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Σύντομη περίληψη 
 

 

 

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει μια συγκριτική αξιολόγηση βάσει δεικτών των πλαισίων ένταξης 

των προσφύγων που ισχύουν σε 14 χώρες της ΕΕ. Η ανάλυση εστιάζεται σε νομικούς δείκτες, δείκτες 

πολιτικής και δείκτες που μετρούν την ενσωμάτωση, τον συντονισμό των πολιτικών, καθώς και τις 

προσπάθειες που αποσκοπούν στη συμμετοχή και την εμπλοκή της κοινωνίας υποδοχής. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται σε σχέση με τα συγκεκριμένα βήματα στα οποία πρέπει να προβούν 

οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ένταξης προσφύγων που να είναι 

σύμφωνο με τα πρότυπα που απαιτούνται από το διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο, δηλαδή τα δομικά 

στοιχεία «Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου», «Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής» και «Εφαρμογή 

& Συνεργασία». 

Σημαντικά συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από τη σύγκριση μεταξύ των χωρών στις 

διαστάσεις της νομικής ένταξης (κατοικία, οικογενειακή ενότητα και επανένωση, πρόσβαση στην 

ιθαγένεια), κοινωνικοοικονομική ένταξη (στέγαση, απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, υγεία και 

κοινωνική ασφάλιση) και κοινωνικο-πολιτιστική ένταξη (εκπαίδευση, εκμάθηση γλωσσών / κοινωνικός 

προσανατολισμός και οικοδόμηση γεφυρών). Οι χώρες που περιλαμβάνονται στη βασική έρευνα 

NIEM είναι η Τσεχία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η 

Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Σουηδία. Τα αποτελέσματα έχουν 

βαθμολογηθεί σε κλίμακα από 0 έως 100, από τις λιγότερο ευνοϊκές έως τις πιο ευνοϊκές διατάξεις. Τα 

δεδομένα που αναλύθηκαν αναφέρονται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες και δικαιούχους 

επικουρικής προστασίας, καθώς και στις νομικές και άλλες διατάξεις που ισχύουν από τον Απρίλιο του 

2017. Οι μελλοντικοί γύροι αξιολόγησης του NIEM θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τα κενά 

δεδομένων, να επεκτείνουν την ανάλυση σε άλλες ομάδες υπό διεθνή προστασία, να 

παρακολουθήσουν τις αλλαγές των τελευταίων χρόνων, και συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα 

της ένταξης, τους δείκτες εισροών οικονομικών και προσωπικού, θα προχωρήσουν προς την 

κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δείκτη που θα μετρά την ένταξη των προσφύγων. 

Τα κύρια συγκριτικά συμπεράσματα της βασικής έρευνας είναι τα εξής: 
 

Η ποιότητα των πολιτικών ένταξης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ποικίλλει 

ευρέως μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, παρόλα τα πρότυπα που ορίζει η ΕΕ και το διεθνές 

δίκαιο. Η Ευρώπη απέχει πολύ από το να προσφέρει ισότιμους όρους και στους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας δεν δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες προκειμένου να ενσωματωθούν οπουδήποτε την ΕΕ. Με 

ελλιπείς και χαμηλής ποιότητας πολιτικές ένταξης σε όλη την ΕΕ, οι χώρες δημιουργούν - εσκεμμένα 

ή ακούσια - διαφορετικές ευκαιρίες στις προσπάθειες των δικαιούχων διεθνούς για μια καλύτερη ζωή 

στην Ευρώπη. Βασικά, κάθε ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τον καταμερισμό ευθυνών στον τομέα 

του ασύλου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κατάφωρες αποκλίσεις στον τρόπο με τον οποίο τα Κράτη-

Μέλη υποστηρίζουν την ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 
 

Όλες οι χώρες που αξιολογήθηκαν μπορούν να βελτιωθούν, ακόμη κι εκείνες που 

βρίσκονται σε ένα γενικά υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα για μεμονωμένες 

χώρες στους περισσότερους τομείς κυμαίνονται σε βαθμολογίες μεσαίου εύρους, υποδεικνύοντας 

μόνο μέσες ή ελαφρώς ευνοϊκές συνθήκες. Σε γενικές γραμμές, οι ευνοϊκές συνθήκες αποτελούν την 

εξαίρεση του κανόνα. Από όλες τις συγκεντρωτικές βαθμολογίες που έχουν αποδοθεί σε μια 

μεμονωμένη χώρα και σε έναν συγκεκριμένο τομέα, μόνο το 17% είναι ίσο ή υψηλότερο από 80, 

υποδεικνύοντας μια ευνοϊκή κατάσταση, ενώ το 21% είναι ίσο ή μικρότερο από 20, 

αντιπροσωπεύοντας μια κατάσταση που είναι σαφώς δυσμενής. Σε κλίμακα από 0 έως 100, οι μέσες 

βαθμολογίες και των 14 χωρών στα τρία βήματα είναι 66,8 (νομικό πλαίσιο), 49,4 (πλαίσιο πολιτικής) 

και 29,0 (εφαρμογή και συνεργασία). Όλες οι χώρες που αξιολογούνται πρέπει να ενισχύσουν 

σημαντικά τα υφιστάμενα πλαίσια. 
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Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών χωρών 

προορισμού. Αντίθετα, υπάρχουν διαφορετικές παραλλαγές μεταξύ των χωρών μέσα σε αυτές 

τις ομάδες. Μεταξύ των χωρών της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, η Σουηδία, γενικά, παρέχει πιο 

ευνοϊκές συνθήκες από τη Γαλλία και την Ολλανδία. Μεταξύ των χωρών της Νότιας Ευρώπης, η 

Ελλάδα ξεχωρίζει ως η χώρα που παρέχει το πιο δυσμενές πλαίσιο, μια θέση που κατέλαβε η  

Ουγγαρία μεταξύ των χωρών της Ανατολικής-Κεντρικής Ευρώπης. Τα αποτελέσματα δεν δείχνουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών είτε με μακρά είτε με σύντομη ιστορία υποδοχής προσφύγων, ή 

συσχετίσεις μεταξύ της περιοχής των χωρών και της θέσης τους σε σχέση με τις πρόσφατες 

μετακινήσεις. Αντ' αυτού, οι σκόπιμες επιλογές πολιτικών είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά μεταξύ 

των χωρών που βρίσκονται σε παρόμοια και συγκρίσιμη κατάσταση. 
 

Σε όλες τις διαστάσεις που αντιπροσωπεύουν καθοριστικά πεδία για τη μακροπρόθεσμη 

ενσωμάτωση, σε όλες τις χώρες η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη σε ορισμένους τομείς από 

ό, τι σε άλλους όσον αφορά τα νομικά και πολιτικά τους πλαίσια. Εξετάζοντας τόσο τους νομικούς 

δείκτες όσο και τους δείκτες πολιτικής σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την κοινωνικο-

οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ένταξη, κατά μέσο όρο, η υγεία και η εκπαίδευση είναι οι τομείς 

με τις πιο ευνοϊκές συνθήκες μεταξύ των χωρών που αξιολογούνται, με την κοινωνική ασφάλιση να 

υπολείπεται κάπως. Από την άλλη πλευρά, η απασχόληση, η στέγαση και η επαγγελματική κατάρτιση 

εμφανίζονται ως οι τομείς με τις λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 

παρούσας ανάλυσης. Ως ιδιαίτερες αδυναμίες σε πολλές χώρες αναφέρονται η πρόσβαση σε 

στοχευμένη βραχυπρόθεσμη στέγαση και η έλλειψη μακροπρόθεσμης στέγασης. Αναφορικά με τον 

τομέα της απασχόλησης, καθοριστικοί παράγοντες των κακών αποτελεσμάτων είναι η διαδεδομένη 

έλλειψη στοχευμένων, ενεργών μέτρων στήριξης της αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με διοικητικά 

εμπόδια στην πρόσβαση στην απασχόληση. 
 

Η εκμάθηση γλωσσών και η υποστήριξη κοινωνικού προσανατολισμού δεν παρέχονται 

καθολικά και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ποιοτικές διαφορές μεταξύ των υπό 

αξιολόγηση χωρών. Η βοήθεια στην εκμάθηση της γλώσσας της νέας χώρας και στην εξοικείωση με 

τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα είναι στρατηγικής σημασίας για ένα πρώιμο και επιτυχημένο 

ξεκίνημα για την ένταξη. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι οι χώρες παρέχουν πολύ διαφορετικά πρότυπα. 

Οι μισές από τις χώρες που αξιολογούνται παρέχουν δωρεάν μαθήματα εκμάθησης γλώσσας χωρίς 

να αναλαμβάνουν επιπλέον υποχρεώσεις. Στις άλλες χώρες, τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και 

δωρεάν / ή όχι δωρεάν και η συμμετοχή συνδέεται με την επιλεξιμότητα για παροχές / ή όχι. Η Ελλάδα 

και η Ουγγαρία ουσιαστικά δεν διαθέτουν αυτό το πιο θεμελιώδες στοιχείο μιας δημόσιας 

χρηματοδοτούμενης πολιτικής ένταξης. Τα ευρήματα σχετικά με τον κοινωνικό προσανατολισμό 

έπονται γενικά αυτών της εκμάθησης της γλώσσας, με τη χαμηλή ποιότητα τέτοιων μέτρων να 

αναδεικνύεται ως παράγοντας για τα συνολικά πενιχρά αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα. 
 

Ορισμένες χώρες επιτυγχάνουν σταθερά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς, ενώ για 

άλλες, τα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των τομέων. Η πρώτη περίπτωση 

μπορεί να υποδεικνύει εσκεμμένες πολιτικές επιλογές, η δεύτερη μπορεί να είναι ένδειξη 

έλλειψης μιας συνολικής προσέγγισης για την ένταξη των προσφύγων. Εστιάζοντας στο βήμα 

«Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής», χώρες όπου τα αποτελέσματα σε τομείς σχετικούς με την 

κοινωνικο-οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ένταξη εμφανίζουν ιδιαίτερη σταθερότητα, αν και σε 

διαφορετικά επίπεδα, είναι η Τσεχία, η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Σουηδία. Από την άλλη πλευρά, 

μπορεί να εντοπιστεί σαφώς υψηλή διακύμανση σε τομείς πολιτικής όπως η στέγαση, η απασχόληση, 

η εκπαίδευση ή η υγεία στην Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και 

την Ισπανία. Γενικά, οι χώρες πρέπει να εξισορροπήσουν, σε ένα υψηλό επίπεδο, τα κενά σε όλους 

τους σχετικούς τομείς πολιτικής. 
 

Οι χώρες έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στη θέσπιση του νομικού πλαισίου και λιγότερη 

επιτυχία στη λήψη μέτρων για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών, πράγμα που 

υποδεικνύει μια ιδιαιτέρως παθητική προσέγγιση στην ένταξη των προσφύγων. Οι χώρες 

παρέχουν κυρίως ευνοϊκούς όρους κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση σε δικαιώματα, ιδίως στη 

στέγαση, την υγεία, την εκπαίδευση, καθώς και στην εκμάθηση γλωσσών και στον κοινωνικό 

προσανατολισμό. Σε αντίθεση με τους νομικούς δείκτες, τα ευρήματα στο πλαίσιο των δεικτών 
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πολιτικής είναι, κατά μέσο όρο, λιγότερο ευνοϊκά σε όλους τους τομείς που αναφέρονται στην 

κοινωνικο-οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ένταξη. Απεικονίζοντας μια εκτεταμένη έλλειψη θετικής 

υποστήριξης, αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι σε πολλές χώρες επικρατεί μια μάλλον παθητική 

στάση απέναντι στην ένταξη των προσφύγων, όπου οι πολιτικές ακολουθούν μια στενή ερμηνεία της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τις ευαισθησίες των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 
 

Όσον αφορά τη νομική ένταξη σε σχέση με την κατοικία, την οικογενειακή επανένωση και 

τον τομέα της ιθαγένειας, οι διατάξεις για την επανένωση με τα μέλη της οικογένειας είναι, κατά 

μέσο όρο, οι λιγότερο ευνοϊκές. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις χώρες που αξιολογούνται 

έχουν περιοριστικούς νόμους για την απόκτηση αδειών διαμονής ή την απόκτηση ιθαγένειας. 

Σε μεγάλο βαθμό, πιο περιοριστικές διατάξεις για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας σε 

σύγκριση με τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες συμβάλλουν στο συνολικό ιδιαίτερα ανομοιογενές 

αποτέλεσμα. Στον τομέα της κατοικίας, κατά μέσο όρο, τα αποτελέσματα των χωρών ποικίλλουν 

ευρέως, με βαθμολογίες που κυμαίνονται από 10,0 (Ουγγαρία) έως 90,0 (Λιθουανία) σε ό,τι αφορά 

αναγνωρισμένους πρόσφυγες, και από 10,0 (Ουγγαρία) έως 70,0 (Ισπανία) για τους ίδιους δείκτες που 

σε ό,τι αφορά δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Μεγαλύτερη είναι η εναρμόνιση μεταξύ των 

αποτελεσμάτων των χωρών όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση, όπου επικρατούν μάλλον 

ευνοϊκά πλαίσια με εξαιρέσεις την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Η ιθαγένεια αναδεικνύεται 

ως ένας από τους τομείς με τη συνολικά χειρότερη βαθμολογία, όπου η διαφορετική μεταχείριση των 

δικαιούχων επικουρικής προστασίας και των αναγνωρισμένων προσφύγων επιδεινώνει τα γενικώς 

περιοριστικά πλαίσια. 

Τα υπερβολικά υψηλά κόστη για την απόκτηση μόνιμης / μακροχρόνιας διαμονής, την 

οικογενειακή επανένωση και την απόκτηση ιθαγένειας δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια. 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών που αξιολογούνται όσον αφορά τα έξοδα για την 

απόκτηση μόνιμης / μακροχρόνιας διαμονής, την οικογενειακή επανένωση και την απόκτηση 

ιθαγένειας. Ενώ τα έξοδα για τη διαδικασία διαμονής δεν υπερβαίνουν γενικά το 50% του ελάχιστου 

μηνιαίου επιδόματος κοινωνικής πρόνοιας στην υπό αξιολόγηση χώρα, τα έξοδα των διαδικασιών 

οικογενειακής επανένωσης κυμαίνονται από μηδέν σε τέσσερις χώρες έως ποσά ακόμη υψηλότερα 

από αυτά που χορηγούνται ως ελάχιστο μηνιαίο επίδομα στην Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Ρουμανία. 

Τα έξοδα για την πολιτογράφηση έχουν επίσης μεγάλη απόκλιση, με πέντε χώρες να ζητούν πάνω 

από το 50% της μηνιαίας ελάχιστης κοινωνικής πρόνοιας. 
 

Ενώ η διαφορετική μεταχείριση των αναγνωρισμένων προσφύγων και των δικαιούχων 

επικουρικής προστασίας απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την πρόσβαση σε 

δικαιώματα και την παροχή μέτρων στήριξης, είναι πολύ έντονη όσον αφορά τη νομική ένταξη, 

οδηγώντας σε δυσμενείς συνθήκες όσον αφορά την κατοικία, την οικογενειακή επανένωση και 

την ιθαγένεια. Με λίγες εξαιρέσεις, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και οι δικαιούχοι επικουρικής 

προστασίας εξισώνονται όταν πρόκειται για πρόσβαση σε δικαιώματα, παροχές και στοχευμένα μέτρα 

ένταξης. Ωστόσο, στους τομείς που σχετίζονται με τη νομική ένταξη των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας και των μελών της οικογένειάς τους (π.χ. διαμονή, οικογενειακή επανένωση, ιθαγένεια), 

με εξαίρεση την Ολλανδία και την Ισπανία, όλες οι χώρες που αξιολογούνται εφαρμόζουν διαφορετική 

μεταχείριση και παρέχουν λιγότερο ευνοϊκές όρους για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας από 

ό, τι για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, οδηγώντας σε πρόσθετα εμπόδια λόγω της αστάθειας και 

της παροδικότητας του καθεστώτος τους. 
 

Οι δυσκολίες με τη μορφή διοικητικών εμποδίων είναι πολλές και οι χώρες χάνουν  

ευκαιρίες για τη διευκόλυνση της ένταξης που μερικές φορές απαιτούν επίλυση εύκολων 

ζητημάτων. Ειδικοί δείκτες αξιολογούν την επικράτηση των διοικητικών φραγμών, όπως όταν 

απαιτούνται έγγραφα που αποκτώνται δύσκολα, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις και περίοδοι 

αναμονής, καθώς και όταν οι αποφάσεις εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια του ατόμου που τις 

λαμβάνει. Ο τομέας στον οποίο τα εμπόδια αυτά είναι πιο διαδεδομένα είναι η στέγαση. Στον τομέα 

της απασχόλησης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της υγείας και της εκπαίδευσης, η κατάσταση είναι 

κάπως λιγότερο ανησυχητική, καθώς σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς περίπου οι μισές από τις 
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χώρες που αξιολογούνται είναι απαλλαγμένες από τέτοια εμπόδια. Ακόμα και στον τομέα της 

εκμάθησης γλωσσών και του κοινωνικού προσανατολισμού, μόνο εννέα χώρες καταφέρνουν να 

παρέχουν τέτοια μαθήματα χωρίς να θέτουν διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση σε αυτά. Οι χώρες 

που πλήττονται λιγότερο από διοικητικά εμπόδια είναι η Σουηδία και η Ολλανδία, ενώ η Γαλλία, η 

Ελλάδα, η Λετονία, η Ρουμανία και η Σλοβενία είναι οι χώρες, στις οποίες οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας αντιμετωπίζουν συχνότερα και επίμονα διοικητικά εμπόδια. 
 

Συνολικά, στο βήμα «Εφαρμογή και συνεργασία» υπάρχουν τα χειρότερα αποτελέσματα 

μεταξύ των τριών βημάτων που αξιολογήθηκαν. Συγκεκριμένα, οι χώρες είναι αδύναμες στην 

ολοκλήρωση της ένταξης των προσφύγων και δεν διαθέτουν αποτελεσματικές και 

στοχευμένες εθνικές στρατηγικές. Στο βήμα «Εφαρμογή και συνεργασία», οι χώρες είτε 

επιτυγχάνουν μεσαίες βαθμολογίες είτε ένα μέσο αποτέλεσμα τόσο χαμηλό που πρέπει να θεωρηθεί 

δυσμενές. Έτσι, οι περισσότερες χώρες που έχουν αξιολογηθεί έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν πριν 

μπορέσουν να θεωρηθούν ότι αναπτύσσουν, συντονίζουν και εφαρμόζουν μια πολιτική όλων των 

κυβερνήσεων και όλων των κοινωνιών που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της ένταξης των 

προσφύγων. Ενώ η πλειονότητα των χωρών έχει κάποιου τύπου εθνική προσέγγιση για την 

ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, μόνο η Τσεχία, η Ιταλία και η Σουηδία 

συνδυάζουν μια ειδική στρατηγική, υποστηριζόμενη από έναν ειδικό προϋπολογισμό, με δεσμεύσεις 

για διάφορα υπουργεία. Άλλες χώρες που μπορεί να μη συνδέουν στρατηγικές με συγκεκριμένο 

προϋπολογισμό, λειτουργούν με ένα συνονθύλευμα τομεακών εγγράφων ή με ανάθεση αρμοδιοτήτων 

σε διάφορα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια ελλείψει συνολικής στρατηγικής. Μεταξύ των έξι διαστάσεων 

που σχετίζονται με την κοινωνικο-οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ένταξη, οι δείκτες αξιολογούν 

τους μηχανισμούς της τομεακής ενσωμάτωσης. Οι συντονισμένες πολυμερείς στρατηγικές για τη 

διευκόλυνση της ένταξης σε έναν συγκεκριμένο τομέα, όπως αποδεικνύεται, είναι εξίσου σπάνιες 

στους τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της υγείας, της 

κοινωνικής ασφάλισης και της εκπαίδευσης. Σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς, μόνο τρεις ή 

τέσσερις χώρες αναγνωρίζεται ότι ακολουθούν πλήρως μια τέτοια στρατηγική που δεσμεύει τα 

αρμόδια υπουργεία, τα θεσμικά όργανα, τις περιφερειακές / τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ.  

Η συνεργασία και η από κοινού εφαρμογή πολιτικής με την κοινωνία των πολιτών και τα 

τοπικά και περιφερειακά επίπεδα διακυβέρνησης είναι μια χαμένη ευκαιρία στις περισσότερες 

από τις χώρες που αξιολογήθηκαν. Σε έξι τομείς, οι δείκτες αξιολογούν κατά πόσον οι κεντρικές 

κυβερνήσεις υποστηρίζουν ενεργά τους ενδιαφερόμενους και τους παρέχουν μέσα, ώστε να είναι σε 

καλύτερη θέση να βοηθήσουν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Όσον αφορά την υποστήριξη 

στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης, η εκπαίδευση και η κοινωνική ασφάλιση 

αντιπροσωπεύουν τους τομείς εκείνους, τους οποίους οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν περισσότερο, με 

έξι χώρες να παρέχουν μέσα υποστήριξης. Στους τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, της 

επαγγελματικής κατάρτισης και της υγείας, ο αριθμός πέφτει σε τρεις ή τέσσερις χώρες. Όσον αφορά 

τις ΜΚΟ που λαμβάνουν ενεργό υποστήριξη από την κεντρική κυβέρνηση για τη βοήθεια που 

παρέχουν στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η συνολική εικόνα είναι κάπως πιο αισιόδοξη. Στα 

ζητήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση, την κοινωνική ασφάλιση και την υγεία εννέα 

ή δέκα από τις κυβερνήσεις που αξιολογούνται υποστηρίζουν την κοινωνία των πολιτών. Στους τομείς 

της στέγασης, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης, τέσσερις έως έξι χώρες υποστηρίζουν την 

κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές τους. Ωστόσο, συχνά, αυτά τα μέσα παρέχονται με ασυνεχή 

τρόπο, και οι ΜΚΟ δεν διαθέτουν σταθερό και μακροπρόθεσμο πλαίσιο για τη λήψη κυβερνητικής 

υποστήριξης. 
 

Η απόδοση των χωρών είναι μέτρια στην καλύτερη περίπτωση και κακή στις περισσότερες 

περιπτώσεις σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της συμμετοχής των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας, τη συμμετοχή των κοινωνιών υποδοχής στη διαδικασία ένταξης και την 

αναγνώριση του αμφίδρομου χαρακτήρα της ένταξης. Οι χώρες που αξιολογούνται αποτυγχάνουν 

σε μεγάλο βαθμό να χτίσουν τις γέφυρες που θα βοηθούσαν να φέρουν κοντά άτομα που 

επωφελούνται από τη διεθνή προστασία και την κοινωνία υποδοχής. Μόνο στην Πορτογαλία και τη 

Σουηδία συνιστά εθνική στρατηγική η ρητή πρόσκληση για ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Σε έξι από 
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τις 14 χώρες έχουν υπάρξει δημόσιες χρηματοδοτούμενες εκστρατείες που στοχεύουν στην 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την κατάσταση και τις ανάγκες των προσφύγων. Σε όλες τις 

χώρες που αξιολογήθηκαν, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη εθελοντικών πρωτοβουλιών ως 

συμπλήρωμα των δημοσίων πρωτοβουλιών είναι σχεδόν απούσα από την πλευρά των κεντρικών 

κυβερνήσεων. Από τα αποτελέσματα των δεικτών NIEM σε 14 χώρες που είναι αρκετά 

αντιπροσωπευτικές ολόκληρης της ΕΕ, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η ενίσχυση της συμμετοχής 

και της αμοιβαίας διαμονής με την κοινωνία υποδοχής είναι το πιο αδύναμο σημείο των πολιτικών 

ένταξης των προσφύγων στην Ευρώπη. 
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Μέρος Ι 

Αξιολόγηση της ένταξης των προσφύγων  

και επισκόπηση αποτελεσμάτων 
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1 Παρακολούθηση και βελτίωση της ένταξης των προσφύγων  
 

 

1.1 Ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές ένταξης: Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

 

Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής τους, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα 

εμπόδια στη μακροχρόνια ένταξη στις νέες χώρες τους. Σε πολλές περιπτώσεις, καταφθάνουν χωρίς τις 

οικογένειές τους, τα υπάρχοντά τους και χωρίς έγγραφα που να αποδεικνύουν για την επαγγελματική 

εμπειρία και τα επιτεύγματά τους στη μέχρι τώρα πορεία τους στη ζωή. Προερχόμενοι από ζώνες 

πολέμου και βίας, μπορεί να μην έχουν την εμπειρία μιας φυσιολογικής ζωής εδώ και χρόνια, να μην 

αναζητούν εργασία ή να απέχουν από το σχολείο και την εκπαίδευση. Έχουν υπομείνει βία, δυσκολίες 

και εκτοπισμούς, ακολουθούμενους συχνά από μια στερημένη και περιθωριακή ύπαρξη σε μέρη όπου 

αναζήτησαν καταφύγιο μετά την έξοδο από την χώρα τους και την περιπλάνησή τους μέχρι τη νέα χώρα 

υποδοχής που μπορεί να διήρκεσε μήνες ή χρόνια. Μπορεί να φτάσουν τραυματισμένοι - σωματικά, 

από τη βία και τους κινδύνους της φυγής τους από τη χώρα τους, και διανοητικά, από τραυματικές 

εμπειρίες. Βασικά, φτάνουν αφού αναγκαστούν να φύγουν - για να σώσουν τη ζωή τους ή να 

διατηρήσουν την ελευθερία τους, λόγω συγκρούσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

διώξεων και καταστροφών. 

Οι περιστάσεις της άφιξής τους και η ανάγκη να υποβληθούν σε μακροχρόνιες διαδικασίες ασύλου 

συχνά σημαίνουν περιόδους αδράνειας και λίγες ευκαιρίες για να αρχίσουν να εντάσσονται στην 

κοινωνία. Μετά από μια θετική απόφαση για άδεια παραμονής, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές 

εξακολουθούν να παρακωλύονται από την περιορισμένη διάρκεια των αδειών διαμονής, αυξάνοντας 

την πιθανότητα επιστροφής λόγω αλλαγής της κατάστασης στη χώρα προέλευσης κάποιου, αλλά και 

δίνοντας ένα λόγο στους εργοδότες να μην προσλαμβάνουν και να μην επενδύουν σε ανθρώπους που 

ενδέχεται σύντομα να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για τα σχολεία, τα 

πανεπιστήμια και τα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης που ίσως να μην βλέπουν την ανάγκη να 

επενδύσουν σε άτομα που θεωρούν ότι μένουν στη χώρα προσωρινά, ή μάλιστα για ευρύ φάσμα 

θεσμικών οργάνων και φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου πληθυσμού των χωρών υποδοχής που 

ενδέχεται να παρερμηνεύσουν την παρουσία των προσφύγων, ενάντια σε όλα τα στοιχεία, θεωρώντας 

τους ως απλώς μια περαστική παρουσία. 

Εν ολίγοις, άτομα που έχουν αναγνωριστεί ως επιλέξιμα για διεθνή προστασία - είτε ως αναγνωρισμένοι 

πρόσφυγες είτε υπό επικουρική ή άλλη μορφή ανθρωπιστικής προστασίας - διαχωρίζονται από άλλες 

ομάδες μεταναστών από πολλές απόψεις. Με βάση την εντολή της να παρέχει διεθνή προστασία στους 

πρόσφυγες και να αναζητά, από κοινού με τις κυβερνήσεις εταίρους της, μόνιμες λύσεις στις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν, η Ύπατη Αρμοστεία τόνισε επίσης ότι η ένταξη έχει αποδειχθεί ως η πιο κατάλληλη 

βιώσιμη λύση. Η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 (άρθρο 34) 

καλούν ρητά τα κράτη να διευκολύνουν την ένταξη και την πρόσβαση των προσφύγων στην ιθαγένεια. 

Περιλαμβάνει μια σειρά κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων, τα δικαιώματα 

για αμοιβόμενη απασχόληση, το δημόσια εκπαίδευση, στέγαση, κοινωνική ασφάλιση και ενίσχυση από 

το Δημόσιο, που αποτελούν θεμελιώδη μέσα για την ένταξη των προσφύγων. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία 

Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών απευθύνει θερμή έκκληση για την αποσύνδεση των αναγκών και 

των προτεραιοτήτων των προσφύγων από εκείνες των μεταναστών, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

σωστή προστασία τους (Burkin, Huddleston και Chindea 2014, Crisp 2004, Smyth, Stewart και Da 

Lomba 2010, Εκτελεστική Επιτροπή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 2005). Με 

βάση τις διατάξεις που θεσπίστηκαν με τη Σύμβαση για τους Πρόσφυγες του 1951, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

καθιέρωσε πρότυπα ενσωμάτωσης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας κατά τη δημιουργία του 

σταθερού νομικού πλαισίου του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (CEAS). Οι Οδηγίες σχετικά 

με τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής, τους όρους και την οικογενειακή επανένωση 

στοχεύουν στην πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης της Γενεύης. Αυτές οι δεσμευτικές 

15



νομοθετικές πράξεις θέτουν μια σειρά προτύπων που διαμορφώνουν τη διαδικασία ένταξης, ξεκινώντας 

από τη φάση υποδοχής έως την πλήρη νομική, κοινωνικο-οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ένταξη, 

επιτρέποντας στους πρόσφυγες να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους να συνεισφέρουν στην 

κοινωνία. 
 
Τούτου λεχθέντος, και εκτός από τις συγκεκριμένες προκλήσεις για αυτούς, οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας αντιμετωπίζουν παρόμοιες ευκαιρίες και εμπόδια ένταξης όπως και όλοι οι άλλοι 

μετανάστες, έχοντας να διανύσουν σύνθετες οδούς ένταξης, η οποία συμβαίνει σταδιακά και σε καμία 

περίπτωση γραμμικά, επηρεάζοντας όλες τις πτυχές της ζωής. Για τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας, όχι λιγότερο από ό,τι για άλλες ομάδες των νεοαφιχθέντων, η ένταξη είναι μία διαδικασία 

κοινωνικής και οικονομικής επιτυχίας και αποδοχής από την κοινωνία ως μέρους αυτής. Με την 

παρουσία τους, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας συμμετέχουν στην παρατεταμένη διαδικασία 

κοινωνικής αλλαγής που συνήθως αναφέρεται ως «ένταξη», με όλες τις αλληλένδετες νομικές, πολιτικές, 

οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις της και με τη συμμετοχή των ίδιων των μεταναστών 

καθώς και της κοινωνίας υποδοχής και των θεσμών της (π.χ. Castles et al. 2002, Penninx and Garcés-

Mascareñas 2016, Smyth, Stewart και Da Lomba 2010). Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της, επίσης, 

συμφώνησαν στις Κοινές Βασικές Αρχές τους για την Πολιτική Ένταξης των Μεταναστών στην ΕΕ, που 

εγκρίθηκαν το 2004 και επιβεβαιώθηκαν ξανά δέκα χρόνια μετά, με τον χαρακτηρισμό της ένταξης ως 

μιας «δυναμικής, αμφίδρομης διαδικασίας αμοιβαίας προσαρμογής από όλους τους μετανάστες και τους 

κατοίκους των κρατών μελών». 

 

1.2 Αξιολόγηση της ποιότητας των πολιτικών ένταξης των προσφύγων 
 

 

Το NIEM - ο Εθνικός Μηχανισμός Αξιολόγησης της Ένταξης – στοχεύει στην αξιολόγηση του τρόπου με 

τον οποίο τα κράτη-μέλη ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας στα νέα τους σπίτια. Η αυστηρή, συγκρίσιμη μεθοδολογία του 

επιτρέπει τη συστηματική αξιολόγηση του πόσο ευνοϊκές είναι οι πολιτικές των κρατών-μελών της ΕΕ 

για την ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο, το NIEM καλύπτει ένα 

κενό στα συστήματα που βασίζονται σε δείκτες για την αξιολόγηση πολιτικών και προγραμμάτων 

ένταξης, όπως αναπτύχθηκαν και αναλύθηκαν από ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Μετά από μια πρώτη έκθεση του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ 1997), τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό 

της ατζέντας για τη χρήση δεικτών για την αξιολόγηση της ένταξης των μεταναστών. Η ενδέκατη Κοινή 

Βασική Αρχή για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην ΕΕ απαιτεί μια προσέγγιση βάσει 

τεκμηρίων και συνιστά στα κράτη να αναπτύξουν δείκτες και μηχανισμούς αξιολόγησης για να 

προσαρμόσουν τις πολιτικές τους, να αξιολογήσουν την πρόοδο στην ένταξη των μεταναστών και να 

κάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών πιο αποτελεσματική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερμηνεύει αυτήν την 

αρχή ως «ανάγκη εργαλείων και κριτηρίων για την ενίσχυση της ικανότητας της κυβέρνησης να 

αξιολογήσει τη συνάφεια, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και τον 

αντίκτυπο των πολιτικών και πρακτικών» (Huddleston 2009). Η έκθεση «Χρήση δεικτών της ΕΕ για την 

ένταξη των μεταναστών» (Huddleston, Niessen και Dag Tjaden 2013) αντικατοπτρίζει τους 

διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση 

των εθνικών πλαισίων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών και τη δημιουργία στόχων 

για τη βελτίωση της ένταξης. 

Από το 2010, χρησιμοποιούνται κοινοί δείκτες της ΕΕ για την ένταξη των μεταναστών (οι λεγόμενοι 

«δείκτες Σαραγόσα»), για τη σύγκριση της κατάστασης των μεταναστών και των αποτελεσμάτων της 

ένταξης. Tο πρόσφατο ενδιαφέρον, που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή μαζί με τα κράτη μέλη, 

επικεντρώθηκε στην επέκταση των κοινών δεικτών της ΕΕ με βάση τα δεδομένα αποτελεσμάτων σε 

διεθνές επίπεδο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΟΟΣΑ 2015 και 2018, ΟΟΣΑ 2018, Eurostat 2018). 

Ξεκινώντας το 2004, και τώρα στην τέταρτη έκδοσή του, ο Δείκτης Πολιτικής Ένταξης των Μεταναστών 
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(MIPEX) επικεντρώθηκε σε δείκτες που αξιολογούν τις πολιτικές για να εκτιμήσουν και να συγκρίνουν τι 

κάνουν οι κυβερνήσεις για να προωθήσουν την ένταξη των μεταναστών σε 38 χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ, δημιουργώντας ένα εργαλείο αναφοράς που 

χρησιμοποιείται από υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ΜΚΟ, ερευνητές και ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

οργανισμούς (Huddleston, Bilgili, Joki και Vankova 2015). 
 
Εντούτοις, στη συζήτηση για τους δείκτες ένταξης, άργησε να δοθεί προσοχή στην ένταξη των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας (EMN 2015, European Commission 2016a, European Parliament 

2018, Martin et al. 2016, OECD 2019, Strang and Ager 2010). Αν και έχει γίνει πολύ μεγάλη αναφορά 

στη χρησιμότητα των δεικτών ένταξης για την αξιολόγηση της πολιτικής, εξακολουθεί να είναι σπάνια η 

χρήση ακριβών και συγκρίσιμων δεικτών σε σχέση με την ένταξη των προσφύγων στην ΕΕ. Εάν οι 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία φέρνουν στη διαδικασία 

ένταξής τους, όπως αναμφισβήτητα κάνουν, αυτή η διαφοροποίηση πρέπει να επηρεάζει τον τρόπο με 

τον οποίο γίνεται αντιληπτή και μετριέται η ένταξη των προσφύγων. 

 

1.3 Επέκταση της αξιολόγησης σε ολόκληρη την ΕΕ σε μια χρονική στιγμή αυξημένων 
αφίξεων 
 

Το NIEM αναπτύσσει και επεκτείνει σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα IET που αξιολόγησε τις πολιτικές 

ένταξης της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας (Ένταξη προσφύγων και χρήση 

δεικτών: Αποδεικτικά στοιχεία από την Κεντρική Ευρώπη· Burkin, Huddleston and Chindea, 2014). 

Καθώς οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έχουν γίνει χώρες προορισμού, η αξιολόγηση χρησίμευσε ως 

καθοδήγηση για τη χάραξη καλύτερων πολιτικών ένταξης. Συλλέχθηκαν δεδομένα 118 δεικτών συνολικά 

που αφορούν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τη διά βίου μάθηση, τη στέγαση και 

την οικογενειακή επανένωση. Το πιλοτικό έργο παρείχε θεμελιώδη εξειδικευμένη γνώση, 

ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και υποστήριξη στα διάφορα υπουργεία και στους παρόχους υπηρεσιών 

που είναι υπεύθυνοι για την ένταξη των προσφύγων στην περιοχή. Παράλληλα, το έργο RICE 

διερεύνησε δείκτες που ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί, μεθόδους αξιολόγησης της ένταξης και παράγοντες 

που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της ένταξης για τους πρόσφυγες, περιλαμβάνοντας τη Γαλλία, τη 

Σουηδία, την Ιρλανδία και την Αυστρία (Μια νέα αρχή. Ένταξη προσφύγων στην Ευρώπη. UNHCR 

2013). 
 
Μετά την εμπειρία του IET, ο Εθνικός Μηχανισμός Αξιολόγησης της Ένταξης στοχεύει στην 

προετοιμασία των βασικών φορέων στον τομέα της ένταξης σε 14 κράτη-μέλη της ΕΕ προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν καλύτερα τις τρέχουσες προκλήσεις και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της ένταξης 

των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Ένα εξαετές διακρατικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, το NIEM, 

δημιουργεί έναν μηχανισμό για την τακτική, ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ένταξης των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας, τον εντοπισμό υποσχόμενων πρακτικών και την ανάλυση των επιπτώσεων των 

νομοθετικών και πολιτικών αλλαγών. Επιτρέπει την βασιζόμενη σε δείκτες παρακολούθηση της 

ποιότητας των κυβερνητικών πολιτικών για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στις χώρες 

της ΕΕ και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα κενά στα πρότυπα ένταξης. Αναπτύσσοντας ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα δεικτών και εφαρμόζοντάς το μέσω της έρευνας σε όλους τους σχετικούς τομείς 

της πολιτικής το NIEM είναι σε θέση να μετρήσει την πρόοδο και τις αλλαγές στην ένταξη των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας. Οι 14 χώρες που έχουν υποβληθεί σε αυτήν την αξιολόγηση στη βασική φάση 

της έρευνας του NIEM είναι: 

 Τσεχία  Ολλανδία 
 Γαλλία  Πολωνία 
 Ελλάδα  Πορτογαλία 
 Ουγγαρία  Ρουμανία 
 Ιταλία  Σλοβενία 
 Λετονία  Ισπανία 
 Λιθουανία  Σουηδία 
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Το NIEM έχει αναπτυχθεί και οι δείκτες του δοκιμάστηκαν στη φάση της έρευνας βάσης, στα 

μεταβαλλόμενα νομικά και πολιτικά περιβάλλοντα διεθνούς προστασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, που οφείλονται στον υψηλό αριθμό νέων αφίξεων τα τελευταία χρόνια. Από το 

2015 έως το 2017, μόνο τα 14 κράτη-μέλη της ΕΕ που εκπροσωπήθηκαν στο έργο παρείχαν διεθνή 

προστασία σε 438.675 αιτούντες (Eurostat, σύνολο πρωτοβάθμιων και οριστικών αποφάσεων). Η 

έρευνα για τις συγκρούσεις παρέχει στοιχεία βάσει των οποίων οι καταστάσεις πολέμου και βίας τείνουν 

να διαρκούν περισσότερο, και μπορεί να χρειαστούν μία ή δύο δεκαετίες προτού οι πρόσφυγες που 

διαφεύγουν από εμφύλιους πολέμους να έχουν τελικά την ευκαιρία να επιστρέψουν στη χώρα 

καταγωγής τους, πράγμα που μπορεί να μην επιτύχουν ποτέ (π.χ. Fearon 2004). Ως εκ τούτου, δεν 

υπάρχει εναλλακτική λύση πέρα από τη μακροπρόθεσμη ένταξη των νεοαφιχθέντων δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας και αποτελεί άμεση πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το NIEM προσπαθεί 

να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για ορισμένα από τα πιο καίρια ζητήματα σε αυτό το πλαίσιο: 

Εφαρμόζονται σωστά τα πρότυπα της ΕΕ για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας; Πώς 

επηρεάζουν τις πολιτικές ένταξης; Οι πολιτικές που στοχεύουν στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας 

έχουν αντίκτυπο στην επιτυχή ένταξη; Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι ορθές πρακτικές και ποια κενά 

πολιτικής πρέπει να αντιμετωπιστούν; Επιπλέον, τα αποδεικτικά στοιχεία του NIEM σχετικά με τα κενά 

πολιτικής και τις πιθανές δυνατότητες ένταξης μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των φόβων 

και των επιφυλάξεων εκείνων των ευρωπαίων πολιτών που δεν είναι αντίθετοι με την ιδέα του ασύλου, 

αλλά είναι μάλλον αμήχανοι και αμφιβάλλουν σχετικά με την ικανότητα ένταξης της χώρας τους και τις 

πιθανές συνέπειες των αυξημένων αριθμών δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
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2 Αξιολόγηση βάσει δεικτών για μια πιο ενημερωμένη συζήτηση πολιτικής 
 

 

2.1 Γενικοί δείκτες της ΕΕ και διεθνή πρότυπα 
 

 

Το NIEM διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

σχετικά με την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Η έρευνα που εκπονήθηκε με βάση τους δείκτες 

του NIEM παρέχει στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τη χάραξη πολιτικών 

μεγιστοποίησης του δυναμικού των νεοαφιχθέντων δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Τα αποτελέσματα 

μπορούν όχι μόνο να χρησιμοποιηθούν από τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων για να αξιολογήσουν εάν 

οι πολιτικές είναι αποδοτικές για την επίτευξη των στόχων τους, αλλά μπορούν επίσης να βοηθήσουν και στην 

οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στην ένταξη των προσφύγων 

και να συμβάλλουν στη βελτίωσης της συνεργασίας τους. 
 
Συνολικά, 173 δείκτες βασίζονται στα ισχύοντα πρότυπα ένταξης της ΕΕ για τη μέτρηση των πολιτικών και 

των εξελίξεων σε ό,τι αφορά την ένταξη. Ειδικότερα, το NIEM μας επιτρέπει να αναλύσουμε τις διασυνδέσεις 

μεταξύ, αφενός, της προσβασιμότητας και της ασφάλειας του καθεστώτος διαμονής για τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας και τις οικογένειές τους και, αφετέρου, την κοινωνικο-οικονομική και κοινωνικο-

πολιτισμική ένταξή τους. Το κανονιστικό πλαίσιο των δεικτών περιλαμβάνει τα νομικά πρότυπα της ΕΕ, τα 

πρότυπα πολιτικής της ΕΕ και τα διεθνή νομικά πρότυπα: 
 

 Νομικά πρότυπα της ΕΕ: Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οδηγία Περί 

Αναγνώρισης, Οδηγία για την Οικογενειακή Επανένωση, Οδηγία για τους Όρους Υποδοχής. 

 
 Πρότυπα πολιτικής της ΕΕ: Κοινές Βασικές Αρχές για την Πολιτική Ένταξης των Μεταναστών, 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της Οδηγίας για 

την Οικογενειακή Επανένωση. 

 
 Διεθνή νομικά πρότυπα: Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων, 

Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

για την Ιθαγένεια. 

