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Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Iστορική μετεξέλιξη
Θεσμοί
Δραστηριότητες
Λειτουργίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση
28 χώρες
24 επίσημες γλώσσες
Συνολική έκταση:
4 325 991 km2

Πληθυσμός:
501 105 661 (2010)
Πυκνότητα πληθυσμού:
116 κάτοικοι/km2 (2008)
Μέσος όρος ηλικίας:
40,6 έτη (2009)
Διαδικτυακή πύλη της ΕE : europa.eu

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν μοναδικό σχηματισμό οικονομικής
και πολιτικής διακυβερνητικής συνεργασίας ανάμεσα σε 28 ευρωπαϊκές
χώρες, που όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής
ηπείρου.

Το 1952 ξεκίνησε σαν μια καθαρά οικονομική ένωση και σταδιακά
μετεξελίχθηκε σε έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε ποικίλους
τομείς, από την οικονομία μέχρι την εξωτερική πολιτική, από την
εκπαίδευση και τον πολιτισμό μέχρι την αναπτυξιακή βοήθεια και τη
βιώσιμη ανάπτυξη.

1952 : Ιδρυτικά μέλη
Γαλλία, Ιταλία, Δυτ. Γερμανία,
Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο

1973: 1η Διεύρυνση
(δυτικά)
Αγγλία, Δανία, Ιρλανδία

1981: 2η Διεύρυνση
(νότια)
Ελλάδα

1986 : 2η Διεύρυνση
(νότια)
Ισπανία, Πορτογαλία

1995: 3η Διεύρυνση
(βόρεια)
Αυστρία, Σουηδία,
Φινλανδία

2004: 4η Διεύρυνση
(ανατολικά)
Τσεχία, Ουγγαρία, Εσθονία,
Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος,
Μάλτα
2007 : Βουλγαρία, Ρουμανία
2013 : Κροατία

Οι Συνθήκες
Η ΕΕ στηρίζεται στο κράτος δικαίου. Όλες οι ενέργειές της
βασίζονται στις Συνθήκες, τις οποίες όλα τα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει
εκούσια και δημοκρατικά.
Οι συνθήκες: θεμέλιο μιας θεσμοθετημένης
δημοκρατικής συνεργασίας

1958

1952

Συνθήκες της Ρώμης:
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
(EURATOM)

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα

2009

1987

Συνθήκη της Λισαβόνας

Ευρωπαϊκή Ενιαία Πράξη:
Ενιαία Αγορά

2003

1999

Συνθήκη της Νίκαιας

Συνθήκη του Άμστερνταμ

1993
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Mάαστριχτ

Η ΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια υπέρ της διαφάνειας και
δημοκρατικότητας των θεσμικών της οργάνων και οι Ευρωπαίοι πολίτες
διαθέτουν ολοένα περισσότερα μέσα για να μπορούν να συμμετέχουν στη
διαμόρφωση των διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών

Τα σύμβολα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή σημαία

Ημέρα της Ευρώπης,
η 9η Μαΐου

Ο Ευρωπαϊκός ύμνος

Το έμβλημά μας:
Eνωμένη στην πολυμορφία

Οι συμβολικοί στόχοι της ΕΚ/ΕΕ στις Συνθήκες
α. Συνθήκη ΕΚΑΧ (1951) : διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης,
εμπέδωση ειρηνικών σχέσεων στην Ευρώπη,
επίτευξη πραγματικής αλληλεγγύης,
υπέρβαση προαιώνιων αντιπάλων θέσεων.

β. Συνθήκη ΕΟΚ (1958): επίτευξη
διαρκώς στενότερης ένωσης,
σταθερή βελτίωση των όρων διαβίωσης
και απασχόλησης των λαών της,
προώθηση αρμονικής ανάπτυξης.
γ. Συνθήκη ΕΕ (1993) : μετασχηματισμός του συνόλου των
σχέσεων σε Ευρωπαϊκή Ένωση, προώθηση της δημοκρατίας
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ανάπτυξη της ελευθερίας,
της ισότητας και της κοινωνική δικαιοσύνης.

δ. Συνθήκη ΕΕ (1999/2003, Αμστερνταμ/Νίκαια): καθιέρωση
ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης,
προστασία δικαιωμάτων του πολίτη, καταπολέμηση των
διακρίσεων, επιδίωξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης,
ενίσχυση θεσμικού συστήματος, στενότερη και
αποτελεσματικότερη συνεργασία, ευελιξία.
ε. Συνθήκη ΕΕ (2009/Λισσαβόνα) : θεσμικές μεταρρυθμίσεις,
βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ενίσχυση της
δημοκρατικής διάστασης, μεταρρύθμιση των εσωτερικών
πολιτικών, προώθηση της ευελιξίας και της ενισχυμένης
συνεργασίας, ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής και της
εικόνας της ΕΕ στον διεθνή χώρο.
(*) Ενσωμάτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Η Λευκή Βίβλος της ΕΕ (2017) Τα 5 Σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης

H Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

Έννοια, πλαίσιο, περιεχόμενο

Η έννοια της «ευρωπαϊκής διάστασης» θεωρείται μια
πολυδιάστατη, πολυσχιδής και πολυσημειακή έννοια,
που συνδέεται άμεσα με το εγχείρημα της ευρωπαϊκής
ενοποίησης και ολοκλήρωσης.
• Στηρίζεται/αντλεί από τις παραδοσιακές αξίες του
Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού : δημοκρατία, ισότητα,
αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη, σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προτάσσει ως θεμελιώδεις
αρχές : τον σεβασμό της διαφορετικότητας, την
κατανόηση, την ανεκτικότητα, την αμοιβαία συνύπαρξη,
τη συνεργασία.
• Προβάλλει και προωθεί την «ενότητα στην πολυμορφία»
(Unity in Diversity), την αποδοχή της ευρωπαϊκής
πολιτισμικής κληρονομιάς, του ευρωπαϊκού μωσαϊκού των
γλωσσών, των θρησκειών, των φυλών, των εθνοτήτων και
των πολιτισμών.

