμασία της κοινότητας των εκπαιδευτικών, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ πραγματοποίησε εργαστήρια 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης γενικότερα καθώς και εργαστήρια 
ευαισθητοποίησης τα οποία απευθύνονταν σε γονείς και κηδεμόνες. 
 
Comics στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
Το έργο πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2016 στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων 
στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης και στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Σίνδο. Έφηβοι και έφηβες πρόσφυγες 
συμμετείχαν σε σειρά από εργαστήρια μη τυπικής εκπαίδευσης σε θεματικές σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, 
συμμετείχαν και σε εργαστήρια δημιουργικής γραφής για τη δημιουργία ιστοριών κόμιξ με θέμα τα δικαιώματα. Με την 
ολοκλήρωση των εργαστηρίων, δημιουργήθηκαν από τους εφήβους 10 ιστορίες σε 5 θεματικές ενότητες. 
 
Άλλες εκπαιδευτικές δράσεις  
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, σε συνεργασία με την τοπική σχολική κοινότητα, πραγματοποιεί και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (με έμφαση και σε θέματα προσφύγων) στο πλαίσιο άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και 
σε εθελοντική βάση: 
• Εργαστήρια μη τυπικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα για μαθητές/ριες, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών 
το καθένα. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στη σχολική τάξη, με ομάδες μαθητών/ριών που υλοποιούν αντίστοιχα 
προγράμματα, αλλά και στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων σε μουσεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά ιδρύματα, σε 
εκδηλώσεις σχολείων, Γραφείων Αγωγής Υγείας, Τμημάτων Πολιτιστικών Θεμάτων κ.ά. 
• Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς με θέμα τη χρήση της μεθοδολογίας της μη τυπικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στη σχολική τάξη ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με τα εργαλεία της 
μεθοδολογίας και να τα χρησιμοποιούν στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. 
• Διαπολιτισμική ενημέρωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε 
συνεργασία με τα Γραφεία Αγωγής των αντίστοιχων γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) με στόχο την προετοιμασία 
υποδοχής παιδιών προσφύγων στα σχολεία.  
• Βιωματικά εργαστήρια για γονείς με θέμα τη διαφορετικότητα και την κοινωνική ένταξη των μαθητών/ριών στο 
σχολικό περιβάλλον.  
• Έκδοση εκπαιδευτικού οδηγού με τίτλο “Σχολική διαμεσολάβηση. Ένας οδηγός για την επίλυση συγκρούσεων στο 
σχολείο από ομηλίκους” και πιλοτική εφαρμογή του από σχολεία. Το σχολικό έτος 2017-2018 εργαστήρια για τη σχολική 
διαμεσολάβηση πραγματοποιήθηκαν από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ και με πρόσφυγες μαθητές σε τμήμα υποδοχής Γυμνασίου της 
Θεσσαλονίκης.  
 
Τα παραπάνω προγράμματα και δράσεις αποτελούν μια προσπάθεια να προετοιμαστεί τόσο η τοπική κοινωνία όσο και οι 
πληθυσμοί των νέων προσφύγων ώστε να λειτουργήσουν μαζί σε ένα πλαίσιο ειρηνικής συνύπαρξης, με όρους αμοιβαίου 
σεβασμού και κατανόησης. 
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5. Οργάνωση "ΛΑΘΡΑ" της Χίου  

Δημιουργία/εκτύπωση μικρού δίγλωσσου εικονογραφημένου λεξικού αραβικών/ελληνικών που διανεμήθηκε (σε 
περιορισμένα αντίτυπα) στους δασκάλους των  δημοτικών σχολείων της Χίου με μέριμνα της ΣΕΠ Χίου 

• Βοήθεια στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο από διάφορες συλλογικότητες και 
πολίτες.   

• Υποδοχή μαθητών που είναι πρόσφυγες, σε δημοτικό σχολείο της Χίου με την διοργάνωση παιδότοπου από την 
ομάδα Σαμ Σαμ (με ζωγραφιές και μουσικοθεραπεία). 

 

6. ΔΟΜ  Διευκόλυνση μεταφοράς παιδιών σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, μέσω λεωφορείων, σε συνεργασία με το 
υπουργείο Παιδείας 

 
7. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ  : Εκπόνηση προγράμματος εντατικών μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για αρχάριους μέσα σε 
σύντομο διάστημα , σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης και 
παροχής μαθημάτων Πληροφορικής (Η/Υ)  (Υπάρχουν αναλυτικά οι λεπτομέρειες στο αγγλόφωνο άρθρο του Μαρτίου) 

 
8. ΠΙΚΠΑ Λέσβου : Στις δομές φιλοξενίας του ΠΙΚΠΑ έχουν δημιουργηθεί σχολειά για τα βασικά μαθήματα γλώσσας σε 
Αράβικα , Φαρσί , Αγγλικά , Γερμανικά και Ελληνικά . Στα παιδιά που παρακολουθούν Ελληνικό δημόσιο σχολειό παρέχεται 
συμπληρωματική εκπαίδευση της απογευματινές ώρες, ενώ επίσης γίνονται μαθήματα μουσικής και ζωγραφικής. 
 
9. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ : Χρησιμοποίηση μεθόδων βιωματικής μάθησηςόπως προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, 
debate, παραμύθια, δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης κ.λπ. 
Υλοποίηση του Προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ;», για ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα 
προσφύγων με βιωματικές -θεατρικές τεχνικές, σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε 
όλη τη χώρα. Η Ύπατη Αρμοστεία υλοποίησε : 
-Επιμορφωτικά σεμινάρια 

-Παρεμβάσεις σε σχολεία 
 
10. SYMBIOSIS : Σεμινάριο για την εκπαίδευση σχετικά με την έμφυλη βία κατά γυναικών προσφύγων. Σκοπός του 
σεμιναρίου που διεξάγεται Μάϊο και Ιούνιο 2018 είναι η αναγνώριση των προσφύγων - θυμάτων σεξουαλικής βίας και η 
παραπομπή τους στην κατάλληλη ιατρική, κοινωνική ή ψυχολογική θεραπεία. Η εκπαίδευση  περιλαμβάνει εισαγωγή, 
βασικές έννοιες της σεξουαλικής έμφυλης βίας, κατευθυντήριες αρχές, κλινική διαχείριση των επιζώντων βιασμών, ρόλοι / 
ευθύνες και βέλτιστες πρακτικές. Οι συμμετέχοντες είναι δικηγόροι, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, κοινωνικοί 
λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που θα επιθυμούσαν καλύτερη κατανόηση των 
ζητημάτων έμφυλης βίας ώστε η δουλειά τους να γίνεται καλύτερα μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς. 
 
11. Δίκτυο Αλληλεγγύης Λέρου : Διεξαγωγή μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και εκμάθησης 
αγγλικής γλώσσας και ζωγραφικής από εθελοντές του Δικτύου σε σχολική αίθουσα μετά από τη λήξη του σχολικού 
προγράμματος. 

 

12. SOLIDARITYNOW :Στο BlueRefugeeCenter, με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, λειτουργούν πολλαπλά 
τμήματα ελληνικών ενηλίκων, όσα και τα διαφορετικά επίπεδα των μαθητών. Και φυσικά, μέσα από τις ξεναγήσεις στην 
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πόλη , κάθε μαθητής εμπεδώνει πολύτιμο και χρήσιμο λεξιλόγιο στα ελληνικά. 

