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1. Αξιολόγηση ΝΙΕΜ 2: Αποτυπώνοντας τις μεταβολές 2019-2021

1.1 Εισαγωγή 

Αυτή είναι η τρίτη συγκριτική έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού Αξιολόγησης της Ένταξης 

(NIEM), η οποία παρέχει στοιχεία σχετικά με την ποιότητα της υποστήριξης των κυβερνήσεων για 

την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας (ΔΔΠ). Εστιάζοντας στη μακροπρόθεσμη 

συμπερίληψη και ευημερία που θα πρέπει να είναι στόχος και μετά το στάδιο της υποδοχής, το 

NIEM αναγνωρίζει ότι στην πραγματικότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις, η πλειοψηφία των 

ΔΔΠ δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής και ως εκ τούτου οι ΔΔΠ χρειάζονται 

ασφάλεια και προοπτικές για μια ανεξάρτητη ζωή στη χώρα υποδοχής. Η έρευνα αυτή υποστηρίζει 

τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στην προσπάθεια 

να εντοπίσουν τα κενά στις πολιτικές ένταξης των προσφύγων της χώρας τους, να εμπνευστούν από 

άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και να βελτιώσουν το ισχύον πλαίσιο. Με βάση τους δείκτες και ενός 

συστήματος βαθμολόγησης που έχουν καθοριστεί, τα αποτελέσματά της μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως οδικός χάρτης για τη χάραξη ολοκληρωμένων πολιτικών ένταξης των προσφύγων 

σε κάθε μία από τις εμπλεκόμενες χώρες. 

Τα συγκριτικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αποσκοπούν στην 

ενημέρωση των αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των εμπειρογνωμόνων σχετικά με την έρευνα 

του NIEM και στην ενίσχυση της συζήτησης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

μεταρρυθμιστεί το καθεστώς ένταξης των προσφύγων βάσει των στοιχείων της έρευνας αυτής. Για να 

αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός, τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ένταξη 

και τα χαμηλά επίπεδα αποδοχής των ΔΔΠ στην κοινωνία υποδοχής και για να είναι συνετή μια 

πολιτική για τους πρόσφυγες, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι όλα τα άτομα στα οποία χορηγείται 

προστασία ενδέχεται να παραμείνουν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και ίσως για πάντα στην 

κοινωνία υποδοχής. Η άρνηση της έγκαιρης έναρξης της διαδικασίας ένταξης και της ουσιαστικής 

υποστήριξης των ΔΔΠ ώστε αυτοί να καταφέρουν να σταθούν στα πόδια τους μπορεί να αποδειχθεί 

δαπανηρή για τις κυβερνήσεις. Όσο μικρότερη είναι η προσπάθεια  ένταξης, τόσο υψηλότερο θα είναι 

το μακροπρόθεσμο κόστος όσον αφορά τις ανάγκες για κρατική βοήθεια προς τους πρόσφυγες και τα 

παιδιά τους. 

Σε συνέχεια της Βασικής Έκθεσης Αναφοράς με βάση τα δεδομένα του 2017 και της Γενικής 

Έκθεσης Αξιολόγησης 1 και με βάση τα δεδομένα του 2019,1 η Γενική Έκθεση Αξιολόγησης 2 

περιλαμβάνει μια ανάλυση  της κατάστασης από το 2021, επισημαίνοντας τις κύριες τάσεις. 

Παρακάτω, στο Μέρος Ι της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται τα βασικά συγκριτικά αποτελέσματα, 

μια ανάλυση των μεταβολών που συντελέστηκαν από το 2019 έως το 2021 και μια σύντομη περιγραφή 

του τρόπου με τον οποίο η πανδημία COVID-19 επηρέασε τις πολιτικές ένταξης των προσφύγων κατά 

την περίοδο αυτή. Τα λεπτομερή αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Μέρος ΙΙ, σε 12 κεφάλαια που 

αφορούν στις διάφορες διαστάσεις της ένταξης των προσφύγων που αναλύονται στον Εθνικό 

Μηχανισμό Αξιολόγησης της Ένταξης. Καθένα από αυτά τα κεφάλαια: 

1 Wolffhardt A., Conte C. and Huddleston T. (2020), The European benchmark for refugee integration: A comparative analysis 

of the National Integration Evaluation Mechanism in 14 EU countries. Evaluation 1: Comprehensive Report. (Το Ευρωπαϊκό 
σημείο αναφοράς για την ένταξη των προσφύγων: Μια συγκριτική ανάλυση του Εθνικού Μηχανισμού Αξιολόγησης της 
Ένταξης σε 14 χώρες της ΕΕ. Αξιολόγηση 1: Αναλυτική Έκθεση)  Brussels/Warsaw: MPG and IPA; Wolffhardt A., Conte C. and 
Huddleston T. (2019), The European benchmark for refugee integration: A comparative analysis of the National Integration 
Evaluation Mechanism in 14 EU countries. Brussels/Warsaw: MPG and IPA. Αυτή η Έκθεση Βάσης αναλύει περαιτέρω το 
ιστορικό, τους στόχους και τη μεθοδολογία του ΝΙΕΜ και περιέχει επιπρόσθετες αναφορές. 
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• παρουσιάζει τα βασικά δεδομένα και τις εξελίξεις της περιόδου 2019-2021, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στο βαθμολογημένο αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήχθη στις 14 
συμμετέχουσες χώρες 

• περιγράφει λεπτομερώς τις θετικές και τις αρνητικές εξελίξεις στις χώρες που συγκρίνονται, 
παρέχοντας έτσι μια εικόνα της δυναμικής των πολιτικών ένταξης των προσφύγων κατά την 
περίοδο αξιολόγησης 

• εντοπίζει τις βέλτιστες πρακτικές στην ένταξη των προσφύγων, όπως αυτές απεικονίζονται 
στους δείκτες του NIEM, συγκριτικά με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και του διεθνούς 
δικαίου 

• περιγράφει λεπτομερώς πολυάριθμα παραδείγματα καλών πρακτικών από τις χώρες του 
NIEM, κάνοντας συχνές αναφορές σε  πρόσφατα μέτρα και βελτιώσεις 

Ενώ στο Μέρος ΙΙΙ της παρούσας συγκριτικής έκθεσης παρουσιάζονται τα επιμέρους 

πλεονεκτήματα κάθε μιας από τις 14 χώρες με συνολική βαθμολογία και σε όλες τις διαστάσεις 

ένταξης, οι εθνικές εκθέσεις ΝΙΕΜ που δημοσιεύονται παράλληλα αναλύουν τις βασικές εξελίξεις και 

προκλήσεις στις εν λόγω χώρες. 

Οι χώρες που περιλαμβάνονται στην έρευνα είναι η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Ελλάδα, 

η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η 

Ισπανία και η Σουηδία. Τα αποτελέσματα μπορούν να συγκριθούν με τα αποτελέσματα της 

προηγούμενης Έκθεσης Αξιολόγησης NIEM 1, επιτρέποντας έτσι την παρακολούθηση των πρόσφατων 

εξελίξεων. 

Η παρούσα ανάλυση του NIEM σχετικά με τα εθνικά πλαίσια ένταξης των προσφύγων 

επικεντρώνεται σε διάφορους νομικούς και πολιτικούς δείκτες. Άλλοι δείκτες αφορούν στην 

ενσωμάτωση μέτρων, τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης, τη 

συνεργασία με ΜΚΟ, καθώς και τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη συμμετοχή και την εμπλοκή 

της κοινωνίας υποδοχής. Συνολικά, αξιολογούνται 120 δείκτες μέσω συγκριτικής βαθμολόγησης που 

παρατίθενται στα θεματικά κεφάλαια του Μέρους ΙΙ καθώς και στην εισαγωγή του Μέρους ΙΙΙ της 

παρούσας έκθεσης. Οι δείκτες είναι προσανατολισμένοι στις ειδικές ανάγκες των ΔΔΠ, δίνοντας 

ιδιαίτερη προσοχή, για παράδειγμα, στις ευάλωτες ομάδες, στις επιπτώσεις του καθεστώτος διαμονής 

που σχετίζεται με την προστασία και στις συνέπειες της αναγκαστικής μετανάστευσης σε τομείς όπως 

η απασχόληση και η υγεία.2 

Η σύγκριση μεταξύ των χωρών αφορά σε 12 διαστάσεις ένταξης,  από τις γενικές συνθήκες 

έως τις νομικές, κοινωνικοοικονομικές και κοινωνικοπολιτισμικές πτυχές της ένταξης: 

• Γενική ενσωμάτωση 

• Διαμονή 

• Οικογενειακή επανένωση 

• Πρόσβαση στην ιθαγένεια 

• Στέγαση 

• Απασχόληση 

 
2 Αυτή η ευαισθησία στις ειδικές ανάγκες ένταξης των προσφύγων διαφοροποιεί το NIEM από το MIPEX, τον ευρέως 

χρησιμοποιούμενο δείκτη πολιτικής ένταξης μεταναστών που μετρά το πλαίσιο ένταξης που ισχύει για τους υπηκόους 

τρίτων χωρών εν γένει. Οι συνολικές βαθμολογίες του NIEM και του MIPEX για μια συγκεκριμένη χώρα διαφέρουν επειδή 

το μοντέλο συγκέντρωσης δεδομένων του NIEM δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο φάσμα των κοινωνικοοικονομικών και 

κοινωνικοπολιτισμικών διαστάσεων της ένταξης σε σχέση με τις νομικές διαστάσεις της διαμονής, της οικογενειακής 

επανένωσης και της ιθαγένειας. Από την άλλη πλευρά, το MIPEX περιλαμβάνει ένα ειδικό σκέλος για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων, το οποίο ως τέτοιο δεν αποτελεί μέρος του NIEM. Πρβ. Solano G. και Huddleston T. (2020), Migrant Integration 

Policy Index 2020. Βρυξέλλες/Βαρκελώνη: MPG και CIDOB, www.mipex.eu. 
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• Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση σχετική με την απασχόληση

• Υγεία

• Κοινωνική ασφάλιση

• Εκπαίδευση

• Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός

• Δημιουργία γεφυρών

Επιπλέον, τα συνολικά αποτελέσματα των χωρών περιλαμβάνουν μερικούς δείκτες που σχετίζονται 

με τον αντίκτυπο της φάσης υποδοχής στην ένταξη των προσφύγων. Η μέση διάρκεια των 

διαδικασιών ασύλου, καθώς και η αναγνώριση των αιτούντων ως ατόμων ευάλωτων και με ειδικές 

ανάγκες υποδοχής θεωρείται ότι επηρεάζουν σημαντικά τις προοπτικές επιτυχούς ένταξης.  

1.2 Απεικόνιση αποτελεσμάτων και μεθοδολογία 

Βήματα προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ένταξης 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε σχέση με τα συγκεκριμένα βήματα που χρειάζεται να λάβουν 

οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που να είναι σύμφωνο 

με τα πρότυπα που απαιτούνται από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ. Λόγω των εκτεταμένων 

ελλείψεων δεδομένων, η Αξιολόγηση 2 του NIEM παραμένει επικεντρωμένη σε εκείνα τα βήματα 

μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ένταξη των προσφύγων που σχετίζονται με τα ισχύοντα 

νομικά και πολιτικά πλαίσια και τα πλαίσια συνεργασίας. Αυτά τα "βήματα" σχετίζονται με 

αντίστοιχους τύπους δεικτών, δομούν την απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε όλη την έκθεση και 

έχουν ως στόχο να κατευθύνουν την προσοχή στα διάφορα είδη δράσης – νομοθετικές ρυθμίσεις, 

ανάπτυξη πολιτικών ή προώθηση της διακυβέρνησης και της κοινωνικής συμμετοχής – που 

απαιτούνται για την επίτευξη ενός καλύτερου πλαισίου ένταξης. 

Ωστόσο, η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση προϋποθέτει επίσης τη διαθεσιμότητα δεδομένων 

για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των πολιτικών, τη διάθεση επαρκών πόρων για την επίτευξη 

των στόχων των πολιτικών ένταξης καθώς και την πραγματική επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων 

ενσωμάτωσης. Για να πλησιάσουμε περισσότερο σε έναν πλήρη δείκτη ένταξης των προσφύγων, ο 

παρών γύρος παρακολούθησης του NIEM περιλαμβάνει μια συγκριτική ανάλυση 12 δεικτών 

σχετικά με τα αποτελέσματα της ένταξης τα οποία βασίζονται σε ποιοτική έρευνα στην οποία 

συμμετείχαν και ΔΔΠ. Αν και οι δείκτες αυτοί δεν περιλαμβάνονται στους δείκτες που 

βαθμολογούνται λόγω έλλειψης άμεσης συγκρισιμότητας, παρέχουν σημαντικές πρόσθετες 

πληροφορίες που επιτρέπουν να γίνουν αντιληπτά στη σωστή τους διάσταση  τα αποτελέσματα 

σχετικά με τα νομικά πλαίσια και τα πλαίσια πολιτικών και συνεργασίας (βλ. κίτρινα πλαίσια 

κειμένου στο τέλος των σχετικών κεφαλαίων). Η αξιολόγηση του 2021 που δημοσιεύθηκε σε 

ξεχωριστή Ειδική Ανάλυση του NIEM χαρτογράφησε επίσης συγκριτικά τη διαθεσιμότητα και τις 

ελλείψεις δεδομένων στις 14 χώρες, βασιζόμενη στους 44 δείκτες που σχετίζονται με τα δεδομένα 

που περιλαμβάνει ο μηχανισμός του NIEM.3 

3 Yilmaz S. (2022), Data gaps in refugee integration in Europe: A comparative assessment of data availability in 14 EU countries. NIEM

in-depth analysis. Brussels: MPG. [Κενά δεδομένων όσον αφορά την ένταξη των προσφύγων στην Ευρώπη: Mια συγκριτική 

εκτίμηση της διαθεσιμότητας δεδομένων σε 14 χώρες της ΕΕ. Λεπτομερής Ανάλυση ΝΙΕΜ]. 
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Συμπεριλαμβανόμενα Δεδομένα 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αφορούν τόσο στους 

αναγνωρισμένους πρόσφυγες όσο και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, τις δύο κύριες 

ομάδες προστασίας στην ΕΕ κατά την περίοδο 2019-2021. Για τους τομείς  της διαμονής, της 

οικογενειακής επανένωσης και της ιθαγένειας, τα αποτελέσματα για τις δύο ομάδες παρουσιάζονται 

χωριστά για να τονιστούν οι διαφορετικές συνθήκες για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και για 

τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας σε αυτές τις διαστάσεις ένταξης, διαφορές, οι οποίες 

συχνά είναι σημαντικές.Για τις υπόλοιπες διαστάσεις ένταξης, οι βαθμολογίες που παρουσιάζονται 

αντιπροσωπεύουν τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων για τις δύο ομάδες. Μαζί με αυτές τις 

κατηγορίες, το NIEM αναλύει σε ειδικές εκθέσεις το πλαίσιο που ισχύει και για άλλες ομάδες, 

δεδομένου ότι, για παράδειγμα, τα άτομα που τελούν υπό ανθρωπιστικό καθεστώς αποτελούν 

σημαντικό μέρος του πληθυσμού υπό διεθνή προστασία σε αρκετές χώρες.4 

Όλα τα δεδομένα της Αξιολόγησης 2 του NIEM αναφέρονται στις νομικές και άλλες διατάξεις 

που ίσχυαν στις 31 Μαρτίου 2021, δύο χρόνια μετά την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 

στοιχείων για την προηγούμενη Αξιολόγηση 1. Τα αποτελέσματα έχουν βαθμολογηθεί σε κλίμακα από 

το 0 έως το 100, με διαβάθμιση από τις λιγότερο ευνοϊκές έως τις περισσότερο ευνοϊκές διατάξεις. 

Σημειώνεται ότι αυτές αφορούν σε τέσσερα μεγάλα εύρη, στα οποία το ισχύον πλαίσιο για την 

ενσωμάτωση των ΔΔΠ μπορεί να θεωρηθεί ως εξαιρετικά ελλιπές (βαθμολογία κάτω από 25), οριακά 

υποστηρικτικό (βαθμολογία κάτω από 50), μέτρια υποστηρικτικό (βαθμολογία κάτω από 75) και 

ευρέως υποστηρικτικό (βαθμολογία έως 100). 

Εξαιρετικά 

Ελλιπές

Οριακά 

Υποστηρικτικό 

Μέτρια 

Υποστηρικτικό 

Ευρέως 

Υποστηρικτικό

0-24.9 25-49.9 50-74.9 75-100

Η ανάλυση της μεταβολής μεταξύ του 2019 (Αξιολόγηση 1) και του 2021 (Αξιολόγηση 2) λαμβάνει 

υπόψη όλες τις δυναμικές που οδήγησαν σε διαφορά μεγαλύτερη των δύο μονάδων στις 

συγκεντρωτικές βαθμολογίες κάθε διάστασης ξεχωριστά για μια δεδομένη χώρα. Οι εξελίξεις που 

οδήγησαν σε διαφορά μικρότερη των δύο μονάδων στην  κλίμακα βαθμολόγησης επισημαίνονται στο 

Μέρος ΙΙ μόνο όταν αντανακλούν σημαντική αλλαγή στις κυβερνητικές προσεγγίσεις.  

Σύγκριση χωρών 

Η συγκριτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων λαμβάνει επίσης υπόψη τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά των χωρών που παρέχουν διεθνή προστασία. Αν και δεν καλύπτει ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το δείγμα των 14 χωρών που συμμετέχουν αντιπροσωπεύει την πλήρη κλίμακα 

των εμπειριών και των προκλήσεων που υπάρχουν στην Ένωση όσον αφορά την ένταξη των 

προσφύγων. Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης, οι χώρες είναι χρωματικά κωδικοποιημένες στα 

4 Conte C. (2021), The uneven legal and policy framework facing persons with humanitarian    status in Europe: current gaps

and possible solutions for improving integration policies. NIEM in-depth analysis. Brussels: MPG. Τα άνισα νομικά πλαίσια 

και πλαίσια πολιτικής που αντιμετωπίζουν άτομα που τελούν υπό ανθρωπιστικό καθεστώς στην Ευρώπη: τρέχοντα κενά 

και πιθανές λύσεις για τη βελτίωση των πολιτικών ένταξης. Λεπτομερής ανάλυση ΝΙΕΜ. 
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διαγράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκθεση. Η οπτικοποίηση εφαρμόζεται τόσο για 

την παρουσίαση συγκριτικών αποτελεσμάτων για τις διάφορες διαστάσεις όσο και για την απεικόνιση 

των αποτελεσμάτων των επιμέρους δεικτών: 

Χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης που έχουν μακρά 
παράδοση στην υποδοχή προσφύγων με καθιερωμένες πολιτικές 
ασύλου και πλαίσια ένταξης και οι οποίες προσφέρουν μια 
μακροπρόθεσμη προοπτική ένταξης, οι οποίες έχουν τις ρίζες 
τους στις εγχώριες πολιτικές παραδόσεις για την αντιμετώπιση 
της μετανάστευσης. Στις ροές μετανάστευσης της περιόδου 
αξιολόγησης 2019-2021 τα εν λόγω κράτη μέλη εμφανίζονται 
κυρίως ως χώρες τελικού προορισμού. 
Οι χώρες της νότιας Ευρώπης που πρόσφατα εξελίχθηκαν σε 
χώρες τελικού προορισμού για άτομα που αναζητούν διεθνή 
προστασία, διατηρώντας παράλληλα τη θέση τους ως χώρες 
διέλευσης. Τα πλαίσια πολιτικής ασύλου και ένταξης είναι πιο 
ολοκληρωμένα τις τελευταίες δεκαετίες. Κατά την περίοδο 2019-
2021, οι χώρες αυτές έχουν ως επί το πλείστον βρεθεί σε θέση 
πρώτης γραμμής σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αφίξεων στο 
έδαφος της ΕΕ.  
Χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης με σχετικά 
πρόσφατα συστήματα ασύλου που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 
ένταξης στην ΕΕ και με ασθενέστερους δεσμούς με 
μακροπρόθεσμα πλαίσια ένταξης. Οι νομικές διατάξεις και η 
στήριξη της ΕΕ έχουν συχνά συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη 
πολιτικών ασύλου. Δεν είναι ούτε συνήθεις χώρες προορισμού 
ούτε αποτελούν σημείο διέλευσης και ως εκ τούτου ο αριθμός 
των δικαιούχων στις χώρες αυτές ήταν μικρός κατά την περίοδο 
2019-2021. 
Χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης που έχουν 
αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με χώρες της Ανατολικής και 
Κεντρικής Ευρώπης που αξιολογήθηκαν. Ορισμένες από αυτές 
διαφέρουν ως προς το ότι έχουν εκτεθεί σε σημαντικές 
μετακινήσεις ατόμων που αναζητούν προστασία στην ΕΕ κατά τα 
τελευταία χρόνια, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις για τα 
συστήματα υποδοχής τους. Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των ΔΔΠ 
στις χώρες αυτές παρέμεινε συγκριτικά μικρός κατά την περίοδο 
αξιολόγησης 2019-2021. 

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση 

Για να επιτευχθεί μια έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων η οποία να επιτρέπει τη 

σύγκριση μεταξύ χωρών, το NIEM εφαρμόζει ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο και αξιολόγηση στη 

βάση ενός συστήματος βαθμολόγησης. Κάθε δείκτης διαμορφώνεται και διατυπώνεται ως μια 

συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά σε μια διαφορετική πτυχή της ένταξης των προσφύγων. Για τους 

περισσότερους δείκτες υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές επιλογές απαντήσεων. Η πρώτη επιλογή 

αντιστοιχεί σε ευνοϊκούς όρους ενώ οι διαδοχικές επιλογές αντιπροσωπεύουν γενικά λιγότερο 

ευνοϊκές ή δυσμενείς διατάξεις. Σε κάθε επιλογή πολιτικής αποδίδονται βαθμοί, με το 100 να 

αντιστοιχεί στις πιο ευνοϊκές και το 0 στις λιγότερο ευνοϊκές επιλογές. Ανάλογα με τον αριθμό των 

εναλλακτικών επιλογών για κάθε απάντηση, οι βαθμοί αποδίδονται σε μια κλίμακα από 0 έως 100 
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(για παράδειγμα, όταν υπάρχουν τρεις επιλογές, αποδίδονται βαθμοί 0, 50 ή 100, ενώ όταν υπάρχουν 

έξι επιλογές, αποδίδονται βαθμοί 0, 20, 40, 60, 80 και 100, αντίστοιχα). Για τους υπόλοιπους δείκτες 

που αναλύθηκαν (οι οποίοι αντιστοιχούν ως επί το πλείστον σε απόλυτους αριθμούς ή ποσοστά), 

αναπτύχθηκαν ειδικοί κανόνες βαθμολόγησης με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και τα σημεία 

αναφοράς που έχουν τεθεί σε σχέση με το χρησιμοποιούμενο κανονιστικό πλαίσιο. Οι ειδικοί κανόνες 

βαθμολόγησης για κάθε δείκτη και το πλήρες ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένοι στον διακτυακό 

τόπο του NIEM (www.forintegration.eu).  

Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο του NIEM κάνει διάκριση μεταξύ των διάφορων υποομάδων 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Αυτό επιτρέπει μια λεπτομερή ανάλυση και σύγκριση της 

προστασίας και του πλαισίου ένταξης που ισχύει για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, τους 

δικαιούχους επικουρικής προστασίας, τους επανεγκατεστημένους πρόσφυγες, τα άτομα υπό 

προσωρινή προστασία και τα άτομα υπό ανθρωπιστική προστασία. 

Για να αντιστοιχηθεί μια βαθμολογία (σε έναν δείκτη) και τελικά να αθροιστεί (για ένα 

"βήμα", μια διάσταση, για συνολικά αποτελέσματα), χρησιμοποιούνται απλοί μέσοι όροι. Για 

παράδειγμα, εάν μια χώρα παρέχει ευνοϊκές διατάξεις (προβλέψεις) στους αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες (βαθμολογία: 100), αλλά μόνο σε περιορισμένο βαθμό στους δικαιούχους επικουρικής 

προστασίας (βαθμολογία: 50), η συνολική βαθμολογία για τον εν λόγω δείκτη είναι 75. Για τις 

συγκεντρωτικές βαθμολογίες ανά "βήμα" εντός μιας διάστασης, οι βαθμολογίες των δεικτών 

υπολογίζονται κατά μέσο όρο.  Η συνολική βαθμολογία για μια χώρα σε μια συγκεκριμένη διάσταση 

είναι ο μέσος όρος των βαθμολογημένων "βημάτων" που περιλαμβάνονται στη διάσταση. Η συνολική 

βαθμολογία της χώρας είναι ο μέσος όρος των συνολικών βαθμολογιών της χώρας σε όλες τις 

διαστάσεις. Η βαθμολόγηση των δεικτών παρουσιάζεται ως μέρος της ανάλυσης των αποτελεσμάτων 

στο Μέρος ΙΙ και στο Μέρος ΙΙΙ της παρούσας έκθεσης. 

Η συλλογή δεδομένων περιλαμβάνει συνεντεύξεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και μέλη 

της κοινωνίας των πολιτών, έρευνα γραφείου και ανάλυση. Χρησιμοποιούνται ομάδες εστίασης 

εμπειρογνωμόνων και έρευνες για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων. Μετά την επικύρωση και την 

επαλήθευση σε εθνικό επίπεδο, τα δεδομένα υποβάλλονται και επεξεργάζονται από τον διακρατικό 

ερευνητικό εταίρο του NIEM. Τα δεδομένα ελέγχονται μέσα σε ένα συγκριτικό πλαίσιο και 

επικυρώνονται περαιτέρω, αφού γίνουν διευκρινίσεις από τους ερευνητές κάθε χώρας πριν από τη 

βαθμολόγηση και τη συγκριτική ανάλυση. 

ΕΠIΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΕΝΣΩΜAΤΩΣΗΣ 

Για πρώτη φορά από την έναρξη της έρευνας για το NIEM, η παρακολούθηση των δεικτών για το έτος 

2021 περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο 

εργαλείο αυτό. Οι ερευνητές σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια για 

τη συλλογή και επικύρωση των δεδομένων των συνολικά 12 δεικτών σε 8 διαστάσεις που 

αναφέρονται στην κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των ΔΔΠ στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο 

στο οποίο λαμβάνει χώρα η ένταξή τους. 

Στόχος των αποτελεσμάτων είναι να επισημάνουν το αν το ποσοστό των ΔΔΠ που επηρεάζονται 

αφορά είτε λίγους (δηλ. 0-20%), είτε μερικούς (21-40%), είτε περίπου τους μισούς (41-60%), είτε τους 

περισσότερους (61-80%), είτε σχεδόν όλους (81-100%) τους ΔΔΠ. Επιπλέον, η ανάλυση βασίζεται σε 

ανοικτές ερωτήσεις σχετικά με το ποια είναι τα συχνότερα προβλήματα για τους ΔΔΠ για κάθε μία 

από τις οκτώ διαστάσεις. Ενώ στις προηγούμενες εκδόσεις του NIEM τέτοια αποτελέσματα 

χρησιμοποιούνταν ευρέως στις εθνικές εκθέσεις, η Αξιολόγηση 2 επικεντρώνεται σε αποτελέσματα 

και οδηγεί σε συγκεντρωτικά και εκτενή δεδομένα σχετικά με το κατά πόσον οι κυβερνήσεις 
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επιτυγχάνουν πράγματι τους στόχους ένταξης. Τα δεδομένα αυτά παρουσιάζονται στο Μέρος ΙΙ σε 

πλαίσια κειμένου στα κεφάλαια που αφορούν στις σχετικές διαστάσεις της παρούσας έκθεσης. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι ερευνητές του NIEM χρησιμοποίησαν τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεθόδους για τη συλλογή 

και την παροχή δεδομένων σχετικά με τους δείκτες αποτελεσμάτων. Οι πηγές ποιοτικών δεδομένων 

περιέλαβαν ημιδομημένες συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης με εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες 

που εργάζονται με ΔΔΠ (όπως εκπαιδευτικοί, δικηγόροι και κοινωνικοί λειτουργοί), ομάδες εστίασης 

με αναγνωρισμένους πρόσφυγες και ΔΔΠ, καθώς και συζητήσεις μεταξύ ομότιμων στο πλαίσιο των 

συναντήσεων όλων των εθνικών ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων μερών κάθε χώρας που 

συμμετέχει στο NIEM.  Μέσω έρευνας γραφείου εξετάστηκαν πολιτικές,  νομικά έγγραφα, 

ακαδημαϊκά άρθρα, ερευνητικές εκθέσεις και έγιναν διαβουλεύσεις στη βάση διαδικτυακών 

ερωτημάτων που στάλθηκαν σε δημόσιες και επίσημες αρχές. Αυτό αποτέλεσε μια επιπλέον συμβολή 

στην ποιοτική έρευνα.  Οι πηγές ποσοτικών δεδομένων περιέλαβαν έρευνες για τους ΔΔΠ και με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς που εργάζονται με ΔΔΠ καθώς και στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν 

από τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές. Στην Ουγγαρία, η Menedék δημιούργησε ένα  δείγμα 

χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων των πελατών της. 

Τα δείγματα ποικίλλουν ως προς το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, το καθεστώς 

απασχόλησης, τις χώρες καταγωγής και την οικογενειακή κατάσταση. Οι συμμετέχοντες 

προσεγγίστηκαν μέσω διαφόρων διαύλων, συμπεριλαμβανομένων τοπικών ΜΚΟ οι οποίες 

εργάζονται με την ομάδα στόχο, εγκαταστάσεων υποδοχής, προσωπικών επαφών, της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, πολιτιστικών διαμεσολαβητών, πλατφορμών κοινωνικής 

δικτύωσης και βάσεων δεδομένων διαφόρων οργανώσεων. Η συμμετοχή ήταν εθελοντική και δεν 

δόθηκε καμία αποζημίωση. Κατά τη διάρκεια των περισσότερων συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης 

παρασχέθηκε διερμηνεία. 

H πανδημία COVID-19 και η έλλειψη ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε μελέτες τέτοιου τύπου 

αναφέρθηκαν ως οι μεγαλύτερες προκλήσεις κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου. Για παράδειγμα, 

πολλές δομές υποδοχής αντιμετώπιζαν προβλήματα στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών των 

ανθρώπων και ως εκ τούτου ήταν λιγότερο διαθέσιμες σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους στην έρευνα. 

Λόγω των περιορισμών που σχετίζονταν με την πανδημία, σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες ήταν πιο 

περίπλοκο να οργανωθούν δια ζώσης συναντήσεις. Οι διαδικτυακές συνεντεύξεις αποδείχθηκαν 

λιγότερο παραγωγικές από τις δια ζώσης συνεντεύξεις, κυρίως λόγω ζητημάτων εμπιστοσύνης. 

Επιπλέον, οι ερευνητές έπρεπε να αντιμετωπίσουν ορισμένες ειδικές για κάθε χώρα προκλήσεις, 

όπως ο μικρός αριθμός των ΔΔΠ ή το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μερικοί κρατικοί φορείς 

και ΜΚΟ δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αυτών που απολαύουν καθεστώτος πρόσφυγα και αυτών που 

τελούν υπό επικουρική προστασία στο έργο και τα προγράμματά τους. 

2. Κύρια αποτελέσματα: Τρέχουσα κατάσταση για το 2021

2.1 Η έντονη απόκλιση επιμένει 

Η ποιότητα των προσπαθειών των κυβερνήσεων για την ένταξη των προσφύγων παρουσιάζει 

έντονες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Τα συγκριτικά αποτελέσματα του NIEM 2021 

επιβεβαιώνουν τα προηγούμενα ευρήματα από το 2017, σύμφωνα με τα οποία, οι χώρες 

προσφέρουν πολύ διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 

Και στις 12 διαστάσεις που μετρήθηκαν, η μέση απόσταση μεταξύ της χώρας με την υψηλότερη και 

της χώρας με τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι 59,4 μονάδες σε κλίμακα 0-100. Η μεγαλύτερη 
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διαφορά εντοπίζεται στην εκμάθηση γλωσσών και στον κοινωνικό προσανατολισμό, με 92,7 

μονάδες να χωρίζουν τις χώρες που βρίσκονται στο ανώτατο και στο κατώτατο άκρο των 

αποτελεσμάτων. Ακόμη και στην οικογενειακή επανένωση, τη διάσταση με τη μικρότερη διαφορά, 

37,8 μονάδες χωρίζουν τη χώρα με την υψηλότερη από τη χώρα με τη χαμηλότερη βαθμολογία. 

Το μοτίβο αυτό ισχύει και για τις τρεις πτυχές της ολοκληρωμένης ένταξης των προσφύγων 

που αξιολογήθηκαν και αφορούν στο νομικό πλαίσιο, τις πολιτικές που υποστηρίζουν ενεργά την 

ένταξη και στη συνεργατική εφαρμογή των πολιτικών. Σε μια συνολική άθροιση αυτών των 

ξεχωριστών τύπων δεικτών, γίνεται επίσης ορατή η μεγάλη διασπορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των 

14 χωρών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η συνολική κατάταξη εξακολουθεί να μην προσμετρά 

τους δημόσιους προϋπολογισμούς που δαπανώνται για την ένταξη των προσφύγων, τη 

διαθεσιμότητα δεδομένων, την αξιολόγηση και τα αποτελέσματα της ένταξης, τους δείκτες δηλαδή 

που προβλέπονται από το NIEM, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να αξιολογηθούν συγκριτικά λόγω των 

συνεχιζόμενων ελλείψεων στοιχείων. Παρ' όλα αυτά, παρουσιάζει ξεκάθαρα τα επιτεύγματα και τις 

ελλείψεις των κυβερνητικών απαντήσεων στην πρόκληση της ένταξης των προσφύγων στην Ευρώπη. 

Συνολικά Αποτελέσματα

Σουηδία 72,5   

Γαλλία 67,5   

Λιθουανία 62,6   

Ισπανία 61,4   

Τσεχία 58,5   

Ιταλία 52,9   

Κάτω Χώρες 52,6   

Λετονία 50,7   

Σλοβενία 50,1   

Ελλάδα 39,5   

Ρουμανία 38,5   

Βουλγαρία 37,1   

Πολωνία 36,9   

Ουγγαρία 32,8   

Μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των δεικτών ανά χώρα

Εξαιρετικά 

Ελλιπες

Οριακά 

Υποστηρικτικό

Μέτρια 

Υποστηρικτικό

Ευρέως 

Υποστηρικτικό

0-24.9 25-49.9 50-74.9 75-100

Ενώ τα συνολικά αποτελέσματα δείχνουν ότι και οι 14 χώρες έχουν είτε μέτρια είτε οριακά 

υποστηρικτικά πλαίσια ένταξης, μια διαφοροποιημένη απεικόνιση των συγκεντρωτικών 

αποτελεσμάτων αποκαλύπτει μια ευρύτερη διακύμανση. Σε ολόκληρη τη συγκριτική έκθεση του 

NIEM, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε σχέση με τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να λάβουν 

οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προκειμένου να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο που να είναι σύμφωνο 

με τα πρότυπα που απαιτούνται από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ. 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου: Αυτό το δομικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης 

προσέγγισης για την ενσωμάτωση των ΔΔΠ αναφέρεται στα νομικά πρότυπα τα οποία πρέπει να τηρεί 
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μια χώρα για να εξασφαλίσει τις πιο υποστηρικτικές συνθήκες πλαισίου. Σε όλες τις διαστάσεις το 

βήμα αυτό περιλαμβάνει δείκτες σχετικά με: 

o τους τύπους και τη διάρκεια των αδειών διαμονής,

o τις προϋποθέσεις για την απόκτηση μακροχρόνιας άδειας διαμονής, οικογενειακής

επανένωσης και ιθαγένειας

o την πρόσβαση σε δικαιώματα, υπηρεσίες και παροχές σε διάφορους τομείς

πολιτικής/διαστάσεις

Σουηδία 84,3

Ισπανία 82,6

Τσεχία 80,6

Λιθουανία 78,0

Γαλλία 76,5

Κάτω Χώρες 73,9

Ιταλία 73,0

Πολωνία 69,9

Σλοβενία 64,3

Λετονία 64,2

Ουγγαρία 58,4

Ρουμανία 57,7

Βουλγαρία 55,8

Ελλάδα 54,4

Μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των δεικτών ανά χώρα

Βήμα: Καθορισμός του 

Νομικού Πλαισίου

Εξαιρετικά 

Ελλιπές

Οριακά 

Υποστηρικτικό

Μέτρια 

Υποστηρικτό

Ευρέως 

Υποστηρικτικό

0-24.9 25-49.9 50-74.9 75-100

Σε αυτό το βήμα προς την ολοκληρωμένη ένταξη που σχετίζεται με τις νομικές διατάξεις που 

προωθούν την ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων και των δικαιούχων επικουρικής προστασίας, 

οι χώρες γενικά  επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Πέντε χώρες σημειώνουν αποτελέσματα 

με ευρεία υποστήριξη και όλες οι υπόλοιπες χώρες φαίνεται να έχουν μέτρια υποστηρικτικές 

συνθήκες. Αφενός, αυτά τα μάλλον θετικά αποτελέσματα αντανακλούν την κοινή νομοθεσία της ΕΕ 

για το άσυλο με τους δεσμευτικούς κανόνες για την παραμονή, την οικογενειακή επανένωση και την 

ισότιμη πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η υγεία ή η κοινωνική 

ασφάλιση. Αφετέρου, οι σημαντικές διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των 

αποτελεσμάτων των χωρών εγείρουν το ερώτημα της ορθής εφαρμογής του κοινού νομικού πλαισίου 

και του κατά πόσον οι τρέχουσες νομικές υποχρεώσεις της ΕΕ επαρκούν για να εξασφαλίσουν 

εναρμονισμένα πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη. 

Βήμα: Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής: Αυτό το βήμα αναφέρεται στις πολιτικές, τους κανόνες 

και τις ρυθμίσεις που πρέπει να θεσπίσει μια χώρα για να υποστηρίξει την ένταξη των δικαιούχων σε 

όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής. Σε όλες τις διαστάσεις, το βήμα περιλαμβάνει δείκτες σχετικά 

με: 

o τη διαθεσιμότητα, το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια  στοχευμένων διατάξεων και

υπηρεσιών
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o διατάξεις για ομάδες ειδικών αναγκών και κριτήρια με βάση τις ανάγκες για την κατανομή

αγαθών και υπηρεσιών

o απουσία διοικητικών εμποδίων

o τέλη για τη μακροχρόνια διαμονή, την οικογενειακή επανένωση και την ιθαγένεια

o ευαισθητοποίηση/ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και των δικαιούχων

Βήμα: Δημιουργία του Πλαίσιου 

των Πολιτικών 

Σουηδία 74,4 

Γαλλία 61,5 

Σλοβενία 58,2 

Ισπανία 56,5 

Τσεχία 54,6 

Λετονία 52,9 

Λιθουανία 51,9 

Ιταλία 48,9 

Κάτω Χώρες 47,5 

Ρουμανία 37,6 

Βουλγαρία 37,4 

Πολωνία 35,7 

Ουγγαρία 34,1 

Ελλάδα 29,2 

Μέσος όρος βαθμολογίας όλων των δεικτών ανά χώρα 

Εξαιρετικά 

Ελλιπές

Οριακά 

Υποστηρικτικό

Μέτρια 

Υποστηρικτό

Ευρέως 

Υποστηρικτικό

0-24.9 25-49.9 50-74.9 75-100

Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τις πολιτικές που υποστηρίζουν την ένταξη αποκαλύπτουν τον 

βαθμό κατά τον οποίο οι κυβερνήσεις προχωρούν πέρα από την παθητική εφαρμογή ενός κατάλληλου 

νομικού πλαισίου  προς την ενεργό υποστήριξη των ατόμων υπό διεθνή προστασία στη διαδικασία 

εγκατάστασης και επίτευξης μακροπρόθεσμης ένταξης και ευημερίας. Για τη διασφάλιση ίσων 

ευκαιριών οι στοχευμένες πολιτικές και υπηρεσίες, όπου χρειάζονται, καθώς και η πρόσβαση χωρίς 

εμπόδια σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες βρίσκονται στον πυρήνα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 

για την ένταξη. Αν και καμία από τις χώρες NIEM δεν καταφέρνει στη συνολική της βαθμολογία να 

επιδείξει υποστηρικτικές συνθήκες άνω του μέτριου, οι μισές από τις 14 αυτές χώρες αρκούνται σε 

ένα πλαίσιο πολιτικής που είναι μόνο οριακά υποστηρικτικό. 
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Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία: Αυτό είναι στοιχείο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την 

ενσωμάτωση των ΔΔΠ και αναφέρεται στις προσπάθειες για την ανάπτυξη, τον συντονισμό και την 

εφαρμογή μιας συνολικής κυβερνητικής και κοινωνικής αντιμετώπισης του ζητήματος. Συνεπάγεται 

την ύπαρξη μιας συνολικής στρατηγικής, την ενδοκυβερνητική συνεργασία, τη συνέργεια με 

κοινωνικούς φορείς, την προώθηση της συμμετοχής και την αναγνώριση ότι η ένταξη αποτελεί 

πρόκληση και για την κοινωνία υποδοχής. Στις διάφορες διαστάσεις, το βήμα περιλαμβάνει δείκτες 

για: 

o την ύπαρξη και εφαρμογή μιας συνολικής πολιτικής/στρατηγικής ένταξης των προσφύγων

o την ενσωμάτωση σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής

o τον πολυεπίπεδο και πολυτομεακό συντονισμό με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους

κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών

o την αναγνώριση της ένταξης ως αμφίδρομης διαδικασίας και την υποστήριξη ενός ενεργού

ρόλου εκ μέρους της κοινωνίας υποδοχής

o την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΔΔΠ στην κοινωνία και στη χάραξη πολιτικών ένταξης

Γαλλία 56,4

Σουηδία 56,0

Λιθουανία 51,0

Κάτω Χώρες 40,9

Ιταλία 38,1

Ισπανία 34,5

Τσεχία 33,5

Ελλάδα 30,9

Λετονία 24,8

Σλοβενία 24,3

Ρουμανία 13,8

Βουλγαρία 9,4

Ουγγαρία 0,0

Πολωνία 0,0

Βήμα: Υλοποίηση και 

Συνεργασία

Μέσος όρος βαθμολογίας όλων των δεικτών ανά χώρα 

Εξαιρετικά 

Ελλιπές

Οριακά 

Υποστηρικτικό

Μέτρια 

Υποστηρικτό

Ευρέως 

Υποστηρικτικό

0-24.9 25-49.9 50-74.9 75-100

Υπό μία έννοια, η εξέταση των δεικτών που υπάγονται στο Βήμα Υλοποίηση και Συνεργασία είναι 

πολύ αποκαλυπτική. Με απλά λόγια, καταδεικνύει το αν μια κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρά την 

ολοκληρωμένη ένταξη: με μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, με διαρκή προσαρμογή των κύριων 

πολιτικών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΔΔΠ, με πραγματική συνεργασία σε όλα τα 

επίπεδα της κυβέρνησης και σε συνέργεια με την κοινωνία των πολιτών, με δυνατότητα συμμετοχής 

και με επενδύσεις στην ικανότητα της κοινωνίας υποδοχής να υποδεχθεί τη μετανάστευση 

προσφύγων. Από την άποψη αυτή, μόνο τρεις χώρες επιτυγχάνουν τη μισή τουλάχιστον βαθμολογία 

και μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχουν μέτρια υποστηρικτικές συνθήκες. Μάλιστα, έξι χώρες 

θεωρείται  ότι στερούνται κρίσιμων διατάξεων στο πλαίσιο αυτού του βήματος. 
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2.2 Από το 2019 στο 2021: Στάσιμη συνολική ανάπτυξη και σταδιακές αυξητικές αλλαγές 

Την περίοδο 2019-2021 λίγα πράγματα άλλαξαν σε ό,τι αφορά τα πλαίσια ένταξης των προσφύγων 

στις 14 χώρες. Σε μια πολύ στατική εικόνα παγκοσμίως, οι αλλαγές ήρθαν σταδιακά και, αν και κάπως 

πιο έντονες σε ορισμένες διαστάσεις, δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική θετική εξέλιξη. Ως γενικό 

μοτίβο σε όλες τις χώρες, οι μικρές πρόοδοι που συντελέστηκαν αντισταθμίστηκαν από μικρές 

οπισθοδρομήσεις. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο των 

επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Όπως  δείχνει το κεφάλαιο 3, η υγειονομική, οικονομική και 

κοινωνική κρίση είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην ένταξη των προσφύγων, οι οποίες δεν 

αποτυπώνονται πλήρως από τους δείκτες του NIEM που εστιάζουν στα ισχύοντα νομικά και πολιτικά 

πλαίσια καθώς και τα πλαίσια εφαρμογής. 

Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία 

Μέσοι όροι των βαθμολογιών που αντιστοιχούν στους δείκτες που αξιολογήθηκαν σε κάθε Βήμα 

(εξαιρουμένων των επιπτώσεων της υποδοχής)  

Μέσος όρος από τη σύγκριση 12 διαστάσεων σε 14 χώρες στις Αξιολογήσεις NIEM 1, 2019 και NIEM  

2, 2021. 

Εξετάζοντας τους συνολικούς μέσους όρους των βαθμολογιών που επιτυγχάνουν οι 14 χώρες στα τρία 

αξιολογούμενα βήματα ως προς την ολοκληρωμένη ένταξη των προσφύγων το 2019 και το 2021, 

διαπιστώνεται μια ελάχιστη δυναμική που ισοδυναμεί με στασιμότητα, σε αντιδιαστολή με  τα 
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αποτελέσματα της Αξιολόγησης 1 του NIEM, η οποία για την περίοδο 2017-2019 κατέγραψε μια έστω 

και μικρή πρόοδο στο βήμα που σχετίζεται με τις πολιτικές και μια κάπως μεγαλύτερη βελτίωση στο 

βήμα που σχετίζεται με την εφαρμογή και τη συνεργασία. Στο βαθμό που το NIEM-14 μπορεί να 

θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό δείγμα των κρατών μελών της ΕΕ, θα μπορούσε κανείς να πει ότι 

μισή δεκαετία μετά τις αφίξεις του 2015/16, η διαδικασία βελτίωσης των αποσπασματικών και συχνά 

ελλιπών συνθηκών για την ένταξη των προσφύγων στην ΕΕ έχει  περιέλθει σε τέλμα. 

Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 σε όλες τις χώρες 

Σε καμία από τις 14 χώρες δεν υπήρξε εξέλιξη, θετική ή αρνητική, που θα οδηγούσε σε συνολική 

μεταβολή άνω των τεσσάρων βαθμών. Αν μη τι άλλο, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Λετονία ξεχωρίζουν 

ως χώρες που σημειώνουν κάποια πρόοδο, ενώ η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Σλοβενία ως χώρες 

που χάνουν έδαφος μεταξύ 2019 και 2021. 

Αντίθετα, κατά την προηγούμενη περίοδο αξιολόγησης 2017-2019, η Γαλλία, η Λετονία και η 

Λιθουανία σημείωσαν σημαντική βελτίωση άνω των δέκα μονάδων η καθεμία, λόγω 

μεταρρυθμίσεων που οδήγησαν σε ουσιαστικές βελτιώσεις. Ωστόσο, από το 2021, η προσπάθεια για 

καλύτερη υποστήριξη της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας είχε προφανώς καταστεί 

λιγότερο σημαντική προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις. 

Ένας άλλος τρόπος αξιολόγησης της δυναμικής των μεταβολών κατά την περίοδο 2019-2021 

είναι να εξετάσουμε τις περιπτώσεις ουσιαστικής αλλαγής. Αυτό το κάνουμε αναλύοντας το σε πόσες 
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περιπτώσεις μια χώρα ανέφερε είτε μια θετική είτε μια αρνητική εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα μια 

βαθμολογική αλλαγή άνω των δύο μονάδων συγκεντρωτικά για κάθε διάσταση και για κάθε ένα από 

τα τρία αξιολογούμενα βήματα προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ένταξης. 

Χώρες με αρνητικές μεταβολές Χώρες με θετικές μεταβολές

Ενσωμάτωση BG, HU, RO GR

Παραμονή CZ, GR, HU, LV, ES

Οικογενειακή Επανένωση GR, LV, NL, SE

Ιθαγένεια BG, GR, LV, LT, SE

Στέγαση CZ, PL, SL, ES GR, RO

Απασχόληση ES FR, GR, LV

Επαγγελματική Κατάρτιση PL, SL RO

Υγεία PL CZ, FR, RO

Κοινωνική Ασφάλιση BG, GR, RO, SL FR, LV, PL

Εκπάιδευση SL LV, RO

Εκμάθηση γλώσσας και κοινωνικός 

προσανατολισμός LV, SL CZ, GR, NL, SL

Δημιουργία γεφυρών HU, PL, RO BG, CZ, FR, LV, PL

Αναφορικά με εξελίξεις οι οποίες κατέληξαν σε μεταβολή 

Χώρες με θετικές και αρνητικές εξελίξεις την περίοδο 2019-2021

Αναφορικά με εξελίξεις οι οποίες κατέληξαν σε μεταβολή μεγαλύτερη των δύο μονάδων 

Σε επτά από τις δώδεκα διαστάσεις, υπάρχουν περισσότερες χώρες στις οποίες σημειώθηκαν θετικές 

εξελίξεις την περίοδο 2019-2021 από ό,τι χώρες με αρνητικές μεταβολές. Ωστόσο, στις διαστάσεις της 

ενσωμάτωσης, της διαμονής, της στέγασης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της κοινωνικής 

ασφάλισης, οι χώρες που κατέγραψαν αρνητικές εξελίξεις είναι περισσότερες από εκείνες στις οποίες 

σημειώθηκαν θετικές αλλαγές. Είναι αξιοσημείωτη η δυναμική στις τρεις διαστάσεις που σχετίζονται 

με τη νομική ένταξη. Σε ό,τι αφορά τη διάσταση της κατοικίας, αρνητικές μεταβολές καταγράφονται 

για πέντε χώρες, ενώ καμία χώρα δεν κατέγραψε κάποια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, όσον αφορά τις 

διαστάσεις της οικογενειακής επανένωσης και της ιθαγένειας, παρατηρείται αντίστροφη τάση, με 

τέσσερις χώρες να καταγράφουν θετικές μεταβολές στην πρώτη διάσταση και πέντε χώρες στη 

δεύτερη ενώ καμία χώρα δεν σημείωσε αρνητική εξέλιξη σε κάποια από τις δύο αυτές διαστάσεις. 

Συνολικά, κυριαρχούν οι θετικές εξελίξεις, με 36 περιπτώσεις χωρών που κατέγραψαν θετική 

μεταβολή σε μία από τις διαστάσεις και σε ένα από τα τρία στάδια (που αφορούσαν 11 χώρες), έναντι 

28 περιπτώσεων χωρών που κατέγραψαν αρνητική μεταβολή (που αφορούσαν 9 χώρες). Οι χώρες με 

καμία θετική εξέλιξη είναι η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Ισπανία ενώ οι χώρες που δεν είχαν αρνητικές 

εξελίξεις είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία. 

Διαφαίνονται επίσης κάποια γεωγραφικά μοτίβα. Από τις συνολικά 36 περιπτώσεις χωρών 

που κατέγραψαν κάποια θετική μεταβολή σε μία από τις διαστάσεις, σε 19 περιπτώσεις αυτό 

αφορούσε κάποια από τις οκτώ χώρες του ΝΙΕΜ στην Ανατολική, Κεντρική και Νοτιοανατολική 

Ευρώπη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 ή αργότερα. Όσον αφορά τις περιπτώσεις αρνητικών 

εξελίξεων, 22 από τις 28 περιπτώσεις αφορούσαν σε μία από αυτές τις χώρες, πράγμα που σημαίνει 

ότι η ομάδα αυτή υπερεκπροσωπείται στη συνολική δυναμική των αλλαγών και ειδικότερα σε ό,τι 

αφορά αρνητικές εξελίξεις. Όταν εξετάζονται οι χώρες που εκτέθηκαν περισσότερο στις αφίξεις 
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προσφύγων κατά μήκος των κύριων μεταναστευτικών οδών προς την ΕΕ (Δυτική και Κεντρική 

Μεσόγειος, Βαλκανική και Ανατολική Μεσόγειος) κατά την περίοδο αναφοράς 2019-2021 - δηλαδή, 

η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Σλοβενία - κυριαρχούν 

σαφώς οι αρνητικές μεταβολές με 20 περιπτώσεις έναντι 14 περιπτώσεων βελτίωσης. Ωστόσο, πρέπει 

να σημειωθεί ότι η Ιταλία είναι η μόνη χώρα μεταξύ των 14 χωρών του NIEM που παρουσίασε ένα 

εντελώς σταθερό πλαίσιο κατά την περίοδο 2019-2021, χωρίς καμία περίπτωση θετικής ή αρνητικής 

εξέλιξης.  Σε μεγάλο βαθμό, σταθερά είναι επίσης και τα πλαίσια ένταξης των προσφύγων της Γαλλίας, 

των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας, κράτη που αποτελούν παραδοσιακές χώρες προορισμού αλλά 

είναι λιγότερο εκτεθειμένα στις αφίξεις προσφύγων στην ΕΕ. Σε αυτή την ομάδα καταγράφονται δέκα 

περιπτώσεις βελτίωσης που δεν συνοδεύονται από καμία περίπτωση αρνητικής εξέλιξης. 

Αριθμός χωρών με αρνητική αλλαγή Αριθμός χωρών με θετική αλλαγή 

Κατάταξη ανά διάσταση 

Δεδομένης της συνολικής πολύ στατικής κατάστασης, αξίζει επίσης να διερευνηθούν οι διαστάσεις 

στις οποίες επικρατεί μια δυναμική αλλαγής. Οι τομείς με τον μεγαλύτερο αριθμό χωρών που έχουν 

καταγράψει κάποιου είδους αλλαγή (θετική ή αρνητική) είναι η κοινωνική ασφάλιση και η 

δημιουργία γεφυρών (επτά χώρες η καθεμία), ακολουθούμενες από τη στέγαση (έξι χώρες). Αντίθετα, 

οι λιγότερο δυναμικές διαστάσεις με τον μικρότερο αριθμό χωρών που έχουν δει κάποιου είδους 

(θετικές ή αρνητικές) εξελίξεις είναι η επαγγελματική κατάρτιση και η εκπαίδευση (τρεις χώρες η 

καθεμία).  

Η ακόλουθη επισκόπηση απεικονίζει τις διαστάσεις του πλαισίου ένταξης των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας όπου σημειώθηκε πρόοδος ή υποχώρηση για κάθε μία από τις 14 χώρες καθώς 

και το σε ποια από τα βήματα προς την ολοκληρωμένη ένταξη των προσφύγων αφορούσαν οι αλλαγές 

αυτές (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εξελίξεις που οδήγησαν σε αλλαγή άνω των δύο βαθμών στη 

βαθμολόγηση). Το Μέρος ΙΙ της παρούσας έκθεσης παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις 

εξελίξεις αυτές σε όλες τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς μεταβολής της 

βαθμολογίας για κάθε χώρα.  
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3. Ο αντίκτυπος του COVID-19: το μεγάλο πλήγμα

Υπάρχει πληθώρα στοιχείων που αποδεικνύουν  ότι η πανδημία COVID-19, που ξέσπασε την άνοιξη 

του 2020 είχε δυσανάλογα αρνητικό αντίκτυπο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ζώντας 

εξαιρετικά ανασφαλείς ζωές στο περιθώριο της κοινωνίας, οι πρόσφυγες έχουν γίνει ακόμη πιο 

ευάλωτοι λόγω των μέτρων και των περιορισμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η πανδημία 

ανέδειξε επίσης τις υφιστάμενες ανισότητες στην πρόσβαση των προσφύγων σε βασικές υπηρεσίες. 

Παρόλο που οι δείκτες νομικής, πολιτικών και εφαρμογής και συνεργασίας στην παρούσα έρευνα 

αντανακλούν τον αντίκτυπο της πανδημίας στην ένταξη των προσφύγων, μόνο σε λίγες περιπτώσεις 

παρατηρήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις του COVID-19 σε διάφορους τομείς ένταξης σε αυτόν τον γύρο 

αξιολόγησης του NIEM. Συνολικά και σε γενικές γραμμές, οι χώρες που έχουν καλές επιδόσεις στην 

ένταξη των προσφύγων, φαίνεται να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις αρνητικές επιπτώσεις της 

πανδημίας ενώ άλλες χώρες ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν μεγαλύτερες προκλήσεις στην ικανοποίηση 

των αναγκών των προσφύγων κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτή η ενότητα παρέχει ένα πλαίσιο 

κατανόησης των γενικών ευρημάτων που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση και απεικονίζει τον 

τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι χώρες αυτές σε ό,τι αφορά τα πλαίσια ένταξης των προσφύγων 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία δοκίμασε τις αντοχές όλων αυτών των χωρών. 

3.1 Πρόσβαση στην προστασία και τη νομική ένταξη 
 Οι επίσημες στατιστικές για όλες τις χώρες δείχνουν ότι το 2020 ο αριθμός των αιτούντων άσυλο 

μειώθηκε σημαντικά λόγω του κλεισίματος των συνόρων και των περιορισμών στις μετακινήσεις που 

επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι διαδικασίες ασύλου επηρεάστηκαν σε μεγάλο 

βαθμό από εμπόδια που σχετίζονται με την επιβολή καραντίνας και τις εξετάσεις για την πρόσβαση 

στα συστήματα υποδοχής καθώς επίσης και από καθυστερήσεις και αναστολή σε μεγάλο βαθμό των 

εν εξελίξει διαδικασιών, όπως αναφέρθηκε στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία και 

τη Ρουμανία. Οι παροχές που σχετίζονται με τις υλικές συνθήκες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης 

της στέγασης, έπρεπε να παραταθούν, ακόμη και για όσους δεν θα είχαν πλέον δικαίωμα σε αυτές, 

καθώς δεν ήταν δυνατή η ομαλή μετάβαση σε μια πορεία ένταξης για τα άτομα που έλαβαν καθεστώς 

προστασίας, όπως συνέβη για παράδειγμα στην Ιταλία και τη Λετονία. Τα προγράμματα 

επανεγκατάστασης ανεστάλησαν επίσης στη Σουηδία, μια χώρα στην οποία κατά τα άλλα το σύστημα 

υποδοχής επηρεάστηκε λιγότερο αρνητικά από ό,τι σε άλλες χώρες. Στη Λετονία, επίσης, οι αιτήσεις 

ασύλου συνέχισαν να γίνονται δεκτές και όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονταν είτε διαδικτυακά 

είτε υπό συνθήκες σύμφωνες με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κήρυξε η κυβέρνηση τον 

Μάρτιο του 2020. Υπό αυτό το πρίσμα, η κατάσταση στη Λετονία έμοιαζε με εκείνη στην Τσεχία, τη 

Γαλλία και τις Κάτω Χώρες.  

Από την άλλη μεριά, η Ουγγαρία, εξακολουθούσε να κρατά τους αιτούντες άσυλο σε ζώνες 

διέλευσης όταν κηρύχτηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Μάρτιο του 2020. Η είσοδος ήταν ήδη 

πολύ σποραδική μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2020 και μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαρακτήρισε την τοποθέτηση αιτούντων άσυλο σε ζώνες διέλευσης ως 

παράνομη κράτηση, η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει εντελώς τις ζώνες αυτές τον Μάρτιο του 

2020. Έτσι, ενώ υπήρχαν αιτούντες άσυλο στις ζώνες διέλευσης μέχρι τον Μάιο του 2020, δεν 

υπήρχαν νέες αφίξεις κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.  
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Διαμονή και ιθαγένεια 

Η πλειονότητα των χωρών παρέτεινε την ισχύ των αδειών παραμονής που έληξαν κατά τη διάρκεια 

των περιορισμών και απαγορεύσεων κυκλοφορίας. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές αναφέρθηκαν 

σημαντικές καθυστερήσεις στις διοικητικές δομές όπου εκδίδονται οι αιτήσεις αδειών διαμονής, οι 

ανανεώσεις και οι πολιτογραφήσεις. Για παράδειγμα, στη Σλοβενία οι ΜΚΟ ανέφεραν καθυστερήσεις 

και δυσκολίες στην πρόσβαση στις διοικητικές υπηρεσίες. Πριν από την πανδημία, οι ΜΚΟ συνόδευαν 

τους ΔΔΠ σε δια ζώσης συναντήσεις, αν αυτοί χρειάζονταν υποστήριξη.  Επιπλέον, ορισμένοι πιθανοί 

αιτούντες  αντιμετώπισαν εμπόδια στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων πολιτογράφησης, λόγω των 

μέτρων κατά της πανδημίας (π.χ. απώλεια θέσεων εργασίας που επηρεάζουν τη διάρκεια και 

συνέχεια των οικονομικών μέσων, αναστολή των μαθημάτων γλώσσας, κ.λπ). Από την άλλη πλευρά, 

λόγω της απουσίας των περιορισμών και απαγορεύσεων κυκλοφορίας στη Σουηδία, η πανδημία δεν 

είχε καμία επίπτωση σε θέματα που σχετίζονται με τις άδειες παραμονής.  

Οικογενειακή επανένωση 

Η οικογενειακή επανένωση επηρεάστηκε σοβαρά από την πανδημία καθώς στις περισσότερες χώρες 

υπήρξε de facto πάγωμα των διαδικασιών και των θεωρήσεων και καθυστερήσεις στις διοικητικές 

διαδικασίες. Η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με το πότε και το πώς θα αλλάξει η κατάσταση αύξησε 

την ψυχολογική πίεση σε πολλούς ΔΔΠ. Στη Γαλλία, το 2020, ακόμη και μετά την επαναλειτουργία 

των περισσότερων πρεσβειών και προξενείων που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της πρώτης φοράς που 

επιβλήθηκαν περιορισμοί ή ολική απαγόρευση κυκλοφορίας, η πρόσβαση στη χώρα επιτρεπόταν 

μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις στις οποίες δεν συμπεριλαμβανόταν η οικογενειακή επανένωση. 

Η απόφαση αυτή ανεστάλη τον Ιανουάριο του 2021 με απόφαση του Γαλλικού Συμβουλίου της 

Επικρατείας, το οποίο έκρινε ότι αποτελούσε σοβαρή παραβίαση του δικαιώματος στην οικογενειακή 

ζωή. Από την άλλη πλευρά, η Σουηδία συνέχισε να εκδίδει άδειες διαμονής στο εξωτερικό και 

επέτρεπε την είσοδο στη χώρα σε όσους διέθεταν έγκυρη άδεια. 

3.2 Ενσωμάτωση και απoκρίσεις σε όλους τους τομείς των πολιτικών ένταξης 

Ενσωμάτωση 

Η πανδημία ανέδειξε τη σημασία της ενσωμάτωσης, αποκαλύπτοντας το χάσμα μεταξύ του 

σχεδιασμού και της εφαρμογής στην πράξη των διαφόρων διαστάσεων ενός πλαισίου ένταξης των 

προσφύγων.  Σε ορισμένες χώρες, η υιοθέτηση νέων στρατηγικών καθυστέρησε κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, γεγονός που εμπόδισε την ενσωμάτωση των πολιτικών ένταξης. Για παράδειγμα, ενώ η 

ενσωμάτωση θεωρήθηκε βασικό ζήτημα στην πολιτική ένταξης που έχει θεσμοθετήσει η Λετονία, 

ούτε η πανδημία που βρισκόταν σε εξέλιξη δεν θεωρήθηκε επαρκής λόγος για να συγκληθεί 

συνάντηση για τον συντονισμό των λύσεων στα διάφορα προβλήματα της ένταξης, η αντιμετώπιση 

των οποίων εξαρτώνταν εκείνη την περίοδο από τις δυνατότητες των ΜΚΟ. Τελικά, η επείγουσα 

ανάγκη καλύτερου συντονισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας οδήγησε την αρμόδια 

κοινοβουλευτική επιτροπή να ζητήσει από το Υπουργείο Πρόνοιας να συγκαλέσει το συντομότερο 

δυνατό μια συνάντηση για το ζήτημα αυτό. Παρόλο που η συνάντηση τελικά δεν έλαβε χώρα, 

προετοιμάστηκε το έδαφος για μια συζήτηση σχετικά με άλλες λύσεις και σενάρια για τον συντονισμό 

της πολιτικής. 
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Στέγαση 

Σε γενικές γραμμές, κατά τη διάρκεια της πανδημίας επιδεινώθηκαν για τους ΔΔΠ τα ζητήματα 

στέγασης όπως η ανεπαρκής υποστήριξη, η δύσκολη πρόσβαση, οι διακρίσεις και το υψηλό κόστος. 

Οι πρόσφυγες συχνά ζούσαν σε υπερπλήρη καταλύματα και ήταν περισσότερο εκτεθειμένοι στον 

κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό COVID-19. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις 

οι ΔΔΠ δυσκολεύονται οικονομικά να ανταπεξέλθουν στα υψηλά ενοίκια και τις εγγυήσεις που πρέπει 

να καταβάλλουν για την ενοικίαση ενός σπιτιού, κόστος το οποίο συχνά υπερβαίνει σημαντικά τις 

οικονομικές τους δυνατότητες, το συμπέρασμα είναι ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας 

επιδείνωσαν γενικά τη στεγαστική κατάσταση και αύξησαν τον κίνδυνο έλλειψης στέγης. Ως 

αντίμετρο, η Γαλλία αύξησε την παροχή επείγουσας στέγασης για να μειώσει τον αριθμό των αστέγων 

και πολλοί ΔΔΠ που ζούσαν σε καταυλισμούς ή στους δρόμους επωφελήθηκαν από αυτό το μέτρο.  

Αν και τεχνικά δεν είναι νόμιμο, στη Λετονία η αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλης και οικονομικά 

προσιτής στέγασης σήμαινε μερικές φορές ότι άτομα με καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικό καθεστώς 

αναγκάζονταν να μείνουν σε κέντρα αιτούντων άσυλο, κάτι που αποδείχθηκε επικίνδυνο, καθώς τον 

Απρίλιο του 2021 η εμφάνιση κρουσμάτων σε κέντρα αιτούντων άσυλο ανάγκασε ορισμένες 

οικογένειες να μπουν σε καραντίνα.  Σε ευρύτερη κλίμακα, ο υπερπληθυσμός στους καταυλισμούς 

της Ελλάδα, ιδίως στα λεγόμενα hot spots (κέντρα καταγραφής προσφύγων), εγκυμονούσε σοβαρούς 

κινδύνους για την υγεία. 

Απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ασφάλιση 

Η πανδημία είχε μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, ιδίως στους τομείς στους οποίους οι ΔΔΠ 

βρίσκουν συχνά απασχόληση (π.χ. εστίαση, ξενοδοχειακά, κατασκευές, μεταποίηση). Για 

παράδειγμα, στη Ρουμανία πολλοί  ΔΔΠ ανέφεραν ότι ήταν από τους πρώτους που έχασαν τις θέσεις 

εργασίας τους όταν οι επιχειρήσεις επλήγησαν από την πανδημία.  Τα μέτρα κατά της πανδημίας 

έχουν καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και την 

εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση για τους ΔΔΠ σε όλες τις χώρες, με πλήρη ή μερική 

αναστολή των προσφορών επαγγελματικής κατάρτισης (ή αδυναμία υλοποίησής τους ηλεκτρονικά) 

όπως αναφέρθηκε στη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γαλλία και τη Ρουμανία. Στην Ελλάδα, η πανδημία 

καθυστέρησε κάθε πρόοδο στην υλοποίηση του σχεδίου επαγγελματικής κατάρτισης. Η διαδικτυακή 

κατάρτιση σε μεγάλο βαθμό αντικατέστησε τα δια ζώσης προγράμματα, φέρνοντας σε μειονεκτική 

θέση τους ΔΔΠ που δεν είχαν πρόσβαση σε ψηφιακές συσκευές. Τα γραφεία εργασίας στην Πολωνία, 

σύμφωνα με τους ΔΔΠ, περιόρισαν την προσφορά εργασίας λόγω των μέτρων και των περιορισμών. 

Στη Σλοβενία, οι δύο ειδικοί της υπηρεσίας απασχόλησης για την υποστήριξη των ΔΔΠ αποσπάστηκαν 

για να ασχοληθούν με άλλες υποθέσεις και θέματα. Η πρόσβαση στην κρατική κοινωνική στήριξη, η 

οποία παρέχεται μεταξύ άλλων και σε περιπτώσεις απώλειας εργασίας, αναφέρθηκε ως δύσκολη και 

ανεπαρκής στη Βουλγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβενία. Αντίθετα, η Σουηδία παρέχει πληροφορίες 

σε διάφορες γλώσσες και όλα τα διοικητικά συμβούλια των νομαρχιών έχουν λάβει εντολή από το 

κράτος να ενισχύσουν την πληροφόρηση σε ότι αφορά το ζήτημα αυτό μέσω διαφόρων διαύλων. Η 

Ιταλία εισήγαγε τη νομιμοποίηση των αλλοδαπών εργαζομένων σε συγκεκριμένους τομείς για να 

βελτιώσει την κατάσταση στην αγορά εργασίας και για να εξασφαλίσει επαρκή επίπεδα ατομικής και 

συλλογικής υγειονομικής προστασίας. Η διαδικασία αυτή άνοιξε και για τους αιτούντες άσυλο, 

επιτρέποντάς τους τη μετατροπή του καθεστώτος τους και τη δυνατότητα έκδοσης  άδειας εργασίας. 

Υγεία 

Οι σοβαρές απειλές για την υγεία και οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης καθώς και στον αριθμό των ασθενών επηρέασαν τόσο τους ΔΔΠ όσο και 

τον γενικό πληθυσμό.  Όμως, πολυάριθμα ευρήματα από όλες τις χώρες δείχνουν ότι οι μετανάστες 
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επλήγησαν περισσότερο, όσον αφορά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, τον αριθμό των ατόμων που 

νοσηλεύτηκαν στην εντατική και των θανάτων. Η ενημέρωση των ΔΔΠ σχετικά με τα ισχύοντα μέτρα, 

τις οδηγίες υγιεινής και τις εκστρατείες εμβολιασμού αναδείχθηκε σε μεγάλη πρόκληση. Ορισμένες 

χώρες υιοθέτησαν πρόσθετα μέτρα για την ενημέρωση των μεταναστών και των ΔΔΠ. Για 

παράδειγμα, η Ιταλία δημιούργησε μια πολύγλωσση ηλεκτρονική πύλη που περιέχει κανόνες και 

ρυθμίσεις σχετικά με τον COVID-19. Ωστόσο, ορισμένες χώρες καθυστέρησαν να παράσχουν 

επικαιροποιημένες πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες σχετικά με την πανδημία και την εκστρατεία 

εμβολιασμού, γεγονός που αύξησε τους κινδύνους για την υγεία των  ΔΔΠ. Για παράδειγμα, στην 

Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και σε κάποιο βαθμό και στη Λετονία, οι ΜΚΟ ήταν αυτές που συνέλεγαν 

και παρείχαν πληροφορίες στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες σχετικά με τον COVID-19 και τα μέτρα 

που έλαβε η κυβέρνηση. Θετικό ήταν το γεγονός ότι όταν ξεκίνησαν τα προγράμματα εμβολιασμού 

για τον COVID-19 οι αιτούντες άσυλο και οι ΔΔΠ αντιμετωπίστηκαν ισότιμα με τους πολίτες και των 

14 χωρών του ΝΙΕΜ. 

Εκπαίδευση 

Οι επιπτώσεις του COVID-19 στον τομέα της εκπαίδευσης ήταν σημαντικές. Όταν τα μαθήματα 

μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο το 2020, οι σημαντικότερες προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν 

οι ΔΔΠ ήταν η εξασφάλιση του εξοπλισμού που απαιτείται για την παρακολούθηση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, η έλλειψη επαρκών τεχνικών δεξιοτήτων και γνώσεων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τα γλωσσικά εμπόδια που δεν επέτρεπαν στους γονείς να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας και να τα στηρίξουν στο 

εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών. Αυτό που αναφέρθηκε ως καλή πρακτική ήταν το γεγονός ότι 

το κρατικό πρόγραμμα ένταξης στην Τσεχία επέτρεψε τη χρήση των κονδυλίων του για την προμήθεια 

απαραίτητου εξοπλισμού όπως φορητοί υπολογιστές και διαδικτυακές κάμερες.  Στην Πολωνία, στο 

πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό ειδικά για αλλοδαπούς 

μαθητές και διατέθηκε ελεύθερα σε μια  εκπαιδευτική πλατφόρμα.  Εν μέσω πολλών προβλημάτων 

στη Λετονία, μέσα στο πλαίσιο ενός προγράμματος υπό την καθοδήγηση του Ερυθρού Σταυρού 

απασχολήθηκε ένας εκπαιδευτικός που υποστήριζε 17 παιδιά τόσο εντός όσο και εκτός ενός κέντρου 

αιτούντων άσυλο, εξυπηρετώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού στη δεδομένη 

συγκυρία  που δημιούργησαν οι συνθήκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Το έργο κρίθηκε 

εξαιρετικά επιτυχημένο. 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός  

Η πλειονότητα των χωρών ανέστειλε τα προγράμματα γλωσσικής και κοινωνικής μάθησης κατά τη 

διάρκεια των περιορισμών και των απαγορεύσεων μετακίνησης και τα μετέτρεψε αργότερα σε 

διαδικτυακά προγράμματα, γεγονός που δημιούργησε σοβαρές προκλήσεις για τη διαδικασία 

ένταξης. Στη Γαλλία, παρατηρήθηκε πραγματική κάμψη στη μάθηση. Κατά συνέπεια, οι γλωσσικές 

δεξιότητες των ΔΔΠ υποχώρησαν ραγδαία μέσα σε λίγους μήνες. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου 

κύματος περιορισμών και απαγορεύσεων, η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας οργανώθηκε σε ημι-

στελεχωμένες εκ περιτροπής τάξεις, οι οποίες συνεπάγονταν βραδύτερη πρόοδο, με συνέπειες για τα 

περαιτέρω βήματα της διαδικασίας ένταξης (πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, την 

απασχόληση, τη στέγαση κ.λπ.)  Οι αξιολογήσεις έδειξαν επίσης ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν 

αποτελεσματική μόνο για τους ΔΔΠ που είχαν ήδη ένα μεσαίο επίπεδο γνώσεων των γαλλικών και 

βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Η μετάβαση στα διαδικτυακά εργαλεία έγινε με καταιγιστικούς 

ρυθμούς σε όλες τις χώρες του NIEM. Στη Σουηδία, η μετάβαση αυτή ήταν κάπως ευκολότερη, καθώς 

η χώρα ήδη διέθετε πολλά ψηφιοποιημένα εργαλεία μάθησης πριν από την έναρξη της πανδημίας. 
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Στην Ουγγαρία (όπου δεν υπάρχουν δημόσια χρηματοδοτούμενα μαθήματα γλώσσας και κοινωνικού 

προσανατολισμού), οι ΜΚΟ που παρείχαν δωρεάν μαθήματα γλώσσας επισήμαναν ότι τα 

διαδικτυακά μαθήματα είχαν θετικά αποτελέσματα. Παρά τις σκληρότερες συνθήκες διαβίωσης, 

λόγω των οποίων οι ΔΔΠ είχαν ακόμη λιγότερα κίνητρα ή δυνατότητες να μάθουν ουγγρικά, 

περισσότεροι άνθρωποι προσέφεραν εθελοντικά  διαδικτυακά μαθήματα της ουγγρικής γλώσσας, 

στα οποία συμμετείχαν οι ΔΔΠ που δεν ήταν σε θέση να συμμετάσχουν σε δια ζώσης μαθήματα.  

Ομοίως, στην Τσεχία, όσον αφορά τον κοινωνικό προσανατολισμό αναφέρθηκε ότι η μεταφορά της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο ήταν επωφελής για τη διοργάνωση σεμιναρίων. Το 

γεγονός ότι άνθρωποι από όλη τη χώρα μπορούσαν εύκολα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα 

θεωρήθηκε θετικό.   

(Ξανα-)Χτίζοντας Γέφυρες 

Η πανδημία και τα λουκέτα σήμαναν την απώλεια κοινωνικών δεσμών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των μελών της κοινωνίας υποδοχής και των προσφύγων, αυξάνοντας την απομόνωσή τους. Κατά τη 

διάρκεια των μέτρων και των περιορισμών, η πλειονότητα των χωρών ανέστειλε τα περισσότερα από 

τα προγράμματα που προωθούσαν τη συμμετοχή των ΔΔΠ στα κοινά με την παράλληλη εμπλοκή των 

μελών της κοινωνίας υποδοχής. Ωστόσο, στη Γαλλία το πρόγραμμα Volont'R (εθελοντισμός σε 

υπηρεσίες πολιτών που χρηματοδοτείται από το κράτος) προσαρμόστηκε ώστε να διευκολύνει τους 

νέους ΔΔΠ, μεταφράζοντας τα προστατευτικά μέτρα δημόσιας υγιεινής που σχετίζονται με τον COVID-

19. Στη Λετονία, παρόλο που οι ευκαιρίες για συμμετοχή στην τοπική κοινότητα μειώθηκαν,

επιβεβαιώθηκε ακόμη περισσότερο η μεγάλη επιτυχία του προγράμματος ατομικής καθοδήγησης

στο πλαίσιο του συστήματος  ένταξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι μέντορες ήταν δημιουργικοί

και εφευρετικοί σε ό,τι αφορά τους τρόπους παροχής βοήθειας στους ΔΔΠ, συμπεριλαμβανομένων

των εξ αποστάσεως συναντήσεων και διαβουλεύσεων. Στην Ουγγαρία, οι περισσότερες από τις ΜΚΟ

και τις εκκλησιαστικές οργανώσεις που εργάζονται με ΔΔΠ ξεκίνησαν διαδικτυακά προγράμματα για

να συνδέσουν τους ΔΔΠ μεταξύ τους και με την κοινωνία υποδοχής κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός που αναφέρθηκε από τις χώρες του NIEM ήταν ότι οι οργανώσεις που

διοικούνταν από άτομα με προσφυγική εμπειρία αντιμετώπισαν την πανδημία με πολύ ενεργό τρόπο

και κατά συνέπεια κέρδισαν την αναγνώριση από τις τοπικές κοινότητές τους. Ένα καλό παράδειγμα

είναι το Ίδρυμα Women on the Road Foundation στην Πολωνία, το οποίο άρχισε να ράβει

προστατευτικές μάσκες για τους γιατρούς και τους ηλικιωμένους που ζουν στο Γκντανσκ και γύρω

από αυτό.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

Aποτελέσματα για κάθε διάσταση ένταξης του ΝΙΕΜ 
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4. Ενσωμάτωση
Η ενσωμάτωση είναι η ανάπτυξη, ο συντονισμός και η εφαρμογή μιας συνολικής κυβερνητικής 

απάντησης στο έργο της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Ξεκινά με την αναγνώριση 

ομάδων ειδικών αναγκών στην κύρια νομοθεσία και την εντολή σε όλα τα αρμόδια υπουργεία και 

υπηρεσίες να καταστήσουν την προστασία και την ένταξή τους μέρος της εργασίας τους. Μια 

εθνική στρατηγική μπορεί να καθοδηγήσει τις πολιτικές και τις δράσεις που εφαρμόζονται σε 

όλους τους τομείς πολιτικής και να δεσμεύσει όχι μόνο τις εθνικές αλλά και τις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Οι 

πολιτικές πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς, να αναθεωρούνται και να αναπτύσσονται περαιτέρω 

σε μια διαδικασία ανοικτή στην τεχνογνωσία και τη συμβολή των αρμόδιων και ενδιαφερομένων 

για την ένταξη φορέων. 

4.1. 2021 Αποτελέσματα ανά χώρα 

Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία 

<--  Λιγότερο ευνοϊκά    περισσότερο ευνοϊκά -- > 

Αξιολογούμενοι δείκτες: 

• Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

• Δεσμεύσεις στην εθνική στρατηγική για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

• Παρακολούθηση και επισκόπηση των πολιτικών για την ένταξη  δικαιούχων διεθνούς

προστασίας

4.2. Κύριες τάσεις από το 2019 έως το 2021 
Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών ένταξης των ΔΔΠ, οι κυβερνήσεις 

χρειάζονται μια εθνική στρατηγική που θα καθοδηγεί τις πολιτικές και τις δράσεις που εφαρμόζονται 

σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής. Από την άνοιξη του 2021, μεταξύ των χωρών που 

περιλαμβάνονται στο NIEM, η Τσεχία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Λετονία, η Λιθουανία,5 η Ισπανία 

και η Σουηδία διέθεταν εθνική στρατηγική για την ένταξη των ΔΔΠ, ενώ η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και 

η Ρουμανία δεν είχαν ανανεώσει τις εθνικές στρατηγικές τους για την ένταξη των προσφύγων. Από 

5 Στη Λιθουανία, δύο νομικές πράξεις σχετικές με την ένταξη έχουν υιοθετηθεί: 1) το Σχέδιο Δράσης για την 
Ένταξη των Αλλοδαπών στη Λιθουανική Κοινωνία και 2) το Διάταγμα για την Κρατική Υποστήριξη της 
Διαδικασίας για την ένταξη αλλοδαπών στους οποίους έχει χορηγηθεί άσυλο. Αυτές οι δύο πράξεις 
θεωρούνται στην παρούσα έκθεση ως μέρος της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των ΔΔΠ. 
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την άλλη μεριά, οι Κάτω Χώρες, η Σλοβενία 6 και η Πολωνία δεν διέθεταν ειδική στρατηγική για την 

ένταξη των ΔΔΠ. 

Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 

Βήμα: Εφαρμογή και Συνεργασία 

Μέσος όρος των βαθμολογιών των αξιολογούμενων δεικτών κάθε βήματος  

Συγκριτικός μέσος όρος των 14 χωρών των Εκθέσεων Αξιολόγησης ΝΙΕΜ 1 (2019) και ΝΙΕΜ 2 (2021) 

Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 

Μέσος όρος των βαθμολογιών για κάθε βήμα 

(μέσος όρος των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα) 

6 Το 2019, η Σλοβενία υιοθέτησε μια στρατηγική για τη μετανάστευση ένα κεφάλαιο της οποίας εστιάζει στην 
ένταξη χωρίς να κάνει ειδική μνεία στους ΔΔΠ. 
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Θετικές εξελίξεις 

• Στην Ελλάδα, δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2019 από το Υπουργείο Μετανάστευσης μια νέα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη, η οποία επικεντρώνεται στην ένταξη των υπηκόων τρίτων

χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΔΔΠ. Μεταξύ άλλων, στοχεύει στη συμμετοχή των

τοπικών αρχών και στην ενίσχυση του ρόλου τους στις πολιτικές κοινωνικής ένταξης.

Επιδιώκει επίσης την ευαισθητοποίηση του κοινού για την κοινωνική ένταξη και τον καλύτερο

συντονισμό των δραστηριοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων προς την κατεύθυνση

της εφαρμογής της κοινής εθνικής στρατηγικής. Επιπλέον, το Υπουργείο Μετανάστευσης θα

αξιολογεί ετησίως την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς

δείκτες. Όλα τα υπουργεία και οι τοπικές αρχές θα υποβάλλουν έκθεση για την

παρακολούθηση των πολιτικών και των δράσεών τους για την ένταξη με βάση αυτούς τους

δείκτες. Μια ομάδα εργασίας θα αξιολογήσει στη συνέχεια τις πολιτικές και τις δράσεις και

θα προετοιμάσει συστάσεις για βελτιώσεις.

• Στη Γαλλία, το ''Εθνικό Σχέδιο για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων'' του 2018 και

η διαδικασία εφαρμογής και αξιολόγησής του με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς (βλ. την

πρόοδο που αναφέρεται στην αξιολόγηση 1 του NIEM) συμπληρώθηκε με μια νέα ''Εθνική

στρατηγική για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και την ένταξη των προσφύγων (SNADAR)''

για την περίοδο 2021-2023, σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2020.

Αρνητικές εξελίξεις 

• Στη Ρουμανία, η παρατεταμένη συζήτηση γύρω από μια νέα Εθνική Στρατηγική για τη

μετανάστευση (2020-2024) οδήγησε στην καθυστερημένη έγκρισή της τον Αύγουστο του

2021 και αφορούσε στην περίοδο 2021-2025, μετά δηλαδή από την περίοδο αναφοράς της

παρούσας αξιολόγησης του NIEM. Η προσωρινή έλλειψη εθνικής στρατηγικής δεν επηρέασε

κατ' ανάγκη τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους ΔΔΠ και ρυθμίζονται από την

ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, είχε αρνητικό αντίκτυπο στη συνεργασία μεταξύ των

διαφόρων φορέων, οδηγώντας σε ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών σε τομείς που δεν

καλύπτονται από τη Γενική Επιθεώρηση Μετανάστευσης, τον κύριο αρμόδιο φορέα. Για

παράδειγμα, το Υπουργείο Παιδείας καθυστέρησε να λάβει κρίσιμα μέτρα για τη

διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση.

• Στη Βουλγαρία, η προηγούμενη Εθνική Στρατηγική για τη Μετανάστευση, το Άσυλο και την

Ένταξη για την περίοδο 2015-2020 περιλάμβανε ετήσια σχέδια δράσης με συγκεκριμένα

μέτρα για την ένταξη των ΔΔΠ. Ωστόσο, ο όρος "ένταξη" απουσιάζει από τον τίτλο της νέας

Εθνικής Στρατηγικής για τη Μετανάστευση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την περίοδο

2021-2025 και η στρατηγική στερείται συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την ένταξη των ΔΔΠ.