Η έννοια της «ευρωπαϊκής διάστασης» συνδέεται άμεσα
με τον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό
μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών κρατών μέσα από μια
διαδικασία συνεχή και ανοιχτή για την όλο και στενότερη
ένωση των λαών της Ευρώπης (ever close Union).
Κατ΄ αυτόν τον τρόπο προκαλεί τον εθνικό
αυτοπροσδιορισμό καθώς εκφράζει την αναγνώριση της
διαφοράς, της ετερότητας, της πολυσημίας, της ύπαρξης
του άλλου και την ανάγκη συνύπαρξης με τον άλλον, εντός
του ίδιου γεωγραφικού, πολιτικού, κοινωνικού, και
πολιτισμικού χώρο.

Η «ευρωπαϊκή διάσταση» συνδέεται άμεσα με τη
δημιουργία και την προοπτική :
- ενός νέου συλλογικού υποκειμένου, του «ευρωπαίου
πολίτη»,
- με τη διαμόρφωση μιας νέας συλλογικής ταυτότητας, της
«ευρωπαϊκής ταυτότητας»,
- με τη συγκρότηση ενός νέου πεδίου διαλόγου , αυτού της
«ευρωπαϊκής δημοσιότητας»,
- με τη θέσμιση ενός νέου πολιτειακού μορφώματος, αυτού
της «ευρωπαϊκής πολιτείας».

H ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη :
αναγνώσεις και ερμηνείες

Η ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη συνδέεται άμεσα με το
ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο του εγχειρήματος της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς στο επίκεντρο
βρίσκονται τα κρίσιμα διακυβεύματα :
- της δημοκρατίας και της πολιτικής,
- της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης,
- της κρίσης των ευρωπαϊκών θεσμών και
- του αξιακού συστήματος της ενωμένης Ευρώπης.

Η συγκρότηση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη
(european citizenship) προσδιορίζεται, συνήθως, διαμέσου
ορισμένων ερμηνευτικών εννοιών όπως :
το ‘ανήκειν’,
η ‘ταυτότητα’,
τα ‘δικαιώματα’ και
η ‘συμμετοχή’.
Κατά την ιστορική μετεξέλιξη της ΕΚ/ΕΕ αυτές οι έννοιες
απέκτησαν ιδιαίτερο συμβολικό και πραγματικό
περιεχόμενο τόσο στον «λόγο» όσο και στις πολιτικές της
ΕΕ καθώς δοκιμάζονται από μια διαρκή ‘κρίση
νομιμοποίησης’ της συγκρότησης και της λειτουργίας των
ευρωπαϊκών θεσμών.

Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1993) οι συμβολικοί στόχοι
της ΕΕ απέκτησαν σαφές κοινωνικό περιεχόμενο
(κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία, ισότητα) και
πολιτικό περιεχόμενο (ιδιότητα πολίτη, δικαιώματα,
διαφάνεια, ευελιξία, διεύρυνση, διακυβέρνηση), καθώς
συνδέθηκαν άμεσα με την ιδεολογία του ευρωπαϊσμού
τόσο ως προς την ιστορικότητα και το μελλοντικό
προσανατολισμό του εγχειρήματος :
«ολοένα και στενότερη ένωση» (ever closer union)
όσο και ως προς το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής
‘ταυτότητας’ :

«ενότητα στην ποικιλομορφία» (unity in diversity).

Μετά το Μάαστριχτ η ιδιότητα του πολίτη αναπτύχθηκε
ασύμμετρα υπέρ της οικονομικής και σε βάρος της
πολιτικής και της κοινωνικής διάστασης. Η έννοια του
πολίτη απέκτησε νομική υπόσταση (με τη θέσπιση της
Ευρωπαϊκής ιθαγένειας), με περιορισμένα όμως κοινωνικά
και πολιτικά στοιχεία.
Αυτό που επικράτησε ήταν ένας τύπος ‘οικονομικής
ευρωπαϊκής υπηκοότητας’ (economy based citizenship).

Η ιδιότητα του ‘πολίτη της Ένωσης’ απώλεσε το
συμβολικό της περιεχόμενο και το πολιτικο-ιδεολογικό
πρόταγμα της ‘Ευρώπης των πολιτών’ εγκλωβίστηκε στην
εργαλειακή ιδιότητα μιας ‘Ευρώπης των δικαιωμάτων της
‘αγοράς’ με έμφαση στις τέσσερις οικονομικές ελευθερίες
(αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων, εργαζομένων).

Η ‘γεωγραφία του ευρωπαίου πολίτη’ αποτέλεσε
αντικείμενο έντονης κριτικής από τα μέσα της
δεκαετίας του ΄90 με έμφαση στο συμβολικό, στο
κοινωνικό, στο δημοκρατικό, στο ιδεολογικό και
πολιτικό έλλειμμα που συνδέεται με την περιορισμένη
συμμετοχή και αποδοχή της ΕΕ (όραμα, αξίες) και την
‘θολή’ προοπτική της ενωμένης Ευρώπης.