 

13. CURINGTHELIMBO : Με το «CuringTheLimbo» σκοπός είναι η ταυτόχρονη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 
προσφύγων. Απευθύνεται σε πρόσφυγες που έχουν ήδη λάβει άσυλο στην Αθήνα, αλλά δεν έχουν ακόμη κατορθώσει να 
ομαλοποιήσουν τη ζωή τους, να κάνουν το επόμενο βήμα. Είναι αυτή ακριβώς η μετέωρη κατάσταση που αποκαλείται 
“limbo” και αφορά σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Πάνω από 200 άτομα σχεδιάζεται να παρακολουθήσουν μαθήματα 
ελληνικών και ICTσεμινάρια. 

 

14. CARITAS : Διδάσκει μαθήματα ελληνικών και αγγλικών σε ενήλικους και παιδιά στα Κοινωνικά Κέντρα της οργάνωσης σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο, Χίο και Σέρρες. 

 
15. Οργάνωση Odyssea και projectAstrolab : Από τον Οκτώβρη του 2017 η "Οδύσσεια" μέσω του προγράμματος ΑstroLab 
πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε 
ευπαθείς πληθυσμούς προσφέροντας πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες ψηφιακής 
παραγωγής. Τα εκπαιδευτικά μαθήματα και τα εργαστήρια του AstroLab αποσκοπούν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας 
και την υποστήριξη πειραματισμών που οδηγούν στην καινοτομία μέσω μιας νέας προσέγγισης στα τεχνολογικά εργαλεία 
που καθοδηγεί τους συμμετέχοντες από το σχεδιασμό στην παραγωγή . Τα εργαστήρια αυτά στοχεύουν στη δημιουργία μιας 
απαραίτητης πλατφόρμας για πρακτική εκπαίδευση όπου οι συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες κατά την ανάπτυξη και την 
παραγωγή ενός έργου. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται συμμετοχή σε εκπαιδευτικά τμήματα μεικτών πληθυσμών ώστε να 
ωθούν την κοινωνική ένταξη και να μειώνουν τις κοινωνικές διαφορές όπως και την καλλιέργεια εχθρικών συναισθημάτων 
που συχνά αποτελούν παράγωγα κοινωνικού αποκλεισμού.  
Μια από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές για την κοινωνική συμπερίληψη προσφυγικών πληθυσμών είναι η ένταξη τους 
σε τμήματα εκπαίδευσης με γηγενή αλλά και μεταναστευτικό πληθυσμό. Παρουσιάζεται εκ του αποτελέσματος ότι τόσο οι 
πρόσφυγες όσο και οι μετανάστες έχουν αυξημένη συμμετοχή και δέσμευση στην εκπαιδευτική διαδικασία όντας μέλη ενός 
τμήματος που περιέχει και ντόπιους συμμετέχοντες. Μια τέτοια συνθήκη αυτόματα καλλιεργεί σε έναν πρόσφυγα ή 
μετανάστη αίσθηση ισότητας ικανή να επενδύσει την προσωπική του θέληση για ένταξη.  
Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία παρουσιάζεται επίσης ως χρήσιμο εργαλείο η δημιουργία ομάδων εργασίας μέσα στην 
τάξη με μέλη από διαφορετικές κουλτούρες. Επιπλέον, άξιον αναφοράς είναι και το γεγονός ότι μέσω της τριβής και της 
επικοινωνίας μέσα στο πλαίσιοενός τμήματος κατάρτισης, οι πρόσφυγες εξοικειώνονται πιο γρήγορα με την τοπική 
κουλτούρακαι γλώσσα εντοπίζοντας ταυτόχρονα κοινά σημεία που γεννούν διαπολιτισμικούς διαλόγους. 
 

16. Κέντρο "ΑΛΚΥΟΝΗ" : Σε συνεργασία με την οργάνωση Save the Children πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

• Ενισχυτική διδασκαλία, απογευματινές ώρες για παιδιά που ήδη πηγαίνουν στο σχολείο (πριν τους καλοκαιρινούς 
μήνες) 

• Εκμάθηση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας για παιδιά (τους καλοκαιρινούς μήνες) 
• Δημιουργική απασχόληση για παιδιά (πρωινές ώρες) 

Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης: 

• Ζωγραφικής 
• Comic και animation με την συνεργασία της οργάνωσης AddArt 
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• Μουσικής και ρυθμού με κρουστά  
Πραγματοποιούνται σταθερές δράσεις ψυχικής ανάπτυξης, και προετοιμασίας για το σχολείο  για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας και συμβουλευτικής για τους γονείς τους, σε συνεργασία  με την οργάνωση Refugee Trauma. 

Η ανάγκη να δοθεί ποιοτικός χρόνος σ’ ένα περιβάλλον ασφαλές γέννησε την ιδέα της «πρωινής ζώνης επικοινωνίας και 
δημιουργικής απασχόλησης» η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2017 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 
Πραγματοποιείται τρεις μέρες την εβδομάδα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 10:30 μέχρι τις 12:30 και οι δραστηριότητες 
είναι ανοιχτές και αφορούν ως επί το πλείστο άστεγο προσφυγικό πληθυσμό και μετακινούμενο. Μία μέρα αφιερώνεται στη 
μουσική. Με την ομάδα μουσικών “MusicSoulAction” και τη συμμετοχή διεθνούς ομάδας εθελοντών πραγματοποιείται 
εργαστήρι κρουστών και μουσικοκινητική. Η ομάδα προσφύγων που δραστηριοποιείται στο εργαστήρι έχει συμμετάσχει 
ζωντανά σε εκδηλώσεις του Κέντρου φωτογραφίες και μη κι έχει λάβει μέρος σε δράσεις ευαισθητοποίησης βίντεο. Τις 
υπόλοιπες μέρες έχουν πραγματοποιηθεί δραστηριότητες κατασκευής κολάζ, χειροτεχνίας και ζωγραφικής, κατασκευής του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου και χριστουγεννιάτικων στολιδιών για τη γιορτή του Κέντρου, βιωματικά παιχνίδια με την 
ελληνική γλώσσα, βάζοντας προτεραιότητες σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες, γνωρίζοντας τον χάρτη της Ελλάδος, 
παρουσιάζοντας τον τόπο που γεννήθηκα, ενημέρωση για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία.  

 

17. "ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ" :    Η ομάδα των κοινωνικών λειτουργών του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ καθοδηγεί και  βοηθάει τους/τις 
ωφελούμενους/ες στην εγγραφή των παιδιών τους στα σχολεία. Σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις προσφέρονται 
μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας ελληνικών και αγγλικών σε παιδιά σχολικής ηλικίας.  
 

