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Δομή Παρουσίασης 

➢ Εννοιολογικές διασαφηνίσεις 

➢Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας

➢Το Εθνικό πλαίσιο προστασίας

➢Η μαθησιακή ένταξη 

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Δικαιούχος διεθνούς προστασίας

Σύμφωνα με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών,
δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι όποιος-α βρίσκεται
εκτός της χώρας καταγωγής του/της ή της συνήθους
διαμονής του/της και αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να
επιστρέψει σε αυτήν λόγω:
➢ βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους

φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη
κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων
(προσφυγικό καθεστώς)

➢σοβαρών και αδιάκριτων απειλών κατά της ζωής του, της
σωματικής του ακεραιότητας ή της ελευθερίας του που
οφείλονται σε γενικευμένη βία ή σε γεγονότα που
διαταράσσουν σοβαρά τη δημόσια τάξη (καθεστώς
επικουρικής προστασίας, ανθρωπιστικό καθεστώς)

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Αιτών διεθνούς προστασίας 

➢Είναι ο/η αλλοδαπός/ή ή ανιθαγενής που δηλώνει προφορικά
ή γραπτά σε οποιαδήποτε αρμόδια κρατική 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/της, ιδίως γιατί κινδυνεύει με
θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή
εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά
του/της 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».

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Ασυνόδευτα Ανήλικα

Ασυνόδευτοι ανήλικοι/Ασυνόδευτα ανήλικα είναι
τα άτομα, κάτω των 18 ετών, τα οποία φθάνουν
στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύονται από
πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνά τους ή οι
ανήλικοι και οι ανήλικες που εγκαταλείπονται
ασυνόδευτοι/ασυνόδευτες μετά την είσοδό τους
στη χώρα.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Ένταξη

Η ένταξη των μεταναστών/μεταναστριών, των
αιτούντων/αιτουσών και δικαιούχων διεθνούς
προστασίας αποτελεί ειδικό τομέα και αναπόσπαστο
τμήμα της μεταναστευτικής πολιτικής αλλά και της
ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής ενός κράτους για το
σύνολο του πληθυσμού του. Εξαρτάται άμεσα από την
πολιτική διαχείρισης της μετανάστευσης και απαιτεί
στοχευμένες και θετικού χαρακτήρα δράσεις
προκειμένου ο συγκεκριμένος πληθυσμός να
επανακοινωνικοποιηθεί στη χώρα φιλοξενίας ή/και
εγκατάστασής του.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Διαδικασία Ένταξης
➢ Αφορά μια σύνθετη διαδικασία «εκπαίδευσης», η οποία σε,

πρώτο επίπεδο, περιλαμβάνει τα βασικά αγαθά (υποδοχή,
στέγαση, πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση τις
κοινωνικές υπηρεσίες και την ασφάλιση, επαγγελματικός
επαναπροσανατολισμός, κατάρτιση και προσαρμογή σε
νέες επαγγελματικές συνθήκες και απαιτήσεις).

➢Σε δεύτερο επίπεδο, η ένταξη αφορά την σταδιακή
εξοικείωση με στάσεις, συμπεριφορές και ανταλλαγές με
τους πολίτες της χώρας υποδοχής και, επομένως, φτάνει
μέχρι τα πιο προχωρημένα στάδια της κοινωνικής
ενσωμάτωσης, όπως είναι ο επαναπροσδιορισμός της
πολιτισμικής ταυτότητας, η αλλαγή του τρόπου ζωής, του
καταναλωτικού μοντέλου και της δόμησης των
οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, η συμμετοχή στα
Κοινά και στην πολιτική ζωή μιας χώρας άλλης από εκείνην
της καταγωγής

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ

ΤΙΤΛΟΣ V: ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

➢ Έλεγχοι στα σύνορα αρ.77 ΣΛΕΕ

➢ Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου αρ.78 ΣΛΕΕ 

➢ Κοινή μεταναστευτική πολιτική αρ.79  ΣΛΕΕ 

➢ Αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 
ευθυνών αρ. 80ΣΛΕΕ 

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Ο ΧΘΔ περιλαμβάνει ορισμένα δικαιώματα που αφορούν 
στους αλλοδαπούς, όπως :
➢ Απαγόρευση της δουλείας, αναγκαστική ή υποχρεωτική

εργασία και εμπορία ανθρώπων (άρθρο 5)
➢ Αναγνώριση του δικαιώματος του ασύλου (άρθ. 18)
➢ Απαγόρευση μαζικών απελάσεων και απαγόρευση

απομάκρυνσης, απέλασης ή έκδοσης αλλοδαπού προς
κράτος που διαθέτει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η
ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή
άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση
(άρθρο 19)

➢ Απαγόρευση διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος,
εθνοτικής καταγωγής & ιθαγένειας (άρθρο 21).

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Στόχοι
➢Στόχος της ΕΕ είναι η ανάπτυξη κοινής πολιτικής στους

τομείς του ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της
προσωρινής προστασίας, προκειμένου να παρέχεται το
κατάλληλο καθεστώς σε οποιονδήποτε υπήκοο τρίτης
χώρας έχει ανάγκη διεθνούς προστασίας, καθώς και η
διασφάλιση ότι θα τηρείται η αρχή της μη
επαναπροώθησης.