Την δεκαετία του ΄90 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε
δράσεις με σκοπό την ιδεολογική εμβάθυνση του
εγχειρήματος της ΕΕ :
Ι. Σε κείμενα σχετικά με την κοινωνική αλληλεγγύη, την
άμβλυνση του δημοκρατικού ελλείμματος, τη διαφάνεια.
ΙΙ. Στην ενίσχυση της θέσης του πολίτη στη Συνθ. ΕΕ :
α) Η αποτύπωση της αρχής της δημοσιότητας (άρθρ. Α, παρ.
2)

β) Το Δικαίωμα πρόσβασης στα κοινοτικά έγγραφα (άρθρ.
255, παρ.1),

γ) Η προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών (άρθ. 6),
δ) Η καταπολέμηση των διακρίσεων (άρθ. 13).

Τη δεκαετία του 2000-10 η Επιτροπή προχώρησε στην ανάπτυξη
μιας σειράς πρωτοβουλιών και δράσεων με σκοπό την βελτίωση της
γνώσης των ευρωπαίων πολιτών για τις πολιτικές της ΕΕ.
Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν :
-Το πρόγραμμα για την προώθηση της συμμετοχής του ευρωπαίου
πολίτη (2004-2006)
-Το πρόγραμμα δράσης “Citizens and Governance in a knowledge
based society” (2004-2006)
-Το πρόγραμμα δράσης «Ευρώπη για τους Πολίτες» (2007-2013)
-Το πρόγραμμα «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια» (2007-13)

Το 2010 η Επιτροπή καθόρισε την ιδιότητα του πολίτη ως μία από
τις τέσσερις στρατηγικές προκλήσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής
της ΕΕ στην δεκαετία 2010-2020.

Εμπόδια & Προβλήματα
στην ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη και τη
συγκρότηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας
Οι επισφαλείς έννοιες:

ανήκειν, ταυτότητα, δικαιώματα, γνώση, συμμετοχή
Τα βασικά ελλείμματα :
θεσμικό, συμβολικό, πολιτικό

Έρευνες της Επιτροπής (2008, 2010) και του Eurobarometer
(2010) έδειξαν ότι :
-υπάρχει άγνοια ως προς το περιεχόμενο της έννοιας
«πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (57%),
-έλλειμμα ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώματά
τους (69%) και
- σημαντικά εμπόδια τα οποία αποτρέπουν ή
αποθαρρύνουν τους πολίτες από το να μετοικήσουν και να
εργαστούν στο εξωτερικό.

Σε διάφορες κριτικές μελέτες της περιόδου διαπιστώνεται
επίσης ότι εξακολουθούν να αναπαράγονται το πολιτικό,
ιδεολογικό, κοινωνικό και δημοκρατικό έλλειμμα,
συνοδευόμενα από περιορισμένη συμμετοχή των κρατών
μελών στην επίτευξη των κοινών στόχων, αδύναμη
πειστικότητα και ασθενή αποδοχή του εγχειρήματος της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από την «ευρωπαϊκή κοινωνία
των πολιτών».

Το θεσμικό έλλειμμα (ενίσχυση του διακυβερνητισμού,
μείωση ρόλου και της παρέμβασης των θεσμικών οργάνων
(Κοινοβουλίου και Επιτροπής), ενίσχυση του εθνικού
χαρακτήρα σε βάρος της ευρωπαϊκής (ομοσπονδιακής)
προοπτικής)
Κρίση αντιπροσώπευσης (έλλειμμα συμμετοχής στους
θεσμούς : Ευρωεκλογές, σε πρωτοβουλίες και δράσεις των
θεσμικών οργάνων και της Επιτροπής)

Κρίση νομιμοποίησης (έλλειμμα διακυβέρνησης,
διαφάνεια, λήψη αποφάσεων)
Κρίση οικονομική (κρίση ζώνης ευρώ, αντιμετώπιση
κρίσης χρέους ασθενέστερων χωρών)

Κρίση κοινωνική (αύξηση ανεργίας, αποδόμηση του
κράτους πρόνοιας, έλλειμμα κοινωνικής συνοχής)
Κρίση πολιτικής (επικυριαρχία των αγορών και των
τεχνοκρατών σε βάρος της πολιτικής, έλλειμμα
μηχανισμών υποστήριξης και αλληλεγγύης των
ασθενέστερων χωρών)

Κρίση στο ιδεολογικό και συμβολικό επίπεδο (αποδόμηση
της ιδέας της ενωμένης Ευρώπης, θολή προοπτική του
εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης)
Έλλειψη ενημέρωσης, κακή ποιότητα πληροφόρησης,
ανεπαρκής γνώση για τους θεσμούς, τη λειτουργία και τις
δραστηριότητες της ΕΕ.

Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη

Η προάσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη αποτελεί
θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαραίτητη
προϋπόθεση για τη νομιμοποίησής της.
Τα δικαιώματα του πολίτη, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
των Συνθηκών της Ένωσης, περιγράφονται στον Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.
Στο άρθρο 67 της ΣΛΕΕ αναφέρεται ότι « Η Ένωση
συγκροτεί χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των
διαφορετικών νομικών συστημάτων και παραδόσεων των
κρατών μελών».

Τα Δικαιώματα των Ευρωπαίων Πολιτών, κατατάσσονται σε:
• πολιτειακά δικαιώματα,
• δικαιώματα που απορρέουν από τις 4 ελευθερίες: προσώπων,
υπηρεσιών, αγαθών, κεφαλαίων,
• δικαιώματα του καταναλωτή,
• ανθρώπινα δικαιώματα,
• άλλα δικαιώματα-μέτρα που στοχεύουν στην προστασία και
διασφάλιση των πιο πάνω δικαιωμάτων.
Τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη, πηγάζουν από τους σκοπούς
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που καθορίζονται στο ΄Αρθρο 2 της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αναζητήστε τις συνθήκες: EUROPA Δίκαιο της ΕΕ Συνθήκες της ΕΕ

Άρθρο 2 ΣΕΕ

«Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας,
της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.
Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη-μέλη εντός κοινωνίας
που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση
των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη
και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών».

Σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ η ένταξη και η
συμμετοχή ενός κράτους στην Ένωση υπάγεται στον όρο
του σεβασμού των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2.
Συνακόλουθα:
α. Ένα κράτος που δεν σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες
των πολιτών του δεν μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ.
β. Η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους δεν μπορεί να
παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών του, αν δεν θέλει
να αποκλείσει το κράτος της από την 'Ένωση.

Η Συνθήκη ΕΕ προβλέπει μέτρα σε περίπτωση
παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών στις οποίες
βασίζεται η Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής
των δικαιωμάτων ψήφου του αντιπροσώπου της
κυβέρνησης αυτού του κράτους μέλους στο Συμβούλιο
(άρθ. 7).
Η Επιτροπή έχει καθορίσει κριτήρια εκτίμησης του
«σαφούς κινδύνου» και της «σοβαρής και διαρκούς»
παραβίασης των δικαιωμάτων. Εφόσον γίνει αυτή η
διαπίστωση, το Συμβούλιο (των Υπουργών) δύναται να
αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία την αναστολή ορισμένων
δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από την εφαρμογή της
Συνθήκης ως προς το εν λόγω κράτος μέλος.

• Νομικό Πλαίσιο

Συνθήκη της Λισσαβόνας (άρθρο 20 παρ. 1):
«Θεσπίζεται ιθαγένεια της Ένωσης»
«Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την
υπηκοότητα ενός κράτους μέλους. Η ιθαγένεια της
Ένωσης προστίθεται και δεν αντικαθιστά την εθνική
ιθαγένεια».
Στα άρθρα 21, 22, 23 και 24 ΣΛΕΕ αναλύονται διεξοδικά τα
θεμελιώδη δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη

Συνθήκη της Λισσαβόνας (άρθρο 20 παρ. 2):
• Οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες.
• α) το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής
• β) το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
• γ) το δικαίωμα διπλωματικής και προξενικής
προστασίας
• δ) το δικαίωμα αναφοράς στα θεσμικά και στα
συμβουλευτικά όργανα

ΣΛΕΕ, αρθρ. 21.
Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο
εσωτερικό της ΕΕ
Οι πολίτες της ΕΕ, έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν και
να διαμένουν ελεύθερα στο εσωτερικό της ΕΕ. Ισχύουν
βέβαια κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αν πάτε σε
μια άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να σας ζητηθεί να
επιδείξετε την ταυτότητά σας, ή για να μείνετε σε άλλη
χώρα της ΕΕ πάνω από τρεις μήνες, θα πρέπει να
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις που έχουν σχέση με το
αν εργάζεστε, αν σπουδάζετε κ.λπ.

ΣΛΕΕ, αρθρ. 22.
Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι
Όταν ζείτε σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη δική σας,
έχετε, ως πολίτης της ΕΕ, το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στις Ευρωεκλογές ή τις δημοτικές εκλογές στη
χώρα αυτή, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους
υπηκόους της.

ΣΛΕΕ, αρθρ. 23.
Δικαίωμα διπλωματικής και προξενικής προστασίας
Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει δικαίωμα διπλωματικής και
προξενικής προστασίας στο έδαφος τρίτων χωρών στις οποίες
δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος του οποίου είναι
υπήκοος
Αν βρεθείτε σε χώρα εκτός ΕΕ και χρειαστείτε βοήθεια, ως
πολίτης της ΕΕ έχετε δικαίωμα σε προξενική προστασία από
την πρεσβεία ή το προξενείο μιας οποιασδήποτε άλλης χώρας
της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους
της. Βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί σε περίπτωση θανάτου,
ατυχήματος, ασθένειας, σύλληψης, κράτησης, εγκληματικής
ενέργειας και επαναπατρισμού.

ΣΛΕΕ, αρθρ. 24.
Δικαίωμα αναφοράς στα Θεσμικά όργανα
Tο δικαίωμα αναφοράς παρέχει τη δυνατότητα να εκφράσετε
την ανησυχία σας για ένα σημαντικό ζήτημα ή να υποβάλετε
καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορείτε να
ζητήσετε από το Κοινοβούλιο να επιληφθεί είτε ενός
προσωπικού σας αιτήματος ή παραπόνου, είτε ενός ζητήματος
δημοσίου συμφέροντος. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει,
βέβαια, να εμπίπτει στη σφαίρα δραστηριοτήτων της ΕΕ και
να σας θίγει άμεσα.

Δικαίωμα αναφοράς στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή
•
Για παράπονα που αφορούν «κακοδιαχείριση» από κάποιο
όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, μπορείτε να απευθύνεστε
στον Διαμεσολαβητή.
EUROPA Πώς λειτουργεί η ΕΕ Όργανα και οργανισμοί Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε απευθείας με τα θεσμικά και
συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ, και δικαιούστε να λάβετε απάντηση σε μια
από τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

ΣΛΕΕ, αρθρ. 24.
Δικαίωμα αίτησης στην Επιτροπή να προτείνει νέα
νομοθεσία
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών παρέχει τη
δυνατότητα στους πολίτες να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για μια νομική πράξη. Η
σχετική αναφορά πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από
1 εκατομμύριο πολίτες προερχόμενους από το ένα τέταρτο
τουλάχιστον των χωρών της ΕΕ.