 
Οι δείκτες ορίστηκαν και επιλέχθηκαν ως ενδεικτικοί της ποιότητας των πολιτικών και της κατάστασης 

ανάπτυξης. Ο στόχος των δεικτών δεν είναι μια ολοκληρωμένη και πλήρη χαρτογράφηση μιας περιοχής, αλλά 

η μέτρηση μέσω των σημείων αναφοράς, τα οποία, απεικονίζουν την ουσία ενός προβλήματος και είναι σε 

θέση να περιγράψουν ξεκάθαρα μια συνολική κατάσταση. Οι δείκτες NIEM είναι σαφώς οριοθετημένοι, 

αμοιβαία συνεπείς και αναλογικού βάρους με συγκρίσιμο βαθμό σπουδαιότητας. Το εύρος των δεικτών είναι 

ισορροπημένο στους διάφορους τομείς, διασφαλίζοντας ότι όλα τα ζητήματα καλύπτονται, διατηρώντας 

ταυτόχρονα τη δυνατότητα τους να είναι διαχειρίσιμοι. Έχουν αναπτυχθεί για να είναι διαφανείς, προσιτοί και 

κατανοητοί, και διατυπώνονται σε αφαιρετικό επίπεδο με τρόπο που τους καθιστά πρακτικά εφαρμόσιμους σε 

όλα τα εθνικά πλαίσια που καλύπτει η έρευνα. Επιπλέον, οι δείκτες NIEM ακολουθούν την αρχή του «γενικής 

ενσωμάτωσης όπου είναι δυνατόν, στοχευμένες ενέργειες όπου είναι απαραίτητο». Οι «γενική ενσωμάτωση» 

επιδιώκεται ως προς τον βαθμό μεταχείρισης και ευκαιριών με τους υπηκόους. Οι «στοχευμένες ενέργειες» 

λειτουργούν ως προς την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών (π.χ. ανύπαντρες ή έγκυες γυναίκες, ασυνόδευτοι 

ανήλικοι ή θύματα βασανιστηρίων, βιασμών και άλλων μορφών τραύματος). 
 
Κατά κύριο λόγο, το NIEM αξιολογεί τα εθνικά πλαίσια πολιτικής, δηλαδή τις πολιτικές ένταξης για τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας που εφαρμόζουν οι κεντρικές κυβερνήσεις. Τα μέτρα που αναπτύσσονται 

και εφαρμόζονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης ή από την κοινωνία των πολιτών με δικά 

της μέσα δεν περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση. Μόνο οι περιπτώσεις που οι τοπικοί / περιφερειακοί 

παράγοντες και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών εφαρμόζουν μέτρα για λογαριασμό μιας κυβερνητικής 

πολιτικής και λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση για αυτήν, θεωρούνται μέρος του εθνικού πλαισίου 
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πολιτικής που αξιολογείται από τη NIEM. Τα μέτρα που υποστηρίζονται από την ΕΕ (κυρίως 

χρηματοδοτούμενα από το AMIF) θεωρούνται μέρος των κυβερνητικών πολιτικών εάν το πρόγραμμα της ΕΕ 

συγχρηματοδοτεί μια δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή / και το μέτρο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό ή / και το μέτρο είναι όχι ένα αποσπασματικό ή πιλοτικό έργο και αφορά μεγαλύτερο αριθμό 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Ωστόσο, επειδή το θεωρούμε δίκαιο, αναφέρουμε στην παρούσα έκθεση 

όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται στα κράτη-μέλη, τοπικές / περιφερειακές και μη κυβερνητικές 

δραστηριότητες που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια - και συνεπώς δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση. 
 
Συνολικά, οι δείκτες NIEM καλύπτουν τέσσερα κύρια πεδία που χαρακτηρίζονται ως γενικοί όροι, νομική 

ένταξη, κοινωνικοοικονομική ένταξη και κοινωνικο-πολιτιστική ένταξη (Burkin, Huddleston και Chindea, 2014). 

Κάθε ένα από αυτά τα πεδία περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους παραμέτρους, που σε ορισμένες 

περιπτώσεις αναφέρονται σε τμήματα τομεακής πολιτικής και κάθε παράμετρος περιλαμβάνει ένα 

συγκεκριμένο σύνολο δεικτών. Οι 13 παράμετροι που αξιολογήθηκαν είναι: 

 

Γενικές συνθήκες  
 Αντίκτυπος της υποδοχής στην ενσωμάτωση 

 Γενικευμένες ενέργειες 

Νομική ένταξη  
 Κατοικία 

 Οικογενειακή ενότητα και επανένωση  

 Πρόσβαση στην ιθαγένεια 

Κοινωνικοοικονομική ένταξη 
 

 Στέγαση 

 Απασχόληση 

 Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση σχετική με την απασχόληση  

 Υγεία 

 Κοινωνική ασφάλιση 

Κοινωνικοπολιτισμική ολοκλήρωση  
 Εκπαίδευση 

 Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός 

 Οικοδόμηση γεφυρών  

 
 
Επιπλέον, οι δείκτες καλύπτουν διάφορα πεδία και τύπους εξειδικευμένης γνώσης, διάφορους εμπλεκόμενους 

φορείς και διαφορετικούς τύπους αποδεικτικών στοιχείων. Οι πηγές δεδομένων περιλαμβάνουν εθνικούς 

νόμους και νομικές διατάξεις, έγγραφα πολιτικής, επίσημες ετήσιες αναφορές σε διάφορους τομείς πολιτικής, 

κρατικούς προϋπολογισμούς και στοιχεία δαπανών, επίσημα στοιχεία για το προσωπικό που εργάζεται για 

την ένταξη των προσφύγων, ανεξάρτητη αξιολόγηση καθώς και ποσοτική και ποιοτική έρευνα για τα 

αποτελέσματα της ένταξης. Η συλλογή δεδομένων απαιτεί επίσης τη συμμετοχή διαφόρων εμπλεκόμενων 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, τοπικών αρχών, κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ, καθώς και των 

ίδιων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Η ποικιλία των πηγών δεδομένων και του τύπου δεικτών 

μπορούν να απαντήσουν στα παρακάτω βασικά ερωτήματα που οδηγούν την έρευνα: 
 

 Υπάρχουν νόμοι και πολιτικές σε ισχύ για την εφαρμογή των αρχών της ένταξης; 

 Έχει επενδύσει η κυβέρνηση στην υποδομή για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών και υπηρεσιών 

σε συνεργασία με όλους τους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς (τοπικές αρχές, κοινωνικούς εταίρους, 

ΜΚΟ); 

 Η κυβέρνηση δεσμεύει επαρκείς εθνικούς πόρους και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τη χρηματοδοτική 

στήριξη της ΕΕ; 

 Είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό πολιτικών και την 

αξιολόγηση της επιτυχίας τους; 

 Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες 

επιδεικνύουν μεγαλύτερη συμμετοχή και ευημερία στην κοινωνία; 
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Καθώς απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα, οι διαφορετικοί τύποι δεικτών του NIEM προσφέρουν έναν μοναδικό 

συνδυασμό διάφορων δεδομένων και περιλαμβάνουν από νομικούς και πολιτικούς δείκτες μέχρι και στοιχεία 

που αφορούν διοικητικές ενέργειες σχετικά με τις επενδύσεις και τις προσπάθειες συντονισμού της πολιτικής, 

καθώς και τα αποτελέσματα της ένταξης. Συνδεδεμένοι και απαιτώντας μια συνεκτική προσέγγιση για τη 

συλλογή δεδομένων, επιτρέπουν την πρόβλεψη και τον εντοπισμό των πιο πιεστικών εμποδίων στην ένταξη, 

καθώς και αξιολόγηση τόσο των σχεδιαζόμενων πολιτικών όσο και τον αποτελεσμάτων τους στην πράξη. Το 

μέρος II αυτής της έκθεσης, είναι αφιερωμένο στα αποτελέσματα στους διάφορους τομείς της ανάλυσης και 

παραθέτει τους δείκτες για κάθε παράμετρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία: αξιολόγηση και βαθμολογία 
Για να επιτύχει μια έγκυρη και ισχυρή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτρέπει τη σύγκριση 
μεταξύ χωρών, το NIEM εφαρμόζει ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο και αξιολόγηση βάσει ενός 
συστήματος βαθμολογίας. Κάθε δείκτης διατυπώνεται ως ένα συγκεκριμένο ερώτημα που σχετίζεται 
με μια διαφορετική πτυχή της ένταξης των προσφύγων. Για τους περισσότερους δείκτες, υπάρχει μια 
σειρά εναλλακτικών επιλογών απάντησης που αντανακλούν διαφορετικές επιλογές πολιτικής. Η 
πρώτη επιλογή βασίζεται σε ευνοϊκούς όρους, ενώ οι επόμενες διαδοχικές επιλογές γενικά 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο ευνοϊκές ή δυσμενείς διατάξεις. Οι βαθμοί υπολογίζονται σε κάθε επιλογή 
πολιτικής, με 100 πόντους στις πιο ευνοϊκές και 0 στις λιγότερο ευνοϊκές επιλογές. Ανάλογα με τον 
αριθμό των εναλλακτικών επιλογών απάντησης, οι βαθμολογίες αποδίδονται σε κλίμακα από 0 έως 
100 (για παράδειγμα, όταν υπάρχουν τρεις επιλογές, αντιστοιχίζονται βαθμολογίες 0, 50 ή 100, ενώ 
όταν υπάρχουν  πέντε επιλογές υπάρχουν έξι βαθμολογίες (0, 20, 40, 60, 80, 100). Για τους 
υπόλοιπους δείκτες που αναλύθηκαν στην έρευνα  βάσης (που ζητούν κυρίως απόλυτα στοιχεία ή 
ποσοστά), έχουν αναπτυχθεί ειδικοί κανόνες βαθμολόγησης βάσει των διαθέσιμων δεδομένων και 
σημείων αναφοράς που τίθενται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι ειδικοί κανόνες βαθμολόγησης 
για κάθε δείκτη παρέχονται, μαζί με το πλήρες ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται για την βασική 
έρευνα, στον ιστότοπο του NIEM (www.forintegration.eu). Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο του NIEM 
διαχωρίζει ανάμεσα στις διάφορες υποομάδες των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Αυτό επιτρέπει 
μια λεπτομερή ανάλυση και σύγκριση του πλαισίου προστασίας και ένταξης που υπάρχει για 

 τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες 

 τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας  

 τους πρόσφυγες που επανεγκαταστάθηκαν 

 τα άτομα υπό προσωρινή προστασία 

 τα άτομα υπό ανθρωπιστική προστασία 

Για να αντιστοιχιστεί μια βαθμολογία (σε έναν δείκτη) και τελικά να αποδοθεί (για μία παράμετρο), 
χρησιμοποιούνται απλοί μέσοι όροι. Για παράδειγμα, εάν μια χώρα παρέχει ευνοϊκές διατάξεις σε 
αναγνωρισμένους πρόσφυγες (βαθμολογία: 100), αλλά μόνο με περιορισμένο τρόπο στους 
δικαιούχους επικουρικής προστασίας (βαθμολογία: 50), η συνολική βαθμολογία για αυτόν τον δείκτη 
είναι 75. Για συγκεντρωτικές βαθμολογίες ανά παράμετρο, οι βαθμολογίες των δεικτών υπολογίζονται 
κατά μέσο όρο μαζί. Η βαθμολογία των δεικτών παρουσιάζεται ως μέρος της ανάλυσης των βασικών 
αποτελεσμάτων στο Μέρος II της παρούσας έκθεσης, εισάγοντας θεματικά κεφάλαια ανά παράμετρο. 
Η συλλογή δεδομένων περιλαμβάνει συνεντεύξεις επαγγελματιών στα κυβερνητικά και κοινωνικά 
στρώματα, δευτερογενή έρευνα και ανάλυση. Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων και οι έρευνες 
χρησιμοποιούνται για την απόκτηση πρόσθετων πληροφοριών, ιδίως σχετικά με τους δείκτες 
αποτελεσμάτων. Μετά την επικύρωση και την επαλήθευση σε εθνικό επίπεδο, τα δεδομένα 
καταχωρούνται μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
διακρατικό ερευνητικό εταίρο του NIEM. Τα δεδομένα εξετάζονται συγκριτικά και επικυρώνονται 
περαιτέρω μετά από ανταλλαγή διευκρινιστικών πληροφοριών με τους εθνικούς ερευνητές για να 
γίνει τελικά η βαθμολόγηση και η συγκριτική ανάλυση. 
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2.2 Από την Ανάλυση στη δράση: προώθηση του ολοκληρωμένου μοντέλου ολοκλήρωσης 
NIEM 

 

Βήματα για την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ένταξης 

 

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ένταξης που υποστηρίζει αποτελεσματικά τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας απαιτεί πολλές προσπάθειες. Η θέσπιση νομικών διατάξεων που 

διασφαλίζουν ίση πρόσβαση στα δικαιώματα και τα οφέλη είναι μόνο το πρώτο βήμα σε μια πολύπλοκη και 

συνεχή διαδικασία. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων καλούνται να σχεδιάσουν στοχευμένες πολιτικές για να 

υποστηρίξουν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας στα πρώτα στάδια της ένταξής τους και να επιτρέψουν 

στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να συμμετέχουν και να βελτιώνουν τη θέση τους στην κοινωνία 

μακροπρόθεσμα. Πρέπει να κερδίσουν την υποστήριξη της κοινωνίας υποδοχής και να ανταποκριθούν σε 

όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής και τα επίπεδα διακυβέρνησης σε συνέργεια με τους εταίρους της 

κοινωνίας των πολιτών. Για να είναι ικανές και επαρκείς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ένταξης των 

προσφύγων, οι κυβερνήσεις πρέπει να επενδύσουν σε δημόσιες υποδομές, υπηρεσίες και σε ανθρώπινο 

δυναμικό. Πρέπει να δημιουργηθεί μια επαρκής βάση γνώσεων που να επιτρέπει τον σωστό σχεδιασμό 

πολιτικών, τη συνεχή αξιολόγηση των μέτρων και την αξιολόγηση της ποιότητάς τους. Όλες αυτές οι 

προσπάθειες πρέπει να είναι αποτελεσματικές και να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην επίτευξη καλύτερων 

και ταχύτερων αποτελεσμάτων στις οδούς ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 

Το NIEM εκλαμβάνει τους διάφορους τύπους δεικτών που μετρούν τα στοιχεία αυτής της συνεχούς 

προσπάθειας ως δομικά στοιχεία μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ένταξης προσφύγων και παρουσιάζει 

αποτελέσματα σύμφωνα με τα διακριτά βήματα που πρέπει να λάβουν οι κυβερνήσεις. 

Καθένα από αυτά τα βήματα απαιτεί ένα διαφορετικό σύνολο ενεργειών και μέσων από τους υπευθύνους 

λήψης αποφάσεων. Πράγματι, οι χώρες μπορεί να μην έχουν το ίδιο καλό αποτέλεσμα σε καθένα από τα 

βήματα και οι κυβερνήσεις μπορεί να χρειαστεί να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην κάλυψη των 

σημαντικότερων ελλείψεων. Αναδεικνύοντας τα αποτελέσματα της χώρας για καθένα από αυτά τα δομικά 

στοιχεία σε καθεμία από τις θεματικές παραμέτρους, τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες των μεμονωμένων 

εθνικών πλαισίων ένταξης γίνονται ορατά με συγκριτικό τρόπο μεταξύ των χωρών. Κυβερνητικοί φορείς, 

εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες της ένταξης, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες καθώς και οι ίδιοι οι 

δικαιούχοι της προστασίας της ένταξης και το ευρύτερο κοινό μπορούν να συνεισφέρουν αυτήν την 

αξιολόγηση ώστε η συζήτηση για τις πολιτικές ένταξης των προσφύγων να είναι πιο ενημερωμένες.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήματα μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ένταξης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας 

 
 

Επίτευξη 
Αποτελεσμάτων 

Ένταξης 
Παροχή 

Οικονομικών και 
Ανθρώπινων 

Πόρων 

Αξιόπιστα 
δεδομένα & 
αξιολόγηση 

Υλοποίηση & 
Συνεργασία 

Οικοδόμηση του 
Πλαισίου 
Πολιτικής 

Καθορισμός του 
νομικού 

πλαισίου 

23



 
Απεικόνιση αποτελεσμάτων: σύγκριση χωρών 

  
Η συγκριτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων λαμβάνει επίσης υπόψη τους 

διαφορετικούς τύπους χωρών που παρέχουν διεθνή προστασία. Αν και δεν 

καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ, το δείγμα 14 χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα 

βάσης του NIEM αντιπροσωπεύει την πλήρη κλίμακα εμπειριών και προκλήσεων 

που βρέθηκαν στην Ένωση όσον αφορά την ένταξη των προσφύγων. Για να 

διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των κρατών-μελών με παρόμοια τοποθεσία, 

γενικές συνθήκες και σημεία εκκίνησης, οι χώρες έχουν κωδικοποιηθεί χρωματικά 

στα γραφήματα της παρούσας έκθεσης. Η οπτικοποίηση εφαρμόζεται τόσο για την 

εμφάνιση συγκριτικών αποτελεσμάτων για τις διαφορετικές παραμέτρους όσο και 

για την απεικόνιση αποτελεσμάτων μεμονωμένων δεικτών: 

 

 
 
 

     SE   NL   FR 

 
Χώρες στα βόρεια και δυτικά της Ευρώπης που έχουν μακρά 

παράδοση υποδοχής προσφύγων. Οι πολιτικές για το άσυλο 

και τα πλαίσια ένταξης τείνουν να έχουν παγιωθεί. Στις χώρες 

αυτές υπάρχει μια μακροπρόθεσμη προοπτική ένταξης που 

βασίζεται σε παλιές και σταθερές παραδόσεις της εσωτερικής 

πολιτικής για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Στις ροές 

των τελευταίων ετών, αυτά τα κράτη-μέλη θεωρούνταν κυρίως 

χώρες τελικού προορισμού. 
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Χώρες στη νότια Ευρώπη που έχουν εξελιχθεί πιο πρόσφατα σε 

προορισμούς για άτομα που αναζητούν διεθνή προστασία, 

διατηρώντας παράλληλα τη θέση των χωρών διέλευσης. Τα 

πλαίσια πολιτικής για το άσυλο και την ένταξη έχουν γίνει πιο 

ολοκληρωμένα τις τελευταίες δεκαετίες.  
Τα τελευταία χρόνια, αυτές οι χώρες βρέθηκαν ως επί το πλείστον 

στην πρώτη γραμμής, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα των αφίξεων 

στην επικράτεια της ΕΕ.  
 

 

 

 

 
 

Χώρες της Ανατολικής-Κεντρικής Ευρώπης με αρκετά πρόσφατα 

συστήματα ασύλου που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της ένταξης 

στην ΕΕ και με ασθενέστερους δεσμούς με μακροπρόθεσμα 

πλαίσια ολοκλήρωσης. Οι νομικές διατάξεις και η υποστήριξη της 

ΕΕ συνέβαλαν συχνά στην ανάπτυξη πολιτικών. Δεν είναι 

συνήθεις χώρες προορισμού ούτε κατέχουν θέση διέλευσης κατά 

τις πρόσφατες ροές προσφύγων, ο αριθμός των δικαιούχων σε 

αυτές τις χώρες είναι μικρός.  
 

 
 
  

 
 

Χώρες στην Κεντρική / Νοτιοανατολική Ευρώπη που έχουν τα 

περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά με τις άλλες χώρες της 

Ανατολικής-Κεντρικής Ευρώπης που αξιολογήθηκαν. Μερικές 

από αυτές διαφέρουν διότι έχουν εκτεθεί σε σημαντικές 

μετακινήσεις ατόμων που ζητούν προστασία στην ΕΕ τα 

τελευταία χρόνια, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις για τα 

συστήματα υποδοχής τους. Ωστόσο, ο αριθμός των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας σε αυτές τις χώρες έχει παραμείνει σχετικά 

μικρός. 

 

IT    ES  GR  PT 

LV   PL   LT  CZ 

RO  HU  SL 
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Από τα αποτελέσματα στον αντίκτυπο: Συμμαχίες για την καλύτερη ένταξη των προσφύγων 
 
Περισσότερο από μία απλή ανάλυση, το NIEM δημιουργεί νέα φόρα για την επιδίωξη της χάραξης 

πολιτικής βάσει τεκμηρίων. Η δημιουργία μιας βάσης θα ακολουθηθεί από δύο γύρους έρευνας 

αξιολόγησης που πρόκειται να επεκτείνουν το πεδίο και το βάθος της ανάλυσης. Συγκεκριμένα, οι 

επικείμενες αξιολογήσεις θα επιτρέψουν την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών 

στις πολιτικές ένταξης προς τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας για χρονικό διάστημα δύο ετών, 

αποτυπώνοντας έτσι την κατεύθυνση των τάσεων πολιτικής. Μέσω αυτής της διαδικασίας που 

περιλαμβάνει κυκλική αξιολόγηση, το NIEM καθιερώνει ένα πλαίσιο που μπορεί να συμβάλει στη 

διαμόρφωση τόσο εθνικών όσο και ευρωπαϊκών λύσεων σε επίπεδο πολιτικών. 
 
Για τις αρχές των κρατών-μελών και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς στην ένταξη, αυτά τα 

αποτελέσματα παρέχουν την ευκαιρία να προσδιοριστεί το «μενού» των διαθέσιμων πολιτικών και να 

δοθεί προτεραιότητα σε συγκεκριμένους τομείς βελτίωσης. Για να μετατρέψουν τα αποτελέσματα και τα 

αποδεικτικά στοιχεία του NIEM σε απτή και συγκεκριμένη αλλαγή στις συμμετέχουσες χώρες, οι εταίροι 

του έργου έχουν δημιουργήσει εθνικούς συνασπισμούς. Αυτές οι πλατφόρμες προωθούν το NIEM και 

τα αποτελέσματά του και υποστηρίζουν βελτιώσεις βάσει των ευρημάτων τους. Με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων δημόσιων ιδρυμάτων, ακαδημαϊκών, ΜΚΟ, οργανώσεων μεταναστών και των ίδιων των 

δικαιούχων, αποσκοπούν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ βασικών εμπλεκόμενων φορέων, 

εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών και στην παρακολούθηση της υιοθέτησης των συστάσεων.  

 

Για να διευκολυνθεί ένας τεκμηριωμένος, αντικειμενικός διάλογος για την ένταξη των προσφύγων πέραν 

των συνόρων και των ομάδων συμφερόντων στην ΕΕ, υπάρχει μια διακρατική πλατφόρμα NIEM με τη 

συμμετοχή βασικών ευρωπαϊκών εμπλεκόμενων φορέων που συμπληρώνει τους εθνικούς 

συνασπισμούς. Στόχος της είναι να καθορίσει την ατζέντα για τη βελτίωση των πολιτικών ένταξης για 

τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας σε επίπεδο ΕΕ και να βοηθήσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να ενθαρρύνουν και να παρακολουθήσουν τις πολιτικές των κρατών-μελών. 
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3 Αποτελέσματα της έρευνας βάσης του NIEM 

 

3.1 Βασικά επιτεύγματα, κατάσταση δεδομένων και τρέχοντα όρια για την αξιολόγηση 
 

 

Κύριοι στόχοι της έρευνας βάσης ήταν η ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος δεικτών σε 

συνεργασία με όλους τους εταίρους του έργου, προκειμένου να εφαρμοστεί και να δοκιμαστεί το 

εργαλείο αξιολόγησης και να δημιουργηθεί ένα πρώτο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων. Αναφερόμενη 

στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο που ισχύει από τον Απρίλιο του 2017 (και τα στατιστικά στοιχεία του 

2016), η έρευνα πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε σε 14 χώρες από τους εθνικούς εταίρους τους 

στο NIEM. Η βασική αξιολόγηση, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται λεπτομερώς στο Μέρος 

II της παρούσας έκθεσης, πραγματοποιήθηκε για τις ακόλουθες δύο κρίσιμες ομάδες: 

αναγνωρισμένους πρόσφυγες και δικαιούχους επικουρικής προστασίας. 

Μια σημαντική διαπίστωση της έρευνας βάσης και της αξιολόγησης είναι ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα 

κενών στα δεδομένα και αποκλίσεων στη διαθεσιμότητα δεδομένων μεταξύ των χωρών που 

αξιολογήθηκαν. Συγκεκριμένα, αυτά τα κενά υπάρχουν όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες για την 

ένταξη των προσφύγων, τους πόρους του προσωπικού και τις λεπτομερείς στατιστικές που θα 

ξεχώριζαν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας από άλλες ομάδες μεταναστών. Τα συστήματα 

συλλογής δεδομένων είναι κατακερματισμένα και οι αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας των πολιτικών, 

καθώς και η παρακολούθηση της προόδου των προγραμμάτων ένταξης και χρηματοδότησης, σε 

μεγάλο βαθμό δεν υπάρχουν. 

Μέσω του διεισδυτικού χαρακτήρα τους, τα τρέχοντα κενά δεδομένων καθιστούν αδύνατη τη 

συστηματική και ουσιαστική σύγκριση μεταξύ των χωρών όσον αφορά μεγάλο αριθμό δεικτών. 

Δεδομένης της περιορισμένης διαθεσιμότητας και πρόσβασης στα δεδομένα, προς το παρόν, μόνο τρία 

από τα έξι δομικά στοιχεία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης μπορούν να αξιολογηθούν συγκριτικά: 
 
Βήμα: Καθορισμός του νομικού πλαισίου. Αυτό το δομικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης 

προσέγγισης για την ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας αναφέρεται στα νομικά 

πρότυπα με τα οποία πρέπει να συμμορφώνεται μια χώρα για να διασφαλίσει τις πιο υποστηρικτικές 

συνθήκες πλαισίου. Σε όλες τις παραμέτρους, το βήμα περιλαμβάνει δείκτες σχετικά με: 

 τον τύπο και τη διάρκεια των αδειών διαμονής 

 τις προϋποθέσεις απόκτησης μακροχρόνιας διαμονής, οικογενειακής επανένωσης και 

ιθαγένειας 

 την πρόσβαση σε υπηρεσίες, παροχές και δικαιώματα σε διαφορετικά πεδία / τομείς πολιτικής 

 

Βήμα: Δημιουργία του Πλαισίου Πολιτικής. Αυτός ο θεμέλιος λίθος αναφέρεται στις πολιτικές, τους 

κανόνες και τις ρυθμίσεις που χρειάζεται μια χώρα για να υποστηρίξει την ένταξη των δικαιούχων σε 

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

με: 

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

 τις προβλέψεις για ομάδες ειδικών αναγκών και τα κριτήρια βάσει αναγκών για την κατανομή 

αγαθών και υπηρεσιών 

 τα διοικητικά εμπόδια 

 τις δαπάνες για μακροχρόνια διαμονή, οικογενειακή επανένωση και ιθαγένεια  

 ευαισθητοποίηση / πληροφόρηση των εμπλεκόμενων φορέων και των δικαιούχων 

 

Βήμα: Εφαρμογή & Συνεργασία. Αυτό το στοιχείο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την 

ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας αναφέρεται στις προσπάθειες για ανάπτυξη, 

συντονισμό και εφαρμογή μιας αντίδρασης από όλες τις κυβερνήσεις και την κοινωνία. Αυτό 

συνεπάγεται την ύπαρξη μιας συνολικής στρατηγικής προσέγγισης, την ενδοκυβερνητική συνεργασία 

και τη συνεργασία και με κοινωνικούς φορείς, την προώθηση της συμμετοχής και την αναγνώριση ότι 
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η ένταξη είναι επίσης μια πρόκληση για την κοινωνία υποδοχής. Σε όλες τις διαστάσεις της ένταξης, το 

βήμα αυτό περιλαμβάνει δείκτες σχετικά με: 

 την ύπαρξη και εφαρμογή μιας συνολικής πολιτικής / στρατηγικής για την ένταξη των 

προσφύγων 

 την ενσωμάτωση σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής 

 την πολυεπίπεδη και πολυτομεακή συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές αρχές, 

κοινωνικούς εταίρους και κοινωνία των πολιτών 

 την αναγνώριση της ένταξης ως αμφίδρομης διαδικασίας και υποστήριξη για ενεργό ρόλο εκ 

μέρους της κοινωνίας υποδοχής 

 ενθάρρυνση της συμμετοχής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνία και της 

χάραξης πολιτικών ένταξης 

 

Το μέρος II της παρούσας έκθεσης καθορίζει σε κάθε θεματικό κεφάλαιο τους δείκτες που μπορούν να 

αξιολογηθούν σε μια δεδομένη παράμετρο και εκείνους για τους οποίους τα κενά δεδομένων δεν 

επέτρεπαν τη συγκριτική αξιολόγηση. Γενικά, δεν είναι δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση για τα ακόλουθα 

βήματα: 

 Αξιόπιστα δεδομένα και αξιολόγηση, 

 Παροχή οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, και  

 Επίτευξη αποτελεσμάτων ένταξης. 

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαθεσιμότητα μόνο μερικών δεδομένων σημαίνει ότι δεν είναι 

δυνατή η συνολική αξιολόγηση του πλαισίου ένταξης προσφύγων μιας χώρας. Χωρίς αξιόπιστα και 

ακριβή δεδομένα σχετικά με τις χρηματοοικονομικές εισροές γενικότερα, και τα στατιστικά στοιχεία 

αξιολόγησης και τα αποτελέσματα ένταξης ειδικότερα, η ανάλυση σε βασικούς τομείς που καθορίζουν 

την ποιότητα του ισχύοντος πλαισίου δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να παρουσιαστεί ακόμη 

κανένα ολοκληρωμένο ευρετήριο που θα αξιολογούσε - αλλά και θα κατέτασσε  - τις χώρες με βάση τα 

αποτελέσματα για το πλήρες σύνολο δεικτών. 

Επομένως, η βασική έρευνα του NIEM απέχει από οποιαδήποτε συγκέντρωση αποτελεσμάτων πέραν 

των νομικών και πολιτικών πλαισίων και των βημάτων υλοποίησης / συνεργασίας στις διάφορες 

παραμέτρους και, αντίθετα, επικεντρώνεται στον πλούτο των συγκριτικών πληροφοριών που 

παρέχονται στο επίπεδο των επιμέρους δεικτών. Για την καλύτερη προώθηση των αξιών του NIEM σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο, αυτό σημαίνει ότι τα καλύτερα δεδομένα, η αυξημένη διαφάνεια των 

δεδομένων και η αξιολόγηση της πολιτικής πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Οι δύο 

επερχόμενες αξιολογήσεις του NIEM θα προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες στις κυβερνήσεις να 

αντιδράσουν στα κενά που εντοπίστηκαν και να ενισχύσουν μια ευρύτερη βάση δεδομένων και 

γνώσεων. 

 

 

3.2 Βασικά συγκριτικά αποτελέσματα  

 

Η ποιότητα των πολιτικών ένταξης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ποικίλλει ευρέως 

μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, παρά τα πρότυπα που ορίζονται από την ΕΕ και το διεθνές 

δίκαιο. Εξετάζοντας τα νομικά και πολιτικά πλαίσια και τις προσπάθειες των χωρών να εφαρμόσουν 

μια συλλογική απάντηση στις προκλήσεις που προκύπτουν από την ένταξη των προσφύγων, η Ευρώπη 

απέχει πολύ από το να παρέχει ισότιμους όρους. Λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες διαφορές μεταξύ 

των χωρών που εντοπίζονται στην παρούσα έκθεση, δεν παρέχεται στους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας η ίδια δίκαιη και εύλογη ευκαιρία να ενσωματωθούν σε ολόκληρη την ΕΕ. Με απλά λόγια, 

τα άτομα που επωφελούνται από τη διεθνή προστασία μπορεί να βρουν τις καλύτερες συνθήκες και 

υποστήριξη για την απασχόληση σε χώρες που είναι εν μέρει οι ίδιες με εκείνες τις χώρες που θα 

μπορούσαν να υποστηρίξουν καλύτερα την εκπαίδευση των παιδιών τους, ή με εκείνες τις χώρες που 

φροντίζουν καλύτερα τις ανάγκες στέγασής τους. Ταυτόχρονα, σε άλλες χώρες, οι δικαιούχοι διεθνούς 
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προστασίας ενδέχεται να υποφέρουν από τη μεγάλη έλλειψη πολιτικών ένταξης σε τέτοιους βασικούς 

τομείς. Με ελλιπείς και χαμηλής ποιότητας πολιτικές ένταξης σε χώρες της ΕΕ, οι χώρες δημιουργούν - 

εσκεμμένα ή ακούσια - διαφορετικές ευκαιρίες για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ώστε αυτοί να 

καταφέρουν να έχουν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Υπάρχει ο κίνδυνος για την κοινωνική συνοχή 

σε χώρες με ελλιπείς πολιτικές ένταξης οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας να περιθωριοποιηθούν και 

να φτωχοποιηθούν, και είναι πιθανότερο να κυριευτούν από την απάθεια και την παραίτηση παρά να 

καταφέρουν να έχουν μια θέση που θα τους επέτρεπε να αγωνιστούν με σιγουριά για ένα καλύτερο 

μέλλον. Βασικά, κάθε συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τον καταμερισμό ευθυνών στον τομέα 

του ασύλου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολύ μεγάλες αποκλίσεις στις ενέργειες των κρατών-μελών 

για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και τις διαφορές στις 

προοπτικές των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ που προκαλούνται από τη 

διαφορετική απόδοση των κρατών-μελών στις πολιτικές ένταξης των προσφύγων.  

Όλες οι χώρες που αξιολογήθηκαν μπορούν να βελτιωθούν, ακόμη και εκείνες που βρίσκονται 

σε ένα γενικά υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα για κάθε χώρα σε ό,τι αφορά τις 

περισσότερες παραμέτρους κυμαίνονται σε βαθμολογίες μεσαίου εύρους, και αυτό υποδεικνύει ότι οι 

συνθήκες είναι απλώς μέτριες ή ελαφρώς ευνοϊκές. Σε γενικές γραμμές, οι ευνοϊκές συνθήκες 

αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα. Από όλες τις συγκεντρωτικές βαθμολογίες που έχουν αποδοθεί 

σε μια μεμονωμένη χώρα σε μια συγκεκριμένη παράμετρο (όπως φαίνεται στα συγκριτικά γραφήματα 

στο Μέρος II), μόνο το 17% είναι ίσο ή υψηλότερο από 80, δείχνοντας μία ευνοϊκή κατάσταση. Για 

βαθμολογίες που σχετίζονται με το βήμα «Ρύθμιση του νομικού πλαισίου», το ποσοστό είναι 31%, για 

το βήμα «Οικοδόμηση του πλαισίου πολιτικής», είναι 12% και για το βήμα «Εφαρμογή και συνεργασία», 

μειώνεται σε μόλις 1% . Οι δυσμενείς συνθήκες, από την άλλη μεριά, είναι ευρέως διαδεδομένες. Από 

όλες τις συγκεντρωτικές βαθμολογίες που έχουν αποδοθεί σε μια μεμονωμένη χώρα και σε μια 

συγκεκριμένη παράμετρο, το 21% είναι ίσο ή μικρότερο από 20, αντανακλούν μια κατάσταση που είναι 

σαφώς δυσμενής. Για βαθμολογίες που σχετίζονται με το βήμα «Καθορισμός του νομικού πλαισίου», 

αυτό το αρνητικό ποσοστό είναι 6%, για το βήμα «Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής» είναι 19% και 

για το βήμα «Εφαρμογή & Συνεργασία», αυξάνεται σε όχι λιγότερο από 50%. Επισημαίνεται ότι ακόμη 

και οι χώρες με τα υψηλότερα αποτελέσματα εξακολουθούν να έχουν περιθώρια για περαιτέρω 

βελτιώσεις. Για τους δείκτες που αξιολογούνται στο βήμα «Καθορισμός του νομικού πλαισίου», οι τρεις 

χώρες με τις καλύτερες βαθμολογίες (κατά μέσο όρο σε όλες τις παραμέτρους) είναι η Ισπανία, η 

Σουηδία και η Τσεχία, επιτυγχάνοντας βαθμολογίες στο εύρος μεταξύ 76,1 και 81,5. Στο βήμα 

«Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής», οι τρεις χώρες με τη υψηλότερη βαθμολογία είναι η Σουηδία, η 

Ισπανία και η Ιταλία (βαθμολογία μεταξύ 60,0 και 79,8), ενώ στο βήμα «Εφαρμογή και Συνεργασία», η 

Σουηδία, η Πορτογαλία και η Ιταλία (βαθμολογία μεταξύ 44.0 και 51.6) επιτυγχάνουν τα υψηλότερα 

σκορ συγκριτικά με τις άλλες χώρες. Η μέση βαθμολογία και των 14 χωρών στα τρία βήματα είναι 66,8 

(νομικό πλαίσιο), 49,4 (πλαίσιο πολιτικής) και 29,0 (εφαρμογή και συνεργασία). Ανεξάρτητα από το 

επίπεδο ανάπτυξης και ανεξάρτητα από τα μελλοντικά αποτελέσματα στα βήματα (δεδομένων, πόρων 

και αποτελεσμάτων) που εξακολουθούν να λείπουν κατά την αξιολόγηση, είναι ασφαλές να ειπωθεί ότι 

όλες οι χώρες που αξιολογούνται πρέπει να ενισχύσουν σημαντικά το νομικό τους πλαίσιο, το πλαίσιο 

πολιτικής καθώς και το πλαίσιο της συνεργασίας / υλοποίησης. 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών χωρών προορισμού. 

Αντίθετα, υπάρχουν διαφορετικές παραλλαγές μεταξύ χωρών εντός αυτών των ομάδων. Οι 

ποικίλες εμπειρίες μετανάστευσης και το ιστορικό των χωρών σχετικά με το άσυλο δεν αποτελούν 

επαρκή εξήγηση για τις παραλλαγές αυτές. Τα αποτελέσματα δεν δείχνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

χωρών με μακρά και χωρών με σύντομη ιστορία υποδοχής προσφύγων ή συσχέτιση μεταξύ της 

περιοχής των χωρών και της θέσης τους σε σχέση με τις πρόσφατες μετακινήσεις. Αντίθετα, υπάρχουν 

διαφορετικές παραλλαγές μεταξύ των τύπων χωρών προορισμού που απεικονίζονται στα 

αποτελέσματα. Μεταξύ των χωρών της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης που έχουν μια μακροχρόνια 

παράδοση υποδοχής προσφύγων, για παράδειγμα, η Σουηδία παρέχει γενικά πιο ευνοϊκές συνθήκες 

από τη Γαλλία και την Ολλανδία. Μεταξύ των χωρών της Νότιας Ευρώπης, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως το 

λιγότερο ευνοϊκό πλαίσιο, μια θέση που μεταξύ των χωρών της Ανατολικής-Κεντρικής Ευρώπης έλαβε 
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η Ουγγαρία. Με άλλα λόγια, οι συνθήκες που καθορίζονται από τη γεωγραφία και την έκθεση σε ροές 

ή από τη θεσμική και νομική κληρονομιά δεν είναι καθοριστικές για την ποιότητα του υφιστάμενου 

πλαισίου ένταξης. Αντ' αυτού, οι σκόπιμες επιλογές πολιτικής είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά μεταξύ 

των χωρών που βρίσκονται σε παρόμοια και συγκρίσιμη κατάσταση. 

Στις παραμέτρους που αντιπροσωπεύουν καθοριστικά πεδία για τη μακροπρόθεσμη ένταξη, η 

επίδοση των χωρών είναι πολύ χειρότερη σε ορισμένους τομείς από ό, τι σε άλλους, όσον 

αφορά το νομικό και πολιτικό τους πλαίσιο. Εξετάζοντας τόσο τους νομικούς δείκτες όσο και τους 

δείκτες πολιτικών σε όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την κοινωνικο-οικονομική και κοινωνικο-

πολιτισμική ένταξη, κατά μέσο όρο, η υγεία και η εκπαίδευση είναι οι τομείς με τις πιο ευνοϊκές συνθήκες 

μεταξύ των χωρών που αξιολογούνται, με την κοινωνική ασφάλιση να έπεται ελαφρώς. Για παράδειγμα, 

τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας είναι αρκετά θετικά σε όλες σχεδόν τις χώρες, καθώς παρέχεται 

ευρέως πλήρης πρόσβαση σε ένα σύστημα κάλυψης υγειονομικής περίθαλψης σε ισότιμη βάση με τους 

υπηκόους καθώς και υγειονομική περίθαλψη για ομάδες ειδικών αναγκών. Στην παράμετρο της 

εκπαίδευσης, τα συγκριτικά υψηλότερα αποτελέσματα προέρχονται από την ευρέως εξασφαλισμένη και 

χωρίς εμπόδια πρόσβαση σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης σε ισότιμη βάση με τους υπηκόους, 

καθώς και από τη σχετικά ευρεία υποστήριξη των μαθητών στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής και από την ποιότητα και τη διάρκεια αυτών των μέτρων σε ορισμένες χώρες (και παρά το 

γεγονός ότι σε επτά χώρες, τα στοχευμένα εκπαιδευτικά μέτρα για τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας δεν παρέχονται με τακτικό και συστηματικό τρόπο). Ομοίως, στην παράμετρο της 

κοινωνικής ασφάλισης, οι μισές από τις χώρες που αξιολογήθηκαν εφαρμόζουν για τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας (καθώς επίσης και για τους νεοαφιχθέντες) τους ίδιους γενικούς όρους με εκείνους 

των υπηκόων για πρόσβαση σε σημαντικές παροχές, όπως στήριξη ελάχιστου εισοδήματος, στήριξη 

στους ανέργους και τις οικογένειες. Είναι επίσης αλήθεια ότι το επίπεδο των παροχών κοινωνικής 

ασφάλισης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας είναι γενικά ίσο με αυτό των υπηκόων. Από την 

άλλη πλευρά, η απασχόληση, η στέγαση και η επαγγελματική κατάρτιση εμφανίζονται ως οι παράμετροι 

με τις λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες σε αυτήν την ανάλυση. Ιδιαίτερες αδυναμίες που συμβάλλουν στις 

χαμηλές βαθμολογίες σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνουν π.χ. τις γνωστές κοινές συνθήκες που 

ισχύουν για όλους και τις περιόδους αναμονής για πρόσβαση σε στοχευμένη βραχυπρόθεσμη στέγαση 

(ή ακόμη και την απουσία στοχευμένης υποστήριξης για παροχή στέγασης σε τρεις χώρες) και την 

έλλειψη υποστήριξης για παροχή μακροπρόθεσμης στέγασης σε πολλές χώρες. Στην παράμετρο της 

απασχόλησης, οι βασικές αιτίες των μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων είναι η διαδεδομένη έλλειψη 

στοχευμένων, ενεργών μέτρων στήριξης της αγοράς εργασίας για τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας - μόνο δύο χώρες το έχουν - σε συνδυασμό με διοικητικά εμπόδια για την πρόσβαση στην 

απασχόληση στην πλειονότητα των χωρών. Το καθολικά εξασφαλισμένο δικαίωμα αναγνώρισης των 

επίσημων πτυχίων (και επικύρωσης δεξιοτήτων σε τουλάχιστον δέκα χώρες) παρεμποδίζεται από την 

ελλιπή εφαρμογή αυτού του δικαιώματος, με μόνο το πολύ οκτώ χώρες σε κάθε περίπτωση να 

παρέχουν σε εθνικό επίπεδο κριτήρια για την αξιολόγηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των 

δεξιοτήτων, προβλέποντας εναλλακτικές διαδικασίες όταν η αρχική τεκμηρίωση δεν είναι διαθέσιμη ή 

παρέχοντας οποιαδήποτε μορφή βοήθειας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όσον αφορά την 

επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση, η πλειονότητα των 

αξιολογούμενων χωρών δεν εξασφαλίζει αποτελεσματική πρόσβαση για ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος 

και δεν διαθέτει μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας. 