• Στην Ουγγαρία, η Στρατηγική για τη Μετανάστευση για την περίοδο 2014-2020 έληξε και η

κυβέρνηση δεν έχει εγκρίνει κανένα έγγραφο στρατηγικής πολιτικής που να εστιάζει στην

ένταξη των ΔΔΠ για την τρέχουσα περίοδο.

4.3. Βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων 
Τι απαιτεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο 

Σύμφωνα με την Κοινή Βασική Αρχή 6 για την Πολιτική Ένταξης των Μεταναστών στην ΕΕ, η πρόσβαση 

των μεταναστών σε φορείς και θεσμούς καθώς και σε δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες, 

χωρίς διακρίσεις και σε ισότιμη βάση  με τους ημεδαπούς πολίτες, αποτελεί κρίσιμο θεμέλιο για την 

καλύτερη ένταξη. Επιπλέον, η Κοινή Βασική Αρχή 10 ορίζει ότι η ενσωμάτωση των πολιτικών και των 

μέτρων ένταξης σε όλα τα σχετικά χαρτοφυλάκια πολιτικής και τα επίπεδα διακυβέρνησης και 
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δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό στοιχείο κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή της δημόσιας 

πολιτικής. 

Στην πράξη, αυτοί οι δείκτες αναφοράς απαιτούν από τις χώρες να... 

Στο Βήμα: Εφαρμογή και Συνεργασία 

…υιοθετήσουν μια εθνική στρατηγική για την ενσωμάτωση 

των ΔΔΠ με συγκεκριμένο εθνικό προϋπολογισμό. 

CZ, ES, FR, IT, LT, SE 

...καθορίσουν στην εθνική στρατηγική συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες ή δεσμεύσεις για όλα τα αρμόδια υπουργεία, 

τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

FR, IT, SE 

...δημιουργήσουν τακτικούς μηχανισμούς για την 

παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της ένταξης των ΔΔΠ και 

να επανεξετάσουν την εφαρμογή της στρατηγικής ένταξης 

από κοινού με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με υποχρέωση να 

λαμβάνουν υπόψη τις συμβουλές και τις συστάσεις των 

περιφερειακών και τοπικών αρχών και των ΜΚΟ που έχουν 

τεχνογνωσία πάνω στο ζήτημα. 

LV, LT 

Υφιστάμενη κατάσταση από τις 31 Μαρτίου 2021 – οι χώρες που απεικονίζονται πληρούν το υψηλότερο 

πρότυπο στον δείκτη 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Στη Λετονία, τον Δεκέμβριο του 2021, ιδρύθηκε το Ταμείο Κοινωνικής Ένταξης (SIF) ως συντονιστικό 

όργανο για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των ΔΔΠ. Υπό την αιγίδα του ταμείου αυτού θα 

αναπτυχθεί το 2022 ένα "σύστημα ενιαίας εξυπηρέτησης" και θα τεθεί σε λειτουργία το 2023. Κύριος 

στόχος του οργανισμού είναι ο συντονισμός των διαφόρων μέτρων ένταξης και κοινωνικής 

ενσωμάτωσης για τους ΔΔΠ σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα σχετικά θεσμικά όργανα. Το  

"σύστημα ενιαίας εξυπηρέτησης" θα συμβάλει στην προσφορά συνεκτικών και ποιοτικών υπηρεσιών 

στους ΔΔΠ, εξαλείφοντας έτσι το πρόβλημα της μέχρι τώρα αποκεντρωμένης και αποσπασματικής 

βοήθειας προς την ομάδα-στόχο. Δεδομένου ότι η μεταρρύθμιση της πολιτικής ένταξης θα λάβει 

χώρα μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής στοιχείων για την παρούσα έκθεση η μεταρρύθμιση αυτή 

δεν αντανακλάται στη βαθμολογία της Λετονίας η οποία καλύπτει την περίοδο μέχρι και το 2021. 

5. Διαμονή
Ένα ασφαλές καθεστώς διαμονής αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξη σε όλους τους τομείς 
της ζωής, καθώς παρέχει στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας μια προοπτική στη νέα χώρα και 
εξασφαλίζει ίσα δικαιώματα και ίση μεταχείριση με τους εθνικούς πολίτες. Η απόκτηση μακροχρόνιας 
διαμονής διασφαλίζει περαιτέρω το καθεστώς διεθνούς προστασίας και πρόσθετα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ. Με μια 
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μακροπρόθεσμη προοπτική, οι εργοδότες και οι εθνικοί και τοπικοί φορείς ενθαρρύνονται να 
αφιερώσουν χρόνο και χρήματα στη διαδικασία ένταξης. Με αυτή την προοπτική, οι δικαιούχοι 
διεθνούς προστασίας θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσληφθούν και να εκπαιδευτούν, θα 
προστατεύονται καλύτερα από την εκμετάλλευση και τις κακές συνθήκες στέγασης, καθώς 
περισσότεροι ιδιοκτήτες θα είναι πρόθυμοι να τους νοικιάσουν τα σπίτια τους. Η κατοχή μιας 
ασφαλούς ή μακροχρόνιας άδειας είναι σημαντική, σε βαθμό που προκαλεί έκπληξη. Η άδεια 
διαμονής δίνει στους ΔΔΠ πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών και συναλλαγών, όπως το 
άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, η αίτηση για επιχειρηματικό δάνειο ή η απόκτηση 
συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας. 

5.1. 2021 Αποτελέσματα  ανά χώρα 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες  

< --  Λιγότερο ευνοϊκό  περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό     περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι δείκτες: 

• Τύπος και διάρκεια της άδειας διαμονής κατά την αναγνώριση

• Ανανέωση της άδειας διαμονής

• Προϋποθέσεις διαμονής για τη χορήγηση μόνιμης/μακροχρόνιας άδειας διαμονής

• Διευκόλυνση των προϋποθέσεων για μόνιμη/μακροχρόνια διαμονή

• Διευκόλυνση των προϋποθέσεων για άτομα από ευάλωτες ομάδες που υποβάλουν αίτηση

μόνιμης/μακροχρόνιας διαμονής
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Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες  

< --  Λιγότερο ευνοϊκό    περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό     περισσότερο ευνοϊκό-- > 

Αξιολογούμενοι δείκτες: 

• Διοικητικά εμπόδια για τη μόνιμη/μακροχρόνια διαμονή

• Τέλη για την απόκτηση μόνιμης/μακροχρόνιας διαμονής

5.2. Κύριες τάσεις από το 2019 έως το 2021 
Σε όλες τις 14 χώρες του ΝΙΕΜ, τα αποτελέσματα αναφορικά με το νομικό πλαίσιο της διαμονής δεν 

παρουσιάζουν σημαντικές εξελίξεις κατά την περίοδο 2019-2021. Με εξαίρεση την Ελλάδα, δεν 

σημειώθηκαν αλλαγές στις νομικές διατάξεις για τους ΔΔΠ. Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες 

χώρες έχουν θεσπίσει σχετικά περιοριστικούς κανόνες για την πρόσβαση σε δικαιώματα διαμονής, 

ιδίως για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, οι οποίοι γενικά αντιμετωπίζουν περισσότερα 

εμπόδια για την απόκτηση αδειών διαμονής μεγαλύτερης διάρκειας. Για παράδειγμα, σε αρκετές 

χώρες, η άδεια διαμονής για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες ισχύει για πέντε έτη ενώ για τους 

δικαιούχους επικουρικής προστασίας διαρκεί µόνο τρία έτη ή λιγότερο.  

H Ισπανία έχει τα υψηλότερα νομικά πρότυπα ούσα χώρα η οποία εξασφαλίζει το ίδιο 

επίπεδο προστασίας στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και στους δικαιούχους επικουρικής 

προστασίας. Στη χώρα αυτή, η άδεια διαμονής διαρκεί πέντε έτη και για τις δύο αυτές ομάδες και 

ανανεώνεται με μια απλή αίτηση. Τις καλύτερες απόλυτες βαθμολογίες στους δείκτες διαμονής για 

τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες έχουν λάβει η Λιθουανία, η Τσεχία, η Σλοβενία και η Ιταλία, οι 

οποίες, ωστόσο, εφαρμόζουν πιο περιοριστικές διατάξεις για τους δικαιούχους επικουρικής 

προστασίας. 

Οι δείκτες που σχετίζονται με την πολιτική στη διάσταση της διαμονής αναφέρονται στα 

διοικητικά εμπόδια για τη μακροχρόνια/μόνιμη διαμονή και στα τέλη για τις διαδικασίες διαμονής. 

Δεν  σημειώθηκαν σχετικές βελτιώσεις ενώ οι συνθήκες επιδεινώθηκαν στην Ελλάδα, την Τσεχία και 

την Ισπανία. Μια καλή πρακτική εφαρμόζεται στη Λετονία, όπου εάν η πρώτη αίτηση για διεθνή 
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προστασία είναι επιτυχής, οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται να καταβάλουν κανένα τέλος για την άδεια 

διαμονής (ένα μικρό τέλος ισχύει για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας κατά την ανανέωση 

της άδειας διαμονής τους). Στη Λιθουανία, η διαδικασία είναι επίσης δωρεάν, αλλά οι πολύ μεγάλες 

διοικητικές καθυστερήσεις και οι περίοδοι αναμονής μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο για την 

απόκτηση μόνιμης/μακροχρόνιας διαμονής για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Στις Κάτω 

Χώρες, την Ισπανία και τη Σουηδία εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των αναγνωρισμένων 

προσφύγων και των δικαιούχων επικουρικής προστασίας. Τα τέλη για τις διαδικασίες διαμονής είναι 

σχετικά χαμηλά στις Κάτω Χώρες και την Ισπανία ενώ στις Κάτω Χώρες δεν αναφέρονται διοικητικά 

εμπόδια.7 Στη Σουηδία, δεν υπάρχουν τέλη, αλλά ορισμένες διοικητικές καθυστερήσεις και περίοδοι 

αναμονής που μπορεί μερικές φορές να επιβραδύνουν τη διαδικασία μόνιμης/μακροχρόνιας 

διαμονής. 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες (σκούρο μωβ χρώμα) 
Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας (ανοιχτό μωβ χρώμα) 

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες (σκούρο μωβ χρώμα) 
Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας (ανοιχτό μωβ χρώμα) 

Μέσος όρος των βαθμολογιών των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα. 

Συγκριτικός μέσος όρος των 14 χωρών των Εκθέσεων Αξιολόγησης ΝΙΕΜ 1 (2019) και ΝΙΕΜ 2 (2021) 

7 Οι δείκτες του ΝΙΕΜ που αφορούν στα τέλη αξιολογούνται και βαθμολογούνται σε σχέση με το επίπεδο του 
ελάχιστου μηνιαίου κοινωνικού βοηθήματος για ανύπαvτρα άτομα σε κάθε χώρα, σύμφωνα με στοιχεία που 
παρέχει το MISSOC : www.missoc.org/missoc-database. Στις Κάτω Χώρες, τα τέλη για την απόκτηση 
μακροχρόνιας/μόνιμης άδειας διαμονής αντιστοιχούν στο 18% αυτού του σημείου αναφοράς. Στην Ισπανία τα 
τέλη για την αίτηση για άδεια διαμονής είναι 10% σε σχέση με το σημείο αναφοράς. 
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Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 ανά χώρα 

Μέσος όρος των βαθμολογιών για κάθε βήμα 

(μέσος όρος των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα) 

Αρνητικές εξελίξεις 

• Στην Τσεχία, αυξήθηκαν τα τέλη για την υποβολή αίτησης άδειας διαμονής για τους

δικαιούχους επικουρικής προστασίας.

• Στην Ουγγαρία, οι διαδικασίες για την απόκτηση άδειας μόνιμης διαμονής επιβραδύνθηκαν

δραστικά το 2020 λόγω των περιορισμών που ίσχυσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας

COVID. Η μεταναστευτική αρχή έφτασε στο σημείο να ζητήσει από τους αλλοδαπούς να μην

υποβάλουν αίτηση για μόνιμη διαμονή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου καθώς επίσης

διάφορες διοικητικές απαιτήσεις αποτέλεσαν εμπόδιο για την υποβολή αίτησης διαμονής.

• Στην Ισπανία, τα απαιτούμενα έγγραφα είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθούν και αυτό μπορεί

να αποτελέσει εμπόδιο για την απόκτηση μόνιμης ή μακροχρόνιας διαμονής για τους ΔΔΠ.

• Στην Ελλάδα, μετά την έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας τον Ιανουάριο του 2020, οι

δικαιούχοι επικουρικής προστασίας δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να λαμβάνουν τριετή

άδεια. Μπορούν να λάβουν μόνο μονοετή άδεια διαμονής, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για

περίοδο δύο ετών.
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5.3. Βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων 
Τι απαιτεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο 

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν μια μακροπρόθεσμη 

προοπτική που είναι σχετικά ασφαλής και η οποία βελτιώνεται γρήγορα με την πάροδο του χρόνου. 

Μετά την αναγνώριση, οι πρόσφυγες λαμβάνουν ανανεώσιμη άδεια διαμονής για τουλάχιστον τρία 

έτη, σύμφωνα με το Άρθρο 24 της οδηγίας για την αναγνώριση. Λιγότερο ευνοϊκοί όροι ισχύουν για 

τα μέλη των οικογενειών τους και για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Στα μέλη της 

οικογένειας μπορεί να χορηγηθεί ανανεώσιμη άδεια διαμονής για μικρότερο χρονικό διάστημα ενώ 

οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας μπορούν να επωφεληθούν από αρχική άδεια διαμονής 

διάρκειας ενός έτους, η οποία θα πρέπει να παραταθεί σε δύο έτη κατά την ανανέωση. Η 

μακροχρόνια διαμονή στην ΕΕ παρέχεται ως δικαίωμα μετά από πέντε έτη νόμιμης διαμονής, εάν οι 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας πληρούν ρεαλιστικές οικονομικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις 

καθώς και, σταδιακά, προϋποθέσεις ένταξης, σύμφωνα με την Οδηγία για τους επί μακρόν 

διαμένοντες. Μετά τις αποφάσεις P και S του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), δεν 

μπορούν να τίθενται προϋποθέσεις όπως αυτές γιατί θεωρούνται δυσανάλογες και αποτελούν 

εμπόδιο για τους υποψήφιους επί μακρόν διαμένοντες.  Οι προϋποθέσεις πρέπει να προωθούν στην 

πράξη την ένταξη των μεταναστών και δεν μπορούν να δρουν αποθαρρυντικά. Στους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας πρέπει να διασφαλίζεται η ουσιαστική πρόσβαση σε δωρεάν μαθήματα και 

εκπαιδευτικό υλικό και στη διαδικασία πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι ειδικές συνθήκες (ηλικία, 

αναλφαβητισμός, μορφωτικό επίπεδο) που αντιμετωπίζει ο καθένας από αυτούς. Για παράδειγμα, 

δεν μπορεί να απαιτείται από αυτούς να καταβάλουν δυσανάλογα υψηλά τέλη, να πρέπει 

αποδεικνύουν δυσανάλογα υψηλά επίπεδα γλωσσικών ή πολιτικών γνώσεων, να παρακολουθούν 

υποχρεωτικά και δαπανηρά μαθήματα ή να πληρώνουν υψηλά πρόστιμα καθώς όλες αυτές οι 

απαιτήσεις περιορίζουν αντί να δημιουργούν ευκαιρίες για να αποδείξουν την προθυμία τους να 

συμμετάσχουν στη νέα κοινωνία της χώρας υποδοχής. Παρόλο που η Σύμβαση της Γενεύης δεν 

αναφέρει ρητά το δικαίωμα διαμονής των προσφύγων, τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται βάσει 

του Άρθρου 34 να διευκολύνουν την "αφομοίωση" των προσφύγων καθώς επίσης και να επιταχύνουν 

την πολιτογράφησή τους μειώνοντας το κόστος της διαδικασίας αυτής. Ως εκ τούτου, η υποχρέωση 

προστασίας των προσφύγων περιλαμβάνει την υποχρέωση διευκόλυνσης όλων των σταδίων της 

διαδικασίας ένταξης και πολιτογράφησης. 

Στην πράξη, αυτοί οι δείκτες αναφοράς απαιτούν από τις χώρες να... 

Στο Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

Για 
Αναγνωρισμένους 
Πρόσφυγες  

Για Δικαιούχους 
Επικουρικής 
προστασίας  

...παρέχουν κατά την αναγνώριση άδεια διαμονής με ισχύ 
τουλάχιστον 5 ετών. 

BG, CZ, ES, FR, IT, 
LT, LV, NL, PL, SL 

ES, IT, NL, PL 

...ανανεώνουν αυτόματα την άδεια διαμονής ή να 
καθιστούν την ανανέωση μη απαραίτητη. 

CZ, IT, SL ---- 

...συνυπολογίζουν κατά τη χορήγηση μόνιμης ή 
μακροχρόνιας διαμονής, όλο το χρόνο αναμονής για την 
απόφαση ασύλου ως προς την ικανοποίηση της απαίτησης 
διαμονής (εάν δεν χορηγήσει μόνιμη ή μακροχρόνια 

ES, FR, [HU], IT, LT, 
LV, NL, PL, RO, SE, 
SL  

ES, FR, IT, NL, PL, 
RO, SE, [SL] 
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διαμονή ήδη κατά την αναγνώριση). 

...μην ισχύουν για τους ΔΔΠ οι προϋποθέσεις για την 
απόκτηση μόνιμης/μακροχρόνιας διαμονής που ισχύουν 
κανονικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών. (οικονομικοί 
πόροι, γνώση της γλώσσας, στέγαση, ένταξη, τέλη κ.λπ., εάν 
δεν χορηγείται μόνιμη/μακροχρόνια διαμονή ήδη από την 
αναγνώριση). 

ES, FR, LT, LV, SL ---- 

...εξασφαλίζουν διευκόλυνση των  συνθηκών για τις ομάδες 
ευάλωτων ΔΔΠ που υποβάλλουν αίτηση για 
μόνιμη/μακροχρόνια παραμονή, αίροντας τις 
προϋποθέσεις ή χορηγώντας μόνιμη/μακροχρόνια διαμονή 
ήδη από την αναγνώριση. 

LT, SL LT 

Στο Βήμα: Οικοδομώντας το Πλαίσιο Πολιτικής 
...μην θέτουν διοικητικά εμπόδια στη μόνιμη ή μακροχρόνια 
διαμονή όσον αφορά τα απαιτούμενα έγγραφα, τις 
καθυστερήσεις/περιόδους αναμονής και τις αποφάσεις στη 
βάση διακριτικής ευχέρειας. 

CZ, LT, LV, PL, SL CZ, LT, LV, PL 

...μην ζητούν τέλη για την απόκτηση άδειας διαμονής, την 
ανανέωση της άδειας διαμονής ή την απόκτηση 
μόνιμης/μακροχρόνιας κατοικίας, τα οποία είναι 
υψηλότερα από το 20% του ελάχιστου ποσού του μηνιαίου 
επιδόματος κοινωνικής βοήθειας (για έναν μόνο δικαιούχο). 

CZ, ES, LV, LT, NL, 
SL, SE 

ES, LT, NL, SL, SE 

Υφιστάμενη κατάσταση από τις 31 Μαρτίου 2021 – οι χώρες που απεικονίζονται πληρούν το υψηλότερο 

πρότυπο στον δείκτη 

6. Οικογενειακή επανένωση
Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που χωρίστηκαν βίαια από τις οικογένειές τους η ταχεία 
οικογενειακή επανένωση και η σταθερότητα στη οικογενειακή ζωή τους αποτελούν βασική 
προϋπόθεση για να αρχίσουν να ξαναχτίζουν τις ζωές τους. Η διευκόλυνση σε ό,τι αφορά τις 
προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση είναι πιθανό να οδηγήσει σε μείωση της 
παράτυπης μετανάστευσης και της διακίνησης μεταναστών, καθώς οι πρόσφυγες δεν θα 
αναγκάζονται πλέον να στρέφονται απελπισμένοι σε μη ασφαλείς οδούς προκείμενου να 
επανενωθούν με την οικογένειά τους. Η οικογενειακή επανένωση είναι ο μοναδικός και βασικός 
δίαυλος της Ευρώπης για τη νόμιμη μετανάστευση οικογενειών και παιδιών που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας και συνεπάγεται λιγότερους κινδύνους για ευάλωτες ομάδες, όπως οι γυναίκες, τα 
παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Είναι επίσης προς το συμφέρον των κυβερνήσεων να κρατούν τις 
οικογένειες, τις αρχές και τις τοπικές κοινότητες υποδοχής καλύτερα ενημερωμένες και 
προετοιμασμένες για την άφιξή τους.  
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6.1. 2021 Αποτελέσματα ανά χώρα (διαγράμματα σελίδα 47) 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  
Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες  

< --  λιγότερο ευνοϊκό    περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό     περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Ορισμός της οικογενειακής μονάδας για την οικογενειακή επανένωση

• Οικογενειακή ενότητα και νομικό καθεστώς των μελών της οικογένειας (παράγωγο καθεστώς)

• Προϋπόθεση διαμονής για την οικογενειακή επανένωση

• Προϋπόθεση οικονομικών πόρων για την οικογενειακή επανένωση

• Προϋπόθεση ιατρικής ασφάλισης για την οικογενειακή επανένωση

• Αξιολόγηση γλωσσομάθειας για την οικογενειακή επανένωση

• Προϋπόθεση συμμόρφωσης με τα μέτρα ένταξης για την οικογενειακή επανένωση

• Χρονικό όριο για τις διευκολύνσεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την οικογενειακή

επανένωση

• Έγγραφα από τη χώρα προέλευσης για την εξακρίβωση των οικογενειακών δεσμών

• Τεστ DNA και ηλικίας για την εξακρίβωση οικογενειακών δεσμών

• Διευκολύνσεις σε ευάλωτα άτομα που αιτούνται οικογενειακή επανένωση

• Επιτάχυνση της διαδικασίας για την οικογενειακή επανένωση

• Καθεστώς μελών οικογένειας

• Αυτόνομες άδειες διαμονής για μέλη της οικογένειας

• Πρόσβαση σε υπηρεσίες για μέλη της οικογένειας
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Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες 
< --  Λιγότερο ευνοϊκό     περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό    περισσότερο ευνοϊκό -- > 

6.2. Κύριες τάσεις από το 2019 έως το 2021 
Σε ορισμένες από τις 14 χώρες που υπέβαλαν εκθέσεις μεταξύ 2019 και 2021 σημειώθηκαν αλλαγές 

στο νομικό πλαίσιο που αφορά στην οικογενειακή επανένωση. Γενικά, οι περισσότεροι εθνικοί νόμοι 

ευθυγραµµίζονται με την οδηγία της ΕΕ για την οικογενειακή επανένωση. Ωστόσο, περιοριστικές 

διατάξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν τα ευάλωτα άτομα, καθώς σε γενικές γραμμές δεν 

προβλέπονται  συνθήκες που να διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή και μόνο οι ανήλικοι καλύπτονται 

από ορισμένες ειδικές διατάξεις. Η Ρουμανία και η Ιταλία είναι οι χώρες με την υψηλότερη 

βαθμολογία όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση καθώς παρέχουν νομικές διατάξεις που είναι 

ιδιαίτερα ευνοϊκές για όλους τους ΔΔΠ, χωρίς να κάνουν διακρίσεις μεταξύ αναγνωρισμένων 

προσφύγων και ΔΔΠ. Σε αυτές τις χώρες, δεν υπάρχει ελάχιστη διάρκεια που να ορίζεται από τον νόμο 

για τους δικαιούχους οποιασδήποτε μορφής προστασίας προκειμένου να μπορούν να υποβάλουν 

αίτηση για οικογενειακή επανένωση. Επιπλέον, δεν υπάρχουν οικονομικές, στεγαστικές, ενταξιακές, 

γλωσσικές ή υγειονομικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χρήση αυτών των 

διευκολύνσεων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Σουηδία έχει θεσπίσει ευνοϊκότερους όρους για τους 

δικαιούχους επικουρικής προστασίας σε ό,τι αφορά την οικογενειακή επανένωση. Οι δείκτες που 

σχετίζονται με την πολιτική της οικογενειακής επανένωσης και αφορούν στα τέλη και τη 

διαθεσιμότητα των υπηρεσιών εντοπισμού της οικογένειας δεν παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές 

μεταξύ 2019 και 2021 στις περισσότερες από τις χώρες που αξιολογήθηκαν. Στην πράξη, στις 

περισσότερες χώρες οι πολιτικές αυτές εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμα στην 



45 

οικογενειακή επανένωση όπως αυτό κατοχυρώνεται στο νομικό τους πλαίσιο. Μόνο δύο χώρες 

αποφεύγουν να ζητούν τέλη για την οικογενειακή επανένωση. Η Σουηδία δεν επιβάλλει τέλη για τα 

μέλη των οικογενειών των ΔΔΠ και, ομοίως, στη Λιθουανία, δεν εισπράττονται τέλη και δεν υπάρχουν 

επιβαρύνσεις για την έκδοση και την ανανέωση της άδειας διαμονής σε άτομα στα οποία έχει 

χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρική προστασία καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.  

Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 

Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες (σκούρο μωβ χρώμα) 

Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας (ανοιχτό μωβ χρώμα) 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

Μέσος όρος των βαθμολογιών των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα. 

Συγκριτικός μέσος όρος των 14 χωρών των Εκθέσεων Αξιολόγησης ΝΙΕΜ 1 (2019) και ΝΙΕΜ 2 (2021) 
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Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 ανά χώρα 

Μέσος όρος των βαθμολογιών για κάθε βήμα 

(μέσος όρος των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα) 

Θετικές εξελίξεις 

• Στην Πολωνία, η προϋπόθεση οικονομικών πόρων δεν ισχύει πλέον για έναν αλλοδαπό στον

οποίο έχει χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα ή η επικουρική προστασία, όταν η αίτηση

επανένωσης με μέλος της οικογένειας έχει υποβληθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία

απόκτησης του καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας. Μετά την πάροδο έξι

μηνών, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις όπως και για τον οποιοδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας.

• Στις Κάτω Χώρες, κατά μέσο όρο, το ποσό των τελών για την αίτηση οικογενειακής

επανένωσης έχει μειωθεί ελαφρώς, μειώνοντας τα εμπόδια για την πρόσβαση των ΔΔΠ στη

διαδικασία.

• Στη Σουηδία, η απόφαση να παραταθεί ο νόμος περί προσωρινής μετανάστευσης που ισχύει

από το 2016 για την περίοδο από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2021 επέφερε

σημαντική βελτίωση, παρέχοντας πλέον στα άτομα που τελούν υπό επικουρική προστασία το

δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση, άμεσα και χωρίς να επιβάλει εισοδηματικές

προϋποθέσεις, σε μεγάλο βαθμό με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους

αναγνωρισμένους πρόσφυγες.

• Στη Λετονία, τα τέλη για την οικογενειακή επανένωση άλλαξαν υπέρ των αναγνωρισμένων

προσφύγων.
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6.3. Βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων 

Τι απαιτεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο 

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, η οδηγία για την οικογενειακή επανένωση ορίζει κοινούς κανόνες για 

την άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός του 

Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας) και αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο της ενότητας 

της οικογένειας στη διαδικασία ένταξης ευάλωτων ομάδων μεταναστών. Μετά την έκδοση της 

Οδηγίας αυτής, η οικογενειακή επανένωση αποτελεί πλέον δικαίωμα για όλους τους υπηκόους 

τρίτων χωρών που πληρούν τους όρους της και γίνεται σημαντικά ευκολότερη για τους πρόσφυγες. 

Η Οδηγία προβλέπει γενική απαλλαγή από την περίοδο αναμονής και απαλλαγή από τις απαιτήσεις 

στέγασης, ασφάλισης υγείας και οικονομικών προϋποθέσεων, εάν η αίτηση υποβληθεί εντός 

συγκεκριμένης περιόδου μετά την απόκτηση του καθεστώτος του πρόσφυγα. Η συγκεκριμένη αυτή 

περίοδος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις μήνες (Άρθρο 12). Οι Κατευθυντήριες Γραμμές της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Οδηγία για την Οικογενειακή Επανένωση αναγνωρίζουν ότι 

αυτή η προθεσμία μπορεί να αποτελέσει πρακτικό εμπόδιο για την οικογενειακή επανένωση και ως 

εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη να μην θέτουν αυτόν τον χρονικό 

περιορισμό. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να παρέχουν έγκαιρα σαφείς πληροφορίες για τους 

πρόσφυγες σχετικά με τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης. Όταν θεσπίζονται προθεσμίες, η 

διάρκειά τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι 

πρόσφυγες κατά την υποβολή της αίτησής τους για οικογενειακή επανένωση. Δεδομένου ότι οι 

πρόσφυγες ενδέχεται συχνά να μην διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα για την απόδειξη των 

οικογενειακών δεσμών, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με βάση εναλλακτικά δικαιολογητικά και δεν 

μπορεί να απορριφθεί μόνο λόγω έλλειψης εγγράφων (Άρθρο 11). 

Μεταξύ των διάφορων προϋποθέσεων, τα μέτρα ένταξης μπορούν να εφαρμοστούν για τους 

πρόσφυγες και τα μέλη της οικογένειάς τους μόνο αφού τους επιτραπεί η οικογενειακή επανένωση, 

πράγμα που σημαίνει ότι για παράδειγμα δεν μπορεί να ζητηθεί από τα μέλη μιας οικογένειας να 

υποβληθούν σε εξετάσεις ένταξης ή γλωσσομάθειας πριν από την άφιξή τους. Θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στις ατομικές συνθήκες των προσφύγων για να εκτιμηθεί το κατά πόσον μπορούν 

να απαλλαγούν από τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις γλωσσομάθειας και κοινωνικοπολιτικής ένταξης. 

Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την οικονομική 

κατάσταση και την υγεία τους. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 

Οδηγία για την Οικογενειακή Επανένωση ορίζουν ότι ο σκοπός αυτών των μέτρων είναι να 

εξακριβωθεί η προθυμία των μελών της οικογένειας να ενταχθούν. Ένα δυσανάλογο επίπεδο μέτρων 

ένταξης θεωρείται εμπόδιο για τον σκοπό αυτό. Θα πρέπει να παρέχεται εύκολη πρόσβαση στα 

μαθήματα γλώσσας και ένταξης σε διάφορα μέρη, είτε δωρεάν είτε σε προσιτή τιμή, και τα μαθήματα 

αυτά να προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, 

το γεγονός ότι οι πρόσφυγες είναι μια ευάλωτη ομάδα. 

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή κατοχυρώνεται από την 

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Άρθρο 16) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Άρθρο 8), θεσπίζοντας τη θετική υποχρέωση των κρατών να 

μεριμνήσουν για την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα αυτού του δικαιώματος. Η Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού προστατεύει την ενότητα της οικογένειας και ορίζει 

ότι ένα παιδί δεν μπορεί να αποχωριστεί από τους γονείς ενάντια στη θέλησή τους (Άρθρο 9). Η 



48 

Σύμβαση απαιτεί από τα κράτη να αντιμετωπίζουν τα αιτήματα οικογενειακής επανένωσης γρήγορα 

και με θετικό και ανθρώπινο τρόπο (Άρθρο 10). Η Σύμβαση της Γενεύης υπογραμμίζει ότι η 

οικογενειακή ενότητα αποτελεί βασικό δικαίωμα των προσφύγων και προβαίνει σε συστάσεις για τον 

σεβασμό της αρχής της οικογενειακής ενότητας (Τελική Πράξη της Διάσκεψης των Πληρεξουσίων των 

Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Προσφύγων και των Ανιθαγενών). 

Στην πράξη, αυτοί οι δείκτες αναφοράς απαιτούν από τις χώρες να... 

Στο Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

Για 
Αναγνωρισμένους 
Πρόσφυγες  

Για Δικαιούχους 
Επικουρικής 
προστασίας  

...κατοχυρώσουν έναν ευρύ ορισμό της οικογενειακής 
ενότητας για την οικογενειακή επανένωση (ανήλικα και 
ενήλικα τέκνα, σύζυγος/σύντροφος, γονείς, παππούδες, 
γιαγιάδες και άλλα μέλη της οικογένειας σε αιτιολογημένες 
περιπτώσεις). 

CZ, HU, SL HU, SL 

... κατοχυρώσουν έναν ευρύ ορισμό της οικογενειακής 
ενότητας για τα μέλη της οικογένειας που δεν πληρούν 
ατομικά τις προϋποθέσεις για προστασία αλλά τις πληρούν 
για παράγωγο καθεστώς. 

BG, CZ, ES, GR, IT, 
LT, SL  

BG, CZ, GR, IT, 
LT, SL, ES 

...μην επιβάλλουν προϋπόθεση διαμονής για την 
οικογενειακή επανένωση. 

CZ, BG, FR, LV, RO, 
SL, ES, NL, 

SW, IT, LT, GR, PL 

CZ, BG, FR, RO, 
SL, ES, NL, IT, LT, 
PL 

... μην επιβάλλουν απαίτηση οικονομικών πόρων για την 
οικογενειακή επανένωση. 

BG, CZ, FR, IT, LV, 
RO, ES, SL, NL, SE, 
LT, GR, PL 

BG, CZ, FR, IT, LV, 
RO, ES, SE, SL, 
NL, LT, PL 

...μην επιβάλλουν απαίτηση στέγασης για την οικογενειακή 
επανένωση. 

BG, FR, LV, RO, SL, 
ES, NL, SE, IT, LT, 
GR, PL 

BG, FR, LV, RO, 
SL, ES, NL, IT, LT, 
PL 

...μην επιβάλλουν απαίτηση ασφάλισης υγείας για την 
οικογενειακή επανένωση. 

BG, FR, LV, RO, SL, 
ES, NL, SE, IT, LT, 
GR, PL 

BG, FR, RO, SL, 
ES, NL, SE, IT, LT, 
PL 

... μην επιβάλλουν απαίτηση αξιολόγησης της γλωσσικής 
ικανότητας για την οικογενειακή επανένωση. 

BG, CZ, FR, LV, RO, 
SL, ES, NL, SE, IT, 
LT, GR, HU, PL 

BG, CZ, FR, LV, 
RO, SL, ES, NL, 
SE, IT, LT, HU, PL 

...μην επιβάλλουν απαίτηση συμμόρφωσης με μέτρα 
ένταξης για την οικογενειακή επανένωση. 

BG, CZ, FR, LV, RO, 
SL, ES, NL, SE, IT, 
LT, HU, PL 

BG, CZ, FR, LV, 
RO, SL, ES, NL, 
SE, IT, LT, HU, PL 

...μην επιβάλλουν χρονική προθεσμία για τις διευκολύνσεις 
ως προς τις απαιτήσεις για την οικογενειακή επανένωση. 

BG, FR, IT, LV, RO, 
ES 

BG, FR, IT, LV, 
RO, ES 

...προβλέπουν εξαιρέσεις από την απαίτηση τεκμηρίωσης 
και εναλλακτικές μεθόδους όταν λείπουν έγγραφα. 

GR, NL NL 

... μην επιβάλλουν τεστ DNA/ηλικίας για την επαλήθευση 
των οικογενειακών δεσμών. 

PL, BG, CZ, FR, LV, 
RO, SL, NL, SE, HU, 
GR 

PL, BG, CZ, FR, 
LV, RO, SL, NL, 
SE, HU 

... προβλέπουν διευκολύνσεις για τα ευάλωτα άτομα που 
υποβάλλουν αίτηση οικογενειακής επανένωσης. 

---- ---- 

...παρέχουν στα μέλη της οικογένειας το ίδιο νομικό BG, RO, ES, NL, SE, BG, RO, ES, NL, 
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καθεστώς με τον ανάδοχό τους. GR SE, LT 

...επιτρέπουν στα μέλη της οικογένειας να μην περιμένουν 
περισσότερο από 3 έτη για να λάβουν αυτόνομη άδεια 
διαμονής, ανεξάρτητα από τον ανάδοχό τους. 

FR, RO, ES, SE FR, RO, ES, SE 

...παρέχουν στα μέλη της οικογένειας το ίδιο νομικό 
δικαίωμα με τον ανάδοχό τους για πρόσβαση σε υπηρεσίες. 

CZ, GR, FR, IT, ES, 
LV, LT, NL, RO, PL, 
SL, SE 

CZ, FR, IT, ES, LV, 
LT, NL, RO, PL, 
SL, SE 

Στο Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

...προβλέπουν υπηρεσίες εντοπισμού οικογενειών 
χρηματοδοτούμενες από την κυβέρνηση. 

PL PL 

...μην ζητάνε τέλη για την οικογενειακή επανένωση τα 
οποία είναι υψηλότερα από το 20% του ελάχιστου ποσού 
του μηνιαίου επιδόματος κοινωνικής βοήθειας (για έναν 
μόνο δικαιούχο). 

BG, SE, CZ, FR, GR, 
LT, NL, SL, SP 

BG, SE, CZ, FR, 
LT, NL, SL, SP 

Υφιστάμενη κατάσταση από τις 31 Μαρτίου 2021 – οι χώρες που απεικονίζονται πληρούν το υψηλότερο 

πρότυπο στον δείκτη 
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7. Ιθαγένεια
Η πρόσβαση στην ιθαγένεια επιτρέπει στους μετανάστες και τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας να γίνουν πλήρη και ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Παρέχει συγκεκριμένα νομικά 

δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως το δικαίωμα διαμονής στην επικράτεια του κράτους 

υπηκοότητας χωρίς περιορισμούς, το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές και το δικαίωμα κατοχής 

δημόσιων αξιωμάτων ή απασχόλησης σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα. Η 

ιθαγένεια αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων και για 

την ανάπτυξη της αίσθησης ταυτότητας και του ανήκειν σε μια χώρα. Η πρόσβαση στην ιθαγένεια 

δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από επιλεκτικές και δαπανηρές διαδικασίες που αποθαρρύνουν 

αντί να ενθαρρύνουν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας από την υποβολή της αίτησης και της 

επιτυχίας τους ως νέοι πολίτες. 

7.1. 2021 Αποτελέσματα ανά χώρα 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό     περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό     περισσότερο ευνοϊκό  -- > 

Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Διευκόλυνση σε ό,τι αφορά την προϋπόθεση διαμονής για την πολιτογράφηση

• Περίοδος διαμονής ως προϋπόθεση για την πολιτογράφηση

• Προϋπόθεση οικονομικών πόρων για την πολιτογράφηση

• Αξιολόγηση γλωσσομάθειας για την πολιτογράφηση

• Προϋπόθεση αξιολόγησης ένταξης/ιθαγένειας για την πολιτογράφηση

• Προϋπόθεση ποινικού μητρώου για την πολιτογράφηση
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• Έγγραφα από τη χώρα προέλευσης για την πολιτογράφηση

• Διευκολύνσεις σε ευάλωτα άτομα που αιτούνται πολιτογράφηση

• Δικαίωμα πολιτογράφησης για τη δεύτερη γενιά

• Επιτάχυνση της διαδικασίας

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό     περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό     περισσότερο ευνοϊκό  -- > 

Αξιολογούμενος δείκτης 

• Τέλη για την πολιτογράφηση

7.2. Κύριες τάσεις από το 2019 έως το 2021 
Λίγες αλλαγές επηρέασαν τους νόμους περί ένταξης που αφορούν στην πολιτογράφηση των ΔΔΠ 

μεταξύ 2019 και 2021, με τις περισσότερες εξελίξεις να είναι ήσσονος σημασίας. Ενώ υπήρξαν μικρές 

βελτιώσεις στις διαδικασίες πολιτογράφησης στη Σουηδία και τη Βουλγαρία, στην Ελλάδα η 

πρόσβαση των ΔΔΠ στην ιθαγένεια έγινε ελαφρώς δυσκολότερη. 

Συνολικά, κανένα από τα νομικά πλαίσια των χωρών δεν είναι πλεονεκτικό όσον αφορά την 

απόκτηση ιθαγένειας, με μόνη εξαίρεση τη Σουηδία, η οποία λαμβάνει σημαντικά υψηλότερη 

βαθμολογία και εφαρμόζει τα υψηλότερα νομικά πρότυπα τόσο για τους αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες όσο και για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Μεταξύ άλλων, η διάρκεια της 
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διαμονής που απαιτείται για την απόκτηση ιθαγένειας είναι μειωμένη για τους αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες σε σύγκριση με άλλους υπηκόους τρίτων χωρών και η νόμιμη παραμονή εν αναμονή της 

απόφασης ασύλου επίσης συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα αυτό. Για τους ΔΔΠ δεν 

υπάρχουν οικονομικές, ενταξιακές και γλωσσικές προϋποθέσεις για την απόκτηση ιθαγένειας ενώ 

υπάρχουν διευκολύνσεις για τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι ανιθαγενείς. 

Σε όλες τις χώρες που αξιολογήθηκαν, στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύουν λιγότερο 

ευνοϊκές διατάξεις για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας εν συγκρίσει με τους 

αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Για παράδειγμα, ευνοϊκότερες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τη διαμονή 

προβλέπονται συνήθως μόνο για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και όχι για άλλους υπηκόους 

τρίτων χωρών. Είναι κοινή πρακτική να δίνεται μια πιο μακροχρόνια/μόνιμη άδεια διαμονής στους 

αναγνωρισμένους πρόσφυγες κατά την απονομή του καθεστώτος τους ενώ τα άτομα υπό επικουρική 

προστασία δικαιούνται μόνο προσωρινές άδειες και μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μόνιμη άδεια 

διαμονής μετά από προσωρινή διαμονή στη χώρα που έχει παραταθεί για πέντε χρόνια. Αυτό 

σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα για την πολιτογράφηση για τα άτομα υπό επικουρική προστασία 

μπορεί να είναι διπλάσιο.  

Τα τέλη πολιτογράφησης αξιολογούνται ως δείκτης που σχετίζεται με την πολιτική. Καθώς οι 

δείκτες του NIEM σχετικά με το πόσο οικονομικά προσιτά είναι τα τέλη γενικά υπολογίζονται σε σχέση 

με το επίπεδο των ελάχιστων μηνιαίων παροχών κοινωνικής βοήθειας, οι αλλαγές στις παροχές αυτές 

μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις βαθμολογίες του NIEM. Στη διάσταση της ιθαγένειας αυτό 

οδήγησε σε ορατές βελτιώσεις των βαθμολογιών για τη Λετονία και τη Λιθουανία ενώ τα τέλη 

παρέμειναν στην πραγματικότητα τα ίδια (Λετονία) ή ακόμη μπορεί και να αυξήθηκαν ελαφρώς 

(Λιθουανία).8 Στις περισσότερες από τις χώρες, τα τέλη πολιτογράφησης μπορεί να αποτελέσουν 

εμπόδιο για τους ΔΔΠ να αποκτήσουν την ιθαγένεια, καθώς ανέρχονται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 

το 50% του μηνιαίου ελάχιστου επιδόματος κοινωνικής βοήθειας για ένα άτομο. Μόνο στη Γαλλία, 

την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία τα τέλη δεν αποτελούν εμπόδιο για την υποβολή αίτησης 

υπηκοότητας καθώς στις χώρες αυτές είναι μικρότερα από το 20% του σημείου αναφοράς που 

χρησιμοποιείται στην παρούσα έκθεση.  