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (2000)
Προοίμιο :
Η Ένωση «τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της
δράσης της, καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης
και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης».
Ο Χάρτης περιλαμβάνει το σύνολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων
που προέρχονται από πολύ διαφορετικές διεθνείς ή ευρωπαϊκές
πράξεις, όπως η ευρωπαϊκή σύμβαση διαφύλαξης των δικαιωμάτων
του ανθρώπου, οι ευρωπαϊκές συμβάσεις, η νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ > Δικαιοσύνη, ελευθερία και
ασφάλεια > Καταπολέμηση των διακρίσεων

Η υιοθέτηση του Χάρτη, ανακηρύχθηκε επίσημα στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας τον Δεκέμβριο 2000 από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.
Το Δεκέμβριο του 2009, η Συνθήκη της Λισαβόνας
κατέστησε τον χάρτη νομικά δεσμευτικό κείμενο ισότιμο με
τις συνθήκες.
Ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι δεσμευτικός για
όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ.

Ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελείται από 54
άρθρα που διακρίνονται σε 6 κεφάλαια:
Αξιοπρέπεια
Ελευθερίες
Ισότητα
Αλληλεγγύη
Δικαιώματα των πολιτών
Δικαιοσύνη
Ο Χάρτης ενσωματώνει επίσης, οικονομικά και κοινωνικά
δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα της
διαπραγμάτευσης, της απεργίας, της ενημέρωσης και της
διαβούλευσης των εργαζομένων τα οποία καθιερώνει στη
νομοθεσία της ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα του πολίτη

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δημιουργεί δικαιώματα και
υποχρεώσεις για τους πολίτες των κρατών μελών της EE
και επηρεάζει την επαγγελματική και την ιδιωτική ζωή
των πολιτών των κρατών μελών.
H σημασία του ευρωπαϊκού δικαίου ενισχύεται ανάλογα
με την πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τίθεται
υπεράνω του εθνικού δικαίου και σε πολλές περιπτώσεις το
αντικαθιστά.
Η σύνοψη της νομοθεσίας :
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ

Τα ανθρώπινα δικαιώματα
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ > Ανθρώπινα δικαιώματα

Ενεργός συμμετοχή στη δημόσια ζωή
Η ΕΕ ενθαρρύνει όλους τους πολίτες και τις οργανώσεις να
παίζουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της ΕΕ.
Το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες» χρηματοδοτεί

πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η ενεργός συμμετοχή και η
δημοκρατία σε επίπεδο ΕΕ, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η
απασχόληση, η κοινωνική συνοχή, η βιώσιμη ανάπτυξη και ο
αντίκτυπος των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ στην
κοινωνία.
Μπείτε στον κόσμο της αδελφοποίησης! > Οικονομική υποστήριξη > Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»

Tο πρόγραμμα «Θεμελιώδη δικαιώματα και
ιθαγένεια» προωθεί τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ.
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ > Ανθρώπινα δικαιώματα > Θεμελιώδη δικαιώματα στο εσωτερικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για την ευρωπαϊκή
ιθαγένεια με σκοπό να προωθήσει τα δικαιώματα που αυτή δίνει στους
πολίτες.
EUROPAΤομείς πολιτικήςΕυρωπαϊκή ιθαγένεια

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών παρέχει σε ένα
εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να συμμετέχουν
άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική
πρόταση.

Ο ιστότοπος Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
περιέχει πληροφορίες για όλες τις πρωτοβουλίες πολιτών,
επεξηγεί τους ισχύοντες κανόνες και σας βοηθά
να ξεκινήσετε τη δική σας πρωτοβουλία.

Υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πολιτών

Οι βασικές υποχρεώσεις των Ευρωπαίων Πολιτών :
α) απορρέουν από το πλαίσιο των ευρωπαϊκών
δικαιωμάτων,
β) στηρίζονται στις έννοιες : γνώση, σεβασμός,
ανεκτικότητα, συμμετοχή, αλληλεγγύη και
γ) συνδέονται με την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη
δεξιοτήτων και ικανοτήτων και τη διαμόρφωση αξιών
και την καλλιέργεια στάσεων

Υποχρεώσεις των πολιτών Ι
-Η ενεργός συμμετοχή στα κοινά και η ενίσχυση της
δημοκρατίας
-Η τήρηση των νόμων που ισχύουν σε κάθε κράτος
-Η γνώση για τους πολιτισμούς των άλλων λαών και ο
σεβασμός της κουλτούρας και των αξιών κάθε λαού της ΕΕ
- Η ενίσχυση της συνεργασίας και η δημιουργία δικτύων
επικοινωνίας, συνεργασίας και παρέμβασης μεταξύ
πολιτών από διάφορες χώρες
- Η διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης μέσα από την
προώθηση της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης
και της κοινωνικής συνοχής
-Η καταπολέμηση των διακρίσεων (μάχη κατά του
ρατσισμού και της ξενοφοβίας) και η υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των μειονοτήτων

Υποχρεώσεις των πολιτών ΙΙ
-Η πληροφόρηση και ενημέρωση για τη λειτουργία των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τη λήψη των αποφάσεων και
τις πολιτικές σε διάφορους τομείς και η κριτική των
αποφάσεων και των πολιτικών
-Η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις της ΕΕ που
προάγουν την ευρωπαϊκή διάσταση και τη συνεργασία
-Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το θεσμικό
πλαίσιο της ΕΕ και η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που
ενισχύουν και βελτιώνουν τους θεσμούς στην ΕΕ (ενίσχυση
της διαφάνειας, μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος)
-Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και προστασία του
περιβάλλοντος