Η εκμάθηση γλωσσών και η υποστήριξη του κοινωνικού προσανατολισμού δεν παρέχονται 

καθολικά και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ποιοτικές διαφορές μεταξύ των χωρών 

που αξιολογούνται. Μεταξύ των παραμέτρων της κοινωνικο-οικονομικής και κοινωνικο-πολιτισμικής 

ένταξης, η εκμάθηση γλωσσών και ο κοινωνικός προσανατολισμός ξεχωρίζουν, καθώς 

αντιπροσωπεύουν βασικούς τομείς για μια γρήγορη και επιτυχημένη αρχή για την ένταξη. Επιπλέον, 

αυτές οι πολιτικές στοχεύουν ειλικρινά στην ένταξη των μεταναστών. Εάν δεν υπάρχει πρόοδος σε 

τίποτε άλλο όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη και την γενική υποστήριξη της ένταξης, τουλάχιστον οι 

κυβερνήσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι βοηθούν στην εκμάθηση της γλώσσας της νέας χώρας και στην 
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εκμάθηση του πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα κατά μέσο όρο δεν είναι 

αισθητά καλύτερα σε αυτήν την παράμετρο από ότι σε τομείς όπως η στέγαση, η εκπαίδευση ή η 

απασχόληση, και οι χώρες διαπιστώνεται ότι έχουν πολύ διαφορετικά πρότυπα. Οι μισές από τις χώρες 

που αξιολογούνται προβλέπουν δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας χωρίς επιπλέον 

υποχρεώσεις. Στις άλλες χώρες, τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά ή/και όχι δωρεάν ή/και η 

παρακολούθηση συνδέεται με την επιλεξιμότητα για παροχές. Η Ελλάδα και η Ουγγαρία ουσιαστικά δεν 

διαθέτουν αυτό το πιο θεμελιώδες στοιχείο μιας δημόσια χρηματοδοτούμενης πολιτικής ένταξης. Η 

διάρκεια και η ποιότητα των μαθημάτων γλώσσας ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών, με 

μόνο τέσσερις χώρες να επιτρέπουν την παρακολούθηση έως ότου επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο 

γλωσσικής γνώσης, με βάση την ατομική αξιολόγηση των αναγκών. Ενώ σχεδόν όλες οι χώρες, με 

εξαίρεση την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Πολωνία, εφαρμόζουν κάποιο είδος ποιοτικών κριτηρίων 

στα δημόσια χρηματοδοτούμενα προγράμματα εκμάθησης γλωσσών τους, μόνο δύο χώρες 

προβλέπουν ολόκληρο το φάσμα των μέτρων που διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας διδασκαλία της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης σε εκπαιδευτικές τάξεις μετά 

την αξιολόγηση των ήδη υφιστάμενων γλωσσικών γνώσεων, καθώς επίσης των στοχευμένων 

προγραμμάτων σπουδών, των εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων εκπαιδευτικών, της τακτικής 

αξιολόγησης, τις διαφοροποιήσεις για διαφορετικές ομάδες στόχους). Όσον αφορά τη βοήθεια για τη 

μετάφραση και τη διερμηνεία, έξι χώρες υποστηρίζουν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας όταν 

αυτοί συναλλάσσονται με τις αρχές και τις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες. Τα ευρήματα για τον 

κοινωνικό προσανατολισμό γενικώς έπονται αυτών της γλωσσικής εκμάθησης, με τη χαμηλή ποιότητα 

τέτοιων μέτρων να αναδεικνύεται ως παράγοντας για τα συνολικώς πενιχρά αποτελέσματα σε αυτήν την 

παράμετρο. Ενώ έντεκα χώρες προβλέπουν συστηματικά μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού, 

μόνο έξι τα εφαρμόζουν ικανοποιώντας τουλάχιστον ορισμένα ποιοτικά κριτήρια (τυποποιημένα 

προγράμματα σπουδών, ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης με την κοινωνία υποδοχής, τακτική 

αξιολόγηση σύμφωνα με καθολικά πρότυπα ποιότητας, συμπληρωματικό ενημερωτικό υλικό). Τέσσερις 

χώρες καταβάλλουν προσπάθειες για την παροχή μαθημάτων κοινωνικού προσανατολισμού 

προσαρμοσμένων σε τουλάχιστον μία ομάδα ειδικών αναγκών (όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι, γονείς, 

ηλικιωμένοι ή ημι-αναλφάβητοι / αναλφάβητοι). 

Ορισμένες χώρες πετυχαίνουν σταθερά αποτελέσματα για όλες τις παραμέτρους, ενώ για άλλες 

χώρες, τα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των παραμέτρων. Η πρώτη περίπτωση 

μπορεί να υποδηλώνει σκόπιμες πολιτικές επιλογές, η δεύτερη μπορεί να είναι ένδειξη έλλειψης 

ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ένταξη των προσφύγων. Ορισμένες χώρες τείνουν να 

βαθμολογούνται με κάποια σταθερότητα στις διάφορες παραμέτρους, και αυτό υποδηλώνει ότι το ισχύον 

πλαίσιο αντανακλά εσκεμμένες αποφάσεις και προηγούμενες προσπάθειες εφαρμογής μιας 

συγκεκριμένης προσέγγισης σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής. Προσεγγίζοντας το βήμα «Οικοδόμηση 

του Πλαισίου Πολιτικής», χώρες στις οποίες τα αποτελέσματα σε τομείς  που σχετίζονται με την 

κοινωνικο-οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ένταξη είναι ιδιαίτερα σταθερά, αν και σε διαφορετικά 

επίπεδα, είναι η Τσεχία, η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Σουηδία. Ενώ η Λετονία παρουσιάζει ένα 

εξαιρετικά συνεπές μοτίβο, με εξαίρεση τις παραμέτρους στέγασης και απασχόλησης (χαμηλότερης 

βαθμολογίας), η Γαλλία έχει ένα παρόμοιο μοτίβο, με την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση 

ως ακραίες τιμές σε ένα κατά τα άλλα συνεπές εύρος. Από την άλλη πλευρά, εντοπίζεται υψηλή 

διακύμανση μεταξύ των παραμέτρων στην Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη 

Σλοβενία και την Ισπανία. Τέτοια ευρήματα διαφόρων ευνοϊκών διατάξεων σε τομείς πολιτικής όπως η 

στέγαση, η απασχόληση, η εκπαίδευση ή η υγεία, παρά τη μέτρηση των ίδιων τύπων δεικτών σε 

καθέναν από αυτούς τους τομείς, υποδηλώνουν την απουσία ολοκληρωμένων προσεγγίσεων πολιτικής. 

Είτε οφείλεται στην παραμέληση της ένταξης των προσφύγων ως στόχου για τη χάραξη πολιτικής από 

μόνη της είτε προκύπτει από την αναδιαρθρωμένη και τη σποραδική ανάπτυξη πολιτικής του 

παρελθόντος, αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν την ανάγκη να εξισορροπήσουν, σε ένα υψηλό επίπεδο, 

τα κενά σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής. 
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Οι χώρες έχουν καλύτερη απόδοση στη θέσπιση του νομικού πλαισίου απ’ ότι στη λήψη μέτρων 

για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών, κι αυτό δείχνει μια ευρέως παθητική προσέγγιση 

σχετικά με την ένταξη των προσφύγων. Γενικά, υπάρχουν ευεργετικoί όροι όσον αφορά την 

πρόσβαση σε δικαιώματα, υπηρεσίες και παροχές (δηλ. νομικοί δείκτες σε πεδία τομεακής πολιτικής, 

ενώ αναιρούνται τα αποτελέσματα για τη νομική ένταξη στις παραμέτρους της κατοικίας, της 

οικογενειακής επανένωσης και της ιθαγένειας). Συγκεκριμένα, στους τομείς της στέγασης, της υγείας και 

της εκπαίδευσης, καθώς και στην εκμάθηση γλωσσών και τον κοινωνικό προσανατολισμό, οι χώρες 

παρέχουν κυρίως ευνοϊκές προϋποθέσεις για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ώστε αυτοί να 

έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους και να επιταχύνουν τη διαδικασία ένταξής τους. Αυτή η συνολικά 

θετική εικόνα οφείλεται και από υποχρεώσεις συμμόρφωσης με την ΕΕ και τους διεθνείς νόμους που 

απαιτούν από τις χώρες να παρέχουν πρόσβαση σε βάση ισότιμη με εκείνη των υπηκόων. Αλλά ακόμη 

κι εδώ, εντοπίζονται κενά που σχετίζονται κυρίως με περιορισμούς που απορρέουν από όρους που δεν 

μπορούν να πληρούν οι νεοαφιχθέντες, όπως η πρόσβαση σε παροχές στέγασης (πέντε χώρες) ή η 

πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση (πέντε 

χώρες). Όσον αφορά την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, επτά χώρες είτε επιβάλλουν όρους που 

είναι δύσκολο να εκπληρωθούν από τους νεοαφιχθέντες είτε αποκλείουν τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας από ορισμένα οφέλη. Η πρόσβαση στην ανώτερη δευτεροβάθμια ή/και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση εμποδίζεται σε τέσσερις χώρες. Σε αντίθεση με τους νομικούς δείκτες, τα ευρήματα στο 

πλαίσιο της οικοδόμησης του πλαισίου πολιτικής είναι, κατά μέσο όρο, λιγότερο ευνοϊκά σε όλες τις 

παραμέτρους που αναφέρονται στην κοινωνικο-οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ένταξη. 

Απεικονίζοντας μια εκτεταμένη έλλειψη θετικής υποστήριξης, τα στοιχεία των δεικτών πολιτικής με 

χαμηλότερη βαθμολογία υποδηλώνουν ότι σε πολλές χώρες επικρατεί μια μάλλον παθητική στάση 

απέναντι στην ένταξη των προσφύγων και οι πολιτικές ακολουθούν μια στενή ερμηνεία της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τις αδυναμίες των συχνά 

ευάλωτων δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Χαρακτηριστικά για αυτήν την μάλλον παθητική 

προσέγγιση είναι τα κυρίως απογοητευτικά αποτελέσματα στις προσπάθειες ευαισθητοποίησης, τα 

οποία είναι ενδεικτικά του κατά πόσον επικρατεί ένα ενεργό και υποστηρικτικό πνεύμα. Μόνο η Ιταλία, 

η Ολλανδία και η Σουηδία εμφανίζονται ως χώρες όπου οι δημόσιες αρχές σε περισσότερες από μία 

παραμέτρους (όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, η υγεία ή η κοινωνική ασφάλιση) παρέχουν ενεργά 

πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες ανάγκες και τα δικαιώματα των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας, ενώ και τα ιδρύματα που ασχολούνται με δικαιούχους διεθνούς προστασίας καλούνται να 

ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν το προσωπικό τους. 
 
Όσον αφορά τη νομική ένταξη σχετικά με τις παραμέτρους της κατοικίας, της οικογενειακής 

επανένωσης και της ιθαγένειας, οι διατάξεις για την επανένωση με τα μέλη της οικογένειας είναι 

κατά μέσο όρο οι λιγότερο ευνοϊκές. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις χώρες που έχουν 

αξιολογηθεί έχουν περιοριστικούς νόμους για την απόκτηση αδειών διαμονής ή την απόκτηση 

ιθαγένειας. Οι νομικοί δείκτες που σχετίζονται με την κατοικία, την οικογενειακή επανένωση και την 

ιθαγένεια - δηλαδή τη νομική διάσταση της ένταξης - κατά μέσο όρο, δείχνουν λιγότερο ευνοϊκά 

αποτελέσματα από τους νομικούς δείκτες σχετικά με την πρόσβαση στα δικαιώματα σε όλες τις 

παραμέτρους που σχετίζονται με την κοινωνικο-οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ένταξη. Σε μεγάλο 

βαθμό, οι πιο περιοριστικές διατάξεις για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας σε σύγκριση με 

τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες (π.χ. για να λάβουν άδειες διαμονής) συμβάλλουν σε ένα συνολικά 

πολύ μικτό αποτέλεσμα. Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρά το κοινό νομικό πλαίσιο της ΕΕ, τα μέσα 

αποτελέσματα των χωρών ποικίλλουν ευρέως στην παράμετρο της κατοικίας, με βαθμολογίες που 

κυμαίνονται από 10,0 (Ουγγαρία) έως 90,0 (Λιθουανία) όταν οι νομικοί δείκτες αναλύονται για 

αναγνωρισμένους πρόσφυγες και από 10.0 (Ουγγαρία) έως 70,0 (Ισπανία) για τους ίδιους δείκτες για 

τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Υπάρχει μεγαλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ των 

αποτελεσμάτων των χωρών όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση. Σε συμμόρφωση με το 

κεκτημένο της ΕΕ, μάλλον ευνοϊκά πλαίσια επικρατούν σε αυτήν την παράμετρο με τις αξιοσημείωτες 

εξαιρέσεις της Ελλάδας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, όπου έχουν βρεθεί σημαντικά εμπόδια. Από 

την άλλη πλευρά, η Πορτογαλία και η Ρουμανία καθιερώνουν τις πιο συμπεριληπτικές νομικές διατάξεις 
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για την οικογενειακή επανένωση χωρίς να επιβάλλουν αυστηρές προϋποθέσεις (τόσο στους 

αναγνωρισμένους πρόσφυγες όσο και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας) στην υποβολή 

αίτησης για οικογενειακή επανένωση. Η ιθαγένεια αναδεικνύεται ως μία από τις παραμέτρους με τη 

χειρότερη βαθμολογία, όπου η διαφορετική μεταχείριση των δικαιούχων επικουρικής προστασίας και 

των αναγνωρισμένων προσφύγων επιδεινώνει τα γενικά περιοριστικά πλαίσια. Ειδικότερα, οι 

οικονομικής φύσης προϋποθέσεις και οι προϋποθέσεις ένταξης και ποινικού μητρώου που απαιτούνται 

για την αίτηση ιθαγένειας είναι συχνά οι ίδιες για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας όπως και για 

τους απλούς υπηκόους τρίτων χωρών. 

Τα υπερβολικά υψηλά κόστη για την απόκτηση μόνιμης / μακροχρόνιας διαμονής, για την 

οικογενειακή επανένωση και την απόκτηση ιθαγένειας δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια. 
 
Ενώ οι περισσότεροι δείκτες για την αξιολόγηση της νομικής ένταξης (που σχετίζονται με την κατοικία, 

την οικογενειακή επανένωση και την ιθαγένεια) εμπίπτουν στο βήμα «Καθορισμός του νομικού 

πλαισίου», ένα άλλο σύνολο δεικτών αξιολογεί τα πρόστιμα και τα κόστη, τα διοικητικά εμπόδια και τις 

υπηρεσίες παρακολούθησης της οικογένειας που ανήκουν στο βήμα «Οικοδόμηση Πλαισίου Πολιτικής». 

Μόνο στην παράμετρο της διαμονής, αυτοί οι τύποι δεικτών, κατά μέσο όρο, εμφανίζουν καλύτερη 

βαθμολογία από τους δείκτες νομικής φύσης. Ένας κύριος παράγοντας διακύμανσης μεταξύ των χωρών 

είναι τα κόστη για την απόκτηση μόνιμης / μακροχρόνιας διαμονής, την οικογενειακή επανένωση και την 

απόκτηση ιθαγένειας, που υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο μηνιαίο επίδομα κοινωνικής πρόνοιας 

στη χώρα που αξιολογείται. Ενώ τα κόστη για τη διαδικασία παραμονής δεν υπερβαίνουν γενικά το 50% 

αυτού του ποσού (και τέσσερις χώρες μέχρι που απαλλάσσουν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας 

από αυτά τα κόστη), τα κόστη των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης για δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας κυμαίνονται από μηδέν (στις τέσσερις χώρες που απαλλάσσουν τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας) έως ποσά που ξεπερνούν το μηνιαίο ελάχιστο επίδομα (στην Ουγγαρία, τη Λετονία και τη 

Ρουμανία). Τα κόστη για πολιτογράφηση επίσης παρουσιάζουν έντονες αποκλίσεις, με τη Λετονία, την 

Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία να ζητούν πάνω από το 50% του ποσού για 

την ελάχιστη μηνιαία κοινωνική πρόνοια. 
 
Ενώ η διαφορετική μεταχείριση αναγνωρισμένων προσφύγων και δικαιούχων επικουρικής 

προστασίας απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό όταν πρόκειται για την πρόσβαση σε δικαιώματα και 

την παροχή μέτρων στήριξης, είναι πολύ έντονη όταν πρόκειται για τη νομική ένταξη, 

οδηγώντας σε δυσμενείς συνθήκες όσον αφορά την κατοικία, την οικογενειακή επανένωση και 

την ιθαγένεια. Με λίγες εξαιρέσεις, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και οι δικαιούχοι επικουρικής 

προστασίας εξισώνονται όταν πρόκειται για πρόσβαση σε δικαιώματα και στοχευμένα μέτρα ένταξης. 

Ωστόσο, στις παραμέτρους που σχετίζονται με τη νομική ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

και των μελών της οικογένειάς τους, με εξαίρεση την Ολλανδία και την Ισπανία, όλες οι χώρες που 

αξιολογούνται εφαρμόζουν διαφορετική μεταχείριση και παρέχουν λιγότερο ευνοϊκούς όρους για τους 

δικαιούχους επικουρικής προστασίας από ό,τι για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, οδηγώντας σε 

πρόσθετα εμπόδια λόγω της αστάθειας και της παροδικότητας του καθεστώτος παραμονής τους. Στις 

περισσότερες χώρες, το κράτος παρέχει άδεια παραμονής για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες που 

ισχύει για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας ισχύει μόνο για 

λιγότερο από τρία χρόνια. Οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας πρέπει να ανανεώνουν την άδεια 

διαμονής τους πιο συχνά και οι χώρες συνήθως δεν παραιτούνται, όπως για τους αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες, από την απαίτηση εκπλήρωσης των όρων απόκτησης μόνιμης / μακροχρόνιας διαμονής 

(οικονομικοί πόροι, γλωσσικές γνώσεις, στέγαση, ένταξη, τέλη κ.λπ.). Με λίγες εξαιρέσεις όπως αυτές 

της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας λαμβάνουν επίσης, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση σε σύγκριση με αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες σχετικά με την πρόσβαση στην ιθαγένεια. Ο αριθμός των ετών διαμονής που απαιτείται για 

την πολιτογράφηση, συχνά μειωμένος για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, είναι συνήθως ο ίδιος για 

τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας όπως και για άλλους υπηκόους τρίτων χωρών. Επιπλέον, 

είναι συνήθης πρακτική οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας να είναι επιλέξιμοι μόνο για άδεια 

προσωρινής διαμονής και να τους επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για μόνιμη διαμονή μόνο μετά από 

πέντε χρόνια. Αυτό το νομικό πλαίσιο συνεπάγεται ότι η χρονική περίοδος για την πολιτογράφηση για 
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άτομα υπό επικουρική προστασία είναι διπλάσια από ότι για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Για να 

ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο απαιτείται κατ’ ελάχιστον η προσμέτρηση της χρονικής περιόδου για την 

οποία χορηγήθηκε προσωρινή άδεια διαμονής για τις απαιτήσεις διαμονής της πολιτογράφησης. 

Οι δυσκολίες με τη μορφή διοικητικών εμποδίων είναι πολλές και οι χώρες χάνουν ευκαιρίες για 

την εύκολη επίλυση αυτών και άρα την διευκόλυνση της ένταξης. Τα διοικητικά εμπόδια μπορούν 

να δημιουργήσουν ιδιαίτερα εμπόδια στην ένταξη. Ειδικοί δείκτες αξιολογούν την επικράτηση των 

διοικητικών φραγμών σε διάφορους τομείς, όπως όταν απαιτούνται έγγραφα που αποκτώνται δύσκολα, 

όταν υπάρχουν υπερβολικές καθυστερήσεις και περίοδοι αναμονής, καθώς και όταν οι αποφάσεις 

εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια αυτών που εξετάζουν τις αιτήσεις. Η παράμετρος στην οποία τα 

εμπόδια αυτά είναι περισσότερα μεταξύ των αξιολογούμενων χωρών είναι η στέγαση, όπου όλες οι 

χώρες στις οποίες η κοινωνική στέγαση διαδραματίζει ρόλο στην εξυπηρέτηση των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας δημιουργούν κάποιου είδους εμπόδια. Στις παραμέτρους της απασχόλησης, της 

επαγγελματικής κατάρτισης, της υγείας και της εκπαίδευσης, η κατάσταση είναι κάπως λιγότερο 

ανησυχητική, καθώς σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς, τουλάχιστον έξι έως οκτώ, δηλαδή περίπου 

οι μισές από τις χώρες που αξιολογούνται, είναι απαλλαγμένες από τέτοια εμπόδια. Επίσης, όσον αφορά 

τη διαμονή - τη μία παράμετρο της νομικής ολοκλήρωσης όπου αξιολογούνται τα διοικητικά εμπόδια 
 
- μόνο έξι από τις χώρες εμφανίζονται χωρίς εμπόδια. Ακόμα και στις παραμέτρους της εκμάθησης 

γλωσσών και του κοινωνικού προσανατολισμού, όπου οι πολιτικές έχουν σχεδιαστεί για την 

αντιμετώπιση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, μόνο εννέα χώρες καταφέρνουν να παρέχουν 

τέτοια μαθήματα χωρίς να θέτουν διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση σε αυτά. Οι χώρες που πλήττονται 

λιγότερο από διοικητικά εμπόδια στις επτά παραμέτρους, στις οποίες οι δείκτες αξιολογούν την ύπαρξή 

τους, με έξι τομείς χωρίς κανένα εμπόδιο είναι η Σουηδία και η Ολλανδία, ακολουθούμενες από την 

Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία και την Πολωνία, με πέντε τέτοιες παραμέτρους η 

καθεμιά. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Λετονία, η Ρουμανία και η Σλοβενία είναι οι χώρες 

όπου, το πολύ, δύο από τους τομείς αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένοι από εμπόδια, καθιστώντας τις 

χώρες αυτές χώρες όπου οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας συχνότερα και πιο επίμονα έρχονται 

αντιμέτωποι με καθυστερήσεις, διαδικασίες που επαφίονται στη διακριτική ευχέρεια του των αρμόδιων 

φορέων και προβλήματα που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα απαραίτητων εγγράφων. Οι κυβερνήσεις 

πρέπει να λάβουν υπόψη ότι υπάρχει μια ευκαιρία για τη διευκόλυνση της ένταξης μέσω μέτρων που, 

σε πολλές περιπτώσεις, θα απαιτούσαν την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και τον 

εξορθολογισμό, και τα οποία θα μπορούσαν να επιτευχθούν με σχετικά χαμηλό κόστος. 
 
Συνολικά, το βήμα «Εφαρμογή και συνεργασία» δείχνει τα φτωχότερα αποτελέσματα μεταξύ των 

τριών βημάτων που αξιολογήθηκαν. Συγκεκριμένα, οι χώρες είναι αδύναμες στην ολοκλήρωση 

της ένταξης των προσφύγων και δε διαθέτουν αποτελεσματικές και δεσμευτικές εθνικές 

στρατηγικές. Όσον αφορά τη συνεργασία στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών, η συνολική 

διακυβέρνηση για την ένταξη των προσφύγων και η συμμετοχή της κοινωνίας υποδοχής, σε όλες τις 

χώρες που αξιολογούνται, χωρίς εξαίρεση, εμφανίζεται χειρότερη από ότι στα βήματα που σχετίζονται 

με το νομικό και πολιτικό πλαίσιο. Στο βήμα «Εφαρμογή και Συνεργασία», οι χώρες είτε επιτυγχάνουν 

μεσαίες βαθμολογίες είτε ένα μέσο αποτέλεσμα τόσο χαμηλό που πρέπει να θεωρηθεί δυσμενές. Έτσι, 

οι περισσότερες χώρες που έχουν αξιολογηθεί έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν πριν μπορέσουν να 

θεωρηθούν ότι αναπτύσσουν, συντονίζουν και εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που 

αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ένταξης των προσφύγων και έχει τη στήριξη όλης της κοινωνίας και 

της κυβέρνησης της κάθε χώρας. Τα αποτελέσματα της ένταξης είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. Η έννοια 

της ένταξης των προσφύγων αξιολογείται, καταρχάς, με όρους ειδικής διάστασης, εξετάζοντας την 

ύπαρξη εθνικών στρατηγικών και δεσμεύσεων για τα σχετικά υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς, 

καθώς και την ύπαρξη μηχανισμών παρακολούθησης και επανεξέτασης. Ενώ η πλειονότητα των χωρών 

έχει μια εθνική προσέγγιση για την ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, είναι 

αξιοσημείωτο το πόσο συχνά είναι κατακερματισμένο αυτό το πλαίσιο. Μόνο η Τσεχία, η Ιταλία και η 

Σουηδία συνδυάζουν μια ειδική στρατηγική, υποστηριζόμενη από έναν ειδικό προϋπολογισμό, με 

δεσμεύσεις για διάφορα υπουργεία. Άλλες χώρες ενδέχεται να μην συνδέουν στρατηγικές με έναν 

συγκεκριμένο προϋπολογισμό, να λειτουργούν με ένα συνονθύλευμα εγγράφων από διάφορους τομείς 
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ή να αναθέτουν αρμοδιότητες σε διάφορα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια ελλείψει συνολικής στρατηγικής. 

Η Ουγγαρία, η Γαλλία (κατά τη στιγμή της συλλογής δεδομένων), η Πολωνία και η Σλοβενία εμφανίζονται 

ιδιαίτερα αδύναμες, χωρίς να διαθέτουν καθόλου τέτοια στοιχεία διακυβέρνησης. Επιπλέον, εντός των 

έξι τομέων που σχετίζονται με την κοινωνικο-οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ένταξη, οι δείκτες 

αξιολογούν τους μηχανισμούς της τομεακής ένταξης. Οι συντονισμένες πολυμερείς στρατηγικές για τη 

διευκόλυνση της ένταξης σε έναν συγκεκριμένο τομέα, αποδεικνύεται ότι είναι εξίσου σπάνιες στους 

τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της υγείας, της κοινωνικής 

ασφάλισης και της εκπαίδευσης. Σε καθέναν από αυτούς τους τομείς, μόνο τρεις ή τέσσερις χώρες 

αναγνωρίζεται ότι ακολουθούν πλήρως μια τέτοια στρατηγική που δεσμεύει τα αρμόδια υπουργεία, 

θεσμικά όργανα, περιφερειακές / τοπικές αρχές και ΜΚΟ. Αυτό αφορά μόνο μια περιορισμένη ομάδα 

χωρών, με την Ιταλία, τη Λετονία και τη Σουηδία να διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς σε τέσσερις ή πέντε 

τομείς, και τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία σε τρεις. 

Η συνεργασία και η από κοινού εφαρμογή πολιτικής με την κοινωνία των πολιτών και τα τοπικά 

και περιφερειακά επίπεδα διακυβέρνησης είναι μια χαμένη ευκαιρία στις περισσότερες από τις 

χώρες που αξιολογήθηκαν. Η συνεργασία των ενδιαφερομένων για την εφαρμογή των μέτρων ένταξης 

υπόσχεται καλύτερα στοχευμένες πολιτικές, ανταποκρινόμενες σαφέστερα στις ανάγκες και τις 

προοπτικές των ομάδων στόχων. Με περισσότερη νομιμότητα που απορρέει από την ευρύτερη 

συμμετοχή και με την κοινωνία των πολιτών και τοπικούς / περιφερειακούς φορείς να αναλαμβάνουν 

κάποιο ρόλο, οι πολιτικές μπορούν επίσης να γίνουν πιο βιώσιμες και να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. 

Επομένως, σε όλες τις παραμέτρους της στέγασης, της απασχόλησης, της επαγγελματικής κατάρτισης, 

της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης και της εκπαίδευσης, οι δείκτες αξιολογούν το κατά πόσον 

υπάρχουν εταιρικές σχέσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι κεντρικές κυβερνήσεις υποστηρίζουν ενεργά 

τους εμπλεκόμενους φορείς και τους παρέχουν μέσα, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν καλύτερα 

τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Όσον αφορά την υποστήριξη σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο διακυβέρνησης, μια τέτοια ενεργή υποστήριξη είναι μάλλον σπάνια μεταξύ των χωρών που 

αξιολογούνται. Αν μη τι άλλο, η εκπαίδευση και η κοινωνική ασφάλιση αντιπροσωπεύουν τους τομείς, 

τους οποίους οι κεντρικές κυβερνήσεις υποστηρίζουν περισσότερο, με έξι χώρες να παρέχουν και μέσα. 

Στις παραμέτρους της στέγασης, της απασχόλησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της υγείας, ο 

αριθμός πέφτει σε τρεις ή τέσσερις χώρες. Η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Σουηδία δείχνουν μια 

συστηματική προσέγγιση, καθώς σε καθεμία από αυτές τις χώρες, σε τέσσερις ή ακόμη και πέντε (στη 

Σουηδία) παραμέτρους παρέχεται αυτό το είδος κυβερνητικής βοήθειας για τις υπο-εθνικές κυβερνήσεις. 

Στην Τσεχία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, αυτό συμβαίνει μόνο σε μία ή δύο 

παραμέτρους πολιτικής. Όσον αφορά τις ΜΚΟ που λαμβάνουν ενεργή υποστήριξη από την κεντρική 

κυβέρνηση για τη βοήθεια που παρέχουν στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η συνολική εικόνα 

είναι κάπως πιο αισιόδοξη. Στην επαγγελματική κατάρτιση, την κοινωνική ασφάλιση και τα καθήκοντα 

που σχετίζονται με την υγεία, εννέα ή δέκα από τις κυβερνήσεις που αξιολογούνται υποστηρίζουν την 

κοινωνία των πολιτών. Στους τομείς της στέγασης, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης, τέσσερις 

έως έξι χώρες υποστηρίζουν ενεργά την κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές της. Στην Τσεχία, τη 

Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία και Σλοβενία, αυτό συμβαίνει σε τρεις ή τέσσερεις από τις έξι παραμέτρους 

πολιτικής, ενώ στην Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία, 

υπάρχει υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών σε τουλάχιστον μία ή δύο παραμέτρους. Ωστόσο, 

συχνά αυτά τα μέσα παρέχονται με ασυνεχή τρόπο, και οι ΜΚΟ δεν διαθέτουν ένα σταθερό, 

μακροπρόθεσμο πλαίσιο για τη λήψη κυβερνητικής υποστήριξης. Ειδικότερα, στους τομείς της 

επαγγελματικής κατάρτισης, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης (επίδομα τη φτώχειας), τα 

κυβερνητικά μέσα για την κοινωνία των πολιτών παρέχονται ως επί το πλείστον μόνο σε ad hoc βάση. 
 
Η αποδοτικότητα των ενεργειών των χωρών είναι μέτρια στην καλύτερη περίπτωση και κακή 

στις περισσότερες περιπτώσεις σε ότι αφορά την ενίσχυση της συμμετοχής των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας, τη συμμετοχή των κοινωνιών υποδοχής στη διαδικασία ένταξης και την 

αναγνώριση του αμφίδρομου χαρακτήρα της ένταξης. Οι χώρες που αξιολογούνται αποτυγχάνουν 

σε πολύ μεγάλο βαθμό να χτίσουν τις γέφυρες που θα βοηθούσαν να φέρουν κοντά τους άτομα που 

επωφελούνται από τη διεθνή προστασία και την κοινωνία υποδοχής. Μόνο στην Πορτογαλία και τη 
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Σουηδία συνιστά εθνική στρατηγική η ρητή πρόσκληση για ενεργή συμμετοχή των πολιτών, ενώ η 

στρατηγική τεσσάρων περαιτέρω χωρών εστιάζει, τουλάχιστον, στην ανοχή και αποδοχή των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας εκ μέρους των πολιτών τους. Σε έξι από τις 14 χώρες έχουν υπάρξει 

δημόσια χρηματοδοτούμενες εκστρατείες που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 

την κατάσταση και τις ανάγκες των προσφύγων. Σε όλες τις χώρες που αξιολογήθηκαν, η ενθάρρυνση 

και η υποστήριξη εθελοντικών πρωτοβουλιών συμπληρωματικά με τις δημόσιες πολιτικές είναι σχεδόν 

απούσα από την πλευρά των κεντρικών κυβερνήσεων και παρέχεται, στο βαθμό που παρέχεται, σε 

τοπικό επίπεδο ή μέσω ad hoc έργων. Καμία από τις χώρες που αξιολογήθηκαν δε θα θεωρεί τον 

εθελοντισμό  κρίσιμο για την επίτευξη της ταχύτερης ένταξης που αξίζει να υποστηριχθεί με πόρους ή 

να γίνει μέρος της συνολικής προσέγγισης της χώρας για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας. Επίσης, ούτε η συμμετοχή των προσφύγων στα κοινά και η ενίσχυση της ενταξής τους 

στην κοινωνία δεν υποστηρίζονται. Μόνο η Ολλανδία και η Σουηδία μπορούν να θεωρηθούν ότι 

ενθαρρύνουν συστηματικά τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να συμμετέχουν στα κοινά 

δραστηριότητες ή / και σε εθελοντική εργασία, ενώ σε άλλες έξι χώρες, η υποστήριξη τέτοιων 

πρωτοβουλιών εξαρτάται από την κοινωνία των πολιτών ή λαμβάνει χώρα σε τοπικό επίπεδο. Η 

διαβούλευση με τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας για θέματα ένταξής τους και για τις πολιτικές 

που στοχεύουν στην ένταξή τους είναι σχεδόν άγνωστη, με την ένταξη των προσφύγων, στην καλύτερη 

περίπτωση, να συνιστά απλώς ένα ακόμη θέμα για τους γενικούς συμβουλευτικούς φορείς ένταξης των 

μεταναστών. Από τα αποτελέσματα των δεικτών του NIEM σε 14 χώρες που είναι μάλλον 

αντιπροσωπευτικές ολόκληρης της ΕΕ, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η ενίσχυση της συμμετοχής και 

της αμοιβαίας εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης κοινωνίας υποδοχής και προσφύγων είναι το πιο 

αδύναμο σημείο των πολιτικών ένταξης των προσφύγων στην Ευρώπη.
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Αντίκτυπος της υποδοχής στην ένταξη 
 

Το NIEM αξιολογεί το ισχύον πλαίσιο για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

μετά την αναγνώριση της ιδιότητάς τους. Η διαδικασία του ασύλου, οι προϋποθέσεις και οι 

διατάξεις της είναι γενικά εκτός του πεδίου της έρευνας. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει (ή δε 

συμβαίνει) όσο οι αιτούντες άσυλο περιμένουν την απόφαση έχει σημαντικές συνέπειες για 

τη διαδικασία της ένταξης. Ένα σύνολο ειδικών δεικτών, επομένως, χρησιμοποιείται στη  

διερεύνηση του αντίκτυπου της υποδοχής στην ένταξη, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας 

των διαδικασιών ασύλου και της ύπαρξης διαδικασιών για τον προσδιορισμό των αιτούντων 

με ειδικές ανάγκες υποδοχής. 
 

Βάσει των στατιστικών στοιχείων του 2016, σε όλες τις χώρες που υπάρχουν διαθέσιμα 

δεδομένα, η μέση διάρκεια της διαδικασίας ασύλου για την τελική απόφαση ήταν 

μικρότερη από έξι μήνες ή, μπορούσε να φτάσει μέχρι και έως ένα έτος. Εννέα χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της 

Λιθουανίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Σλοβενίας, βρέθηκε ότι 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Άρθρου 31 (3) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη 

διαδικασία ασύλου, η οποία απαιτεί η συνολική μέση διάρκεια μιας διαδικασίας ασύλου να 

είναι κάτω των έξι μηνών, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ότι οι αποφάσεις υψηλής ποιότητας 

σε μακρόχρονες υποθέσεις συνεπάγονται μεγαλύτερη διάρκεια. Στην Τσεχία, την Ιταλία, την 

Ισπανία και τη Σουηδία, η μέση διάρκεια της διαδικασίας ασύλου ήταν μεταξύ έξι και δώδεκα 

μηνών, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για την Πορτογαλία. Δεδομένα σχετικά με τις τελικές 

αποφάσεις που ελήφθησαν είτε τους πρώτους έξι μήνες είτε στη συνέχεια των τριών μηνών 

που ακολούθησαν δεν ήταν διαθέσιμα στη Λετονία, την Πορτογαλία και την Ισπανία και στην 

Ιταλία. Για τις χώρες αυτές υπάρχουν μόνο εκτιμήσεις για τοι θέμα αυτό. 
 

Όσον αφορά τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αιτούντων άσυλο με ειδικές ανάγκες 

υποδοχής, η πλειονότητα των χωρών που αξιολογούνται έχει υιοθετήσει τη νομική 

υποχρέωση διενέργειας ατομικής αξιολόγησης, οδηγώντας σε ευνοϊκότερους διαδικαστικούς 

κανόνες. Αυτό ισχύει στην Τσεχία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, την 

Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Ενώ στη Λετονία, την Πολωνία, τη 

Ρουμανία και τη Σλοβενία, τέτοιες εκτιμήσεις για ειδικές ανάγκες υπάρχουν χωρίς να οδηγούν 

σε ευνοϊκότερες διαδικασίες, ενώ μόνο στην Ιταλία η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει καθόλου. 
 

Πέρα από αυτούς τους δείκτες, το NIEM διερευνά τον αντίκτυπο της υποδοχής στην ένταξη 

και τις συνθηκες για τους αιτούντες άσυλο σε επιλεγμένους δείκτες σε πέντε παραμέτρους: 

απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση, 

εκπαίδευση, υγεία, καθώς και εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικό προσανατολισμό. Η πρώτη 

ενημέρωση του NIEM αναμένεται να περιλαμβάνει περαιτέρω αναλύσεις σε αυτό το θέμα.
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Μέρος II 
 

Αποτελέσματα στις παραμέτρους 

ένταξης του NIEM 
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4 Ένταξη 
 

 

Η ανάπτυξη, ο συντονισμός και η εφαρμογή μιας απάντησης των κυβερνήσεων στο έργο της ένταξης 

των δικαιούχων διεθνούς προστασίας ξεκινά με την αναγνώριση μιας ομάδας ειδικών αναγκών στη 

γενική νομοθεσία και την εντολή σε όλα τα σχετικά υπουργεία και οργανισμούς να συμπεριλάβουν στο 

έργο τους την προστασία και την ένταξη. Μια εθνική στρατηγική μπορεί να καθοδηγήσει πολιτικές και 

δράσεις που εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς πολιτικής και να δεσμεύσει όχι μόνο τις εθνικές αρχές 

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 εξειδίκευση και τη γνώση των εμπλεκόμενων φορέων στην 

ένταξη. 

 

4.1 Επισκόπηση των αποτελεσμάτων 
 

Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία  

 
 λιγότερο ευνοϊκά    Περισσότερο ευνοϊκά 

 

SL  NL     
 

PL  LT  

RO LV    CZ PTSE ΙΤ 
 

FR HU GR ES 
  

 
 
 
 
 
 

 

Τι απαιτούν η ΕΕ και το διεθνές δίκαιο 

 

Οι μη δεσμευτικοί κανόνες της ΕΕ προβλέπουν την ένταξη στο πλαίσιο των 

Κοινών Βασικών Αρχών για την Πολιτική Ένταξης των Μεταναστών στην ΕΕ, 

που έχουν συμφωνηθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με την έκτη αρχή, η 

πρόσβαση των μεταναστών σε ιδρύματα και θεσμούς, καθώς και σε δημόσια 

και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες, σε ισότιμη βάση με τους υπηκόους της 

χώρας υποδοχής και χωρίς διακρίσεις, αποτελεί κρίσιμο θεμέλιο για την 

καλύτερη ένταξη. Επιπλέον, η δέκατη αρχή ορίζει ότι οι πολιτικές ένταξης και 

τα μέτρα ένταξης σε όλα τα σχετικά χαρτοφυλάκια πολιτικής και επίπεδα 

διακυβέρνησης και δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό ζήτημα στη 

διαμόρφωση και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής. 
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4.2 Δείκτες του NIEM για την παράμετρο της ένταξης  

 

      Οι δείκτες που αξιολογήθηκαν στη βασική έρευνα  
Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία 

 
o Εθνική στρατηγική για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

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

o Παρακολούθηση και αναθεώρηση των πολιτικών για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας 

 

 

4.3 Κύρια αποτελέσματα 

 

Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία 

 

Εθνική στρατηγική για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
 
Λόγω του ιδιαίτερου πλαισίου της άφιξής τους, αυτών που πιθανόν υπέμειναν και το ειδικό νομικό 

καθεστώς τους, η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας συνοδεύεται από ανάγκες και 

προκλήσεις που τους ξεχωρίζουν από άλλες ομάδες μεταναστών. Για την αντιμετώπιση αυτών των 

αναγκών και προκλήσεων με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, απαιτείται από τις κυβερνήσεις μια εθνική 

στρατηγική για την καθοδήγηση πολιτικών και δράσεων που θα εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς 

πολιτικής που σχετίζονται με την ένταξη των προσφύγων. Μια τέτοια στρατηγική μπορεί να είναι είτε 

ένα έγγραφο πολιτικής αφιερωμένο στην ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας είτε μπορεί να 

είναι ένα ειδικό κομμάτι μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των μεταναστών που 

αναφέρεται σαφώς  και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, για να είναι 

αποτελεσματική, η στρατηγική πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένους εθνικούς προϋπολογισμούς που 

επιτρέπουν μια συνεχή στήριξη και οι οποίοι υπερβαίνουν τη χρηματοδότηση που παρέχεται από την 

ΕΕ ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. 
 
Με αυτό ως σημείο αναφοράς, μεταξύ των χωρών που αξιολογήθηκαν, μόνο η Τσεχία, η Ιταλία, η 

Ρουμανία, η Ισπανία και η Σουηδία είχαν εθνική στρατηγική για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας ήδη από τις αρχές του 2017 (με τη Γαλλία να υιοθετεί μια στρατηγική το 2018). Από αυτές 

τις χώρες, η Τσεχία και η Ισπανία έχουν πλαίσια ένταξης προσφύγων που διαφέρουν πολύ από τις 

πολιτικές που ισχύουν για άλλους υπηκόους τρίτων χωρών και συνεπάγονται συγκεκριμένα θεσμικά 

πλαίσια προς εφαρμογή. Ωστόσο, στην Ισπανία, η ολοκληρωμένη στρατηγική ένταξης που αφορά σε 

αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, στην πράξη πάσχει από το γεγονός ότι καλύπτει 

κατά κύριο λόγο τους αιτούντες άσυλο και όχι τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας λόγω του χρονικού 

ορίου για την παροχή υπηρεσιών ένταξης. Η Λετονία είναι το παράδειγμα μιας χώρας όπου υπάρχει 

εθνική στρατηγική (με το πρόσχημα ενός σχεδίου δράσης για άτομα υπό διεθνή προστασία), αλλά όπου 

οι πολιτικές και η εφαρμογή εξαρτώνται πλήρως από τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Η Ρουμανία, από 

την άλλη πλευρά, έχει μια γενική στρατηγική μετανάστευσης με επιμέρους κεφάλαια για το άσυλο και 

την ένταξη, ενώ στην Ουγγαρία μια στρατηγική μετανάστευσης από το 2013 αποσκοπούσε στην 

ανάπτυξη μιας στρατηγικής ένταξης προσφύγων, η οποία, ωστόσο, δεν υλοποιήθηκε. Από τις χώρες 

που δεν διαθέτουν επίσημα υιοθετημένη εθνική στρατηγική ένταξης, ειδικά για τις ανάγκες των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ολλανδία έχουν γενικές πολιτικές που 

αφορούν την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών που εφαρμόζονται και στους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας. Παρόλο που τα παραπάνω πλαίσια ενδέχεται να προβλέπουν ειδικές διατάξεις ή 

διευκολύνσεις για άτομα υπό διεθνή προστασία, υπολείπονται μιας ειδικής εθνικής στρατηγικής, 

βασισμένης στις ανάγκες για την ένταξη των προσφύγων. 