➢Η πολιτική αυτή πρέπει να συμμορφώνεται προς τη
Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων,
της 28ης Ιουλίου 1951, και με το Πρωτόκολλό της, της
31ης Ιανουαρίου 1967.

➢Ούτε η ΣΛΕΕ ούτε ο Χάρτης παρέχουν ορισμό των όρων
«άσυλο» και «πρόσφυγας», αλλά παραπέμπουν ρητά και
τα δύο στη σύμβαση της Γενεύης και στο Πρωτόκολλό
της.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου 

Άρθρο 78 ΣΛΕΕ
Το ΚΕΣΑ πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
➢ενιαίο καθεστώς ασύλου
➢ενιαίο καθεστώς επικουρικής προστασίας
➢κοινό σύστημα προσωρινής προστασίας
➢κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση

του ενιαίου καθεστώτος ασύλου ή επικουρικής
προστασίας

➢κριτήρια και μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του
κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
της αίτησης

➢προδιαγραφές σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής
➢σύμπραξη και συνεργασία με τρίτες χώρες.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Επιτεύγματα
➢ Συνθήκη Άμστερνταμ:ανέθεσε νέες αρμοδιότητες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ,

επιτρέποντάς τους να καταρτίζουν νομοθετικά κείμενα στον τομέα του ασύλου με τη
χρήση ενός συγκεκριμένου θεσμικού μηχανισμού. Δίνεται το έναυσμα για την
εγκαθίδρυση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (CEAS).

➢Πρόγραμμα του Τάμπερε (1999-2004): «πρώτο στάδιο» του κοινού ευρωπαϊκού
συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ) από το 1999 έως το 2004, για τη θέσπιση των κριτηρίων
και μηχανισμών προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την
εξέταση αιτήσεων ασύλου το οποίο περιλάμβανε τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Δακτυλοσκόπησης (Eurodac) για την αποθήκευση και την αντιπαραβολή
δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων.

➢Πρόγραμμα της Χάγης (2005-2009):ζητούσε να εγκριθούν έως το τέλος του
2010 οι πράξεις και τα μέτρα του δεύτερου σταδίου, τονίζοντας τη βούληση της ΕΕ να
υπερβεί τα ελάχιστα πρότυπα και να αναπτύξει μια ενιαία διαδικασία ασύλου που θα
περιλαμβάνει κοινές εγγυήσεις και ένα ενιαίο καθεστώς για εκείνους στους οποίους
χορηγείται προστασία. Το 2008, με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και
το Άσυλο η προθεσμία αυτή μεταφέρθηκε στο 2012.

➢Πρόγραμμα της Στοκχόλμης(2010-2014): επιβεβαιώνεται ο στόχος της
δημιουργίας «ενός κοινού χώρου προστασίας και αλληλεγγύης, βάσει κοινής
διαδικασίας ασύλου και ομοιόμορφου καθεστώτος για τα πρόσωπα στα οποία
χορηγείται διεθνής προστασία». Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη να προαχθεί
πραγματική αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις,
καθώς και ο σημαντικός ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίσει η νέα Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Οικοδόμηση Κοινού Συστήματος Ασύλου

➢ Συνθήκη Αμστερνταμ: έναυσμα για CEAS

➢Τάμπερε: ρητή αναφορά στην ανάγκη οικοδόμησης

➢ Μέχρι 2006: έκδοση κανονισμών και οδηγιών που 
συναπαρτίζουν την πρώτη φάση του CEAS.

➢2008: Συνομολόγηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για 
το Άσυλο (δεύτερη φάση), με αποτελεσματικότερη 
συνεργασία στην πράξη, προς την κατεύθυνση της 
αλληλεγγύης 

➢2013 Ανανέωση του θεσμικού οπλοστασίου που 
βασίζεται σε 2 Κανονισμούς  και 4 Οδηγίες.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Κύριες υφιστάμενες νομικές πράξεις 
➢Οδηγία 2011/95/ΕΕ για τις ελάχιστες απαιτήσεις για την

αναγνώριση την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των
απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας (τέθηκε σε
ισχύ στα τέλη Ιανουαρίου 2012)

➢Kανονισμός 603/2013/ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση του Eurodac
για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων

➢Κανονισμός 604/2013/ΕΕ για τη θέσπιση των κριτηρίων και
μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που
είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας

➢ Οδηγία 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την
υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία

➢Οδηγία 2013/32/ΕΕ σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας

➢Οι αναδιατυπωμένες νομοθετικές πράξεις τέθηκαν σε ισχύ τον
Ιούλιο 2013 με αποτέλεσμα η καθυστερημένη μεταφορά τους,
στα μέσα Ιουλίου 2015, να συμπέσει με την κορύφωση της
μεταναστευτικής κρίσης. ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Θεσμικό πλαίσιο προσφυγικού
Οδηγία/Κανονισμός Προηγούμενες Τρέχουσα