Προτάσεις για την ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη

-Ενεργός συμμετοχή
-Κριτική γνώση / στάση
-Δίκτυα πολιτών : ανταλλαγές, συνεργασία, ενημέρωση,
πρωτοβουλίες
-Διάχυση της γνώσης για την Ευρώπη, προώθηση της ιδέας
της ενωμένης Ευρώπης με ενίσχυση των ευρωπαϊκών
θεσμών
-Ενημέρωση για τις πολιτικές, τις λειτουργίες και τις
δραστηριότητες της ΕΕ
-Αξιοποίηση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τον πολίτη
και τα δικαιώματα
-Αξιοποίηση των πρωτοβουλιών και δράσεων των θεσμικών
οργάνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Πολίτης
Μελέτες περίπτωσης
• Εuropa : Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
• Η Ευρώπη σου
• To Europass
• Η γωνιά των εκπαιδευτικών

Εuropa : Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
-europe direct : Επικοινωνία και πληροφορίες για την ΕΕ
Κέντρο παροχής υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και στοιχεία επικοινωνίας
EUROPA Europe Direct

-Εur - Lex : H πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ
Η EUR-Lex παρέχει άμεση δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPA > EUR-Lex Αρχικη σελιδα

-Σύνοψη Νομοθεσίας της ΕΕ :
Ο δικτυακός τόπος «Σύνοψη της Νομοθεσίας της Ε.Ε.» παρουσιάζει
τη βασική θεματολογία της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τρόπο περιεκτικό
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ

Η Ευρώπη σου
europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm

Βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειές
τους
Ο δικτυακός αυτός τόπος δημιουργήθηκε για όλους τους ευρωπαίους
πολίτες και τις οικογένειές τους, για να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους
και να βρίσκουν πρακτικές συμβουλές που θα τους βοηθούν όταν
πηγαίνουν σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Θεματικές ενότητες
- Ζωή και Επιχειρήσεις στην ΕΕ http://europa.eu/eu-life/index_el.htm
-Ταξίδια & διαμονή στην ΕΕ
-Εργασία στην ΕΕ http://ec.europa.eu/solvit/
-Σπουδές στην ΕΕ

Διασυνοριακά δικαιώματα

Κοινωνική ασφάλιση
Όταν μετακινείστε από χώρα σε χώρα της ΕΕ, οφείλετε να
καταβάλλετε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μόνο σε μία χώρα
κάθε φορά, ακόμη κι αν εργάζεστε σε περισσότερες από μία
χώρες. Οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης θα σας παρέχονται
αποκλειστικά από την ίδια αυτή χώρα.
Υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, μπορείτε να λάβετε
υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ και ενδέχεται να
δικαιούστε την επιστροφή των ιατρικών εξόδων από τον εθνικό
σας ασφαλιστικό φορέα.
Σπουδές στο εξωτερικό
Ως υπήκοος της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να σπουδάσετε σε
οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους με τους
υπηκόους της εκάστοτε χώρας.

Ηλεκτρονικές αγορές
Για τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω Διαδικτύου στην
Ευρώπη καλύπτεστε από το δίκαιο της ΕΕ.

Δικαιώματα των επιβατών
Αν παρουσιαστεί πρόβλημα σε σιδηροδρομικό ταξίδι σας στο
εξωτερικό ή σε πτήση από χώρα της ΕΕ, ή από τρίτη χώρα, προς
χώρα της ΕΕ με αερομεταφορέα της ΕΕ, δικαιούστε επιστροφή
χρημάτων ή ακόμη και αποζημίωση.
Φθηνότερες κλήσεις κινητής τηλεφωνίας
Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε άλλη χώρα της
ΕΕ, υπάρχει ένα όριο στην τιμή που μπορεί να σας χρεώσει η
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Νέες προοπτικές μάθησης και εργασίας στην
Ευρώπη

Europass: Βιογραφικό σημείωμα

Πέντε έγγραφα που σας βοηθούν να
παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα
σας με σαφή και εύληπτο τρόπο στην Ευρώπη

To Βιογραφικό σημείωμα
Το Διαβατήριο γλωσσών
Η Κινητικότητα Europass
To Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Το Παράρτημα διπλώματος

Η γωνιά των εκπαιδευτικών
EUROPA H γωνιά των εκπαιδευτικών

Ο ιστοτόπος περιέχει εκπαιδευτικό υλικό για την Ευρωπαϊκή
Ένωση για διάφορες ηλικιακές ομάδες. Είτε θέλετε να διδάξετε στους
μαθητές τι κάνει η ΕΕ, πώς ξεκίνησε και πώς λειτουργεί είτε να
συζητήσετε για τις πολιτικές της ΕΕ με περισσότερες λεπτομέρειες,
εδώ θα βρείτε πληθώρα υλικών που θα σας εμπνεύσουν.

Teachers 4 Europe
Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture

Η ΕΕ και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Μετανάστευση και Προσφυγικό Ζήτημα στην ΕΕ

Η ΕΕ και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

• Ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα αναφαίρετα και
αδιαχώριστα εκείνα δικαιώματα, τα οποία όλα τα
ανθρώπινα όντα απολαμβάνουν εγγενώς και αυτοδίκαια
από τη φύση τους.
• Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (του
Συμβουλίου της Ευρώπης), αποτελεί το πιο συγκροτημένο
και αποτελεσματικό πλαίσιο στον κόσμο για την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ευθύνη για Προστασία (Responsibility to
Protect / R2P)
• Η «Ευθύνη για Προστασία», γνωστή ως R2P, υιοθετηθήκε ως
κανόνας στην παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων
Εθνών το 2005. Η ευθύνη για προστασία - γνωστή ως R2P αναφέρεται στην υποχρέωση των κρατών προς τους
πληθυσμούς τους, και προς όλους τους πληθυσμούς που
βρίσκονται σε κίνδυνο γενοκτονίας και μαζικών εγκλημάτων.
• Η Ευθύνη για Προστασία περιγράφεται σε τρεις Πυλώνες :
• Πυλώνας 1: Τα κυρίαρχα κράτη έχουν υποχρέωση και φέρνουν
την βασική ευθύνη να προστατεύσουν τους πολίτες τους από τις
μαζικές αγριότητες.
• Πυλώνας 2: Η διεθνής Κοινότητα έχει την ευθύνη να βοηθήσει
τα κράτη να αποτρέψουν τις μαζικές αγριότητες πριν από, κατά
τη διάρκεια και μετά από τη εμπόλεμη σύγκρουση.
• Πυλώνας 3: Εάν ένα κράτος αποτυγχάνει να ενεργήσει
κατάλληλα, η ευθύνη των δράσεων σε διπλωματικό,
ανθρωπιστικό και ειρηνικό επίπεδο μεταφέρεται στην διεθνή
κοινότητα.