 

41



 
  

 

CZ  ES    FR ΙΤ LT   PT 

 
Εθνική στρατηγική για την ένταξη των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας με 
συγκεκριμένο εθνικό προϋπολογισμό 
 

 

RO  SE  
 

 

LV 

 
FR: εισήχθη το 2018;  
LT, PT: διασκορπισμένες διατάξεις που δεν συνιστούν στρατηγική  
 

 
Εθνική στρατηγική για την ένταξη  
των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που δε διαθέτουν 
συγκεκριμένο εθνικό προϋπολογισμό
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Σε μια άλλη ομάδα χωρών, αποσπασματικές διατάξεις και κανονισμοί διέπουν τις προσπάθειες ένταξης 

των προσφύγων, που όμως δε μπορούν να αντικαταστήσουν μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική. Στη 

Λιθουανία, χρησιμοποιείται ένα πολυσυμμετοχικό στρατηγικό έγγραφο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 

ενός έργου χρηματοδοτούμενου από το AMIF, το οποίο ενημερώνει τα επόμενα προγράμματα ένταξης 

και μια σειρά κανόνων που δεσμεύουν τα υπουργεία και τους δήμους. Στην Πορτογαλία, ένα 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας από το 2012 παρείχε στρατηγική καθοδήγηση υπό την εποπτεία των 

Υπουργείων Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Εσωτερικών. Δέσμευσε τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης και στήριξης της απασχόλησης, την υπηρεσία αλλοδαπών, τους δήμους, τις 

φιλανθρωπικές οργανώσεις, τον Ύπατο Αρμοστή για τη Μετανάστευση και το Συμβούλιο Προσφύγων 

της Πορτογαλίας να εφαρμόσουν από κοινού μέτρα ένταξης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 

Επιπλέον, Η Πορτογαλία έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική για τα επανεγκατεστημένα άτομα, καθώς και 

μια διοργανική ομάδα εργασίας για την ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση, η οποία ασχολείται 

επίσης με άτομα που έχουν μεταφερθεί από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Στην Πολωνία και τη Σλοβενία, 

δεν υπάρχουν καθόλου γενικές στρατηγικές και διατάξεις σχετικά με τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί 

καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρική προστασία, αλλά περιλαμβάνονται στην τομεακή νομοθεσία, όπως 

για την κοινωνική πρόνοια, την εκπαίδευση και την απασχόληση. 

  

Δεσμεύσεις στην εθνική στρατηγική για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

 

Η ποιότητα μιας εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μπορεί να 

κριθεί από τον βαθμό στον οποίο δεσμεύει όλα τα σχετικά υπουργεία και καθορίζει τις ευθύνες των 

τοπικών / περιφερειακών αρχών και των κοινωνικών εταίρων. Μεταξύ των χωρών που αξιολογήθηκαν, 

η Τσεχία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Σουηδία έχουν εθνικά πλαίσια 

που αναθέτουν συγκεκριμένες ευθύνες σε υπουργεία (όπως εκπαίδευση, απασχόληση ή στέγαση) 

εκτός από το υπουργείο με πρωταρχική ή συντονιστική ευθύνη στον τομέα της ένταξης. Στην 

Πορτογαλία, οι δεσμεύσεις των υπουργείων αφορούν μόνο στο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής της 

εθνικής στρατηγικής για τα επανεγκατεστημένα άτομα και της ομάδας εργασίας που σχετίζεται με την 

ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση. Στην Ισπανία, οι αρμόδιες κυβερνητικές αρχές αποτελούν 

μέρος της δομής διακυβέρνησης για τη στρατηγική ένταξης, η οποία, ωστόσο, στερείται απλών και 

σαφών διατάξεων σχετικά με τον ρόλο των διαφόρων υπουργείων. Η Ολλανδία, από την άλλη πλευρά, 

αποτελεί παράδειγμα όπου, παρά την έλλειψη σαφούς εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας, τα αρμόδια υπουργεία εμπλέκονται, ωστόσο, στον συγκεκριμένο 

τομέα (με ειδικές διατάξεις και μέτρα που εφαρμόζονται π.χ. στην υγεία, την εκπαίδευση και στέγαση). 

 
 

CZ  GR   IT   LT   LV   NL   PT  

 

 
Η στρατηγική δεσμεύει τα σχετικά 

υπουργεία (π.χ. εκπαίδευση, 

απασχόληση, στέγαση, εσωτερικό, 

δικαιοσύνη κ.λπ.)  

RO SE  

  
NL, PT: δέσμευση υπουργείων με απουσία  
εθνικής στρατηγικής  
 

 

CZ  GR   IT LT   LV   NL   PT  

 
 
 
Η στρατηγική δεσμεύει τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές 
  

SE  
 
 

 

ΙΤ SE 

 
NL, PT: δέσμευση υπουργείων με απουσία  
εθνικής στρατηγικής  
 

 

Η στρατηγική δεσμεύει τους κοινωνικούς 
εταίρους  
(συνδικάτα, εργοδότες και επαγγελματικές  
ενώσεις κ.λπ.) 
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Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν αναλάβει ρόλο στις εθνικές στρατηγικές της Τσεχίας, της 

Ελλάδας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Σουηδίας. Στη Σουηδία, ακόμη και 

σημαντικές ευθύνες για την ένταξη των προσφύγων ανατίθενται σε δήμους, κάτι που ισχύει και στην 

Ιταλία, όσον αφορά το σύστημα υποδοχής SPRAR υπό κοινό έλεγχο εθνικής / τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Στην Ολλανδία, ομοίως, οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή των πολιτικών 

ένταξης που αφορούν συγκεκριμένα τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αλλά λειτουργούν και πάλι 

ελλείψει ενός ολοκληρωμένου και τυποποιημένου εθνικού πλαισίου πολιτικής. Στην ανομοιογενή 

διακυβέρνηση της Πορτογαλίας για την ένταξη προσφύγων, στο τοπικό επίπεδο έχουν ανατεθεί 

αρμοδιότητες κυρίως στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας πολλών εμπλεκόμενων φορέων που 

περιλαμβάνει την εθνική ένωση δήμων και επέφερε συντονισμό μεταξύ των τοπικών συμβουλίων και 

των περιφερειακών κρατικών αρχών, δημιουργώντας επίσης πρόσθετα περιφερειακά πρωτόκολλα σε 

ορισμένες περιοχές. 
 
Ένας ειδικός ρόλος για κοινωνικούς εταίρους, όπως τα συνδικάτα, οι εργοδοτικές οργανώσεις και οι 

επαγγελματικές ενώσεις, επισημοποιείται μόνο στις εθνικές στρατηγικές της Ιταλίας και της Σουηδίας. 

Στην Ιταλία, αυτό λαμβάνει τη μορφή συμμετοχής σε μια εθνική στρογγυλή τράπεζα συντονισμού, στην 

οποία συμμετέχουν διάφορα αρμόδια υπουργεία, τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλοι 

εμπλεκόμενοι φορείς για τον καθορισμό των συνολικών στρατηγικών ένταξης. Μια τριμερής επιτροπή 

εργασίας στην Ισπανία, στην οποία συμμετέχουν διάφορα υπουργεία, ημι-κρατικοί φορείς και 

κοινωνικοί εταίροι, ασχολήθηκε γενικά με θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, αλλά όχι στο 

πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. 

 

Παρακολούθηση και επανεξέταση των πολιτικών για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας 
 
Για να είναι αποτελεσματικές και να έχουν βιώσιμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, οι πολιτικές πρέπει 

να αναθεωρούνται συνεχώς και να αναπτύσσονται περαιτέρω σε μια διαδικασία που καλύπτει 

ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αξιολογούν τα αποτελέσματα και τον 

αντίκτυπο των πολιτικών, να παρακολουθούν τον τρόπο εφαρμογής τους και να είναι ανοιχτές στις 

συμβουλές των εμπλεκόμενων φορέων με βάση την εμπειρογνωμοσύνη τους. Μολονότι στο πλαίσιο 

της συνήθους διαδικασίας στη σύγχρονη χάραξη δημόσιας πολιτικής, όσον αφορά την ένταξη των 

προσφύγων, οι χώρες που αξιολογήθηκαν δεν καταφέρνουν συνήθως να επιτύχουν αυτό το σημείο 

αναφοράς. Μόνο στην Τσεχία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία προβλέπεται ένας 

τακτικός μηχανισμός που επιτρέπει στο υπουργείο που είναι υπεύθυνο για την ένταξη των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας να παρακολουθεί τα αποτελέσματα της ένταξης. Ωστόσο, για παράδειγμα, στη 

Σουηδία, οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της ένταξης 

και την αναφορά τους στην κυβέρνηση, στη Ρουμανία, η παρακολούθηση της εφαρμογής της 

στρατηγικής για τη μετανάστευση αποτελεί περισσότερο μια πρόθεση παρά μια πραγματικότητα. 

Παρόλο που περιγράφεται στη στρατηγική, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη πλήρης αξιολόγηση και 

αναθεώρηση. 
 
Η Ιταλία και η Λετονία είναι οι μόνες χώρες όπου ο μηχανισμός επανεξέτασης της εφαρμογής της 

στρατηγικής ένταξης περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα εταίρων, όπως ΜΚΟ, συνδικάτα, ερευνητικά 

ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις κ.λπ. Κάθε δύο χρόνια, μία συντονιστική στρογγυλή τράπεζα 

εξετάζει και ορίζει τους στόχους του εθνικού σχεδίου ένταξης στην Ιταλία. Όσον αφορά το σύστημα 

υποδοχής SPRAR, αυτή η αναθεώρηση στηρίζεται σε μια βάση δεδομένων και στην παρακολούθηση 

των δικαιούχων στις τοπικές εγκαταστάσεις υποδοχής. Ο μηχανισμός αναθεώρησης της Λετονίας, που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του 2014, περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα ευρύ πλαίσιο 

διακυβέρνησης. Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πρόνοιας, οι ομάδες εργασίας που συζητούν την 

εφαρμογή του σχεδίου δράσης συναντώνται κάθε τρεις μήνες με τα καθήκοντα που καθορίζονται στο 

σχέδιο δράσης να χρησιμεύουν ως πλαίσιο για την αξιολόγηση της προόδου που σημειώνει κάθε ένα 

από τα αρμόδια όργανα. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι ΜΚΟ συμμετέχουν στη διαδικασία 

παρακολούθησης, καθώς και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, τόσο σε ad hoc 

ομάδες εργασίας όσο και στο πλαίσιο της τριμηνιαίας ομάδας εργασίας. 
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             CZ   IT    LV   RO   ΝΑ  
 
 
 

 

ΙΤ  LV  
 
 
 
 

 

LV 

 
Τακτικός μηχανισμός για την παρακολούθηση 
των αποτελέσματα της ένταξης των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας  
RO: πρόκειται να εφαρμοστεί  

 

Τακτικός μηχανισμός για την επανεξέταση της 
εφαρμογής της στρατηγικής ένταξης σε 
συντονισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς 
(υπουργεία, ΜΚΟ, κοινωνικοί εταίροι, έρευνα, 
ιδρύματα κ.λπ.)  

 

Κυβερνητική υποχρέωση ανταπόκρισης  
στις συμβουλές και τις συστάσεις 

των περιφερειακών και τοπικών 

αρχών και των ειδικών ΜΚΟ 
 

 
Ενώ σε οκτώ από τις χώρες που αξιολογούνται δεν υπάρχουν καθόλου μηχανισμοί παρακολούθησης 

ή επανεξέτασης για τις πολιτικές ένταξης των προσφύγων, η Ολλανδία και η Πορτογαλία πρέπει να 

συγκαταλέγονται στις χώρες όπου υπάρχουν εθνικά πλαίσια παρακολούθησης για την ένταξη των 

μεταναστών αλλά δεν επικεντρώνονται συγκεκριμένα στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Εδώ, η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προσπάθειας ένταξης των προσφύγων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε ad hoc βάση, περιοριζόμενη σε συγκεκριμένους τομείς όπως η απασχόληση και 

να διεξαχθεί από ερευνητικά ιδρύματα ή ΜΚΟ. 
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5 Κατοικία 

 
 

Το καθεστώς ασφαλούς διαμονής αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξη σε όλους τους τομείς 

της ζωής, καθώς παρέχει στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας σταθερότητα στη νέα χώρα και 

διασφαλίζει δικαιώματα και μεταχείριση ίση με αυτά των εθνικών πολιτών. Η απόκτηση μακροχρόνιας 

διαμονής διασφαλίζει περαιτέρω το καθεστώς και τα πρόσθετα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ. Όπου υπάρχει μακροπρόθεσμη προοπτική, οι 

εργοδότες, οι εθνικοί και τοπικοί φορείς ενθαρρύνονται να αφιερώσουν χρόνο και χρήμα στη διαδικασία 

ένταξης και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είναι πιο πιθανό να προσληφθούν και να εκπαιδευτούν 

και να προστατεύονται καλύτερα από την εκμετάλλευση και την ανεπαρκή στέγαση. Η κατοχή ασφαλούς 

ή μακροπρόθεσμης άδειας παίζει ρόλο σε έναν εκπληκτικό αριθμό υπηρεσιών και συναλλαγών, όπως 

το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, η αναζήτηση επιχειρηματικού δανείου ή η απόκτηση 

συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας.  

 

5.1 Επισκόπηση των αποτελεσμάτων  
 

Βήμα: Καθορισμός του νομικού πλαισίου 
 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες 

 
 λιγότερο ευνοϊκά περισσότερο ευνοϊκά   

 
ES SL   

RO LV PT   
HU GR SE      NL  PL CZ   FR ΙΤ LT  

 
 
 

 

Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας 
 

 λιγότερο ευνοϊκά περισσότερο ευνοϊκά   
 

PL RO   
LV SE GR NL   
HU SL   CZ    FR LT PT   IΤ ES  
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Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής 

 

Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  
 

λιγότερο ευνοϊκά περισσότερο ευνοϊκά 
 

  ES 
 

  SL 
 

PL 

ROFR GR HU IT     LV SE 

PT 
 

CZ NL LT 
  

 

 

 
Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας 

 
 λιγότερο ευνοϊκό πιο ευνοϊκή   

 
PL LT ES   

SL CZ            ROFR GRHU IT      LV SE              NLPT  
 
 
 
 

Τι απαιτούν η ΕΕ και το διεθνές δίκαιο 

 

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

μακροπρόθεσμη προοπτική που είναι σχετικά ασφαλής και βελτιώνεται 

γρήγορα με την πάροδο του χρόνου. Μετά την αναγνώριση, οι πρόσφυγες 

λαμβάνουν ανανεώσιμη άδεια διαμονής τουλάχιστον τριών ετών σύμφωνα με 

το άρθρο 24 της Οδηγίας Προσόντων. Λιγότερο ευνοϊκοί όροι ισχύουν για τα 

μέλη της οικογένειάς τους και για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. 

Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να λάβουν μια ανανεώσιμη άδεια διαμονής 

για μικρότερο χρονικό διάστημα, ενώ οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας 

μπορούν να επωφεληθούν από μια αρχική άδεια διαμονής ενός έτους που 

οφείλει να παραταθεί σε δύο έτη μετά την ανανέωση. Η μακροχρόνια διαμονή 

στην ΕΕ παρέχεται ως δικαίωμα μετά από πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής, εάν 

οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είναι σε θέση να πληρούν ρεαλιστικές 

οικονομικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις καθώς και ενδεχόμενες 

προϋποθέσεις ένταξης σύμφωνα με την Οδηγία για τη Μακροπρόθεσμη 

Διαμονή. Μετά την απόφαση P και S του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (CJEU), οι προϋποθέσεις που τίθενται δεν μπορούν να είναι  

δυσανάλογες και δεν μπορούν απλώς να αποτελούν εμπόδιο για να γίνουν επί 

μακρόν διαμένοντες. Οι απαιτήσεις πρέπει να προάγουν την ένταξη των 

μεταναστών στην πράξη και δεν μπορούν να έχουν αποθαρρυντικούς στόχους 

ή αποτελέσματα. Πρέπει να διασφαλίζεται αποτελεσματική πρόσβαση σε 

δωρεάν μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό για τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας. Στη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

συγκεκριμένες ατομικά χαρακτηριστικά του καθενός (ηλικία, αναλφαβητισμός, 

επίπεδο εκπαίδευσης). Για παράδειγμα, δεν μπορεί να τους ζητηθεί να 

πληρώσουν υπερβολικά τέλη, να αποδείξουν δυσανάλογα υψηλά επίπεδα 

γλωσσομάθειας ή πολιτειακών γνώσεων, να κάνουν υποχρεωτικά και 

δαπανηρά μαθήματα ή να 

 

 

 

48



 

 πληρώσουν υψηλά πρόστιμα, καθώς όλες αυτές οι απαιτήσεις περιορίζουν 

παρά ενθαρρύνουν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να αποδείξουν την 

προθυμία τους να συμμετάσχουν στη νέα τους κοινωνία. 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, ιδίως, για την επιτάχυνση 

της πολιτογράφησής τους και τη μείωση του κόστους της πολιτογράφησης. 

Επομένως, η υποχρέωση προστασίας των προσφύγων περιλαμβάνει την 

υποχρέωση διευκόλυνσης όλων των βημάτων της διαδικασίας ένταξης και 

πολιτογράφησης. 

 

 

 

5.2 Δείκτες του NIEM για την παράμετρο της διαμονής  

 

Οι δείκτες αξιολογήθηκαν στην έρευνα βάσης   
Βήμα: Καθορισμός του νομικού πλαισίου    
o Τύπος και διάρκεια άδειας διαμονής κατά την αναγνώριση  
o Ανανέωση άδειας διαμονής 

 
o Προϋποθέσεις διαμονής για χορήγηση μόνιμης / μακροχρόνιας διαμονής  
o Προϋποθέσεις διευκόλυνσης για μόνιμη / μακροχρόνια διαμονή 

 
o Προϋποθέσεις διευκόλυνσης συνθήκες για ευάλωτα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για 

μόνιμη / μακροχρόνια διαμονή 

  
Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής  
o Διοικητικά εμπόδια στη μόνιμη / μακροχρόνια διαμονή  
o Τέλη και έξοδα απόκτησης μόνιμης / μακροχρόνιας διαμονής  

 
 
 
 
 

Δείκτες με κενά δεδομένων που δεν επιτρέπουν συγκριτική αξιολόγηση 
 

Βήμα: Αξιόπιστα δεδομένα και αξιολόγηση 
 

o Ποσοστό αποδοχής για μόνιμη / μακροχρόνια διαμονή  
o Λόγοι απόρριψης μόνιμης / μακροχρόνιας διαμονής  
Βήμα: Παροχή οικονομικών και ανθρώπινων πόρων  
o Προϋπολογισμοί για νομική συνδρομή και υποστήριξη 

 
 
 

 

 

5.3 Κύρια αποτελέσματα 

 

Βήμα: Καθορισμός του νομικού πλαισίου 

 

Τύπος και διάρκεια άδειας διαμονής κατά την αναγνώριση 
 
Ο τύπος της άδειας διαμονής που παρέχεται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας σε εθνικό 

επίπεδο διαφέρει σημαντικά μεταξύ των προσφύγων και των δικαιούχων επικουρικής προστασίας. Σε 

όλες σχεδόν τις χώρες, το κράτος παρέχει στους πρόσφυγες άδειες διαμονής που ισχύουν για 

τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας λαμβάνουν άδειες παραμονής 
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που ισχύουν μόνο για τρία χρόνια ή λιγότερο. Αντιθέτως, στην Ολλανδία, την Ισπανία και την Ιταλία, ο 

νόμος προβλέπει την ίδια μεταχείριση και για τις δύο κατηγορίες και αναγνωρίζει άδεια διαμονής πέντε 

ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άδειες διαμονής που ισχύουν για λιγότερο από τρία χρόνια για τους 

δικαιούχους επικουρικής προστασίας ορίζονται στα νομικά πλαίσια της Τσεχίας, της Γαλλίας, της 

Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σουηδίας. Στη Σουηδία, 

σύμφωνα με τον προσωρινό νόμο που τέθηκε σε ισχύ το 2016, οι πρόσφυγες λαμβάνουν μόνο τριετή 

άδεια προσωρινής διαμονής, ενώ πριν από αυτήν τη νομοθετική αλλαγή, όλοι οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας μπορούσαν να λάβουν άδεια μόνιμης διαμονής. 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  

 

CZ  ES   FR I TL   ΙT    LV  NL
   

 

PT   SL 

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας  

 
 
 
 
 

 

Τουλάχιστον 5 χρόνια άδεια 

παραμονής για δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας 

 

 

ES IT   NL  
 
 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  

 

GR  HU  PL   RO  SE Τουλάχιστον 3 χρόνια άδεια 
διαμονής για δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας 

 

 
 

Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας  

 
  

 

GR  HU  PT  
 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  

 

 

 Η άδεια διαμονής ισχύει 
για λιγότερο από 3 χρόνια Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας  

 

CZ  FR   LT   LV   PL   RO  
 

SE   SL 
 

 

Ανανέωση άδειας διαμονής 
 
Σε όλες τις χώρες που αξιολογήθηκαν, είναι απαιτείται να ανανεώνονται οι άδειες διαμονής των 

δικαιούχων επικουρικής προστασίας. Στην Τσεχία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία, η άδεια 

διαμονής ανανεώνεται αυτόματα μόνο για τους πρόσφυγες, ενώ για τους δικαιούχους επικουρικής 

προστασίας, η άδεια ανανεώνεται κατόπιν αίτησης όταν πληρούνται οι πρόσθετοι υποχρεωτικοί όροι. 

Στη Σλοβενία, για παράδειγμα, η  αίτηση για μια άδεια διαμονής μπορεί να είναι πολύ επίπονη για τους 

δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση ή παράταση 

τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη λήξη της άδειας προσωρινής διαμονής και πρέπει επίσης να 

πληρούν επιπλέον προϋποθέσεις. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αρχές διεξάγουν προσωπική 

συνέντευξη με το άτομο και επαληθεύουν την ύπαρξη λόγων για παράταση της επικουρικής 

προστασίας για δύο επιπλέον έτη --  διαφορετικά απορρίπτουν το αίτημα για παράταση. Ομοίως, στην 

Τσεχία, η άδεια παραμονής για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας ανανεώνεται για δύο χρόνια 

εάν οι λόγοι διεθνούς προστασίας εξακολουθούν να υφίστανται ή ανανεώνεται μόνο για ένα έτος εάν 
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υπάρχει εύλογος κίνδυνος ο αιτών να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια τάξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

η Ουγγαρία, η Ολλανδία και η Σουηδία έχουν τις λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες, καθώς εφαρμόζουν 

περιοριστικές διατάξεις σε όλους τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και απαιτούν την ανανέωση 

της άδειας κατά την αίτηση εάν πληρούνται οι επιπλέον προϋποθέσεις. Ωστόσο, στη Σουηδία, οι 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λαμβάνουν μια νέα προσωρινή 

άδεια και όταν φτάσουν στο σημείο να πληρούνται οι οικονομικές προϋποθέσεις και οι προϋποθέσεις 

για στέγαση, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν να λάβουν άδεια μόνιμης διαμονής. 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  

 

CZ   IT PT   SL 
 

Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας 
Αυτόματη 
ανανέωση της 
άδειας διαμονής 

 

 

   
  

 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες   

ES  FR   GR  LT LV  PL  RO 
Ανανέωση άδειας διαμονής 

 

  
 

Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας με απλή αίτηση 
 

ES  FR   GR  LT LV  PL  RO  
 

Αναγνωρισμένοι 
πρόσφυγες   

 

HU   NL  SE  
Η άδεια ανανεώνεται με 
αίτηση εάν πληρούνται οι 
επιπλέον απαιτήσεις 

 

  
 

  
 

Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας 
  

 

CZ   HU   IT   NL   PT   SE  SL 
 
 
 
Απαιτήσεις διαμονής για χορήγηση μόνιμης / μακροχρόνιας διαμονής 
 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα άτομα που έχουν άδεια προσωρινής διαμονής για μεγάλο χρονικό 

διάστημα θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μόνιμη διαμονή μετά από πέντε χρόνια το 

πολύ. Η απαίτηση διαμονής για την απόκτηση μόνιμης άδειας διαμονής μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό εμπόδιο για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας στους οποίους χορηγούνται προσωρινές 

άδειες διαμονής κατά την αναγνώριση. 

Ωστόσο, στην πλειονότητα των χωρών, η μόνιμη / μακροχρόνια διαμονή χορηγείται αυτόματα κατά την 

αναγνώριση, ή ολόκληρη η περίοδος αναμονής για απόφαση ασύλου υπολογίζεται στις απαιτήσεις για 

απόκτηση μόνιμης / μακροχρόνιας διαμονής. Αυτό το νομικό πλαίσιο ισχύει τόσο για τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας όσο και για δικαιούχους επικουρικής προστασίας σε όλες σχεδόν τις χώρες. Για 

παράδειγμα, στην Ιταλία, προκειμένου να αποκτήσει κάποιος μόνιμη κατοικία, ο χρόνος διαμονής 

μετράει από την ημερομηνία υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας. 

Αντίθετα, η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα που ο νόμος δεν προσμετρά καθόλου τον χρόνο αναμονής για 

την απόφαση ασύλου. Στην Τσεχία και την Ελλάδα, μετράται μόνο ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα 

για τη χορήγηση μόνιμης διαμονής υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ένα παράδειγμα αυτών των 

περιοριστικών προϋποθέσεων αποτελεί η Τσεχία όπου η περίοδος που υπολογίζεται στα απαιτούμενα 

πέντε έτη για άδεια διαμονής είναι διαφορετική σε δύο περιπτώσεις:  

i) εάν η περίοδος αιτήσεως ασύλου διαρκεί περισσότερο από 18 μήνες, λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη 

η περίοδος. 
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ii) Αν αντίθετα, η περίοδος υποβολής αιτήσεων ασύλου διαρκεί λιγότερο από 18 

μήνες, υπολογίζεται μόνο το ήμισυ αυτής της περιόδου. Στην πράξη, στην Τσεχία, οι πρόσφυγες 

σπάνια υποβάλλουν αίτηση για μόνιμη διαμονή, επειδή δεν έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε 

σύγκριση με το καθεστώς του πρόσφυγα. Από την άλλη πλευρά, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας 

προτιμούν να υποβάλλουν αίτηση για μόνιμη άδεια παραμονής, επειδή το καθεστώς επικουρικής 

προστασίας εκδίδεται απλώς για περιορισμένο χρονικό διάστημα και επομένως είναι πολύ επισφαλές. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας υπόκεινται σε διαφορετική 

μεταχείριση στη Λετονία και τη Λιθουανία. Στη Λετονία, ο νόμος δεν επιτρέπει τον υπολογισμό του 

χρόνου αναμονής μιας απόφασης ασύλου, ενώ στη Λιθουανία, μόνο ένα περιορισμένο χρονικό 

διάστημα μετράται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

 

ES   FR   ΙΤ        LT   LV   NL   PL 
Όλος ο χρόνος αναμονής για την 
απόφαση ασύλου μετράται για την 
απόκτηση μόνιμης / μακροχρόνιας 
κατοικίας 
LT, LV: ισχύουν αυστηρότεροι όροι 
σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας 

 

 

  
 

PT  RO  SE  SL 
 

  
 

 CZ  GR  LV 

 Μόνο περιορισμένο χρονικό διάστημα 
υπολογίζεται υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις 
LV: οι όροι ισχύουν μόνο  
σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας 

 

 
 

 
 

  
 

  
 

HU   LT 

 Ο νόμος δεν επιτρέπει να 
προσμετράται ο χρόνος αναμονής για 
μια απόφαση ασύλου 
LT: οι όροι ισχύουν μόνο για τους 
δικαιούχους επικουρικής προστασίας 

 

 
 

  
 

  
  

ES   FR  GR 

 

Συνθήκες διευκόλυνσης για μόνιμη / μακροχρόνια διαμονή 
 
Κανονικά, οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να πληρούν αρκετές προϋποθέσεις (π.χ. οικονομικούς 

πόρους, γλωσσομάθεια, στέγαση, ένταξη, τέλη κ.λπ.) προκειμένου να λάβουν μόνιμες και 

μακροχρόνιες άδειες διαμονής, ενώ οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας πρέπει να απολαμβάνουν πιο 

ευνοϊκές απαιτήσεις. Ωστόσο, μόνο στην Ιταλία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη 

Σλοβενία και την Ισπανία είναι οι κανονικές προϋποθέσεις για την απόκτηση μόνιμης / μακροχρόνιας 

διαμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών που γίνονται πιο εξαλείφονται ή μειώνονται και για τις δύο 

κατηγορίες δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Η Πορτογαλία χορηγεί έγκυρη άδεια παραμονής (για 

πέντε και τρία χρόνια, αντίστοιχα), ανανεώσιμη για αναγνωρισμένους πρόσφυγες και δικαιούχους 

επικουρικής προστασίας, η οποία δεν επεκτείνεται σε άλλους υπηκόους τρίτων χωρών. Η μεταχείριση 

για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας διαφοροποιείται 

στην Τσεχία, τη Γαλλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Σλοβενία, όπου οι πρόσφυγες 

απολαμβάνουν ευνοϊκότερους όρους από τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας (με τη Γαλλία να 

εισάγει διευκολύνσεις για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας το 2018). Αντιθέτως, στην 

Ελλάδα, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία, δεν υπάρχουν όροι διευκόλυνσης για μόνιμη 

ή μακροχρόνια διαμονή για όλους τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  

 

CZ  ES   FR   IT    LT   LV   PL   
 

PT  RO  SL Συνθήκες διευκόλυνσης για άδεια 
 

μόνιμης / μακροχρόνιας κατοικίας,  
οι απαιτήσεις εξαλείφονται  

Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας ή μειώνονται  
 

ES   ΙΤ LT   PT   RO  SL 
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Συνθήκες διευκόλυνσης για ευάλωτα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για μόνιμη / μακροχρόνια 

διαμονή 
 
Η Τσεχία, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Σουηδία είναι οι μόνες χώρες που αναγνωρίζουν ορισμένες 

προϋποθέσεις διευκόλυνσης για την απόκτηση μόνιμης / μακροχρόνιας διαμονής σε ευάλωτες ομάδες 

(όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, μόνοι γονείς, γυναίκες και θύματα 

βασανιστηρίων, θύματα βιασμού, άλλες μορφές τραύματος) μεταξύ των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας. Ένα θετικό παράδειγμα αποτελεί η Ρουμανία, στην οποία οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 

εξαιρούνται από τις προϋποθέσεις διαμονής, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, ασφάλισης υγείας, 

στέγασης και γλωσσομάθειας. Στην Ιταλία, υπάρχει ένας ευνοϊκός κανόνας σχετικά με τη διαμονή και 

τις προϋποθέσεις οικονομικών πόρων, σύμφωνα με τους οποίους, το προσωρινό καταφύγιο (όπως 

για παράδειγμα παρέχεται από φιλανθρωπικούς οργανισμούς) μπορεί να μετρηθεί στους 

οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για άδεια παραμονής. 

 

CZ   IT   RO  SE  
 
 

 

GR  HU  NL  SE 

 
 
Συνθήκες διευκόλυνσης για  
μόνιμη / μακροχρόνια κατοικία  
σε ευάλωτες ομάδες  

 

Χωρίς συνθήκες διευκόλυνσης  
για μόνιμη / μακροχρόνια διαμονή 
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Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής 

 

Διοικητικά εμπόδια στη μόνιμη / μακροχρόνια διαμονή 
 
Μερικές χώρες, όπως η Τσεχία, η Λετονία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, δεν 

επιβάλλουν διοικητικές προυποθέσεις για τα άτομα που δικαιούνται διεθνή προστασία προκειμένου να 

αποκτήσουν μόνιμη / μακροχρόνια διαμονή. Αντιθέτως, σε ορισμένα εθνικά πλαίσια, όπως στη Γαλλία, 

την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία, οι διοικητικές προϋποθέσεις θέτουν 

εμπόδια στην απόκτηση μόνιμης / μακροχρόνιας διαμονής. Τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης 

μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν και υποβληθούν, η διαδικασία μπορεί να υπόκειται σε 

αποφάσεις που βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια των αρχών με αβέβαιο αποτέλεσμα ή μπορεί να 

υπάρχουν υπερβολικές διοικητικές καθυστερήσεις και περίοδοι αναμονής για την απόκτηση της άδειας 

διαμονής. Επιπλέον, στη Λιθουανία και τη Σλοβενία, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας 

αντιμετωπίζουν περισσότερα διοικητικά εμπόδια σε σύγκριση με τους πρόσφυγες και υπόκεινται σε 

υπερβολικά μακρές περιόδους αναμονής. 
 
 

 

CZ  ES   LV   NL  PL  PT  
 

 

CZ  ES   FR   HU  IT   LT 

LV  NL   PL  PT  SE   SL 

 
 

CZ  ES   GR HU   ΙΤ    LT 

LV  NL   PL  PT  RO  SL 

 
 
 

CZ  ES   FR  GR  LT   LV 

NL   PL  PT  RO  SE  SL 

 

 
 

 

Χωρίς διοικητικά εμπόδια για τη μόνιμη / 
μακροχρόνια κατοικία  
 
 
Κανένα εμπόδιο δεν 
δημιουργείται από την 

απαίτηση εγγράφων 
τεκμηρίωσης που είναι 
δύσκολο να ληφθούν  
 
Δεν υπάρχουν εμπόδια από  
υπερβολικά μακρές περιόδους αναμονής 
 
LT, SL: ισχύουν εμπόδια  
σε δικαιούχους επικουρικής  
προστασίας  
 
 
 
Δεν υπάρχουν εμπόδια από  
αποφάσεις που εναπόκεινται στη διακριτική 
ευχέρεια των αρχών  

 
 
Τέλη και έξοδα για την απόκτηση μόνιμης / μακροχρόνιας διαμονής 
 
Οι μέσες χρεώσεις (που απαιτούνται από τη διοίκηση) και τα έξοδα (π.χ. ιατρική περίθαλψη, γλώσσα 

κ.λπ.) για την απόκτηση μόνιμης / μακροχρόνιας άδειας διαμονής είναι τα ίδια για τους πρόσφυγες και 

τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας σε όλες σχεδόν τις χώρες που αξιολογήθηκαν, αλλά 

διαφέρουν ευρέως μεταξύ των χωρών. Η Σλοβενία είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει τους 

δικαιούχους επικουρικής προστασίας διαφορετικά από τους πρόσφυγες επιβάλλοντας πιο ακριβά τέλη 

για να γίνουν μόνιμοι / μακροπρόθεσμοι κάτοικοι. Θετικές πρακτικές παρατηρούνται στη Λιθουανία, την 

Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία, όπου οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας εξαιρούνται από 

την καταβολή οποιωνδήποτε τελών και δαπανών ή το ποσό που καλούνται να καταβάλουν είναι 

σημαντικά χαμηλότερο από το ελάχιστο επίδομα κοινωνικής πρόνοιας. Αντίθετα, η Πολωνία αποτελεί 

τη χώρα με τους λιγότερο ευνοϊκούς όρους, εφαρμόζοντας υψηλά τέλη και κόστη που αποτελούν 

επαχθή εμπόδια για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας δεδομένου του πολύ χαμηλού επιπέδου 

παροχών κοινωνικής πρόνοιας. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας υπόκεινται σε έξοδα έκδοσης 

άδειας διαμονής και κίνησης διαδικασίας για μόνιμη / μακροχρόνια διαμονή που υπερβαίνει το 50% του 

ελάχιστου ποσού του μηνιαίου επιδόματος κοινωνικής πρόνοιας.
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LT   NL  PT   SE 

 
 

 
Απαλλαγή από την πληρωμή  
οποιωνδήποτε τελών ή εξόδων 
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6 Οικογενειακή επανένωση 

 

 

Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που εξαναγκάστηκαν να χωριστούν από τις οικογένειές 

τους, η ταχεία οικογενειακή επανένωση και η σταθερή οικογενειακή ζωή αποτελούν θεμελιώδεις 

προϋποθέσεις για την ανοικοδόμηση της ζωής τους. Οι διευκολύνσεις στις διαδικασίες για την 

οικογενειακή επανένωση είναι πιθανό να οδηγήσουν στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης και το 

λαθρεμπόριο, καθώς οι πρόσφυγες δεν υποχρεούνται πλέον να στραφούν σε μη ασφαλή κανάλια για 

την αποκατάσταση της οικογενειακής ενότητας. Η οικογενειακή επανένωση είναι ο μόνος σημαντικός 

δίαυλος της Ευρώπης για τη νόμιμη μετανάστευση οικογενειών και παιδιών που έχουν ανάγκη διεθνούς 

προστασίας, που συνεπάγεται λιγότερους κινδύνους για ευάλωτες ομάδες, όπως γυναίκες, παιδιά και 

ηλικιωμένοι. Είναι επίσης προς το συμφέρον των κυβερνήσεων να ενημερώνουν και να προετοιμάζουν 

καλύτερα τις οικογένειες, τις αρχές και τις τοπικές κοινωνίες υποδοχής για την άφιξή τους. 

 

6.1 Επισκόπηση των αποτελεσμάτων 

 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

 

Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες    
λιγότερο ευνοϊκά  

ES 
Περισσότερο ευνοϊκά 

 

  
 

 NL  
 

 IT SE SL PT 
 

HUPL CZ  LT  FR LVGR RO 
  

 
 

 

Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας 
 

 λιγότερο ευνοϊκά Περισσότερο ευνοϊκά   
 

FR     LT SLES PT 
 

GR HU PL SE     CZ LV  IT     NL RO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57



Βήμα: Οικοδομώντας το Πολιτικό Πλαίσιο 

 

Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες 
 

 λιγότερο ευνοϊκά περισσότερο ευνοϊκά    
SE   

RO PL SL    NL       PT   
LV HU CZ    FR IT LT  

 

 

Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας 
 

 λιγότερο ευνοϊκά περισσότερο ευνοϊκά   
 

SE   
RO PL SL    NL      PT   
LV HU CZ    FR IT LT  

 
 
 

ES 
GR

 ελλιπή δεδομένα  
 
 

 

Τι απαιτεί η νομοθεσία της ΕΕ και η διεθνής νομοθεσία 

 

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 και 

αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο της οικογενειακής ενότητας στη διαδικασία ένταξης ευάλωτων 

ομάδων μεταναστών. Από την έκδοση της συγκεκριμένης Οδηγίας, η οικογενειακή επανένωση 

αποτελεί πλέον δικαίωμα για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που πληρούν τις 

προϋποθέσεις της και είναι σημαντικά ευκολότερη για τους πρόσφυγες. Η Οδηγία προβλέπει 

γενική απαλλαγή από την περίοδο αναμονής και απαλλαγή από τις προϋποθέσεις στέγασης, 

ασφάλισης υγείας και τις οικονομικές προϋποθέσεις, εάν το αίτημα υποβληθεί εντός 

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

περίοδος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις μήνες (άρθρο 12). Οι κατευθυντήριες γραμμές 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδηγία για την Οικογενειακή Επανένωση αναγνωρίζουν ότι 

αυτός ο χρονικός περιορισμός μπορεί να αποτελέσει πρακτικό εμπόδιο στην οικογενειακή 

επανένωση και ως εκ τούτου προτείνει στα κράτη-μέλη να μην χρησιμοποιήσουν αυτόν τον 

χρονικό περιορισμό. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να παρέχουν άμεσα σαφείς πληροφορίες 

στους πρόσφυγες σχετικά με τη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης. Όταν εφαρμόζονται 

χρονικά όρια, η διάρκειά τους πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα εμπόδια που μπορεί να 

αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες κατά την υποβολή του αιτήματός τους για οικογενειακή 

επανένωση. Καθώς οι πρόσφυγες συχνά στερούνται των απαραίτητων εγγράφων για την 

απόδειξη των οικογενειακών δεσμών, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με βάση εναλλακτικά 

έγγραφα και δεν μπορεί να απορριφθεί αποκλειστικά και μόνο λόγω έλλειψης τεκμηρίωσης 

(άρθρο 11). 

 

Μεταξύ των διαφόρων προϋποθέσεων, τα μέτρα ένταξης μπορούν να εφαρμοστούν μόνο για 

τους πρόσφυγες και τα μέλη των οικογενειών τους μόλις εγκριθεί η οικογενειακή επανένωση, 

πράγμα που σημαίνει ότι, για παράδειγμα, δεν απαιτείται από τα μέλη της οικογένειας να κάνουν 

εξετάσεις ένταξης ή γλώσσας πριν από την άφιξή τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 

στις ατομικές συνθήκες των προσφύγων για να εκτιμηθεί εάν μπορούν να εξαιρεθούν από τις 

εξετάσεις γλωσσομάθειας ή πολιτικής ένταξης. Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, την οικονομική κατάσταση και την υγεία τους. Οι 
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κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδηγία της Οικογενειακής 

Επανένωσης ορίζουν ότι ο σκοπός αυτών των μέτρων είναι να επαληθεύσει την προθυμία των 

μελών της οικογένειας να ενταχθούν. Ένα δυσανάλογο επίπεδο μέτρων ένταξης θεωρείται 

εμπόδιο για τον σκοπό αυτό. Τα μαθήματα γλώσσας και ένταξης θα πρέπει να προσφέρονται με 

προσιτό τρόπο σε διάφορα μέρη, δωρεάν ή σε χαμηλή τιμή, και να προσαρμόζονται στις ατομικές 

ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, το ότι οι πρόσφυγες είναι ευπαθής ομάδα. 

 

 

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

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

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Άρθρο 8), θεσπίζοντας θετική υποχρέωση στα κράτη να καταστήσουν 

αυτό το δικαίωμα αποτελεσματικό. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

προστατεύει την ενότητα της οικογένειας και ορίζει ότι ένα παιδί δεν μπορεί να χωριστεί από τους 

γονείς του παρά τη θέλησή τους (άρθρο 9). Η Σύμβαση απαιτεί από τα κράτη να αντιμετωπίζουν τα 

αιτήματα επανένωσης της οικογένειας με θετικό, ανθρώπινο και γρήγορο τρόπο (άρθρο 10). Η 

Σύμβαση της Γενεύης υπογραμμίζει ότι η οικογενειακή ενότητα αποτελεί ουσιώδες δικαίωμα των 

προσφύγων και προωθεί τον σεβασμό της αρχής της οικογενειακής ενότητας (Τελική Πράξη της 

Διάσκεψης των Πληρεξούσιων των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Προσφύγων και των 

Ανιθαγενών). 

 

 

 

6.2 Δείκτες του NIEM για τις παραμέτρους της οικογενειακής επανένωσης   

 

Δείκτες που αξιολογήθηκαν σε επίπεδο βάσης 
 

Βήμα: Ρύθμιση Νομοθετικού Πλαισίου   
o Ορισμός οικογενειακής μονάδας για την οικογενειακή επανένωση  
o Οικογενειακή ενότητα και νομικό καθεστώς των μελών της οικογένειας (παράγωγο καθεστώς)  
o Προϋπόθεση διαμονής για την οικογενειακή επανένωση  
o Προϋπόθεση οικονομικών πόρων για την οικογενειακή επανένωση  
o Προϋπόθεση στέγασης για την οικογενειακή επανένωση  
o Προϋπόθεση ασφάλισης υγείας για την οικογενειακή επανένωση  
o Γλωσσική αξιολόγηση για την οικογενειακή επανένωση  
o Προϋπόθεση συμμόρφωσης με τα μέτρα ένταξης για την οικογενειακή επανένωση 

o Προθεσμίες και χρονικοί περιορισμοί για διευκολύνσεις για την οικογενειακή επανένωση 

o Έγγραφα από τη χώρα προέλευσης για επαλήθευση οικογενειακών δεσμών 

o Τεστ DNA/ηλικίας για επαλήθευση οικογενειακών δεσμών 

o Διευκολύνσεις για ευάλωτα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για οικογενειακή επανένωση 

o Αναμενόμενη διάρκεια της διαδικασίας για οικογενειακή επανένωση 

o Καθεστώς των μελών της οικογενείας  

o Αυτόνομες άδειες κατοικίας για τα μέλη της οικογένειας 

o Πρόσβαση σε υπηρεσίες για τα μέλη της οικογένειας 

Βήμα: Οικοδομώντας το Πλαίσιο Πολιτικής 
o Υπηρεσίες εντοπισμού οικογένειας 

o Τέλη και έξοδα για οικογενειακή επανένωση 
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   Δείκτες με κενά δεδομένων που δεν επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση  
 
   Βήμα: Αξιόπιστα Δεδομένα & Αξιολόγηση  
 

o Ποσοστό αποδοχής για οικογενειακή επανένωση 
 

o Μέση διάρκεια των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης  
 

o Χρήση του εντοπισμού της οικογένειας 
 

o Αιτίες για την απόρριψη της οικογενειακής επανένωσης 
 
   Βήμα: Παροχή Οικονομικών και Ανθρώπινων πόρων  

o Προϋπολογισμοί για μετακινήσεις/για οικογενειακή βοήθεια για την οικογενειακή επανένωση 

 
 
 

6.3 Κύρια αποτελέσματα 

 

Βήμα: Ρύθμιση Νομοθετικού Πλαισίου 

 

Ορισμός της οικογενειακής μονάδας για οικογενειακή επανένωση 
 
Το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις κατηγορίες μελών της οικογένειας που είναι επιλέξιμα να 

επανενωθούν με τον συντηρών τους στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης είναι πολύ 

αποσπασματικό. Ωστόσο, οι νομικές διατάξεις είναι οι ίδιες τόσο για αναγνωρισμένους πρόσφυγες 

όσο και για δικαιούχους επικουρικής προστασίας σε όλες σχεδόν τις χώρες, με εξαίρεση την Ελλάδα, 

η οποία αποκλείει ρητά τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας από τα δικαιώματα οικογενειακής 

επανένωσης. 
 