Βασικές νομοθετικές πράξεις

Κανονισμός Δουβλίνου (ΕΚ)   343/2000                           (ΕΕ) αριθ. 604/2013

Κανονισμός EURODAC (EK) αριθ. 2725/2000 (ΕΕ) αριθ. 603/2013

Οδηγία για την προσωρινή προστασία 2001/55/ΕΚ

Οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής 2003/9/ΕΚ 2013/33/ΕΕ

Οδηγία για την αναγνώριση 2004/83/ΕΚ 2011/95/ΕΕ

Οδηγία για τις διαδικασίες Ασύλου 2005/85/ΕΚ 2013/32/ΕΕ

Συναφείς νομοθετικές πράξεις

Οδηγία για οικογενειακή επανένωση 2003/86/ΕΚ

Κανονισμός Σύστασης FRONTEX (EK) αριθ.2007/2004 (ΕΕ) αριθ. 1624/2016

Οδηγία για την Επιστροφή 2008/115/ΕΚ

Κανονισμός EUROSUR (EE) αριθ.1052/2013

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 

Οδηγία 2013/32/ΕΕ

Κανονισμός 603-604/2013/ΕΕ

Οδηγία 2013/33/ΕΕ



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 

Οδηγία 2011/95/ΕΕ



Οδηγία για την Αναγνώριση 2011/95/ΕΕ

Περιλαμβάνει τον ορισμό του/της πρόσφυγα,
τονίζοντας τον κίνδυνο δίωξης στη χώρα ιθαγένειας
και παράλληλα περιλαμβάνει την πρόνοια για την
παροχή «επικουρικής» διεθνούς προστασίας σε
πρόσωπα που δεν πληρούν μεν τις προϋποθέσεις
για την αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας,
ωστόσο τυχόν επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους
θα επέφερε «πραγματικό κίνδυνο να υποστούν
σοβαρή βλάβη»

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής 

2013/33/ΕΕ

➢Αναγνωρίζει την ανάγκη να θεσπιστούν παρόμοια
πρότυπα υποδοχής και συγκρίσιμες αξιοπρεπείς
συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο σε όλα τα
κράτη-μέλη, κάτι που παραπέμπει στις πολύ μεγάλες
προϋπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών
στα συστήματα υποδοχής.

➢ Την ίδια όμως στιγμή η Οδηγία συντίθεται από μια
σειρά από περιορισμούς και εξαιρέσεις που δίνουν τη
δυνατότητα στα κράτη να περιορίζουν την ελευθερία
κίνησης των αιτούντων για λόγους δημόσιας
ασφάλειας και να συνδέουν την παροχή υπηρεσιών με
την υποχρέωση διαμονής σε συγκεκριμένους τόπους.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου

2013/32/ΕΕ
Καθορίζει τα σχετικά με τη χορήγηση και την ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Ορισμένες διατάξεις της
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη γεωγραφία των προσφυγικών
κινήσεων. Πρώτον, με την πρόβλεψη σχετικά με την ενημέρωση
και παροχή συμβουλών σε όσους βρίσκονται σε κέντρα
κράτησης ή συνοριακές ζώνες διέλευσης, κατοχυρώνεται εκ των
πραγμάτων η νομιμότητα της παραμονής αιτούντων άσυλο σε
αυτές τις κατηγορίες χώρων. Δεύτερον, και ως ένα βαθμό στην
αντίθετη κατεύθυνση, προβλέπεται το δικαίωμα παραμονής στη
χώρα όπου εξετάζεται η αίτηση, αλλά και εξαιρέσεις για τα
αιτήματα που κατατίθενται σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την
πρώτη αίτηση. Τρίτον, μία αίτηση μπορεί να κριθεί απαράδεκτη
εφόσον κατατίθεται από αιτούντα που προέρχεται από «ασφαλή
χώρα καταγωγής» ή «ασφαλή τρίτη χώρα». Η εφαρμογή της
τελευταίας διάταξης συνιστά μία μορφή εξωτερίκευσης της
διαχείρισης των προσφυγικών κινήσεων, η οποία καταλήγει
στην αποτροπή τους και στην παραβίαση του δικαιώματος
κατάθεσης του αιτήματος

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Κανονισμός Δουβλίνου III-

Κανονισμός EURODAK
➢Βασικό έργο του οποίου, είναι ο καθορισμός του

κράτους μέλους που οφείλει να εξετάσει κάθε αίτημα.
Κύρια συνιστώσα του συστήματος παραμένει η
υποχρέωση εξέτασης του αιτήματος εκ μέρους της
εκάστοτε χώρας πρώτης υποδοχής.

➢Αλληλένδετος με τον Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙΙ
είναι και ο (ανανεωμένος) Κανονισμός EURODAC
που έχει ως κύριο μέλημα την καταγραφή των
δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο σε
μία ενιαία βάση δεδομένων, έτσι ώστε να ελέγχονται
και να αποτρέπονται αποτελεσματικά τυχόν
μετακινήσεις τους για υποβολή αιτήματος ασύλου και
σε άλλο κράτος-μέλος.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Κανονισμός EUROSUR ΕΕ/1052/2013
Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης Συνόρων 

➢Στοχεύει «στον εντοπισμό, την πρόληψη και την
καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του
διασυνοριακού εγκλήματος».