8 Στη Λετονία, το κόστος για τα τέλη δεν έχει αλλάξει (είναι περίπου 28 ευρώ) αλλά τα ελάχιστα κοινωνικά 
βοηθήματα για ένα ανύπαντρο άτομο έχουν αυξηθεί από τα 53 στα 109 ευρώ τον μήνα συγκριτικά με το 2019. 
Η Λιθουανία αύξησε ελαφρώς τα τέλη πολιτογράφησης  (από 51 στα 62 ευρώ) αλλά το ύψος των επιδομάτων 
επίσης αυξήθηκε από τα 122 στα 175 ευρώ. Στοιχεία MISSOC www.missoc.org/missoc-database 
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Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 

Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες (σκούρο μωβ χρώμα) 

Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας (ανοιχτό μωβ χρώμα) 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

Μέσος όρος των βαθμολογιών των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα. 

Συγκριτικός μέσος όρος των 14 χωρών των Εκθέσεων Αξιολόγησης ΝΙΕΜ 1 (2019) και ΝΙΕΜ 2 (2021) 
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Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 ανά χώρα 

Μέσος όρος των βαθμολογιών για κάθε βήμα 

(μέσος όρος των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα) 

Θετικές εξελίξεις 

• Στη Σουηδία, τέθηκε σε ισχύ ένας νέος διοικητικός νόμος που επιβάλει μέγιστη διάρκεια για

τη διαδικασία πολιτογράφησης. Συγκεκριμένα, ο νόμος ορίζει ότι «εάν μια υπόθεση που έχει

κινηθεί μεμονωμένα δεν έχει κριθεί σε πρώτο βαθμό το αργότερο εντός έξι μηνών, ο

ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει εγγράφως από την αρχή να αποφασίσει για την υπόθεση.

Η αρχή, εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής του εν λόγω αιτήματος,

είτε αποφασίζει για την υπόθεση είτε απορρίπτει το αίτημα με ειδική απόφαση».
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Αρνητικές εξελίξεις 

• Στην Ελλάδα, ένας νέος νόμος τον Μάρτιο του 2020 αύξησε κατακόρυφα την απαίτηση

διαμονής για την υποβολή αίτησης υπηκοότητας σε επτά χρόνια, για τους ίδιους λόγους που

ισχύουν και για τους απλούς υπηκόους τρίτων χωρών, παρά τη νομική υποχρέωση που

απορρέει από το άρθρο 34 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 να «διευκολυνθεί η

αφομοίωση και η πολιτογράφηση των προσφύγων» και «να καταβάλουν κάθε προσπάθεια

για επίσπευση των διαδικασιών πολιτογράφησης». Πριν από αυτή την τροποποίηση, οι

πρόσφυγες μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για  ιθαγένεια υπό την προϋπόθεση, μεταξύ

άλλων, ότι διέμεναν νόμιμα στην Ελλάδα για περίοδο μόνο τριών ετών.

7.3. Βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων 
Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο 

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Άρθρο 34) και η 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Ιθαγένεια (Άρθρο 6.4 σε συνδυασμό με το Άρθρο 16) απαιτούν από τα 

κράτη να προβλέπουν ειδικές διαδικασίες απόκτησης ή διευκολύνσεις πολιτογράφησης για τους 

αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Στην ΕΕ, κάθε χώρα έχει την απόλυτη αρμοδιότητα να καθορίζει τους 

όρους απόκτησης και απώλειας της ιθαγένειας. Συνεπώς, τα κράτη μέλη διατηρούν τον πλήρη έλεγχο 

σχετικά με το ποιος μπορεί να αναγνωριστεί ως πολίτης. Ωστόσο, κάθε άτομο που έχει την ιθαγένεια 

οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ είναι αυτομάτως και πολίτης της ΕΕ ενώ η ιθαγένεια της ΕΕ απονέμεται 

άμεσα σε κάθε πολίτη της ΕΕ σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

ιθαγένεια της ΕΕ συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια. Παρέχει επίσης ορισμένα 

πρόσθετα δικαιώματα και προνόμια. Για παράδειγμα, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ένα 

βασικό ατομικό δικαίωμα, αυτό της κυκλοφορίας και ελεύθερης διαμονής στην επικράτεια των 

κρατών μελών, με την επιφύλαξη των περιορισμών και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στη 

Συνθήκη και των μέτρων που θεσπίζονται για την εφαρμογή της. 

Στην πράξη, αυτοί οι δείκτες αναφοράς απαιτούν από τις χώρες να... 

Στο Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

Για 
Αναγνωρισμένους 
Πρόσφυγες  

Για Δικαιούχους 
Επικουρικής 
προστασίας  

...επιτρέπουν την πολιτογράφηση μετά από τρία χρόνια 
διαμονής ή νωρίτερα. 

BG, FR, HU 

...συνυπολογίζονται όλα τα έτη που βρίσκονται στην χώρα 
υποδοχής οι μόνιμοι/μακροχρόνια διαμένοντες ως ΔΔΠ 
καθώς και ο χρόνος αναμονής της απόφασης για το άσυλο, 
ως χρόνος διαμονής που απαιτείται για την πολιτογράφηση. 

FR, ES, NL, RO, SE, 
SL, PL 

FR, ES, NL, RO, 
SE, SL, PL 

...μην επιβάλλουν καμία απαίτηση οικονομικών πόρων για 
την πολιτογράφηση. 

ES, NL, PL, SE ES, NL, SE 

...μην επιβάλλουν γλωσσική αξιολόγηση ως προϋπόθεση 
για την πολιτογράφηση. 

SE SE 

...μην επιβάλλουν καμία απαίτηση αξιολόγησης ένταξης ή 
υπηκοότητας για την πολιτογράφηση. 

BG, IT, LT, PL, SE, SL BG, IT, LT, PL, SE, 
SL 

...μειωθεί η απαίτηση ποινικού μητρώου για την 
πολιτογράφηση. 

FR, PL FR, PL 

...προβλέπουν εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης 
και εναλλακτικές μεθόδους όταν δεν υπάρχουν έγγραφα. 

ES, GR, SE ES, GR, SE 
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...γίνει άρση των προϋποθέσεων για τα ευάλωτα άτομα που 
υποβάλλουν αίτηση πολιτογράφησης (ηλικιωμένοι, θύματα 
βίας, άτομα με ψυχικά τραύματα και άτομα με αναπηρία). 

LT LT 

...προβλεφθεί η αυτόματη πολιτογράφηση της δεύτερης 
γενιάς. 

IT, SE IT, SE 

...δεσμευτούν με νόμο να εξετάζουν τις αιτήσεις 
πολιτογράφησης το συντομότερο δυνατό, δίνοντας 
προτεραιότητα στους ΔΔΠ. 

---- ---- 

Στο Βήμα: Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής 
...απαλλάξουν τους ΔΔΠ από τα τέλη πολιτογράφησης ή να 
προβλέψουν τέλος που να ανέρχεται σε λιγότερο από το 
20% του ελάχιστου μηνιαίου κοινωνικού βοηθήματος. 

CZ, HU, FR, RO, SL HU, FR, RO, SL 

Υφιστάμενη κατάσταση από τις 31 Μαρτίου 2021 – οι χώρες που απεικονίζονται πληρούν το υψηλότερο 

πρότυπο στον δείκτη 
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8. Στέγαση
Η ποιοτική στέγαση αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Η στέγαση δεν 

προσφέρει απλώς καταφύγιο αλλά και χώρο για προσωπική ανάπτυξη και οικογενειακή θαλπωρή, 

μια τοπική κοινότητα καθώς και την ευκαιρία για ενισχυμένη αλληλεπίδραση με τους ντόπιους. 

Πολύ συχνά, το περιορισμένο εισόδημα και η έλλειψη γνώσης των τοπικών συνθηκών, σε 

συνδυασμό με τα δυσανάλογα υψηλά ενοίκια και τις εγγυήσεις για την ενοικίαση σπιτιών, ωθούν 

τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας σε περιθωριοποιημένες περιοχές που στερούνται 

ευκαιριών απασχόλησης, σχολείων, νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων ή υπηρεσιών ένταξης. Η 

στοχευμένη στεγαστική στήριξη αυξάνει την αυτάρκεια των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 

ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες, οι οποίες τείνουν να αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια στην 

προσπάθειά τους να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητες. 

8.1. 2021 Αποτελέσματα ανά χώρα 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

< --  λιγότερο ευνοϊκό  περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Ελεύθερη κυκλοφορία και επιλογή διαμονής εντός της χώρας

• Πρόσβαση στη στέγαση και σε στεγαστικά επιδόματα

• Πρόσβαση στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό  περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Πρόσβαση ευάλωτων ατόμων στη στέγαση

• Ευαισθητοποίηση για τις συγκεκριμένες προκλήσεις των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε
ότι αφορά την ενοικίαση ακινήτων

• Στοχευμένη παροχή συμβουλών και εκπροσώπηση

• Παροχή προσωρινής στεγαστικής υποστήριξης

• Παροχή κανονικής στεγαστικής υποστήριξης

• Περίοδος στοχευμένης στεγαστικής υποστήριξης



58 

• Διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην κοινωνική στέγαση

• Αξιολόγηση της ποιότητας στέγασης

Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό  περισσότερο ευνοϊκό  -- > 

Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Μηχανισμοί ενσωμάτωσης της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στις πολιτικές
στέγασης

• Συντονισμός με περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ζητήματα στέγασης για δικαιούχους
διεθνούς προστασίας

• Συνεργασία με εξειδικευμένες ΜΚΟ για το στεγαστικό

8.2. Κύριες τάσεις από το 2019 έως το 2021 
Οι περισσότερες χώρες, με εξαίρεση την Ελλάδα και τη Σλοβενία, έχουν ευνοϊκή νομοθεσία σε ό,τι 

αφορά την εξασφάλιση της πρόσβασης των ΔΔΠ στη στέγαση.  Στην πλειονότητα των χωρών, το νομικό 

πλαίσιο για τη στέγαση δεν έχει επηρεαστεί από καμία αλλαγή κατά την περίοδο 2019-2021, με 

εξαίρεση την Ελλάδα και την Ισπανία. Το νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση στη στέγαση εξακολουθεί 

να χαρακτηρίζεται από έντονες διαφορές μεταξύ των χωρών που αξιολογήθηκαν. Η Τσεχία, η Γαλλία, 

οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία έχουν τα υψηλότερα νομικά πρότυπα, γεγονός που εξασφαλίζει στους 

ΔΔΠ ελευθερία μετακίνησης και επιλογής διαμονής στο εσωτερικό της χώρας, πλήρη πρόσβαση στη 

στέγαση και τα στεγαστικά επιδόματα καθώς και πλήρη πρόσβαση στα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε 

ισότιμη βάση με τους ημεδαπούς. Ειδικότερα, στην Ελλάδα και τη Σλοβενία, υπάρχει σαφής ανάγκη 

βελτίωσης αυτών των νομικών προτύπων. Ενώ η Ελλάδα πράγματι κατέγραψε κάποια πρόοδο την 

περίοδο 2019-2021, η πρόσβαση στη στέγαση έγινε πιο δύσκολη στην Ισπανία. 

Ομοίως, η πλειονότητα των χωρών έχει ανεπαρκή πλαίσια πολιτικής κάτι που  παρεμποδίζει 

τη διαθεσιμότητα κατοικιών για τους ΔΔΠ με την Τσεχία, τη Γαλλία και τη Σουηδία να είναι οι πιο 

υποστηρικτικές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Οι δείκτες που σχετίζονται με την πολιτική 

παρουσιάζουν αρνητικές εξελίξεις στην Πολωνία και τη Σλοβενία και μικρές βελτιώσεις στη Ρουμανία. 

Η Σουηδία παρέχει τις καλύτερες συνθήκες μεταξύ των χωρών που αξιολογήθηκαν όσον αφορά τους 

δείκτες που σχετίζονται με την πολιτική στον τομέα της στέγασης. Στις περιφέρειες και τους δήμους 

κατανέμεται ετησίως και βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ένας ορισμένος αριθμός δικαιούχων τους 

οποίους οφείλουν να φιλοξενήσουν και να συνεργαστούν με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με 

στόχο την ευαισθητοποίηση και την εξασφάλιση στέγασης γι' αυτούς. Εκτός από τις χρηματικές 

παροχές στέγασης, στους ΔΔΠ δίνονται και πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση καθώς και για νομικά 

ζητήματα που σχετίζονται με αυτή. 

Όσον αφορά την εφαρμογή και τη συνεργασία, οι χώρες σε γενικές γραμμές επιτυγχάνουν 

χαμηλά αποτελέσματα – στην Τσεχία μάλιστα σημειώνεται οπισθοδρόμηση. Συνολικά, οι 

περισσότερες από τις χώρες που αξιολογήθηκαν εξακολουθούν να στερούνται ενσωμάτωσης, 
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πολυεπίπεδου συντονισμού και συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών για την προώθηση της 

ένταξης των ΔΔΠ στη διάσταση της στέγασης. Η Γαλλία έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο, αφού πρώτα 

υιοθέτησε το Εθνικό Σχέδιο για την Υποδοχή και την Ένταξη των Προσφύγων (SNADAR) που στοχεύει 

μέσα στο 2021 στην ανεύρεση 14.000 καταλυμάτων για ΔΔΠ, συμπεριλαμβανομένων των 

επανεγκατεστημένων, σε όλες τις περιφέρειες. Σε όλες τις περιφέρειες έχουν συσταθεί συντονιστικές 

επιτροπές που λειτουργούν σε τακτική βάση με τη συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών αρχών και 

δημόσιων φορέων στέγασης προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Οι περιφερειακές και 

τοπικές αρχές έχουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των ΔΔΠ και οι 

Περιφερειάρχες και Νομάρχες  πρέπει να αναφέρουν μηνιαίως τον αριθμό των ΔΔΠ που βρήκαν  

κατάλυμα. Το σχέδιο δράσης SNADAR περιλαμβάνει επίσης ως προτεραιότητα την ευαισθητοποίηση 

των δημόσιων φορέων στέγασης. 

Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία 
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Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 ανά χώρα 

Μέσος όρος των βαθμολογιών των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα 

Συγκριτικός μέσος όρος των 14 χωρών των Εκθέσεων Αξιολόγησης ΝΙΕΜ 1 (2019) και ΝΙΕΜ 2 (2021) 

Θετικές εξελίξεις 

• Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ το 2019, οι δικαιούχοι

διεθνούς προστασίας μπορούν πλέον να απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης

κυκλοφορίας υπό τους ίδιους όρους με τους άλλους υπηκόους τρίτων χωρών και να

αποφασίζουν ελεύθερα για τη διαμονή τους στη χώρα.

• Στη Ρουμανία, η στεγαστική στήριξη για τους ΔΔΠ παρατάθηκε από 6 σε 12 μήνες και μπορεί

να παραταθεί για άλλους 6 μήνες για δεόντως αιτιολογημένους σοβαρούς λόγους. Επιπλέον,

από το 2019, οι ΔΔΠ μπορούν να λαμβάνουν άμεση χρηματική στήριξη για την κάλυψη των

εξόδων ενοικίασης όταν τα κέντρα φιλοξενίας έχουν φτάσει στο 90% της πληρότητάς τους.

Αρνητικές εξελίξεις 

• Στην Τσεχία, ως αποτέλεσμα της παύσης των προηγούμενων μέτρων του Κρατικού

Προγράμματος Ένταξης, δεν υπάρχει πλέον συστηματικός συντονισμός της εθνικής

κυβέρνησης με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για τη στέγαση των ΔΔΠ. Τα ισχύοντα

μέτρα επικεντρώνονται μόνο στη συνεργασία με τους δήμους για την παροχή στέγασης σε

εγκαταστάσεις κοινωνικών υπηρεσιών για τους ΔΔΠ σε ηλικία συνταξιοδότησης και για τα
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άτομα με αναπηρία. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την παροχή μέσων για την αντιμετώπιση 

των στεγαστικών αναγκών των ΔΔΠ και πρόσθετη στήριξη των δήμων. 

• Στην Ισπανία, οι νεοεισερχόμενοι δεν είναι σε θέση να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις για

την πρόσβαση στη στέγαση και τα στεγαστικά επιδόματα. Για παράδειγμα, πρέπει να

διαθέτουν άδεια μακροχρόνιας διαμονής, επίσημη κατοικία στο δήμο και τραπεζικό

λογαριασμό που ανοίγεται υπό ειδικές προϋποθέσεις.

• Στην Πολωνία, ενώ το Υπουργείο Επενδύσεων και Ανάπτυξης υιοθέτησε ένα πρόγραμμα

οικονομικής στήριξης των τοπικών αρχών και των δημόσιων οργανισμών που επιδιώκουν την

παροχή προστατευμένων κατοικιών για τους ΔΔΠ, δεν υπάρχουν εκστρατείες

ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΔΔΠ

στην αγορά κατοικίας.

• Στη Σλοβενία, από τον Νοέμβριο του 2021, οι ΔΔΠ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ειδική

στεγαστική στήριξη μόνο εάν συνάψουν συμφωνία ένταξης. Οι ΔΔΠ που είναι άνεργοι ή δεν

διαθέτουν δικά τους οικονομικά μέσα δικαιούνται παροχές για τη μίσθωση ιδιωτικής

κατοικίας για διάστημα έως 12 μηνών και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, για επιπλέον 12

μήνες. Για να λάβουν αυτή τη στήριξη απαιτείται η παρακολούθηση τουλάχιστον κατά 80%

ενός μαθήματος σλοβενικής γλώσσας και ενός μαθήματος για την ενημέρωση σχετικά με τη

Σλοβενική κοινωνία καθώς και μηνιαίες συναντήσεις με κοινωνικό λειτουργό.

8.3. Βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων 
Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο 

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας εντάσσονται στο κύριο σύστημα 

στεγαστικής υποστήριξης όταν αναγνωριστούν. Πριν από την αναγνώριση, ο κύριος κανόνας της 

Οδηγίας για τις Συνθήκες Υποδοχής  εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των αιτούντων άσυλο αν και 

τα κράτη μέλη επιτρέπεται να αποφασίζουν για τον τόπο διαμονής των αιτούντων άσυλο για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος ή δημόσιας τάξης ή για την ταχεία εξέταση της αίτησης ασύλου. Τα κράτη 

μέλη μπορούν επίσης να συνδέουν την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής με μια καθορισμένη 

κατοικία (Άρθρο 7). Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε στέγαση ίση με εκείνη 

των ημεδαπών πολιτών και μπορούν να απολαύουν ελεύθερης κυκλοφορίας στο εσωτερικό της χώρας 

μετά την αναγνώρισή τους (Άρθρο 32 της Οδηγίας για την Αναγνώριση). Όπως επιβεβαίωσε το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφασή του στην υπόθεση Alo & Osso, το δικαίωμα αυτό 

μπορεί να περιοριστεί μόνο σε συγκεκριμένες περιστάσεις, για παράδειγμα, με τη χρήση πολιτικών 

διασποράς όταν σε σύγκριση με άλλους υπηκόους τρίτων χωρών, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες ένταξης. Η έκτη Κοινή Βασική Αρχή για τις Πολιτικές Ένταξης 

των Μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ζητά για τους μετανάστες την πρόσβαση στα 

δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες σε ισότιμη βάση με τους ημεδαπούς πολίτες και χωρίς 

διακρίσεις, ισχύει επίσης και στον τομέα της στέγασης. 

Στην πράξη, αυτοί οι δείκτες αναφοράς απαιτούν από τις χώρες να... 

Στο Βήμα: Καθορισμός του Νομικό Πλαισίου 

…διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία και την επιλογή 

διαμονής στο εσωτερικό της χώρας. 

BG, CZ, ES, FR, GR, HU, IT, LT, LV, NL, 

PL RO, SE, SL 

...διασφαλίζουν ισότιμη με τους ημεδαπούς υπηκόους 

πρόσβαση στη στέγαση και στα επιδόματα στέγασης με 

CZ, FR, LT, LV, NL, SE 
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γενικούς όρους που μπορούν να πληρούν οι νεοεισερχόμενοι. 

...διασφαλίζουν ισότιμη μεταχείριση με τους ημεδαπούς 

υπηκόους όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. 

CZ, HU, ES, FR, IT, NL, SE 

Στο Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

...διασφαλίσουν την πρόσβαση σε στέγαση για όλα τα 

ευάλωτα άτομα. 

----- 

... προχωρήσουν σε ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ειδικές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΔΔΠ στην αγορά κατοικίας. 

----- 

…παρέχουν στοχευμένες συμβουλές στέγασης, 

συμβουλευτική και εκπροσώπηση. 

CZ, (FR), IT, SE 

FR: εν μέρει 

...παρέχουν προσωρινή στεγαστική υποστήριξη χωρίς να 

επιβάλλουν περαιτέρω κανόνες επιλεξιμότητας. 

LT, SE 

…παρέχουν στοχευμένη μακροπρόθεσμη στεγαστική 

υποστήριξης χωρίς χρονικό περιορισμό. 

NL, SE 

...μην επιβάλλουν κανένα διοικητικό εμπόδιο στην πρόσβαση 

στη δημόσια στέγαση (έγγραφα τα οποία δεν αποκτώνται 

εύκολα, καθυστερήσεις, αποφάσεις στη βάση διακριτικής 

ευχέρεια). 

---- 

…παρέχουν αξιολόγηση της ποιότητας στέγασης σε εθνικό 

επίπεδο. 

CZ, SE 

Στο Βήμα: Εφαρμογή και Συνεργασία 

... ενσωματώσουν την ένταξη  των ΔΔΠ στη διαμόρφωση των 

στεγαστικών πολιτικών (στρατηγική με πολλούς 

ενδιαφερόμενους φορείς, παρακολούθηση, αναθεώρηση 

πολιτικής). 

LT, FR 

…συντονίζονται με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για τη 

στέγαση των ΔΔΠ παρέχοντας τόσο άυλη (π.χ. κατευθυντήριες 

γραμμές, κατάρτιση) όσο και υλική (χρηματοδότηση) 

υποστήριξη. 

NL 

...παρέχουν συνεχώς τα μέσα σε εξειδικευμένες ΜΚΟ ώστε 

αυτές να βοηθούν τους ΔΔΠ να βρουν στέγη. 

CZ, ES 
ES: Οι περισσότεροι ΔΔΠ δεν 

καλύπτονται 

κατάσταση από τις 31 Μαρτίου 2021 – οι χώρες που απεικονίζονται πληρούν το υψηλότερο πρότυπο στον 

δείκτη 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΔΠ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

Στην Ιταλία, το έργο FRA NOI που χρηματοδοτείται από το εθνικό πρόγραμμα AMIF υποστηρίζει την 

ένταξη στο στεγαστικό σύστημα των ΔΔΠ που πρέπει να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις υποδοχής. 

Ο δεύτερος γύρος του έργου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022. 

Ο κύριος στόχος είναι η εφαρμογή ενός συνόλου εργαλείων και στρατηγικών για ένα νέο σύστημα 

υποδοχής και ένταξης των μεταναστών στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, οι δράσεις αποσκοπούν στην 

παροχή οικονομικής στήριξης όσον αφορά την πληρωμή του ενοικίου και των υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας, στη διαμεσολάβηση για τη διευκόλυνση της αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης 

κατοικιών στην ιδιωτική αγορά ενοικίασης, σε μαθήματα κατάρτισης για την οικονομική και 

στεγαστική διαχείριση καθώς και στην εκπαίδευση των πολιτών και τον "κοινωνικό σχεδιασμό" για 

τη χρήση κενών διαμερισμάτων σε δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια κατοικιών με σκοπό την εκ νέου χρήση 

τους. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Στη Λετονία, τον Δεκέμβριο του 2021, ψηφίστηκαν τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τη στέγαση, 

σύμφωνα με τις οποίες οι δήμοι μπορούν να παρέχουν στεγαστική βοήθεια σε αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες και άτομα υπό επικουρική προστασία που δεν έχουν δηλώσει επίσημα τη διαμονή τους 

στον εν λόγω δήμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρακτική αυτή εφαρμόστηκε μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής στοιχείων για την παρούσα έκθεση και ως εκ τούτου δεν επηρέασε τη 

βαθμολογία της Λετονίας στη διάσταση της στέγασης.  

ΕΠIΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ EΝΤΑΞΗΣ - ΣΤEΓΑΣΗ 

ΔΕIΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ 

• Ποσοστό των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που ζουν στην περιοχή επιλογής τους

• Στεγαστικό μειονέκτημα (υψηλή επιβάρυνση από το κόστος

ενοικίασης/υπερπληθυσμός/υποβαθμισμένες συνθήκες/απομακρυσμένη

τοποθεσία/διακρίσεις)

• Συχνότερα προβλήματα για τους ΔΔΠ που σχετίζονται με τη στέγαση

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τα αποτελέσματα που αφορούν στις στεγαστικές πολιτικές, 

διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα σε όλες σχεδόν τις χώρες που αξιολογήθηκαν. Το δυσανάλογα 

υψηλό ποσοστό του κόστους ενοικίασης επί του διαθέσιμου εισοδήματος, η έλλειψη στέγασης σε 

προσιτές τιμές και οι διακρίσεις στην αγορά κατοικίας οδηγούν σε μειονεκτική θέση τους 

περισσότερους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Επίσης, 

συχνά αναφέρονται συνθήκες συνωστισμού. Ειδικότερα, στη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Λιθουανία, 

την Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Σλοβενία τα γλωσσικά εμπόδια φαίνεται να δημιουργούν διακρίσεις 

στην αγορά κατοικίας και να καθιστούν την επικοινωνία ως σημαντική πρόκληση κατά την 

https://www.franoi.org/
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προσπάθεια για την εξασφάλιση κατοικίας. Στην πλειονότητα των χωρών, οι περισσότεροι ΔΔΠ 

φαίνεται να ζουν στην περιοχή της επιλογής τους. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται μια απόλυτα 

ελεύθερη επιλογή. Στις Κάτω Χώρες, ορισμένοι ΔΔΠ βρίσκουν από μόνοι τους στέγαση ενώ κάποιοι 

άλλοι βρίσκουν κατοικία μέσω των Δήμων. Παρόλο που οι ΔΔΠ στη Σλοβενία γενικά προτιμούν τις 

μεγάλες πόλεις για να ζήσουν, ο αριθμός των ΔΔΠ που δεν έχουν άλλη επιλογή από το να 

μετακομίσουν στα περίχωρα των πόλεων και τα κοντινά χωριά αυξάνεται λόγω των υψηλών τιμών 

ενοικίασης και των διακρίσεων στην αγορά κατοικίας. Η διαμονή σε μικρούς δήμους περιορίζει την 

πρόσβαση στις μεταφορές και τις ευκαιρίες κοινωνικοποίησης, γεγονός που δυσχεραίνει την ένταξη 

των ΔΔΠ στην κοινωνικοπολιτιστική ζωή της Γαλλίας. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των 

οικογενειών στη Λιθουανία και τη Βουλγαρία επιλέγουν να ζουν στην πρωτεύουσα, δεδομένου ότι 

αυτοί οι δήμοι παρέχουν την υψηλότερη υποστήριξη σε ό,τι αφορά τα ενοίκια, κάτι που είναι 

σημαντικό, ιδίως για τις μεγάλες οικογένειες. Το ατομικό πρόγραμμα ένταξης στην Πολωνία, το οποίο 

διαρκεί 12 μήνες από τη στιγμή της απονομής του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, περιγράφεται 

από τους δικαιούχους ως ανεπαρκές για την επίτευξη της κατάλληλης προσαρμογής στο νέο 

περιβάλλον και για την προετοιμασία τους ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο κόστος 

ενοικίασης στην ελεύθερη αγορά. Η κυβερνητική πολιτική στέγασης που θεσπίστηκε τα τελευταία 

χρόνια δεν αναγνωρίζει τους ΔΔΠ ως ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα σε προβλήματα όπως η έλλειψη 

στέγης ή η φτώχεια. Τόσο στην Πολωνία όσο και στην Ελλάδα και την Ιταλία, οι διακρίσεις στην αγορά 

κατοικίας περιορίζουν τις επιλογές των ΔΔΠ, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να εγκατασταθούν σε 

κατοικίες με κακές υποδομές, μεγάλη πληρότητα και είτε σε πυκνοκατοικημένα σημεία των πόλεων 

είτε σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δημιουργούνται διαχωρισμοί. Στη 

Ρουμανία, οι ΔΔΠ διαμαρτύρονται για την προτίμηση της κυβέρνησης να τους κατευθύνει προς  

δημόσια χρηματοδοτούμενα κέντρα φιλοξενίας αντί να τους ενθαρρύνει να ανεξαρτητοποιηθούν και 

να βρουν ατομική στέγαση. Γενικά, αυτά τα κέντρα φιλοξενίας αποτελούν φθηνότερη λύση για το 

κράτος αλλά οι συνθήκες σε ορισμένα από αυτά δεν είναι καλές. Μόλις πρόσφατα, το κοινοβούλιο 

εισήγαγε με νόμο τη δυνατότητα να προσφέρει χρηματικά οφέλη σε όσους νοικιάζουν στην ελεύθερη 

αγορά αλλά μόνο όταν το ποσοστό πληρότητας των κέντρων φτάνει το 90%. Οι οικογένειες, ιδίως 

εκείνες με περισσότερα από δύο ή τρία παιδιά, βρίσκονται σε πιο ευάλωτη κατάσταση στη στεγαστική 

αγορά της Σλοβενίας. Αστάθεια, βραχυπρόθεσμα συμβόλαια στέγασης και συνεχείς μετακινήσεις 

προκαλούν δυσφορία καθώς οι οικογένειες αναγκάζονται να αλλάζουν σχολεία, γιατρούς κ.λπ. Στην 

Πολωνία και τη Βουλγαρία, οι ιδιοκτήτες συχνά επιδεικνύουν απροθυμία να νοικιάσουν κατοικίες 

ιδίως σε πολυμελείς οικογένειες, ανύπαντρες μητέρες με παιδιά ή άτομα με αναπηρία. Έχει 

αναφερθεί ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες τείνουν να εκμεταλλεύονται την επισφαλή κατάσταση των 

προσφύγων ζητώντας παράλογες τιμές τόσο για απλές και συνηθισμένες όσο και για χαμηλής 

ποιότητας κατοικίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που επισημάνθηκε στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία 

είναι ότι οι ιδιοκτήτες δεν επιτρέπουν στους ΔΔΠ να εγγράψουν τη διεύθυνση της κατοικίας ως 

μόνιμη διεύθυνση, με ορισμένα μισθωτήρια συμβόλαια να απαγορεύουν ρητά την καταχώριση από 

τους ενοικιαστές τους της μόνιμης διεύθυνσής τους. Ο λόγος για αυτό είναι η συνήθης αλλά 

λανθασμένη πεποίθηση ότι οι ενοικιαστές που έχουν  καταχωρήσει τη διεύθυνση της κατοικίας που 

έχουν νοικιάσει ως μόνιμη διεύθυνση δεν θα μπορούν να εκδιωχθούν, ακόμη και αν σταματήσουν να 

πληρώνουν το μίσθωμα. Η Ελλάδα παρέχει μόνο περιορισμένα στεγαστικά επιδόματα και στέγαση 

σε ευάλωτους ΔΔΠ, γεγονός που φέρνει πολλούς ΔΔΠ μπροστά στον κίνδυνο της αστεγίας. Στη 

Βουλγαρία, οι ΔΔΠ, από τη στιγμή που θα λάβουν θετική απάντηση στην αίτησή τους για το καθεστώς 

πρόσφυγα, έχουν μόνο δύο εβδομάδες στη διάθεσή τους για να βρουν στέγη. Αυτό αποτελεί μεγάλο 

ρίσκο πιθανής αστεγίας. 
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9. Aπασχόληση
Η απασχόληση αποτελεί βασικό μέσο εξασφάλισης ενός ασφαλούς εισοδήματος και αυτάρκειας 

και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαία για την επίτευξη μακροχρόνιας διαμονής και 

ιθαγένειας. Επιτρέπει στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να συμβάλλουν στην οικονομία και 

στην ευημερία της κοινωνίας υποδοχής με τις δεξιότητες και τα προσόντα τους. Η απασχόληση των 

γονέων αυξάνει το οικογενειακό εισόδημα και επιτρέπει στα παιδιά των προσφύγων να επιτύχουν 

υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Η στήριξη της αναγνώρισης των επαγγελματικών και 

ακαδημαϊκών προσόντων και οι εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης προσφέρουν στους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας περισσότερες πιθανότητες να βρουν  απασχόληση που να 

ανταποκρίνεται στο επίπεδο των δεξιοτήτων τους. 

9.1. 2021 Αποτελέσματα ανά χώρα 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

 <--  Λιγότερο ευνοϊκό   Περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Πρόσβαση στην απασχόληση

• Πρόσβαση στην αυτοαπασχόληση

• Δικαίωμα αναγνώρισης επίσημων πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών

επίσημων τίτλων

• Διαδικασίες αναγνώρισης πτυχίων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, πιστοποιητικών, άλλων

αποδεικτικών και επίσημων τίτλων

• Υποστήριξη στη διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή,

πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών επίσημων τίτλων

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό        περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Πρόσβαση στην απασχόληση για ομάδες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
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• Διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην απασχόληση

• Ευαισθητοποίηση για τη συγκεκριμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν

οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας

• Αξιολόγηση δεξιοτήτων

• Συμβουλευτική για την ανεύρεση εργασίας και θετική δράση

• Στοχευμένη στήριξη επιχειρηματιών

Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό  περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στις

πολιτικές απασχόλησης

• Συντονισμός με περιφερειακές και τοπικές αρχές για την απασχόληση δικαιούχων διεθνούς

προστασίας

• Σχέση συνεργασίας για την απασχόληση με εξειδικευμένες ΜΚΟ ή μη κερδοσκοπικές

οργανώσεις για τη στήριξη της απασχόλησης

9.2. Κύριες τάσεις από το 2019 έως το 2021 
Με εξαίρεση την Ελλάδα, δεν υπήρξαν σημαντικές νομικές εξελίξεις στη διάσταση της απασχόλησης 

σε σχέση με την πρόσβαση στην απασχόληση και την αυτοαπασχόληση. Οι δείκτες πολιτικής 

απεικονίζουν επίσης μια πολύ στάσιμη διάσταση, η οποία απλώς χαρακτηρίζεται  από κάποιες 

βελτιώσεις στη Γαλλία και τη Λετονία ενώ έχει επιδεινωθεί στην Ισπανία. Όσον αφορά την εφαρμογή 

και τη συνεργασία, εν μέρει σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στην Ελλάδα ενώ δεν διαπιστώθηκαν 

αλλαγές στις υπόλοιπες χώρες. 

Τα περισσότερα κράτη μέλη εφαρμόζουν ευνοϊκές νομικές διατάξεις για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης και των δύο κατηγοριών ΔΔΠ στην αγορά εργασίας, παρέχοντάς τους την ίδια πρόσβαση 

στην απασχόληση και την αυτοαπασχόληση με αυτήν που προσφέρεται στους ημεδαπούς πολίτες, 

χωρίς να θέτουν γενικές προϋποθέσεις που δεν θα μπορούσαν να πληρούν ως νεοεισερχόμενοι. 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι χειρότερα όσον αφορά το πλαίσιο πολιτικής όπου η πλειονότητα των 

χωρών δεν διαθέτει στοχευμένα προγράμματα στήριξης των ΔΔΠ για την πρόσβαση στην 

απασχόληση. Οι δείκτες που σχετίζονται με την εφαρμογή και τη συνεργασία αποκαλύπτουν 

σημαντικά κενά στις περισσότερες χώρες. Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν πολύ λίγες επίσημες 

στρατηγικές για τη διευκόλυνση της ένταξης των ΔΔΠ μέσω της απασχόλησης ή μηχανισμοί 

συντονισμού με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ΜΚΟ για τη 

στήριξη των ΔΔΠ στην εξεύρεση απασχόλησης.  
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Μεταξύ των χωρών που αξιολογήθηκαν, η Σουηδία παρέχει το πιο υποστηρικτικό πλαίσιο για 

τα τρία στάδια προς την ολοκληρωμένη ένταξη. Η ένταξη στην αγορά εργασίας αποτελεί ακρογωνιαίο 

λίθο του προγράμματος εισαγωγής, το οποίο διαρκεί τουλάχιστον 24 μήνες και επικεντρώνεται στις 

υπηρεσίες απασχόλησης, τη γλωσσική κατάρτιση και σε μαθήματα αγωγής του πολίτη. Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει αναγνώριση της εκπαίδευσης, της εργασιακής εμπειρίας και των δεξιοτήτων των 

νεοεισερχομένων και επίσης προσφέρει και διάφορες μορφές επιδοτούμενης απασχόλησης. Η 

Υπηρεσία Απασχόλησης, ως συντονιστικός φορέας, διενεργεί τακτικές αξιολογήσεις και υποβάλλει 

εκθέσεις στην κυβέρνηση σχετικά με τα αποτελέσματα των μέτρων. Τα προγράμματα εφαρμόζονται 

σε τοπικό επίπεδο με περιφερειακό συντονισμό και, ακόμη και αν η Υπηρεσία Απασχόλησης έχει την 

κύρια ευθύνη για τα μέτρα για την αγορά εργασίας, συμμετέχουν συχνά και οι Δήμοι οι οποίοι μεταξύ 

άλλων προσφέρουν μαθήματα γλώσσας.  

Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου   

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία 
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Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 ανά χώρα 

Μέσος όρος των βαθμολογιών των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα 

Συγκριτικός μέσος όρος των 14 χωρών των Εκθέσεων Αξιολόγησης ΝΙΕΜ 1 (2019) και ΝΙΕΜ 2 (2021) 

Θετικές εξελίξεις 

• Στην Ελλάδα, μετά τις πρόσφατες νομικές εξελίξεις, οι ΔΔΠ απολαμβάνουν πλέον ισότιμης

μεταχείρισης με τους ημεδαπούς στην αναγνώριση ξένων πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων

επίσημων τίτλων. Για τους ΔΔΠ που δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία

των πτυχίων διευκολύνεται η πρόσβαση σε προγράμματα αξιολόγησης, πιστοποίησης και

επαλήθευσης της προηγούμενης εκπαίδευσής τους. Επιπλέον, η νέα Εθνική Στρατηγική για

την Ένταξη προβλέπει τη συμμετοχή των σχετικών εταίρων στην ένταξη στην αγορά εργασίας

και την παρακολούθηση των πολιτικών απασχόλησης στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS

2 που υλοποιείται από τις τοπικές αρχές. Η νέα στρατηγική απαιτεί επίσης από την εθνική

κυβέρνηση να συντονιστεί με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους φορείς

απασχόλησης και να τους υποστηρίξει στην παροχή βοήθειας προς τους ΔΔΠ για την εξεύρεση

εργασίας.

• Στη Γαλλία, το 2020 εκπονήθηκε σχέδιο δράσης για την προώθηση της αναγνώρισης των

δεξιοτήτων, της επαγγελματικής εμπειρίας και των προσόντων των νεοαφιχθέντων

αλλοδαπών, συμπεριλαμβανομένων των ΔΔΠ (βλ. κατωτέρω Καλές Πρακτικές).

• Στη Λετονία, το 2020/21, το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα "Προώθηση της

πολυμορφίας" (υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος Κοινωνικής Ένταξης) περιλάμβανε
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κατάρτιση για διευθυντές και υπαλλήλους επιχειρήσεων σχετικά με τη διαχείριση της 

πολυμορφίας και την πρόληψη των διακρίσεων σε βάρος ευάλωτων ομάδων 

(συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων). Ένα άλλο πρόγραμμα προώθησε το άνοιγμα προς 

τη διαφορετικότητα στους δημόσιους και επιχειρηματικούς οργανισμούς της Λετονίας και 

στην αγορά εργασίας γενικότερα. 

Αρνητικές εξελίξεις 

• Στην Ισπανία, διαπιστώθηκε ότι η ήδη δυσμενής κατάσταση όσον αφορά τα διοικητικά

εμπόδια στην πρόσβαση στην απασχόληση επιδεινώθηκε περαιτέρω, καθώς τα απαιτούμενα

έγγραφα είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθούν.

9.3. Βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων 
Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο 

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας παραμένει περιορισμένη μέχρι την 

αναγνώριση, μετά την οποία η Οδηγία περί Αναγνώρισης εγγυάται την ίση μεταχείριση των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των ημεδαπών πολιτών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση, την αναγνώριση της εκπαίδευσης που σχετίζεται με την 

απασχόληση και τις διαδικασίες αξιολόγησης των προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή 

(άρθρο 26). Όταν λείπουν τα σχετικά έγγραφα, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν να 

επωφεληθούν από εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης (Άρθρο 28). Πριν από την αναγνώριση, η 

Οδηγία περί Συνθηκών Υποδοχής προβλέπει για τους αιτούντες άσυλο μέγιστη περίοδο αναμονής 

εννέα μηνών για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας   (Άρθρο 15). Η Οδηγία αυτή καλεί τα κράτη 

μέλη να δημιουργούν όρους που να εξασφαλίζουν αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

και να αποφεύγουν να θέτουν διαδικαστικά εμπόδια. Ωστόσο, η Οδηγία δεν κάνει αναφορά σχετικά 

με την αναγνώριση των προσόντων των αιτούντων άσυλο (Άρθρο 16). Η τρίτη Κοινή Βασική Αρχή της 

ΕΕ για την Ένταξη των Μεταναστών ορίζει ότι η απασχόληση αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας 

ένταξης και έχει κεντρική σημασία για τη συμμετοχή των μεταναστών και τη συμβολή τους στην 

κοινωνία υποδοχής, καθώς και για την προβολή της συμβολής αυτής. 

Στην πράξη, αυτοί οι δείκτες αναφοράς απαιτούν από τις χώρες να... 

Στο Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

...διασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση στην απασχόληση στον 
ιδιωτικό τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και στη 
γενική διοίκηση. 

SE 

...διασφαλίσουν πλήρη πρόσβαση στην αυτοαπασχόληση 
γενικά και στην αυτοαπασχόληση στα ελεύθερα επαγγέλματα. 

ES, HU, IT, LT, SE 

...καθιερώσουν το δικαίωμα αναγνώρισης των επίσημων 
πτυχίων και της επικύρωσης των δεξιοτήτων. 

BG, CZ, ES, FR, GR, IT, LT, LV, PL, SE, 
SL 

...διασφαλίσουν ότι οι ΔΔΠ έχουν πρόσβαση στις ίδιες 
διαδικασίες όπως και οι ημεδαποί για την αναγνώριση τίτλων 
σπουδών που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό. 