Μόνο η Ουγγαρία και η Σλοβενία περιλαμβάνουν ανήλικα παιδιά, σύζυγο/σύντροφο, εξαρτώμενα 

άτομα που είναι ενήλικα παιδιά ή απευθείας ανιόντες (δηλαδή γονείς ή παππούδες) καθώς και άλλους 

εξαρτώμενους συγγενείς σε έναν ευρύ ορισμό των μελών της οικογένειας. Από την άλλη πλευρά, στην 

Τσεχία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία 

και την Ισπανία, μόνο ανήλικα παιδιά, ο/η σύζυγος/σύντροφος και εξαρτώμενα άτομα που είναι ενήλικα 

παιδιά ή απευθείας ανιόντες πληρούν τις προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση. Η Πολωνία και 

η Πορτογαλία περιορίζουν περαιτέρω τα δικαιώματα οικογενειακής επανένωσης των ανηλίκων με τους 

ανιόντες, περιλαμβάνοντας μόνο τους γονείς. Για παράδειγμα, το πορτογαλικό στον ορισμό της 

έννοιας της οικογένειας συμπεριλαμβάνει «τον/την σύζυγο ή σύντροφο, ανήλικα τέκνα 

(συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων) ή ανάπηρα άτομα εξαρτώμενα από έναν από τους 

συζύγους ή συντρόφους, εάν ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι ανήλικος, καθώς επίσης οι 

πρώτου βαθμού απευθείας ανιόντες ή ο ενήλικας που είναι υπεύθυνος για τον ασυνόδευτο ανήλικο». 

Περιοριστικές νομικές διατάξεις εντοπίστηκαν στη Γαλλία, τη Λετονία, την Ολλανδία και τη Σουηδία, 

όπου μόνο ανήλικα παιδιά και ο/η σύζυγος/σύντροφος μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 

οικογενειακή επανένωση. Στην Ολλανδία, η οικογενειακή επανένωση με εξαρτώμενα άτομα που είναι 

ενήλικα παιδιά είναι δυνατή μόνο εάν υπάρχει κάτι «περισσότερο από κανονικούς συναισθηματικούς 

δεσμούς» μεταξύ του ενήλικου παιδιού και των γονέων. 

 
 
 

HU  SL  
 
 

 

CZ   ES  GR   IT LT  

 

 

Ανήλικα παιδιά, σύζυγος ή  
σύντροφος και στενοί συγγενείς  
 
Ανήλικα παιδιά, σύζυγος ή σύντροφος  
και εξαρτώμενα άτομα που είναι ενήλικα  
παιδιά ή ανιόντες  
πληρούν τις προϋποθέσεις  

 
PL    PT   RO 

GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν 
το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση,  
PL, PT: μόνο γονείς ανηλίκων   
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FR   LV   NL  SE 

 

 

Ανήλικα παιδιά και όσοι /όσες πληρούν   
τις προϋποθέσεις συζύγου ή συντρόφου 

 

Οικογενειακή ενότητα και νομικό καθεστώς των μελών της οικογένειας (παράγωγο 
καθεστώς) 
 
Σε περιπτώσεις όπου κάθε ένα χωριστά από τα μέλη της οικογένειας ενός δικαιούχου διεθνούς 

προστασίας δεν πληρεί τα κριτήρια προστασίας, τα άτομα αυτά μπορούν να υπαχθούν σε 

προσαρμοσμένο νομικό καθεστώς και παροχές σύμφωνα με την αρχή της οικογενειακής ενότητας. Η 

πλειονότητα των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της 

Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Σουηδίας, αναγνωρίζουν μόνο «συζύγους ή 

συντρόφους» και «ανήλικα παιδιά» ως μέλη της οικογένειας ενός δικαιούχου προστασίας που μπορεί 

να υπαχθεί σε ένα τέτοιο παράγωγο καθεστώς. Αντίθετα, η Τσεχία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιθουανία, η 

Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Ισπανία επεκτείνουν το προσαρμοσμένο καθεστώς σε στενούς συγγενείς 

που εξαρτώνται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από τον δικαιούχο. 

 

 
 
 

 

CZ   ES  GR    IT LT   PT  SL  

 
Ανήλικα παιδιά, σύζυγοι ή 
σύντροφοι και στενοί συγγενείς που 
εξαρτώνται κυρίως ή εξ ολοκλήρου 

από τον δικαιούχο έχουν δικαίωμα 
παράγωγου καθεστώτος 
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν  
δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση 

 

 

FR  HU   LV   NL  PL   RO SE  

  
Ανήλικα παιδιά και σύζυγοι  
ή σύντροφοι που πληρούν τις προϋποθέσεις  
προσαρμοσμένο καθεστώς  
 
FR: μερικά κριτήρια εφαρμόζονται σε δικαιούχους   
επικουρικής προστασίας 

61



 

Προϋποθέσεις διαμονής, ιατρικής ασφάλισης, γλωσσομάθειας και ένταξης, και 

οικονομικά και στεγαστικά κριτήρια, για οικογενειακή επανένωση 
 
Σε όλες τις χώρες που καλύπτονται σε αυτήν την έκθεση, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον 

ελάχιστο χρόνο διαμονής για τους αλλοδαπούς σε ό,τι αφορά την αίτηση για οικογενειακή επανένωση. 

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν ορισμένα ζητήματα σε σχέση με τη μεταχείριση των δικαιούχων 

επικουρικής προστασίας. Στην Ελλάδα, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δε έχουν κανένα δικαίωμα 

οικογενειακής επανένωσης. Στη Σουηδία, πρέπει να έχουν μόνιμη κατοικία και να πληρούν οικονομικές 

και στεγαστικές προϋποθέσεις. Στη Λετονία, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας πρέπει να 

διαμένουν στη χώρα για τουλάχιστον δύο μήνες πριν υποβάλουν αίτηση για οικογενειακή επανένωση. 

Στη Λιθουανία, δεν υπάρχει υποχρεωτική περίοδος διαμονής στη χώρα για άτομα που έχουν λάβει 

καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρική προστασία προκειμένου να επανενωθούν με τα μέλη της 

οικογένειάς τους. Ωστόσο, εάν τα μέλη της οικογένειας υποβάλουν αίτηση για άδεια προσωρινής 

διαμονής λόγω οικογενειακής επανένωσης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία χορήγησης του 

καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, υπόκεινται σε ευνοϊκότερες διαδικασίες για την 

έκδοση άδειας διαμονής στη Λιθουανία. 
 

 

CZ  ES   FR  GR  HU  IT   LT  
 

LV  NL  PL  PT  RO  SE  SL 

 
 
Χωρίς προϋπόθεση διαμονής  
για την υποβολή αίτησης για οικογενειακή 
επανένωση  
GR, LT, SE: μόνο αναγνωρισμένοι 

πρόσφυγες απολαμβάνουν 

ευνοϊκότερες συνθήκες 

 
 
Στις περισσότερες από τις χώρες που αξιολογήθηκαν, δεν υπάρχουν οικονομικές προϋποθέσεις για 

υποβολή αίτησης για οικογενειακή επανένωση. Στην Πολωνία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

απαλλάσσονται για τους πρώτους έξι μήνες μετά τη χορήγηση του καθεστώτος προστασίας, ενώ στην 

Ελλάδα και την Ολλανδία, δεν υπάρχει κριτήριο οικονομικών πόρων εκτός εάν υποβληθεί αίτηση για 

οικογενειακή επανένωση εντός τριών μηνών. Στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία, οι προϋποθέσεις για τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας απλώς μειώνονται σε σύγκριση με άλλους υπηκόους τρίτων χωρών. 

Στη Σλοβενία, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, επανεγκατεστημένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής 

προστασίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικογενειακή επανένωση με λιγότερες προς εκπλήρωση 

προϋποθέσεις, εντός 90 ημερών από την αναγνώρισή τους. Διαφορετικά, μπορούν να υποβάλλου 

αίτηση αργότερα, αλλά υπό τις ίδιες απαιτήσεις με άλλους υπηκόους τρίτων χωρών. Στη Σουηδία και 

την Ουγγαρία, οι περιορισμοί αφορούν τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, καθώς ο νόμος ορίζει 

τις ίδιες οικονομικές προϋποθέσεις για αυτούς όπως και για τους συνηθισμένους υπηκόους τρίτων 

χωρών. 

 

CZ  ES   FR  GR  IT   LT   LV  
 

NL  PT  RO  SE 

 
 
Χωρίς οικονομικές προϋποθέσεις  
για την υποβολή αίτησης για 
οικογενειακή επανένωση (εν 
μέρει και μόνο για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα) 
 
GR, SE: μόνο αναγνωρισμένοι 

πρόσφυγες απολαμβάνουν 

ευνοϊκότερες συνθήκες 
 

Η πλειονότητα των χωρών δεν επιβάλλει οποιαδήποτε κριτήρια στέγασης για τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας. Ωστόσο, η Ουγγαρία και η Σουηδία θέτουν τις ίδιες προϋποθέσεις στέγασης για τους 

δικαιούχους επικουρικής προστασίας όπως και για άλλους υπηκόους τρίτων χωρών και αυτό είναι 

αρνητικό. Ένα παρόμοιο νομικό πλαίσιο αφορά τις προϋποθέσεις υγειονομικής περίθαλψης, με τη μόνη 

διαφορά ότι η Λετονία, μαζί με την Ουγγαρία, θέτουν τις ίδιες προϋποθέσεις για τους δικαιούχους 

επικουρικής προστασίας όπως και για τους υπηκόους τρίτων χωρών.  
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(Η Πολωνία εξαιρεί τους πρόσφυγες από την προϋπόθεση κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας 

εάν η αίτηση υποβληθεί εντός τριών μηνών από την αναγνώριση του καθεστώτος τους ως προσφύγων.) 

Η Σουηδία δεν απαιτεί καμία προϋπόθεση υγειονομικής περίθαλψης για την υποβολή αίτησης για 

οικογενειακή επανένωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προϋποθέσεις γλωσσομάθειας δεν επιβάλλονται 

από το νόμο για την υποβολή αίτησης οικογενειακής επανένωσης σε καμία από τις χώρες που 

καλύπτονται από την παρούσα έκθεση. Στον ίδιο βαθμό, δεν απαιτούνται μέτρα ένταξης από τις 14 

χώρες που αξιολογήθηκαν.  
 
 

ES  FR  GR   IT LT  LV  
 

NL  PT  RO  SE  SL 

 
 
Χωρίς προϋποθέσεις στέγασης  
για την υποβολή αίτησης για οικογενειακή επανένωση 
 
GR, SE: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  
απολαμβάνουν ευνοϊκότερες συνθήκες  
 

 

CZ   ES  FR  GR  HU   IT    LT 

LV   NL  PL   PT  RO  SE  SL 

 

 
 
Χωρίς προϋποθέσεις γλωσσομάθειας  
για την υποβολή αίτησης για οικογενειακή επανένωση 
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  
έχουν δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης  
 

 

CZ   ES  FR  GR  HU  IT    LT 

LV  NL   PL  PT   RO  SE  SL 

 

  
Χωρίς προϋποθέσεις ένταξης 
για την υποβολή αίτησης για οικογενειακή επανένωση 
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  
έχουν δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης  

 
 

ES   FR  GR   IT LT  
 

NL   PL   PT  RO  SE   SL 

 
Χωρίς προϋποθέσεις υγειονομικής περίθαλψης  
για την υποβολή αίτησης για οικογενειακή επανένωση 
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν  
δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση,  
PL: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες 
 

 

Χρονικοί περιορισμοί για προϋποθέσεις διευκόλυνσης για οικογενειακή επανένωση 
 
Από τη στιγμή της αναγνώρισής τους, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν το δικαίωμα σε 

προϋποθέσεις διευκόλυνσης της οικογενειακής επανένωσης, σε σύγκριση με τους απλούς υπηκόους 

τρίτων χωρών, και χωρίς χρονικό περιορισμό σε έξι χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Πορτογαλία, 

Ρουμανία και Ισπανία. Αντίθετα, στην Τσεχία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, 

τη Σλοβενία και τη Σουηδία, υπάρχει όριο τριών μηνών για να μπορεί κανείς να ασκήσει το δικαίωμα 

στις προϋποθέσεις διευκόλυνσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ όλων των χωρών με χρονικό 

περιορισμό, η Πολωνία έχει το πιο ευνοϊκό όριο - έξι μήνες - για τη διευκόλυνση της οικογενειακής 

επανένωσης. 
 
 

ES  FR   IT LV  PT  RO  

 
 
Προϋποθέσεις διευκόλυνσης για την οικογενειακή  
επανένωση χωρίς χρονικό περιορισμό  
 

 

CZ  GR  HU   LT   NL  
 

SE  SL 

 
 
Προθεσμία τριών μηνών για τις προϋποθέσεις   
διευκόλυνσης για οικογενειακή επανένωση 
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν   
το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση  
 

 
Όριο έξι μηνών για προϋποθέσεις διευκόλυνσης   

PL για οικογενειακή 
επανένωση  
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Έγγραφα από χώρα προέλευσης & τεστ DNA/ηλικίας για επαλήθευση οικογενειακών 
δεσμών 
 
Στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών που αξιολογήθηκαν, ο νόμος προβλέπει απαλλαγές από την 

απαίτηση τεκμηρίωσης μόνο σε καθορισμένες συνθήκες ή εναλλακτικές μεθόδους όπου τα σχετικά 

έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία πρέπει να προσκομίζονται αποδείξεις 

οικογενειακών δεσμών, απόδειξη της επιλεξιμότητας για οικογενειακή επανένωση και επικυρωμένα 

αντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων. Ωστόσο, ελλείψει επίσημων εγγράφων που αποδεικνύουν τους 

οικογενειακούς δεσμούς, μπορεί να γίνουν αποδεκτά άλλα είδη αποδεικτικών στοιχείων για τους 

πρόσφυγες. Η έλλειψη επίσημων εγγράφων που να αποδεικνύουν τους οικογενειακούς δεσμούς δεν 

μπορεί να αποτελεί τον μοναδικό λόγο για την άρνηση οικογενειακής επανένωσης σε πρόσφυγα. Μόνο 

στην Ελλάδα και την Ολλανδία, επιτρέπονται τόσο οι εξαιρέσεις από την απαίτηση τεκμηρίωσης όσο 

και οι εναλλακτικές μέθοδοι όπου τα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα βάσει της εθνικής νομοθεσίας για 

την επαλήθευση των οικογενειακών δεσμών των προσφύγων. Αντίθετα, μπορεί να βρεθεί ένα 

περιοριστικό νομικό πλαίσιο στην Πολωνία και την Τσεχία, όπου η απουσία εγγράφων αποτελεί λόγο 

απόρριψης αίτησης για οικογενειακή επανένωση. Δεν υπάρχει υποχρεωτική απαίτηση για τεστ 

DNA/ηλικίας στις περισσότερες περιοχές για την αξιολόγηση των οικογενειακών δεσμών. Στην 

Ουγγαρία, τη Λιθουανία και την Ισπανία, ο νόμος διευκρινίζει ότι τα τεστ DNA/ηλικίας χρησιμοποιούνται 

μόνο ως έσχατη λύση για την επαλήθευση των οικογενειακών δεσμών. 

 

 

ES  FR  GR   HU   IT LT  
 

LV  NL  PT  RO  SE  SL  
 
 

 

CZ  FR  GR   IT   LV   NL   

 

PL  PT  RO  SE  SL  
 
 
 
 

ES  HU  LT 

 
 
Εξαιρέσεις από την απαίτηση 

τεκμηρίωσης ή εναλλακτικές μέθοδοι 

όταν τα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα  
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν  
το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση  
 

 

Δεν υπάρχει υποχρεωτικό τεστ 

DNA/ηλικίας 
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν  
το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση  
 
 
Ο νόμος διευκρινίζει ότι η απαίτηση 

για τεστ DNA/ηλικίας 

χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη 

λύση για την επαλήθευση των 

οικογενειακών δεσμών 
 

 

Συνθήκες διευκόλυνσης για ευάλωτα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για οικογενειακή 

επανένωση 
 
Λόγω της ευπάθειάς τους, ορισμένες ομάδες δικαιούχων διεθνούς προστασίας θα πρέπει να 

επωφεληθούν από προϋποθέσεις διευκόλυνσης σχετικά με την οικογενειακή επανένωση. Στην 

πραγματικότητα, ωστόσο, ευάλωτες κατηγορίες όπως τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες 

και τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμών και άλλων μορφών τραυμάτων αποκλείονται ευρέως από αυτές 

τις νομικές διατάξεις. Μόνο για τους ασυνόδευτους ανηλίκους χορηγείται το δικαίωμα οικογενειακής 

επανένωσης μετά την αναγνώριση, και οι προϋποθέσεις καταργήθηκαν ή μειώθηκαν σε ορισμένες 

χώρες. Η Λετονία είναι η μόνη χώρα που, επιπλέον, απαγορεύει τη μείωση των προϋποθέσεων για την 

υποβολή αίτησης για οικογενειακές επανενώσεις για θύματα βασανιστηρίων, βιασμών και άλλων 

μορφών τραυμάτων, ενώ στη Γαλλία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, την Πολωνία, την 

Ουγγαρία και την Τσεχία, υπάρχει ένα γενικό έλλειμα συνθηκών διευκόλυνσης για όλες τις κύριες 

κατηγορίες ευάλωτων ατόμων. 
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GR  IT LV  NL  PT   RO SE  

 
 
Συνθήκες διευκόλυνσης για ευάλωτα 
άτομα που υποβάλλουν αίτηση για 
οικογενειακή επανένωση 
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα  
στην οικογενειακή επανένωση 

 

Επιτάχυνση της διαδικασίας για οικογενειακή επανένωση 
 
Το νομικό πλαίσιο των περισσότερων χωρών ορίζει ένα μέγιστο χρονικό διάστημα για τη διαδικασία 

της οικογενειακής επανένωσης. Μόνο στη Γαλλία, την Πολωνία, τη Σουηδία και την Ισπανία, δεν 

υπάρχουν προϋποθέσεις για τη διάρκεια της διαδικασίας που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν 

αρνητικά το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Σε καμία από 

τις χώρες που αξιολογήθηκαν ο νόμος δεν απαιτεί την επεξεργασία των αιτήσεων το συντομότερο 

δυνατό, δίνοντας προτεραιότητα στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 
 
 

 

CZ  GR  HU   IT   LT  
 

LV  NL  PT  RO  SL 
 

 
 
 
Ο νόμος ορίζει ένα μέγιστο χρονικό διάστημα  
για τη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης 
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα   
στην οικογενειακή επανένωση 

 

 

Καθεστώς των μελών της οικογένειας 

Η άδεια για μέλη της οικογένειας τους δίνει στα μέλη της οικογένειας δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

το ίδιο νομικό καθεστώς με τον συντηρών τους στην Ελλάδα, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη 

Ρουμανία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Από την άλλη πλευρά, στην Ιταλία, την Ουγγαρία 

και την Πολωνία, ο νόμος απλώς αναγνωρίζει το καθεστώς προσωρινής διαμονής που περιορίζει τα 

δικαιώματα των κατόχων να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Ειδικά ζητήματα επηρεάζουν τους 

δικαιούχους επικουρικής προστασίας που αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους πρόσφυγες στη 

Γαλλία και τη Λετονία και τους χορηγείται μόνο προσωρινό καθεστώς (π.χ. στη Γαλλία, τα μέλη της 

οικογένειας των δικαιούχων επικουρικής προστασίας λαμβάνουν την ίδια άδεια διαμονής με τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η οποία διαρκεί μόνο ένα έτος). Ένας ιδιότυπος νόμος ισχύει στη 

Λιθουανία, όπου εκδίδεται άδεια προσωρινής διαμονής (που εκδίδεται για ένα έτος και παρατείνεται για 

δύο έτη) για μέλη της οικογένειας αναγνωρισμένων προσφύγων, ενώ τα μέλη της οικογένειας των 

δικαιούχων επικουρικής προστασίας, ενώ λαμβάνουν επίσης άδεια προσωρινής διαμονής, 

απολαμβάνουν το ίδιο νομικό καθεστώς με τους αναδόχους τους. 

 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες   

ES  GR   NL   PT  RO  SE  SL 

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας  

 

ES   NL  PT   RO  SE  SL 

 
 
 

 

Η άδεια δίνει δικαίωμα στα μέλη της οικογένειας  
στο ίδιο καθεστώς προστασίας με τον συντηρών τους    
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν   
δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση 
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Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  
 

CZ  FR  LV 

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας   

 
 

 
Η άδεια δίνει δικαίωμα στα μέλη της 
οικογένειας σε ένα εναλλακτικό καθεστώς   
που είναι σταθερό 
 

CZ  LT  
 
 

Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες   

HU   IT   LT  PL 

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας 

 

 
 
 
 
Η άδεια δίνει δικαίωμα στα μέλη της 
οικογένειας σε προσωρινό καθεστώς 
διαμονής   

FR  HU  IT   LV   PL 

 

 
Αυτόνομες άδειες διαμονής για τα μέλη της οικογένειας 
 
Οι μόνες χώρες που επιτρέπουν σε όλα τα μέλη της οικογένειας να λάβουν αυτόνομη άδεια διαμονής 

από τον ανάδοχό τους εντός τριών ετών είναι η Σουηδία και η Πορτογαλία. Από την αρνητική πλευρά 

του φάσματος των πολιτικών στις χώρες που εξετάστηκαν, στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την 

Πολωνία και την Ισπανία, τα μέλη της οικογένειας μπορούν να αποκτήσουν αυτόνομη άδεια διαμονής 

μόνο μετά από τουλάχιστον πέντε χρόνια. Οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας αντιμετωπίζουν 

πολλά εμπόδια στη Γαλλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, όπου έχουν διαφορετική μεταχείριση σε 

σύγκριση με τους πρόσφυγες, οι οποίοι απολαμβάνουν ευνοϊκότερες συνθήκες. Για παράδειγμα, η 

Γαλλική νομοθεσία ορίζει ότι και οι δύο κατηγορίες λαμβάνουν αμέσως την ίδια άδεια παραμονής με 

τον ανάδοχό τους. Ωστόσο, στους πρόσφυγες χορηγείται αμέσως μόνιμη διαμονή, ενώ οι δικαιούχοι 

επικουρικής προστασίας πρέπει να περιμένουν πέντε χρόνια προτού μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση 

για μόνιμη διαμονή. 

 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες   

FR  PT   SE   SL 

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας  

 
 
 
Οι σύντροφοι ή οι σύζυγοι 

μπορούν να λάβουν αυτόνομη 

άδεια διαμονής σε λιγότερο από 

3 χρόνια 
 

PT  SE  
 
 

Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  
 

LT   LV   NL  RO  

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας  

 
 
 
 

 

Οι σύντροφοι ή οι σύζυγοι 

μπορούν να λάβουν αυτόνομη 

άδεια διαμονής μεταξύ 3 και 5 

ετών 
 

LT   LV   NL  RO   
 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  

 

CZ   ES  GR  HU   IT    PL  

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας  

 

CZ  ES   FR  HU   IT    PL  SL 

 
 
 
 

 

Οι σύντροφοι ή οι σύζυγοι 

μπορούν να λάβουν αυτόνομη 

άδεια διαμονής μετά από 5 

χρόνια 
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι 

πρόσφυγες έχουν δικαίωμα στην 

οικογενειακή επανένωση 
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Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες   

FR  PT  RO SE 

 
Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας  

 
 

 

Παιδιά που φτάνουν στην ηλικία της ενηλικίωσης  
μπορούν να αποκτήσουν αυτόνομη άδεια κατοικίας  
σε λιγότερο από 3 χρόνια  

PT  RO  SE  
 
 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  

 

LT   LV  NL 

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας  

 
 
 
 
 

 

Παιδιά που φτάνουν στην ηλικία της ενηλικίωσης  
μπορούν να αποκτήσουν αυτόνομη άδεια κατοικίας σε 
διάστημα μεταξύ 3 και 5 χρόνων 
 

LT   LV  NL  
 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  

 

CZ   ES  GR  HU   IT   PL   SL
  

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας  

 

CZ   ES  FR  HU   IT    PL  SL
  

 
 
 
Παιδιά που φτάνουν στην ηλικία της ενηλικίωσης  
μπορούν να αποκτήσουν αυτόνομη άδεια κατοικίας μετά από 5 
χρόνια  
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα στην 
οικογενειακή επανένωση  
 

 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  

 

PT  SE   SL 

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας  

 
 
 
 
 
 
Άλλα εξαρτώμενα άτομα μπορούν να αποκτήσουν  
αυτόνομη άδεια διαμονής  
σε λιγότερο από 3 χρόνια  

PT  SE  
 
 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  

 

LT   LV   NL  RO  

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας   

 
 
 
 
 

 

Άλλα εξαρτώμενα άτομα μπορούν να αποκτήσουν  
αυτόνομη άδεια διαμονής  
σε χρονικό διάστημα μεταξύ 3 και 5 χρόνων 
 

LT   LV   NL  RO   
 
 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  

 

CZ  ES   FR  GR  HU  IT   PL 

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας  

 

CZ  ES   FR HU   IT   PL  SL 

 
 
 
 

 

Άλλα εξαρτώμενα άτομα μπορούν να αποκτήσουν  
αυτόνομη άδεια διαμονής  
μετά από 5 χρόνια 
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα στην οικογενειακή 
επανένωση
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Πρόσβαση σε υπηρεσίες για τα μέλη της οικογένειας 
 
Με εξαίρεση την Ουγγαρία, τα μέλη των οικογενειών των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε όλες τις 

χώρες που αξιολογήθηκαν έχουν το ίδιο νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες με τους 

αναδόχους τους. Η Ουγγαρία παρέχει μόνο πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική 

κατάρτιση και αποκλείει κρίσιμους τομείς όπως η ένταξη και τα γλωσσικά προγράμματα, η υγειονομική 

περίθαλψη, η απασχόληση και η αυτοαπασχόληση, η κοινωνική ασφάλιση και η βοήθεια. 
 
 

 

CZ  ES   FR GR   IT    LT  
 

LV  NL  PL   PT  RO SE  SL  

 
 

 
Ισότιμη πρόσβαση με τον συντηρών  
στα προγράμματα ένταξης  
GR: μόνο αναγνωρισμένοι 

πρόσφυγες έχουν το δικαίωμα στην 

οικογενειακή επανένωση 
 
 

 

CZ  ES  FR  GR   IT    LT  
 

LV  NL  PL  PT   RO SE  SL 

 

 

Ισότιμη πρόσβαση με τον συντηρών σε 
γλωσσικά προγράμματα 
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι 

πρόσφυγες έχουν δικαίωμα στην 

οικογενειακή επανένωση 
 
 

 

CZ   ES  FR GR  HU   IT   LT 

LV  NL  PL   PT  RO SE  SL 

 

 

 
Ισότιμη πρόσβαση με τον 

συντηρών στην εκπαίδευση 

και την επαγγελματική 

κατάρτιση  
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν 
δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση   

 
 

CZ  ES  FR  GR   IT    LT  
 

LV  NL  PL   PT  RO SE  SL 

  
Ισότιμη πρόσβαση με τον συντηρών στην 
απασχόληση και την αυτοαπασχόληση  
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν 
δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση  
 

 

CZ  ES   FR  GR   IT  LT  
 

LV  NL  PL   PT  RO SE  SL  

 
 
Ισότιμη πρόσβαση με τον συντηρών στην 
κοινωνική ασφάλιση  
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν 
δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση   
 

 

 

CZ  ES   FR  GR   IT   LT  
 

LV  NL  PL  PT  RO  SE  SL 

 
 

 

Ισότιμη πρόσβαση με τους 

υπηκόους στην υγειονομική 
περίθαλψη   
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν 
δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση 
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Βήμα: Οικοδομώντας το Πλαίσιο Πολιτικής 

 

Υπηρεσίες εντοπισμού οικογένειας 
 
Στις περισσότερες χώρες, οι υπηρεσίες εντοπισμού οικογενειών παρέχονται και χρηματοδοτούνται 

άμεσα από ΜΚΟ ή διεθνή ιδρύματα (με κάποια έμμεση κρατική χρηματοδότηση για ΜΚΟ στην 

Πολωνία). Μόνο στην Ισπανία οι υπηρεσίες αυτές χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση και 

εφαρμόζονται στην πράξη από ΜΚΟ ή διεθνείς οργανισμούς. Αντίθετα, στην Τσεχία, τη Λετονία και τη 

Ρουμανία, οι υπηρεσίες εντοπισμού οικογενειών δεν παρέχονται καθόλου.  

 
 

ES  
 
 
 

FR  GR  HU  IT    LT  
 

NL   PL   PT  SE  SL  
 
 
 

CZ   LV  RO 

 
 
Οι υπηρεσίες εντοπισμού οικογένειας  
χρηματοδοτούνται από το κράτος και   
εφαρμόζονται από ΜΚΟ  
 

 
Οι υπηρεσίες εντοπισμού οικογένειας  
παρέχονται από ΜΚΟ 
 
GR: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες   
έχουν δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση  
 

 

Δεν παρέχονται υπηρεσίες εντοπισμού οικογένειας 
 

 

 
Τέλη και έξοδα για την οικογενειακή επανένωση 
 
Στην Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Ρουμανία, τα τέλη και τα έξοδα για τη διαδικασία οικογενειακής 

επανένωσης είναι υψηλότερα από το ελάχιστο ποσό της κοινωνικής βοήθειας που παρέχεται από το 

κράτος. Από την άλλη πλευρά, η Τσεχία, η Λιθουανία, η Πορτογαλία και η Σουηδία παρέχουν τις πλέον 

συμφέρουσες συνθήκες, καθώς οι οικογένειες των δικαιούχων διεθνούς προστασίας απαλλάσσονται 

από την καταβολή τελών. 

 

 

HU  LV   RO  
 
 

 

CZ   LT  PT  SE 

 

 

Τα τέλη για την οικογενειακή επανένωση   
είναι υψηλότερα από το ελάχιστο   
ποσό της κοινωνικής βοήθειας  

 

Οι οικογένειες των δικαιούχων   
διεθνούς προστασίας απαλλάσσονται   
από την καταβολή τελών 
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7 Ιθαγένεια  
 
 
 
 

 

Η πρόσβαση στην ιθαγένεια επιτρέπει στους μετανάστες και στους δικαιούχους διεθνούς 

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

δικαιώματα και καθήκοντα, όπως το δικαίωμα διαμονής χωρίς περιορισμούς στο έδαφος του 

κράτους της ιθαγένειας, το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές και το δικαίωμα να κατέχουν δημόσια 

αξιώματα ή να απασχολούνται σε εργασίες του δημόσιου τομέα. Η ιθαγένεια αποτελεί 

θεμελιώδη προϋπόθεση για την άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων και για την ανάπτυξη της 

αίσθησης της ταυτότητας και του «ανήκειν» σε μια χώρα. Η πρόσβαση στην ιθαγένεια δεν 

πρέπει να εμποδίζεται από δαπανηρές διαδικασίες και αποφάσεις που εναπόκεινται στη 

διακριτική ευχέρεια των αρχών και που αποθαρρύνουν αντί να ενθαρρύνουν τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας να υποβάλουν αίτηση και να επιτύχουν ως νέοι πολίτες. 

 

7.1 Επισκόπηση των αποτελεσμάτων 
 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 
 

Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες 

 
 λιγότερο ευνοϊκό περισσότερο ευνοϊκό    

 
SL ES   

HURO     NL    PL   
LV PT CZ   LT    GR       FR IT                            SE    

 
 

 

Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας  
 

Λιγότερο ευνοϊκό   
Περισσότερο 
ευνοϊκό 

 

 LT   
 

LV 

PL   
 

CZ ES  
 

HU PTROGR SL FR NL IT SE 
  

 

 

Βήμα: Οικοδομώντας το Πολιτικό Πλαίσιο 
 

Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  
 

 λιγότερο ευνοϊκό περισσότερο ευνοϊκό   
 

RO  
PT   
PL LT   
NL IT SL FR   
LV GR CZ HU SE  

 
 

ES χωρίς δεδομένα 
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Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας 
 

 λιγότερο ευνοϊκό                                                                                περισσότερο ευνοϊκό   

 
RO  
PT  
PL  
NL  
LV   
GR LT SL   
CZ IT SE HU FR  

 

 
ES χωρίς δεδομένα  

 
 
 

 

Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο 

 

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1951 σχετικά με 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 διευκόλυνσης της πολιτογράφησης για τους 
αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Στην ΕΕ, κάθε χώρα έχει την τελική αρμοδιότητα να καθορίσει τις 
προϋποθέσεις για την απόκτηση και την απώλεια της ιθαγένειας. Συνεπώς, τα κράτη-μέλη διατηρούν 
τον πλήρη έλεγχο σχετικά με το ποιος μπορεί να αναγνωριστεί ως πολίτης. Ωστόσο, κάθε πρόσωπο 
που έχει την ιθαγένεια οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ είναι επίσης αυτόματα και πολίτης της ΕΕ και η 
ιθαγένεια της ΕΕ απονέμεται απευθείας σε κάθε πολίτη της ΕΕ με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιθαγένεια της ΕΕ είναι επιπρόσθετη και δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια. 
Παρέχει επίσης μια σειρά πρόσθετων δικαιωμάτων και προνομίων. Για παράδειγμα , οι πολίτες της 
Ένωσης έχουν πρωταρχικό και ατομικό δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών-μελών, με τους περιορισμούς και τους όρους που καθορίζονται στη Συνθήκη και 
στα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της. 
 

 

 

7.2 Δείκτες του NIEM για την παράμετρο της ιθαγένειας   

 

Δείκτες που αξιολογήθηκαν στη βασική έρευνα 
 
Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 
 

o Διευκόλυνση της προϋπόθεσης διαμονής για πολιτογράφηση  
o Περίοδος διαμονής που απαιτείται για πολιτογράφηση   
o Προϋποθέσεις οικονομικών πόρων για πολιτογράφηση  
o Προϋποθέσεις γλώσσας για πολιτογράφηση  
o Προϋποθέσεις ένταξης για πολιτογράφηση   
o Προϋποθέσεις ποινικού μητρώου για πολιτογράφηση  
o Έγγραφα από τη χώρα προέλευσης για πολιτογράφηση 
o Ευνοϊκοί όροι για ευάλωτα άτομα που υποβάλλουν αίτηση πολιτογράφησης 
o Πολιτογράφηση με δικαίωμα στη δεύτερη γενιά 
o Ταχεία διαδικασία 

Βήμα: Οικοδομώντας το πλαίσιο πολιτικής 
o Τέλη και έξοδα πολιτογράφησης 
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Δείκτες με κενά δεδομένων που δεν επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση 
 

Βήμα: Αξιόπιστα Δεδομένα & Αξιολόγηση 
 

o Ποσοστό αποδοχής πολιτογράφησης και πρόσβασης στην ιθαγένεια  
o Λόγοι απόρριψης πρόσβασης στην ιθαγένεια  
o Μέση διάρκεια των διαδικασιών πολιτογράφησης 

 
 
 

7.3 Κύρια αποτελέσματα  

 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλασίου  

 

Διευκολύνσεις για τις απαιτήσεις διαμονής για πολιτογράφηση  
 
Για να είναι επιλέξιμες για πολιτογράφηση, η πλειονότητα των κρατών που αξιολογήθηκαν παρέχουν 

διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των αναγνωρισμένων προσφύγων και των δικαιούχων επικουρικής 

προστασίας όσον αφορά την απαίτηση διαμονής. Στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία, οι 

πρόσφυγες απολαμβάνουν πολύ ευνοϊκές συνθήκες καθώς ο αριθμός των ετών διαμονής που 

απαιτείται για την πολιτογράφηση είναι ίσος ή μικρότερος των τριών ετών, ενώ η απαίτηση διαμονής για 

τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας είναι ίδια με τους απλούς υπηκόους τρίτων χωρών και 

περισσότερο από τρία χρόνια. Παρόμοιο νομικό πλαίσιο υπάρχει στην Ιταλία, τη Λετονία, την Πολωνία, 

τη Ρουμανία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Σλοβενία, όπου ο απαιτούμενος ελάχιστος χρόνος διαμονής 

μειώνεται μόνο για τους πρόσφυγες σε σύγκριση με τους απλούς υπηκόους τρίτων χωρών και τους 

δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία απαιτείται τετραετής διαμονή για 

να είναι επιλέξιμοι οι πρόσφυγες για πολιτογράφηση, σε σύγκριση με τα οκτώ έτη για τους 

συνηθισμένους υπηκόους τρίτων χωρών και τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Ομοίως, 

σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, ένας πρόσφυγας πρέπει να διαμένει νόμιμα στη χώρα για 

τουλάχιστον πέντε χρόνια για να είναι επιλέξιμος για πολιτογράφηση, ενώ για άλλους υπηκόους τρίτων 

χωρών και δικαιούχους επικουρικής προστασίας η προϋπόθεση είναι τα δέκα χρόνια. Στην Πολωνία, οι 

αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που έχουν άδεια μόνιμης διαμονής για πέντε χρόνια πρέπει να διαμένουν 

στη χώρα για άλλα δύο χρόνια για να είναι επιλέξιμοι για πολιτογράφηση, ενώ άλλες κατηγορίες πρέπει 

να επιδεικνύουν περίοδο τριών ετών. Στην πράξη, ο νόμος απαιτεί συνολική περίοδο επτά ετών 

διαμονής για τους πρόσφυγες προκειμένου να αποκτήσουν πολωνική υπηκοότητα. Οι πιο περιοριστικές 

προϋποθέσεις ισχύουν για την Τσεχία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία, όπου η 

προϋπόθεση διαμονής τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας 

είναι η ίδια με αυτή των απλών υπηκόων τρίτων χωρών και είναι μεγαλύτερη των τριών ετών. Για 

παράδειγμα, οι πρόσφυγες στην Τσεχία πρέπει να επιδείξουν τουλάχιστον πέντε χρόνια καθεστώτος 

ασύλου (ανεξάρτητα από τον αριθμό των ετών πριν από τη χορήγηση ασύλου), ενώ απαιτούνται πέντε 

χρόνια διαμονής για να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας ενώ 

απαιτούνται επιπλέον πέντε χρόνια μόνιμης διαμονής για να είναι επιλέξιμοι για πολιτογράφηση. 
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Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  

 

FR GR  HU 

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας  

 
 
 
 
 
Ο αριθμός των ετών διαμονής που 

απαιτείται για την πολιτογράφηση 

είναι ίσος ή μικρότερος των 3 

χρόνων  
 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  

 

ES   IT LV   PL   RO SE   SL 

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας  

 
 
 

 
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  

 

CZ  LT   NL  PT 
 

 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας  

 

CZ  ES  FR  GR  HU   IT   LT 

LV  NL   PL   PT  RO SE   SL 

 

 
 

 

Ο αριθμός των ετών διαμονής μειώνεται για 

αυτήν την ομάδα σε σύγκριση με τους 
υπηκόους τρίτων κρατών 
 
PL: μειωμένος αλλά de facto 7 χρόνια 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η απαίτηση διαμονής είναι ίδια   
όπως και στους υπηκόους τρίτων χωρών και 
περισσότερο από 3 χρόνια 

 

Περίοδος διαμονής που απαιτείται για πολιτογράφηση  
 
Οι μισές από τις χώρες που αξιολογήθηκαν αναγνωρίζουν τρεις διαφορετικές περιόδους ως έγκυρα έτη 

που μπορούν να προσμετρηθούν ως απαίτηση διαμονής: τα έτη ως μόνιμος/μακροπρόθεσμος κάτοικος, 

τα έτη ως αναγνωρισμένος δικαιούχος διεθνούς προστασίας και τα έτη νόμιμης παραμονής σε αναμονή 

απόφασης ασύλου. Έξι χώρες, συγκεκριμένα η Τσεχία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λιθουανία και 

η Πολωνία, αποκλείουν τα χρόνια νόμιμης παραμονής εν αναμονή απόφασης ασύλου από τα σχετικά 

έτη που υπολογίζονται ως εκπλήρωση του κριτηρίου  της προϋπόθεσης διαμονής. Η Λετονία, με τις πιο 

απαιτητικές  προϋποθέσεις, απλώς μετρά τα έτη που έχει κάποιος ως μόνιμος/επί μακρόν διαμένοντος 

κάτοικος προκειμένου να είναι επιλέξιμος για πολιτογράφηση.  
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Τα έτη ως μόνιμος / επί μακρόν διαμένοντος 
κάτοικος, ως αναγνωρισμένος δικαιούχος 
διεθνούς προστασίας, και με νόμιμη παραμονή 
σε αναμονή απόφασης ασύλου, μετράνε για την 
εκπλήρωση του κριτηρίου διαμονής 
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CZ  GR  HU  IT    LT   PL 

 
Τα έτη ως μόνιμος/μακροπρόθεσμος 

κάτοικος και έτη ως αναγνωρισμένος 

δικαιούχος διεθνούς προστασίας μετράνε για 

την εκπλήρωση του κριτηρίου διαμονής  
 

 
Μόνο τα έτη ως μόνιμος/μακροπρόθεσμος κάτοικος  

LV μετράνε για την εκπλήρωση του 
κριτηρίου διαμονής 

 

 
Απαιτήσεις οικονομικών πηγών, γλώσσας και ένταξης για πολιτογράφηση  
 
Θετικές νομικές πρακτικές έχουν εντοπιστεί στην Ολλανδία, την Ισπανία και τη Σουηδία, όπου δεν 

υπάρχει οικονομική προϋπόθεση που πρέπει να πληρείται για την πολιτογράφηση τόσο για τους 

πρόσφυγες όσο και για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Η Πολωνία αναγνωρίζει 

ευνοϊκότερες προϋποθέσεις μόνο όσον αφορά τους πρόσφυγες, ενώ οι δικαιούχοι επικουρικής 

προστασίας πρέπει να πληρούν τις ίδιες οικονομικές προϋποθέσεις με τους υπηκόους τρίτων χωρών. 

Ωστόσο, η πλειονότητα των χωρών επιβάλλει εξαιρετικά περιοριστικές οικονομικές απαιτήσεις για 

όλους τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και για τους υπηκόους τρίτων χωρών.  

 

Δεν ισχύει καμία οικονομική προϋπόθεση 
για την πολιτογράφηση   

ES   NL   PL   SE 
PL: οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες 
οικονομικές απαιτήσεις με του υπηκόους τρίτων χωρών 

 

 

Η απαίτηση αξιολόγησης της γλώσσας για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας είναι η ίδια με εκείνη 

των υπηκόων τρίτων χωρών σε όλες σχεδόν τις χώρες που αναλύθηκαν, με εξαίρεση τη Σουηδία και 

την Ιταλία, όπου δεν υφίσταται κριτήριο γλωσσομάθειας για την απόκτηση ιθαγένειας. 