➢Προβλέπεται ότι το EUROSUR θα σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα ασύλου.

➢Το EUROSUR θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά την 
επιχειρησιακή και τεχνική ικανότητα του Οργανισμού και των 
κρατών-μελών να εντοπίζουν μικρά σκάφη και να βελτιώσει 
την ικανότητα ανταπόκρισης των κρατών-μελών, 
συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των απωλειών ζωής των 
μεταναστών

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο (EASO)-2010
Στόχοι:
▪ βελτίωση της εφαρμογής του CEAS,

▪ ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών 

▪ επιχειρησιακή υποστήριξη, με την παροχή πληροφοριών, 
τεχνογνωσίας και τεχνικής βοήθειας, των κρατών-μελών που 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες «πιέσεις». 

➢Την υλοποίηση των σχεδίων αναλαμβάνουν εκ μέρους της
EASO ομάδες ειδικών απεσταλμένων, οι λεγόμενες Ομάδες
Υποστήριξης Ασύλου.

➢ Η EASO παρέχει επίσης ανάλογη υποστήριξη σε τρίτες χώρες
(μέχρι σήμερα σε Τουρκία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία,
Μαρόκο, Τυνησία, Ιορδανία).

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Ευρωπαϊκή Ατζέντα Μετανάστευσης

Μάιος 2015 
➢Προσέγγιση των κέντρων πρώτης υποδοχής, που καθιερώθηκε μεταξύ της

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, του Οργανισμού
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (πρώην Frontex) και του
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της
Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), που εργάζονται επιτόπου με τα κράτη
μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την ταχεία ταυτοποίηση,
καταχώριση και λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των εισερχόμενων
μεταναστών.

➢ Βοήθεια προς τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή με ουσιαστικά
μέτρα.

➢Χορήγηση έκτακτης ανάγκης ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ

➢ Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την πάταξη των κυκλωμάτων
λαθρομετανάστευσης

➢ Το προσωρινό πρόγραμμα επείγουσας μετεγκατάστασης θεσπίστηκε με
δύο αποφάσεις του Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2015, στις οποίες τα
κράτη μέλη δεσμεύτηκαν για τη μετεγκατάσταση 160.000 ατόμων από την
Ιταλία και την Ελλάδα ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας Μάϊος 2016

➢‘Ολοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες και αιτούντες άσυλο που 
φτάνουν στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία και των οποίων 
οι αιτήσεις ασύλου έχουν κριθεί απαράδεκτες θα πρέπει να 
επιστρέφουν στην Τουρκία.

➢Για κάθε Σύρο που επιστρέφει στην Τουρκία, ένας άλλος
Σύρος θα επανεγκαθίσταται στην ΕΕ, με αντάλλαγμα την
περαιτέρω ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων για
τους τούρκους πολίτες και την καταβολή ποσού ύψους 6 δισ.
ευρώ στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην
Τουρκία, έως το τέλος του 2018.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Ταμείο Ασύλου,Μετανάστευσης & Ένταξης

➢Στόχος του Ταμείου είναι η υποστήριξη των προσπαθειών των
κρατών-μελών για την υιοθέτηση και ανάπτυξη α) ενός κοινού
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μετανάστευσης (Common
European Asylum System, CEAS), β) μιας κοινής ευρωπαϊκής
πολιτικής ένταξης νομίμων μεταναστών και δικαιούχων
διεθνούς προστασίας καθώς και γ) μιας αποτελεσματικής
πολιτικής επιστροφών, τηρώντας τις αρχές της αξιοπρέπειας
και της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

➢Τα κονδύλια του ΤΑΜΕ για την περίοδο 2014-2020 αυξήθηκαν 
από 3,31 δισ. ευρώ σε 6,6 δισ. ευρώ.

➢ Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει αύξηση της 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του νέου Ταμείου Ασύλου και 
Μετανάστευσης (ΤΑΜ) κατά 51%, σε 10,4 δισ. ευρώ, μεταξύ 
άλλων με την ενίσχυση και την ανάπτυξη όλων των πτυχών του 
ΚΕΣΑ, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης. 

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Προτάσεις Βελτίωσης του ΚΕΣΑ 
➢Μέτρα για την απλούστευση, αποσαφήνιση και συντόμευση διαδικασιών

χορήγησης ασύλου, την καθιέρωση κοινών εγγυήσεων για τους αιτούντες
άσυλο και την διασφάλιση αυστηρότερων κανόνων για την καταπολέμηση
των καταχρήσεων.

➢ Τον προσδιορισμό εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις για διεθνή
προστασία, για να επιτευχθεί μεγαλύτερη σύγκλιση των ποσοστών
αναγνώρισης και των μορφών προστασίας.

➢ Τις συνθήκες υποδοχής, τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία των οποίων είναι η
περίοδος αναμονής για τους αιτούντες διεθνή προστασία ώστε να έχουν
πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η τιμωρητική προσέγγιση της
Επιτροπής για την αποτροπή των αιτούντων από το να μεταβούν σε κράτος
μέλος που δεν είναι αρμόδιο για την επεξεργασία της αίτησης ασύλου τους.