Κοινωνική & Πολιτισμική ένταξη 
1. LesvosSolidarity (LeSol): συνύπαρξη/συμβίωση & ολιστική ένταξη στην τοπική κοινωνία 

 
2. MOSAIK: μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια  
3. Κέντρο "Αλκυόνη". Εκτός από τις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης που προσφέρονται στο Κέντρο, ένας δεύτερος πυλώνας 
υπηρεσιών που υλοποιούνται είναι αυτός που σχετίζεται με την ενδυνάμωσή τους. Η ομάδα στόχου ως μια κοινωνική ομάδα 
με τα χαρακτηριστικά του πρόσφυγα, του ξένου, του νεοεισερχόμενου που αναγκάζεται να αφήσει τη χώρα του και να 
αναζητήσει μια πιο ασφαλή διαμονή σε άλλη χώρα, έχει ανάγκη την ενδυνάμωση, μια διαδικασία που καλλιεργείται ώστε οι 
τελευταίοι να ανταποκριθούν στις αλλαγές που βιώνουν και να αναπτύξουν κατά το δυνατόν ή και να ανακαλύψουν το 
δυναμικό που διαθέτουν, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες του κοινωνικού  αποκλεισμού τους, βασική παράμετρος της 
μετατροπής τους σε μη ισότιμους φορείς της κοινωνικής ανάπτυξης. Οι αλλαγές που μπορεί να προκύψουν και που 
προσδιορίζονται ατομικά από τον καθένα μέσα από τις διαδικασίες της ενδυνάμωσης είναι αυτές που μπορούν να 
συντελέσουν στη βελτίωση των ζωής τους και κατ’ επέκταση στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής ευρύτερα.  

Ένας βασικός άξονας γύρω από τον οποίο κινείται το Κέντρο "Αλκυόνη" στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης του προσφυγικού 
πληθυσμού έχει σκοπό την καλλιέργεια κλίματος αποδοχής και αλληλοκατανόησης ανάμεσα σε αυτόν και την τοπική 
κοινότητα. Η αλληλογνωριμία και η ανάπτυξη συνθηκών αλληλεπίδρασης και διαπολιτισμικού διαλόγου συμβάλλουν κατά 
πολύ στην απουσία της άγνοιας και τη μείωση των προκαταλήψεων που είναι γενεσιουργοί αιτίες για την ξενοφοβία και τον 
ρατσισμό. Το Κέντρο δίνει, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία ομάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο 
υλοποίησης μιας ιδέας (project). Αυτό που παράγεται από όλη τη διαδικασία παρουσιάζεται στο ευρύτερο κοινό είτε με τη 
μορφή μιας παράστασης – εκδήλωσης, είτε με τη δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού ηλεκτρονικά. Κάθε projectπου 
προϋποθέτει ομάδα εργασίας (τα μέλη της οποίας προέρχονται από τον προσφυγικό πληθυσμό) βασίζεται σε ιδέα – ανάγκη 
που εκφράστηκε από τους ίδιους τους πρόσφυγες. Η προσωπική έκφραση μέσα από την Τέχνη δίνει τη δυνατότητα στους 
πρόσφυγες να παρουσιάσουν πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία της ταυτότητάς τους κι αλληλοεπιδρώντας με την τοπική 
κοινότητα δίνεται η ευκαιρία εύρεσης κοινών εικόνων, τόπων και παραδόσεων. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις προάγουν την 
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εξωστρέφεια, την ανταλλαγή ιδεών και αξιών καθώς  και την κατανόηση και τον σεβασμό.  

Τους μήνες του καλοκαιριού καθιερώθηκε η «μέρα της κοινότητας», μια δράση που στόχο είχε την διαπολιτισμική 
επικοινωνία μεταξύ της προσφυγικής και τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα της γειτονιάς και την ενίσχυση της 
αλληλογνωριμίας αυτών. Μια φορά την εβδομάδα υπήρχε συνάντηση στην φιλόξενη αυλή της οργάνωσης «Κήπος» και μέσα 
από διάφορες δραστηριότητες που συνοδεύονταν από καφέ και εδέσματα που έφτιαχναν οι ίδιοι συμμετέχοντες Έλληνες 
και πρόσφυγες περνούσαμε κάποιες ώρες χαλάρωσης κι επικοινωνίας. Μέσα από τις συναντήσεις αυτές δόθηκε η ευκαιρία 
να δημιουργηθεί μία κοινότητα ατόμων, η οποία μεταξύ άλλων διοργάνωνε και γιορτές με μουσική και χορό όπως τη γιορτή 
του Μπαϊραμιού φωτογραφίες, αλλά και το γλέντι του γάμου ενός νεαρού ζευγαριού μέλος της ευρύτερης οικογένειας της 
«Αλκυόνης». Διοργανώθηκαν αγώνες σκακιού, ταβλιού κοινά παιχνίδια και των δύο κοινοτήτων, ενώ πολλές φορές τα 
παιχνίδια για παιδιά είχαν κυρίαρχο ρόλο φωτογραφίες. Η δράση, μια από τις πιο γεμάτες σε διαπολιτισμική εμπειρία 
δράσεις ολοκληρώθηκε με την έλευση του Φθινοπώρου.  Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ήταν οικογένειες και άτομα 
που περίμεναν τη μεταγκατάστασή τους ή την οικογενειακή επανένωσή τους σε άλλη χώρα. Από αυτούς ελάχιστοι είναι 
αυτοί που παραμένουν στην Ελλάδα.  

Στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικού επιστήμονα σχεδιάζει και διοργανώνει 
ομάδες ενδυνάμωσης. Οι ομάδες με επικεφαλής ένα/μία ψυχολόγο οργανώθηκαν με δύο τρόπους: α) Κλειστού τύπου και 
μεικτές με συγκεκριμένη διάρκεια και συμμετέχοντες Έλληνες και πρόσφυγες. Δεν έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα και οι 
κύριοι στόχοι τους είναι η ανάπτυξη της συμμετοχικότητας στο πλαίσιο μιας δημιουργικής απασχόλησης και η διαμόρφωση 
συνθηκών  ζωντανής επαφής, επικοινωνίας και δεσμών ανάμεσα σε πρόσφυγες και μέλη της τοπικής κοινότητας.  β) 
Κλειστού τύπου συγκεκριμένης διάρκειας και οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ανήκουν στον προσφυγικό πληθυσμό. 
Κάποιες από τις ομάδες είναι ομάδες συζήτησης και κάποιες άλλες γίνονται στο πλαίσιο μια δημιουργικής δραστηριότητας. 

 
4. Ανοιχτή πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους πρόσφυγες Ιωαννίνων :  

• Απεύθυνση στην τοπική κοινωνία για τη συλλογή ειδών ιματισμού, τροφίμων, ειδών υγιεινής κ.λ.π. και 
φροντίδα για πρόσβασή όλων των προσφύγων στα βασικά είδη, με ισομερείς διανομές στα καταλύματα των 
προσφύγων. 

• Επίσης, εκθέσεις ζωγραφικής, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, γιορτές με "προσφυγική" κουζίνα, 
εκδηλώσεις όπου εξιστορούνται οι περιπέτειες της εξόδου, αυξάνουν το σεβασμό, την αποδοχή και την 
αλληλεγγύη των προσφύγων από την τοπική κοινωνία. 

• Η προμήθεια ποδηλάτων που χρησιμοποιούνται (συνήθως εκ περιτροπής) από τους πρόσφυγές αυξάνει 
σημαντικά την αυτονομία τους και δυναμώνει τους κοινωνικούς δεσμούς και την αλληλοβοήθεια τους. 