 
 

 

IT  SE  

 
 

 

Καμία γλωσσική απαίτηση δεν ισχύει για την πολιτογράφηση 
 
 

 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο κριτήριο ένταξης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Ιταλία, τη 

Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία, καθώς σε όλες αυτές τις χώρες τέτοιες εξετάσεις 

ένταξης γενικά δεν υφίστανται για υπηκόους τρίτων χωρών. Αντίθετα, σε όλες τις άλλες χώρες, υπάρχει 

κριτήριο ένταξης και είναι το ίδιο με αυτό των υπηκόων τρίτων χωρών. Για παράδειγμα, στην Ουγγαρία, 

η «εξέταση βασικών συνταγματικών σπουδών» είναι κριτήριο αξιολόγησής της «ένταξης»/ιθαγένειας, 

αν και ορισμένες κατηγορίες ατόμων εξαιρούνται από την επιτυχία  στις εξετάσεις (άτομα χωρίς ή με 

περιορισμένη νομική ικανότητα, απόφοιτοι της Ουγγρικής γλώσσας από εκπαιδευτικό ίδρυμα, άτομα 

άνω των 60 ετών, άτομα που δεν μπορούν να περάσουν τις εξετάσεις λόγω μόνιμης και μη 

αναστρέψιμης επιδείνωσης της υγείας).  

 

 

IT   LT   PL SE   SL  

 

 

Δεν ισχύει καμία προϋπόθεση ένταξης για την πολιτογράφηση  
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Απαίτηση ποινικού μητρώου & εγγράφων από τη χώρα προέλευσης για 

πολιτογράφηση  
 
Πολύ λίγες χώρες έχουν μειωμένες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά το ποινικό μητρώο για τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για πολιτογράφηση. Η συντριπτική πλειονότητα 

των χωρών εφαρμόζει την ίδια απαίτηση με εκείνη των υπηκόων τρίτων χωρών. Η Ιταλία και η Λετονία 

απαιτούν πληροφορίες ή έγγραφα από τη χώρα προέλευσης, τα οποία μπορεί να είναι πολύ δύσκολο 

να αποκτηθούν για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και μπορούν να επιβάλλουν μεγάλα εμπόδια 

στην απόκτηση εθνικής ιθαγένειας. Η Γαλλία, από την άλλη πλευρά, παρέχει απαλλαγή για τους 

πρόσφυγες και απαιτεί πιστοποίηση για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας που δηλώνουν ότι 

δεν είναι σε θέση να παράσχουν τέτοια έγγραφα για νόμιμους λόγους. 
  

 

CZ   ES  GR  HU  LT  

 

NL   PT  RO  SE  SL 

 
 
 

Ισχύει το ίδιο κριτήριο ποινικού 
μητρώου για πολιτογράφηση όπως και 
για τους υπηκόους τρίτων χωρών 

 

 

Μόνο η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Σουηδία προβλέπουν εξαιρέσεις από την απαίτηση 

τεκμηρίωσης υπό καθορισμένες συνθήκες και εναλλακτικές μεθόδους , όταν δεν υπάρχουν έγγραφα για 

την υποβολή αίτησης για ιθαγένεια. Αντιθέτως, η Πορτογαλία δεν εφαρμόζει εξαιρέσεις και η έλλειψη 

εγγράφων είναι λόγος απόρριψης της αίτησης. Εδώ, ο νόμος καθιστά υποχρεωτικό οι αιτούντες να μην 

έχουν ποινικό μητρώο για ένα έγκλημα που θα επέφερε ποινή φυλάκισης άνω των τριών ετών σύμφωνα 

με το πορτογαλικό δίκαιο. Έγγραφα που τεκμηριώνουν αυτό πρέπει να υποβληθούν στην εθνική αρχή 

και ο νόμος δεν επιτρέπει εξαιρέσεις. 

 
Εξαιρέσεις από την απαίτηση τεκμηρίωσης και 
εναλλακτικές μέθοδοι όταν τα έγγραφα δεν 
είναι διαθέσιμα  

 

 

CZ  HU   IT   LT LV   NL PL 

Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις 
τεκμηρίωσης ή εναλλακτικές μέθοδοι 

 

 
 

 
   

RO SL  
 
 

 

PT 

 
LT: η απουσία εγγράφων είναι ένας λόγος  
απόρριψης αίτησης για δικαιούχους   
διεθνούς προστασίας   
 

 
Η αδυναμία τεκμηρίωσης λόγω έλλειψης 
εγγράφων αποτελεί λόγο   
απόρριψης μιας αίτησης 
 

 

 

Συνθήκες διευκόλυνσης για ευάλωτα άτομα που υποβάλλουν αίτηση πολιτογράφησης 
 
Η Λιθουανία ξεχωρίζει ως η μόνη χώρα που προβλέπει ότι ευάλωτες κατηγορίες ατόμων όπως οι 

ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να απαλλαγούν από κάποιες προϋποθέσεις για 

την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση από άτομα που έχουν 

συμπληρώσει τα 65 έτη, άτομα των οποίων η ικανότητα εργασίας έχει βαθμολογηθεί από 0 έως 55 

τοις εκατό, άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης ή έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα 

με νομικές διαδικασίες ως άτομα με υψηλές ή μέτριες ειδικές ανάγκες, καθώς και άτομα με σοβαρές 

χρόνιες ψυχικές διαταραχές.  Αντίθετα, στην Τσεχία, τη Γαλλία, τη Λετονία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία, 

οι προϋποθέσεις μειώνονται για ορισμένες ομάδες δικαιούχων διεθνούς προστασίας, όπως 

ηλικιωμένοι, ανάπηροι και ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ωστόσο, η πλειονότητα των χωρών δεν διαθέτει 

ειδικά μέτρα για να διευκολύνει την αίτηση πολιτογράφησης για ευάλωτες ομάδες και να εφαρμόσει 

τους ίδιους όρους όπως και για άλλους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

 ES   FR  GR  SE 
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LT Απαλλαγή από τις προϋποθέσεις για ευάλωτες ομάδες  
 
 

 

CZ  FR   LV  RO SE  

 
 
 

 
Οι προϋποθέσεις μειώθηκαν για τις ευάλωτες ομάδες  
 
LV: οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους  
επικουρικής προστασίας είναι οι ίδιες με τους υπηκόους τρίτων χωρών  
 

 

ES  GR  HU  IT  NL  PL  
 

PT   SL 

 
 

 

Ίδιες προϋποθέσεις ίδιες για τις ευάλωτες ομάδες   
όπως για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας 

 

 

Πολιτογράφηση με δικαίωμα δεύτερης γενιάς 
 
Στις χώρες που αξιολογήθηκαν, το νομικό πλαίσιο όσον αφορά την πολιτογράφηση των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας δεύτερης γενιάς είναι πολύ αποσπασματικό. Στην Ιταλία, την Ισπανία και τη 

Σουηδία η δεύτερη γενιά έχει αυτόματα δικαίωμα πολιτογράφησης είτε κατά τη γέννηση είτε μετά τη 

γέννηση. Στη Σουηδία, τα παιδιά που γεννιούνται στη χώρα ή τα παιδιά κάτω των 18 ετών μπορούν να 

λάβουν ιθαγένεια μετά από τρία χρόνια διαμονής ή μετά από δύο χρόνια, εάν το παιδί είναι ανιθαγενές, 

με απλή ειδοποίηση στη σχετική αρχή και χωρίς την υποχρέωση να πληρούν συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. Στην Ισπανία, η πολιτογράφηση μπορεί να αποκτηθεί μετά από ένα έτος διαμονής για 

τα παιδιά που γεννιούνται στη χώρα. Στην Ιταλία, τα παιδιά των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που 

γεννήθηκαν στη χώρα δικαιούνται πολιτογράφηση κατά τη γέννηση, όπως και τα παιδιά που γεννιούνται 

στην Ιταλία από ανιθαγενείς γονείς, με τους οποίους οι πρόσφυγες είναι συγκρίσιμοι σύμφωνα με το 

νόμο. 

Αντίθετα, στην Τσεχία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Ολλανδία και την 

Πορτογαλία, οι συνθήκες πολιτογράφησης διευκολύνονται μόνο για τη δεύτερη γενιά. Για παράδειγμα, 

η δεύτερη γενιά που γεννήθηκε στην Ολλανδία έχει προαιρετικό δικαίωμα να αποκτήσει Ολλανδική 

υπηκοότητα που μπορεί να ασκηθεί μετά την ενηλικίωση (18 ετη). Τα νομικά πλαίσια στη Λιθουανία, 

την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, όπου η διαδικασία για τη δεύτερη γενιά είναι η ίδια με την 

πρώτη γενιά, εκτός εάν κάποιος είναι  ανιθαγενείς κατά τη γέννηση, συνιστούν αρνητικές πρακτικές. 

Στη Ρουμανία, παιδιά κάτω των 18 ετών που γεννιούνται από αλλοδαπούς πολίτες ή ανιθαγενείς 

αποκτούν ρουμανική υπηκοότητα μόνο κατά την ημερομηνία πολιτογράφησης των γονιών τους. 
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ES   IT   SE 
   

Η δεύτερη γενιά έχει δικαίωμα 
αυτόματης πολιτογράφησης  

 

   (είτε κατά τη γέννηση είτε μετά τη 
γέννηση) 

 

     
 

CZ FR GR  HU  LV  NL PT 

Οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης 
διευκολύνονται για τη δεύτερη 
γενιά 

 

 

     
 

LT  PL  RO SL 
  Η διαδικασία για τη δεύτερη γενιά  

 

  είναι ίδια με της πρώτης γενιάς  

     
 

LT PL  RO SL 
  Η διαδικασία για τη δεύτερη γενιά 

 

  είναι ίδια με της πρώτης γενιάς  

     
  

 

 

Ταχεία διαδικασία 
 
Νομικές διατάξεις που απαιτούν ρητά την επεξεργασία των αιτήσεων πολιτογράφησης το συντομότερο 

δυνατό και την προτεραιότητα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας δεν υπάρχουν σε καμία από τις 

αξιολογούμενες χώρες. Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες επιβάλλουν μέγιστο χρονικό διάστημα για τη 

διαδικασία. Στην Ολλανδία, οι αρχές πρέπει να λάβουν απόφαση σχετικά με την αίτηση εντός ενός 

έτους, αλλά μπορούν να παρατείνουν αυτήν την περίοδο δύο φορές κατά έξι μήνες. Στη Ρουμανία, αν 

και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για ολόκληρη τη διαδικασία, υπάρχει νόμιμη προθεσμία πέντε 

μηνών για την επαλήθευση της αίτησης ιθαγένειας από την ημερομηνία κατάθεσής της και άλλης 

προθεσμίας έως έξι μηνών για τον προγραμματισμό της συνέντευξης για τις αιτήσεις που έχουν γίνει 

αποδεκτές. Αυτά τα χρονικά όρια είναι υποχρεωτικά για κάθε αιτούντα. Στη Σλοβενία, οι διοικητικές 

αποφάσεις πρέπει να εκδίδονται εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, με παρόμοια διάταξη 

να υπάρχει στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας στην Πολωνία. Στη Λιθουανία, ο νόμος ορίζει ένα 

μέγιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών για τη διαδικασία πολιτογράφησης. Στην Ισπανία, ο νόμος ορίζει 

όριο ενός έτους για την κοινοποίηση του ψηφίσματος. Αντιθέτως, στην Ουγγαρία και τη Σουηδία, δεν 

υπάρχει απαίτηση για τη διάρκεια των διαδικασιών που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το δικαίωμα 

πολιτογράφησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 
 
 

 

CZ  ES   FR  GR  IT    LT  LV 

NL  PL   PT  RO   SL 

 

 
 
 

 

Μέγιστη διάρκεια της 
διαδικασίας που προβλέπεται 
από τον νόμο 
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Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής 

 

Τέλη και έξοδα πολιτογράφησης  
 
Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα όπου τα μέσα τέλη και έξοδα πολιτογράφησης τόσο για τους 

αναγνωρισμένους πρόσφυγες όσο και για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας 

αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% της ελάχιστης μηνιαίας κοινωνικής βοήθειας που παρέχεται 

από το κράτος. Στη Σουηδία, οι πρόσφυγες απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε τέλους 

για να υποβάλουν αίτηση για την ιθαγένεια, ενώ οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας πρέπει να 

πληρώνουν τέλος που αντιπροσωπεύει το 30% - 40% των ελάχιστων παροχών κοινωνικής πρόνοιας. 

Αντίθετα, στην Ολλανδία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Λετονία και την Πορτογαλία, το συνολικό 

κόστος και τα τέλη για την απόκτηση ιθαγένειας μπορεί να θεωρηθούν επαχθή για τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας, καθώς ανέρχονται σε περισσότερο από το 50% του ελάχιστου μηνιαίου 

επιδόματος κοινωνικής βοήθειας. 

 

Απαλλαγή από το τέλος πολιτογράφησης ή κατά μέσο όρο, 
τέλη και το κόστος πολιτογράφησης μικρότερο από το 10% 
της ελάχιστης μηνιαίας κοινωνικής βοήθειας  
SE: μόνο για αναγνωρισμένους πρόσφυγες  

 

 

LV  NL  PL   PT  RO  

 
 

 
Τέλος και έξοδα πολιτογράφησης, κατά μέσο όρο, άνω του 
50% της ελάχιστης μηνιαίας κοινωνικής βοήθειας  
 

FR   SE 

79



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80



 
 
 

8 Στέγαση 

 
 
 
Η ποιοτική στέγαση αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Η στέγαση δεν 

προσφέρει απλώς ένα καταφύγιο, αλλά και έναν χώρο για προσωπική ανάπτυξη και οικογένεια, μια 

τοπική κοινότητα και την ευκαιρία για ενισχυμένη αλληλεπίδραση με τους ντόπιους. Πολύ συχνά, ένα 

περιορισμένο εισόδημα και η έλλειψη γνώσης των τοπικών συνθηκών, σε συνδυασμό με δυσανάλογη 

σχέση ενοικίων και καταθέσεων, ωθούν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας σε περιθωριοποιημένες 

περιοχές που δεν παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης, σχολεία, νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα ή 

υπηρεσίες ένταξης. Η στοχευμένη στήριξη στέγασης αυξάνει την αυτάρκεια των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες, οι οποίες τείνουν να αντιμετωπίζουν περισσότερα 

εμπόδια για να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητες. 

 

 

8.1 Επισκόπηση των αποτελεσμάτων  
 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου    
 

λιγότερο ευνοϊκό   περισσότερο ευνοϊκό  

     SE 

     PT 

  SL   ES NL 

  PL   RO FR 

GR   HU LV IT LT CZ  
 
 
 

 

Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής 

 
 λιγότερο ευνοϊκό περισσότερο ευνοϊκό   

 
LT   

SL PT IT   
LVGR   HU RO     PL NL  ES FR CZ SE  

 
 

 

Βήμα: Εφαρμογή & Συνεργασία  

 
    λιγότερο ευνοϊκό   περισσότερο ευνοϊκό 

 

PL   
ES 

 
 

LT   SL   
 

LV  RO      SE NL  
 

GR HU        IT FR     PT CZ 
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Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο  

 

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας εισάγονται στο κύριο σύστημα 

στέγασης μόνο όταν αναγνωριστούν. Πριν από την αναγνώριση, ο βασικός κανόνας της Οδηγίας για 

τους Όρους Υποδοχής είναι να εγγυηθεί την ελεύθερη κυκλοφορία των αιτούντων άσυλο, αν και 

επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν για τον τόπο διαμονής των αιτούντων άσυλο για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος ή δημόσιας τάξης ή για την ταχεία επεξεργασία της αίτησης ασύλου. Τα κράτη- 

μέλη μπορούν επίσης να συνδέσουν την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής με παρεχόμενη κατοικία 

(Άρθρο 7). Στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας παρέχεται πρόσβαση σε στέγαση ισότιμη με αυτήν 

των εθνικών πολιτών, δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της χώρας μετά την αναγνώριση (Άρθρο 

32 της Οδηγίας για τα Προσόντα). Όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

απόφασή του για την υπόθεση Alo & Osso, το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιοριστεί μόνο σε 

συγκεκριμένες περιστάσεις, για παράδειγμα, με τη χρήση πολιτικών διασποράς όταν, σε σύγκριση με 

υπηκόους τρίτων χωρών, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες 

ένταξης. Η έκτη Κοινή Βασική Αρχή της ΕΕ για την Ένταξη των Μεταναστών, η οποία κατοχυρώνει την 

πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες σε βάση ισότιμη με τους υπηκόους και χωρίς 

διακρίσεις, ισχύει και για τον χώρο κατοικίας. 

 

 

 

8.2 Δείκτες του NIEM για την παράμετρο της στέγασης  

 

Οι δείκτες αξιολόγησης της βασικής έρευνας   
Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου   
o Ελεύθερη κίνηση και επιλογή κατοικίας εντός της χώρας   
o Πρόσβαση στη στέγαση και τις παροχές στέγασης   
o Πρόσβαση στα δικαιώματα ιδιοκτησίας   
Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής   
o Πρόσβαση στη στέγαση για ευάλωτα άτομα   
o Παροχή στοχευμένης προσωρινής στήριξης για στέγαση   
o Παροχή μακροπρόθεσμης στήριξης για στέγαση   
o Διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση σε δημόσιες κατοικίες   
o Αξιολόγηση ποιότητας στέγασης κατά την παροχή υποστήριξης σε είδος   
o Στοχευμένη συμβουλευτική στέγασης, υποστήριξη και εκπροσώπηση  
 
o Ευαισθητοποίηση σχετικά με συγκεκριμένες προκλήσεις των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας στην αγορά κατοικίας  
 
Βήμα: Εφαρμογή & Συνεργασία  
 
o Μηχανισμοί για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε πολιτικές στέγασης 
 
o Συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για τη στέγαση των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας   
o Συνεργασία για τη στέγαση με ειδικές ΜΚΟ 
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Δείκτες με κενά δεδομένων που δεν επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση  
 

Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής  
 

o Περίοδος της στοχευμένης υποστήριξης στέγασης   
Βήμα: Αξιόπιστα Δεδομένα & Αξιολόγηση   
o Αριθμός δικαιούχων διεθνούς προστασίας που χρησιμοποιούν στοχευμένα δημόσια 

καταλύματα   
o Διάρκεια χρήσης των στοχευμένων δημόσιων καταλυμάτων   
o Στοχευμένες χρηματικές παροχές στέγασης μετά την αναγνώριση του καθεστώτος   
o Ασφάλεια στέγασης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας  

 
Βήμα: Παροχή Χρηματικών & Ανθρώπινων Πόρων  

 
o Προϋπολογισμός για την ένταξη στην αγορά κατοικίας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας  
Βήμα: Επίτευξη των Αποτελεσμάτων της Ένταξης   
o Ποσοστό των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που ζουν στην περιοχή της επιλογής τους  
o Μειονέκτημα στέγασης  

 
 
 

 

8.3 Κύρια αποτελέσματα  

 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου   

 

Ελεύθερη κίνηση και επιλογή κατοικίας μέσα στη χώρα  
 
Η ελεύθερη κυκλοφορία και η ελεύθερη επιλογή κατοικίας εντός της χώρας είναι, κατ 'αρχήν, 

εξασφαλισμένη σε όλα τα κράτη μέλη που αξιολογούνται. Στην Ελλάδα, ωστόσο, οι δικαιούχοι δεν είναι 

πλήρως ελεύθεροι να επιλέξουν την πόλη και την περιοχή όπου θέλουν να ζήσουν λόγω περιορισμών 

εγκατάστασης για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης ή δημόσιας υγείας, οι οποίοι στην πράξη 

αναφέρονται σε παραμεθόριες περιοχές. Στην Ισπανία, ο γενικός κανόνας είναι ότι οι αιτούντες άσυλο 

και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας αναμένεται να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες υποδοχής και 

ένταξης στην ίδια επαρχία. Οι προσφορές κοινωνικής στέγασης «ή το δέχεσαι ή φύγε» (take-it-or-leave-

it), όπως αυτές που βρίσκει κανείς στην Ολλανδία, μπορούν επίσης να έχουν ισχυρό περιοριστικό 

αντίκτυπο στην ελευθερία εγκατάστασης. 

 
 
 

CZ  ES   FR  HU  IT   LT  LV  
 

NL  PL  PT  RO  SE  SL 

 

 

Το ίδιο δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση   
και κατοικία όπως και οι υπήκοοι  

 

 

Πρόσβαση στη στέγαση και στις παροχές στέγασης  
 
Ισχύει ίση μεταχείριση με τους υπηκόους όσον αφορά τη στέγαση και τις παροχές στέγασης (π.χ. 

επιδοτήσεις ενοικίου, δημόσια στέγαση, προγράμματα χρηματοδότησης στέγασης) στην πλειονότητα 

των χωρών που αξιολογήθηκαν. Ωστόσο, στην Ουγγαρία, την Ιταλία και την Πολωνία, διαφορετικοί 

κανόνες σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο μπορεί να επιβάλλουν εμπόδια στα οποία δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν οι νεοαφιχθέντες, όπως προηγούμενο καθεστώς διαμονής ή απασχόλησης και 

εκπαίδευσης με τον δήμο. Στη Σλοβενία, μόνο οι υπήκοοι έχουν πρόσβαση στον δημόσιο τομέα 

στέγασης. Στην Ελλάδα, ισχύουν περιορισμοί ίσης μεταχείρισης, μεταξύ άλλων, για υπηκόους τρίτων 

χωρών που δεν απασχολούνται, και παροχές που σχετίζονται με τη στέγαση μπορούν να παρέχονται 

μόνο σε Έλληνες υπηκόους και πολίτες της ΕΕ.
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CZ   ES   FR   LT   LV  
 

NL   PT  RO  SE  
 
 

 

GR HU   IT   PL  SL 

 
 
 
Ίδια μεταχείριση με τους 
υπηκόους στη στέγαση και τις 

παροχές στέγασης  
 
 

 
Ίση μεταχείριση με τους υπηκόους σε 

στέγαση και παροχές στέγασης που 

παρεμποδίζονται από συνθήκες που 

είναι αδύνατο να πληρούν οι 

νεοεισερχόμενοι ή πρόσθετους 

περιορισμούς  
 

 
Πρόσβαση σε δικαιώματα ιδιοκτησίας  
 
Η ίση μεταχείριση στα δικαιώματα ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης, των εσόδων, 

της πώλησης και της μίσθωσης ακινήτων) περιορίζεται για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας σε 

πολλές χώρες. Στη Σλοβενία, μόνο υπήκοοι και άλλοι πολίτες της ΕΕ μπορούν να αγοράσουν ακίνητη 

περιουσία. Στην Πολωνία, οι ξένοι μπορούν να αγοράσουν ένα διαμέρισμα, αλλά η απόκτηση γης για 

υπηκόους τρίτων χωρών εξαρτάται από υπουργική άδεια. Η Ελλάδα και η Λετονία εμποδίζουν την 

αγορά γης από υπηκόους τρίτων χωρών σε παραμεθόριες περιοχές. Στη Λιθουανία, δεν είναι δυνατή 

η ιδιοκτησία ακινήτων για τους κατόχους άδειας προσωρινής διαμονής, η οποία περιλαμβάνει άτομα 

υπό επικουρική προστασία. Οι ίδιοι περιορισμοί για όλες τις κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών 

ισχύουν στη Ρουμανία, όπου δεν προσφέρονται ευνοϊκότερες διατάξεις για πρόσφυγες ή δικαιούχους 

επικουρικής προστασίας. 

 
 
 

CZ  ES   FR   IT  
 

LT   NL  PT  SE  
 
 
 

 

GR  HU  LV   PL  RO  SL 

 

 

Ίση μεταχείριση με τους 

υπηκόους σε δικαιώματα 
ιδιοκτησίας  
 
LT: μόνο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  
 
 

 

Ίση μεταχείριση με τους υπηκόους 

στα δικαιώματα ιδιοκτησίας που 

παρεμποδίζονται από όρους που 

είναι αδύνατο να πληρούν οι 

νεοαφιχθέντες ή από πρόσθετους 

περιορισμούς 
 

 

Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής  

 

Πρόσβαση στη στέγαση για ευάλωτα άτομα 
 
Η πολιτική και οι υπηρεσίες στέγασης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ευάλωτες ομάδες στις 

περισσότερες από τις χώρες που αξιολογήθηκαν, αν και υπάρχουν διαφορές στο εύρος των ομάδων 

που ορίζονται ως επιλέξιμες είτε για διευκόλυνση της πρόσβασης σε βασικές παροχές στέγασης 

(Τσεχία, Γαλλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία) είτε στοχευμένη υποστήριξη, όπως ειδικά σπίτια ή 

ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (Τσεχία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ισπανία και 

Σουηδία). Ορισμένες χώρες, όπως η Ολλανδία, προσφέρουν αυτήν την υποστήριξη σε λίγες μόνο 

ομάδες (συνήθως, ασυνόδευτοι ανήλικοι και θύματα βίας και κακοποίησης). Άλλες χώρες έχουν πιο 

ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, παρέχοντας επίσης υποστήριξη, για παράδειγμα, σε ηλικιωμένους, 

οικογένειες με παιδιά (Ιταλία, Σουηδία) ή ορίζοντας συνολικά όλους τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας ως ευάλωτη ομάδα (Πολωνία, Λιθουανία και στο μέλλον, επίσης, Ρουμανία).
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CZ  FR   LT   PL  PT  SE  

  
Ορισμός των επιλέξιμων ευάλωτων ομάδων   
για βασικές παροχές στέγασης  

   
LT, PL: γενικά οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ορίζονται ως επιλέξιμοι 

  
 

CZ  ES   FR GR   IT    LT  
 

NL  RO SE 

 
 
Στοχευμένη υποστήριξη στέγασης για τους δικαιούχους  
διεθνούς προστασίας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες  

 
 

 
 

Παροχή στοχευμένης προσωρινής υποστήριξης στέγασης  
 
Σε όλες τις χώρες υπάρχει μια μορφή προσωρινής, στοχευμένης στήριξης στέγασης για τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας, με εξαίρεση την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Λετονία. Αυτά τα 

συστήματα υποστήριξης μπορεί να είναι παροχές σε είδος, όπως κέντρα στέγασης, κοινόχρηστα σπίτια 

ή άλλα καταλύματα, όπως βρίσκονται στην Τσεχία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. 

Όπου παρέχεται υποστήριξη στέγασης σε τοπικό επίπεδο, αυτή συνήθως λαμβάνει τη μορφή παροχών 

σε είδος. Για παράδειγμα, στην Πολωνία, ορισμένες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται ανεξάρτητα, όπως 

στη Βαρσοβία, όπου ένα δημοτικό πρόγραμμα για δικαιούχους διεθνούς προστασίας παρέχει πέντε 

διαμερίσματα κάθε χρόνο. Παρέχεται υποστήριξη σε μετρητά για τη διευκόλυνση των ιδιωτικών 

ενοικιάσεων στην Τσεχία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία (εδώ, περιορίζεται μόνο σε ειδικά έργα που 

χρηματοδοτούνται από το AMIF σε ad hoc βάση) και τη Σλοβενία. Ενώ στις περισσότερες χώρες αυτό 

λαμβάνει τη μορφή επιδοτήσεων ενοικίου, στη Λιθουανία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

λαμβάνουν εφάπαξ επίδομα εγκατάστασης μετά τη μετακίνησή τους σε δήμο. Στην Πολωνία και την 

Πορτογαλία, η υποστήριξη σε μετρητά παρέχεται ως μέρος των γενικών επιδοτήσεων ενοικίου που 

παρέχονται βάσει της νομοθεσίας για την κοινωνική βοήθεια. Στην Ολλανδία και τη Σουηδία, η 

υποστήριξη με παροχή μετρητών συνοδεύεται από πρόσβαση στον κοινωνικό/μη κερδοσκοπικό τομέα 

στέγασης. Το ισπανικό σύστημα υποστήριξης είναι μικτό, με ένα κρατικό πρόγραμμα διαμονής 

διαθέσιμο για έως και 18 μήνες για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και για 24 μήνες για 

ευάλωτες ομάδες. Η υποστήριξη είναι κλιμακωτή, με στέγαση σε κέντρα υποδοχής τους πρώτους έξι 

μήνες, υποστήριξη ενοικίου τους επόμενους έξι μήνες και μειωμένη υποστήριξη ενοικίου στην τελική 

φάση. Ωστόσο, λόγω χρονοβόρων διαδικασιών, οι περισσότεροι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δε 

μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα μετά την αναγνώρισή τους. Σε χώρες χωρίς καμία 

υποστήριξη για τη στέγαση, μερικές φορές σποραδικά έργα που χρηματοδοτούνται από το AMIF (π.χ. 

Ουγγαρία) βελτιώνουν την κατάσταση. Στην Ελλάδα, είναι ασαφές σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα 

επείγουσας στέγασης υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους αιτούντες 

άσυλο ωφελεί επίσης και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας μετά την αναγνώριση. Μόνο στη 

Λιθουανία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία η παροχή στοχευμένης στήριξης στέγασης δεν περιλαμβάνει 

περαιτέρω όρους, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Αυτοί οι πρόσθετοι όροι θέτουν, μεταξύ άλλων, 

έναν πρακτικό περιορισμό στις πιο ευάλωτες ομάδες (Γαλλία), εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. Ολλανδία, 

Πορτογαλία) και ατομικά σχέδια ένταξης (Τσεχία). Στην Ιταλία, οι διατάξεις ρυθμίζονται και διαφέρουν 

σε περιφερειακό επίπεδο. 

Αλλού, η στοχευμένη υποστήριξη σταματά μετά από 12 μήνες (Ρουμανία, Γαλλία για τα περισσότερα 

κέντρα προσωρινής στέγασης), 18 έως 24 μήνες (Ισπανία, με υποστήριξη ευπαθών ομάδων διάρκειας 

δύο ετών, αν και μόνο θεωρητικά, καθώς οι προαναφερθέντες περιορισμοί λόγω μακρών διαδικασιών 

ισχύουν) και 36 μήνες (Τσεχία, Σλοβενία). 
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LT  SE   SL  

 
Προσωρινή, στοχευμένη υποστήριξη 
στέγασης παρέχεται χωρίς περαιτέρω κανόνες 
επιλεξιμότητας   
 

 

CZ   ES   FR  HU   IT   NL  
 

PL   PT  RO 

 
 
Παρέχεται προσωρινή, 
στοχευμένη υποστήριξη 

στέγασης αλλά συνδέεται είτε 
με περιόδους αναμονής είτε 
με κανόνες επιλεξιμότητας   
ES: οι περισσότεροι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 
δεν καλύπτονται,  
HU: μερικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ  
 

 
Παροχή μακροπρόθεσμης υποστήριξης στέγασης  
 
Μακροπρόθεσμα, η στοχευμένη στήριξη στέγασης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας γενικά 

περιορίζεται και η υποστήριξη παρέχεται μέσω των συνηθισμένων συστημάτων κοινωνικής στέγασης 

και κοινωνικής βοήθειας/επιδότησης ενοικίου. Αυτό σημαίνει ότι όποια προβλήματα υπάρχουν γενικά 

στη διαθεσιμότητα καταλυμάτων και την πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα θα επηρεάσουν επίσης τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίοι θα πρέπει ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν αυτά τα 

προβλήματα χωρίς υποστήριξη, παρά την ιδιαίτερα αδύναμη θέση τους. Μόνο στην Ολλανδία, την 

Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία η υποστήριξη στέγασης μπορεί να θεωρηθεί κατ' αρχήν 

απεριόριστη. Ενώ στην Ολλανδία και τη Σουηδία, το κράτος εξασφαλίζει μια επιλογή διαμονής στον 

δημόσιο ελεγχόμενο τομέα στέγασης, στην Πολωνία και την Πορτογαλία, παρέχονται επιδοτήσεις 

ενοικίου. Στην Ιταλία, ορισμένες στοχευμένες λύσεις που προσφέρονται μέσω περιφερειακών και 

τοπικών αρχών δεν έχουν χρονικούς περιορισμούς, αν και μόνο ένα μέρος των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας επωφελείται από αυτές τις επιλογές. 

 

 

IT   NL   PL  PT SE  

 
 
Μακροπρόθεσμη υποστήριξη στέγασης   
χωρίς χρονικούς περιορισμούς  
IT: εν μέρει  
 

 
Διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στη δημόσια στέγαση  
 
Δεδομένης της αδύναμης εισοδηματικής κατάστασης των περισσοτέρων δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας που μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την αναγνώριση, η πρόσβαση 

στην κοινωνική στέγαση είναι ένα σημαντικό μέσο για την ένταξη σε επίπεδο στέγασης. Ωστόσο, 

αναφέρονται εμπόδια στην κοινωνική στέγαση, όπως δυσεύρετα έγγραφα, υπερβολικές περίοδοι 

αναμονής ή αποφάσεις που εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια των χωρών που αξιολογήθηκαν. Οι 

προϋποθέσεις τεκμηρίωσης που μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό από αυτή την παροχή στην 

Ουγγαρία, τη Γαλλία, την Πολωνία και τη Ρουμανία και περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, απόδειξη της 

οικονομικής κατάστασης του συντρόφου του αιτούντος, ακόμη κι αν αυτός/αυτή βρίσκεται ακόμα στο 

εξωτερικό (Γαλλία). Οι μεγάλες περίοδοι αναμονής γενικά εμφανίζονται ως το κύριο εμπόδιο στις χώρες 

που αξιολογήθηκαν. Οι πολύ μεγάλες περίοδοι αναμονής οφείλονται στο γεγονός ότι σε συστήματα με 

γενική έλλειψη προσφοράς κοινωνικής κατοικίας, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας συχνά δεν 

ορίζονται ως ομάδα ειδικών αναγκών (π.χ. Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Ισπανία). Στη Σλοβενία, είναι 

διαθέσιμη ειδική, αλλά προσωρινή, στέγαση για δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αν και ο κύριος 

τομέας της κοινωνικής στέγασης είναι πρακτικά κλειστός και, επιπλέον, υποφέρει από έλλειψη 

ικανότητας. Η διακριτική ευχέρεια των χωρών στις αποφάσεις που λαμβάνουν και οι κανόνες σε τοπικό 

επίπεδο που καθορίζονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στέγασης δημιουργούν εμπόδια σε 

διάφορες τις περιοχές της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της 

Ρουμανίας. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Τσεχία, η Ελλάδα, η Λιθουανία και η Πορτογαλία, η κοινωνική 

στέγαση έχει πολύ δευτερεύοντα ρόλο στην παροχή στέγης στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 
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CZ   ES  GR  IT   LT  
 

LV  NL   PT  SE   SL  
 
 

 

CZ  GR   IT  
 
 
 

 

CZ   ES  GR  LT   PT  SE  SL 

 

 

Κανένα εμπόδιο δεν προκύπτει   
από δυσεύρετα έγγραφα 
 
CZ, GR, PT, SL: μόνο δευτερεύοντας ρόλος της δημόσιας στέγασης  
στη στέγαση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
 
 
Κανένα εμπόδιο από υπερβολικές   
περιόδους αναμονής 
 
CZ, GR: μόνο δευτερεύοντας ρόλος της δημόσιας στέγασης  
στη στέγαση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
 

 
Κανένα εμπόδιο από   
διακριτικές αποφάσεις  
 
CZ, GR, PT, SL: μόνο δευτερεύοντας ρόλος της δημόσιας 
στέγασης στη στέγαση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

 
 

Αξιολόγηση ποιότητας στέγασης κατά την κατανομή υποστήριξης σε είδος  
 
Οι κανονισμοί που διασφαλίζουν ότι τα άτομα υπό διεθνή προστασία εγκαθίστανται σε μέρη με 

αξιοπρεπή πρότυπα στέγασης όπου μπορούν να βρουν ευνοϊκές συνθήκες για την περαιτέρω ένταξή 

τους είναι γενικά περιορισμένοι ή ελλιπείς. Ενώ υπάρχουν κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας 

της στέγασης πριν από την κατανομή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε μια περιοχή ή κατάλυμα, 

τουλάχιστον στις μισές περίπου χώρες ενδέχεται να αναφέρονται σε πολύ διαφορετικές παραμέτρους. 

Το αν η στέγαση είναι επαρκής σε ό,τι αφορά μέγεθος και πρότυπα εξετάζεται μόνο στην Τσεχία, την 

Ιταλία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία. Σε τρεις από αυτές τις χώρες, καθώς και τη Γαλλία, 

η ασφάλεια της ιδιοκτησίας αποτελεί κριτήριο για την εγκατάσταση προσώπων και οικογενειών σε 

ορισμένα ακίνητα. Η προσιτή στέγαση στο πλαίσιο της εισοδηματικής κατάστασης, που συχνά 

καθορίζεται από τις κοινωνικές παροχές και τη στέγαση, λαμβάνεται υπόψη στην Τσεχία, τη Γαλλία, την 

Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία. Προσβασιμότητα βασικών 

υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων π.χ. τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα σχολεία, τις 

εγκαταστάσεις εκμάθησης γλωσσών ή κατάρτισης εξετάζονται σε ακόμη λιγότερες χώρες - δηλ. την 

Τσεχία, τη Γαλλία και τη Σουηδία - και στο ίδιο πνεύμα, η διαθεσιμότητα ευκαιριών απασχόλησης 

αποτελεί παράγοντα μόνο στην Τσεχία και τη Σουηδία. Αυτές είναι επίσης οι μόνες χώρες όπου οι 

πραγματικές προτιμήσεις των ενδιαφερόμενων λαμβάνονται υπόψη σε κάποιο βάθμο όπως για 

παράδειγμα την επιθυμία τους να ζήσουν κοντά σε συγγενείς, φίλους και κοινωνικά δίκτυα συμπολιτών 

τους από τις χώρες προέλευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χώρες με τα πιο ολοκληρωμένα συστήματα 

το επιτυγχάνουν είτε μέσω ενός προγράμματος ένταξης που βασίζεται σε μεμονωμένα σχέδια (Τσεχία) 

είτε μέσω ενός συστήματος κατανομής δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε δήμους όπου οι αριθμοί 

υπολογίζονται με βάση όλα αυτά τα κριτήρια (όπως αυτό που δημιουργήθηκε στη Σουηδία το 2016). Η 

εικόνα γίνεται ακόμα πιο θολή όταν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες, τα συστήματα 

δεν καλύπτουν όλους τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (το SPRAR στην Ιταλία καθώς επίσης και 

το SIP στην Τσεχία), ή μπορεί να είναι τόσο αποκεντρωμένα σε τοπικό επίπεδο ώστε να μην είναι 

δυνατή μια αξιόπιστη αξιολόγηση (Ουγγαρία). 
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CZ  FR   NL SE 

 
 
Λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια του ακινήτου 

  
 

 

CZ  IT   NL  RO  SE  

  
Λαμβάνεται υπόψη η επάρκεια / 
ακαταλληλότητα του καταλύματος  

  
 

 

CZ  FR   IT    NL   PL  PT   SE  

  
Λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα συντήρησης 
/ διατήρησης του καταλύματος  
  
 

 

CZ  FR  SE 

 
 
Λαμβάνεται υπόψη η προσβασιμότητα σε 
βασικές υπηρεσίες    
 

 

CZ  SE  
 
 

CZ  SE 

  
Λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα ευκαιριών 
απασχόλησης   
 
Λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των 
δικαιούχων   
 
 

 

Στοχευμένη συμβουλευτική στέγασης, υποστήριξη και εκπροσώπηση  
 
Η υποστήριξη από οργανισμούς εξοικειωμένους με τη συγκεκριμένη νομική και κοινωνική θέση των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά κατοικίας παρέχεται συστηματικά μόνο στην Τσεχία, την 

Ιταλία και τη Σουηδία. Στην Ιταλία και την Τσεχία ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με άλλους δείκτες 

στέγασης,  δηλαδή το κανονικό σύστημα ενδέχεται να μην καλύπτει όλους τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας. Στις περισσότερες άλλες χώρες, οι συμβουλές, η υποστήριξη ή η εκπροσώπηση με τους 

ιδιοκτήτες παρέχονται μόνο σε ad hoc βάση στο πλαίσιο έργων και πρωτοβουλιών που συχνά δεν 

χρηματοδοτούνται από το δημόσιο ή καθίστανται δυνατές μέσω χρηματοδότησης της ΕΕ. Εντυπωσιακό 

είναι το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες, οι συμβουλές στέγασης παρέχονται συστηματικά για τους 

αιτούντες άσυλο μόνο στη φάση υποδοχής πριν από την αναγνώριση, όπως στην Ολλανδία, τη 

Σλοβενία και την Ελλάδα (παρέχεται μέσω της έκτακτης επιχείρησης στέγασης υπό την ηγεσία της 

UNHCR). 

 
 

 

CZ   IT   SE  
 
 
 

 

ES  FR   HU  LT   PL  RO  SL 

 

 

Παρέχονται συστηματικές εξειδικευμένες 
νομικές συμβουλές   
 

 

Εξειδικευμένες νομικές συμβουλές  
παρέχονται σε ad hoc βάση  
HU, LT, PL, SL: σποραδικά και/ή μικρά 
προγράμματα που υλοποιούνται από ΜΚΟ 
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Ευαισθητοποίηση  
 
Η προώθηση της καλύτερης κατανόησης των συγκεκριμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας στην αγορά κατοικίας και η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων 

σχετικά με τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους δεν είναι στην ημερήσια διάταξη στις περισσότερες 

χώρες. Μόνο στη Γαλλία αναφέρεται μια δημόσια χρηματοδοτούμενη εθνική εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης των ιδιωτικών φορέων στέγασης, ενθαρρύνοντας τους ιδιοκτήτες σπιτιών να 

νοικιάσουν τα ακίνητά τους τους μέσω ενός εγγυημένου από το κράτος συστήματος διαμεσολάβησης 

(το οποίο επιτρέπει την ενοικίαση ακινήτων σε μια ένωση κατοικιών για οικογένειες χαμηλού 

εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, σε καθορισμένες περιοχές). Υπάρχουν επίσης 

εργαστήρια του διυπουργικού οργάνου συντονισμού για τη στέγαση («Dihal») με δημόσιες εταιρείες 

στέγασης, αν και αυτές δεν επικεντρώνονται μόνο σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Στην Ελλάδα, 

η ενημέρωση των ιδιοκτητών αποτέλεσε σημαντικό και συστηματικό μέρος του προγράμματος 

στέγασης έκτακτης ανάγκης υπό την ηγεσία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το 

οποίο ωστόσο δεν ήταν κυβερνητική πολιτική ούτε επικεντρώθηκε στους δικαιούχους προστασίας. Στην 

Ουγγαρία και την Ιταλία, τέτοιες δραστηριότητες υπάρχουν αλλά και αποτελούν μέρος έργων και 

προγραμμάτων που βασίζονται στην κοινωνία των πολιτών. Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα στέγασης, 

οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης είναι επίσης πολύ σπάνιες. Οι δημόσιες υπηρεσίες στέγασης 

ενημερώνονται για τα δικαιώματα, τις ειδικές ανάγκες και τους περιορισμούς των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας μόνο στην Ολλανδία, την Πολωνία και τη Σουηδία. Στην Ισπανία, ΜΚΟ που 

χρηματοδοτούνται από το κράτος έχουν αναλάβει αυτό το έργο, αν και χωρίς να είναι σε θέση να το 

παρέχουν με συστηματικό τρόπο. 