➢ Τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος ορίζει τα
κριτήρια για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για
την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας.

➢ Την αναθεώρηση της βάσης δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων των
αιτούντων άσυλο (Eurodac), ώστε να συμπεριλάβει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν έχουν
ζητήσει διεθνή προστασία

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 

Χάρτης 1. Αιτήματα ασύλου στις χώρες του ΕΟΧ, 1995-2018. Πηγή: Eurostat



Η Κατάσταση το 2019-EASO
➢ 59.300 αιτήσεις υποβλήθηκαν το Σεπτέμβριο
➢515.825 αιτήσεις ασύλου έχουν υποβληθεί στην ΕΕ, κατά τη

διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2019, σημειώνοντας
αύξηση κατά 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
προηγούμενου έτους

➢ 507.800 εκκρεμείς αιτήσεις
➢το ποσοστό των αιτήσεων που έλαβαν θετική απόφαση

(γνωστό και ως "ποσοστό αναγνώρισης") φέτος ήταν 34%,
έναντι 33% κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2018.

➢Οι περισσότερες αιτήσεις υποβλήθηκαν από υπηκόους της
Συρίας, του Αφγανιστάν και της Βενεζουέλας. Αυτές οι τρεις
ιθαγένειες συνέχισαν να αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο
όλων των αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ.

➢οι χώρες της ΕΕ που χαρακτηρίζονται από μικρότερο μέγεθος
πληθυσμού υφίστανται ιδιαίτερα μεγάλη πίεση (Κύπρος,
Μάλτα, Ελλάδα, Σουηδία, Λουξεμβούργο)

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 

59.300 αιτήσεις τον Σεπτέμβριο, 
6% περισσότερες από τον Αύγουστο

Πηγή:EASO



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

Τον Σεπτέμβριο 2019 
εκδόθηκαν 46.500 αποφάσεις 

Πρωτοβάθμιες αποφάσεις 



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 

507.800 παραμένουν εκρεμμείς τον Σεπτέμβριο2019, 
34.000 περισσότερες από τον Αύγουστο

Πηγή: EASO



2018 
➢ 634.700 αιτήσεις ασύλου(10% μείωση συγκριτικά 

με το 2017, 1.200.000 το 2016).

➢ Οι κύριες χώρες προέλευσης των αιτούντων ήταν : 
Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Πακιστάν, Ιράν.

➢ 593.500 πρωτοβάθμιες αποφάσεις.

➢ 34% των συνολικών αποφάσεων απένειμαν 
προστασία από την ΕΕ, κυρίως καθεστώς πρόσφυγα

➢448.300 εκκρεμείς αιτήσεις σε πρώτο βαθμό

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 
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Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο
Κανόνας 
Δικαίου 

Περιεχόμενο

Ν. 3907/2011 Ίδρυση Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου

Π.Δ. 141/2013 Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της αναδ. Οδηγίας 2011/95/ΕΕ σχετικά 
με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών 
ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Ν. 4375/2016 • Υπηρεσία Ασύλου και Αρχή Προσφυγών
• Ίδρυση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
• Μεταφορά της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ  για διαδικασία ασύλου

ΚΥΑ
39847/2016

Σύσταση  Εθνικού Μητρώου ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέµατα διεθνούς 
προστασίας, µετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης

Π.Δ. 122/2017 • Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης

Ν. 4540/2018 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2013/33/ΕΕ, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων 
διεθνή προστασία 

Ν. 4555/2018 Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου
➢Συστάθηκε με τον Ν. 3907/2011 και είχε έναρξη λειτουργίας

την 7η Ιουνίου 2013
➢Υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
➢Η υπηρεσία έχει ως αποστολή την εφαρμογή της νομοθεσίας

περί ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των
αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συμβολή στο
σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου

➢Η Υπηρεσία Ασύλου είναι επίσης αρμόδια για την εφαρμογή
της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 28ης Σεπτεμβρίου 1954
περί της νομικής καταστάσεως των ανιθαγενών.

➢Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία,
τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια
Ασύλου. Η Κεντρική Υπηρεσία προγραμματίζει, κατευθύνει,
παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των 12 Περιφ. Γραφείων
και των 12 Κλιμακίων Ασύλου και εξασφαλίζει τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

(ΥΠ.Υ.Τ.) 

➢ Υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη.  

➢Αποστολή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
είναι η αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων 
τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στην 
χώρα, σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, 
με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης 
υποδοχής. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
συστάθηκε με το Ν. 4375/2016. Η οργάνωση και η 
λειτουργία της καθορίζεται με το Π.Δ. 122/2017.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Δικαιώματα Αιτούντων Άσυλο
➢ Απαγόρευση απέλασης μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησης.

➢ Ελεύθερη κυκλοφορία στην χώρα, εκτός εάν στο δελτίο ορίζεται
συγκεκριμένο τμήμα της χώρας στο οποίο επιτρέπεται η κυκλοφορία.