Μετανάστευση και Προσφυγικό Ζήτημα στην ΕΕ
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει μια μακρόπνοη και
ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική, που βασίζεται στην
αλληλεγγύη και έχει ως στόχο να καθιερώσει μια ισορροπημένη
προσέγγιση έναντι της νόμιμης και της παράτυπης
μετανάστευσης.
• Αρχή της αλληλεγγύης: σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας,
οι πολιτικές μετανάστευσης πρέπει να διέπονται από την αρχή
της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των
κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο
(άρθρο 80 ΣΛΕΕ).
• Νομική βάση
• Άρθρα 79 και 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Η «Συνολική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της
Κινητικότητας» στην ΕΕ
• Η «Συνολική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της
Κινητικότητας», εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 2011 και
στηρίζεται σε τέσσερις άξονες:
• 1. Tη νόμιμη μετανάστευση και την κινητικότητα,
• 2. Tην παράτυπη μετανάστευση και εμπορία ανθρώπων,
• 3. Tην διεθνή προστασία και την πολιτική ασύλου, και
• 4. Tη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της μετανάστευσης και
της κινητικότητας στην ανάπτυξη.
• Τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών συνιστούν εγκάρσιο
θέμα στην προσέγγιση της ΕΕ.

Εξέλιξη του αριθμού των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ

1 321 600 αιτήσεις ασύλου

Το 2015 τα 3/4 των αιτήσεων ασύλου υποβλήθηκαν σε 5
κράτη μέλη της ΕΕ

Αριθμός προσφύγων
και μεταναστών που
διασχίζουν τη
θάλασσα από την
Τουρκία προς την
Ελλάδα ανά ημέρα

Αγνοούμενοι/ες ή απώλεια ζωής
2015=2.913 / 2016= 4527

Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, 2016.

Ένα Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση
•
•

Τον Μάρτιο του 2014, η Επιτροπή εξέδωσε νέα ανακοίνωση με τίτλο
Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη: από τη θεωρία στην πράξη

•
•

Το 2014 παρουσίασε το πλαίσιο για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου
Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου - European Commission

•

Στις 13 Μαΐου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Ευρωπαϊκό
Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση
Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση

•
•

•

Στις 6 Απριλίου 2016 τους προσανατολισμούς της σε σχέση με τη νόμιμη
μετανάστευση, σε μια ανακοίνωση με τίτλο «Μεταρρύθμιση του κοινού
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και προώθηση των νόμιμων οδών προς την
Ευρώπη».
Η Επιτροπή παρουσιάζει προτάσεις για τη μεταρρύθμιση ... Europa.eu

•
•

H Προσφυγική κρίση στην Ελλάδα
Προσφυγική κρίση | Greece - European Commission

•

https://ec.europa.eu/greece/20161003/prosfygiki_krisi_el

Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε πλέον μετανάστευση στην
ΕΕ τα επόμενα 20 χρόνια;
- Η ΕΕ θα έχανε 33 εκατομμύρια άτομα σε ηλικία εργασίας (– 11 %).

- Ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων στην ΕΕ
(δηλαδή ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών
προς τον αριθμό των ατόμων σε ηλικία εργασίας)
θα αυξανόταν από 28 % σε 44 %.
- Η αναλογία των νέων εργαζομένων (20-30 ετών) στο
εργατικό δυναμικό της ΕΕ θα μειωνόταν κατά 25 %,
ενώ των ατόμων ηλικίας 60-70 ετών θα αυξανόταν
κατά 29 %.
Πηγή: Eυρωπαϊκή Επιτροπή (2014) Μετανάστευση & Άσυλο, Σειρά: Η ΕΕ με
απλά λόγια, Βρυξέλλες.

Κοινές αρχές και πλαίσιο των πολιτικών ένταξης της ΕΕ
• Οι «Κοινές βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική της ΕΕ για την ένταξη
των μεταναστών» (2004/2005) είναι οι ακόλουθες:
• Η ένταξη αποτελεί αμφίδρομη δυναμική διαδικασία και συνεπάγεται το
σεβασμό των αξιών της ΕΕ,
• Η δυνατότητα απασχόλησης αποτελεί βασικό μέρος της ένταξης και έχει
ουσιαστική σημασία για τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή,
• Η γνώση της γλώσσας, της ιστορίας και των θεσμών της χώρας υποδοχής
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επιτυχούς ένταξης,
• Η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργό συμμετοχή,
• Η πρόσβαση στους θεσμούς, τα αγαθά και τις υπηρεσίες στην ίδια βάση
με τους πολίτες της εκάστοτε χώρας είναι θεμελιώδους σημασίας για την
ένταξη,
• Η προώθηση της διάδρασης μεταξύ μεταναστών και γηγενών πολιτών,
• Η άσκηση των διαφόρων πολιτισμικών και θρησκευτικών πρακτικών
πρέπει να διαφυλαχθεί,
• Η ένταξη πρέπει να εμπεριέχει τη συμμετοχή στη δημοκρατική
διαδικασία,
• Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ενσωμάτωση των πολιτικών ένταξης στις
υπόλοιπες πολιτικές,
• Θα πρέπει αν ορίζονται σαφείς στόχοι, δείκτες και μηχανισμοί
αξιολόγησης των πολιτικών για την ένταξη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δράσεις για την Ένταξη των μεταναστών στην εκπαίδευση και
την κατάρτιση
Από το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ στις
προσπάθειές τους να εντάξουν τους μετανάστες στα εθνικά τους
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, από την προσχολική
εκπαίδευση και φροντίδα έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Για να συμβάλει στην ένταξη των μεταναστών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών
μελών με δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης.
Οι δραστηριότητες αυτές προωθούν επίσης τη δικτύωση μεταξύ των
φορέων χάραξης πολιτικής και τους δίνουν τη δυνατότητα να
αντιμετωπίζουν καλύτερα τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις
που αφορούν στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών σε ολοένα και
περισσότερο πολύμορφες και πολυγλωσσικές τάξεις.