• Απεύθυνση σε Δήμους και αστικά ΚΤΕΛ για την καθιέρωση δρομολογίων που εξυπηρετούν τη μετάβαση των 
προσφύγων από τους χώρους φιλοξενίας προς το κέντρο. 

 
5. Οργάνωση "ΛΑΘΡΑ" της Χίου : Δημιουργία φυλλαδίου με συνταγές μαγειρικής από την Συρία από την «Κοινωνική 
Κουζίνα Χίου». 
 
6. Ελληνικό Φόρουμ ΠροσφύγωνΤο «Online πληροφορίες για θέματα προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών» είναι 
μια δράση που υλοποιείται από το Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων και χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη 
Σ. Λάτση στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης (PointsofSupport). ΤοΕλληνικόΦόρουμΠροσφύγων, δημιούργησε 
μια online πλατφόρμα πληροφοριών που έχει ως στόχο την ενημέρωση κάθε πρόσφυγα και μετανάστη/-στριας που 
χρειάζεται να έρθει σε επικοινωνία με φορείς και οργανώσεις, οι οποίοι προσφέρουν παντός είδους κοινωνικές παροχές σε 
όλους τους τομείς της κοινωνικής ένταξης. Αυτό επιτυγχάνεται με την άμεση πρόσβασή τους μέσω της προαναφερθείσας 
online πλατφόρμας πληροφοριών που βρίσκεται ανηρτημένη σε ειδική κατηγορία στο site του Ελληνικού Φόρουμ 
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Προσφύγων (http://refugees.gr/) στην επιλογή Κοινωνικές Παροχές.   
 
7.  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ : - Βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών : έως το τέλος του 2017 ωφελήθηκαν 36135 άτομα 
από 16410 κάρτες 
- Ειδικότερες δράσεις για τους πρόσφυγες με αναπηρίες: Βελτίωση Εντοπισμού - Αποτελεσματική διαδικασία παραπομπής -
Πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες - Ενδυνάμωση των προσφύγων –απόλαυση δικαιωμάτων - Εξασφάλιση 
πλήρους/αποτελεσματικής συμμετοχής στην κοινωνία με μακροπρόθεσμες λύσεις-ένταξη - Μεταφορές στην ενδοχώρα  
Και σε συνεργασία με ΕΣΑμεΑ :Διαβούλευση με πρόσφυγες με αναπηρίες –ενδυνάμωση προσφύγων –ειδική Επιτροπή, 
Σεμινάρια κατάρτισης, Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ,Κινητές μονάδες στήριξης , Παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής 
βοήθειας 
Φροντιστές από την προσφυγική κοινότητα, Προγράμματα στήριξης των παιδιών με αναπηρίες και των γονέων τους. 

8. ASB: Παροχή δραστηριοτήτων σε Κέντρα Νεολαίας και φροντίδα ασυνόδευτων ανηλίκων από τον Ιούνιο 
2016επιλεγμένους ανάμεσα σε πληθυσμό αποτελούμενο από 1000 πρόσφυγες στη Βόρεια Ελλάδα (με χρηματοδότηση 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος και Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών στα πλαίσια ταυτόχρονης χορήγησης βοήθειας σε 
Σλοβενία, Σερβία, Γερμανία, ΠΓΔΜ. 

9. ΑΡΣΙΣ : Η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα ολιστικής υποστήριξης και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 
προσφύγων 

Οι φιλοξενούμενοι στη συγκεκριμένη δομή  βρίσκονται οργανικά διασυνδεδεμένοι με τα SafeZones προέλευσής τους και 
συγκεκριμένα με τα SafeZones του Σχιστού και της Θήβας (λειτουργούν από την ΑΡΣΙΣ με τη στήριξη της UNICEF και τη 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).Ο κύριος στόχος του πιλοτικού αυτού προγράμματος είναι σαφώς ενταξιακός: η 
δομή όπου υλοποιείται λειτουργεί σε ένα ήρεμο, κοινωνικό, αστικό περιβάλλον, με άρτιες και πρόσφατα ανακαινισμένες 
εγκαταστάσεις, οι οποίες δέχονται έναν αυστηρά περιορισμένο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων, 15 τον αριθμό, που 
παρακολουθούν /συμμετέχουν σε: 

• σχολικόεκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
• ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
• Νομική υποστήριξη 
• δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στην κοινότητα, 
• αθλητικέςδραστηριότητες, 
• επισκέψεις σε μουσεία και κινηματογράφο, 
• εκδρομές και συμμετοχή σε στέκι με άλλους ανήλικους έφηβους, πάντα συνοδευόμενοι από πρόσωπο αναφοράς 

του ξενώνα 

 

10. SOLIDARITYNOW :Στη διάρκεια του προγράμματος του citytour, κάθε Παρασκευή οι μαθητές όλων των επιπέδων έχουν 
ανοιχτή πρόσκληση να ακολουθήσουν την δασκάλα τους σε μία ξενάγηση στην πόλη. Στόχος της ξενάγησης είναι η 
εξερεύνηση μίας διαφορετικής πλευράς της πόλης κάθε φορά –είτε για να εξοικειωθούν οι ωφελούμενοι με κάποια μέρη 
γενικού ενδιαφέροντος (νοσοκομεία, λαϊκές αγορές, κ.α.), είτε για να γνωρίσουν την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά 
της πόλης που τους φιλοξενεί.  

11. HELPREFUGEES : Από το Νοέμβριο του 2017 η οργάνωση HELPREFUGEESεφαρμόζει στο Πολυπολιτισμικό Κέντρο 
Γυναικών "Ίριδα" Θεσσαλονίκης το Πρόγραμμα Intervolve που αποβλέπει στην ενδυνάμωση των οικογενειών των 

http://refugees.gr/
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μεταναστριών και των προσφύγων και στην παρεμπόδιση της κοινωνικής απομόνωσης τους. Μέσω του Intervolve 
σχεδιάζονται επιμορφωτικά σεμινάρια με σκοπό να βοηθήσουν τις γυναίκες πρόσφυγες να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή στη 
Θεσσαλονίκη και να τους δώσουν τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση για να υποστηρίξουν τον εαυτό τους, τις 
οικογένειές τους και την κοινότητά τους. Οι γυναίκες μαθαίνουν το πώς να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες όπως το googlemaps, το googletranslate, πώς να χρησιμοποιούν το λεωφορείο, το ΑΤΜ κ.ά όπως και χρήσιμες 
εκφράσεις στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.  Τα σεμινάρια διεξάγονται στο  Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων του 
SolidarityNow Θεσσαλονίκης που λειτουργεί με την υποστήριξη του UNHCRGREECE και της UNICEF και τη χρηματοδότηση 
της EuropeanCommission - CivilProtection&HumanitarianAid. 