➢ Αίτημα στέγης σε Κέντρο Φιλοξενίας ή άλλο χώρο. Το αίτημα θα γίνει δεκτό,
εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

➢ Δικαίωμα εργασίας υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία,
με ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, ως εργαζόμενοι, όπως οι
Έλληνες πολίτες.

➢ Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για
ανασφάλιστου ς και άπορους.

➢ Τα παιδιά των αιτούντων άσυλο έχουν πρόσβαση – και οι ίδιοι εάν είναι
ανήλικοι – στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση.

➢Πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση.

➢ Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, έχουν δικαίωμα να λάβουν επίδομα
αναπηρίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η διαμονή σε Κέντρο Φιλοξενίας.

➢Ως αιτών διεθνή προστασία δεν μπορεί να ταξιδέψει εκτός Ελλάδας.

➢Ως αιτών διεθνή προστασία δεν μπορεί να φέρει στην Ελλάδα την
οικογένειά του από τη χώρα καταγωγής. ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Υποχρεώσεις Αιτούντων Άσυλο
• Να παραμείνουν στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η

εξέταση της αίτησης .
• Να συνεργάζονται με τις ελληνικές αρχές για κάθε θέμα

σχετικό με την αίτηση και την εξακρίβωση των στοιχείων της
ταυτότητας τους.

• Να πηγαίνουν ο ίδιοι στην Υπηρεσία Ασύλου για να
ανανεώσουν το δελτίο πριν τη λήξη του και το αργότερο κατά
την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη ισχύος του.

• Να ενημερώνουν την Υπηρεσία Ασύλου αμέσως για τη
διεύθυνση κατοικίας και για τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς
και για κάθε αλλαγή τους.

• Να τηρούν τις προθεσμίες που ορίζονται στα διάφορα στάδια
της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης τους.

• Να αποκαλύπτουν την πραγματική οικονομική κατάσταση σε
περίπτωση που απολαμβάνουν παροχές από το Κράτος.

• Να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που τους τίθενται σε
περίπτωση στέγασης σε Κέντρο Φιλοξενίας ή άλλο χώρο.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Θεσμικό πλαίσιο για  την περαιτέρω 

υποστήριξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής
➢Θέσπιση του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης και

Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής (με τον Ν. 4445/2016).

➢ Σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της
Μισαλλοδοξίας (Ν.4356/2015).

➢Σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(άρ.8-12, του Ν.4491/2017), με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του
Παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων βάσει αυτών

2. τη διαβούλευση με την Κοινωνία των Πολιτών κατά τη
διαμόρφωση των Σχεδίων Δράσης. Ο Εθνικός Μηχανισμός μεριμνά
για τη συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία της διαβούλευσης

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Ελληνική πολιτική ένταξης

➢Υποδοχή: αφορά στους αιτούντες και στις αιτούσες διεθνούς
προστασίας και στους οποίους η Πολιτεία καλείται να
παρέχει προστασία καθώς και βασικές υλικέςσυνθήκες
υποδοχής (όπως στέγαση, οικονομικό βοήθημα, πρόσβαση
στην υγεία, κ.τ.λ.), αμέσως μετά την καταγραφή τους στα
σημεία εισόδου.

➢Ένταξη: αφορά στους/στις δικαιούχους διεθνούς προστασίας
στους οποίους η Πολιτεία καλείται να εξασφαλίσει όλες τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επιτυχή ένσωμάτωσή
τους στην κοινωνία υποδοχής (όπως, στέγαση, πρόσβαση
στην αγορά εργασίας, στην υγεία, στην εκπαίδευση,
δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά, έγκυρη ενημέρωση). Οι
δράσεις και τα μέτρα που στοχεύουν στην ένταξη του εν λόγω
πληθυσμού είναι διαφορετικές και σχετίζονται με τις ανάγκες
κάθε ομάδας. ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Εθνική Στρατηγική Ένταξης

Στην περίπτωση του νεοεισερχόμενου πληθυσμού
που έχει λάβει καθεστώς διεθνούς προστασίας, η
ένταξη στοχεύει στην ομαλή μετάβασή από το
καθεστώς προστασίας του αιτούντος/της αιτούσας
στην είσοδο στην κοινωνία υποδοχής, μέσω
προγραμμάτων που συνδυάζουν την προσωρινή
στέγασή τους με την παράλληλη παροχή οικονομικού
βοηθήματος, μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας, τη
δυνατότητα εισόδου στην αγορά εργασίας, κ.ά.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Αποτίμηση της κατάστασης

Παρά τις προσπάθειες της Κυβέρνησης, των διεθνών
οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών, τα
προβλήματα της φιλοξενίας των αιτούντων διεθνούς
προστασίας, της έγκαιρης απόδοσης του καθεστώτος
διεθνούς προστασίας και της ένταξης των ατόμων
στα οποία έχει αναγνωριστεί το εν λόγω καθεστώς
στην κοινωνία υποδοχής παραμένουν ανοικτά μέχρι
σήμερα, ακόμα και μετά τις σημαντικές
διαχειριστικές βελτιώσεις που έχουν συντελεστεί.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Σύνολο : 262. 410