 
 

 

ES  FR   NL  PL  SE  

 
 
Οι αρχές ενημερώνουν τους δημόσιους φορείς   
στέγασης σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες   
των δικαιούχων διεθνούς προστασίας  
ES: αποσπασματικά μέσω ΜΚΟ χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο  
 

 

PL  
 
 
 

 

FR  HU   IT 

 
 
Οι φορείς στέγασης υποχρεούνται να ενημερώνουν τακτικά το 
προσωπικό τους για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας   
 
 
Καμπάνιες σε όλη τη χώρα για την ευαισθητοποίηση των 
ιδιωτικών φορέων στέγασης σχετικά με την κατάσταση των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και την καταπολέμηση των 
προκαταλήψεων  
 
HU, IT: ορισμένα έργα που υλοποιούνται από ΜΚΟ 
 

 

 
Βήμα: Εφαρμογή & Συνεργασία  

 

Μηχανισμοί για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε πολιτικές ένταξης  
 
Μόνο λίγες χώρες έχουν υιοθετήσει μια επίσημη στρατηγική, που περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς 

φορείς, για τη διευκόλυνση της ένταξης στον τομέα της στέγασης. Στη Γαλλία, υπάρχει μια ειδική 

διυπουργική πρωτοβουλία που ασχολείται με τη στέγαση και την πρόσβαση στη στέγαση με το "Dihal", 

που συγκεντρώνει όλες τις σχετικές κυβερνητικές αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς. Η στέγαση 

των προσφύγων ενσωματώνεται σε μια συνολική πολιτική που στοχεύει στην αντιμετώπισης της 

αστεγίας και των περιορισμένων στεγαστικών δυνατοτήτων. Στην Ιταλία και την Ολλανδία, οι 

μηχανισμοί συντονισμού για την ένταξη αντιμετωπίζουν θέματα στέγασης μαζί με άλλους τομείς 

πολιτικής. Η Ιταλική «Στρογγυλή Τράπεζα» που συγκεντρώνει δύο υπουργεία και το σύνολο του δήμου 

και των περιφερειών θα συντονίσει το Εθνικό Σχέδιο Ένταξης που απευθύνεται σε μετανάστες, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, με διατάξεις που αφορούν και τη 

στέγαση. Η ανταπόκριση της Ολλανδικής διατομεακής πολιτικής στην αυξημένη εισροή αιτούντων 

άσυλο και προσφύγων το 2015, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου στέγασης, οδήγησε σε 
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πολυεπίπεδες επιτροπές που επιβλέπουν την εγκατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε 

τοπικό επίπεδο. 
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Υπάρχει επίσης και η πλατφόρμας "Home Again" που συντονίζει από το 2014 τα υπουργεία, την αρχή 

ασύλου καθώς και το σύνολο των δήμων, επαρχιών και στεγαστικών εταιρειών η οποία βοηθά τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην αναζήτηση καταλύματος. Στην Πορτογαλία, δημιουργήθηκε μια 

διακυβερνητική ομάδα εργασίας το 2015 για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη 

μετανάστευση, αν και δεν ακολουθείται ενιαία στρατηγική για τη διευκόλυνση της ενοποίησης της 

στέγασης, αφήνοντας αυτό το έργο να το διαχειριστούν (με διαφορετικούς τρόπους) οι δήμοι και οι 

ΜΚΟ. Στη Ρουμανία, αντίθετα, μια διυπουργική επιτροπή που σχηματίστηκε το 2015 για να διευκολύνει 

την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών 

στέγασης, δεν οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές λόγω πολιτικής αστάθειας. Μεταξύ των χωρών που 

αξιολογήθηκαν, η Σουηδία είναι το μόνο κράτος που συνδύασε μια επίσημη στρατηγική στέγασης για 

τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας με μια έστω και τουλάχιστον αποσπασματική, ad hoc 

παρακολούθηση της υιοθέτησης των πολιτικών και των υπηρεσιών στέγασης και των αποτελεσμάτων 

των προσπαθειών της στέγασης. Μηχανισμός αναθεώρησης για την αξιολόγηση και την περαιτέρω 

ανάπτυξη της νομοθεσίας, των πρακτικών, των υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων για τις κατοικίες 

δεν υπάρχει σε καμία από τις 14 χώρες. 

 

 

FR   IT   NL  SE  
 
 
 

 

ES  SE 

 
 
Στρατηγική πολλών εμπλεκόμενων φορέων 
για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης στον 
τομέα της στέγασης 
  

 

Μηχανισμός παρακολούθησης των πολιτικών 
και των υπηρεσιών στέγασης καθώς και των 
αποτελεσμάτων στον τομέα της στέγασης 
ES: κάποια αξιολόγηση που γίνεται από ΜΚΟ 
 

 
Συντονισμός των περιφερειακών και τοπικών αρχών για τη στέγαση των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας  
 
Η υποστήριξη σε υποεθνικά επίπεδα διακυβέρνησης για την παροχή κατοικίας στους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας παρέχεται μόνο στην Τσεχία, την Ολλανδία και τη Σουηδία κατά τη στιγμή της 

συλλογής δεδομένων (με τη Γαλλία να εισάγει βασικά μέτρα στα τέλη του 2017/2018 αποβλέποντας σε 

ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τη στέγαση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε όλες τις 

Γαλλικές περιφέρειες). Οι «ομάδες υποστήριξης» για τις τοπικές αρχές που συντονίστηκαν μέσω του 

συνόλου των ολλανδικών δημοτικών οργανώσεων την περίοδο 2015 έως 2017 ήταν καλά 

παραδείγματα ολοκληρωμένης ανταπόκρισης σε επίπεδο πολιτικών στην κορύφωση των αφίξεων 

εκείνη την εποχή. Συνδύασαν μια λειτουργία παροχής βοήθειας για δήμους σε κανονιστικές ερωτήσεις 

που έθεταν με ενεργή υποστήριξη στη διαχείριση των αλληλένδετων προκλήσεων της εισροής των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός δικτύου υποστηρικτικών 

εμπειρογνωμόνων. Η οικονομική στήριξη των δήμων για «ένταξη και συμμετοχή» (υπολογίζεται 

σύμφωνα με τον αριθμό των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που έχει επιτραπεί να εισέλθουν) μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της στέγασης. Στην Τσεχία, εφόσον οι δικαιούχοι 

διεθνούς προστασίας καλύπτονται από το Πρόγραμμα Κρατικής Ένταξης (SIP), οι δήμοι συμμετέχουν 

πλήρως και λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη των απαραίτητων κοινωνικών 

υποδομών. Στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει γενικά στον τομέα της στέγασης, όλες οι προσπάθειες 

συντονισμού και υποστήριξης πολλών ενδιαφερομένων έχουν επικεντρωθεί στο πρόγραμμα για τους 

αιτούντες άσυλο υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας. 
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CZ   NL  SE  
 
 
 

 

CZ  NL 

 
 
Κυβερνητική υποστήριξη για τις τοπικές/περιφερειακές αρχές 
που βοηθούν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να βρουν 
στέγη  
(π.χ. εκπαίδευση προσωπικού, οδηγίες κ.λ.π.)  

 

Κυβερνητικά μέσα για τοπικές/περιφερειακές δραστηριότητες 
για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας   
(π.χ. πρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό, χρηματοδότηση 
κ.λ.π.) 
 

 
Συνεργασία με εξειδικευμένες ΜΚΟ για τη στέγαση  
 
Δομημένη, τακτική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παροχή στέγης στους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας υπάρχει στην Τσεχία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Ενώ το Τσεχικό SIP δημιουργεί 

ένα πλαίσιο βάσει του οποίου εξειδικευμένες ΜΚΟ αναθέτουν υπεργολαβίες για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, το Ισπανικό πρόγραμμα, από την άλλη πλευρά, είναι ανεπαρκές για να 

προσεγγίσει τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας με ολοκληρωμένο τρόπο λόγω του περιορισμού 

του στους πρώτους 18 μήνες (24 μήνες για ευάλωτες ομάδες) μετά την εφαρμογή. Στις άλλες χώρες, η 

κρατική χρηματοδότηση για εξειδικευμένες ΜΚΟ στον τομέα της στέγασης παρέχεται μόνο σε ad hoc 

βάση. Σε αυτό το φάσμα υπάρχουν διακυμάνσεις. Στη Γαλλία και την Ιταλία, οι πρωτοβουλίες για την 

υποστήριξη προσφύγων που στεγάζονται σε ιδιωτικές κατοικίες είναι μεγαλύτερης κλίμακας και συχνές, 

σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Σλοβενία, όπου παρατηρείται μόνο ένας μικρός αριθμός 

έργων που χρηματοδοτούνται από το AMIF. Στη Σουηδία, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις 

προσπάθειες στέγασης προσφύγων υπάρχει σε τοπικό επίπεδο, αλλά ποικίλλει στα διάφορα σημεία 

της χώρα. 

 

 

CZ  ES  FR  

 

 

Συνεχής παροχή κρατικών μέσων για ΜΚΟ που βοηθούν τους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας να βρουν στέγη 
 
ES: οι περισσότεροι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δεν καλύπτονται   
 

 
 

HU   IT   PT  RO   SE  SL  

 

 

Ad hoc κρατικά μέσα για ΜΚΟ που βοηθούν τους δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας να βρουν στέγη  
HU, RO, SL: ορισμένα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την 
ΕΕ,  
SE: αποσπασματικά σε τοπικό επίπεδο 
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9 Απασχόληση 

 
 
 

 

Η απασχόληση είναι ένας βασικός δρόμος για ένα ασφαλές εισόδημα, αυτάρκεια και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, επιλεξιμότητα για μακροχρόνια διαμονή και ιθαγένεια. Επιτρέπει στους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας να συμβάλουν στην οικονομία και να συνεισφέρουν στην ευημερία της κοινωνίας 

υποδοχής με τις δεξιότητες και τα προσόντα τους. Η γονική απασχόληση αυξάνει τα οικογενειακά 

εισοδήματα και επιτρέπει στα παιδιά πρόσφυγες να αποκτήσουν υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Η 

υποστήριξη για την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων και εναλλακτικών 

μεθόδων αξιολόγησης προσφέρουν στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας καλύτερες πιθανότητες να 

αποκτήσουν εργασία σύμφωνα με το επίπεδο των δεξιοτήτων τους. 

 

9.1 Επισκόπηση των αποτελεσμάτων  
 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 

 
 λιγότερο ευνοϊκό περισσότερο ευνοϊκό   

 

PL CZ   
LV LT  SL SE   

FR GR   HU RO PT IT  NL ES  
 
 

 

Βήμα: Οικοδομώντας το Πλαίσιο Πολιτικής  
 

 λιγότερο ευνοϊκό περισσότερο ευνοϊκό   

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

 
 

 

Βήμα: Εφαρμογή & Συνεργασία  
 

 λιγότερο ευνοϊκό περισσότερο ευνοϊκό   

 
PL  
LV   
HU SL IT     LT               ES   
GR RO FR   CZ  NL SE PT  
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Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο 

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία 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 εθνικών πολιτών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση, τις διαδικασίες αναγνώρισης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης 

που σχετίζεται με την απασχόληση και των προσόντων των αλλοδαπών (Άρθρο 26). Όταν λείπουν 

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 

ορίζει ως μέγιστη περίοδο αναμονής για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους εννέα μήνες για τους 

αιτούντες άσυλο (Άρθρο 15). Η Οδηγία καλεί τα κράτη μέλη να αποφασίσουν σχετικά με τους όρους 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας που εξασφαλίζουν αποτελεσματική πρόσβαση και αποφεύγουν 

διαδικαστικά εμπόδια. Ωστόσο, η Οδηγία δεν ορίζει κάτι όσον αφορά την αναγνώριση των προσόντων 

των αιτούντων άσυλο (Άρθρο 16). Οι τρίτες Κοινές Βασικές Αρχές της ΕΕ για την Πολιτική Ένταξης των 

Μεταναστών ορίζουν ότι η απασχόληση αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας ένταξης και είναι 

καίριας σημασίας για τη συμμετοχή των μεταναστών και τη συνεισφορά τους στην κοινωνία υποδοχής 

και για να καταστούν ορατές αυτές οι συνεισφορές. 

 

 

 

 

9.2 Οι δείκτες του NIEM για την παράμετρο της απασχόλησης   
 
 
 
Οι δείκτες αξιολόγησης της βασικής έρευνας  

 
 
Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου 
 
o Πρόσβαση στην απασχόληση  
o Πρόσβαση στην αυτόαπασχόληση  
 
o Δικαίωμα αναγνώρισης των επίσημων πτυχίων και δικαίωμα επικύρωσης των 

δεξιοτήτων για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας  
o Δικαίωμα στις ίδιες διαδικασίες αναγνώρισης με τους υπηκόους   
o Υποστήριξη στην αναγνώριση ξένων διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τυπικών 

προσόντων  
  
Βήμα: Οικοδομώντας το Πλαίσιο Πολιτικής  
 
o Συμβουλευτική στην αναζήτηση εργασίας και θετική δράση   
o Πρόσβαση στην απασχόληση για ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος   
o Αξιολόγηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων   
o Διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην απασχόληση  
 
o Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας στην αγορά εργασίας   
o Στοχευμένη υποστήριξη για επιχειρηματίες  

 
 
 
 
 

 

Βήμα: Εφαρμογή & Συνεργασία  
 

o Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε πολιτικές 

απασχόλησης  
 

o Συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για την απασχόληση των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας  
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o Σύμπραξη για την απασχόληση με εξειδικευμένες ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικούς οργανισμού 

υποστήριξης της απασχόλησης  
 
 

 

 
 
 
Δείκτες με κενά δεδομένων που δεν επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση  

 
Βήμα: Αξιόπιστα Δεδομένα & Αξιολόγηση  

 
o Νόμιμη απασχόληση και αυτόαπασχόληση των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας  
 

o Επίπεδο εκπαίδευσης των αιτούντων άσυλο σε ηλικία εργασίας και των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας   
o Ποσοστό αποδοχής και αναγνώριση δεξιοτήτων/προσόντων  

 
Βήμα: Παροχή Οικονομικών & Ανθρώπινων πόρων  

 
o Προϋπολογισμός για την ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά 

εργασίας   
Βήμα: Επίτευξη Αποτελεσμάτων Ολοκλήρωσης   
o Αριθμός των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που έχουν πολύ περισσότερα προσόντα από 

αυτά που απαιτούνται για την τρέχουσα κύρια εργασία τους  
 
 
 

9.3 Κύρια αποτελέσματα  

 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

 

Πρόσβαση στην απασχόληση  
 
Κατ 'αρχήν, η πρόσβαση στην απασχόληση ίση με αυτή των υπηκόων παρέχεται στους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας σε όλες τις χώρες. Στην πράξη, ωστόσο, η πρόσβαση περιορίζεται μέσω 

πρόσθετων νομικών φραγμών στην Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Ρουμανία. Σε αυτές τις χώρες, περαιτέρω 

απαιτήσεις όπως εγχώριες άδειες ή άδειες εισόδου σε ορισμένους τομείς εμποδίζουν την πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας. Οι όροι που είναι αδύνατο να πληρούν οι νεοεισερχόμενοι ενδέχεται να 

περιλαμβάνουν κανόνες εγγραφής σε συγκεκριμένα μητρώα για κλειστά επαγγέλματα ή συγκεκριμένα 

προσόντα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (όπως οι τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης). Στη Λετονία, 

η επίσημη απαίτηση για αποδεδειγμένες γλωσσικές δεξιότητες περιορίζει επίσης την πρόσβαση στην 

απασχόληση σε τμήματα του ιδιωτικού τομέα. Ακόμη και εκεί που παρατηρούνται λιγότερα τυπικά 

εμπόδια στις αγορές εργασίας, στην πράξη, μπορεί να υπάρχουν μεγάλα εμπόδια μέσω των 

απαιτήσεων γλωσσoμάθειας που εκ των πραγμάτων έχουν οι εργοδότες. Όσον αφορά την 

απασχόληση στην κεντρική διοίκηση του κράτους (δηλ. Όπου ασκείται κρατική εξουσία, όπως στη 

δικαιοσύνη, την αστυνομία ή σε ρυθμιστικά καθήκοντα), συγκεκριμένα, μόνο η Ισπανία παρέχει κάποια 

πρόσβαση στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς αυτή η χώρα επιτρέπει σε ξένους πολίτες 

να εργάζονται ως συμβεβλημένοι υπάλληλοι σε αυτούς τους τομείς (αλλά όχι ως δημόσιοι υπάλληλοι). 
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CZ   ES   HU   IT   LT  

 
 
Ισότιμη πρόσβαση με τους υπηκόους στην 
απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα   

NL   PL  PT   SE   SL  
 

 

CZ  ES   HU  IT   LT  
 

NL  PL  PT   SE   SL  
 
 

 

ES 
 
 

 

 
 
 
 

 

Ισότιμη πρόσβαση με τους υπηκόους στην 

απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα   
 
 
Ισότιμη πρόσβαση με τους υπηκόους στην 
απασχόληση στην κεντρική διοίκηση   
ES: μόνο συμβασιούχοι υπάλληλοι 

Πρόσβαση στην αυτοαπασχόληση  

Η ισότιμη πρόσβαση στην αυτοαπασχόληση με τους υπηκόους παρέχεται σε όλες τις χώρες εκτός από 

τη Λετονία. Εδώ, οι αυστηρές απαιτήσεις του νόμου περί γλωσσομάθειας μπορούν να επηρεάσουν την 

δυνατότητα ίδρυσης μιας επιχείρησης που απαιτεί αλληλεπίδραση με πελάτες, όπως ένα εστιατόριο ή 

ένα κατάστημα, εάν η θέση απαιτεί επικοινωνία με πελάτες. Οι απαιτήσεις στα ελεύθερα επαγγέλματα 

μπορούν να θέσουν εμπόδια σε όλες τις χώρες, αλλά στην Τσεχία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, 

την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, είναι εκτεταμένες και συχνές σε πολλά επαγγέλματα και 

ισοδυναμούν με προϋποθέσεις που δεν μπορούν να πληρούν οι νεοαφιχθέντες. Στη Σλοβενία, ορισμένα 

επαγγέλματα όπως οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι απαιτούν ιθαγένεια, και στη Ρουμανία, αυτό 

συμβαίνει και με τους επαγγελματίες μεταφραστές. Στη Γαλλία, επίσης, ορισμένα επαγγέλματα 

επιτρέπεται να ασκηθούν μόνο από υπηκόους της ΕΕ. 

 

 
  
 

CZ  ES   FR  GR HU  IT    LT  
 

NL  PL   PT  RO SE   SL  

 

 

Ισότιμη πρόσβαση με υπηκόους στην 
αυτοαπασχόληση   

 

 

ES  HU   IT LT  
 

LV  PT  SE 

 
 

 

Πρόσβαση στα ελεύθερα επαγγέλματα χωρίς 
προϋποθέσεις που οι νεοεισερχόμενοι δε 
μπορούν να πληρούν  
 

 

 

Δικαίωμα αναγνώρισης επίσημων πτυχίων και δικαίωμα επικύρωσης δεξιοτήτων. Δικαίωμα 

στις ίδιες διαδικασίες αναγνώρισης με τους υπηκόους. Υποστήριξη στις διαδικασίες 

αναγνώρισης 
 
Δικαίωμα για αναγνώριση επίσημων πτυχίων και επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται εκτός 

της νέας χώρας (δηλαδή αναγνώριση τίτλου της αλλοδαπής, διαδικασίες ισοδυναμίας) υπάρχει σε όλες 

τις χώρες που αξιολογούνται. Η διαδικασία είναι η ίδια όπως για τους υπηκόους που θέλουν να 

αναγνωρίσουν τα διπλώματα εκτός ΕΕ σε όλες τις χώρες με εξαίρεση τη Γαλλία και την Ελλάδα. Εάν τα 

έγγραφα από τη χώρα προέλευσης δεν είναι διαθέσιμα, η διαδικασία δέχεται εναλλακτικά έγγραφα ή 

μεθόδους αξιολόγησης σε οκτώ χώρες, αλλά όχι στην Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την 

Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Μόνο στην Τσεχία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισπανία 

και τη Σουηδία παρέχεται οικονομική ή άλλη βοήθεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που 

απαιτείται. Ωστόσο, όσον αφορά την επικύρωση των δεξιοτήτων και τη διαπίστευση προηγούμενων 

γνώσεων, στη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία και τη Ρουμανία, δεν υπάρχουν νομικές 

υποχρεώσεις του κράτους να παρέχει τέτοιες διαδικασίες αξιολόγησης προσόντων.  
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CZ  ES   FR  GR  HU   IT   LT 

LV  NL   PL  PT   RO SE   SL 

  

CZ  ES    IT   LT   HU  LV  
 

NL   PL  PT   RO SE   SL  
 

 

CZ  ES   GR   IT LT  
 

LV   PL  PT  SE  SL  
 

 

CZ  FR  GR   IT  
 

NL   PL  RO SE  
 
 
 

CZ  ES   NL  SE   SL 

 
 

 
Δικαίωμα αναγνώρισης ξένων διπλωμάτων, πιστοποιητικών και 
άλλων αποδεικτικών τυπικών προσόντων  

  
 
 

 
Δικαίωμα στις ίδιες διαδικασίες για τους υπηκόους που 
αναζητούν αναγνώριση επίσημων πτυχίων  

  
 
 

 
Δικαίωμα επικύρωσης δεξιοτήτων και διαπίστευσης 
προηγούμενων γνώσεων 

  
 

 

 
Εναλλακτικά έγγραφα και διαδικασίες αξιολόγησης εάν τα 
πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης δεν είναι διαθέσιμα  

  
 

 

Παροχή οικονομικής ή άλλης βοήθειας για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας  

 
  

 
 
Βήμα: Οικοδομώντας το Πλαίσιο Πολιτικής  

 

Συμβουλευτική αναζήτησης εργασίας και θετική δράση  
 
Παρά την καίρια σημασία της ένταξης στην αγορά εργασίας, η στοχευμένη υποστήριξη για τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας για την εύρεση εργασίας είναι σπάνια. Στην Τσεχία, την Ιταλία, τη 

Λιθουανία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, παρέχεται εξειδικευμένο 

προσωπικό για συμβουλευτική αναζήτησης εργασίας μέσω ειδικών οργανισμών εκτός των δημόσιων 

υπηρεσιών απασχόλησης, με όλους τους δικαιούχους να μην καλύπτονται πάντα (π.χ. Ισπανία, Ιταλία). 

Η Γαλλία εισήγαγε τέτοια μέτρα μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έκθεσης. Στοχευμένες 

θετικές δράσεις, όπως επιδοτήσεις για εργοδότες, επιμόρφωση κατά την εργασία και άλλα ενεργά μέτρα 

για την αγορά εργασίας, υπάρχουν στη Γαλλία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία 

και τη Σλοβενία, είτε ως πιλοτικά προγράμματα είτε/και ως έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Μεταξύ 

των χωρών που αξιολογήθηκαν, μόνο η Σουηδία, όπου η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης συντονίζει 

το εισαγωγικό πρόγραμμα, διαθέτει σύστημα με εξειδικευμένο προσωπικό για να συνδράμει 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας και διάφορες μορφές επιδοτούμενης απασχόλησης για αυτούς.
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CZ   ES   IT   LT   NL   PT  
 

SE  SL  
 

 

FR  HU   LT  LV   PL  
 

PT  SE   SL 

 
Εξειδικευμένο προσωπικό για συμβουλευτική 
στην αναζήτηση εργασίας   
ES, IT: δεν καλύπτονται όλοι οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας από τις υπηρεσίες που βασίζονται στις 

ΜΚΟ 
 
Στοχευμένες θετικές δράσεις για δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας (π.χ. επιδοτήσεις για 

εργοδότες, επιμορφώσεις κατά την εργασία 

και άλλα ενεργά μέτρα για την αγορά 

εργασίας) 
 
FR, HU, LV, PL, SL: κάποια έργα που υλοποιούνται από ΜΚΟ 
 

 
Πρόσβαση στην απασχόληση για ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος 
 
Η στοχευμένη υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας για άτομα που ανήκουν σε μια ευάλωτη ομάδα 

απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό στις χώρες που αξιολογήθηκαν. Σε όλες τις περιπτώσεις, κυρίως 

ασυνόδευτοι ανήλικοι (σε ηλικία εργασίας), ηλικιωμένοι, ανάπηροι και θύματα βίας και κακοποίησης 

προσδιορίζονται ως ομάδες ειδικών αναγκών στις συνήθεις πολιτικές απασχόλησης (όπως συμβαίνει 

για μία ή περισσότερες από αυτές τις ομάδες στην Ιταλία, την Πολωνία και Ισπανία). Οι Oλλανδικές 

πολιτικές αποφεύγουν ρητά τον ορισμό των "ομάδων στόχου". Η Σουηδία έχει στοχευμένο πρόγραμμα 

στήριξης της απασχόλησης για δικαιούχους διεθνούς προστασίας, το οποίο είναι ειδικά 

προσαρμοσμένο για αυτές τις ομάδες (με εξαίρεση τους ηλικιωμένους) στο πλαίσιο της πολιτικής 

εισόδου και εγκατάστασής της. Στην Ιταλία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι δικαιούχου διεθνούς 

προστασίας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ειδικές λίστες που αναζητούν εργασία και οι ασυνόδευτοι 

ανήλικοι ηλικίας 15 ετών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοχευμένες συμβάσεις μαθητείας.  

 
 
 

ES   PL  SE  
 

 

IT   SE 

 
 
Προσδιορισμός ευπαθών ομάδων που έχουν 
ειδικές ανάγκες υποστήριξης   
 
Στοχευμένη στήριξη της απασχόλησης για 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες  
  

 
Αξιολόγηση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δεξιοτήτων 
 
Υπάρχουν εθνικά κριτήρια για την αξιολόγηση των επιπέδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

δεξιοτήτων (μερικές φορές εντός των βασικών πλαισίων για υπηκόους τρίτων χωρών) στην Τσεχία, την 

Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία. 

Κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης για περιπτώσεις όπου τα έγγραφα από τη χώρα προέλευσης δεν 

είναι διαθέσιμα παρέχονται στην Τσεχία, την Ιταλία, τη Λετονία και τη Σουηδία. Αξιολογήσεις με 

μεταφράσεις ή στην πρώτη γλώσσα του δικαιούχου μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Τσεχία, τη 

Σλοβενία και τη Σουηδία. Στη Σουηδία, η επικύρωση της εκπαίδευσης, της εργασιακής εμπειρίας και 

των δεξιοτήτων των νεοαφιχθέντων είναι το πρώτο βήμα για όσους εγγράφονται στο ενταξιακό 

πρόγραμμα. 

 
 
 

CZ   IT   LT   LV   NL   
 

RO  SE  SL  
 

 

CZ  SE   SL 

 

 

Κριτήρια σε εθνικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και των δεξιοτήτων   

 

Αξιολογήσεις με κατάλληλη μετάφραση ή στην 
πρώτη γλώσσα του πελάτη  
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CZ   IT   LV   SE  

 
Οδηγίες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποδεικτικά έγγραφα 
από τη χώρα προέλευσης  
 
  

Διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην απασχόληση  
 
Διαδικαστικά εμπόδια στην απασχόληση, όπως δυσεύρετη έγγραφα τεκμηρίωσης, υπερβολικές 

περίοδοι αναμονής ή διακριτικές αποφάσεις, εντοπίζονται στις μισές περίπου από τις 14 χώρες που 

αξιολογήθηκαν. Στην Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης που 

αποδεικνύουν την επαγγελματική ιδιότητα ή την εκπαίδευση θέτουν ένα ιδιαίτερο εμπόδιο. Διακριτές 

πρακτικές αναφέρονται στη Γαλλία (οι προσπάθειες τοποθέτησης θέσεων εργασίας αναβάλλονται έως 

τη βελτίωση της γλώσσας) και στην Ολλανδία (σε τοπικό επίπεδο διαφορές στην παρεχόμενη βοήθεια). 

Στη Λετονία, η νομική απαίτηση για γνώση της γλώσσας του κράτους είναι ανοικτή σε ερμηνεία όσον 

αφορά μια εργασία που σχετίζεται με το «δημόσιο συμφέρον» ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα και μερικές 

φορές ερμηνεύεται αυστηρότερα από ό,τι προβλέπεται επίσημα στο νόμο. 

 
 
 

CZ   ES  FR  GR   HU  IT   LT 

LV  NL   PL   SE 

 
 

CZ  GR  HU   IT   LT    LV  NL
   

 

PL  PT   RO  SE  SL  
 
 
 

CZ   ES  GR  HU   IT   LT 

PL   PT  RO SE   SL 

 

 
 
 
Κανένα εμπόδιο από δυσεύρετα έγγραφα 
(π.χ. απόδειξη εκπαίδευσης/ιδιότητας) 
 
 
 
 
 
Κανένα εμπόδιο από υπερβολικές περιόδους αναμονής   
(π.χ. για υποστήριξη απασχόλησης) 
 
 
 
 

 
 
Κανένα εμπόδιο από αποφάσεις που βρίσκονται στη διακριτική 
ευχέρεια των αρχών (π.χ. σε δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης) 

 
 
Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση της αγοράς εργασίας των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας  
 
Μεταξύ των χωρών που αξιολογήθηκαν, τα μέτρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις της αγοράς εργασίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα που αναζητούν ή 

λαμβάνουν διεθνή προστασία είναι κοινά μόνο στην Ολλανδία και τη Σουηδία (και μόλις πρόσφατα 

θεσπίστηκαν στη Γαλλία). Η «Ομάδα Εργασίας για την Απασχόληση και την Ένταξη των Προσφύγων» 

της ολλανδικής κυβέρνησης στέλνει στους δήμους πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση και την 

εθελοντική εργασία για τους πρόσφυγες. Ο κεντρικός οργανισμός αντιπροσώπευσης των εργοδοτών 

διαδίδει αυτές τις πληροφορίες στην επιχειρηματική κοινότητα. Σε ορισμένες πόλεις, διοργανώθηκαν 

εκθέσεις εργασίας για να φέρουν σε επαφή εργοδότες και πρόσφυγες. Στη Σουηδία, οι υπηρεσίες 

απασχόλησης είναι οι συντονιστές του στοχευμένου προγράμματος ένταξης και έτσι διαθέτουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για να προσαρμόσουν τα μεμονωμένα 

προγράμματα στις συγκεκριμένες ανάγκες. Η Σουηδική κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει εκστρατείες 

για εργοδότες, όπως η εκστρατεία «100 club», εισάγει μέτρα για μεγάλους εργοδότες και οργανώσει 

περιφερειακά συνέδρια. Σε άλλες χώρες, ωστόσο, δεν υπάρχει συστηματική ενημέρωση για τις 

δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης σχετικά με τα δικαιώματα και τις συγκεκριμένες προκλήσεις των 

προσώπων που αναζητούν ή λαμβάνουν διεθνή προστασία, ούτε περαιτέρω ευαισθητοποίηση του 

προσωπικού τους καθώς και δημόσια χρηματοδοτούμενες εκστρατείες ευαισθητοποίησης των 

ιδιωτικών παραγόντων απασχόλησης (εταιρείες, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις κ.λπ.) είτε δεν υπάρχουν είτε δεν μπορούν να εντοπιστούν. Στην Ισπανία, ΜΚΟ και όχι 
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δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης χρηματοδοτούνται από το κράτος για να παρέχουν πληροφορίες 

που σχετίζονται με την απασχόληση αλλά αυτό γίνεται με μη συστηματικό και ανεπαρκή τρόπο. Ομοίως, 

στην Ιταλία και τη Ρουμανία, ad hoc έργα ή παρεμβάσεις όπως καμπάνιες που πραγματοποιήθηκαν 

από ΜΚΟ χρηματοδοτήθηκαν από το δημόσιο μέσω εθνικών προγραμμάτων AMIF.
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ES  NL  SE   SL  

 
Οι αρχές ενημερώνουν τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις ανάγκες των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας  
 
ES: ορισμένες δραστηριότητες ΜΚΟ που 
χρηματοδοτούνται από το κράτος   

 
 
 

IT   NL   RO  SE  

 

 

Εκστρατείες σε όλη τη χώρα για την 

ευαισθητοποίηση των ιδιωτικών 
παραγόντων της απασχόλησης σχετικά με 
την κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας και την καταπολέμηση των 
προκαταλήψεων  
 
IT, RO: κάποιες εκστρατείες που υλοποιούνται από 
ΜΚΟ και χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 

 

Στοχευμένη υποστήριξη για επιχειρηματίες 
 
Η υποστήριξη για την επιχειρηματικότητα και την ίδρυση μιας επιχείρησης παραμένει ένα τυφλό σημείο 

στις περισσότερες από τις πολιτικές ένταξης των προσφύγων που αξιολογήθηκαν. Στην Ιταλία, οι 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν να λάβουν, μέσω του συστήματος SPRAR, υποστήριξη για 

την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και επικοινωνία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, καθώς και αρχική 

οικονομική υποστήριξη. Στη Σουηδία, τα σχέδια ένταξης για νεοαφιχθέντες μπορούν να περιλαμβάνουν 

υποστήριξη για την ίδρυση μιας επιχείρησης. Η κυβέρνηση ενθαρρύνει περαιτέρω την 

επιχειρηματικότητα μέσω ενός στοχευμένου προγράμματος «ταχείας διαδικασίας» για μικρές 

επιχειρήσεις μαζί με 20 τοπικά κέντρα ανάπτυξης επιχειρήσεων. Στη Λιθουανία, οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας είναι επιλέξιμοι για πρόσθετη υποστήριξη στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης 

της υποστήριξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, 

όπως για παράδειγμα, μέσω πρωτοβουλιών κοινωνικών επιχειρήσεων. Σε όλες τις άλλες χώρες που 

αξιολογήθηκαν, δεν υφίστανται τέτοιες στοχευμένες πολιτικές για δικαιούχους διεθνούς προστασίας, 

εκτός από την περιστασιακή πρωτοβουλία ΜΚΟ που συνήθως χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή τον 

ΔΟΜ. 

 
 

 

FR   IT    LT  PT   SE  SL  
 
 
 

 

FR   IT    LT  PT  SE   SL 

 
Συμβουλές, υποστήριξη 
επιχειρηματικού σχεδίου και 

άλλες υπηρεσίες 
πληροφόρησης   
FR, PT, SL: κάποια έργα που υλοποιούνται από 
ΜΚΟ   
 
 
Οικονομική και άλλη υποστήριξη  
(π.χ. εκπαίδευση) για την ίδρυση/λειτουργία 
μιας επιχείρησης  
 
FR, PT, SL: κάποια έργα που υλοποιούνται από 
ΜΚΟ 
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Βήμα: Εφαρμογή & Συνεργασία 

 

Μηχανισμοί για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε πολιτικές απασχόλησης  
 
Λίγες χώρες έχουν μια ειδική και καλά ανεπτυγμένη πολιτική για την ένταξη στην αγορά εργασίας των 

προσφύγων. Στη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Σουηδία υπάρχουν επίσημες στρατηγικές για τη 

διευκόλυνση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέσω της απασχόλησης, που 

αναπτύχθηκαν από τα αρμόδια υπουργεία σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ενώ η 

Ολλανδική «Ομάδα Εργασίας για την Απασχόληση και την Ένταξη των Προσφύγων» (που ιδρύθηκε το 

2015) και η Σουηδική δομή συντονισμού (η οποία καθοδηγείται από ένα ειδικό κρατικό χαρτοφυλάκιο 

για την ένταξη των προσφύγων) είναι εξαιρετικά συμμετοχικές και περιλαμβάνουν διάφορους 

κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις ενδιαφερομένων, υπηρεσίες και ΜΚΟ, η γαλλική συμφωνία -πλαίσιο 

που εγκρίθηκε το 2016 συγκέντρωσε τουλάχιστον το γραφείο ασύλου, τη δημόσια υπηρεσία 

απασχόλησης και δύο υπουργεία (και αργότερα αντικαταστάθηκε από μια ολοκληρωμένη εθνική 

στρατηγική το 2018). Στην Ιταλία, οι πολιτικές απασχόλησης είναι ένα μόνο ένα από τα διάφορα θέματα 

με τα οποία ασχολείται η ad hoc πλατφόρμα συντονισμού πολλών ενδιαφερόμενων μερών για την 

εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ένταξης, όπως συμβαίνει με την Εθνική Στρατηγική Ένταξης της 

Ρουμανίας. Επίσης, στο πορτογαλικό πλαίσιο, έχουν θεσπιστεί ορισμένες διαδικασίες για τον 

συντονισμό των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις πρωτοβουλίες για την απασχόληση, αλλά 

υπολείπονται ενός πλήρως ολοκληρωμένου μηχανισμού ένταξης. 
 
Μόνο στη Σουηδία ο συντονισμός πολιτικής περιλαμβάνει ένα στοιχείο παρακολούθησης υπό τη μορφή 

τακτικών αξιολογήσεων του προγράμματος ένταξης μέσω της υπηρεσίας απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στην κυβέρνηση σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα 

των μέτρων απασχόλησης. Μεταξύ των άλλων χωρών που αξιολογήθηκαν, μόνο η Ισπανία έχει κάποιου 

είδους αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιείται από ΜΚΟ που υλοποιούν τις υπηρεσίες ένταξης που τους 

αναθέτει το κράτος. Σε όλες τις χώρες της NIEM απουσιάζει μηχανισμός αναθεώρησης για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας, των πρακτικών και των υπηρεσιών απασχόλησης, με γνώμονα 

τα αποτελέσματα της απασχόλησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και σε συντονισμό με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς.  

 
 

 

FR   IT    NL   PT  SE  

 

 

Στρατηγική πολλών ενδιαφερομένων φορέων για τη διευκόλυνση 
της ένταξης μέσω της απασχόλησης  
 

 IT, PT: κάποιος ad hoc-συντονισμός 
 

  
 

ES  SE 

Μηχανισμός παρακολούθησης των 
πολιτικών/υπηρεσιών απασχόλησης και 
των αποτελεσμάτων της απασχόλησης 

 

 
 

 
ES: κάποια αξιολόγηση υπό την καθοδήγηση 
ΜΚΟ 

 

  
 

 Μηχανισμός πολλαπλών 
ενδιαφερόμενων μερών για την 
αναθεώρηση της νομοθεσίας για την 
απασχόληση, των πρακτικών, των 
υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων 
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Συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές σχετικά με την απασχόληση για τους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας  
 
Όσον αφορά τον πολυεπίπεδο συντονισμό για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την υποστήριξη της 

κεντρικής κυβέρνησης σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, η κατάσταση αντανακλά σε γενικές γραμμές τη 

γενική εικόνα των προσπαθειών συστηματοποίησης της ένταξης στον τομέα της απασχόλησης. Οι 

κυβερνήσεις της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και της Σουηδίας υποστηρίζουν τις υποεθνικές αρχές και 

τους οργανισμούς απασχόλησης για την υποστήριξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά 

εργασίας. Και στις τρεις χώρες, το τοπικό/περιφερειακό επίπεδο δεν υποστηρίζεται μόνο μέσω 

καθοδήγησης πολιτικής, αλλά και μέσω της παροχής πρόσθετων υλικών πόρων. Στη Σουηδία, όπου 

το ζήτημα συντονίζεται περιφερειακά μέσω των οργανισμών απασχόλησης, οι δήμοι συμμετέχουν 

τακτικά σε τμήματα του προγράμματος εισόδου που σχετίζονται με την απασχόληση, όπως 

συγκεκριμένες γλωσσικές εκπαιδεύσεις. Στην Πορτογαλία, ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με 

υποβλήθηκε με την Εθνική Ένωση Δήμων οδήγησε σε μέτρα απασχόλησης βάσει διαφόρων δημοτικών 

σχεδίων ένταξης μεταναστών. Στην Ολλανδία, όπου η υποστήριξη της αγοράς εργασίας είναι γενικά 

αποκεντρωμένη και οι δήμοι λαμβάνουν εφάπαξ ποσά για την υποστήριξη των ατόμων που αναζητούν 

εργασία, οι περιφερειακοί κλάδοι των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης παρέχονται με εξειδικευμένο 

προσωπικό για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 

 
 

 

NL   PT  SE  
 
 
 

 

NL   PT  SE 

 
Κυβερνητική υποστήριξη για τις 

τοπικές/περιφερειακές αρχές και φορείς 

απασχόλησης που βοηθούν τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας BIP να βρουν εργασία 

(π.χ. εκπαίδευση προσωπικού, 

κατευθυντήριες γραμμές κ.λπ.)  

 

Κυβερνητικά μέσα για τοπικές/περιφερειακές 

δραστηριότητες για την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων αναγκών της αγοράς εργασίας 

των δικαιούχων διεθνούς προστασίας (π.χ. 

πρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό, τοπικά 

προγράμματα αξιολόγησης προσόντων κλπ.) 
 

 

Συνεργασία για την απασχόληση με εξειδικευμένες ΜΚΟ ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

υποστήριξης της απασχόλησης  
 
Η συμμετοχή εξειδικευμένων ΜΚΟ ή ειδικευμένων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων σε μέτρα ένταξης 

στην αγορά εργασίας για τους πρόσφυγες είναι μάλλον σπάνια. Τα μέσα για τις ΜΚΟ παρέχονται 

συνεχώς και εντός ενός καθιερωμένου πλαισίου στην Τσεχία (όπου λειτουργούν ως υπεργολάβοι του 

οργανισμού «γενικοί πάροχοι», π.χ. για συμβουλευτικές υπηρεσίες) και στην Πορτογαλία (μέσω ενός 

ρόλου του Συμβουλίου Προσφύγων στην παροχή βοήθειας στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας για 

την εύρεση εργασίας). Στην Ισπανία, η κυβέρνηση αναθέτει στις ΜΚΟ να παρέχουν υπηρεσίες 

υποστήριξης τους πρώτους 18 έως 24 μήνες μετά την αίτηση, οι οποίες παρέχουν τις  υπηρεσίες τους 

κυρίως στους αιτούντες άσυλο και όχι τους δικαιούχους, ενώ αποτυγχάνουν να εξασφαλίσουν 

ολοκληρωμένη υποστήριξη. Στη Σουηδία, η παροχή ατομικής υποστήριξης μέσω προπονητών ένταξης 

σε ΜΚΟ που ανατέθηκαν από την υπηρεσία απασχόλησης εγκαταλείφθηκε το 2015, τελειώνοντας έτσι 

κάθε μεγαλύτερο ρόλο του μη κερδοσκοπικού τομέα στην ένταξη στην αγορά εργασίας. Σε ad hoc βάση, 

με τη μορφή έργων που συγχρηματοδοτούνται συχνά από κονδύλια της ΕΕ, υπάρχουν συνεργασίες με 

μη κυβερνητικές οργανώσεις που εντοπίζονται στη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη 

Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. 
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CZ   ES  PT  
 
 
 
 

FR  HU    IT LT   RO   SL 

 

 

Συνεχής παροχή κρατικών μέσων για 

ΜΚΟ που βοηθούν τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας να βρουν εργασία   
ES: οι περισσότεροι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δεν καλύπτονται   

 

Ad hoc κυβερνητικά μέσα για ΜΚΟ που βοηθούν τους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας να βρουν δουλειά   
HU, RO: μόνο συγχρηματοδοτούμενα έργα από την ΕΕ 
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10 Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που σχετίζεται με την 
απασχόληση  
 
 
 
 

 

Η ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εξοπλίζει τα άτομα με τις απαραίτητες γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η παροχή των 

σχετικών δεξιοτήτων μπορεί να είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος για την ενίσχυση των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας ώστε να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες απασχόλησης ή να τους 

προετοιμάσουν για αυτοαπασχόληση. Οι πιθανότητες απόκτησης απασχόλησης από νωρίς αυξάνονται 

με στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης για 

την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων. 