 

12. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ : Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
υλοποιεί τις εξής καλές πρακτικές: 

- Το opendoorpolicy που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους προσερχόμενους να βρούνε τη νομική και κοινωνική 
συμπαράσταση που χρειάζονται, είτε πρόκειται για άμεση συμπαράσταση σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης είτε σε 
περιπτώσεις υποστήριξης μακράς διάρκειας. 
- Την ολιστική προσέγγιση της κάθε περίπτωσης, η οποία βασίζεται στην εξ αρχής και κατά τη διάρκεια ανάληψης της 
υπόθεσης, συνεργασία των κοινωνικών λειτουργών με τους δικηγόρους του ΕΣΠ. Με αυτόν τον τρόπο οι προσερχόμενοι 
στηρίζονται σε όλα τα επίπεδα. 
- Την ομάδα επαγγελματιών (κοινωνικοί λειτουργοί, δικηγόροι, διερμηνείς) που επισκέπτεται ανθρώπους που κρατούνται 
και τους δίνει τη δυνατότητα για κοινωνική και νομική συμπαράσταση. 
 
13. CARITAS :  Η οργάνωση διαθέτει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη Κοινωνικά Κέντρα (SocialSpots) με εξειδικευμένο 
προσωπικό και εθελοντές και χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες επωφελούνται των παρακάτω υπηρεσιών: 
 
-Κοινωνική υποστήριξη από έμπειρους κοινωνικούς λειτουργούς 
-Νομική υποστήριξη από δικηγόρους με εμπειρία σε ζητήματα προσφύγων και μεταναστών 
-Πρόσβαση στο διαδίκτυο – Skype–What’sApp–Viberγια επικοινωνία με την υπηρεσία Ασύλου, τις οικογένειές τους κλπ. 
-Δημιουργική απασχόληση για παιδιά 
-Χώροι συνάντησης και ψυχαγωγίας όπου επιχειρείται και η παρουσία μόνιμων κατοίκων της περιοχής με στόχο την ομαλή 
ενσωμάτωση 
-Χώροι για παιδιά, ανοιχτοί και σε παιδιά της γειτονιάς 
-Δραστηριότητες σωματικής και πνευματικής άσκησης (περίπατοι, επισκέψεις και συνεργασία με γυμναστήρια, αθλητικές 
δραστηριότητες) 
-Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δράσεις (εκδρομές σε πάρκα, χώρους αναψυχής, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφους, σημεία 
της πόλης με ιστορικό ή άλλο ενδιαφέρον) 
 
Στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στον Νέο Κόσμο δημιουργήθηκαν μέσα στο 2017 δύο ομάδες. Η ομάδα Θεάτρου και 
η ομάδα Φωτογραφίας. Στην πρώτη, με την καθοδήγηση διερμηνέα της Κάριτας Ελλάς – ηθοποιού στην πατρίδα του, 
συμμετέχουν νέες και νέοι ωφελούμενοι, μαθαίνουν τα βασικά στοιχεία της υποκριτικής τέχνης, κάνουν πρόβες και θα 
«ανεβάσουν» ένα έργο μέσα στον Ιούνιο 2018. Η ομάδα Φωτογραφίας, υπό την καθοδήγηση έμπειρου δασκάλου έμαθαν σε 
ειδικό εργαστήριο τα μυστικά της φωτογράφησης, και με επαγγελματικές μηχανές φωτογράφησαν αξιοθέατα της Αθήνας ή 
ό,τι άλλο τούς κίνησε το ενδιαφέρον. Τα έργα τους παρουσιάστηκαν σε έκθεση στην Αθήνα, η έκθεση θα παρουσιαστεί σε 
Θεσσαλονίκη και Κρήτη μέσα στο καλοκαίρι 2018, ενώ τον Σεπτέμβριο θα εκδοθούν σε βιβλίο-λεύκωμα. 
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Σε ζητήματα Συνηγορίας και Κοινωνικής Πολιτικής ακόμα, η Κάριτας Ελλάς δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: 
-Παρατήρηση, συλλογή και ανάλυση δεδομένων μέσω του εργαλείου OspoWebμε στόχο το σχεδιασμό κατάλληλων 
παρεμβάσεων και την προώθηση θεσμικών αλλαγών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
των κατοίκων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων και μεταναστών. 
-Συνεργασία με φορείς και θεσμούς σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. 
-Κινητοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών. 
 

14. ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΙΣΣΑ :  Το Δίκτυο Μέλισσα έχει εκπονήσει το Πρόγραμμα ALEF, δηλαδή μια διαδικασία ένταξης 
βασισμένη στην κοινότητα. Ο όρος αυτός είναι η ρίζα του γράμματος Α που είναι κοινό σε διάφορα αλφάβητα , 
περιλαμβανομένου του Αραβικού, του Φαρσί, του ελληνικού και του αγγλικού, και παραπέμπει εννοιολογικά στα πρώτα 
βήματα κάποιου προσώπου σε έναν καινούριο τόπο, μέσω μιας διαδικασίας που ενώνει και συνδέει όλους τους ανθρώπους. 
Έτσι, το ALEF στοχεύει στο να βγάλει τις γυναίκες πρόσφυγες έξω από τα κέντρα φιλοξενίας και να τους παράσχει με ένα 
οδηγό πλοήγησης που θα αποτελεί το εργαλείο τους για μια νέα ζωή σε ένα νέο τόπο. Βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση 
στην ένταξη και παρέχει έναν πρώτο κύκλο δραστηριοτήτων που κυμαίνονται από τη λογοτεχνία (περιλαμβανομένων 
Ελληνικών, Αγγλικών και άλλων γλωσσών) έως την ψυχοκοινωνική στήριξη, την απόκτηση δεξιοτήτων, τη δημιουργικότητα, 
την αυτοεξυπηρέτηση, τη φροντίδα παιδιών, την πληροφόρηση και τη συμβουλευτική. 

Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες είναι εθνοτικά αναμεμειγμένες και προωθείται η διαπολιτισμική επικοινωνία και κατανόηση. 
Ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται πρωτοβουλίες προερχόμενες από νέους ανθρώπους, προκειμένου να προωηθηθεί 
ενεργά η κοινωνική αλλαγή μέσω των νέων γυναικών. Το ALEF προσπαθεί να δημιουργήσει μια αίσθηση κοινότητας και ένα 
σταθερό πλαίσιο αναφοράς, ύστερα από μια περίοδο μακρόχρονων και κοπιαστικών ταξιδιών και πολλών δυσκολιών που 
πέρασαν στη ζωή τους. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης και εστιάζει στην 
ελπίδα και στο σθένος. Τις βοηθάει να βρουν συμπόνια και να αναπτύξουν μια στρατηγική ζωής στην κοινωνία υποδοχής. Οι 
γυναίκες που έχουν μακροχρόνια διαμονή στην Ελλάδα είναι διαρκώς ενεργές στο πρόγραμμα αυτό, μοιράζονται την 
εμπειρία της ένταξης τους και δρουν ως διαμεσολαβήτριες. Το πρόγραμμα έχει καταστεί πολύ δημοφιλές με τεράστιες 
λίστες αναμονής, με καθημερινή κυκλική ροή 100 και πλέον συμμετεχουσών γυναικών και 30 και πλέον παιδιών, ενώ οι 
τελικώς άμεσα ωφελούμενοι υπερβαίνουν τα 400 άτομα από την έναρξη του προγράμματος. Η καινοτόμος προσέγγιση 
ένταξης που εκπονήθηκε από το Δίκτυο "Μέλισσα" έχει παρουσιαστεί και σε Σύνοδο του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και έχει 
επιλεγεί από τις Γυναίκες του ΟΗΕ ως μία από τις καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη. 

15, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : Η στήριξη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου προς τους πρόσφυγες αφορά σε μια ευρύτερη 
διαδικασία εμψύχωσης και ενδυνάμωσης των ατόμων προς την κατεύθυνση της ανεξάρτητης διαβίωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, 
έχουν ήδη αναπτυχθεί ποικίλες και σημαντικές δράσεις ενεργοποίησης και κοινωνικοποίησης με τη συμμετοχή όσο το 
δυνατόν περισσότερων φιλοξενούμενων ατόμων που στόχο έχουν τόσο τη μεταξύ τους γνωριμία όσο και την ουσιαστική 
ενεργοποίησή τους, ενθαρρύνοντας την συμμετοχή τους σε δράσεις γνωριμίας με τους ανθρώπους και τον τόπο που τους 
φιλοξενεί. Την ίδια στιγμή επιτυγχάνεται η επικοινωνία και επαφή με τον τοπικό πληθυσμό, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα 
δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. 

Παράλληλα, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου συμμετέχει στην υλοποίηση μιας καινοτόμου δράσης με αντικείμενο την υποστήριξη 
της δημιουργικής κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων, μέσα από την συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες. 
Το συγκεκριμένο έργο ‘FIT FOR ALL’» στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο 
δημιουργώντας ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την περαιτέρω ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία. Ειδικότερα, 
εκτιμάται ότι η ενασχόληση των προσφύγων με τον αθλητισμό και η συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά-αθλητικά 
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προγράμματα τους προσφέρει την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν, να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την υγεία τους, να 
αποκτήσουν  αθλητικές δεξιότητες, να γνωρίσουν την τοπική πολιτιστική ταυτότητα και να δικτυωθούν. 

 

16. Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) : Το ACCMR, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο 
της Αντιδημαρχίας Μεταναστών και Προσφύγων, οργανώνει τη δράση του γύρω από 5 Επιτροπές Εργασίας, που εντοπίζουν 
τις υφιστάμενες ανάγκες και τα κενά στους τομείς της νομικής υποστήριξης, της πρόσβασης σε δομές υγείας και σε 
κοινωνικές υπηρεσίες, της στέγασης, της εκπαίδευσης και της ένταξης μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας και 
θέτουν άμεσες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες ανά τομέα.  Κεντρικά επιτεύγματα του μηχανισμού συντονισμού είναι η 
ανάδειξή του σε έναν δίαυλο επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσης και πληροφορίας ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
την κοινωνία των πολιτών αλλά και εθνικούς φορείς, η ανάπτυξη μίας κουλτούρας συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό αλλά και 
ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η διαμόρφωση σημαντικών εργαλείων. Μέσα από τις επιτροπές εργασίας του ACCMR 
διοργανώνονται πολλά εργαστήρια και εκπαιδεύσεις με αποδέκτες ΜΚΟ και υπηρεσίες του δήμου ενώ έχουν σχεδιαστεί και 
υποβληθεί 65 προτάσεις για δράσεις προς υλοποίηση σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων. Το ACCMR αποκτά δράση και 
σε εθνικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας κομβικό ρόλο στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δήμων Αθηναίων 
και Θεσσαλονίκης με σκοπό τη μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και 
παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής, 8 ακόμα δήμοι έχουν προσχωρήσει 
σε συμμετοχή στο συγκεκριμένο δίκτυο πόλεων.  Παράλληλα, το ACCMR συμμετέχει σε διεθνή φόρα ως μία αναγνωρισμένη 
καλή πρακτική.  
17. "ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ" : Στόχος του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, μέσω του 
διαπολιτισμικού διαλόγου με απώτερο σκοπό την αλλαγή της νοοτροπίας, την αποδόμηση των στερεοτύπων και εν τέλει την 
εξάλειψη των ρατσιστικών φαινομένων. 
Με την έναρξη της ανθρωπιστικής κρίσης στην  Ειδομένη, η Οικολογική Κίνηση και τα μέλη της, ιδρύοντας την "ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ", 
έδωσαν από την πρώτη στιγμή το παρών στην προσπάθεια ανακούφισης των εκατοντάδων προσφύγων οι οποίοι περνούσαν 
καθημερινά  τα σύνορα Ελλάδας-Π.Γ.Δ.Μ.  Στην Ειδομένη, μέσω της κοινωνικής της δομής ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, πραγματοποιούνταν 
καθημερινή διανομή 3.000-3.500 μερίδων ζεστού φαγητού, διανομή ρούχων, ξηράς τροφής, λαχανικών κ.λπ. Η συνεπής, 
καθημερινή και συστηματική παρουσία εκεί, η συνεχής βελτίωση και αύξηση των υπηρεσιών και των προμηθειών που 
προσφέραμε αλλά και το πλήθος των εθελοντών/ντριών που καθημερινά συμμετείχαν στις δράσεις είχαν ως αποτέλεσμα 
τη  συνεργασία με τη Γερμανική DiakonieKatastrophenhilfe, η οποία έδωσε τη δυνατότητα ενίσχυσης, επέκτασης και 
καλύτερης οργάνωσης του ήδη υπάρχοντος έργου. Επιστέγασμα αυτής της επιτυχημένης συνεργασίας αποτελεί 
η  δημιουργία του Κέντρου Ημέρας της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2016 
στο κέντρο της πόλης.  
Παρέχονται οι ακόλουθες δράσεις Κοινωνικής Ένταξης : 

·    Προσφέρονται καθημερινά σε 100 άτομα, επιλεγμένα με κριτήρια ευαλωτότητας, δύο γεύματα –πρωινό και 
μεσημεριανό- τα οποία παρασκευάζονται από επαγγελματία μάγειρα. 
·    Διανέμονται καθημερινά είδη ένδυσης και υπόδησης για όλες τις ηλικίες. 
·    Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης πλυντηρίων και στεγνωτηρίων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 
·    Παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη. 

   ·    Η άρτια εκπαιδευμένη και εξειδικευμένη ομάδα ψυχολόγων του Κέντρου Ημέρας εργάζεται για την ψυχολογική 
υποστήριξη των ωφελουμένων, πραγματοποιώντας ατομικές και ομαδικές συνεδρίες και ομάδες δραστηριοτήτων με σκοπό 
την ψυχολογική αποφόρτιση των ανθρώπων αυτών.  
 

 
Αγορά εργασίας &Κοινωνική επιχειρηματικότητα 
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1. MOSAIK:Εργαστήρια δημιουργίας τσαντών & κοσμημάτων  

 
2. ΟΜΝΕΣ, Κιλκίς: δράσεις ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα 

 

3. Κάριτας. Έχουν κάνει δουλειά στην επιχειρηματικότητα και όχι μόνο. Είναι και στη Θεσσαλονίκη. Σου δίνει ένα 
τηλέφωνο επικοινωνίας κεντρικά στην Αθήνα για να μην φανεί όχι δραστηριοποιούνται τοπικά. Μαρία Κουτάτζη, 
Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής και Συνηγορίας 2105247879, koutatzi@caritas.grΝΑΣΟΣ   ΗΚάριτας Ελλάς έχει αναπτύξει 
και είναι έτοιμη προς λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα ανεύρεσης εργασίας. Παράλληλα, αναπτύσσει και στηρίζει 
πρωτοβουλίες Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω των προγραμμάτων ELBAIκαι ΙΙ, με χρηματοδότηση του διεθνούς 
δικτύου της Κάριτας. Επίσης, εκπονεί υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής καθώς και 
προγράμματα κατάρτισης για άνδρες και γυναίκες, σε συνεργασία και με ιδιωτικά ΙΕΚ (μαθήματα μαγειρικής, 
κομμωτικής, αισθητικής κλπ.). 