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ένταξη των υπηκόων τρίτων
χωρών προσδιορίζει τρεις προτεραιότητες για την εκπαίδευση:
• ένταξη των νεοαφιχθέντων μεταναστών στις δομές γενικής εκπαίδευσης
το συντομότερο δυνατόν
• πρόληψη της υστέρησης των μεταναστών
• πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και προώθηση του
διαπολιτισμικού διαλόγου.
Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες
δράσεις, όπως αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των προσόντων των
μεταναστών ή συνεργατικές πλατφόρμες για την προώθηση της
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων και προσωπικού
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

• Η Επιτροπή παρέχει στοχευμένες συμβουλές από εμπειρογνώμονες
μέσω συμβουλευτικής από ομοτέχνους, με στόχο να στηρίξει τις
μεταρρυθμίσεις πολιτικών στα κράτη μέλη για την εξεύρεση λύσεων σε
εθνικές προκλήσεις. Από το 2016 έως το 2018, τα ακόλουθα θέματα
συζητήθηκαν σε εξειδικευμένες δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης
από ομοτέχνους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες:
• Γλωσσική αξιολόγηση και ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της
εκπαίδευσης
• Υποδοχή νεοαφιχθέντων μεταναστών και εκτίμηση της προηγούμενης
σχολικής φοίτησης
• Αναγνώριση των προσόντων των προσφύγων
• Διαπολιτισμικός διάλογος ως εργαλείο πλαισίωσης της μετανάστευσης,
των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο σε εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα
• Γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία
• Πολιτικές ένταξης μεταναστών: αρχές, προκλήσεις και πρακτικές

• Πρωτοβουλίες και Προγράμματα της Επιτροπής
•

Με το πρόγραμμα Erasmus +, χρηματοδοτεί έργα και άλλες δραστηριότητες για την
ένταξη των μεταναστών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Οι στρατηγικές συμπράξεις έχουν στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών
πρακτικών και την προώθηση της διακρατικής συνεργασίας.

•

Mε το δίκτυο εκπαίδευσης μεταναστών SIRIUS στηρίζει την εκπαίδευση παιδιών
και νέων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών μέσω στρατηγικών
δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με τη συνεργασία ερευνητών,
φορέων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών του κλάδου της εκπαίδευσης
μεταναστών, καθώς και των ίδιων των μεταναστών και των προσφύγων.

•

Η πύλη σχολικής εκπαίδευσης (School Education Gateway) δίνει τη δυνατότητα σε
επαγγελματίες του κλάδου να ανταλλάσσουν πληροφορίες και υλικό (άρθρα,
σχέδια μαθήματος κ.λπ.), καθώς και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες (π.χ.
διαδικτυακά μαθήματα) για θέματα ενσωμάτωσης, πολιτισμικής πολυμορφίας και
ένταξης μαθητών μεταναστών στην τάξη.

• Η πλατφόρμα eTwinning συνδέει σχολεία από ολόκληρη την Ευρώπη με τη
χρήση εργαλείων ΤΠΕ και παρέχει σε διευθυντές σχολείων και στο σχολικό
προσωπικό τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους και να
προσφέρουν αμοιβαία βοήθεια.
•

Η Επιτροπή έχει προσφέρει πρόσβαση σε επιγραμμική γλωσσική
υποστήριξη (online) σε περισσότερους από 100.000 πρόσφυγες και
νεοαφιχθέντες μετανάστες. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθηθούν τα
άτομα να ενσωματωθούν στην κοινωνία υποδοχής τους, δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να μάθουν τη γλώσσα της.

Εκπαίδευση και μετανάστες

• https://ec.europa.eu/education/policies/european-policycooperation/education-and-migrants_el

• Σύνδεσμοι
• Ένταξη μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών στα
σχολεία της Ευρώπης, έκθεση του δικτύου Ευρυδίκη
• Ένταξη των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση στην Ευρώπη, έκθεση του δικτύου Ευρυδίκη
• Against the Odds – Academically resilient students with a migrant
background and how they succeed, Commission study
• The contribution of youth work in the context of migration and refugee
matters, European Commission
• Πολυγλωσσικές τάξεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• Τριτοβάθμια εκπαίδευση για μετανάστες και πρόσφυγες, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Ταυτότητα έργου:
Promoting effective EU integration of refugees in Greece’s secondary
school structures specified for refugee education
Project Reference: 611459-EPP-1-2019-1-EL-EPPJMO-PROJECT
Programme: Erasmus+
Key Action: Jean Monnet Activities
Action Type: Jean Monnet Projects

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών,
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.