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 

65%
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Από το 2013  έως σήμερα 39% έχουν  λάβει προσφυγικό καθεστώς, 
7,6% επικουρική προστασία, 53,5% απόρριψη της αίτησης  



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 

Κανονισμός Δουβλίνου 
Στατιστικά Στοιχεία Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου (7.6.2013 - 31.10.2019)



Σύνολο:  10.557 

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 
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Μελέτη για ασυνόδευτα ανήλικα
➢ Σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Πρόγραμμα του Harvard για το Τραύμα

των Προσφύγων (Harvard program for Refugee Trauma ) και διεξήχθη σε 4
δομές φιλοξενίας ΑΑ στην Αθήνα από τον Ιούνιο του 2016 έως τον
Ιανουάριο του 2017

➢ Κατά τη διάρκεια της μελέτης ο πληθυσμός της UAM στην Ελλάδα
υπολογίστηκε σε 4.500 παιδιά. Η πλειοψηφία των σαράντα τεσσάρων
ερωτηθέντων ήταν αγόρια από τη Συρία με μέση ηλικία 15 ετών.

➢Η μελέτη έδειξε ότι οι ανήλικοι κινδυνεύουν από κατάθλιψη και άγχος
κυρίως εξαιτίας των πολλαπλών τραυματικών γεγονότων που είχαν
εμφανιστεί ενώ ήταν στην πατρίδα τους και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
τους στην Ελλάδα.

➢Περισσότεροι από τους μισούς αισθάνονταν ασφαλείς στην παρούσα δομή
φιλοξενίας , αλλά η αβεβαιότητα για το μέλλον ήταν ένας παράγοντας
κινδύνου.

➢ Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αντιμετώπιση των αναγκών των ΑΑ όσον
αφορά την ασφάλεια και την προστασία πρέπει να είναι ένας τομέας
προτεραιότητας για τους φορείς χάραξης πολιτικής και το κράτος καθώς
σημαντικό ποσοστό είναι άστεγοι ή ζουν σε άτυπη / ανασφαλιστική στέγη,
εκτός μόνιμων ή προσωρινών εγκαταστάσεων φιλοξενίας. Οι πολιτικές
πρέπει να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο εκμετάλλευσης, βίας και
σεξουαλικής κακοποίησης αυτού του πληθυσμού.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Στοιχεία Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης

➢1,932 Α.Α. σε μακροχρόνια ή προσωρινή φιλοξενία
➢1746* Α.Α. σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
➢257* Α.Α. σε Προστατευτική φύλαξη
➢157* Α.Α. σε Ανοιχτά κέντρα  φιλοξενίας
➢1184* Α.Α. σε Άτυπες/Επισφαλείς συνθήκες στέγασης
➢*συμπεριλαμβάνονται 429  παιδιά που συνοδεύονται από ενήλικο 

που δεν είναι κατά τον νόμο ο κύριος κηδεμόνας τους (separated) 
και 172 Α.Α. προς μεταφορά σε θέσεις μακροχρόνιας ή 
προσωρινής φιλοξενίας

➢ 5,276 Εκτιμώμενος αριθμός Α.Α στην Ελλάδα εκ των οποίων: 
92,3% Αγόρια  7,7% Κορίτσια 8,9% <14 ετών

➢Δυναμικότητα θέσεων φιλοξενίας
1,376 Θέσεις μακροχρόνιας φιλοξενίας   (Δομές/Διαμερίσματα 

υποστηριζόμενης διαβίωσης Α.Α.)- 840 Θέσεις προσωρινής 
φιλοξενίας (Ασφαλείς ζώνες/Ξενοδοχεία)

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 
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1,932 Α.Α. σε μακροχρόνια ή προσωρινή φιλοξενία



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 

Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης Προστατευτική φύλαξη
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Έκθεση Επιτρόπου για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
➢Τα κέντρα υποδοχής προσφύγων στη χώρα μας είναι

«σαφώς χαμηλότερου επιπέδου από τα διεθνή
πρότυπα», ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου.

➢Ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης και την έλλειψη
κοινωνικής υποστήριξης που αντιμετωπίζουν τα
περισσότερα ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών στην
Ελλάδα

➢Στέρηση της ελευθερίας των κρατουμένων υπό καθεστώς
“προστατευτικής κράτησης’’

➢ Οι ελληνικές αρχές πρέπει να σταματήσουν αμέσως την
κράτηση των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών.

➢ «Τα παιδιά των μεταναστών θα πρέπει επίσης να έχουν
πρόσβαση στη συνεκπαίδευση, ώστε να αυξήσουν τις
πιθανότητες ενσωμάτωσής τους»

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 
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Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση

των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ)
➢ Το σχέδιο για την ένταξη των παιδιών των προσφύγων στην εκπαίδευση

θεσμοθέτησε δυο σημαντικές πρωτοβουλίες – τη δημιουργία Δομών
Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και τον ρόλο του Συντονιστή
Εκπαίδευσης προσφύγων (ΣΕΠ) στα Κέντρα φιλοξενίας προσφύγων

➢ Για το έτος 2016-2017, το ΥΠΠΕΘ συνέταξε και υλοποίησε σχέδιο για την
ενσωμάτωση των παιδιών έως 15 ετών στο σύστημα εκπαίδευσης, και για τη
δημιουργική απασχόληση παιδιών σε νηπιακή και προ-νηπιακή ηλικία μέσα
στις δομές φιλοξενίας.