BG, CZ, ES, GR, IT, LT, HU, LV, NL, PL, 
RO, SE, SL 

...δέχονται εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης όταν οι ΔΔΠ 
δεν έχουν διαθέσιμα τα έγγραφα από τη χώρα προέλευσης και 
να παρέχουν βοήθεια στη διαδικασία αναγνώρισης. 

CZ, ES, NL, SE 

Στο Βήμα: Δημιουργία Πλαισίου Πολιτικής 
...διασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση στην απασχόληση για ---- 
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όλες τις ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος. 

...μην επιβάλλουν διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην 
απασχόληση (έγγραφα τα οποία είναι δύσκολο να 
προσκομιστούν, καθυστερήσεις, αποφάσεις στη βάση 
διακριτικής ευχέρειας) 

BG, CZ, HU, IT, LT, PL, SE 

...προωθήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ιδιαίτερη 
κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ΔΔΠ όσον αφορά την 
αγορά εργασίας 

SE 

...εξασφαλίσουν υψηλά πρότυπα στην αξιολόγηση των 
δεξιοτήτων (κριτήρια σε επίπεδο χώρας, μετάφραση, 
διαδικασίες σε περίπτωση έλλειψης εγγράφων). 

CZ, SL, SE 

...παρέχουν συμβουλές για την αναζήτηση εργασίας και να 
προβαίνουν σε θετικές δράσεις. 

LV, LT, SL, SE 

...παρέχουν στοχευµένη επιχειρηματική στήριξη SE 

Στο Βήμα: Δημιουργία Πλαισίου Υλοποίησης 

...ενσωματώσουν την ένταξη των ΔΔΠ στις πολιτικές 
απασχόλησης (στρατηγική πολλών ενδιαφερομένων μερών, 
παρακολούθηση, επανεξέταση πολιτικής). 

LT, SE 

...προχωρήσουν σε συντονισμό με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και τους φορείς απασχόλησης για την 
απασχόληση των ΔΔΠ, παρέχοντας τόσο άυλη (π.χ. 
κατευθυντήριες γραμμές, κατάρτιση) όσο και υλική 
(χρηματοδότηση) υποστήριξη. 

NL, SE 

…παρέχουν τα μέσα σε εξειδικευμένες ΜΚΟ ή μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς υποστήριξης της απασχόλησης 
για να βοηθούν τους ΔΔΠ στην αναζήτηση εργασίας. 

CZ, ES 

Υφιστάμενη κατάσταση από τις 31 Μαρτίου 2021 – οι χώρες που απεικονίζονται πληρούν το υψηλότερο 

πρότυπο στον δείκτη 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Στη Γαλλία, ένα σχέδιο δράσης για το 2020 προωθεί την αναγνώριση των δεξιοτήτων, της 

επαγγελματικής εμπειρίας και των προσόντων των νεοαφιχθέντων αλλοδαπών υπηκόων. Το σχέδιο 

αποσκοπεί στη διεξαγωγή κατάρτισης για τους φορείς ένταξης σχετικά με την αναγνώριση των 

δεξιοτήτων και των προσόντων των μεταναστών. Επιδιώκει επίσης να διευκολύνει την πρόσβαση 

1.000 νεοαφιχθέντων αλλοδαπών υπηκόων σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις, επικυρώσεις 

προηγούμενων εμπειριών και αναγνώριση της επαγγελματικής τεχνογνωσίας τους. Το σχέδιο αυτό 

σκοπεύει να παράσχει ενδελεχή ανάλυση της εμπειρίας των υποψηφίων μέσω μιας σειράς 

ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων και σχεδιάζεται να βελτιώσει την αναγνώριση των επίσημων 

πτυχίων καθώς και την επικύρωση των δεξιοτήτων. 
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Προσαρμοσμένη επαγγελματική συμβουλευτική 

Στην Ελλάδα, το έργο HELIOS 2, το οποίο παρακολουθείται από το ελληνικό Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου και υλοποιείται από τον ΔΟΜ, στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των 

ΔΔΠ και των οικογενειών τους. Για τον σκοπό αυτό, όλοι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν 

να επωφεληθούν από ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής που περιλαμβάνουν: i) 

προσδιορισμό των αναγκών και των ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων  ii) σκιαγράφηση των 

δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με βάση το εργαλείο EU Skills Profile Tool iii) αποζημίωση για το 

κόστος για την απόκτηση διαφόρων πιστοποιήσεων (π.χ. πιστοποιητικό ελληνικής γλώσσας, άδεια 

οδήγησης, πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας, κ.λ.π) iv) "ημέρες καριέρας" και συναντήσεις δικτύωσης 

με εργοδότες του ιδιωτικού τομέα v) απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τον Ελληνικό Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και των 

εργοδοτών στην Ελλάδα. Επιπλέον, το έργο αναλαμβάνει δραστηριότητες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την κατάσταση των ΔΔΠ στις τοπικές κοινότητες, στα επαγγελματικά 

σωματεία και, τέλος, προσφέρει ενημέρωση και στους εργοδότες. 

Υπηρεσίες κοινωνικής και εργασιακής ένταξης 

Στην Ιταλία, το έργο PUOI (Protezione Unita a Obiettivo Integrazione) που ξεκίνησε την άνοιξη του 

2019 και το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης AMIF και ESF, 

είχε ως στόχο την προώθηση της κοινωνικοεπαγγελματικής ένταξης των ΔΔΠ. Δημιούργησε 

προοπτικές για 4.500 θέσεις απασχόλησης και ενέπλεξε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της αγοράς 

εργασίας. Οι δραστηριότητες του έργου παρείχαν πρόσβαση σε μια σειρά ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη (π.χ. υπηρεσίες εκμάθησης, καθοδήγηση και 

επίβλεψη σε ό,τι αφορά την αναζήτηση εργασίας, αξιολόγηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων) και μια 

εξωσχολική πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών. Το 2020/21 προστέθηκε μια συμπληρωματική 

δραστηριότητα με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων συνθηκών εργασίας στο 

πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε λόγω του COVID-19 και την αντιμετώπιση των 

αρνητικών επιπτώσεών της στις πρακτικές ασκήσεις. 

Απρόσκοπτη αξιολόγηση των δεξιοτήτων και του μορφωτικού επιπέδου των ΔΔΠ 

Στις Κάτω Χώρες, όλοι όσοι τελούν υπό διεθνές ανθρωπιστικό καθεστώς και που υποχρεούνται να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ένταξης των πολιτών δικαιούνται δωρεάν αξιολόγησης των 

προσόντων τους, η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Απασχόλησης, μέσω του διεθνούς οργανισμού αξιολόγησης διαπιστευτηρίων IDW. Ακόμη και αν τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά δεν είναι διαθέσιμα ή έχουν χαθεί, η αναγνώριση μπορεί να χορηγηθεί 

(στην περίπτωση αυτή ονομάζεται "ένδειξη εκπαιδευτικού επιπέδου"). Η διαδικασία αυτή 

εφαρμόζεται για να καθοριστεί το αντίστοιχο ολλανδικό εκπαιδευτικό επίπεδο που είναι συγκρίσιμο 

με το εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου που τελεί υπό διεθνές ανθρωπιστικό καθεστώς. 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/politiche-di-integrazione-sociale/Documents/9-Puoi-aggiornato-apr-2021.pdf
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ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΔΕIΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟYΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

• Υπερειδίκευση

• Δυσκολίες στην εύρεση εργασίας (λόγω γλωσσικών εμποδίων/ διακρίσεων/ελλιπών ή μη
αναγνωρισμένων προσόντων/έλλειψης νόμιμης πρόσβασης στην αγορά
εργασίας/προσωπικών περιορισμών

• Τα συχνότερα προβλήματα για τους ΔΔΠ που σχετίζονται με την απασχόληση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν σχετικά με τα αποτελέσματα που αφορούν στην 

απασχόληση των προσφύγων, παραμένει πρόκληση για όλους σχεδόν τους πρόσφυγες η εύρεση 

εργασίας που να ανταποκρίνεται στα προσόντα τους. Σε διαφορετικό βαθμό, η υπερειδίκευση που 

έχουν οι πρόσφυγες σε σχέση με τις δουλειές που κάνουν φαίνεται να επηρεάζει την πλειονότητα 

των ΔΔΠ σε όλες τις χώρες. Πολλοί ΔΔΠ και (όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας) 

αιτούντες άσυλο εκτελούν χειρωνακτική εργασία που απαιτεί λίγα προσόντα. Ακόµη και σε ΔΔΠ µε 

υψηλότερη µόρφωση προσφέρονται συχνά από τις υπηρεσίες απασχόλησης θέσεις εργασίας 

χαµηλής εξειδίκευσης. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ΜΚΟ και των ΔΔΠ στη Σλοβενία, το 

μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι οι ΔΔΠ έχουν πολλά περισσότερα προσόντα από αυτά που 

απαιτούνται αλλά ότι έχουν προσόντα που δεν έχουν αναγνωριστεί – εδώ παρατηρείται επίσης το 

πρόβλημα ότι επαγγέλματα για τα οποία οι ΔΔΠ ήταν ειδικευμένοι στις χώρες καταγωγής τους 

(κυρίως για  δουλειές σε διάφορες βιοτεχνίες), δεν υπάρχουν ή είναι σπανιότερα, όπως συμβαίνει 

στη Σλοβενία ή ότι απαιτούνται ορισμένα τυπικά προσόντα ως προϋπόθεση για την απασχόληση. 

Στην Ουγγαρία, υπάρχει ζήτηση για εργατικό δυναμικό, επομένως, οι ΔΔΠ μπορούν να βρουν σχετικά 

εύκολα εργασία αλλά πρόκειται κυρίως για θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας. Επιπλέον, δεν 

παρέχεται καμία υποστήριξη ένταξης από το κράτος, οπότε οι ΔΔΠ δεν φαίνεται να έχουν επιλογές 

και αναγκάζονται να αποδεχθούν θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας για να επιβιώσουν.  Σύμφωνα 

με έρευνα που διεξήχθη το 2016 στις Κάτω Χώρες, λίγο λιγότεροι από τους μισούς ΔΔΠ είχαν πολύ 

περισσότερα προσόντα σε σχέση με την εργασία που είχαν τη στιγμή της έρευνας. Ωστόσο, οι ΔΔΠ 

που απέκτησαν το ανώτατο πτυχίο τους στις Κάτω Χώρες τείνουν να μην είναι υπερεξειδικευμένοι ως 

προς την τρέχουσα εργασία τους (σε σύγκριση με τους Ολλανδούς υπηκόους). Εάν οι ΔΔΠ έχουν 

αναγνωρίσει το δίπλωμά τους από τη χώρα προέλευσής τους στις Κάτω Χώρες, είναι επίσης λιγότερο 

πιθανό να είναι υπερεκπαιδευμένοι αλλά τείνουν να έχουν πολλά περισσότερα προσόντα από 

εκείνους που απέκτησαν Ολλανδικό δίπλωμα. Το γλωσσικό εμπόδιο είναι το πιο συχνά αναφερόμενο 

εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι ΔΔΠ στην εξεύρεση εργασίας σε όλες τις χώρες. Ωστόσο, στην Τσεχία, 

οι συνεντεύξεις με τους ΔΔΠ και τους εμπειρογνώμονες δείχνουν ότι η έλλειψη γνώσης της τοπικής 

γλώσσας αποτελεί εμπόδιο για θέσεις εργασίας με προσόντα αλλά συνήθως δεν οδηγεί σε ανεργία, 

δεδομένου ότι οι ΔΔΠ μπορούν να βρουν (κυρίως χειρωνακτικές) θέσεις εργασίας. Ομοίως, στη 

Σλοβενία η γλώσσα δεν αναφέρεται ως πρόβλημα από τους εργοδότες που αναζητούν χαμηλόμισθο 

εργατικό δυναμικό. Οι ΔΔΠ που ερωτήθηκαν στην Τσεχία θεωρούν ότι η αγορά εργασίας και οι 

νομοθετικοί κανόνες σχετικά με την πρόσβασή τους σε θέσεις εργασίας είναι πολύ περίπλοκοι. 

Αναφέρθηκε ότι ορισμένοι εργοδότες προτιμούν να απασχολούν ημεδαπούς λόγω των περίπλοκων 

διοικητικών διαδικασιών. Οι ερωτηθέντες στην Πολωνία επεσήμαναν ότι ορισμένοι εργοδότες δεν 

γνωρίζουν τους κανονισμούς και μπορεί να περιμένουν από τους ΔΔΠ να υποβάλουν αίτηση για άδεια 

εργασίας, παρόλο που οι ΔΔΠ έχουν ήδη το δικαίωμα εργασίας στην Πολωνία. Η έλλειψη δημόσια 

χρηματοδοτούμενων μαθημάτων γλώσσας στην Ουγγαρία καθώς και ευκαιριών πρόσβασης σε 

μαθήματα κατάρτισης για τη βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου (π.χ. κατάρτιση στην εργασία και 

μαθήματα δια βίου μάθησης) στην Ιταλία είναι επιπρόσθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΔΔΠ. 
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Οι διακρίσεις, η εκμετάλλευση των ΔΔΠ στην αγορά εργασίας, οι προσωπικοί περιορισμοί και οι 

επισφαλείς συνθήκες εργασίας είναι άλλα εμπόδια που αναφέρθηκαν από τους ΔΔΠ και τους 

εμπειρογνώμονες σε όλες τις χώρες που αξιολογήθηκαν. Οι περισσότεροι ΔΔΠ στη Σλοβενία δεν είναι 

ενημερωμένοι για την εργατική νομοθεσία, τα δικαιώματά τους και  τους τρόπους εφαρμογής τους 

(π.χ. ετήσια άδεια, άδεια ασθενείας, αμειβόμενες υπερωρίες). Επιπλέον, οι ΔΔΠ συχνά δεν γνωρίζουν 

την εργασιακή κουλτούρα της χώρας υποδοχής. Στην Ιταλία, οι βραχυχρόνιες θέσεις εργασίας και η 

έλλειψη μόνιμων συμβάσεων εργασίας αποτελούν ένα ακόμη εμπόδιο για την ένταξη ενώ στην 

Τσεχία η κατάσταση είναι παρόμοια, με τους εργοδότες να τείνουν να απασχολούν τους ΔΔΠ μόνο σε 

χαμηλότερες θέσεις εργασίας και συχνά με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις. Τα ευάλωτα άτομα και οι 

γυναίκες στη Ρουμανία αναφέρουν εμπόδια που σχετίζονται με την προσωπική τους κατάσταση ενώ 

η έλλειψη λύσεων για τη φροντίδα των παιδιών αναφέρεται ως πρόκληση για τις γυναίκες ΔΔΠ στη 

Γαλλία.  Η αρνητική στάση της κοινής γνώμης απέναντι στους αλλοδαπούς αποτελεί άλλη μια 

πρόκληση για τους ΔΔΠ στην εξεύρεση κατάλληλης εργασίας, όπως σημειώνεται στην Λιθουανία, 

ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες που φορούν μαντήλα.  Όλες αυτές οι προκλήσεις αναγκάζουν τους 

ΔΔΠ σε όλες τις χώρες που αξιολογήθηκαν να στραφούν σε θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας και 

σε "γκρίζες" οικονομικές δραστηριότητες. Ενώ η απασχόληση αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας 

ένταξης, παραμένει γεμάτη προκλήσεις, όπως και η εκμάθηση της γλώσσας, η φροντίδα των παιδιών 

και άλλα απαραίτητα στοιχεία της πορείας ένταξης τα οποία είναι εξίσου δύσκολα. Κατά συνέπεια, 

είναι σχεδόν αδύνατο για τα περισσότερα άτομα υπό διεθνή προστασία να βρουν τη σταθερότητα 

που χρειάζεται προκειμένου να επικεντρωθούν στην εξεύρεση μιας κατάλληλης και καλά 

αμειβόμενης εργασίας. 

10. Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση σχετική με την

απασχόληση
Η ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εφοδιάζει τα άτομα με τις απαραίτητες 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η 

παροχή σχετικών δεξιοτήτων μπορεί να αποτελέσει έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο στήριξης 

των δικαιούχων διεθνούς προστασίας ώστε να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες απασχόλησης ή να 

προετοιμαστούν για αυτοαπασχόληση. Οι πιθανότητες να αποκτήσουν από νωρίς απασχόληση 

ανάλογη με το επίπεδο δεξιοτήτων τους αυξάνονται με στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης και εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης για την αναγνώριση επαγγελματικών και 

ακαδημαϊκών προσόντων. 

10.1. 2021 Αποτελέσματα ανά χώρα 
Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό            περισσότερο ευνοϊκό -- > 
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Αξιολογούμενος δείκτης: 

• Πρόσβαση σε κανονική επαγγελματική κατάρτιση και τη σχετική με την απασχόληση

εκπαίδευση

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό            περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Πρόσβαση σε κανονική επαγγελματική κατάρτιση και σχετική με την απασχόληση

εκπαίδευση

• Διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση για την επαγγελματική κατάρτιση

• Ευαισθητοποίηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δικαιούχοι διεθνούς

προστασίας σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση

• Προσβάσιμη επαγγελματική εκπαίδευση και μέτρα για τη σχετική με την απασχόληση

εκπαίδευση

• Διάρκεια της στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης για την απασχόληση

Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό            περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε

πολιτικές για την επαγγελματική κατάρτιση και τη σχετική με την απασχόληση εκπαίδευση

• Συντονισμός με περιφερειακές και τοπικές αρχές όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση

και για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας

• Συνεργασία για επαγγελματική κατάρτιση και τη σχετική με την απασχόληση εκπαίδευση με

εξειδικευμένες ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς
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10.2. Κύριες τάσεις από το 2019 έως το 2021 
Η επαγγελματική κατάρτιση και η εκπαίδευση που σχετίζονται με την απασχόληση αποτελούν μία 

από τις πιο σταθερές διαστάσεις κατά την περίοδο 2019-2021, με μόνο τρεις χώρες να σημειώνουν 

μεταβολές. Η πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση χαρακτηρίζεται κατά μέσο όρο από ευνοϊκές 

νομικές διατάξεις. Η πλειονότητα των χωρών διασφαλίζει την ίδια πρόσβαση στην κύρια 

επαγγελματική κατάρτιση και στην εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση τόσο για τους 

ημεδαπούς όσο και για τους ΔΔΠ θέτοντας γενικές προϋποθέσεις που οι νεοεισερχόμενοι είναι σε 

θέση να πληρούν. 

Ωστόσο, το σύνολο των δεικτών που σχετίζονται με την πολιτική αυτή εξακολουθεί να 

αντανακλά ως επί το πλείστον ανεπαρκείς πρακτικές στις περισσότερες από τις χώρες που 

αξιολογήθηκαν. Θετικές εξελίξεις σημειώθηκαν μόνο στη Ρουμανία ενώ στην Πολωνία και τη 

Σλοβενία σημειώθηκε μικρή οπισθοδρόμηση. Όπως και σε διάφορες άλλες διαστάσεις, η Σουηδία 

είναι επικεφαλής σε ότι αφορά τα θετικά συγκριτικά αποτελέσματα. Η εκπαίδευση και η απόκτηση 

προσόντων ενθαρρύνονται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του προγράμματος εισαγωγής, το οποίο 

περιλαμβάνει μέτρα προετοιμασίας για την απασχόληση. Η Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης της 

Σουηδίας διεξάγει και αναθέτει στοχευμένα προγράμματα σε στενή συνεργασία με την υπηρεσία 

απασχόλησης ενώ οι τοπικές επιχειρήσεις παρέχουν ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης. Οι δύο 

εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες παρακολουθούν τακτικά τον αριθμό και τα αποτελέσματα των 

προσπαθειών.  

Οι τρεις δείκτες που σχετίζονται με την εφαρμογή και τη συνεργασία δεν παρουσιάζουν 

σημαντικές αλλαγές κατά την περίοδο 2019-2021, ενώ σημαντικές αδυναμίες εξακολουθούν να 

υφίστανται στις περισσότερες χώρες. Μεταξύ των χωρών με την καλύτερη βαθμολογία, η Γαλλία 

συνεχίζει να εφαρμόζει το Σχέδιο Επένδυσης σε Δεξιότητες της περιόδου 2018-2022. Οι ΔΔΠ 

θεωρούνται ομάδα-στόχος προτεραιότητας, ιδίως όσοι είναι κάτω των 25 ετών και όσοι έφτασαν πριν 

από πέντε χρόνια ή πιο πρόσφατα στη χώρα υποδοχής. Το σχέδιο αυτό εφαρμόζεται με τρόπο που 

παρέχει πρόσθετα μέσα σε περιφερειακό επίπεδο και ενθαρρύνει τους τοπικούς εργοδότες να 

επενδύσουν στην κατάρτιση των ΔΔΠ.  

 

Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021   

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

 

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 
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Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία 

Μέσος όρος των βαθμολογιών των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα 

Συγκριτικός μέσος όρος των 14 χωρών των Εκθέσεων Αξιολόγησης ΝΙΕΜ 1 (2019) και ΝΙΕΜ 2 (2021) 

Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 ανά χώρα 

Μέσος όρος των βαθμολογιών για κάθε βήμα 

(μέσος όρος των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα) 

Θετικές εξελίξεις 

• Στη Ρουμανία καταγράφονται λιγότερα διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην

επαγγελματική κατάρτιση, παρόλο που εξακολουθεί να είναι δύσκολο για τους ΔΔΠ να

προσκομίσουν τα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα που πιστοποιούν το επίπεδο της τυπικής

εκπαίδευσης που έλαβαν στη χώρα καταγωγής τους.
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Αρνητικές εξελίξεις 

• Στην Πολωνία, δεν αναφέρθηκαν πρωτοβουλίες ή εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση 

σχετικά με την ειδική κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας όσον αφορά την 

επαγγελματική τους κατάρτιση κατά την περίοδο αναφοράς. 

• Στη Σλοβενία, η επαγγελματική κατάρτιση διακόπηκε ή αναβλήθηκε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα λόγω μέτρων που σχετίζονται με τον COVID-19. Το προσωπικό που εργαζόταν στην 

υπηρεσία απασχόλησης και εξυπηρετούσε ειδικότερα τους άνεργους ΔΔΠ αναγκάστηκε να 

αναλάβει άλλα καθήκοντα που σχετίζονταν με την πανδημία. Λόγω του γεγονότος ότι οι 

επικοινωνίες διενεργούνταν μόνο μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι ΔΔΠ 

ανέφεραν αυξανόμενη έλλειψη πληροφόρησης. 

 

10.3. Βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων 
Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο 

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και σε κάποιο βαθμό σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, πρέπει να 

είναι εγγυημένη η ισότιμη μεταχείριση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των ημεδαπών 

πολιτών και η πρόσβασή τους σε στοχευμένη υποστήριξη για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών 

τους. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, η Σύμβαση της Γενεύης απαιτεί 

από τα κράτη να παρέχουν στους πρόσφυγες κατ' ελάχιστον την ευνοϊκότερη μεταχείριση που 

παρέχεται στους αλλοδαπούς πολίτες. Η Σύμβαση της Γενεύης θεσπίζει γενική υποχρέωση 

διευκόλυνσης της ένταξης (Άρθρο 34) και η υποχρέωση αυτή διατυπώνεται στις πιο συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις στο πλαίσιο της αναδιατυπωμένης Οδηγίας περί Αναγνώρισης. Σύμφωνα με το δίκαιο 

της ΕΕ, η πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση παραμένει περιορισμένη μέχρι την αναγνώριση, 

μετά την οποία η αναδιατυπωμένη Οδηγία περί Αναγνώρισης εγγυάται την ίση μεταχείριση των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των ημεδαπών πολιτών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση και τις 

διαδικασίες αναγνώρισης και αξιολόγησης των προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή (Αρθρο 

26). Όταν λείπουν τα σχετικά έγγραφα, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν να επωφεληθούν 

από εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης (Άρθρο 28). Πριν από την αναγνώριση, η οδηγία για τις 

συνθήκες υποδοχής προβλέπει για τους αιτούντες άσυλο μέγιστη περίοδο αναμονής εννέα μηνών για 

την πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Άρθρο 15). Η οδηγία καλεί τα κράτη μέλη να αποφασίσουν για 

τους όρους που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική πρόσβαση την αγορά εργασίας και δεν θέτουν 

διαδικαστικά εμπόδια. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να δημιουργήσουν  

δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης για τους αιτούντες άσυλο και η οδηγία δεν αναφέρει κάτι 

σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων (Άρθρο 16).  

Στην πράξη, αυτοί οι δείκτες αναφοράς απαιτούν από τις χώρες να... 

Στο Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου   

...εξασφαλίζουν πρόσβαση στην κύρια επαγγελματική 

κατάρτιση και την εκπαίδευση που σχετίζεται με την 

απασχόληση  ισότιμη με αυτή που ισχύει για τους ημεδαπούς 

πολίτες και με γενικές προϋποθέσεις που μπορούν να 

πληρούν οι νεοεισερχόμενοι. 

ES, FR, IT, LT, NL, PL, SE 

Στο Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής  

...να εντοπίζουν τις ομάδες που χρήζουν ειδικής προσοχής 

όσον αφορά στην βασική επαγγελματική 

(SE) 
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κατάρτιση/εκπαίδευση και να προσφέρει στοχευμένα 

προγραμμάτα (για μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες, ΔΔΙΠ 

άνω των 50 ετών, άτομα με αναπηρία, θύματα βίας, άτομα με 

ψυχολογικά τραύματα,  ανήλικους που καταφθάνουν στη 

χώρα υποδοχής σε ηλικία μεγαλύτερη από αυτήν που 

προβλέπεται για την υποχρεωτική εκπαίδευση). 

SE: for some groups 

...μην επιβάλλουν διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην 

επαγγελματική κατάρτιση (έγγραφα που είναι δύσκολο να 

εκδοθούν, καθυστερήσεις, αποφάσεις στη βάση διακριτικής 

ευχέρειας). 

CZ, HU, IT, LT, NL, PL, SE 

...διασφαλίσουν ότι οι αρχές ενημερώνουν τακτικά τις 

δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης σχετικά με τα δικαιώματα 

επαγγελματικής κατάρτισης και τις ανάγκες των ΔΔΠ και ότι οι 

ιδιώτες πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης 

ευαισθητοποιούνται μέσω εκστρατειών σχετικά με την 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ΔΔΠ. 

SE 

...λάβουν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των ΔΔΠ στην 

επαγγελματική κατάρτιση και στην εκπαίδευση που σχετίζεται 

με την απασχόληση καθώς και μέτρα για την ενθάρρυνση των 

εργοδοτών να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και 

εκπαίδευση στους ΔΔΠ. 

FR, LV 

...διασφαλίσουν ότι οι ΔΔΠ επωφελούνται από στοχευμένη 

επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που σχετίζεται με 

την απασχόληση για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ο 

καθένας ή χωρίς χρονικό περιορισμό. 

SE 

Στο Βήμα: Εφαρμογή και Συνεργασία 

...ενσωματώσουν τους ΔΔΠ στις πολιτικές επαγγελματικής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης που σχετίζεται με την 
απασχόληση (στρατηγική που εμπλέκει πολλούς αρμόδιους 
και ενδιαφερόμενους φορείς με παρακολούθηση και 
επανεξέταση πολιτικών). 

LT 

...συντονίζονται με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και 

τους φορείς απασχόλησης για την επαγγελματική κατάρτιση 

των ΔΔΠ, παρέχοντας τόσο άυλη (π.χ. κατευθυντήριες 

γραμμές, κατάρτιση) όσο και υλική (χρηματοδότηση) 

υποστήριξη. 

SE 

...παρέχουν συνεχώς μέσα στις εξειδικευμένες ΜΚΟ και στους 

μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς υποστήριξης της 

απασχόλησης ώστε να βοηθούν τους ΔΔΠ να βρουν 

απασχόληση. 

---- 

Ισχύουσα κατάσταση από τις 31 Μαρτίου 2021 – οι χώρες που απεικονίζονται πληρούν το υψηλότερο πρότυπο 

στον δείκτη 
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ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ 

• Ανεκπλήρωτες ανάγκες κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης

• Τα συχνότερα προβλήματα των ΔΔΠ αφορούσαν στην επαγγελματική κατάρτιση και την
εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση

Διάφορες πηγές πληροφοριών επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση στην 

επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση σε όλες τις χώρες 

που αξιολογήθηκαν. Οι ανεπαρκείς γλωσσικές δεξιότητες είναι μια από τις πιο συχνά αναφερόμενες 

προκλήσεις για την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, δεδομένου ότι τα περισσότερα κύρια 

προγράμματα που σχετίζονται με την απασχόληση απαιτούν υψηλότερα επίπεδα γλωσσομάθειας. 

Ένα άλλο πρόβλημα που εκφράζεται συνήθως από τους ΔΔΠ σε όλες τις χώρες που αξιολογήθηκαν 

είναι η αναγνώριση προσόντων και  πιστοποιητικών εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στις χώρες 

προέλευσής του. Αυτή η αναγνώριση είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι σε θέση να ξεκινήσουν 

ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που να ανταποκρίνεται στα προσόντα τους. Η έλλειψη 

πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης είναι ένα ακόμη συχνό εμπόδιο. 

Όπου παρέχονται πληροφορίες, αυτές φαίνεται να είναι περιορισμένες σε ό,τι αφορά την ενημέρωση 

των ΔΔΠ σχετικά με τη διαθεσιμότητα προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ενώ δεν υπάρχει 

περαιτέρω επαγγελματική καθοδήγηση. Σε γενικές γραμμές, οι ΔΔΠ δυσκολεύονται να κατανοήσουν 

τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Στη Σλοβενία, η μαθητεία και τα προγράμματα εκμάθησης γλωσσών στον χώρο εργασίας 

είναι σχετικά περιορισμένα. Οι ΔΔΠ μπορούν να συμμετέχουν στα εθνικά επαγγελματικά 

προγράμματα μόνο εάν μπορέσουν να προσκομίσουν απολυτήριο δημοτικού. Ως εκ τούτου, αν και 

πολλοί ενήλικες ΔΔΠ  τείνουν να παρακολουθούν προγράμματα δημοτικού για άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας, για τους περισσότερους από αυτούς είναι μικρή η πιθανότητα να τα ολοκληρώσουν, 

δεδομένου ότι θεωρούνται μακρά σε διάρκεια και  άσχετα με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Ομοίως, στη Ρουμανία η πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση εξαρτάται από την επίτευξη 

ορισμένων επιπέδων τυπικής εκπαίδευσης που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η ολοκλήρωση 

δέκα ή και 12 ετών τυπικής εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι η τυπική εκπαίδευση αναγνωρίζεται 

αποκλειστικά με βάση τα επίσημα έγγραφα, τα οποία οι περισσότεροι ΔΔΠ  δεν διαθέτουν, δεν έχουν 

δικαίωμα εγγραφής σε προγράμματα κατάρτισης, ακόμη και αν θεωρητικά είναι επιλέξιμοι για 

οικονομική στήριξη μέσω της χρηματοδότησης της ΕΕ. Γενικά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι 

πιθανό να είναι ακριβά για τους ΔΔΠ. Παρόλο που η Σουηδία παρέχει διάφορες επιλογές για 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, αυτές είναι πολύ περιορισμένες όσον αφορά τη 

διαθεσιμότητα. Στην Ελλάδα, η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους πυλώνες της 

εθνικής στρατηγικής για την εκπαίδευση που ξεκίνησε το 2019. Παρ' όλα αυτά, η στρατηγική αυτή 

δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ολοκληρωμένο σχέδιο επαγγελματικής 

κατάρτισης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 

Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αναφέρουν εμπόδια που σχετίζονται με τις οικογενειακές 

ανάγκες, όπως αναφέρθηκε από τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες, καθώς είναι πιο πιθανό να 

ασχολούνται με τη φροντίδα των παιδιών τους και κατά συνέπεια να έχουν λιγότερο χρόνο για να 

επικεντρωθούν στην εκπαίδευσή τους. Η έρευνα στις Κάτω Χώρες δείχνει ότι οι δήμοι μερικές φορές 

δεν επιθυμούν να σπουδάσουν οι ΔΔΠ αλλά θέλουν να αρχίσουν να εργάζονται αμέσως ή να 
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συνδυάσουν την κατάρτισή τους με πραγματική εργασία. Κατά συνέπεια, οι ΔΔΠ ενδέχεται να δίνουν 

λιγότερη προσοχή στην εκπαίδευσή τους. Εκτός από τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι 

συνεντεύξεις με ΔΔΠ στη Σλοβενία και την Τσεχία δείχνουν ότι η συνέχιση της επαγγελματικής τους 

εκπαίδευσης μπορεί να μην είναι οικονομικά βιώσιμη για ορισμένους από αυτούς, δεδομένου ότι 

πρέπει να εργαστούν για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Οι συνεντεύξεις με ΔΔΠ στην 

Πολωνία δείχνουν επίσης ότι οι μετανάστες από τρίτες χώρες έχουν καλύτερη πρόσβαση σε 

κατάρτιση που σχετίζεται με την απασχόληση σε σύγκριση με τους ΔΔΠ ενώ δεν υπάρχει πρόσβαση 

σε τέτοια κατάρτιση για τους αιτούντες άσυλο. 

11. Υγεία
Η υγεία και η ένταξη ενισχύονται αμοιβαία καθώς η καλή υγεία αποτελεί προϋπόθεση και 

συνέπεια της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας σε πολλές 

περιπτώσεις μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους μόνο εάν αρχίσουν να 

επουλώνονται τα σωματικά και ψυχολογικά τραύματα που προκλήθηκαν από τη δίωξη και τη 

φυγή. Η έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση από τους λειτουργούς υγείας είναι ζωτικής σημασίας 

για την αποφυγή της επανεμφάνισης ψυχολογικών τραυμάτων και της κοινωνικής απομόνωσης. 

Μετά την άφιξη, η επιδείνωση της υγείας και το άγχος μπορεί επίσης να είναι ένδειξη κακών 

συνθηκών υποδοχής και ένταξης που προκαλούνται από μη ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης 

και εργασίας. 

11.1. 2021 Αποτελέσματα ανά χώρα 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

< --  Λιγότερο ευνοϊκό  περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Συμπερίληψη στο σύστημα ιατρικής περίθαλψής

• Βαθμός ιατρικής κάλυψης
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Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό  περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι δείκτες: 

• Πρόσβαση στη ιατρική περίθαλψη για ειδικές ανάγκες

• Πληροφόρηση για τους παρόχους ιατρικής περίθαλψης για τα δικαιώματα των ΔΔΠ

• Πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και τη χρήση των υπηρεσιών υγείας

• Διαθεσιμότητα δωρεάν υπηρεσιών διερμηνείας

Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό        περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο

σύστημα υγείας

• Συντονισμός με περιφερειακές και τοπικές αρχές και οργανισμούς υγείας όσον αφορά την

ιατρική φροντίδα για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας

• Συνεργασία με εξειδικευμένες ΜΚΟ όσον αφορά την ιατρική φροντίδα

11.2. Κύριες τάσεις από το 2019 έως το 2021 
Η υγεία είναι η διάσταση στην οποία οι χώρες επιτυγχάνουν τα υψηλότερα αποτελέσματα όσον 

αφορά το νομικό πλαίσιο. Και οι 14 χώρες διασφαλίζουν τη στοιχειώδη υγειονομική κάλυψη των ΔΔΠ 

σε ισότιμη βάση και χωρίς διακρίσεις με τους ημεδαπούς πολίτες. Η νομικά κατοχυρωμένη πρόσβαση 

στην υγειονομική περίθαλψη ήταν σταθερή σε όλες τις χώρες που αξιολογήθηκαν κατά την περίοδο 

2019-2021, διατηρώντας σε γενικές γραμμές ευνοϊκά πρότυπα. 
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Οι δείκτες που σχετίζονται με την πολιτική αποκαλύπτουν συνολικά λιγότερο υποστηρικτικές 

συνθήκες όπου σημειώθηκαν κάποιες βελτιώσεις λόγω εξελίξεων στην Τσεχία, τη Γαλλία και τη 

Ρουμανία. Οι δύο κύριοι παράγοντες που οδηγούν προς τα κάτω τις βαθμολογίες είναι τα εκτεταμένα 

διοικητικά εμπόδια και η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματα και τη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας, πράγματα που επηρεάζουν αρνητικά την πρόσβαση των ΔΔΠ στην υγειονομική 

περίθαλψη. Η Σουηδία λαμβάνει την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία καθώς είναι η μόνη χώρα που 

πληροί όλα τα κριτήρια αναφοράς.   

Η ενσωμάτωση, ο πολυεπίπεδος συντονισμός, η υποστήριξη καθώς και οι συνεργασίες με 

εξειδικευμένες ΜΚΟ, όπως υπολογίζονται από τους δείκτες για την εφαρμογή και τη συνεργασία, 

εξακολουθούν να αντανακλούν αδυναμίες στη διάσταση της υγείας. Εκτός από ορισμένες θετικές 

εξελίξεις στην Τσεχία, αρνητικές αλλαγές καταγράφηκαν στην Πολωνία και τη Σλοβενία. Η Λιθουανία 

καταγράφει τα πιο ευνοϊκά αποτελέσματα σε αυτή τη διάσταση καθώς το σχέδιο δράσης για την 

ένταξη των αλλοδαπών στη λιθουανική κοινωνία περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς εταίρους για τη 

διευκόλυνση της ένταξης των ΔΔΠ στον τομέα της υγείας. Απαιτεί, επίσης, εκπαιδεύσεις για τους 

εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας ώστε να βελτιωθούν οι διαπολιτισμικές δεξιότητές τους, να 

μειωθούν τα στερεότυπα και να γίνουν σεβαστές οι αξίες της διαφορετικότητας και της ισότητας. 

Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 ανά χώρα 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία 

Μέσος όρος των βαθμολογιών των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα 

Συγκριτικός μέσος όρος των 14 χωρών των Εκθέσεων Αξιολόγησης ΝΙΕΜ 1 (2019) και ΝΙΕΜ 2 (2021) 
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Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 ανά χώρα 

Μέσος όρος των βαθμολογιών για κάθε βήμα 

(μέσος όρος των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα) 

Θετικές εξελίξεις 

• Στην Τσεχία, το κράτος παρέχει συνεχώς μέσα για την εφαρμογή του Κρατικού Προγράμματος

Ένταξης σε εξειδικευμένες ΜΚΟ, συγχρηματοδοτεί έργα (AMIF) για την προώθηση της

πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη καθώς επίσης χρηματοδοτεί εν μέρει κοινωνικές

υπηρεσίες μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για τις κοινωνικές υπηρεσίες.

• Στη Γαλλία, μέσω ενός Σχεδίου Τρωτότητας, οι αρχές ενημερώνουν τακτικά τους παρόχους

υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ΔΔΠ (βλ. κατωτέρω

Καλή Πρακτική). Επιπλέον, το 2021 αναμένεται να δαπανηθούν 1,2 εκατομμύρια ευρώ για τη

χρηματοδότηση δομών που ειδικεύονται στη φροντίδα των αιτούντων άσυλο και των ΔΔΠ.9

• Στη Ρουμανία, δεν υπάρχουν διοικητικά εμπόδια για την πρόσβαση στην υγειονομική

περίθαλψη των ΔΔΠ, καθώς έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα τα συστηματικά σφάλματα του

λογισμικού. Παλαιότερα, υπήρχαν πολλές περιπτώσεις ΔΔΠ που είχαν καταβάλει τις

εισφορές τους, αλλά εμφανίζονταν να μην συνεισφέρουν στο εθνικό σύστημα υγειονομικής

9 Είναι άξιο αναφοράς ότι σύμφωνα  με ένα διάταγμα που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2020, κατά τους 
τρεις πρώτους μήνες μετά την άφιξη σε εθνικό έδαφος, η υγειονομική κάλυψη των αιτούντων άσυλο 
περιορίζεται στην επείγουσα περίθαλψη και τις βασικές θεραπείες. Παρόλο που το μέτρο αυτό ισχύει μόνο για 
τους αιτούντες άσυλο, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία των ΔΔΠ, ιδίως των πιο ευάλωτων. 



 
 

84 

περίθαλψης. Γλωσσικά εμπόδια εξακολουθούν να αναφέρονται περιστασιακά από ΔΔΠ που 

δεν είναι εξοικειωμένοι με τη ρουμανική ή την αγγλική γλώσσα. 

Αρνητικές εξελίξεις 

• Στην Πολωνία, το 2020, η Υπηρεσία Αλλοδαπών δεν χρηματοδότησε αλλά και ούτε 
συγχρηματοδότησε την παροχή ιατρικής βοήθειας σε ΔΔΠ σε συνεργασία με ΜΚΟ. Επιπλέον, 
δεν υπήρξε καμία πρόσκληση για έργα AMIF για την ένταξη των ΔΔΠ. 
 

11.3. Βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων 
Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι αιτούντες άσυλο πρέπει να λαμβάνουν την αναγκαία  ιατρική 

βοήθεια από τη στιγμή της άφιξής τους αν και μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική 

περίθαλψη χωρίς περιορισμούς μόνο μετά την αναγνώρισή τους. Σύμφωνα με την Oδηγία περί 

Συνθηκών Υποδοχής (Άρθρο 19), κατά τη φάση της υποδοχής, οι αιτούντες άσυλο πρέπει να 

λαμβάνουν την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

επείγουσα περίθαλψη και βασική θεραπεία ασθενειών και σοβαρών ψυχικών διαταραχών. Οι 

αιτούντες άσυλο με ειδικές ανάγκες προστασίας, όπως οι ανήλικοι, τα άτομα με αναπηρία, οι 

ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τα άτομα με σοβαρές ασθένειες, τα 

άτομα με ψυχικές διαταραχές και τα άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες 

σοβαρές μορφές βίας, πρέπει να λαμβάνουν ιατρική βοήθεια ανάλογα με την κατάσταση που 

αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με την Οδηγία για την Αναγνώριση (Άρθρο 30.1), οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας έχουν την ίδια πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης με τους ημεδαπούς 

πολίτες. Οι ευάλωτες ομάδες δικαιούχων διεθνούς προστασίας μπορούν να επωφεληθούν από  

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης προσαρμοσμένες στις ειδικότερες ανάγκες τους πέραν της 

κανονικής πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη (άρθρο 30.2). 

 

Στην πράξη, αυτοί οι δείκτες αναφοράς απαιτούν από τις χώρες να... 

Στο Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

...εξασφαλίσουν πλήρη πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής 

περίθαλψης υπό προϋποθέσεις που μπορούν να πληρούν ως 

νεοεισερχόμενοι. 

CZ, ES, FR, GR, HU, IT, LV, LT, NL, PL, 

SE, SL 

...παρέχουν την ίδια υγειονομική κάλυψη για τους ΔΔΠ όπως 

αυτή των άλλων πολιτών. 