 
4. CuringtheLimbo : Πρόγραμμα του Δήμου της Αθήνας που υλοποιείται με στρατηγικούς εταίρους τους διεθνείς μη-
κυβερνητικούς οργανισμούς Catholic Relief Services και Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης (International Rescue Committee Hellas), 
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών και που 
περιλαμβάνει συνεργατικές δράσεις  για την αντιμετώπιση της αδράνειας των προσφύγων λόγω της μακροχρόνιας αναμονής 
στην Αθήνα καθώς και του αισθήματος αβεβαιότητας για το μέλλον τους. Στην πραγματικότητα, το πρόγραμμα συνδέει και 
δικτυώνει τους πρόσφυγες με τους ενεργούς πολίτες της Αθήνας, ώστε να τους προσφέρει διέξοδο από την απραξία μέσα 
από τη συμμετοχή τους σε δράσεις που ανταποκρίνονται σε υπαρκτές ανάγκες της πόλης. Το «Curing The Limbo» στοχεύει 
στην εργασιακή ένταξη των προσφύγων, διαμέσου κινήτρων. Παράλληλος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 
θέσεων εργασίας για τους επωφελούμενους του προγράμματος και η εξέλιξη των εμπλεκόμενων ομάδων πολιτών σε 
επιχειρηματικές βιώσιμες μονάδες σε συνεργασία με πρόσφυγες. Ταυτόχρονα, σημαντική επιτυχία του προγράμματος είναι 
η εμπλοκή των συμμετεχόντων σε δράσεις που προσφέρουν στην πόλη με στόχο να οδηγηθούν σε επαγγελματική 
απασχόληση, ώστε να αξιοποιήσουν όλες τις νέες δεξιότητες που απέκτησαν μέσω του προγράμματος. 

5. Δίκτυο Αλληλεγγύης Λέρου : Παροχή ραπτομηχανής στους πρόσφυγες για κατασκευή τσαντών οι οποίες στη συνέχεια 
πωλούνται σε bazaar της τοπικής κοινωνίας εξασφαλίζοντας στους κατασκευαστές τους ένα μικρό έσοδο από αυτήν την 
εργασία. Με τη ραπτομηχανή ασχολούνται ήδη 22 άτομα (17 γυναίκες και 5 άνδρες) και έχουν πωληθεί 25 τσάντες (μέχρι 
Μάϊο 2018).   

 
6. SOLIDARITYNOW: Μέσα από τη συνεργασία του SolidarityNowμε τη UNICEF, δημιουργήθηκε η ευκαιρία 15 ωφελούμενοι 
του BlueRefugeeCenterνα παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο ονυχοπλαστικής σε ένα τοπικό εκπαιδευτικό κέντρο. Το 
σεμινάριο απευθύνεται σε επίδοξους nailartists, και αποτελείται από 60 ώρες εντατικής πρακτικής και θεωρητικής 
διδασκαλίας. Στο τέλος του σεμιναρίου (προγραμματισμένο για τον Ιούνιο του 2018), θα δοθεί στους συμμετέχοντες η 
δυνατότητα να απασχοληθούν σε οποιοδήποτε κέντρο αισθητικής, καθώς θα λάβουν σχετική αναγνωρισμένη επαγγελματική 
πιστοποίηση. Πολλοί από τους συμμετέχοντες ήδη έχουν εξοικείωση με το αντικείμενο, ενώ άλλοι το συναντούν πρώτη 
φορά. Σε κάθε περίπτωση, οι νεοαποκτηθείσες γνώσεις τους μπορούν να είναι χρήσιμες για την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας της Θεσσαλονίκης. Επίσης, οι δύο κύκλοι του σεμιναρίου FutureInterpreters ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία. 
Με τη στήριξη του GuerrillaFoundation, το SolidarityNow διοργάνωσε σεμινάρια διερμηνείας για ενδιαφερόμενους 
ωφελούμενους που ήδη μιλούν αγγλικά ή ελληνικά και άλλη μια πιο σπάνια γλώσσα. Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε 
εξειδικευμένες τεχνικές διερμηνείας, όπως διερμηνεία σε νοσοκομείο ή συνεδρία με ψυχολόγο. Όλοι μαζί οι συμμετέχοντες 
έχουν μεγάλη ποικιλία γλωσσών στο δυναμικό τους. Πέρα από τη θετική εμπειρία του σεμιναρίου, ιδιαίτερα εντυπωσιακό 
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είναι ότι σχεδόν 50% των συμμετεχόντων ήδη εργάζονται ως διερμηνείς. 
 

7. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ : Στην Αθήνα το ΕΣΠ εφαρμόζει και ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο έχει 
πραγματοποιήσει τις παρακάτω καλές πρακτικές. 
* Ολιστική αντιμετώπιση των εξυπηρετούμενων με ταυτόχρονη συνεργασία των ομάδων εργασίας του προγράμματος ( 
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Δικηγόροι, Διερμηνείς, Εργασιακοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί), για την ένταξη τους, τις 
ψυχοκοινωνικές τους ανάγκες , την εκπαίδευση τους και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. 
* Τακτική και συστηματική παρακολούθηση των εξυπηρετούμενων στα σπίτια τους από τους Κοινωνικούς λειτουργούς 
προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές τους ανάγκες. 
* Συμβουλευτική και υποστήριξη για την προαγωγή της προσωπικής και κοινωνικής ζωής τους. 
* Καλή προετοιμασία των εξυπηρετούμενων από τους εργασιακούς συμβούλους για αναζήτηση εργασίας , με στόχευση στην 
αγορά εργασίας και εξωστρέφεια του γραφείου απασχόλησης σε νέες επιχειρήσεις και παραγωγικούς τομείς. 
 
8. Οργάνωση Odyssea και projectAstrolab : Το Πρόγραμμα προσφέρει στους ωφελούμενους πρόσφυγες την δυνατότητα να 
κάνουν προβολή του εαυτού τους στο 
μέλλον ως ενεργά μέλη μιας κοινωνίας της οποίας την εξέλιξη βλέπουν και βιώνουν σταδιακά εκ των έσω και δεν την 
συναντάνε ξαφνικά μπροστά τους ως απομονωμένες κοινωνικά ομάδες. Για τον παραπάνω λόγο, τα απολύτως 
εξειδικευμένα μαθήματα του AstroLab διαμορφώνονται βάσει των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών της αγοράς για 
την ενίσχυση της επαγγελματικής απορρόφησης των ωφελούμενων, στο παρόν αλλά και στο μέλλον, όπως ακριβώς θα 
διαμορφώνονταν και για τον ντόπιο πληθυσμό. 
 