➢ Απογευματινές ζώνες σχολείων 2.643 παιδιά- 145 απογευματινές τάξεις σε 
111 δημόσια σχολεία.

➢ 2000 παιδιά  σε πρωϊνές τάξεις υποδοχής

➢Πέρα από το σχέδιο που εφάρμοσε το ΥΠΠΕΘ, το καλοκαίρι του 2017,
τουλάχιστον δυο οργανώσεις – η ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση και η ΜΚΟ CIVIS
PLUS, υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα σε δημοτικά σχολεία του
Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

➢ Διερμηνείς -Αραβόφωνα

➢ Ενσωμάτωση όλων των παιδιών

➢ Σύλλογοι γονέων ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Δομές Υποδοχής για Εκπάιδευση Προσφυγοπαίδων

• Υπολογίζεται ότι 8.000 - 8.500 παιδιά 4-15 ετών (στα 
οποία απευθύνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση, 
προσχολική και σχολική) ζουν σε 40 Κέντρα 
Φιλοξενίας Προσφύγων (ΚΦΠ).

2019

• Κέντρα- δομές φιλοξενίας Προσφύγων σε όλη τη 
χώρα (65 σχολικές μονάδες στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και 39 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

• Την ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ), ως Παραρτήματα όμορων 
νηπιαγωγείων.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Αδυναμίες από τη λειτουργία του 

μορφωτικού προγράμματος 
➢Έλλειψη προετοιμασίας των εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν. Δεν έγινε

η απαραίτητη και προσχεδιασμένη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για να
αποκριθούν στις ειδικές προκλήσεις του εγχειρήματος, όπως να διδάξουν
τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, να δουλέψουν με παιδιά τα οποία δεν είχαν
παρακολουθήσει σχολείο τα δυο- τρία προηγούμενα χρόνια, αλλά και με
παιδιά τα οποία δεν είχαν πάει ποτέ σε σχολείο. Σεμινάρια.

➢ Απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης και σχεδίου για την εμπλοκή των
γονέων τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

➢ Αντιστάσεις και αντιδράσεις – σε κάποιες περιπτώσεις – της τοπικής
κοινωνίας. Η θετική στάση των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης να
προάγει την ένταξή τους, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και τοπικές
κοινότητες, συμβάλλουν στο να εξουδετερωθούν οι αντιδράσεις αυτές,
όπως έδειξε η εμπειρία από το Δήμο Αθηναίων.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Έκθεση Ελληνικής Ένωσης για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου

«Στην πράξη, στην πρώτη φάση εφαρμογής της
επιχείρησης η κακή προετοιμασία, οι αντιστάσεις
τοπικών κοινωνιών, η ακαταλληλότητα διδασκόντων,
η έλλειψη ειδικού διδακτικού υλικού υποβάθμισε την
παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά των προσφύγων.
Εκπαίδευση μέσα στους καταυλισμούς δεν μπορεί να
παρέχεται παρά μόνο επικουρικά. Ούτε μπορεί να
παρέχεται μόνο στις απογευματινές ώρες αλλά θα
πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό πρόγραμμα των
σχολείων με ισορροπημένη διάχυση του μαθητικού
πληθυσμού. Επιπλέον, ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί
στα παιδιά άνω των 15 ετών.» ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 



Προτεραιότητες για ένταξη των παιδιών 

στο σχολικό πρόγραμμα
✓Στήριξη των παιδιών των προσφύγων ούτως ώστε να προλάβουν τους

συμμαθητές τους στα μαθήματα.
✓Ενασχόληση των παιδιών με αθλήματα και εξωσχολικές

δραστηριότητες, ώστε να μην αποκλειστούν από τη σχολική
κοινότητα.

✓ Συνεχής αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων, ώστε να υπάρχει
πραγματική εκτίμηση της κατάστασης και βάση για την περαιτέρω
προσαρμογή των εργαλείων και ενδεχομένως και των στόχων.

✓ Η εμπειρία ευρωπαϊκών χωρών αναδεικνύει ως μεγάλης σημασίας το
ρόλο του μέντορα και την διδασκαλία της γλώσσας της χώρας
υποδοχής.

✓Εξίσου σημαντικά είναι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους
γονείς πρόσφυγες και η συμμετοχή τους στην σχολική ζωή των
παιδιών τους, καθώς και η θετική ενεργοποίηση της τοπικής
κοινότητας γύρω από το σχολείο.

✓Στόχος είναι η δημιουργία ενός θετικού κλίματος αποδοχής που θα
ενισχύσει την ένταξη των παιδιών των προσφύγων στις σχολικές
δραστηριότητες, την κοινωνικοποίησή τους και την αμοιβαία
αποδοχή. ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 
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