BG, CZ, ES, FR, GR, HU, IT, LV, LT, NL, 

PL, RO, SE, SL 

Στο Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής  

...εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη για 

ευάλωτες ομάδες με ειδικές ανάγκες (παιδιατρική 

περίθαλψη, περίθαλψη ανηλίκων που έχουν πέσει θύματα 

κακοποίησης ή έχουν κάποιο ψυχολογικό τραύμα, 

εγκυμοσύνη και τοκετός, άτομα με σωματική ή πνευματική 

αναπηρία, νοσηλεία ηλικιωμένων, 

ψυχιατρική/ψυχοκοινωνική περίθαλψη θυμάτων 

βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων μορφών βίας). 

CZ, ES, FR, IT, LT, LV, NL, PL, SE, SL 

 

...προβαίνουν προληπτικά σε ευαισθητοποίηση των παρόχων 

υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τα δικαιώματα και τα 

FR, IT, SE 
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ειδικά θέματα υγείας των ΔΔΠ. 

…μην επιβάλλουν διοικητικά εμπόδια στην απόκτηση 

υγειονομικής περίθαλψης (δύσκολη τεκμηρίωση, 

καθυστερήσεις, αποφάσεις στη βάση διακριτικής ευχέρειας). 

CZ, GR, LT, NL, RO, SE 

...παρέχουν συστηματική και  εξατομικευμένη πληροφόρηση 

σχετικά με τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης και τη 

χρήση των υπηρεσιών. 

CZ, FR, SE 

...παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας σε όλο το 

σύστημα υγείας ή τουλάχιστον σε περιοχές που αποτελούν  

προορισμό για μεγάλο αριθμό ΔΔΠ. 

IT, ES, SE 

 

Στο Βήμα: Εφαρμογή και Συνεργασία 

  

...ενσωματώσουν την ένταξη των ΔΔΠ στις πολιτικές υγείας 

(στρατηγική με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς, 

παρακολούθηση, επανεξέταση  πολιτικών). 

LT 

…προβούν στον συντονισμό με τις περιφερειακές και τοπικές 

αρχές και με τους υγειονομικούς φορείς για την υγειονομική 

περίθαλψη των ΔΔΠ, παρέχοντας τόσο άυλη (π.χ. 

κατευθυντήριες γραμμές, κατάρτιση) όσο και υλική 

(χρηματοδότηση) υποστήριξη. 

SE  

...παρέχουν συνεχώς μέσα σε εξειδικευμένες ΜΚΟ ώστε αυτές 

να βοηθούν τους ΔΔΠ να έχουν πρόσβαση σε επαρκή 

υγειονομική περίθαλψη. 

CZ 

Υφιστάμενη κατάσταση από τις 31 Μαρτίου 2021 – οι χώρες που απεικονίζονται πληρούν το υψηλότερο 

πρότυπο στον δείκτη 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ   

      

Στη Γαλλία, το Σχέδιο Τρωτότητας του Υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνει διάφορα μέτρα για την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ειδικές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των ατόμων που ζητούν 

ή λαμβάνουν διεθνή προστασία. Για παράδειγμα, υπάρχει δράση που αποσκοπεί στη δημιουργία 

ενός πακέτου που έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες υγείας και αναπηρίας σχετικά με τη φροντίδα 

που παρέχεται σε αιτούντες άσυλο και ΔΔΠ που έχουν κάποια αναπηρία.  Μια άλλη δράση αποσκοπεί 

στην ενημέρωση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων που 

επιζητούν ή τελούν υπό διεθνή προστασία, με ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα με ψυχολογικά τραύματα. 
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ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΥΓΕΙΑ 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ 

• Ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες των προσώπων που ζητούν ή απολαύουν διεθνούς 
προστασίας 

• Ανεκπλήρωτες ανάγκες όσον αφορά την ψυχοκοινωνική και ψυχική υγεία των προσώπων που 
ζητούν ή απολαύουν διεθνούς προστασίας 

• Συχνότερα προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία για τα άτομα που απολαύουν διεθνούς 
προστασίας ή ζητούν διεθνή προστασία 

 

Τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ των χωρών που αξιολογήθηκαν όσον αφορά τις ανεκπλήρωτες 

ιατρικές ανάγκες. Συνολικά, σχετικά λίγοι ΔΔΠ ανέφεραν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες στην 

πλειονότητα των χωρών αν και στη Ρουμανία και τη Σλοβενία οι ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας 

διαπιστώθηκε ότι αποτελούν σημαντική πρόκληση για τους περισσότερους ΔΔΠ. Αναφέρθηκε ότι 

είναι αδύνατη η ανεύρεση γενικού γιατρού στη Λιουμπλιάνα. Σε περίπτωση που κάποιος ΔΔΠ δεν 

μπορέσει να βρει γιατρό σε κάποιο άλλο μέρος της Σλοβενίας, καθίσταται αδύνατο να κλείσει 

ραντεβού με κάποιον ειδικό. Το πρόβλημα αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο για τους ΔΔΠ που δεν 

διαθέτουν δίκτυο γνωριμιών. Αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για όλες τις χώρες, οι 

αιτούντες άσυλο είναι πιο πιθανό να έχουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες σε σύγκριση με τους ΔΔΠ. 

Για παράδειγμα, καθώς οι αιτούντες άσυλο στη Σλοβενία και τη Λιθουανία έχουν πρόσβαση μόνο σε 

επείγουσα ιατρική βοήθεια, πολλές από τις ιατρικές τους ανάγκες δεν ικανοποιούνται. Στην Ελλάδα, 

αν και οι αιτούντες άσυλο και τα μέλη των οικογενειών τους θεωρούνται ευάλωτη ομάδα και 

δικαιούνται δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας και στη φαρμακευτική περίθαλψη, τα 

διοικητικά εμπόδια και η έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με το σύστημα υγείας οδηγούν σε μια 

κατάσταση όπου πολλές υγειονομικές ανάγκες δεν ικανοποιούνται. 

Στις περισσότερες χώρες, οι ΔΔΠ έχουν την ίδια ή σχεδόν ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική 

περίθαλψη με τους πολίτες. Ωστόσο, στην πράξη, διάφορα εμπόδια επηρεάζουν αρνητικά τα 

αποτελέσματα στη διάσταση της υγείας. Τα γλωσσικά εμπόδια, η έλλειψη επαγγελματιών 

διερμηνέων και πολιτισμικών διαμεσολαβητών, τα πολύπλοκα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 

και η έλλειψη πληροφοριών, οι μεγάλες περίοδοι αναμονής, οι διακρίσεις, η έλλειψη γενικών και 

εξειδικευμένων γιατρών στην περιοχή που διαμένουν οι ΔΔΠ είναι κοινά εμπόδια που αναφέρονται 

συνήθως σε όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία, οι ΔΔΠ έχουν δωρεάν πρόσβαση σε  

βασικές υγειονομικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της παραμονής 

τους σε κέντρα φιλοξενίας. Για να αποκτήσουν όμως πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, οι ΔΔΠ 

πρέπει να καταβάλουν το ελάχιστο ποσό ασφάλισης (σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτό των πολιτών), 

αλλά αποθαρρύνονται να το πράξουν όσο δεν έχουν σταθερό εισόδημα. Στη Βουλγαρία, ένα 

σημαντικό εμπόδιο για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας οφείλεται στην απροθυμία των γενικών 

γιατρών να εγγράψουν τους ΔΔΠ. Πολλοί ΔΔΠ, ιδίως οι πιο ευάλωτοι, δεν έχουν την οικονομική 

δυνατότητα να πληρώνουν τις μηνιαίες δόσεις της ασφάλισής τους, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα 

την έλλειψη πρόσβασης σε τακτική και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη. Στην Ουγγαρία, η 

κοινωνική και ιατρική κάλυψη παρέχεται μόνο σε άτομα με δηλωμένη διεύθυνση. Δεδομένου ότι 

ορισμένοι ιδιοκτήτες δεν επιτρέπουν στους ενοικιαστές να καταχωρίσουν τη διεύθυνση των 

κατοικιών που νοικιάζουν ως μόνιμη διεύθυνση, σε πολλές περιπτώσεις οι ΔΔΠ αντιμετωπίζουν 

προβλήματα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. 
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Περιορισμένα στοιχεία θα μπορούσαν να παρασχεθούν όσον αφορά τις ανεκπλήρωτες 

ανάγκες ψυχοκοινωνικής και ψυχικής υγείας. Στην Τσεχία και τη Λετονία, ορισμένοι ΔΔΠ μίλησαν για 

τις δυσκολίες πρόσβασης σε κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη όταν την χρειάζονταν περισσότερο.  

Στη Βουλγαρία, η ενεργός συµµετοχή ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από προγράµµατα της ΕΕ και της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες φαίνεται πώς ήταν αποτελεσματική στη μείωση των 

ανεκπλήρωτων αναγκών ψυχοκοινωνικής και ψυχικής υγείας. Τα στοιχεία από τη Σλοβενία δείχνουν 

ότι οι ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας είναι ακόμη μεγαλύτερες όσον αφορά την ψυχική υγεία, 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πολλοί πρόσφυγες δεν αισθάνονται άνετα να εκφράσουν την ανάγκη 

τους για υποστήριξη σε θέματα ψυχικής υγείας. Οι περισσότεροι ΔΔΠ στη Ρουμανία έχουν την τάση 

να παραμελούν τα ζητήματα ψυχοκοινωνικής και ψυχικής υγείας, φοβούμενοι τον στιγματισμό και 

τις προκαταλήψεις. Η ψυχολογική υποστήριξη είναι σπάνια και ενδέχεται να παρέχεται από κάποιες 

ΜΚΟ στα κέντρα φιλοξενίας. Οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι το ζήτημα αυτό δεν 

αντιμετωπίζεται σωστά. Στην Ουγγαρία και τη Λιθουανία, η πρόσβαση σε ψυχολογική και ψυχιατρική 

φροντίδα αποτελεί γενικό πρόβλημα καθώς η περίθαλψη και η θεραπεία που παρέχεται μέσω του 

κρατικού συστήματος ασφάλισης υγείας δεν είναι προσβάσιμη για τους περισσότερους ανθρώπους 

που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Το πρόβλημα αυτό επηρεάζει ακόμη περισσότερο 

τους ΔΔΠ. Σε αντίθεση με τις άλλες χώρες, η Ιταλία ξεχωρίζει ως μια χώρα όπου δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στους ΔΔΠ με ειδικές ανάγκες ψυχικής υγείας. Αλλά και στην Ιταλία υπάρχει ο κίνδυνος οι 

μεγάλες περίοδοι αναμονής να υπονομεύσουν τις καλές προθέσεις. Σε όλες τις χώρες του ΝΙΕΜ, όπως 

αναφέρουν τόσο οι ΔΔΠ όσο και οι ΜΚΟ που εργάζονται στον τομέα, η έλλειψη εξειδικευμένων 

θεραπευτών που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα τραύματα που συνήθως υφίστανται οι πρόσφυγες 

καθώς και τα γλωσσικά εμπόδια αποτελούν πρόσθετες προκλήσεις. 

12. Κοινωνική Ασφάλιση

Η κοινωνική ασφάλιση δεν αποτελεί προνόμιο αλλά αναγκαιότητα για τους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας προκειμένου να ξαναχτίσουν τη ζωή τους σε μια νέα χώρα. Οι ημεδαποί πολίτες 
σπανίως βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίοι 
συνήθως έχουν χάσει το σύνολο του εισοδήματος και των αποταμιεύσεών τους καθώς και τη 
βασική κοινωνική και οικογενειακή τους στήριξη. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας πρέπει να 
είναι σε θέση να ξεκινήσουν μια νέα ζωή χωρίς σχεδόν κανένα οικονομικό δίχτυ ασφαλείας ή 
βοήθεια από την οικογένεια και τους φίλους τους. Η αποτελεσματική προστασία απαιτεί όχι μόνο 
υποστήριξη για την κάλυψη των βασικών οικονομικών και καθημερινών αναγκών τους αλλά και 
την επένδυση του απαραίτητου χρόνου, της ενέργειας και των πόρων για την ένταξή τους. Μαζί με 
στοχευμένα μέτρα απασχόλησης και κατάρτισης, οι εξατομικευμένες παροχές βοηθούν τους 
πρόσφυγες, ιδίως τις γυναίκες, να αποκτήσουν έναν βασικό βαθμό οικονομικής ανεξαρτησίας κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας της κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης. 
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12.1. 2021 Αποτελέσματα ανά χώρα 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

< -- λιγότερο ευνοϊκό   περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Συμπερίληψη στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

• Εύρος δικαιωμάτων για κοινωνικά επιδόματα

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

< --  λιγότερο ευνοϊκό  περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι δείκτες: 

• Διοικητικά εμπόδια ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων για κοινωνικά επιδόματα

• Πληροφόρηση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας για τα δικαιώματα

• Πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και τη χρήση των υπηρεσιών υγείας

Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό        περισσότερο ευνοϊκό -- > 
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Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης  

• Συντονισμός με περιφερειακές και τοπικές αρχές και με υπηρεσίες πρόνοιας σχετικά με την 

κοινωνική ασφάλιση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

• Συνεργασία με εξειδικευμένες ΜΚΟ για τον μετριασμό της φτώχειας 

12.2. Κύριες τάσεις μεταξύ 2019 και 2021 

Η νόμιμη πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τα δικαιώματα των ΔΔΠ, όπως 

αποτυπώνονται από τους δείκτες NIEM, επιδεινώθηκαν ελαφρώς από το 2019 έως το 2021, κυρίως 

λόγω της επιβολής πρόσθετων απαιτήσεων στην Ελλάδα και τη Σλοβενία. Μόνο η Γαλλία, η Ιταλία, η 

Λιθουανία και η Ισπανία διασφαλίζουν ότι οι προϋποθέσεις για τους ΔΔΠ είναι οι ίδιες με εκείνες που 

ισχύουν για τους ημεδαπούς υπηκόους τους ενώ σε όλες τις άλλες χώρες ο νόμος αποκλείει τους ΔΔΠ 

από ορισμένες παροχές ή θέτει προϋποθέσεις που δεν μπορούν να πληρούν ως νεοεισερχόμενοι. 

Συνολικά, οι δείκτες που σχετίζονται με το πλαίσιο πολιτικής βελτιώθηκαν ελαφρώς σε 

σύγκριση με το 2019. Θετικές μεταβολές συντελέστηκαν στη Γαλλία, τη Λετονία και την Πολωνία ενώ 

στη Σλοβενία σημειώθηκε οπισθοδρόμηση. Σε γενικές γραμμές, αρκετές χώρες παρέχουν κάποιου 

είδους πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και τη χρήση των υπηρεσιών, 

αν και αρκετά εμπόδια εξακολουθούν να εμποδίζουν την πρόσβαση των ΔΔΠ στα κοινωνικά οφέλη. 

Οι δείκτες εφαρμογής και συνεργασίας, οι οποίοι βρίσκονται συνολικά ακόμη σε ένα 

ανεπαρκές και χαμηλό επίπεδο, χαρακτηρίστηκαν από θετικές εξελίξεις στη Γαλλία και δυσμενείς 

μεταβολές στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η Λιθουανία συγκεντρώνει την καλύτερη βαθμολογία, 

καθώς το Σχέδιο Δράσης 2018-2020 για την Ένταξη των Αλλοδαπών στη Λιθουανική Κοινωνία στοχεύει 

επίσης συνολικά στη διευκόλυνση της εισοδηματικής στήριξης των ΔΔΠ και στηρίζει το τοπικό επίπεδο 

στο έργο αυτό.  

 

 

Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 

 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

 

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 
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Βήμα : Εφαρμογή και Συνεργασία 

Μέσος όρος των βαθμολογιών των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα 

Συγκριτικός μέσος όρος των 14 χωρών των Εκθέσεων Αξιολόγησης ΝΙΕΜ 1 (2019) και ΝΙΕΜ 2 (2021) 

Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 ανά χώρα 

Μέσος όρος των βαθμολογιών για κάθε βήμα 

(μέσος όρος των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα) 

Θετικές εξελίξεις 

• Στη Γαλλία, η υποστήριξη των φορέων πρόνοιας στην αντιμετώπιση των αναγκών κοινωνικής

ασφάλισης των ΔΔΠ οδήγησε σε καλύτερη ενημέρωση του προσωπικού τους σχετικά με τα

δικαιώματα και τους ειδικούς περιορισμούς των ΔΔΠ.
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• Στη Λετονία, δεδομένου ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν εξοικειωθεί καλύτερα με τις 

ανάγκες των ΔΔΠ, δεν υπάρχουν πλέον διοικητικά εμπόδια για τη λήψη κοινωνικής βοήθειας 

και ελάχιστης εισοδηματικής ενίσχυσης. 

• Στην Πολωνία, τα διοικητικά εμπόδια για την πρόσβαση σε παροχές ασθένειας και αναπηρίας 

και σε παροχές που σχετίζονται με την οικογένεια και τα παιδιά έχουν εξαλειφθεί μετά από 

πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις. 10  

Αρνητικές εξελίξεις 

• Στη Βουλγαρία, τον Μάρτιο του 2019 το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νέο νόμο για τις κοινωνικές 

υπηρεσίες, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2020. Ο νέος νόμος δεν κάνει διάκριση 

μεταξύ της ιθαγένειας και του νομικού καθεστώτος των δικαιούχων όταν πρόκειται για την 

παροχή πρόσβασης σε κοινωνική βοήθεια και σε ελάχιστη εισοδηματική στήριξη. Ωστόσο, 

εισάγει προϋποθέσεις τις οποίες οι ΔΔΠ δεν είναι σε θέση να πληρούν ως νεοεισερχόμενοι. 

• Στην Ελλάδα, ο νόμος παρέχει πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια για τους ΔΔΠ, οι οποίοι 

απολαύουν χωρίς διακρίσεις των ίδιων δικαιωμάτων και ισότιμης πρόσβασης στην κοινωνική 

βοήθεια με τους ημεδαπούς υπηκόους. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι δικαιούχοι πρόσβαση σε 

κοινωνικά δικαιώματα και παροχές πρόνοιας. Ειδικότερα, το οικογενειακό επίδομα παρέχεται 

μόνο σε οικογένειες που μπορούν να αποδείξουν πενταετή μόνιμη, αδιάλειπτη και νόμιμη 

διαμονή στην Ελλάδα, αποκλείοντας εκ των πραγμάτων την πλειονότητα των ΔΔΠ από το 

επίδομα αυτό. Σε αντίθεση με το παρελθόν, η κυβέρνηση δεν στηρίζει ούτε καν σε ad hoc 

βάση ΜΚΟ που παρέχουν στήριξη σε πρόσφυγες προκειμένου να μετριαστεί ο αντίκτυπος της 

φτώχειας που αντιμετωπίζουν. 

• Στη Ρουμανία, η προηγούμενη διυπουργική στρατηγική για την ένταξη έληξε το 2019 και δεν 

ανανεώθηκε κατά τη διάρκεια του 2020, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μηχανισμός για την 

ενσωμάτωση της ένταξης των ΔΔΠ στην κοινωνική ασφάλιση. 11 

• Στη Σλοβενία, λόγω της τροποποίησης του Νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς Εργασίας τον 

Δεκέμβριο του 2019, για την εγγραφή των υπηκόων τρίτων χωρών και των ΔΔΠ στο μητρώο 

ανέργων και την πρόσβαση στην ελάχιστη εισοδηματική στήριξη (κοινωνική πρόνοια) υπάρχει 

μια νέα προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία οι άνεργοι πρέπει να περάσουν από εξετάσεις 

σλοβενικής γλώσσας (επίπεδο Α1) εντός 12 μηνών. Εάν δεν επιτύχουν στις εξετάσεις αυτές, 

δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κοινωνική βοήθεια, εκτός από εξαιρετικές 

περιπτώσεις. 

 

12.3 Βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων 
Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο  

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι αιτούντες άσυλο εξακολουθούν να εξαρτώνται από την παροχή 

υλικών συνθηκών υποδοχής ενώ δεν υπάρχει κάποια εγγύηση για στοχευμένα μέτρα υποστήριξής 

τους μετά την εξασφάλιση ασύλου. Η Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής εξασφαλίζει στους αιτούντες 

άσυλο ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο που εγγυάται τη διαβίωσή τους και προστατεύει τη σωματική και 

 
10 Για την πρόσβαση στο οικονομικό επίδομα τέκνων "500+", το πρόγραμμα (βάσει του νόμου του 2016 για την κρατική 
βοήθεια για την ανατροφή των παιδιών) απαιτεί από τους μετανάστες να διαθέτουν κάρτα διαμονής με την ένδειξη 
"πρόσβαση στην αγορά εργασίας". Τα διοικητικά δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι η κάρτα διαμονής απλώς επιβεβαιώνει το 
δικαίωμα που διαθέτει ένα άτομο. Έτσι, κάποιος που έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας έχει αυτομάτως πρόσβαση σε 
παροχές. Ως εκ τούτου, οι ΔΔΠ δεν χρειάζεται πλέον να πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση. 
11 Μια νέα στρατηγική υιοθετήθηκε τον Αύγουστο του 2021, μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παρούσα 
έρευνα. 
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ψυχική τους υγεία αλλά δεν προσδιορίζει το επίπεδο αυτής της υποστήριξης (Άρθρο 17). Μετά την 

αναγνώρισή τους, η αναδιατυπωμένη Οδηγία για την Αναγνώριση παρέχει στους πρόσφυγες 

πρόσβαση σε κοινωνική βοήθεια υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς πολίτες αλλά για τους 

δικαιούχους επικουρικής προστασίας εγγυάται πρόσβαση μόνο στις βασικές παροχές (Άρθρο 29). Τα 

κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής της παρέκκλισης πρέπει να αποδεικνύουν ότι τέτοιου τύπου 

παρεκκλίσεις δεν γίνονται στη βάσης της διακριτικής τους ευχέρειας, εξυπηρετούν θεμιτό στόχο και 

είναι αναλογικές ως προς την εκπλήρωση του στόχου αυτού, ενώ το επίπεδο των βασικών παροχών 

καθορίζεται σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Καμία από τις δύο Οδηγίες 

δεν αναφέρει κάτι σχετικά με τη θεσμοθέτηση στοχευμένων μέτρων που θα μπορούσαν να 

αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες οικονομικές δυσκολίες των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που 

μεταβαίνουν από τα κέντρα υποδοχής στη νέα τους ζωή χωρίς αποταμιεύσεις και κοινωνική στήριξη. 

Στην πράξη, αυτοί οι δείκτες αναφοράς απαιτούν από τις χώρες να... 

Στο Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

...εξασφαλίζουν στους ΔΔΠ ισότιμη πρόσβαση σε δικαιώματα 

κοινωνικής ασφάλισης, όμοια με αυτή που ισχύει για τους 

ημεδαπούς πολίτες, με γενικές προϋποθέσεις που να μπορούν 

να πληρούν οι νεοαφιχθέντες. 

ES, FR, IT, LT 

...παρέχουν βασικά βοηθήματα και παροχές (κοινωνικό 

βοήθημα/ελάχιστη εισοδηματική ενίσχυση, παροχές 

ανεργίας, ασθένειας/αναπηρίας, οικογένειας/παιδιών- 

συντάξεις γήρατος/επιζώντων) σε επίπεδο ίσοτιμο με αυτό 

των ημεδαπών πολιτών καθώς και στοχευμένες (π.χ. 

προσωρινές και μεταβατικές) παροχές. 

CZ, ES, FR, LT, LV, NL, SE 

Στο Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

...μην επιβάλλουν διοικητικά εμπόδια για την απόκτηση 

δικαιώματος σε κοινωνικές παροχές (δύσκολα ως προς την 

απόκτησή τους δικαιολογητικά, καθυστερήσεις, αποφάσεις 

στη βάση διακριτικής ευχέρειας). 

HU, IT, LT, LV, NL, SE, PL 

...διασφαλίζουν ότι οι αρχές ενημερώνουν τακτικά τα γραφεία 

κοινωνικής πρόνοιας σχετικά με τα δικαιώματα και τους 

ειδικούς περιορισμούς των ΔΔΠ και ότι τα γραφεία κοινωνικής 

πρόνοιας ενημερώνουν τακτικά το προσωπικό τους. 

SL, SE, IT 

...παρέχουν συστηματικά δια ζώσης και εξατομικευμένες  

πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα κοινωνικής 

ασφάλισης και τις υπηρεσίες που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι ΔΔΠ. 

CZ, FR, SL, PL 

Στο Βήμα: Εφαρμογή και Συνεργασία 

...ενσωματώσουν την ένταξη των ΔΔΠ στο σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης (πολυμερής στρατηγική 

ενδιαφερομένων μερών, παρακολούθηση, επανεξέταση 

LT 
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πολιτικών). 

...συντονιστούν  με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και 

τους φορείς πρόνοιας για την κοινωνική ασφάλιση των ΔΔΠ, 

παρέχοντας τόσο άυλη (π.χ. κατευθυντήριες γραμμές, 

κατάρτιση) όσο και υλική (χρηματοδότηση) υποστήριξη. 

FR, NL, SE  

...παρέχουν διαρκώς  μέσα σε εξειδικευμένες ΜΚΟ ώστε αυτές  

να βοηθούν τους ΔΔΠ να αποκτούν  πρόσβαση σε 

εισοδηματική στήριξη και  ανακούφιση από τη φτώχεια. 

ES  

Υφιστάμενη κατάσταση από τις 31 Μαρτίου 2021 – οι χώρες που απεικονίζονται πληρούν το υψηλότερο 

πρότυπο στον δείκτη 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

   

Στη Λετονία, έχει δοθεί στους ΔΔΠ ένα εφάπαξ επίδομα από τους δήμους χωρίς να απαιτείται από 

αυτούς να  έχουν μια επίσημα δηλωμένη κατοικία. Από τον Ιανουάριο του 2021, ο Νόμος για τις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες και την Κοινωνική Βοήθεια περιλαμβάνει μια διάταξη που επισημαίνει ότι τα 

άτομα χωρίς επίσημα δηλωμένη κατοικία (για βάσιμους λόγους) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 

στήριξη από τον δήμο στον οποίο διαμένουν. Ο δήμος υποχρεούται να αξιολογήσει την υλική 

κατάσταση των ατόμων αυτών και εάν είναι απαραίτητο να τους χορηγήσει έκτακτο επίδομα. Η 

τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει επίσης να εξετάσει τη δυνατότητα παροχής ψυχοκοινωνικής βοήθειας 

ή χορήγησης αντίστοιχων παροχών κοινωνικής αρωγής στα άτομα αυτά.  

 

 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ 

• Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που ζουν σε συνθήκες φτώχειας (εισόδημα κάτω από το 
όριο κινδύνου φτώχειας πριν και μετά τις κοινωνικές παροχές) 

• Τα συχνότερα προβλήματα για τα άτομα που επωφελούνται ή αναζητούν διεθνή προστασία 
που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική αρωγή 

 

Στο βαθμό που είναι διαθέσιμα μέσω της έρευνας του NIEM (δεδομένα σχετικά με τον δείκτη 

φτώχειας μπόρεσαν να συγκεντρωθούν μόνο σε επτά χώρες), τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε όλες 

τις χώρες που αξιολογήθηκαν το εισόδημα κάτω από το όριο του κινδύνου φτώχειας επηρεάζει ένα 

σημαντικό ποσοστό των ΔΔΠ. Ενώ στη Βουλγαρία, την Τσεχία (για τους αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες), τη Ρουμανία, τη Λιθουανία και τη Λετονία το ποσοστό αυτό – μετά τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις – φαίνεται να είναι σαφώς χαμηλότερο από το ήμισυ του συνόλου των ΔΔΠ, στην 

Τσεχία (για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας), την Ιταλία και τη Σλοβενία επηρεάζονται 

περίπου περισσότεροι από τους μισούς ΔΔΠ. Στην Ιταλία, οι περισσότεροι ΔΔΠ θεωρείται ότι έχουν 

εισόδημα κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας. Η επίδραση των κοινωνικών παροχών στη σαφή 
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μείωση του ποσοστού των ΔΔΠ  που έχουν εισόδημα κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας εκτιμάται 

ότι υπάρχει μόνο στην Τσεχία (για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες), τη Λιθουανία και τη Σλοβενία. 

Σημαντικός αριθμός προσφύγων είναι είτε άνεργοι είτε αμείβονται με τον ελάχιστο μισθό στις 

περισσότερες χώρες. Οι κοινωνικές παροχές είναι απίθανο να είναι αρκετές για να καλύψουν τις 

βασικές ανάγκες των ΔΔΠ  στην πλειονότητα των χωρών. Όπως αναφέρθηκε από τη Ρουμανία, ένας 

αυξανόμενος αριθμός ΔΔΠ εμπλέκεται στην οικονομία προσωρινών και χαμηλά αμειβόμενων 

δουλειών (π.χ. υπηρεσίες διανομής). Ενώ αυτό μπορεί να προσφέρει ένα αξιοπρεπές εισόδημα 

βραχυπρόθεσμα, αυτές οι εργασίες δεν περιλαμβάνουν κανενός είδους παροχών κοινωνικής 

ασφάλισης. Η πολυπλοκότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η έλλειψη διαθέσιμων 

πληροφοριών, οι μεγάλες περίοδοι αναμονής για τη λήψη μηνιαίων παροχών και οι γλωσσικοί 

φραγμοί είναι οι πιο συχνά αναφερόμενες προκλήσεις για τους ΔΔΠ. Στη Σλοβενία, η περίοδος 

αναμονής έγινε ακόμη μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Στην Ελλάδα, η 

βοήθεια των ΜΚΟ στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα αναφέρθηκε ως 

απαραίτητη. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο πολιτικής ούτε πρόσβαση σε επίσημες πληροφορίες που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τους ΔΔΠ να αποκτήσουν δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές. Παρόλο που 

η αρχή της ίσης μεταχείρισης ισχύει για τους ΔΔΠ, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ΔΔΠ απλώς 

αποκλείονται από τις παροχές αυτές λόγω προϋποθέσεων που είναι αδύνατον να πληρούν (π.χ. 

μόνιμη κατοικία για ορισμένο χρονικό διάστημα). Στη Σλοβενία, παρόλο που οι ΔΔΠ επιτρέπεται να 

εργάζονται με μερική απασχόληση ενώ λαμβάνουν κοινωνικές παροχές, οι περισσότεροι ΔΔΠ δεν 

ενημερώνονται σχετικά και τείνουν να μην εργάζονται λόγω του φόβου απώλειας των κοινωνικών 

παροχών. Στην Τσεχία, ορισμένοι ΔΔΠ ανέφεραν επίσης ότι δεν κατάφεραν να λάβουν ορισμένες από 

τις διαθέσιμες παροχές επειδή το σύστημα ήταν πολύ περίπλοκο για να αντιληφθούν εξαρχής ότι 

είχαν δικαίωμα στις παροχές αυτές. Στη Βουλγαρία, οι ΔΔΠ συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και υπάρχουν εμπόδια όσον αφορά τα επιδόματα ανεργίας τα 

οποία καταβάλλονται μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Η αρνητική στάση του προσωπικού που 

εργάζεται στους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών αναφέρθηκε ως πρόκληση από τους ΔΔΠ 

στη Λιθουανία και την Πολωνία. 

13. Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση παρέχει στα παιδιά δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, κοινωνικής κινητικότητας, 
καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και ένα νέο κοινωνικό δίκτυο. Αποτελεί κλειδί για την 
αποτελεσματική κοινωνική ένταξη. Τα σχολεία είναι χώροι αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και της τοπικής κοινότητας, προωθούν την αμοιβαία κατανόηση 
και επιτρέπουν την προσέγγιση των γονέων που μένουν στο σπίτι. Οι δάσκαλοι και το λοιπό 
προσωπικό των σχολείων είναι οι πρώτοι που βλέπουν και αντιμετωπίζουν θέματα ένταξης, όπως 
ζητήματα  σωματικής και ψυχικής υγείας, ο κίνδυνος εγκατάλειψης λόγω νομικής ή οικονομικής 
αστάθειας, ο εκφοβισμός, οι παρενοχλήσεις ή οι διακρίσεις. Τα εκπαιδευτικά συστήματα θα 
πρέπει να έχουν την ευθύνη να καταπολεμούν την ξενοφοβία και να προωθούν την πολυγλωσσία, 
την ιδιότητα του πολίτη και τις κοινωνικές δεξιότητες για όλους τους μαθητές. 
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13.1. 2021 Αποτελέσματα ανά χώρα 
 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  
  
 
  
< --  Λιγότερο ευνοϊκό                                                       περισσότερο ευνοϊκό -- > 

 
 
Αξιολογούμενος Δείκτης: 

• Πρόσβαση στην εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση  
 
 
Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής  
  
  
 
< --  Λιγότερο ευνοϊκό                                                       περισσότερο ευνοϊκό -- > 

 
  
Αξιολογούμενοι δείκτες: 

• Πρόσβαση στην εκπαίδευση για ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος 

• Διοικητικά εμπόδια στην εκπαίδευση 

• Ευαισθητοποίηση για την ειδικότερη κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας όσον 
αφορά την εκπαίδευση  

• Τοποθέτηση στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σύστημα 

• Διάρκεια γλωσσικής υποστήριξης 

• Προσφορά τακτικού κοινωνικού προσανατολισμού και προγραμμάτων γλωσσομάθειας και 
στοχευμένα μέτρα για την εκπαίδευση 
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Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία 

< --  Λιγότερο ευνοϊκό            περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι δείκτες: 

• Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της ένταξης των παιδιών και των νέων υπό διεθνή
προστασία σε μέτρα πολιτικής

• Συντονισμός με περιφερειακές και τοπικές εκπαιδευτικές αρχές και συμβούλια σχολείων για
την εκπαίδευση παιδιών και των νέων υπό διεθνή προστασία

• Συνεργασίες για την εκπαίδευση με εξειδικευμένες ΜΚΟ

13.2. Κύριες τάσεις από το 2019 έως το 2021 
Στον τομέα της εκπαίδευσης δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις μεταξύ 2019 και 2021 στις 14 

χώρες του ΝΙΕΜ. Η εκπαίδευση είναι ένας από τους πιο στατικούς τομείς ένταξης κατά την περίοδο 

αξιολόγησης και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη τεράστιων κενών μεταξύ των νόμων που έχουν 

θεσπιστεί και της μεγάλης έλλειψης πολιτικών και προγραμμάτων για την  προώθηση στην πράξη της 

ένταξης των προσφύγων μαθητών. 

Ο νόμος παρέχει ευρεία πρόσβαση στην εκπαίδευση. Πράγματι, σχεδόν όλες οι χώρες 

εξασφαλίζουν στους ΔΔΠ την πρόσβαση σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης σε ισότιμη βάση με τους 

υπηκόους τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση, την 

πρωτοβάθμια, τις χαμηλότερες βαθμίδες της δευτεροβάθμιας, την ανώτερη δευτεροβάθμια και στα 

σχολεία της μετα-δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Τσεχία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι 

Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Σλοβενία, η Ισπανία12 και η Σουηδία είναι οι χώρες που έχουν τα πλέον 

υψηλά νομικά πρότυπα τόσο για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες όσο και για τους δικαιούχους 

επικουρικής προστασίας. Παρέχουν την ίδια πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση για τους ΔΔΠ  και για 

τους ημεδαπούς υπηκόους τους μέχρι το ανώτερο επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να 

επιβάλλουν αυστηρά κριτήρια που δεν θα μπορούσαν να πληρούν οι ΔΔΠ ως νεοεισερχόμενοι. Από 

την άλλη πλευρά, διάφορες νομικές προϋποθέσεις επηρεάζουν αρνητικά την ένταξη των ΔΔΠ στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπου τα ανήλικα παιδιά αιτούντων άσυλο και τα παιδιά που ζητούν 

διεθνή προστασία έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα μόνο εφόσον δεν εκκρεμεί εκτελεστό 

μέτρο απομάκρυνσης εναντίον τους ή εναντίον των γονέων τους. Επιπλέον, τα παιδιά υπηκόων τρίτων 

χωρών που δεν έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα μπορούν να εγγραφούν σε δημόσια σχολεία μόνο 

εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. 

Οι δείκτες για τη διάσταση της εκπαίδευσης καταδεικνύουν πολυάριθμα εμπόδια στην 

αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΔΔΠ στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ενώ οι περισσότερες χώρες δεν 

θέτουν διοικητικά εμπόδια για την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

τα εμπόδια για την πλήρη πρόσβαση στα ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης είναι συχνά. Μόνο λίγες 

χώρες διαθέτουν προσαρμοσμένες πολιτικές που αφορούν στην τοποθέτηση των μαθητών στα 

12 Στην Ισπανία, οι αυτόνομες κοινότητες έχουν την εκτελεστική και διοικητική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, 

με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή. Η «μη παρουσία» της χώρας στα διαγράμματα δεν οφείλεται σε κάποια 
αρνητική αξιολόγηση αλλά σε βαθμολογία που αντιστοιχεί στην απάντηση «δεν έχει εφαρμογή» 
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σχολεία. Επίσης, οι διατάξεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση για ευάλωτες 

ομάδες είναι πολύ σπάνιες στις χώρες που αξιολογήθηκαν. Ένας από τους λόγους για την υψηλή 

βαθμολογία της Σουηδίας είναι ότι διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα τοποθέτησης παιδιών υπό 

διεθνή προστασία στο σχολικό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση 

του επιπέδου εκπαίδευσης και των προηγούμενων γνώσεων, παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης στη 

διαδικασία αξιολόγησης, δίνει κατευθυντήριες γραμμές όταν λείπουν στοιχεία από τη χώρα 

προέλευσης και μεριμνά και παρακολουθεί  τα παιδιά που τοποθετούνται σε σχολεία με ειδικές 

ανάγκες. Επιπλέον, τα γλωσσικά προγράμματα και τα στοχευμένα εκπαιδευτικά μέτρα προσφέρονται 

και χρηματοδοτούνται με συστηματικό τρόπο.  

Η Ιταλία, η Σλοβενία και οι Κάτω Χώρες επιτυγχάνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες όσον 

αφορά την εφαρμογή και τον συντονισμό. Στις χώρες αυτές, οι εθνικές κυβερνήσεις παρέχουν μεγάλη 

υποστήριξη στις περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές και τις σχολικές επιτροπές για την καλύτερη 

αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και των νέων που βρίσκονται υπό διεθνή 

προστασία. Επιπλέον, υποστηρίζουν συστηματικά και τις εξειδικευμένες σε ζητήματα εκπαίδευσης 

ΜΚΟ. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις χώρες  δεν διαθέτουν μια πολυμερή στρατηγική για τη 

διευκόλυνση της ένταξης των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και έναν μηχανισμό 

παρακολούθησης των εκπαιδευτικών πολιτικών και των αποτελεσμάτων τους όσον αφορά τα παιδιά 

που τελούν υπό διεθνή προστασία. Ομοίως, μόνο σε λίγες χώρες εφαρμόζεται πλήρως ένας 

ολοκληρωμένος πολυεπίπεδος συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές εκπαιδευτικές αρχές. 

Επιπλέον, στην πλειονότητα των χωρών, δεν υπάρχει συστηματική κρατική υποστήριξη στις 

ειδικευμένες σε θέματα εκπαίδευσης ΜΚΟ εντός ενός καθιερωμένου πλαισίου.  

 

Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021   

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

 
Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής  

 
Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία  

 
 

Μέσος όρος των βαθμολογιών των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα 
Συγκριτικός μέσος όρος των 14 χωρών των Εκθέσεων Αξιολόγησης ΝΙΕΜ 1 (2019) και ΝΙΕΜ 2 (2021) 
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Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 ανά χώρα  

 

 

Μέσος όρος των βαθμολογιών των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα 
(μέσος όρος των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα) 

 

 

Θετικές εξελίξεις 

• Στη Ρουμανία, χάρη στις νομοθετικές αλλαγές που υιοθετήθηκαν το 2019, τα προγράμματα 

προσανατολισμού και γλώσσας προσφέρονται πλέον με συστηματικό τρόπο στους μαθητές 

πρόσφυγες. Νέοι πόροι για τα γλωσσικά προγράμματα εισήχθησαν με τη στήριξη του AMIF, 

το οποίο εξακολουθεί να είναι το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο στήριξης των προγραμμάτων 

αυτών.  

• Στη Λετονία, το κράτος πλέον παρέχει  αξιολογήσεις του επιπέδου εκπαίδευσης των παιδιών 

στην μητρική τους γλώσσα ή με τη χρήση κατάλληλων μεταφράσεων. Οι υπηρεσίες 

διερμηνείας παρέχονται από ΜΚΟ που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. Η αξιολόγηση 

πραγματοποιείται αμέσως μετά την υποβολή αίτησης ασύλου από ένα άτομο ή μια 

οικογένεια. Οι μέντορες που συνοδεύουν τα παιδιά και τους γονείς τους στις συναντήσεις με 

τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς είναι αυτοί που ζητούν υπηρεσίες 

διερμηνείας. 
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Αρνητικές εξελίξεις 

• Στη Σλοβενία, η προηγούμενη χρηματοδότηση για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ειδικές 

προκλήσεις των μαθητών προσφύγων που παρείχε το Γραφείο Επικοινωνίας της Κυβέρνησης 

σταμάτησε αφού σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2020. Τα κονδύλια 

διοχετεύτηκαν για την κάλυψη άλλων  προτεραιοτήτων ενώ οι ΜΚΟ προβλήθηκαν με αρνητικό 

τρόπο από τα μέσα ενημέρωσης και οι δραστηριότητές τους παρουσιάστηκαν ως 

αδικαιολόγητο δημόσιο έξοδο. 

13.3 Βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων 
Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση 

αλλά αυτή μπορεί να οργανώνεται χωριστά από το γενικό πρόγραμμα σπουδών και των μαθημάτων, 

μέχρι την αναγνώρισή τους, οπότε οι ανήλικοι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας αποκτούν πλήρη 

πρόσβαση στο γενικό σχολικό σύστημα. Σύμφωνα με την Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής (Aρθρο 

14), στους ανήλικους αιτούντες άσυλο θα πρέπει να δίνεται πρόσβαση στην εκπαίδευση υπό τους 

ίδιους όρους με τους ημεδαπούς πολίτες, εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησής τους. Το 

ίδιο άρθρο ορίζει ότι τα ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προπαρασκευαστικά 

μαθήματα και μαθήματα γλώσσας για να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα 

αλλά δεν παρέχει περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την οργάνωση ή την ποιότητα των μαθημάτων 

αυτών. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν εναλλακτικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, εάν η πρόσβαση 

στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι δυνατή λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης των ανήλικων 

που αιτούνται άσυλο. Τα παιδιά που αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν 

ασφαλή και πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση σύμφωνα με την Οδηγία για την Αναγνώριση (Άρθρο 

27). Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ένταξης στο σχολείο, τα πρότυπα αυτά υπερβαίνουν 

τις περιορισμένες εγγυήσεις της Σύμβασης της Γενεύης που εξασφαλίζουν μόνο την ισότιμη 

πρόσβαση στη στοιχειώδη εκπαίδευση ενώ άλλες μορφές εκπαίδευσης προσφέρονται με όσο το 

δυνατόν ευνοϊκότερους όρους, εξασφαλίζοντας κατ' ελάχιστον ίση μεταχείριση με τους αλλοδαπούς 

πολίτες. Η πέμπτη Κοινή Βασική Αρχή της ΕΕ για την ένταξη των μεταναστών είναι αφιερωμένη στην 

εκπαίδευση και τονίζει ότι οι προσπάθειες στον τομέα της εκπαίδευσης είναι κρίσιμες για την 

προετοιμασία των μεταναστών και ιδίως των απογόνων τους ώστε να συμμετέχουν στην κοινωνία πιο 

ενεργά και με μεγαλύτερη επιτυχία. 