 
9. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου στηρίζει ενεργά ένα νέο μοντέλο εναλλακτικής φροντίδας για τα 
ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα.  Με περισσότερα από 3.350 ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 
και μόλις 1.101 διαθέσιμες θέσεις παραμονής σε δομές φιλοξενίας, έχει αναδειχθεί η ανάγκη για άμεση εύρεση και 
εφαρμογή μακροπρόθεσμων λύσεων για τη διαμονή, προστασία και κοινωνική ένταξη των παιδιών αυτών στην ελληνική 
κοινωνία.  Η «Υποστηριζόμενη Ανεξάρτητη Διαβίωση» προσφέρει ευκαιρίες στα ασυνόδευτα παιδιά να αναπτύξουν 
δεξιότητες διαβίωσης και ικανότητες βιοπορισμού με σκοπό την ομαλή μετάβασή τους στην ενηλικίωση μέσα στην τοπική 
κοινότητα. Η εναλλακτική αυτή μορφή φροντίδας εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και είναι κατάλληλη για 
μεγαλύτερους εφήβους με υψηλότερο επίπεδο προσωπικής επάρκειας. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο 
βιώσιμη σε σχέση με την ιδρυματική φροντίδα. Στο Ηράκλειο υλοποιείται σχετικό πιλοτικό σχέδιο 8 θέσεων με στόχο την 
δημιουργία 20 θέσεων εντός του 2018 σε συνεργασία με το ΕΚΚΑ και την ΥΑ ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.  

 

10. Κέντρο "ΑΛΚΥΟΝΗ" : Από νωρίς διαπιστώθηκε η ανάγκη για ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσόντων με στόχο και τη 
μελλοντική επαγγελματική ένταξη, και γι’ αυτό το Κέντρο στο πλαίσιο της αγαστούς συνεργασίας και δικτύωσης με άλλες 
οργανώσεις παραπέμπει αιτήματα ωφελούμενων ενηλίκων και παιδιών για εκμάθηση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
καθώς και της γερμανικής –ιδιαίτερα για άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε διαδικασία οικογενειακής επανένωσης σε 
Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Η γνώση της γλώσσας που ομιλείται στη χώρα υποδοχής είναι σημαντικός φορέας 
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης  και η υποστήριξη στην εκμάθησή της μια από τις προτεραιότητες κινητοποίησής τους. 
Συμπληρωματικά στην παραπάνω ανάγκη, το Κέντρο διοργανώνει μια φορά το μήνα ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς και 
πολιτιστικούς χώρους της πόλης της Θεσσαλονίκης και της γύρω περιοχής ενισχύοντας την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
με γνώσεις γύρω από τον πολιτισμό και την ιστορία της πόλης και γενικότερα της Ελλάδος.  
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Οι συζητήσεις που ακολουθούν συνήθως μετά από μια ξενάγηση πολλές φορές στρέφονται γύρω από κοινά ή παρόμοια 
πολιτισμικά στοιχεία που αναγνώρισαν οι ίδιοι κατά την ξενάγηση.  

Μέσα από τις ξεναγήσεις, λοιπόν επιτυγχάνεται κι ένας εξίσου σημαντικός στόχος, αυτός της ανάδειξης και καλλιέργειας 
θετικών κοινών αξιών μεταξύ των πολιτισμών.   

Μέχρι τώρα έχουν υλοποιηθεί: 

Εργαστήρια για ενήλικους μέχρι τον Μάρτιο του 2018: 

• Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής στο πνεύμα της επαναχρησιμοποίησης ξύλου.  στατιστικά στοιχεία και φωτογραφίες 
• Εργαστήριο ραπτικής από ανακυκλώσιμα υλικά.  
• Εκμάθηση τεχνικών κόμικ για ζωγράφους στατιστικά στοιχεία και φωτογραφίες και το ηλεκτρονικό βιβλιαράκι. Το 

εργαστήριο αυτό παρήγαγε ένα ηλεκτρονικό βιβλιαράκι με 4 ιστορίες κόμικ. Ενώ τα έργα έχουν εκτεθεί σε δύο 
εκθέσεις (ΚΟΘ και GreenwaveFestival) 

• Εργαστήριο κρουστών (percussion and bodypercussion) για ενήλικους (στατιστικά στοιχεία και φωτογραφίες και το 
βίντεο) 

• Εργαστήρι φωτογραφίας με στόχο τη δημιουργική απασχόληση (στατιστικά στοιχεία και φωτογραφίες και το βίντεο) 
• Εργαστήρι ραπτικής στο πνεύμα της επαναχρησιμοποίησης υλικών (υφασμάτων, διακοσμητικών στοιχείων). 
• Εργαστήρι φωτογραφίας σε συνεργασία με την Terre des Hommesjkglkjgjg 

 

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης πάνω στις προοπτικές εργασιακής ένταξης διοργανώνονται σεμινάρια ενημέρωσης για την 
κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία καθώς και για τη δυνατότητα δημιουργίας επαγγελματικών ευκαιριών με συλλογικό τρόπο. 
Γίνεται ενδελεχής συζήτηση για τις επαγγελματικές τους ικανότητες και προσδοκίες και ακολουθεί διερεύνηση μαζί τους αν 
αυτό που θέλουν να κάνουν χωράει στην κοινωνική οικονομία. Στην περίπτωση που υπάρξει ομάδα προσφύγων που έχει 
φτάσει στο στάδιο αυτό, τότε το Κέντρο αναλαμβάνει την εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και κοινωνικής 
οικονομίας. Εκτός από την ενημέρωση ένας εξίσου σημαντικός στόχος είναι η στήριξη και η εμψύχωση της προσπάθειας για 
δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης. Η στήριξη, εμψύχωση συμβουλευτική και εκπαίδευση συνεχίζεται για όσο διάστημα 
κριθεί αναγκαίο και μετά την δημιουργία. Ήδη υπάρχει η πρώτη ομάδα που αποτελείται από εθελοντές  του τμήματος 
ρούχων του Κέντρου, πρόσφυγες και μη που είναι στην διαδικασία αυτή από τις αρχές του χρόνου και έχουν ήδη κάνει 8 
τουλάχιστον συναντήσεις. Μια δεύτερη ομάδα είναι στο στάδιο της ενημέρωσης και διερεύνησης του αν θα προχωρήσει σε 
εγχείρημα κοινωνικής οικονομίας.          

11. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ" : Η ομάδα των κοινωνικών λειτουργών του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ αφενός καταγράφει τους/τις εν δυνάμει 
ωφελούμενους/ες και τις ανάγκες τους, και αφετέρου δραστηριοποιείται για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Μέσα από 
ομάδες δραστηριοτήτων, σεμινάρια και συμμετοχή σε δράσεις οι ωφελούμενοι/ες ενθαρρύνονται  να έρθουν σε επαφή με 
την τοπική κοινωνία, ανοίγοντας διόδους διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ανταλλαγής και διευκολύνονται κατά τη 
διαδικασία της επαγγελματικής και κοινωνικής τους ένταξης και της απόκτησης  νέων δεξιοτήτων. 

 

 



Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο για το Άσυλο, 
τη Μετανάστευση και την Ένταξη.

Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν αντανακλά την επίσημη άποψη της Ευρωπαϊκής
 Ένωσης και του Πολωνικού Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης. Η ευθύνη 
για τις πληροφορίες και τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτήν την έκδοση 
ανήκει αποκλειστικά στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης.