 

 

Πρακτικά, αυτά τα σημεία αναφοράς απαιτούν τις χώρες να… 

Στο Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου   

...διασφαλίσουν πλήρη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια, 
κατώτερη, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

BG, CZ, ES, FR, GR, HU, IT, LV, NL, PL, 
SE, SL 

Στο Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής    

...λαμβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση των ευάλωτων 
ατόμων που λαμβάνουν διεθνή προστασία (θύματα βίας και 
άτομα που έχουν ψυχολογικά τραύματα, ανήλικοι που 
καταφθάνουν στη χώρα υποδοχής σε ηλικία μεγαλύτερη από 
αυτήν που προβλέπει η υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση). 

---- 

...μην επιβάλλουν διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην 
εκπαίδευση (έγγραφα που αποκτώνται δύσκολα, 

BG, ES, FR, HU, IT, NL, PL, SE 
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καθυστερήσεις, αποφάσεις στη βάση διακριτικής ευχέρειας). 

...προχωρήσουν σε προληπτική ευαισθητοποίηση των 
ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την ειδική κατάσταση των 
ΔΔΠ όσον αφορά την εκπαίδευση (τα σχολεία και τα 
πανεπιστήμια να ενημερώνονται από τις αρχές και με τη σειρά 
τους να ενημερώνουν το προσωπικό, οι μαθητές και φοιτητές 
να ενημερώνονται μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης). 

---- 

...υιοθετήσουν ολοκληρωμένα συστήματα αξιολόγησης και 
μέτρα για την τοποθέτηση των παιδιών υπό διεθνή προστασία 
στο σύστημα υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης. 

LV, SE 

...παρέχουν γλωσσική υποστήριξη βάσει ατομικής 
αξιολόγησης μέχρι την επίτευξη της γλωσσικής επάρκειας ή 
χωρίς χρονικό περιορισμό. 

FR, (IT), LT, PL, SE 
IT: μερικώς 

...προσφέρουν με συστηματικό τρόπο τακτικά προγράμματα 
κοινωνικού προσανατολισμού και γλώσσας και στοχευμένα 
εκπαιδευτικά μέτρα που λαμβάνουν συστηματική 
χρηματοδότηση. 

BG, FR, LV, LT, CZ, NL, SE 

Στο Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία 
...δημιουργήσουν πολυμερείς μηχανισμοί από τους 
ενδιαφερόμενους και αρμόδιους φορείς για την ενσωμάτωση 
των παιδιών και των νέων που τελούν υπό διεθνή προστασία 
στις εκπαιδευτικές πολιτικές. 

LT 

…διασφαλίσουν συστηματικό συντονισμό με τις 
περιφερειακές και τοπικές εκπαιδευτικές αρχές και τις 
σχολικές επιτροπές για την εκπαίδευση των παιδιών και των 
νέων που βρίσκονται υπό διεθνή προστασία. 

BG, GR, SL, NL, IT, SE 

...παρέχουν συνεχώς μέσα για τις εξειδικευμένες ΜΚΟ εντός 
ενός καθιερωμένου πλαισίου. 

CZ, ES, NL 

Kατάσταση από τις 31 Μαρτίου 2021 – οι χώρες που απεικονίζονται πληρούν το υψηλότερο πρότυπο στον 

δείκτη 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στις Κάτω Χώρες, η κυβέρνηση υποστηρίζει τις περιφερειακές αρχές και τις σχολικές επιτροπές και 

τους παρέχει πρόσθετα μέσα για την προώθηση της ένταξης των ΔΔΠ. Η πρώτη πτυχή αυτής της 

υποστήριξης αντικατοπτρίζεται στη χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι τοπικές αρχές και τα σχολεία 

από την ολλανδική κυβέρνηση μέσω του LOWAN (οργανισμός αφιερωμένος στην υποστήριξη της 

εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων στο εκπαιδευτικό σύστημα), ιδίως για την ένταξη των ανήλικων 

ΔΔΠ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στο κανονικό 

Ολλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η δεύτερη πτυχή αυτής της υποστήριξης αντανακλάται στις 

κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετεί η κυβέρνηση σε στενή συνεργασία με την αρχή ασύλου COA 
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και τη LOWAN για να βοηθήσει τους τοπικούς δήμους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της εκπαίδευσης 

των ανήλικων ΔΔΠ.  

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ 

 

• Επιπτώσεις και οφέλη της γλωσσικής και μαθησιακής υποστήριξης 

• Τα συχνότερα προβλήματα για τα άτομα που τυγχάνουν διεθνούς προστασίας ή ζητούν 
διεθνή προστασία όσον αφορά τη σχολική εκπαίδευση 

 

Συνολικά, το ποσοστό των ερωτηθέντων που ανέφεραν ότι τα παιδιά τους ή οι ίδιοι επωφελήθηκαν 

από τη γλωσσική και μαθησιακή υποστήριξη στο σχολικό σύστημα ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ 

των χωρών που αξιολογήθηκαν. Σε ορισμένες χώρες (όπως η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Ιταλία, η 

Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σουηδία) οι περισσότεροι ή σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι 

επωφελήθηκαν από τη μαθησιακή υποστήριξη ενώ σε άλλες (όπως η Τσεχία και η Λιθουανία) μόνο 

λίγοι ερωτηθέντες ήταν σε θέση να το επιβεβαιώσουν. 

Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σε σχέση με την εκπαιδευτική υποστήριξη σε όλες τις χώρες. Η 

έλλειψη πόρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ένταξης στα σχολεία, οι συχνές μετακινήσεις 

και αλλαγές σχολείων, οι αρνητικές στάσεις και οι προκαταλήψεις στο σχολικό περιβάλλον και η 

έλλειψη ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ένταξη των προσφύγων είναι οι προκλήσεις που 

αναφέρονται συχνότερα από τους ΔΔΠ και τους εμπειρογνώμονες των διάφορων χωρών. Το 

παράδειγμα της Σλοβενίας αντανακλά τη γενικότερη εικόνα. Στη χώρα αυτή, η διοργάνωση 

μαθημάτων γλώσσας  και πρόσθετων προγραμμάτων για τα παιδιά ΔΔΠ επαφίεται στα σχολεία. 

Επιπλέον, δεν υπάρχει ενιαία πρόσβαση στα σχολεία για τα παιδιά ΔΔΠ, με ορισμένα σχολεία να 

θέτουν ως προϋπόθεση τις γραπτές εξετάσεις ενώ άλλα όχι. Τα μαθήματα γλώσσας, όπως 

αναφέρεται, δεν επαρκούν για να μπορέσουν τα παιδιά των προσφύγων να παρακολουθήσουν τα 

προγράμματα σπουδών. Περισσότερη εξατομικευμένη υποστήριξη είναι δυνατή μόνο για παιδιά με 

ειδικές ανάγκες. Υπάρχει επίσης η τάση τα παιδιά ΔΔΠ να κατευθύνονται προς τα "ευκολότερα" 

σχολεία και προς τεχνικά και επαγγελματικά σχολεία αντί για γυμνάσια. 

Ορισμένες χώρες στερούν από τους μαθητές πρόσφυγες την ευκαιρία να επιτύχουν καλύτερα 

αποτελέσματα ένταξης μέσω στοχευμένης υποστήριξης στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας στην 

Ελλάδα δεν παρέχει επαρκή γλωσσικά μαθήματα για να καλύψει τις ανάγκες των προσφύγων και δεν 

υπάρχει δημόσια χρηματοδοτούμενη εκπαίδευση ή υποστήριξη  για την εκμάθηση γλωσσών για τους 

ΔΔΠ στην Ουγγαρία. Επίσης, στη Ρουμανία, το Υπουργείο Παιδείας καθυστερεί την έκδοση του 

απαραίτητου παράγωγου δικαίου που θα εξάλειφε ορισμένες δυσχέρειες στη χρηματοδότηση, 

δίνοντας κίνητρα στα σχολεία να δεχτούν και να ενσωματώσουν καλύτερα τα παιδιά μεταναστών. 

14. Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 
 

Ο κοινωνικός προσανατολισμός και η εκμάθηση γλωσσών που απορρέουν από την τέταρτη Κοινή 

Βασική Αρχή της ΕΕ παρέχουν βασικές πρακτικές γνώσεις που βοηθούν τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της καθημερινής τους ζωής. Η επαρκής γνώση της 

γλώσσας, των θεσμών, της διοίκησης και των κοινωνικών κανόνων ανοίγει μεγαλύτερες ευκαιρίες 
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και δυνατότητες στον δημόσιο βίο – από τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες 

έως την πρόσβαση στη στέγαση και την αγορά εργασίας, στα συστήματα υγείας και τα κοινωνικά 

συστήματα, την κατάρτιση και την εκπαίδευση – και μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση στη 

μακροχρόνια διαμονή και την ιθαγένεια. Η συμμετοχή εθελοντών σε αυτά τα προγράμματα μπορεί 

να συμβάλει στη γεφύρωση του πολιτισμικού χάσματος μεταξύ νεοεισερχόμενων και κοινωνίας 

υποδοχής και στην ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με την πραγματικότητα που 

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. 

14.1. 2021 Αποτελέσματα ανά χώρα 
 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου   
  

  

< --  Λιγότερο ευνοϊκό                                                       περισσότερο ευνοϊκό -- >  

  
Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενη εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής  

• Πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενο κοινωνικό προσανατολισμό  

  
Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 
  

  
< --  Λιγότερο ευνοϊκό                                                       περισσότερο ευνοϊκό -- > 

 
  

Αξιολογούμενοι δείκτες: 

• Ποιότητα των μαθημάτων γλώσσας 

• Διάρκεια της εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής 

• Διοικητικά εμπόδια στην εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής 

• Διάρκεια της υποστήριξης μέσω μεταφραστών και διερμηνέων 

• Ποιότητα των μαθημάτων κοινωνικού προσανατολισμού 

• Παροχή κοινωνικού προσανατολισμού για ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος 

• Διοικητικά εμπόδια στον κοινωνικό προσανατολισμό 
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14.2. Κύριες τάσεις μεταξύ 2019 και 2021 

Οι δείκτες NIEM που σχετίζονται με την εκμάθηση γλωσσών και τον κοινωνικό προσανατολισμό 

κατέγραψαν ορισμένες εξελίξεις κατά την περίοδο 2019-2021. Όσον αφορά τη νόμιμη πρόσβαση σε 

μαθήματα της γλώσσας υποδοχής και κοινωνικού προσανατολισμού, στη Σλοβενία σημειώθηκαν 

ορισμένες αρνητικές  αλλαγές. Από την άνοιξη του 2021, μόνο στην Τσεχία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη 

Ρουμανία, την Ισπανία και τη Σουηδία παρέχονταν δωρεάν μαθήματα γλώσσας για τους ΔΔΠ, χωρίς 

να υπάρχει κάποια διασύνδεση με περαιτέρω υποχρεώσεις, όπως δίδακτρα ή υποχρεωτική 

παρακολούθηση. Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες διασφάλισαν στους ΔΔΠ πρόσβαση σε δωρεάν 

μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού χωρίς την επιβολή ειδικών όρων για την παρακολούθηση 

των μαθημάτων αυτών.  

Οι δείκτες που σχετίζονται με την πολιτική αυτή καταγράφουν βελτιώσεις στην Τσεχία, την 

Ελλάδα και τις Κάτω Χώρες, κυρίως όσον αφορά λεπτομέρειες σχετικές με την πρόσβαση σε μαθήματα 

γλώσσας και κοινωνικού προσανατολισμού ενώ ελαφρώς αρνητικές εξελίξεις σημειώθηκαν στη 

Λετονία. Σε γενικές γραμμές, οι ΔΔΠ εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια λόγω της έλλειψης 

παροχής υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας όταν συναλλάσσονται με δημόσιες και κοινωνικές 

υπηρεσίες. Ωστόσο, στην πλειονότητα των χωρών δεν υπάρχουν διοικητικές απαιτήσεις που μπορούν 

να αποτελέσουν εμπόδιο για την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενα μαθήματα κοινωνικού 

προσανατολισμού και εκμάθησης γλωσσών.   

Η Ισπανία εξακολουθεί να λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία όσον αφορά το ισχύον 

πλαίσιο πολιτικής. Η εκμάθηση γλωσσών, η μετάφραση και η παροχή βοήθειας μέσω υπηρεσιών  

διερμηνείας προσφέρονται ανάλογα  με τις ατομικές ανάγκες των ΔΔΠ και μέχρι αυτοί να αναπτύξουν 

γλωσσική επάρκεια ενώ παράλληλα η Ισπανία είναι προσηλωμένη στον στόχο της διασφάλισης 

υψηλής ποιότητας διδασκαλίας. Όσον αφορά τα μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού, δεν 

υπάρχουν διοικητικά εμπόδια και προσφέρονται μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες μια σειράς 

από ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος. 

Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

Μέσος όρος των βαθμολογιών των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα 
Συγκριτικός μέσος όρος των 14 χωρών των Εκθέσεων Αξιολόγησης ΝΙΕΜ 1 (2019) και ΝΙΕΜ 2 (2021) 
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Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 ανά χώρα 

Μέσος όρος των βαθμολογιών των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα 
(μέσος όρος των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα) 
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Θετικές εξελίξεις 

• Στην Τσεχία, η ποιότητα των μαθημάτων κοινωνικού προσανατολισμού έχει βελτιωθεί. Τα 

μαθήματα διδάσκονται πλέον σύμφωνα με ένα τυποποιημένο πρόγραμμα σπουδών σε 

εθνικό επίπεδο και αξιολογούνται τακτικά με βάση τα πρότυπα ποιότητας σε εθνικό επίπεδο. 

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν "Το Νέο σας Σπίτι", ένα έντυπο το οποίο διατίθεται σε οκτώ 

γλώσσες και παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες.  

• Η Ελλάδα εξακολουθεί να μην παρέχει κρατικά χρηματοδοτούμενα μαθήματα εκμάθησης της 

γλώσσας υποδοχής ως γενική πολιτική για όλους τους ΔΔΠ. Ωστόσο, στο πλαίσιο της νέας 

Εθνικής Στρατηγικής για την ένταξη, το πρόγραμμα HELIOS 2 (χρηματοδοτούμενο από το AMIF 

της ΕΕ) περιλαμβάνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα εξάμηνων μαθημάτων εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας, το οποίο υλοποιείται από τον Ιούνιο του 2019 από τον ΔΟΜ και τους 

εταίρους του. Τα μαθήματα γλώσσας περιλαμβάνονται επίσης σε ορισμένες άλλες δράσεις 

της στρατηγικής που δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη. 

•  Στις Κάτω Χώρες, τα μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού (τα οποία, ωστόσο, δεν είναι 

δωρεάν) αξιολογούνται τακτικά υπό το πρίσμα των προτύπων ποιότητας σε εθνικό επίπεδο. 

 

Αρνητικές εξελίξεις 

• Στη Σλοβενία, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, η περίοδος ένταξης κατά την οποία οι ΔΔΠ 

λαμβάνουν στήριξη μειώθηκε από τρία σε δύο έτη. Οι ΔΔΠ έχουν πρόσβαση σε δωρεάν 

μαθήματα σλοβενικής γλώσσας και σε μια εφάπαξ δωρεάν εξέταση γλωσσομάθειας, μόνο 

εάν εντός ενός μηνός από την αναγνώριση του καθεστώτος τους πάνε στο Κυβερνητικό 

Γραφείο Υποδοχής και Ένταξης Μεταναστών και υπογράψουν μια συμφωνία για συμμετοχή 

σε δραστηριότητες ένταξης.  

• Στη Λετονία, η ποιότητα των μαθημάτων γλώσσας κρίθηκε ελλιπής όσον αφορά τις 

προσαρμοσμένες μορφές των μαθημάτων αυτών για τις διάφορες ομάδες στόχους. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη για ευέλικτα προγράμματα σπουδών καθώς και μαθήματα 

για αναλφάβητους. 

 

14.3 Βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων 
Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο  

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, ενώ η αναδιατυπωμένη Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής δεν 

αναφέρει συγκεκριμένες μορφές στήριξης της ένταξης των αιτούντων άσυλο, οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας δικαιούνται στήριξη για την ένταξη τους σύμφωνα με την αναδιατυπωμένη Οδηγία για 

την Αναγνώριση (Άρθρο 34). Η Οδηγία διευκρινίζει ότι η στήριξη αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 

ειδικές ανάγκες τους. Η διάταξη αυτή εφαρμόζει τη γενική υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 

της Σύμβασης της Γενεύης σχετικά με την πολιτογράφηση, το οποίο ερμηνεύεται με τρόπο που 

διευκολύνει τη διαδικασία ένταξης μέχρι το τέλος της, όπως αυτό ορίζεται νομικά. Στο πλαίσιο της ΕΕ, 

σύμφωνα με τις Κοινές Βασικές Αρχές, η ένταξη είναι μια δυναμική και αμφίδρομη διαδικασία που 

περιλαμβάνει τόσο τους μετανάστες όσο και τους ντόπιους. Οι Κοινές Βασικές Αρχές 7 και 9 

απαριθμούν πιο συγκεκριμένες μορφές οικοδόμησης της κοινωνικής συνοχής. Οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας και τα μέλη της κοινωνίας υποδοχής θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αλληλοεπιδρούν 

τακτικά και να συμμετέχουν σε κοινά φόρουμ και διαπολιτισμικούς διαλόγους. Η αλληλεπίδραση 

αυτή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει διάλογο με φορείς λήψης αποφάσεων ώστε οι δικαιούχοι 
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διεθνούς προστασίας να μπορούν να συνεργαστούν με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 

για τη διαμόρφωση βελτιωμένων πολιτικών ένταξης. 

 

Στην πράξη, αυτοί οι δείκτες αναφοράς απαιτούν από τις χώρες να... 

Στο Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

...εξασφαλίζουν πρόσβαση σε δωρεάν μαθήματα γλώσσας 

χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση 

CZ, ES, (FR), IT, LV RO, SE 

FR: υποχρεωτικά για αρχάριους 

...εξασφαλίζουν πρόσβαση σε δωρεάν μαθήματα κοινωνικού 

προσανατολισμού χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση 

CZ, ES, FR, IT, LT, LV, (PL), (RO), SE  

PL: παρέχεται μέσα σε πλαίσιο 

κοινωνικής εργασίας  

RO: περιορισμένη διαθεσιμότητα 

 

Στο Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής   

...διασφάλιζουν υψηλής ποιότητας γλωσσική διδασκαλία 

(τοποθέτηση των ΔΔΠ σε μαθημάτα ανάλογα με τις ανάγκες 

και το επίπεδό τους, στοχευμένα προγράμματα σπουδών, 

εκπαιδευμένοι καθηγητές δεύτερης γλώσσας, τακτική 

αξιολόγηση σύμφωνα με εθνικά πρότυπα ποιότητας) 

CZ, SE 

...προβλέπουν την εκμάθηση γλωσσών με βάση την ατομική 

αξιολόγηση έως ότου επιτευχθεί η γλωσσομάθεια και χωρίς 

κάποια προθεσμία 

ES, IT, LT, SE 

...μην θέτουν διοικητικά εμπόδια στην εκμάθηση της γλώσσας 

υποδοχής (έγγραφα που είναι δύσκολο να αποκτηθούν, 

καθυστερήσεις, αποφάσεις στη βάση διακριτικής ευχέρειας). 

CZ, ES, GR, IT, LT, NL, PL, SE, SL  

...παρέχουν μεταφραστική και διερμηνευτική βοήθεια βάσει 

των αναγκών των ΔΔΠ όταν αυτοί συναλλάσσονται με τις 

αρχές και με δημόσιες υπηρεσίες μέχρι να αποκτήσουν 

γλωσσική επάρκεια και χωρίς χρονικό περιορισμό. 

ES, IT, LV, SE 

…διασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων 

κοινωνικού προσανατολισμού (τυποποιημένο πρόγραμμα 

σπουδών σε εθνικό επίπεδο, αλληλεπίδραση με την κοινωνία 

υποδοχής, τακτική αξιολόγηση σύμφωνα με τα πρότυπα 

ποιότητας σε εθνικό επίπεδο, συμπληρωματικό ενημερωτικό 

υλικό). 

SE 

...παροχή κοινωνικού προσανατολισμού σε ομάδες ειδικού 

ενδιαφέροντος (ασυνόδευτοι ανήλικοι, γονείς με παιδιά, 

γυναίκες, ηλικιωμένοι, θύματα βίας, άτομα με ψυχολογικά 

τραύματα, αναλφάβητοι και ημι-αναλφάβητοι). 

ES, SE  

…μην επιβάλλουν διοικητικά εμπόδια στον κοινωνικό 

προσανατολισμό (δικαιολογητικά που εκδίδονται δύσκολα, 

καθυστερήσεις, αποφάσεις στη βάση διακριτικής ευχέρειας).   

CZ, ES, IT, LT, LV, NL, PL, SE 
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Υφιστάμενη κατάσταση από τις 31 Μαρτίου 2021 – οι χώρες που απεικονίζονται πληρούν το υψηλότερο 

πρότυπο στον δείκτη 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ 

• Επίδραση των μαθημάτων γλώσσας (τα μαθήματα αυτά βοήθησαν τους ΔΔΠ να μάθουν τη
γλώσσα στο επίπεδο που ήθελαν/να μάθουν συγκεκριμένο λεξιλόγιο απαραίτητο για την
εργασία/να εμπλακούν στην τοπική κοινότητα/να βρουν καλύτερη δουλειά ή εκπαίδευση)

• Αντίκτυπος των προγραμμάτων κοινωνικού προσανατολισμού (μαθήματα που βοήθησαν
τους ΔΔΠ να μάθουν όσα περισσότερα ήθελαν για τη χώρα/να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες
υπηρεσίες/να συμμετέχουν στην τοπική κοινότητα/να έχουν καλύτερη εργασία ή
εκπαίδευση)

• Τα συχνότερα προβλήματα για τα άτομα που επωφελούνται ή ζητούν διεθνή προστασία
σχετικά με την εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής και τον κοινωνικό προσανατολισμό

Συνολικά, τα αποτελέσματα σχετικά με τα αποτελέσματα της εκμάθησης γλωσσών και της 

υποστήριξης του κοινωνικού προσανατολισμού για τους ΔΔΠ υποδηλώνουν ότι υπάρχει έλλειψη 

δομημένων προσεγγίσεων σε όλες τις χώρες, με σημαντικές διαφορές στην αξιολόγηση του κατά 

πόσον τα μαθήματα είναι χρήσιμα. Μεταξύ των οκτώ χωρών στις οποίες μπόρεσαν να 

συγκεντρωθούν σχετικά στοιχεία (σε τρεις από τις οποίες μόνο εν μέρει), φαίνεται ότι στην Τσεχία, 

τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία τα μαθήματα γλώσσας θεωρήθηκαν χρήσιμα για 

περισσότερο από το 20% των συμμετεχόντων, ενώ τα μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού ήταν 

χρήσιμα – με την έννοια αυτού του μάλλον χαμηλού κριτηρίου αναφοράς – στην Τσεχία, τη Γαλλία, 

την Ιταλία και τη Λετονία. Τα μαθήματα γλώσσας αξιολογήθηκαν ως πιο χρήσιμα από τα μαθήματα 

κοινωνικού προσανατολισμού στη Ρουμανία, ενώ στη Γαλλία, τη Λετονία και τη Σλοβενία τα 

μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού θεωρήθηκαν πιο χρήσιμα από τα μαθήματα γλώσσας. 

Συνολικά, το περιεχόμενο των μαθημάτων κρίθηκε ότι ήταν υπερβολικά θεωρητικό και ότι δεν ήταν 

σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις πρακτικές ανάγκες των ΔΔΠ σε όλες τις χώρες. Οι χρονικοί 

περιορισμοί είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που δυσχεραίνουν τα μαθήματα 

γλώσσας και τα καθιστούν λιγότερο αποτελεσματικά. Συχνά οι άνθρωποι δεν έχουν ευκαιρίες να 

εξασκήσουν τη νέα γι' αυτούς γλώσσα, εάν δεν έχουν κοινωνικό δίκτυο ή εργασία. Η έλλειψη 

πληροφόρησης σχετικά με τα μαθήματα είναι μια άλλη πρόκληση που αναφέρθηκε από ορισμένους 

ερωτηθέντες. Ορισμένοι ΔΔΠ ανέφεραν ότι αποθαρρύνονται από την πολυπλοκότητα της τοπικής 

γλώσσας, η οποία δεν είναι παρόμοια με τη μητρική τους. Και πάλι, τα αποτελέσματα από τη Σλοβενία 

είναι ενδεικτικά. Παρόλο που οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν πρόσβαση σε πολλές ώρες 

μαθημάτων γλώσσας, οι περισσότεροι από αυτούς ανέφεραν ότι δεν μαθαίνουν όσα προσδοκούσαν 

να μάθουν. Ορισμένα από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν αφορούν στην έλλειψη 

εξατομικευμένων υπηρεσιών και στο γεγονός ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές γλωσσικές 

ανάγκες των ΔΔΠ κατά το σχεδιασμό των μαθημάτων. Για παράδειγμα, ορισμένοι ΔΔΠ είναι 

αναλφάβητοι και χρειάζονται πρώτα μαθήματα αλφαβητισμού ενώ άλλοι χρειάζονται μόνο 

μαθήματα συνομιλίας. Άτομα που δεν πήγαν ποτέ σχολείο είναι δύσκολο να παραμείνουν 

συγκεντρωμένα για τρεις ώρες στην τάξη. Επίσης, αναφέρθηκε ότι το πρόγραμμα κοινωνικού 

προσανατολισμού έλαβε κυρίως θετικές κριτικές και θεωρήθηκε χρήσιμο για τους ΔΔΠ. Το 
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πρόγραμμα στοχεύει στο να είναι ευέλικτο και με εξατομικευμένο περιεχόμενο. Ωστόσο, τέθηκαν 

ορισμένα ζητήματα λόγω των διαφορών στο προφίλ των ΔΔΠ που παρακολουθούν το πρόγραμμα.  

Στην Πολωνία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία δεν υπήρχαν δημόσια χρηματοδοτούμενα 

μαθήματα γλώσσας και κοινωνικού προσανατολισμού κατά την περίοδο αναφοράς. Τέτοια μαθήματα 

παρέχονται μόνο από ΜΚΟ σε ορισμένες από αυτές τις χώρες. Στη Λιθουανία, οι ερωτηθέντες 

ανέφεραν ότι δεν συμμετείχαν σε κανένα κρατικά χρηματοδοτούμενο μάθημα κοινωνικού 

προσανατολισμού, παρά την ύπαρξή τους. Επιπλέον, οι αιτούντες άσυλο στη Σουηδία δεν είναι 

επιλέξιμοι για χρηματοδοτούμενα από το κράτος προγράμματα κοινωνικού προσανατολισμού ενώ 

στη Σλοβενία δεν είναι επιλέξιμοι ούτε για χρηματοδοτούμενα από το κράτος προγράμματα 

κοινωνικού προσανατολισμού ούτε για μαθήματα γλώσσας. 

15. Δημιουργία γεφυρών

Η ένταξη είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που απαιτεί προσπάθειες τόσο από την πλευρά των 

μεταναστών όσο και από την πλευρά της κοινωνίας υποδοχής. Οι πολιτικές ένταξης θα πρέπει να 

προβλέπουν ρόλο και ευθύνες για τους ημεδαπούς πολίτες, να ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες των 

πολιτών και να καλλιεργούν ένα φιλόξενο κοινωνικό κλίμα χωρίς ξενοφοβία και διακρίσεις. Η 

παροχή της δυνατότητας συμμετοχής στα κοινά στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ενισχύει 

την κοινωνική συνοχή και την ενεργοποίησή τους ως πολίτες. Όταν είναι σε θέση να συμβάλλουν 

στη χάραξη πολιτικών που αποσκοπούν στην ένταξή τους, όχι μόνο ενδυναμώνονται αλλά 

μπορούν να συμβάλουν και στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων 

ένταξης. 

15.1. 2021 Αποτελέσματα ανά χώρα 

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής 

 < --  Λιγότερο ευνοϊκό           περισσότερο ευνοϊκό -- > 

Αξιολογούμενοι δείκτες: 

• Προσδοκίες αμοιβαίας εξυπηρέτησης από μέρους των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
από μέλη της κοινωνίας της χώρας υποδοχής

• Ευαισθητοποίηση για τη συγκεκριμένη κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας
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Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία  
 
< --  Λιγότερο ευνοϊκό                                                       περισσότερο ευνοϊκό -- > 

 
 
Αξιολογούμενοι Δείκτες: 

• Συντονισμός με περιφερειακές και τοπικές αρχές σε θέματα κοινωνικής συνοχής 

• Ενθάρρυνση των εθελοντικών πρωτοβουλιών που δρουν συμπληρωματικά ως προς τις 
δημόσιες πολιτικές 

• Υποστήριξη της συμμετοχής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στα κοινά και σε 
κοινωνικές δραστηριότητες 

• Συμμετοχή σε εθνικές διαδικασίες διαβούλευσης 

• Συμμετοχή σε τοπικές διαδικασίες διαβούλευσης 
 

15.2. Κύριες τάσεις από το 2019 έως το 2021 
 

Η δημιουργία γεφυρών παραμένει ο ασθενέστερος τομέας ένταξης για τους ΔΔΠ στις 14 χώρες του 

ΝΙΕΜ και παρουσίασε μερικές από τις ισχυρότερες διακυμάνσεις κατά την περίοδο 2019-2021. Οι 

δείκτες που σχετίζονται με τις πολιτικές που απαιτούν από την κοινωνία υποδοχής ενεργό ρόλο 

καθώς και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση των ΔΔΠ, κατέγραψαν αρνητικές 

μεταβολές στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία, χώρες που δεν υιοθέτησαν εθνική στρατηγική για την 

ένταξη των προσφύγων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ωστόσο, θετικές τάσεις 

παρατηρήθηκαν  στην Πολωνία και τη Βουλγαρία. Στη Γαλλία σημειώθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά 

τους δείκτες που σχετίζονται με τη συνεργασία (σχετικά με τη διαβούλευση με τους ΔΔΠ για θέματα 

που αφορούν την ένταξή τους) και τη Λετονία (σχετικά με την υποστήριξη του εθελοντισμού). 

Η Γαλλία συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία καθώς η δημιουργία γεφυρών αποτελεί 

κεντρικό τομέα της εθνικής στρατηγικής της για την ένταξη των προσφύγων. Η στρατηγική αυτή 

προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας υποδοχής κάτι που υποστηρίζει με κρατικά μέσα 

για μικρά έργα, για την εκπαίδευση εθελοντών και για την εμπλοκή σε δραστηριότητες κοινωνικής 

πρσφοράς. Οι δεσμεύσεις και οι αρμοδιότητες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο περιλαμβάνουν 

σημεία επαφής σε διοικητικό επίπεδο και συντονιστικές επιτροπές για τον σχεδιασμό οδικών χαρτών 

για την ένταξη των ΔΔΠ. Τα "εδαφικά συμβόλαια" με τις μητροπολιτικές πόλεις αφορούν σε 

πρωτοβουλίες που προωθούν τις οδούς ένταξης και την αλληλεπίδραση μεταξύ των προσφύγων και 

της κοινωνίας υποδοχής.  
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Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021  

  
Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής  

 
 
Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία  

 

 
 
Μέσος όρος των βαθμολογιών των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα 
Συγκριτικός μέσος όρος των 14 χωρών των Εκθέσεων Αξιολόγησης ΝΙΕΜ 1 (2019) και ΝΙΕΜ 2 (2021) 

 
Συνολική Μεταβολή μεταξύ 2019 και 2021 ανά χώρα  

 
 
Μέσος όρος των βαθμολογιών για κάθε βήμα 
(μέσος όρος των δεικτών που αξιολογήθηκαν σε κάθε βήμα) 
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Θετικές εξελίξεις 

• Στη Βουλγαρία, αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ένταξη των ΔΔΠ, η

νέα εθνική στρατηγική για τη μετανάστευση αναμένει από την κοινωνία υποδοχής να

συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία ένταξης. Σημειώνει ότι η ένταξη «επιτυγχάνεται μόνο με

την ενεργό συμμετοχή και των δύο πλευρών της διαδικασίας –  τόσο των νόμιμων

μεταναστών όσο και της κοινωνίας υποδοχής».

• Στην Τσεχία, μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του AMIF  το 2019,

συγχρηματοδοτούμενη από τον κρατικό προϋπολογισμό, οδήγησε στην υλοποίηση τριών

σημαντικών έργων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με την κατάσταση των

μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των ΔΔΠ.

• Στην Πολωνία, η εθνική κυβέρνηση άρχισε και πάλι να χορηγεί κονδύλια του AMIF σε ΜΚΟ.

Το 2020, ορισμένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διεξήγαγαν δραστηριότητες σε

επιλεγμένες τοπικές κοινότητες με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησής τους απέναντι

στους μετανάστες και τους ΔΔΠ. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλάμβαναν επίσης ορισμένες ad

hoc δραστηριότητες προβολής.

• Στη Γαλλία, η εθνική κυβέρνηση κατέβαλε προσπάθειες για να συμπεριλάβει τους πρόσφυγες

και να ζητήσει τη γνώμη τους για θέματα που αφορούν στην ένταξή τους (βλ. παρακάτω, Καλή

Πρακτική).

• Στη Λετονία, η κρατική χρηµατοδότηση για εθελοντικές πρωτοβουλίες διατίθεται σε ΜΚΟ

που παρέχουν διάφορες ενισχύσεις σε ΔΔΠ, συµπεριλαµβανόµενων εθελοντικών

πρωτοβουλιών µέσω του κυβερνητικού προγράµµατος "Ταμείο ΜΚΟ".

Αρνητικές εξελίξεις 

• Στη Ρουμανία, κατά την περίοδο αναφοράς, δεν υπήρχε εθνική στρατηγική ένταξης που να

καθορίζει το ρόλο της κοινωνίας υποδοχής στην ένταξη των ΔΔΠ. Ο μόνιμος διαρθρωμένος

διάλογος μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων – που καθιερώθηκε σε κυβερνητικό

επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια – δεν λειτουργεί πλέον. Δεν υπήρξαν δημόσια

χρηματοδοτούμενες εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής σχετικά

με την κατάσταση των ΔΔΠ και την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων, όπως συνέβαινε στο

παρελθόν.

• Στην Ουγγαρία, δεδομένου ότι η Στρατηγική για τη Μετανάστευση για την περίοδο 2014-

2020 έληξε χωρίς να υπάρχει διάδοχη στρατηγική, δεν υπάρχει πλέον καμία κυβερνητική

πολιτική που να καλεί στη δημιουργία μιας ανοικτής κοινωνίας υποδοχής και την προώθηση

και θεσμοθέτηση διαπολιτισμικών διαλόγων.
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15.3 Βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων 
Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο 

Σύμφωνα με την πρώτη Κοινή Βασική Αρχή για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην ΕΕ, η 

ένταξη είναι μια δυναμική και αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής όλων των μεταναστών 

και των κατοίκων των κρατών μελών. Επιπλέον, η έβδομη Κοινή Βασική Αρχή υπογραμμίζει ότι η 

συχνή αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταναστών και των πολιτών των κρατών μελών είναι θεμελιώδης 

για την ένταξη. Τα κοινά φόρουμ, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η εκπαίδευση σχετικά με τους 

μετανάστες και τους πολιτισμούς των μεταναστών και η τόνωση των συνθηκών διαβίωσης στο αστικό 

περιβάλλον ενισχύουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεταναστών και πολιτών των κρατών μελών. Η 

ένατη Κοινή Βασική Αρχή ορίζει επίσης ότι η συμμετοχή των μεταναστών στη δημοκρατική διαδικασία 

και στη διαμόρφωση πολιτικών και μέτρων ένταξης, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, υποστηρίζει την ένταξή 

τους. Ομοίως,  η Εκτελεστική Επιτροπή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες όρισε το 

2005 ότι η ένταξη των προσφύγων είναι μια δυναμική, πολύπλευρη και αμφίδρομη διαδικασία που 

απαιτεί τις προσπάθειες όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας 

των προσφύγων να προσαρμοστούν στην κοινωνία υποδοχής χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψουν 

τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα και της αντίστοιχης ετοιμότητας των κοινοτήτων υποδοχής και 

των δημόσιων φορέων να υποδεχθούν τους πρόσφυγες και να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας 

ποικιλόμορφης κοινότητας. 

Στην πράξη, αυτοί οι δείκτες αναφοράς απαιτούν από τις χώρες να... 

Στο Βήμα: Δημιουργία Πλαισίου Πολιτικής 

...εφαρμόσουν μια στρατηγική για την ένταξη των ΔΔΠ, η 

οποία αναμένει ή υποχρεώνει την κοινωνία υποδοχής να 

συμμετέχει ενεργά και να εξυπηρετεί τους δικαιούχους. 

(BG), FR, SE 

BG: strategy not explicit for BIPs 

...διεξάγουν τακτικά δημόσια χρηματοδοτούμενες 

εκστρατείες ευαισθητοποιήσης της κοινωνίας υποδοχής 

σχετικά με την κατάσταση των ΔΔΠ και να στοχεύσουν στην 

αντιμετώπιση των προκαταλήψεων. 

ES 

Στο Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία 

...ζητήσουν από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 

καταρτίσουν στρατηγικές σχετικά με την αλληλεπίδραση της 

κοινωνίας υποδοχής με τους ΔΔΠ και να παράσχουν τα μέσα 

για την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών. 

FR, NL, SE 

...ενθαρρύνουν τις εθελοντικές πρωτοβουλίες που 

συμπληρώνουν τις δημόσιες πολιτικές, χρηματοδοτώντας το 

συντονισμό των πρωτοβουλιών αυτών σε όλα τα επίπεδα και 

καθιστώντας τις μέρος των καθιερωμένων προσφορών 

ένταξης για τους ΔΔΠ, καθώς και υποστηρίζοντας την 

αξιολόγησή τους. 

---- 

...στηρίξουν τη συμμετοχή των ΔΔΠ σε κοινωνικές 

δραστηριότητες και στα κοινά τόσο με στοχευμένη 

ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των 

ΔΔΠ να συμμετάσχουν σε τέτοιες δραστηριότητες όσο και με 

την προσφορά μέσων στις οργανώσεις για την προσέγγιση των 

FR, NL, SE 
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ΔΔΠ. 

...συστήσουν ένα όργανο διαβούλευσης με τους ΔΔΠ για 

θέματα που αφορούν στην ένταξή τους, με μόνιμο μέλος στο 

όργανο αυτό τουλάχιστον μία ένωση ΔΔΠ ή έναν εκλεγμένο 

αντιπρόσωπο. 

FR 

...δεσμευτούν και να εμπλέξουν σε μια εθνική στρατηγική 

ένταξης τις περιφερειακές και τοπικές αρχές ώστε να 

συμπεριλάβουν τους ΔΔΠ στις διαδικασίες διαβούλευσης και 

να παράσχουν στις υποεθνικές αρχές  μέσα για τη δημιουργία 

μόνιμων οργάνων διαβούλευσης. 

---- 

Υφιστάμενη κατάσταση από τις 31 Μαρτίου 2021 – οι χώρες που απεικονίζονται πληρούν το υψηλότερο 

πρότυπο στον δείκτη 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Στη Γαλλία, η διυπουργική αντιπροσωπεία για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων (DiAir) 

και η ομάδα προβληματισμού (think tank) IFRI, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες, εγκαινίασαν το 2020 την "Ακαδημία για τη συμμετοχή των προσφύγων". Μια 

πρόσκληση υποβολής αιτήσεων άνοιξε τον Οκτώβριο του 2020, στην οποία υπέβαλαν αίτηση 235 

ΔΔΠ. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, 12 ΔΔΠ (έξι άνδρες και έξι γυναίκες, από 21 έως 53 ετών 

και από εννέα διαφορετικές χώρες, οι οποίοι ζουν σε δέκα διαφορετικά διοικητικά διαμερίσματα της 

Γαλλίας) έχουν επιλεγεί για να λάβουν μια μηνιαία εκπαίδευση για τoν δημόσιο λόγο και την 

υπεράσπιση και την ανάπτυξη μιας καλύτερης κατανόησης των γαλλικών θεσμών. Ο στόχος είναι να 

προετοιμαστούν για να συμμετάσχουν σε όργανα λήψης αποφάσεων (διοικητικά συμβούλια, 

επιτροπές επιλογής έργων κ.λπ.) σε ΜΚΟ ή σε κυβερνητικά ιδρύματα. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 

Στην Ιταλία, το INTEGR-ACTION (Καθολική Κοινωνική Υπηρεσία για όσους απολαύουν διεθνούς και 

ανθρωπιστικής προστασίας) είναι μια πρακτική που ξεκίνησε το 2018 και αποσκοπεί στην επιλογή 

εθελοντών για την Καθολική Κοινωνική Υπηρεσία. Οι νέοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την 

εκτέλεση διαφόρων κοινωνικών δραστηριοτήτων στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Μπορούν επίσης να 

συμμετέχουν αιτούντες άσυλο και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Η πρακτική αυτή εξακολουθεί να 

υπάρχει και νέες προσκλήσεις συμμετοχής δημοσιεύονται σε ετήσια βάση. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΔΠ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

Στη Λετονία, οι ΔΔΠ ορίστηκαν ως ειδική ομάδα-στόχος στο νέο Σχέδιο για την Ανάπτυξη μιας 

Συνεκτικής και Ενεργής ως προς τα Κοινά Κοινωνίας για την περίοδο 2021-2023. Τα μέτρα στήριξης 

https://www.politichegiovanili.gov.it/
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περιλαμβάνουν συμβουλευτικούς μηχανισμούς για τους ΔΔΠ σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, 

την προώθηση της συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή καθώς και εισαγωγικά μαθήματα γλώσσας  

και κοινωνικοπολιτισμικού προσανατολισμού. Η μεταρρύθμιση αυτή τέθηκε σε ισχύ το 2022 και ως 

εκ τούτου δεν αντανακλάται στη βαθμολογία της Λετονίας από το 2021. 

Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΩΣ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   

         

Στη Λιθουανία, η νομοθεσία σχετικά με την κρατική στήριξη για τους ΔΔΠ τροποποιήθηκε πρόσφατα 

για να συμπεριλάβει ορισμένες σημαντικές αρχές σχετικά με την ένταξη των ΔΔΠ. Ειδικότερα, η 

έννοια της ένταξης έχει οριστεί ως μια αμοιβαία διαδικασία προσαρμογής μεταξύ των ΔΔΠ και της 

χώρας και κοινωνίας υποδοχής τους. Επιπλέον, ο νόμος διευκρινίζει ότι η παροχή υπηρεσιών για τους 

ΔΔΠ και τα μέλη των οικογενειών τους πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες τους με τη μορφή 

ατομικών σχεδίων και ότι η κοινωνική στήριξη παρέχεται λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο ένταξης 

των ΔΔΠ. 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

  

Στην Ελλάδα, σε διάφορους δήμους έχουν δημιουργηθεί Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) για την 

παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε υπηκόους τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Τα ΚΕΜ παρέχουν σε ενήλικες, μεταξύ άλλων, μαθήματα ελληνικής 

γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού και προωθούν παράλληλα διαπολιτισμικές δραστηριότητες για 

παιδιά, νέους μετανάστες και ημεδαπούς πολίτες. Το προσωπικό των ΚΕΜ αποτελείται από 

διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές που είναι εξοικειωμένοι με τις κοινότητες των μεταναστών και των 

προσφύγων, κοινωνικούς λειτουργούς με εξειδίκευση σε θέματα μεταναστών, μειονοτήτων ή 

κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, νομικούς συμβούλους με εξειδίκευση σε θέματα 

μεταναστευτικού ή εργατικού δικαίου, καθώς και ψυχολόγους που είναι εκπαιδευμένοι στη 

διαχείριση διαταραχών μετατραυματικού στρες και στην κάλυψη των αναγκών ευάλωτων ατόμων. 

 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ 

• Αριθμός δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε πολιτικές (πολιτικές, κοινωνικοπολιτιστικές, 
εθελοντικές) δραστηριότητες 

• Συχνότερα προβλήματα για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας όσον αφορά την εμπλοκή 
τους σε πολιτικές δραστηριότητες και την εμπλοκή τους στην κοινωνία υποδοχής 

 

Σε γενικές γραμμές,  σε όλες τις χώρες που αξιολογήθηκαν, οι ΔΔΠ δεν είναι πολύ πιθανό να 

συμμετέχουν τακτικά στα κοινά. Με βάση τα ενδεικτικά στοιχεία από τις εννέα χώρες όπου κατέστη 

δυνατό να συλλεχθούν στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι μόνο λίγοι ΔΔΠ συμμετέχουν στα κοινά. Όπως 

αναφέρθηκε από την Τσεχία, οι πολιτικές δραστηριότητες και τα πολιτικά ζητήματα δεν ενδιαφέρουν 
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ιδιαίτερα τους περισσότερους ΔΔΠ, δεδομένου ότι αυτοί συχνά εγκατέλειψαν τις χώρες καταγωγής 

τους ακριβώς για πολιτικούς λόγους. Άλλοι ΔΔΠ είτε φοβούνται να συμμετάσχουν σε πολιτικές 

δραστηριότητες είτε τους κουράζει εν γένει η πολιτική.  

Στην Ουγγαρία, η συμμετοχή των ΔΔΠ σε πολιτικές δραστηριότητες είναι πολύ χαμηλή και, σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών και τη γνώμη εμπειρογνωμόνων ΜΚΟ, η ενεργός 

πολιτική συμμετοχή αποθαρρύνεται επίσης υπό τον φόβο των αρχών και λόγω του γεγονότος ότι οι 

ΔΔΠ νιώθουν ευάλωτοι λόγω της αξιολόγησης του καθεστώτος τους η οποία διενεργείται κάθε τρία 

χρόνια. Το  παράδειγμα της Ρουμανίας δείχνει ότι η χαμηλή πολιτική συμμετοχή αντιστοιχεί επίσης 

στην έλλειψη κυβερνητικής δέσμευσης για τη συμμετοχή των ΔΔΠ και των εκπροσώπων τους στη 

λήψη αποφάσεων (όπως μετριέται από έναν δείκτη που σχετίζεται με την πολιτική, βλ. κεφάλαιο 15). 

Παρόλο που υπάρχουν αρκετές ενώσεις μεταναστών, ιδίως όταν υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί μεταξύ 

χωρών (με τη Συρία να αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα), δεν υπάρχει μόνιμος διαρθρωμένος 

διάλογος με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Μεταξύ του 2015 και του 2018, με πρωτοβουλία 

της κυβέρνησης, υπήρξε ένα φόρουμ πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών, στο οποίο συμμετείχαν 

ΔΔΠ και ΜΚΟ. Το 2019 διακόπηκε, παρά τα θετικά αποτελέσματα που οδήγησαν σε αξιόλογες 

βελτιώσεις στη νομοθεσία και την πρακτική.  

Αν και το ποσοστό των ΔΔΠ που συμμετέχουν σε κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες είναι κάπως 

υψηλότερο συγκριτικά με τον αριθμό των ΔΔΠ που έχουν συμμετοχή σε πολιτικές δραστηριότητες, 

σε γενικές γραμμές, οι χρονικοί περιορισμοί και οι περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες αναφέρθηκαν 

από ΔΔΠ πέντε χωρών ως εμπόδια για μια πιο ενεργή κοινωνική συμμετοχή. Η κοινωνική συμμετοχή 

γενικά δεν θεωρείται προτεραιότητα από πολλούς ΔΔΠ μέχρι να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Η 

έλλειψη σταθερότητας και η επισφάλεια που αντιμετωπίζουν εμποδίζουν τους ΔΔΠ να 

επικεντρωθούν σε κοινωνικές δραστηριότητες, όπως αναφέρθηκε σε πολλές χώρες. 

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες και ΔΔΠ από όλες τις χώρες, η ενεργός κοινωνική συμμετοχή είναι 

επίσης πιθανό να παρεμποδίζεται από την έλλειψη οικονομικής ασφάλειας, δεδομένου ότι το 

ποσοστό των ατόμων που ζουν κάτω από το όριο του κινδύνου φτώχειας είναι ιδιαίτερα υψηλό. Οι 

κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες για τους ΔΔΠ οργανώνονται κυρίως από ΜΚΟ και ομάδες της 

τοπικής κοινότητας ενώ σε ορισμένες χώρες αναφέρονται και μερικές άλλες ευκαιρίες. Σε γενικές 

γραμμές, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε όλες τις χώρες απουσιάζει μια συνολική προσέγγιση για 

τη συμμετοχή των ΔΔΠ σε δραστηριότητες που αφορούν στα κοινά. Αυτό συχνά σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει κεντρική διαχείριση και διάχυση των πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και τις 

ευκαιρίες αυτές και ως εκ τούτου ορισμένες φορές ΔΔΠ που πιθανώς να ενδιαφέρονταν δεν μπορούν 

να συμμετάσχουν γιατί η πληροφόρηση δεν φτάνει ποτέ σε αυτούς. 

Αν και δεν είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, ορισμένοι ΔΔΠ σε ορισμένες χώρες ανέφεραν 

ότι συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες. Στη Σλοβενία, οι ΔΔΠ φαίνεται να έχουν 

περισσότερα κίνητρα για να ασχοληθούν με την εθελοντική εργασία, δεδομένου ότι το γραφείο 

κοινωνικής πρόνοιας παρέχει μηνιαίο επίδομα υπό τον όρο ότι οι ΔΔΠ έχουν σύμβαση για εθελοντική 

εργασία. Ομοίως, στις Κάτω Χώρες η κυβέρνηση προωθεί τις εθελοντικές δραστηριότητες ως μια 

εισαγωγή και γνωριμία με την ολλανδική κοινωνία και ως πιθανό πρώτο βήμα προς την εύρεση 

αμειβόμενης απασχόλησης. Ωστόσο, η έλλειψη πληροφοριών, χρόνου και γλωσσικών δεξιοτήτων 

αποτελούν σημαντικούς αποθαρρυντικούς παράγοντες. Οι προκαταλήψεις έναντι των μεταναστών 

και οι εμπειρίες διακρίσεων είναι άλλοι παράγοντες που εμποδίζουν τη διαδικασία δημιουργίας 

γεφυρών με την κοινωνία υποδοχής. Οι ΔΔΠ που παραχώρησαν συνεντεύξεις στη Σουηδία 

συμφώνησαν στην ιδέα ότι η ένταξη αφορά στη συνεργασία μεταξύ των νεοεισερχόμενων και της 

κοινωνίας υποδοχής, δημιουργώντας ασφαλέστερους και πιο φιλόξενους χώρους όπου όλοι 

αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και μπορούν να ζήσουν μαζί. Μίλησαν όμως και για τη δυσκολία να 
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συνδεθούν με ανθρώπους από την τοπική κοινότητα και ανέφεραν ότι αντιλαμβάνονται τη Σουηδική 

κοινωνία ως "κλειστή". ΔΔΠ στην Ιταλία αναφέρθηκαν επίσης στην αδυναμία αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας υποδοχής και των νεοεισερχομένων ως εμπόδιο για τη 

δημιουργία γεφυρών και την μεγαλύτερη εμπλοκή των μεταναστών στη νέα χώρα τους. Το 

παράδειγμα της Βουλγαρίας δείχνει το πώς η εξαιρετικά αρνητική πολιτική ρητορική και η ρητορική 

μίσους στα υψηλότερα επίπεδα της πολιτικής μπορούν να επηρεάσουν τις αντιλήψεις της κοινής 

γνώμης. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  

Προφίλ Χωρών 
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16. Επισκόπηση αποτελεσμάτων ανά χώρα

16.1. Εισαγωγή και δείκτες 
Στο Μέρος ΙΙΙ της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνονται τα λεπτομερή προφίλ των 14 χωρών που 

αξιολογήθηκαν και απεικονίζονται τα βαθμολογημένα αποτελέσματα των διαφόρων διαστάσεων της 

ένταξης σύμφωνα με τα βήματα προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ένταξης που σχετίζεται με δείκτες 

που αφορούν στη νομοθεσία, τις πολιτικές και την υλοποίηση/συνεργασία.  

Με αυτά τα προφίλ μπορούν να εντοπιστούν οι εξελίξεις και οι μεταβολές από τον προηγούμενο γύρο 

παρακολούθησης του NIEM, τα κενά στο υφιστάμενο πλαίσιο και οι ανάγκες βελτίωσης. Η σύγκριση 

με τα προφίλ άλλων χωρών μπορεί να αναδείξει προτεραιότητες για τον καθορισμό στόχων και την 

κάλυψη της διαφοράς από τις χώρες με καλύτερες επιδόσεις  που περιλαμβάνονται στο NIEM. 

Παρουσιάζονται τέσσερα γραφήματα για κάθε χώρα, τα οποία συγκρίνουν την κατάσταση του 2021 

με τις βαθμολογίες του 2019 σε κλίμακα από το 0 έως το 100. Αναφέρονται στις 12 διαστάσεις της 

ένταξης που αναλύονται λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙ της παρούσας έκθεσης και επιπλέον στον 

αντίκτυπο που έχει η φάσης υποδοχής στην ένταξη. Ένας μικρός αριθμός δεικτών που σχετίζονται με 

τη φάση υποδοχής συνυπολογίζονται στις συνολικές βαθμολογίες καθώς επηρεάζουν έντονα τις 

προοπτικές επιτυχούς ένταξης μετά την αναγνώριση του καθεστώτος τους. 

Σε κάθε διάγραμμα, οι ράβδοι που απεικονίζουν τη βαθμολογία βρίσκονται σε φόντο που τις 

συσχετίζει με τέσσερα μεγάλα, χρωματικά κωδικοποιημένα εύρη. Σε αυτές, το ισχύον πλαίσιο μπορεί 

να θεωρηθεί ως εξαιρετικά ελλιπές (βαθμολογία κάτω του 25), οριακά υποστηρικτικό (βαθμολογία 

κάτω του 50), μέτρια υποστηρικτικό (βαθμολογία κάτω του 75) και ευρέως υποστηρικτικό 

(βαθμολογία έως 100) για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 

Critically 

lacking

Marginally 

supportive

Moderately 

supportive

Broadly 

supportive

0-24.9 25-49.9 50-74.9 75-100

Γράφημα "Συνολικά αποτελέσματα" 
Αυτό το γράφημα περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις που αξιολογήθηκαν και παρουσιάζει τα συνολικά 

αποτελέσματα της χώρας. Για κάθε διάσταση, οι απεικονιζόμενες βαθμολογίες είναι οι μέσοι όροι 

των βαθμολογιών που αποδόθηκαν στα "βήματα" (νομικά, πολιτικών, εφαρμογής και συντονισμού), 

όπως περιλαμβάνονται στη διάσταση. Οι συνολικές βαθμολογίες της χώρας που απεικονίζονται στο 

κάτω μέρος είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών στις διαστάσεις. 

Γράφημα "Βήμα: Καθορισμός του νομικού πλαισίου" 

Το γράφημα αυτό αναφέρεται σε όλες τις διαστάσεις που περιλαμβάνουν νομικούς δείκτες.  Σε αυτό 

το "βήμα" γίνεται διάκριση μεταξύ αναγνωρισμένων προσφύγων και δικαιούχων επικουρικής 

προστασίας. Τα αποτελέσματα για αυτές τις δύο ομάδες προστασίας είναι συχνά αισθητά 

διαφορετικά, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τις προοπτικές ένταξης. Οι συνολικές βαθμολογίες 

για το "βήμα" αυτό είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών των διαστάσεων. Οι δείκτες που 

περιλαμβάνονται είναι οι ακόλουθοι: 

Διαμονή 

• Τύπος και διάρκεια της άδειας διαμονής κατά την αναγνώριση

• Ανανέωση της άδειας διαμονής
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• Προϋποθέσεις διαμονής για τη χορήγηση μόνιμης/μακροχρόνιας διαμονής

• Διευκόλυνση των προϋποθέσεων για μόνιμη/μακροχρόνια διαμονή

• Διευκόλυνση των προϋποθέσεων για ευάλωτα άτομα που υποβάλλουν αίτηση

μόνιμης/μακροχρόνιας διαμονής

Οικογενειακή επανένωση 

• Ορισμός της οικογενειακής μονάδας για την οικογενειακή επανένωση

• Οικογενειακή ενότητα και νομικό καθεστώς των μελών της οικογένειας (παράγωγο καθεστώς)

• Προϋπόθεση διαμονής για την οικογενειακή επανένωση

• Προϋπόθεση κατοχής πόρων για την οικογενειακή επανένωση

• Προϋπόθεση στέγασης για οικογενειακή επανένωση

• Προϋπόθεση ιατρικής ασφάλισης για οικογενειακή επανένωση

• Αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων για την οικογενειακή επανένωση

• Προϋπόθεση συμμόρφωσης με τα μέτρα ένταξης για την οικογενειακή επανένωση

• Προθεσμία για τις διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για την οικογενειακή

επανένωση

• Έγγραφα από τη χώρα καταγωγής για την επαλήθευση των οικογενειακών δεσμών

• Τεστ DNA/ηλικίας για την επαλήθευση των οικογενειακών δεσμών

• Διευκόλυνση προϋποθέσεων για ευάλωτα άτομα που υποβάλλουν αίτηση οικογενειακής

επανένωσης

• Επιτάχυνση  της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης

• Καθεστώς των μελών της οικογένειας

• Αυτόνομες άδειες διαμονής για τα μέλη της οικογένειας

• Πρόσβαση των μελών της οικογένειας σε υπηρεσίες

Ιθαγένεια 

• Διευκόλυνση σε ό,τι αφορά την απαίτηση διαμονής για πολιτογράφηση

• Απαιτούμενη περίοδος διαμονής για την πολιτογράφηση

• Προϋπόθεση οικονομικών πόρων για την πολιτογράφηση

• Γλωσσική αξιολόγηση για την πολιτογράφηση

• Απαίτηση αξιολόγησης της ένταξης/υπηκοότητας για την πολιτογράφηση

• Απαίτηση ποινικού μητρώου για πολιτογράφηση

• Έγγραφα από τη χώρα καταγωγής για πολιτογράφηση

• Διευκόλυνση σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις για ευάλωτα άτομα που υποβάλλουν αίτηση

πολιτογράφησης

• Δικαίωμα πολιτογράφησης για τη δεύτερη γενιά

• Επιτάχυνση της διαδικασίας

Στέγαση 

• Ελεύθερη κυκλοφορία και επιλογή διαμονής στη χώρα

• Πρόσβαση στη στέγαση και σε στεγαστικά επιδόματα

• Πρόσβαση στο δικαιώματα ιδιοκτησίας

Απασχόληση 

• Πρόσβαση στην απασχόληση
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• Πρόσβαση στην αυτοαπασχόληση

• Δικαίωμα αναγνώρισης επίσημων πτυχίων και δικαίωμα αναγνώρισης δεξιοτήτων για τους

δικαιούχους διεθνούς προστασίας

• Διαδικασίες αναγνώρισης διπλωμάτων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, πιστοποιητικών και

άλλων αποδεικτικών στοιχείων τυπικών προσόντων

• Υποστήριξη στην αναγνώριση διπλωμάτων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, πιστοποιητικών

και άλλων προσόντων

Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση σχετική με την απασχόληση 

• Πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και στην εκπαίδευση που σχετίζεται με την

απασχόληση

Υγεία 

• Ένταξη σε σύστημα υγειονομικής περίθαλψης

• Εύρος υγειονομικής κάλυψης

Κοινωνική ασφάλιση 

• Ένταξη σε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

• Εύρος του δικαιώματος  κοινωνικών παροχών

Εκπαίδευση 

• Πρόσβαση στην εκπαίδευση από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

• Πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτούμενη εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής

• Πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενο κοινωνικό προσανατολισμό

Γράφημα "Βήμα: Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής" 
Το γράφημα αυτό αναφέρεται σε όλες τις διαστάσεις που περιλαμβάνουν δείκτες που σχετίζονται με 

τις πολιτικές. Γίνεται διάκριση μεταξύ αναγνωρισμένων προσφύγων και δικαιούχων επικουρικής 

προστασίας στις διαστάσεις της διαμονής, της οικογενειακής επανένωσης και της ιθαγένειας -- λόγω 

των συχνά σημαντικά διαφορετικών βαθμολογιών για αυτές τις δύο ομάδες προστασίας. Όλες οι 

άλλες διαστάσεις απεικονίζουν τις μέσες βαθμολογίες για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και 

τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα για τις δύο ομάδες είναι 

σε γενικές γραμμές πολύ παρόμοια σε όλες τις χώρες. Οι συνολικές βαθμολογίες για το "βήμα" αυτό 

είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών στις διαστάσεις. Οι δείκτες που περιλαμβάνονται είναι οι 

ακόλουθοι: 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

• Μέσος όρος διάρκειας της φάσης υποδοχής

Κατοικία 

• Διοικητικά εμπόδια σε ό,τι αφορά τη μόνιμη/μακροχρόνια διαμονή

• Τέλη για την απόκτηση μόνιμης/μακροχρόνιας διαμονής

Οικογενειακή επανένωση 

• Υπηρεσίες εντοπισμού οικογένειας
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• Τέλη για την οικογενειακή επανένωση

Υπηκοότητα 

• Τέλη πολιτογράφησης

Στέγαση 

• Πρόσβαση σε στέγαση για ευάλωτα άτομα

• Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συγκεκριμένες προκλήσεις των δικαιούχων διεθνούς

προστασίας στην αγορά κατοικίας

• Στοχευμένες στεγαστικές συμβουλές, συμβουλευτική, εκπροσώπηση

• Παροχή στοχευμένης στεγαστικής υποστήριξης

• Παροχή κανονικής στεγαστικής υποστήριξης

• Περίοδος στοχευμένης στεγαστικής υποστήριξης

• Διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση σε δημόσια στέγαση

• Αξιολόγηση της ποιότητας στέγασης

Απασχόληση 

• Πρόσβαση στην απασχόληση για ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος

• Διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην απασχόληση

• Ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση της αγοράς εργασίας ειδικά για τους

δικαιούχους διεθνούς προστασίας

• Αξιολόγηση δεξιοτήτων

• Συμβουλευτική για την αναζήτηση εργασίας και θετική δράση

• Στοχευμένη στήριξη επιχειρηματιών

Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση 

• Πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και στην εκπαίδευση που σχετίζεται με την

απασχόληση για τις ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος

• Διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση

• Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ειδική κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση

• Προσβασιμότητα στην επαγγελματική κατάρτιση και σε άλλα μέτρα εκπαίδευσης που

σχετίζονται με την απασχόληση

• Διάρκεια της στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης για την

απασχόληση

Υγεία 

• Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για ομάδες με ειδικές ανάγκες

• Ενημέρωση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης για τα δικαιώματα

• Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τη χρήση των υπηρεσιών υγείας

• Διαθεσιμότητα δωρεάν υπηρεσιών διερμηνείας

Κοινωνική ασφάλιση 

• Διοικητικά εμπόδια για την απόκτηση δικαιώματος σε κοινωνικές παροχές

• Ενημέρωση των γραφείων κοινωνικής πρόνοιας σχετικά με τα δικαιώματα

• Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τη χρήση των κοινωνικών υπηρεσιών
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Εκπαίδευση 

• Πρόσβαση στην εκπαίδευση για ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος

• Διοικητικά εμπόδια στην εκπαίδευση

• Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ειδική κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

όσον αφορά την εκπαίδευση

• Πρόσβαση στο υποχρεωτικό σχολικό σύστημα

• Διάρκεια γλωσσικής υποστήριξης

• Τακτικά προγράμματα προσανατολισμού, γλωσσικά προγράμματα και στοχευμένα

εκπαιδευτικά μέτρα

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

• Ποιότητα των μαθημάτων γλώσσας

• Διάρκεια εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής

• Διοικητικά εμπόδια στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής

• Διάρκεια παροχής μετάφρασης και διερμηνείας

• Ποιότητα των μαθημάτων κοινωνικού προσανατολισμού

• Παροχή κοινωνικού προσανατολισμού για ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος

• Διοικητικά εμπόδια στον κοινωνικό προσανατολισμό

Χτίζοντας γέφυρες 

• Προσδοκίες αμοιβαίας προσαρμογής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των μελών

της κοινωνίας υποδοχής

• Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ειδική κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Γράφημα "Βήμα: Υλοποίηση και Συνεργασία" 
Το γράφημα αυτό αναφέρεται σε όλες τις διαστάσεις που περιλαμβάνουν δείκτες σχετικούς με την 

εφαρμογή και τη συνεργασία, οι οποίοι αναφέρονται γενικά τόσο σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες 

όσο και σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Οι συνολικές βαθμολογίες για το "βήμα" είναι ο 

μέσος όρος των βαθμολογιών στις διαστάσεις. Οι δείκτες που περιλαμβάνονται είναι οι ακόλουθοι: 

Ενσωμάτωση 

• Εθνική στρατηγική για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

• Δεσμεύσεις στην εθνική στρατηγική για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

• Παρακολούθηση και αναθεώρηση των πολιτικών για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς

προστασίας

Στέγαση 

• Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στις

στεγαστικές πολιτικές

• Συντονισμός με περιφερειακές και τοπικές αρχές για τη στέγαση των δικαιούχων διεθνούς

προστασίας

• Συνεργασία σε θέματα στέγασης με εξειδικευμένες ΜΚΟ
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Απασχόληση 

• Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στις πολιτικές

απασχόλησης

• Συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για θέματα απασχόλησης των

δικαιούχων διεθνούς προστασίας

• Συνεργασία για την απασχόληση με εξειδικευμένες ΜΚΟ ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

που υποστηρίζουν την επαγγελματικής κατάρτισης

Υγεία 

• Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην υγειονομική

περίθαλψη

• Συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους υγειονομικούς φορείς για την

υγειονομική περίθαλψη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

• Συνεργασία με εξειδικευμένες ΜΚΟ για την υγειονομική περίθαλψη των ΔΔΠ

Κοινωνική ασφάλιση 

• Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο σύστημα

κοινωνικής ασφάλισης

• Συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους φορείς πρόνοιας για την

κοινωνική ασφάλιση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

• Συνεργασία  με εξειδικευμένες ΜΚΟ για τον μετριασμό του αντίκτυπου της φτώχειας

Εκπαίδευση 

• Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση των παιδιών και των νέων υπό διεθνή προστασία στις

εκπαιδευτικές πολιτικές

• Συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές εκπαιδευτικές αρχές και τις σχολικές επιτροπές

για την εκπαίδευση των παιδιών και των νέων υπό διεθνή προστασία

• Συνεργασία με εξειδικευμένες ΜΚΟ σε θέματα εκπαίδευσης

Χτίζοντας γέφυρες 

• Συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για την προώθηση της κοινωνικής

συνοχής

• Ενθάρρυνση εθελοντικών πρωτοβουλιών συμπληρωματικές ως προς τις δημόσιες πολιτικές

• Υποστήριξη της συμμετοχής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στα κοινά και σε

κοινωνικές δραστηριότητες

• Συμμετοχή σε εθνικές διαδικασίες διαβούλευσης

• Συμμετοχή σε τοπικές διαδικασίες διαβούλευσης
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Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

Ενσωμάτωση 

Διαμονή 

Οικογενειακή επανένωση 

Ιθαγένεια 

Στέγαση 

Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση 

Υγεία 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εκπαίδευση 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

Δημιουργία Γεφυρών 

Συνολική Βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 1 δείκτης 

Διαμονή 2 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 2 δείκτες 

Ιθαγένεια 1 δείκτης 

Στέγαση 8 δείκτες 

Απασχόληση 6 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 5 δείκτες 

Υγεία 5 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 6 δείκτες 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 7 δείκτες 

Δημιουργία γεφυρών 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

16.2 Βουλγαρία 

συνολικά αποτελέσματα

δημιουργία πλαισίου πολιτικής
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Ενσωμάτωση 3 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 3 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 3 δείκτες 

Υγεία 3 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 3 δείκτες 

Δημιουργία Γεφυρών 5 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 1 δείκτης  

Διαμονή 5 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 16 δείκτες 

Ιθαγένεια 10 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 5 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 2 δείκτες 

Υγεία 2 δείκτες 

Κοινωνική Ασφάλιση 2 δείκτες 

Εκπαίδευση 1 δείκτης 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 2 

δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

καθορισμός νομικού πλαισίου

υλοποίηση και συνεργασία
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Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

Ενσωμάτωση 

Διαμονή 

Οικογενειακή επανένωση 

Ιθαγένεια 

Στέγαση 

Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση 

Υγεία 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εκπαίδευση 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

Δημιουργία Γεφυρών 

Συνολική Βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 1 δείκτης 

Διαμονή 2 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 2 δείκτες 

Ιθαγένεια 1 δείκτης 

Στέγαση 8 δείκτες 

Απασχόληση 6 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 5 δείκτες 

Υγεία 5 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 6 δείκτες 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 7 δείκτες 

Δημιουργία γεφυρών 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

16.3 Τσεχία 

συνολικά αποτελέσματα

δημιουργία πλαισίου πολιτικής
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Ενσωμάτωση 3 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 3 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 3 δείκτες 

Υγεία 3 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 3 δείκτες 

Δημιουργία Γεφυρών 5 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 1 δείκτης  

Διαμονή 5 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 16 δείκτες 

Ιθαγένεια 10 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 5 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 2 δείκτες 

Υγεία 2 δείκτες 

Κοινωνική Ασφάλιση 2 δείκτες 

Εκπαίδευση 1 δείκτης 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 2 

δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

καθορισμός νομικού πλαισίου

υλοποίηση και συνεργασία
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Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

Ενσωμάτωση 

Διαμονή 

Οικογενειακή επανένωση 

Ιθαγένεια 

Στέγαση 

Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση 

Υγεία 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εκπαίδευση 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

Δημιουργία Γεφυρών 

Συνολική Βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 1 δείκτης 

Διαμονή 2 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 2 δείκτες 

Ιθαγένεια 1 δείκτης 

Στέγαση 8 δείκτες 

Απασχόληση 6 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 5 δείκτες 

Υγεία 5 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 6 δείκτες 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 7 

δείκτες 

Δημιουργία γεφυρών 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

16.4 Γαλλία 

συνολικά αποτελέσματα

δημιουργία πλαισίου πολιτικής
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Ενσωμάτωση 3 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 3 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 3 δείκτες 

Υγεία 3 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 3 δείκτες 

Δημιουργία Γεφυρών 5 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 1 δείκτης  

Διαμονή 5 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 16 δείκτες 

Ιθαγένεια 10 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 5 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 2 δείκτες 

Υγεία 2 δείκτες 

Κοινωνική Ασφάλιση 2 δείκτες 

Εκπαίδευση 1 δείκτης 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 2 

δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

καθορισμός νομικού πλαισίου

υλοποίηση και συνεργασία
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Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

Ενσωμάτωση 

Διαμονή 

Οικογενειακή επανένωση 

Ιθαγένεια 

Στέγαση 

Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση 

Υγεία 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εκπαίδευση 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

Δημιουργία Γεφυρών 

Συνολική Βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 1 δείκτης 

Διαμονή 2 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 2 δείκτες 

Ιθαγένεια 1 δείκτης 

Στέγαση 8 δείκτες 

Απασχόληση 6 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 5 δείκτες 

Υγεία 5 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 6 δείκτες 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 7 

δείκτες 

Δημιουργία γεφυρών 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

16.5 Ελλάδα 

συνολικά αποτελέσματα

δημιουργία πλαισίου πολιτικής
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Ενσωμάτωση 3 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 3 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 3 δείκτες 

Υγεία 3 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 3 δείκτες 

Δημιουργία Γεφυρών 5 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 1 δείκτης  

Διαμονή 5 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 16 δείκτες 

Ιθαγένεια 10 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 5 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 2 δείκτες 

Υγεία 2 δείκτες 

Κοινωνική Ασφάλιση 2 δείκτες 

Εκπαίδευση 1 δείκτης 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

καθορισμός νομικού πλαισίου

υλοποίηση και συνεργασία
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Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

Ενσωμάτωση 

Διαμονή 

Οικογενειακή επανένωση 

Ιθαγένεια 

Στέγαση 

Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση 

Υγεία 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εκπαίδευση 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

Δημιουργία Γεφυρών 

Συνολική Βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 1 δείκτης 

Διαμονή 2 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 2 δείκτες 

Ιθαγένεια 1 δείκτης 

Στέγαση 8 δείκτες 

Απασχόληση 6 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 5 δείκτες 

Υγεία 5 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 6 δείκτες 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 7 δείκτες 

Δημιουργία γεφυρών 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

16.6 Ουγγαρία 

συνολικά αποτελέσματα

δημιουργία πλαισίου πολιτικής



133 

Ενσωμάτωση 3 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 3 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 3 δείκτες 

Υγεία 3 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 3 δείκτες 

Δημιουργία Γεφυρών 5 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 1 δείκτης  

Διαμονή 5 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 16 δείκτες 

Ιθαγένεια 10 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 5 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 2 δείκτες 

Υγεία 2 δείκτες 

Κοινωνική Ασφάλιση 2 δείκτες 

Εκπαίδευση 1 δείκτης 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 2 

δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

καθορισμός νομικού πλαισίου

υλοποίηση και συνεργασία



134 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

Ενσωμάτωση 

Διαμονή 

Οικογενειακή επανένωση 

Ιθαγένεια 

Στέγαση 

Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση 

Υγεία 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εκπαίδευση 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

Δημιουργία Γεφυρών 

Συνολική Βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 1 δείκτης 

Διαμονή 2 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 2 δείκτες 

Ιθαγένεια 1 δείκτης 

Στέγαση 8 δείκτες 

Απασχόληση 6 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 5 δείκτες 

Υγεία 5 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 6 δείκτες 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 7 

δείκτες 

Δημιουργία γεφυρών 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

16.7 Ιταλία 

συνολικά αποτελέσματα

δημιουργία πλαισίου πολιτικής



135 

Ενσωμάτωση 3 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 3 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 3 δείκτες 

Υγεία 3 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 3 δείκτες 

Δημιουργία Γεφυρών 5 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 1 δείκτης  

Διαμονή 5 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 16 δείκτες 

Ιθαγένεια 10 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 5 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 2 δείκτες 

Υγεία 2 δείκτες 

Κοινωνική Ασφάλιση 2 δείκτες 

Εκπαίδευση 1 δείκτης 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 2 

δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

καθορισμός νομικού πλαισίου

υλοποίηση και συνεργασία



136 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

Ενσωμάτωση 

Διαμονή 

Οικογενειακή επανένωση 

Ιθαγένεια 

Στέγαση 

Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση 

Υγεία 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εκπαίδευση 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

Δημιουργία Γεφυρών 

Συνολική Βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 1 δείκτης 

Διαμονή 2 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 2 δείκτες 

Ιθαγένεια 1 δείκτης 

Στέγαση 8 δείκτες 

Απασχόληση 6 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 5 δείκτες 

Υγεία 5 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 6 δείκτες 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 7 

δείκτες 

Δημιουργία γεφυρών 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

16.8 Λετονία 

συνολικά αποτελέσματα

δημιουργία πλαισίου πολιτικής



137 

Ενσωμάτωση 3 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 3 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 3 δείκτες 

Υγεία 3 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 3 δείκτες 

Δημιουργία Γεφυρών 5 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 1 δείκτης  

Διαμονή 5 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 16 δείκτες 

Ιθαγένεια 10 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 5 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 2 δείκτες 

Υγεία 2 δείκτες 

Κοινωνική Ασφάλιση 2 δείκτες 

Εκπαίδευση 1 δείκτης 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 2 

δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

καθορισμός νομικού πλαισίου

υλοποίηση και συνεργασία



138 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

Ενσωμάτωση 

Διαμονή 

Οικογενειακή επανένωση 

Ιθαγένεια 

Στέγαση 

Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση 

Υγεία 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εκπαίδευση 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

Δημιουργία Γεφυρών 

Συνολική Βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 1 δείκτης 

Διαμονή 2 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 2 δείκτες 

Ιθαγένεια 1 δείκτης 

Στέγαση 8 δείκτες 

Απασχόληση 6 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 5 δείκτες 

Υγεία 5 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 6 δείκτες 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 7 

δείκτες 

Δημιουργία γεφυρών 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

16.9 Λιθουανία 

συνολικά αποτελέσματα

δημιουργία πλαισίου πολιτικής



139 

Ενσωμάτωση 3 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 3 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 3 δείκτες 

Υγεία 3 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 3 δείκτες 

Δημιουργία Γεφυρών 5 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 1 δείκτης  

Διαμονή 5 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 16 δείκτες 

Ιθαγένεια 10 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 5 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 2 δείκτες 

Υγεία 2 δείκτες 

Κοινωνική Ασφάλιση 2 δείκτες 

Εκπαίδευση 1 δείκτης 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 2 

δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

καθορισμός νομικού πλαισίου

υλοποίηση και συνεργασία



140 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

Ενσωμάτωση 

Διαμονή 

Οικογενειακή επανένωση 

Ιθαγένεια 

Στέγαση 

Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση 

Υγεία 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εκπαίδευση 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

Δημιουργία Γεφυρών 

Συνολική Βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 1 δείκτης 

Διαμονή 2 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 2 δείκτες 

Ιθαγένεια 1 δείκτης 

Στέγαση 8 δείκτες 

Απασχόληση 6 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 5 δείκτες 

Υγεία 5 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 6 δείκτες 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 7 

δείκτες 

Δημιουργία γεφυρών 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

16.10 Ολλανδία 

συνολικά αποτελέσματα

δημιουργία πλαισίου πολιτικής



141 

Ενσωμάτωση 3 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 3 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 3 δείκτες 

Υγεία 3 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 3 δείκτες 

Δημιουργία Γεφυρών 5 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 1 δείκτης  

Διαμονή 5 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 16 δείκτες 

Ιθαγένεια 10 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 5 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 2 δείκτες 

Υγεία 2 δείκτες 

Κοινωνική Ασφάλιση 2 δείκτες 

Εκπαίδευση 1 δείκτης 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 2 

δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

καθορισμός νομικού πλαισίου

υλοποίηση και συνεργασία



142 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

Ενσωμάτωση 

Διαμονή 

Οικογενειακή επανένωση 

Ιθαγένεια 

Στέγαση 

Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση 

Υγεία 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εκπαίδευση 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

Δημιουργία Γεφυρών 

Συνολική Βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 1 δείκτης 

Διαμονή 2 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 2 δείκτες 

Ιθαγένεια 1 δείκτης 

Στέγαση 8 δείκτες 

Απασχόληση 6 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 5 δείκτες 

Υγεία 5 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 6 δείκτες 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 7 

δείκτες 

Δημιουργία γεφυρών 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

16.11 Πολωνία 

συνολικά αποτελέσματα

δημιουργία πλαισίου πολιτικής



143 

Ενσωμάτωση 3 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 3 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 3 δείκτες 

Υγεία 3 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 3 δείκτες 

Δημιουργία Γεφυρών 5 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 1 δείκτης  

Διαμονή 5 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 16 δείκτες 

Ιθαγένεια 10 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 5 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 2 δείκτες 

Υγεία 2 δείκτες 

Κοινωνική Ασφάλιση 2 δείκτες 

Εκπαίδευση 1 δείκτης 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

καθορισμός νομικού πλαισίου

υλοποίηση και συνεργασία



144 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

Ενσωμάτωση 

Διαμονή 

Οικογενειακή επανένωση 

Ιθαγένεια 

Στέγαση 

Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση 

Υγεία 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εκπαίδευση 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

Δημιουργία Γεφυρών 

Συνολική Βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 1 δείκτης 

Διαμονή 2 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 2 δείκτες 

Ιθαγένεια 1 δείκτης 

Στέγαση 8 δείκτες 

Απασχόληση 6 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 5 δείκτες 

Υγεία 5 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 6 δείκτες 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 7 δείκτες 

Δημιουργία γεφυρών 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

16.12 Ρουμανία 

συνολικά αποτελέσματα

δημιουργία πλαισίου πολιτικής



145 

Ενσωμάτωση 3 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 3 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 3 δείκτες 

Υγεία 3 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 3 δείκτες 

Δημιουργία Γεφυρών 5 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 1 δείκτης  

Διαμονή 5 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 16 δείκτες 

Ιθαγένεια 10 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 5 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 2 δείκτες 

Υγεία 2 δείκτες 

Κοινωνική Ασφάλιση 2 δείκτες 

Εκπαίδευση 1 δείκτης 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 2 

δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

καθορισμός νομικού πλαισίου

υλοποίηση και συνεργασία



146 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

Ενσωμάτωση 

Διαμονή 

Οικογενειακή επανένωση 

Ιθαγένεια 

Στέγαση 

Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση 

Υγεία 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εκπαίδευση 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

Δημιουργία Γεφυρών 

Συνολική Βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 1 δείκτης 

Διαμονή 2 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 2 δείκτες 

Ιθαγένεια 1 δείκτης 

Στέγαση 8 δείκτες 

Απασχόληση 6 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 5 δείκτες 

Υγεία 5 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 6 δείκτες 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 7 δείκτες 

Δημιουργία γεφυρών 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

16.13 Σλοβενία 

συνολικά αποτελέσματα

δημιουργία πλαισίου πολιτικής



147 

Ενσωμάτωση 3 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 3 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 3 δείκτες 

Υγεία 3 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 3 δείκτες 

Δημιουργία Γεφυρών 5 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 1 

δείκτης  

Διαμονή 5 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 16 δείκτες 

Ιθαγένεια 10 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 5 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 2 δείκτες 

Υγεία 2 δείκτες 

Κοινωνική Ασφάλιση 2 δείκτες 

Εκπαίδευση 1 δείκτης 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός 

προσανατολισμός 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία

καθορισμός νομικού πλαισίου

υλοποίηση και συνεργασία



148 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

Ενσωμάτωση 

Διαμονή 

Οικογενειακή επανένωση 

Ιθαγένεια 

Στέγαση 

Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση 

Υγεία 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εκπαίδευση 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

Δημιουργία Γεφυρών 

Συνολική Βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 1 δείκτης 

Διαμονή 2 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 2 δείκτες 

Ιθαγένεια 1 δείκτης 

Στέγαση 8 δείκτες 

Απασχόληση 6 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 5 δείκτες 

Υγεία 5 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 6 δείκτες 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 7 δείκτες 

Δημιουργία γεφυρών 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

16.14 Ισπανία 

συνολικά αποτελέσματα

δημιουργία πλαισίου πολιτικής
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Ενσωμάτωση 3 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 3 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 3 δείκτες 

Υγεία 3 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 3 δείκτες 

Δημιουργία Γεφυρών 5 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 1 δείκτης  

Διαμονή 5 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 16 δείκτες 

Ιθαγένεια 10 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 5 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 2 δείκτες 

Υγεία 2 δείκτες 

Κοινωνική Ασφάλιση 2 δείκτες 

Εκπαίδευση 1 δείκτης 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 2 

δείκτες 

Συνολική βαθμολογία

καθορισμός νομικού πλαισίου

υλοποίηση και συνεργασία
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Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 

Ενσωμάτωση 

Διαμονή 

Οικογενειακή επανένωση 

Ιθαγένεια 

Στέγαση 

Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση 

Υγεία 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εκπαίδευση 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

Δημιουργία Γεφυρών 

Συνολική Βαθμολογία 

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 1 δείκτης 

Διαμονή 2 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 2 δείκτες 

Ιθαγένεια 1 δείκτης 

Στέγαση 8 δείκτες 

Απασχόληση 6 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 5 δείκτες 

Υγεία 5 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 6 δείκτες 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 7 

δείκτες 

Δημιουργία γεφυρών 2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία 

16.15 Σουηδία 

συνολικά αποτελέσματα

δημιουργία πλαισίου πολιτικής
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Ενσωμάτωση 3 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 3 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 3 δείκτες 

Υγεία 3 δείκτες 

Κοινωνική ασφάλιση 3 δείκτες 

Εκπαίδευση 3 δείκτες 

Δημιουργία Γεφυρών 5 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία  

Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 1 δείκτης  

Διαμονή 5 δείκτες 

Οικογενειακή Επανένωση 16 δείκτες 

Ιθαγένεια 10 δείκτες 

Στέγαση 3 δείκτες 

Απασχόληση 5 δείκτες 

Επαγγελματική Κατάρτιση 2 δείκτες 

Υγεία 2 δείκτες 

Κοινωνική Ασφάλιση 2 δείκτες 

Εκπαίδευση 1 δείκτης 

Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

2 δείκτες 

Συνολική βαθμολογία

καθορισμός νομικού πλαισίου

υλοποίηση και συνεργασία
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