 

 

10.1 Επισκόπηση των αποτελεσμάτων  
 

 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου   
 

λιγότερο ευνοϊκό  περισσότερο ευνοϊκό  
  SL  

RO  PT  

HU  NL  

GR  LT ES 

FR LV CZ PL SE      IT  
 
 
 

 

Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής   
 

λιγότερο ευνοϊκό  περισσότερο ευνοϊκό 
 

ES    
 

PT 

LT 

  
 

PL 

      SL 

 
 

NL IT  
 

HU   FR RO GR       CZ      LV SE 
  

 

 

Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία 

 
 λιγότερο ευνοϊκό  περισσότερο ευνοϊκό   

SL  
RO   

PL GR   
LT FR LV   
HU CZ IT       NL ES SE PT  
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Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο  

 

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και, σε κάποιο βαθμό, τη Σύμβαση της Γενεύης, στους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας εξασφαλίζεται η ίδια μεταχείριση με τους εθνικούς πολίτες και η πρόσβαση σε 

στοχευμένη υποστήριξη για την κάλυψη των ειδικών αναγκών τους. Για πρόσβαση στην επαγγελματική 

κατάρτιση, η Σύμβαση της Γενεύης απαιτεί από τα κράτη να χορηγούν στους πρόσφυγες τουλάχιστον 

την πιο ευνοϊκή μεταχείριση που χορηγείται σε ξένους πολίτες. Η Σύμβαση της Γενεύης θεσπίζει μια 

γενική υποχρέωση για τη διευκόλυνση της ένταξης (Άρθρο 34), και το καθήκον αυτό εκφράζεται στις 

πιο συγκεκριμένες υποχρεώσεις βάσει της αναδιατυπωμένης Οδηγίας Περί Αναγνώρισης. Σύμφωνα με 

τη νομοθεσία της ΕΕ, η πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση παραμένει περιορισμένη μέχρι την 

αναγνώριση προσόντων, μετά την οποία η αναδιατυπωμένη Οδηγία για τα Προσόντα εγγυάται την ίση 

μεταχείριση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των εθνικών πολιτών όσον αφορά την πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση που σχετίζεται με την 

απασχόληση, την αναγνώριση και τις διαδικασίες αξιολόγησης ξένων τίτλων σπουδών (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 για τις Συνθήκες 

Υποδοχής ορίζει στους αιτούντες άσυλο μέγιστη περίοδο αναμονής εννέα μηνών για πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας (Άρθρο 15). Η Οδηγία καλεί τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν σχετικά με τους όρους 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας που εξασφαλίζουν αποτελεσματική πρόσβαση και αποφεύγουν τα 

διαδικαστικά εμπόδια. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη δεν υποχρεούνται να ανοίξουν δυνατότητες 

επαγγελματικής κατάρτισης σε αιτούντες άσυλο και η Οδηγία δεν προσδιορίζει ρητά οτιδήποτε σχετικά 

με την αναγνώριση προσόντων (Άρθρο 16). 

 

 

 

 

10.2 Οι δείκτες του NIEM για την παράμετρο της επαγγελματικής κατάρτισης   

 

Οι δείκτες αξιολόγησης της βασικής έρευνας  
Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  
 
o Πρόσβαση στην κύρια επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που σχετίζεται με την 

απασχόληση  
Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής  
 
o Πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση για 

ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος  
o Διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση  
 
o Ευαισθητοποίηση για την ειδική κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας όσον αφορά 

την επαγγελματική κατάρτιση  
 
o Προσβασιμότητα στην επαγγελματική κατάρτιση και σε άλλα μέτρα εκπαίδευσης που 

σχετίζονται με την απασχόληση   
o Διάρκεια στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης για την απασχόληση  
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Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία  
 

o Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας στις πολιτικές εκπαίδευσης που σχετίζονται με την 

επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση 
 

o Συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές σχετικά με την 

επαγγελματική κατάρτιση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας  
 

o Συνεργασία για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που 

σχετίζεται με την απασχόληση με εξειδικευμένες ΜΚΟ και μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων  
 
 

 

Δείκτες με κενά δεδομένων που δεν επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση  
 

Βήμα: Παροχή Οικονομικών και Ανθρώπινων Πόρων 
 

o Προϋπολογισμός για την επαγγελματική κατάρτιση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας  
 
 
 

 

10.3 Κύρια αποτελέσματα 

 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

 

Πρόσβαση στη βασική επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που σχετίζεται με την 

απασχόληση 
 
Το νομικό πλαίσιο στην πλειονότητα των χωρών παρέχει στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας 

ισότιμη πρόσβαση με τους υπηκόους στη βασική επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που 

σχετίζεται με την απασχόληση. Στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Ρουμανία, 

ωστόσο, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν την ίδια πρόσβαση με τους υπηκόους, αλλά με 

προϋποθέσεις που δεν μπορούν να πληρούν οι νεοαφιχθέντες. Για παράδειγµα, στην Ουγγαρία η 

επαγγελµατική κατάρτιση διατίθεται µόνο στα ουγγρικά και εκπαιδεύσεις σε γλώσσες πέραν της 

ουγγρικής γλώσσα δεν χρηματοδοτούνται από τον νόµο, υπονοµεύοντας έτσι την πρόσβαση στους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην επαγγελµατική κατάρτιση. Ομοίως, στη Λετονία, όπου η 

επαγγελματική κατάρτιση μέσω του κρατικού οργανισμού απασχόλησης είναι προσβάσιμη μόνο σε 

εγγεγραμένους ανέργους ή σε άτομα που αναζητούν εργασία, παρέχεται μόνο στα Λετονικά σύμφωνα 

με τον επίσημο νόμο περί γλωσσών και οι νεοεισερχόμενοι συχνά δεν διαθέτουν επαρκείς γλωσσικές 

γνώσεις για να πάρουν μέρος σε αυτήν την εκπαίδευση. Στην παρόμοια περίπτωση της Ρουμανίας, η 

εγγραφή ως άνεργος/αιτών εργασία είναι υποχρεωτική ενώ η διαθέσιμη κατάρτιση γίνεται ως επί το 

πλείστον στα Ρουμανικά. Στην Ελλάδα, οι προϋποθέσεις που δεν πληρούν οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας ως νεοεισερχόμενοι περιλαμβάνουν την απαίτηση έγκυρου πιστοποιητικού για εγγραφή σε 

επαγγελματικές ενώσεις ή για παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, 

επικύρωση δεξιοτήτων και διαπίστευση προηγούμενης γνώσης (που ισχύει επίσης π.χ. για τη 

Ρουμανία) και γλωσσικές δεξιότητες, λόγω έλλειψης χρηματοδοτούμενων μαθημάτων γλώσσας και 

προγραμμάτων ένταξης. Στη Γαλλία, η κακή ποιότητα των μαθημάτων γλώσσας, τόσο ως προς τη 

διάρκεια όσο και ως προς τη μεθοδολογία, δημιουργεί εμπόδιο για πολλούς δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας στο να επιτύχουν ένα επαρκές επίπεδο γλωσσομάθειάς για την πρόσβαση στην 

επαγγελματική κατάρτιση στην ίδια βάση με τους υπηκόους της χώρας. 
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CZ   ES   IT LT   NL   PL  PT  

 

SE  SL 

 
Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν ισότιμη 
πρόσβαση με τους υπηκόους με γενικούς όρους 
που μπορούν να πληρούν οι νεοαφιχθέντες  

  
 

 

FR  GR  HU  LV  RO  

  
Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν 
ισότιμη πρόσβαση με τους υπηκόους, αλλά με 
γενικές προϋποθέσεις που δε μπορούν να 
πληρούν οι νεοεισερχόμενοι   
 

 

FR  GR  HU  LT   NL   PT  
 

RO  SL 

 
 
Ο νόμος δε λαμβάνει υπόψη τη συγκεκριμένη 
κατάσταση των ευάλωτων ατόμων  

 

 
 

 
 

Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής  

 

Πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση 

για ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος  
 
Οι περισσότερες χώρες δεν λαμβάνουν υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση των ευάλωτων ατόμων που 

λαμβάνουν διεθνή προστασία. Ορισμένες νομικές διατάξεις έχουν υιοθετηθεί στην Τσεχία, την Ιταλία, 

τη Λετονία, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Σουηδία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

επαγγελματική κατάρτιση για όσες/όσους είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες, άτομα με 

αναπηρία, θύματα βίας, βασανιστηρίων και άλλων μορφών τραύματος, ανηλίκων που φθάνουν πάνω 

σε ηλικία μεγαλύτερη από την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης και άτομα άνω των 50 ετών. Σε όλες 

αυτές τις χώρες, τα άτομα με αναπηρία είτε προσδιορίζονται ως ομάδα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής 

στο κύριο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, είτε υπάρχουν ειδικά στοχευμένα 

προγράμματα για αυτά τα άτομα που καλύπτουν πολλά χρόνια. Στη Σουηδία, η υπηρεσία 

απασχόλησης και τα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων (που οργανώνονται από τους δήμους) 

προσφέρουν διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που 

είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Στην Τσεχία, όλες οι 

ευάλωτες ομάδες έχουν πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση που σχετίζεται 

με την απασχόληση μέσω του Κρατικού Προγράμματος Ένταξης και έχουν το δικό τους ατομικό σχέδιο. 

 

 
 
 

FR  GR  HU  LT   NL  PT  
 

RO  SL 

 
 
Ο νόμος δε λαμβάνει υπόψη τη συγκεκριμένη 
κατάσταση των ευάλωτων ατόμων  
 

 
 

 
 
Διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση  
 
Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δεν αντιμετωπίζουν κανένα διοικητικό εμπόδιο κατά την πρόσβασή 

τους στην επαγγελματική κατάρτιση σε οκτώ από τις χώρες που αξιολογήθηκαν - Τσεχία, Ουγγαρία, 

Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σουηδία. Εμπόδια εντοπίζονται στη Γαλλία, την 

Ελλάδα, τη Λετονία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και τη Ρουμανία, όπου η απαιτούμενη τεκμηρίωση είναι 

δύσκολο να αποκτηθεί, οι διοικητικές καθυστερήσεις και οι περίοδοι αναμονής μπορεί να είναι 

υπερβολικές ή/και η διαδικασία μπορεί να υπόκειται σε αποφάσεις που βρίσκονται στη διακρτική 

ευχέρεια των αρχών και με αβέβαιο αποτέλεσμα.  
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CZ   HU   IT LT   NL   PL  
 

PT  SE 

 
 
Χωρίς διοικητικά εμπόδια στην επαγγελματική κατάρτιση  

 

 
 

 

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση 
 
Η Σουηδία είναι η μόνη χώρα που εφαρμόζει μια σειρά μέτρων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 

συγκεκριμένη κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική 

κατάρτιση. Ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ενημερώνονται τακτικά για τα δικαιώματα και τους 

περιορισμούς επαγγελματικής κατάρτισης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, είναι επίσης 

υποχρεωμένες να ενημερώνουν τακτικά το προσωπικό τους για αυτά τα δικαιώματα και τους 

περιορισμούς. Επιπλέον, οι δημόσια χρηματοδοτούμενες καμπάνιες ευαισθητοποιούν τους ιδιωτικούς 

παρόχους κατάρτισης σχετικά με την κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στη Σουηδία και 

στοχεύουν στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των αντιλήψεων που τις περιβάλλουν. Στη 

Σλοβενία, επίσης, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ενημερώνονται τακτικά για τα δικαιώματα και 

τους περιορισμούς επαγγελματικής κατάρτισης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και υποχρεούνται 

να ενημερώνουν το προσωπικό τους. Στη Λετονία, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης είναι 

υποχρεωμένες να ενημερώνουν τακτικά το προσωπικό τους για τα δικαιώματα και τους περιορισμούς 

των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Αντίθετα, σε όλες τις άλλες χώρες, δεν έχουν ληφθεί 

συγκεκριμένα μέτρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ειδικές συνθήκες των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση. 

 

 

SE  SL  
 
 
 

 

LV  SE   SL  
 
 
 

 

SE 

 
 
Οι αρχές ενημερώνουν τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας   

 

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης πρέπει να ενημερώνουν 
τακτικά το προσωπικό τους για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας  

  

 

Εκστρατείες σε όλη τη χώρα για την ευαισθητοποίηση των 
ιδιωτικών παρόχων κατάρτισης σχετικά με την κατάσταση των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και την καταπολέμηση των 
προκαταλήψεων  
  

 

Προσβασιμότητα της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλων μέτρων εκπαίδευσης που 

σχετίζονται με την απασχόληση 
 
Η Λετονία είναι η μόνη χώρα που προβλέπει ταυτόχρονα μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην επαγγελματική κατάρτιση ή/και εκπαίδευση που σχετίζεται με 

την απασχόληση και ενθαρρύνει τους εργοδότες να παρέχουν συγκεκριμένα μαθήματα για δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας. Η Τσεχία, η Ισπανία και η Σουηδία έχουν υιοθετήσει μέτρα που στοχεύουν μόνο  

στην αύξηση της συμμετοχής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην επαγγελματική κατάρτιση και 

την εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση, ενώ η Γαλλία και η Σλοβενία έχουν μέτρα που 

ενθαρρύνουν τους εργοδότες να αυξήσουν τον αριθμό των μαθημάτων για τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, 

της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας και της 

Ρουμανίας, δεν εφαρμόζουν πολιτικές για την προώθηση της προσβασιμότητας στην επαγγελματική 

κατάρτιση και την εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση για τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας. 
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Μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην 
κατάρτιση   
 

 
Μέτρα για την ενθάρρυνση των εργοδοτών να 
παρέχουν και να αυξήσουν τον αριθμό των 
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης  

 
 

Διάρκεια στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στην απασχόληση 
 
Σε πέντε χώρες - Ελλάδα, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σουηδία – είτε η διάρκεια της στοχευμένης 

επαγγελματικής κατάρτισης καθορίζεται μετά από ατομική αξιολόγηση είτε ή δεν υπάρχει γενικός 

χρονικός περιορισμός. Στην Τσεχία, τη Λετονία και την Ισπανία, παρέχεται στοχευμένη επαγγελματική 

κατάρτιση και εκπαίδευση για την απασχόληση για σταθερό αριθμό ωρών ή για ορισμένο χρόνο χωρίς 

ατομική αξιολόγηση. Για παράδειγμα, στην Τσεχία, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες δικαιούνται να 

χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία βοήθειας για την εξασφάλιση επαγγελματικής κατάρτισης και 

εκπαίδευσης που σχετίζεται με την απασχόληση για δώδεκα μήνες. Μετά από αυτό το χρονικό 

διάστημα, μπορούν να επωφεληθούν από την επαγγελματική κατάρτιση ως αιτούντες εργασία που είναι 

εγγεγραμμένοι στο γραφείο εργασίας. Στη Λετονία, η διάρκεια αυτών των μέτρων είναι η ίδια με αυτή 

των άλλων κατοίκων που λαμβάνουν υποστήριξη για επαγγελματική κατάρτιση και υπηρεσίες 

απασχόλησης: κατά ανώτατο όριο 360 ώρες μαθημάτων λετονικής γλώσσας ετησίως και το πολύ 960 

ώρες άλλων επαγγελματικών εκπαιδεύσεων ετησίως. Στην Ισπανία, η διάρκεια της στοχευμένης 

επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης για την απασχόληση για τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας είναι 24 μήνες κατά ανώτατο όριο. Διαφορετικά, στις περισσότερες χώρες, οι δικαιούχοι 

διεθνούς προστασίας δεν μπορούν να επωφεληθούν από δημόσια χρηματοδοτούμενη υποστήριξη για 

στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση. 
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Η διάρκεια καθορίζεται μετά από ατομική 
αξιολόγηση ή δεν υπάρχει γενικός χρονικός 
περιορισμός   

 

Σταθερός αριθμός ωρών ή σταθερός χρόνος 
χωρίς ατομική αξιολόγηση  

 
 

Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία  

 

Μηχανισμοί που θα ενσωματώσουν την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στις 

πολιτικές εκπαίδευσης που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση 
 
Οι περισσότερες από τις χώρες δεν εφαρμόζουν κανένα μηχανισμό για την ενσωμάτωση της ένταξης 

των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης που 

σχετίζεται με την απασχόληση. Η Σουηδία είναι η μόνη χώρα που έχει υιοθετήσει μια επίσημη 

στρατηγική με τη συμμετοχή όλων των σχετικών εταίρων για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και ενός μηχανισμού 

παρακολούθησης των πολιτικών και των αποτελεσμάτων της επαγγελματικής κατάρτισης. Η Ιταλία και 

η Λετονία διαθέτουν μια επίσημη στρατηγική που περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς εταίρους για τη 

διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέσω της επαγγελματικής 

κατάρτισης, αλλά χωρίς μηχανισμό παρακολούθησης. Στην Ισπανία, υπάρχει μόνο ένας μηχανισμός 

παρακολούθησης των πολιτικών και των αποτελεσμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία από τις χώρες που αξιολογήθηκαν δεν 

διαθέτει μηχανισμό για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την επαγγελματική κατάρτιση, των 

προγραμμάτων, των πρακτικών και των αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας σε 

συντονισμό με τους σχετικούς εταίρους (όπως κυβερνητικά υπουργεία, συνδικάτα, ερευνητικά 

ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις και ΜΚΟ).
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Στρατηγική πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων για τη 
διευκόλυνση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
μέσω επαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης  

  

 
Μηχανισμός παρακολούθησης των πολιτικών επαγγελματικής 
κατάρτισης και των αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας   
 

 
Μηχανισμός πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων για την 
αναθεώρηση της νομοθεσίας, των πρακτικών, των υπηρεσιών 
και των αποτελεσμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας  
 

 

Συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές απασχόλησης για την επαγγελματική 

κατάρτιση και την εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση 
 
Η μεγάλη πλειονότητα των χωρών στερείται μηχανισμών συντονισμού με τις περιφερειακές και τοπικές 

αρχές απασχόλησης για την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση που σχετίζεται με την 

απασχόληση. Η Πορτογαλία και η Σουηδία είναι οι μόνες χώρες που υποστηρίζουν αυτές τις αρχές στον 

προσανατολισμό των δικαιούχων διεθνούς προστασίας για εγγραφή στην επαγγελματική κατάρτιση και, 

επιπλέον, διαθέτουν πόρους για τη σύναψη συνεργασιών με τους τοπικούς εργοδότες και τους 

ενθαρρύνουν να επενδύσουν στην κατάρτιση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Στη Σουηδία, η 

υπηρεσία απασχόλησης είναι αρμόδια για τους νεοαφιχθέντες και τους ενθαρρύνει να εγγραφούν στην 

επαγγελματική εκπαίδευση. Διαθέτει χρηματοδοτικά κεφάλαια και υποδομή με τοπικές επιχειρήσεις για 

την προώθηση πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής κατάρτισης για δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας. Από την άλλη πλευρά, η Λετονία υποστηρίζει τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας 

προκειμένου να εγγραφούν σε επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που σχετίζεται με την 

απασχόληση χωρίς να παρέχουν πρόσθετα μέσα για την οικοδόμηση εταιρικής σχέσης με τους τοπικούς 

εργοδότες. Τα περιφερειακά υποκαταστήματα της Λετονικής υπηρεσίας απασχόλησης είναι έτοιμα να 

υποστηρίξουν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τους πιθανούς εργοδότες τους σε τοπικό 

επίπεδο. Ωστόσο, αυτό δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί στην πράξη, καθώς όλα τα μέλη των ομάδων στόχων 

έχουν εγγραφεί στο κεντρικό παράρτημα της Ρίγας. 
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Κυβερνητική υποστήριξη στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές απασχόλησης που 
βοηθούν τους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας να εγγραφούν και να 
ολοκληρώσουν την επαγγελματική κατάρτιση 
και εκπαίδευση που σχετίζεται με την 
απασχόληση   
 
Κυβερνητικά μέσα για τοπικές/περιφερειακές 
δράσεις για την οικοδόμηση εταιρικών 
σχέσεων με τους εργοδότες και την 
ενθάρρυνσή τους να επενδύσουν στην 
κατάρτιση των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας  
 
 

 
Συνεργασία για επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση 

με εξειδικευμένες ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων 
 
Η Ολλανδία, η Ισπανία και η Σουηδία είναι χώρες που εντός ενός καθορισμένου πλαισίου παρέχουν 

μέσα σε εξειδικευμένες ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων για να 

βοηθήσουν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να λάβουν επαρκή υποστήριξη για την 

επαγγελματική τους εκπαίδευση. Στην Ισπανία, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης 

καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και χρηματοδοτεί ετησίως ΜΚΟ που υλοποιούν προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτή η συνεργασία περιορίζεται σε 18 μήνες για δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας και σε 24 μήνες για ευάλωτα άτομα. Στην Ολλανδία, το Ίδρυμα για Πρόσφυγες Μαθητές (εν 

μέρει χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας) υποστηρίζει φοιτητές στην επαγγελματική 

κατάρτιση καθώς και στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη Σουηδία, ενώ υπάρχει 

μάλλον σποραδική χρηματοδότηση για ΜΚΟ που υλοποιούν συγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο ενός τομέα 

δημόσιας χρηματοδότησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες απασχόλησης 

συνεργάζονται τακτικά με μη κερδοσκοπικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε δραστηριότητες που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να προσεγγίσουν την αγορά 

εργασίας. Επίσης, υπάρχουν πολλές συνεργασίες με κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων (δημόσια λύκεια), 

μη κερδοσκοπικές οργανώσεις για ελεύθερα επαγγέλματα και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Σε έξι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της 

Ρουμανίας και της Σλοβενίας, το κράτος παρέχει μέσα μόνο σε ad hoc βάση. Αντίθετα, στην Ουγγαρία, 

τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Πολωνία και την Πορτογαλία, δεν υπάρχουν εταιρικές σχέσεις 

για την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση που σχετίζεται με την απασχόληση με 

εξειδικευμένες ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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Συνεχής παροχή κρατικών μέσων για ΜΚΟ 
που βοηθούν τους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας να λάβουν επαρκή υποστήριξη 
επαγγελματικής εκπαίδευσης 
  
 
Ad hoc κυβερνητικά μέσα για ΜΚΟ που 
βοηθούν τους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας να λάβουν επαρκή υποστήριξη 
επαγγελματικής εκπαίδευσης  
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11 Υγεία 

 
 
 

Η υγεία και η ένταξη είναι αλληλένδετες, καθώς η καλή υγεία αποτελεί ταυτόχρονα προϋπόθεση 

και συνέπεια της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας σε 

πολλές περιπτώσεις μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους μόνο εάν τα 

σωματικές και ψυχολογικές ουλές που προκαλούνται από τον διωγμό και τη φυγή μπορούν να 

επουλωθούν. Η έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας 

είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της επανεμφάνισης ψυχολογικών τραυμάτων και 

κοινωνικής απομόνωσης. Μετά την άφιξη, η επιδείνωση της υγείας και του στρες μπορεί επίσης να 

είναι δείκτης των κακών συνθηκών υποδοχής και ένταξης, που προκαλούνται από ανεπαρκείς 

συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. 

 

 

11.1 Επισκόπηση των αποτελεσμάτων 
 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου   
 

λιγότερο ευνοϊκό περισσότερο ευνοϊκό 
 

 SL  
 

 SE  
 

 ES  
 

 RO  
 

 PL  
 

 NL  
 

 LT  
 

PT 
HU 

LV 
 

GR  

 

CZ 
 

IT FR 
  

 

 

Βήμα: Οικοδόμηση Πλαισίου Πολιτικής  
 
 

 λιγότερο ευνοϊκό περισσότερο ευνοϊκό    
HU SL PT   

RO     PL LTFRGR CZ LV ES NL     IT  SE  
 
 
 

 

Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία  
 

λιγότερο ευνοϊκό  περισσότερο ευνοϊκό 
 

  SL   
 

  RO 

LV 

 
 

  PL  
 

PT  LT IT 

SE    NL 
 

HU ES     CZ FR  GR 
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Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο  

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι αιτούντες άσυλο πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη και 

προσαρμοσμένη ιατρική βοήθεια από τη στιγμή της άφιξής τους, αν και θα μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη χωρίς περιορισμούς μόνο μετά την αναγνώρισή τους. 

Σύμφωνα με την Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής (Άρθρο 19), κατά τη φάση της υποδοχής, οι 

αιτούντες άσυλο πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη, η οποία θα πρέπει 

τουλάχιστον να περιλαμβάνει επείγουσα περίθαλψη και ουσιαστική θεραπεία ασθενειών και σοβαρών 

ψυχικών διαταραχών. Οι αιτούντες άσυλο με ειδικές ανάγκες προστασίας, όπως ανήλικοι, άτομα με 

ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες, θύματα εμπορίας ανθρώπων, άτομα με σοβαρές 

ασθένειες, άτομα με ψυχικές διαταραχές και άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμούς ή άλλες 

σοβαρές μορφές βίας, πρέπει να λάβουν προσαρμοσμένη ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με την Οδηγία 

για τα Προσόντα (Άρθρο 30.1), οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν την ίδια πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης με τους υπηκόους. Οι ευάλωτες ομάδες δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας μπορούν να επωφεληθούν από προσαρμοσμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 

πέρα από την κύρια πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (Άρθρο 30.2). 

 
 
 
 
 
 
 

 

11.2 Οι δείκτες του NIEM για την παράμετρο της υγείας   

 

Οι δείκτες αξιολόγησης της βασικής έρευνας  
Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου   
o Διαδικασία για τον εντοπισμό ειδικών αναγκών υποδοχής που σχετίζονται με την υγεία  
o Ένταξη σε σύστημα κάλυψης υγειονομικής περίθαλψης   
o Εύρος ιατρικής κάλυψης   
Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής   
o Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για ειδικές ανάγκες   
o Διοικητικά εμπόδια στην απόκτηση δικαιώματος για υγειονομική περίθαλψη   
o Πληροφόρηση για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τα δικαιώματα   
o Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τη χρήση υπηρεσιών υγείας   
o Διαθεσιμότητα δωρεάν υπηρεσιών διερμηνείας   
Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία   
o Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην 

υγειονομική περίθαλψη  
 
o Συντονισμός με περιφερειακές και τοπικές αρχές ή/και φορείς υγείας σχετικά με την 

υγειονομική περίθαλψη για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας   
o Συνεργασία για την υγειονομική περίθαλψη με εξειδικευμένες ΜΚΟ  
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Δείκτες με κενά δεδομένων που δεν επιτρέπουν την συγκριτική αξιολόγηση  
 

Βήμα: Παροχή Οικονομικών & Ανθρώπινων Πόρων  
 

o Προϋπολογισμοί για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης   
Βήμα: Επίτευξη Αποτελεσμάτων Ένταξης  

 
o Ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες ατόμων που αναζητούν ή επωφελούνται από 

διεθνή προστασία  

 

 

 

11.3 Κύρια αποτελέσματα 

 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

 

Διαδικασία για τον εντοπισμό ειδικών αναγκών υποδοχής που σχετίζονται με την υγεία 
 
Η πλειονότητα των χωρών προβλέπει ατομική αξιολόγηση για τον εντοπισμό ειδικών αναγκών που 

σχετίζονται με την υγεία στη φάση της υποδοχής. Αυτό, ωστόσο, δεν οδηγεί απαραίτητα σε τακτική 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της υποστήριξης υγειονομικής περίθαλψης καθ' όλη τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι η εθνική νομοθεσία για το άσυλο 

ορίζει συγκεκριμένα ότι οι ευάλωτες περιπτώσεις πρέπει να επωφελούνται από ειδικές συνθήκες 

υποδοχής και υποστήριξης, στην πράξη, τέτοιες πρακτικές σπάνια εντοπίζονται και δεν υπάρχει 

παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας. Μόνο στην Τσεχία και τη Λετονία ο νόμος θεσπίζει 

μια ατομική αξιολόγηση που οδηγεί σε τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της υγειονομικής 

υποστήριξης για τους αιτούντες άσυλο με ειδικές ανάγκες που σχετίζονται με την υγεία. Το Τσεχικό 

Υπουργείο Εσωτερικών διερευνά εάν ο/η αιτών/ούσα άσυλο είναι ευάλωτο άτομο και σε αυτή την 

περίπτωση του παρέχει υποστήριξη με βάση τις ανάγκες που σχετίζονται με την υποδοχής του. Στη 

Λετονία, οι ειδικές ανάγκες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης, 

αξιολογούνται κατά την άφιξη και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας 

ασύλου. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης διευκολύνεται από τη βοήθεια 

κοινωνικών μεντόρων και κοινωνικών λειτουργών. Αντίθετα, στην Ιταλία, την Πορτογαλία και την 

Πολωνία, δεν προβλέπεται από τον νόμο εξατομικευμένη αξιολόγηση.  

 

 

CZ   LV  
 
 
 
 

ES  FR  GR  HU  LT 

NL  RO SE   SL 

 

  
Ατομική αξιολόγηση που οδηγεί σε τακτική 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

υποστήριξης της υγειονομικής περίθαλψης 

στη φάση υποδοχής   
 
 
Ατομική αξιολόγηση, αλλά δεν οδηγεί σε 

τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση 

της υποστήριξης της υγειονομικής 

περίθαλψης στη φάση υποδοχής  
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Ένταξη σε σύστημα κάλυψης υγειονομικής περίθαλψης. Εύρος της ιατρικής κάλυψης  
 
Σε όλες τις χώρες που αξιολογήθηκαν, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση στην 

υγειονομική περίθαλψη υπό τους ίδιους γενικούς όρους με τους υπηκόους, οι οποίοι εύλογα μπορούν 

να ικανοποιηθούν ως νεοεισερχόμενοι. Ομοίως, σε όλες τις χώρες του NIEM, η έκταση της υγειονομικής 

κάλυψης για τα άτομα που λαμβάνουν διεθνή προστασία είναι η ίδια με αυτή των υπηκόων, χωρίς 

κανέναν περιορισμό όσον αφορά τις υπηρεσίες που καλύπτονται. Στην Ελλάδα, ένας νόμος που 

εγκρίθηκε το 2016 βελτίωσε την κατάσταση εξασφαλίζοντας δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας 

υγείας για άτομα χωρίς κοινωνική ασφάλιση και ευάλωτα άτομα. Μεταξύ άλλων, οι αιτούντες άσυλο και 

τα μέλη των οικογενειών τους θεωρούνται ως άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και ως εκ τούτου 

δικαιούνται δωρεάν πρόσβαση. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα νοσοκομεία αγωνίζονται να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες τόσο των ντόπιων όσο και των μεταναστών. Στην πράξη, η πρόσβαση 

στην υγειονομική περίθαλψη για άτομα που αναζητούν ή λαμβάνουν διεθνή προστασία στην Ελλάδα 

διακυβεύεται ευρέως από τη γενική έλλειψη ικανότητας και την έλλειψη δυνατοτήτων λόγω έλλειψης 

ανθρώπινων πόρων στη χώρα. 

 
 

 

CZ  ES   FR  GR HU   IT   LT 
Οι ίδιοι όροι με τους υπηκόους, οι οποίοι 
μπορούν να πληρούνται από τους 
νεοεισερχόμενους   

LV  NL  PL  PT  RO  SE  SL  
 
 
 

 

CZ  ES   FR GR  HU   IT   LT 
Έκταση υγειονομικής κάλυψης ίδια με εκείνη 
των υπηκόων   

LV  NL  PL  PT  RO  SE  SL 
 
 
 

Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής  

 

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για ομάδες ειδικών αναγκών 
 
Οι περισσότερες χώρες - Τσεχία, Ιταλία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία 

και Ισπανία - παρέχουν όλες τις βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για ομάδες ειδικών 

αναγκών: παιδιατρική φροντίδα ανηλίκων, φροντίδα ανηλίκων που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης ή 

έχουν κάποιο τραύμα, φροντίδα σχετικά με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, φροντίδα ατόμων με 

αναπηρία, νοσηλευτική φροντίδα ηλικιωμένων και ψυχιατρική περίθαλψη θυμάτων βίας. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η νοσηλευτική φροντίδα ηλικιωμένων δεν παρέχεται στην Ελλάδα, την Ουγγαρία και την 

Πολωνία. Στην Ουγγαρία, τρία βασικά δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνονται στην 

κάλυψη για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, συγκεκριμένα η φροντίδα που σχετίζεται με την 

εγκυμοσύνη και τον τοκετό, η παιδιατρική περίθαλψη ανηλίκων και η ψυχιατρική περίθαλψη για θύματα 

βίας. Η πιο επιζήμια πρακτική διαπιστώθηκε στη Ρουμανία, όπου εξασφαλίζονται μόνο ιατρικές 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για ενήλικες και παιδιατρική περίθαλψη ανηλίκων, αντανακλώντας τις 

συνθήκες που ισχύουν και για τους υπηκόους. Ενώ, για παράδειγμα, ο τοκετός καλύπτεται, η φροντίδα 

που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη δεν καλύπτεται και απαιτεί ένα ευρύ φάσμα εγγράφων που σπάνια 

μπορούν να έχουν οι νεοαφιχθέντες. 
 

 

CZ  ES   FR GR  HU  IT    LT 
 

Παιδιατρική φροντίδα για ανηλίκους   
LV  NL  PL  PT  RO  SE  SL 
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CZ  ES  FR  GR IT LT  Φροντίδα για ανήλικους που   

      
 

LV  NL PL  PT SE SL 

 έχουν υπάρξει θύματα οποιασδήποτε  
 

 μορφής κακοποίησης ή τραύματος 
 

    
 

CZ  ES  FR  GR  HU IT LT Φροντίδα σχετιζόμενη με την εγκυμοσύνη  
 

LV  NL PL  PT RO SE SL 

και τη γέννα  
 

RO: μόνο για τη γέννα  
 

 
 

     
 

CZ  ES   FR  GR IT LT  Φροντίδα για άτομα με σωματική   
 

LV  NL PL  PT SE SL 

 ή ψυχική αναπηρία 
 

  
 

      
 

CZ  ES FR IT   LT   
Νοσηλευτική φροντίδα  

 

      
 

LV  NL PT SE SL 
  ηλικιωμένων  

 

   
  

 

CZ  ES  FR  GR  HU   IT  LT 

LV  NL  PL   PT  SE  SL 

 

 
 
 
 
Ψυχιατρική και ψυχοκοινωνική   
φροντίδα για θύματα βασανιστηρίων,  
βιασμού ή άλλων μορφών τραύματος  

 
 
Διοικητικά εμπόδια στην απόκτηση δικαιώματος για υγειονομική περίθαλψη 
 
Μόνο στην Τσεχία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία δεν 

υπάρχουν διοικητικές απαιτήσεις που να μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο για την παροχή 

υγειονομικής περίθαλψης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Σε όλες τις άλλες χώρες, 

υπάρχουν εμπόδια. Στη Γαλλία, την Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Ρουμανία, οι υπερβολικές διοικητικές 

καθυστερήσεις και οι περίοδοι αναμονής αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την απόκτηση δικαιώματος 

υγειονομικής περίθαλψης. Στην Ιταλία και τη Σλοβενία, η διαδικασία πρόσβασης στο σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης υπόκειται σε αποφάσεις που εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια των 

αρχών κι έχουν αβέβαιο αποτέλεσμα, ενώ οι διοικητικές καθυστερήσεις και οι περίοδοι αναμονής είναι 

επίσης υπερβολικές. Στην Πολωνία και την Ισπανία, η απαιτούμενη τεκμηρίωση είναι πολύ δύσκολη 

και υπάρχουν μεγάλες διοικητικές καθυστερήσεις και περίοδοι αναμονής για την απόκτηση δικαιώματος 

για υγειονομική περίθαλψη.  

 
 

 

CZ  GR  LT   NL   PT   SE 

 

 
Χωρίς διοικητικά εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη  

 

 
Πληροφορίες για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τα δικαιώματα 
 
Στις περισσότερες χώρες, δεν λαμβάνονται συστηματικά μέτρα στα συστήματα υγείας για την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συγκεκριμένες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων που 

λαμβάνουν διεθνή προστασία. Μόνο στην Ιταλία και τη Σουηδία οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 

λαμβάνουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τους περιορισμούς των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας και ενημερώνουν το προσωπικό τους για τα δικαιώματά τους και τους 

συγκεκριμένους περιορισμούς τους. Στην Ολλανδία, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνουν 

μόνο τακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τους περιορισμούς των δικαιούχων, χωρίς να 

ενημερώνουν τακτικά το προσωπικό τους. Στις άλλες χώρες είτε δεν υπάρχουν τακτικά μέτρα για την 

ευαισθητοποίηση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης είτε περιορίζονται σε σποραδικά μέτρα, 

όπως μια εγκύκλιος επιστολή που διανέμεται σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και επαγγελματίες 

στην Πορτογαλία. 
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IT    NL  SE  
 
 
 

IT   SE 

 

 

Οι αρχές ενημερώνουν τους παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης για τα δικαιώματα 
και τους συγκεκριμένους περιορισμούς των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας   
 
Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει 
να ενημερώνουν τακτικά το προσωπικό τους 
για τα δικαιώματα και τους συγκεκριμένους 
περιορισμούς των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας  
 
 

 
Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τη χρήση υπηρεσιών υγείας 
 
Σε έξι χώρες - Ουγγαρία, Λετονία, Ολλανδία, Σουηδία, Σλοβενία και Ισπανία – οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης και τη χρήση 

των υπηρεσιών στο πλαίσιο συστηματικά εξατομικευμένων συμβουλών πρόσωπο με πρόσωπο. Η 

Τσεχία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Πορτογαλία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 

υγειονομικής περίθαλψης και τη χρήση υπηρεσιών με άλλους τρόπους (π.χ. ιστότοπος, φυλλάδιο 

κ.λπ.). Η Γαλλία, η Ελλάδα, η Λιθουανία και η Ρουμανία στερούνται συστηματικής παροχής 

πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τη χρήση υπηρεσιών υγείας.  

 
 

 

ES  HU  LV   NL   SE   SL  
 
 

 

CZ   IT   PL  PT  

 
 
Συστηματική παροχή εξατομικευμένων 
πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα 
υγειονομικής περίθαλψης και τη χρήση 
υπηρεσιών  
  
 
Συστηματική παροχή πληροφοριών σχετικά 
με τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης 
και τη χρήση υπηρεσιών με άλλον τρόπο  
 
 

 
Διαθεσιμότητα δωρεάν υπηρεσιών διερμηνείας 
 
Μόνο σε τέσσερις χώρες είναι ευρέως εγγυημένη η πρόσβαση στις υπηρεσίες διερμηνείας σε όλο το 

σύστημα υγείας (τουλάχιστον σε σημαντικές περιοχές προορισμού) - Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και 

Σουηδία. Αντίθετα, στην Τσεχία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λετονία και τη Ρουμανία, η πρόσβαση στις 

υπηρεσίες διερμηνείας διασφαλίζονται απλώς σε μικρότερη, πιλοτική ή ad hoc βάση. Για παράδειγμα, 

στη Λετονία, οι υπηρεσίες διερμηνείας παρέχονται βάσει συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού και ΜΚΟ προκειμένου να υλοποιηθούν ορισμένα καθήκοντα δημόσιας 

διοίκησης για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας. Ωστόσο, αυτή η πρακτική δεν είναι εγγυημένη σε ολόκληρο το σύστημα, καθώς οι 

διερμηνείς πρέπει να ζητούνται για τις υπηρεσίες τους σε ad hoc βάση και ενδέχεται να μην είναι πάντα 

διαθέσιμοι. Στην Ουγγαρία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Πολωνία και τη Σλοβενία, η πρόσβαση σε 

υπηρεσίες διερμηνείας στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι καθόλου διαθέσιμη. 

120



 
 
Οι υπηρεσίες διερμηνείας είναι εγγυημένες σε μικρότερη, 
πιλοτική ή ad hoc βάση  

 

 
  

 
Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία  

 

Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στις 

πολιτικές υγείας 
 
Η συντριπτική πλειονότητα των χωρών δεν προβλέπει μηχανισμούς για την ενσωμάτωση των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Μόνο η Γαλλία, η Ιταλία, η 

Λετονία και η Σουηδία έχουν υιοθετήσει μια επίσημη στρατηγική, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι 

σχετικοί εταίροι - κυβερνητικά υπουργεία, πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, περιφερειακές και τοπικές 

αρχές, ΜΚΟ - για τη διευκόλυνση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέσω κατάλληλων 

πολιτικών υγείας. Για παράδειγμα, στη Λετονία, το Σχέδιο Δράσης για τη Μετακίνηση και την Άδεια 

Εισόδου Ατόμων που Χρειάζονται Διεθνή Προστασία τονίζει την ανάγκη παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Στην Πορτογαλία, το Εξαμερές Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας εξετάζει όλες τις πολιτικές ένταξης που εφαρμόζονται στη χώρα, ωστόσο, χωρίς την άμεση 

συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας. Στην Ιταλία, η ad hoc πλατφόρμα συντονισμού για την κατάρτιση 

και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ένταξης που απευθύνεται σε μετανάστες, 

συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, αναφέρεται 

επίσης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ενώ η Ισπανία είναι το μοναδικό παράδειγμα μεταξύ 

των αξιολογούμενων κρατών-μελών που διαθέτει μηχανισμό για την παρακολούθηση της χρήσης των 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των αποτελεσμάτων της υγείας για τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας, καμία χώρα του NIEM δεν διαθέτει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για την αναθεώρηση 

και περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών και του νομικού πλαισίου με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους 

φορείς. 

 

FR  IT    LV  SE  
 
 

 

ES  

 
 
Στρατηγική πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων για την 
διευκόλυνση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
μέσω επαρκών πολιτικών υγειονομικής περίθαλψης  
  
 
Μηχανισμός παρακολούθησης της χρήσης υπηρεσιών υγείας και 
των αποτελεσμάτων υγείας για τους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας  
  
 
Μηχανισμός πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών για την 
αναθεώρηση της νομοθεσίας περί υγειονομικής περίθαλψης, των 
πρακτικών, των υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων για τους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας  
 
 

    CZ   FR  GR   LT   RO 
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Συντονισμός με περιφερειακές και τοπικές αρχές ή/και φορείς υγείας για την υγειονομική 

περίθαλψη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
 
Οι περισσότερες χώρες δε διαθέτουν μηχανισμούς συντονισμού με περιφερειακές ή τοπικές αρχές και 

φορείς υγείας για να διευκολύνουν την πρόσβαση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης. Μόνο στη Σουηδία η εθνική κυβέρνηση υποστηρίζει τόσο τις υποεθνικές 

αρχές όσο και τους υγειονομικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας και, επιπλέον, παρέχει μέσα για την επαρκή αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. 

Στη Σουηδία, η κυβέρνηση παρέχει σε κάθε νομό και δήμο οικονομική υποστήριξη ανάλογη με τον 

αριθμό των φιλοξενούμενων δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Στην Ελλάδα και την Ολλανδία, η εθνική 

κυβέρνηση υποστηρίζει μόνο τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στην αντιμετώπιση των αναγκών 

υγείας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, χωρίς να παρέχει υλική βοήθεια, ενώ στη Λετονία 

συμβαίνει το αντίθετο, με υλικά μέσα που δεν συνοδεύονται από περαιτέρω υποστήριξη. Εντοπίστηκαν 

δυσμενείς πρακτικές στην Τσεχία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την 

Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, όπου δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ της 

κεντρικής κυβέρνησης και των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή φορέων υγείας για τη βελτίωση της 

πρόσβασης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 

 

 

 

        NL  SE  
 
 
 
 

LV  SE 

 
Κυβερνητική υποστήριξη για τις 
τοπικές/περιφερειακές αρχές ή/και 
υγειονομικούς φορείς για την 
αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας (π.χ. 
εκπαιδεύσεις προσωπικού, οδηγίες, κ.λ.π.)  
 
 
Κυβερνητικά μέσα για 

τοπικές/περιφερειακές 

δραστηριότητες για την 

αντιμετώπιση των αναγκών  υγείας 

των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας (π.χ. πρόσθετο 

εξειδικευμένο προσωπικό κ.λ.π.) 
 

Συνεργασία για την υγειονομική περίθαλψη με εξειδικευμένες ΜΚΟ 
 
Η Ολλανδία είναι η μόνη χώρα που αξιολογήθηκε και παρέχει μέσα σε εξειδικευμένες ΜΚΟ σε συνεχή 

βάση και μέσα σε ένα καθορισμένο πλαίσιο, ενώ σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχίας, 

της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Σλοβενίας, 

το κράτος παρέχει μέσα για εξειδικευμένες ΜΚΟ μόνο σε ad hoc βάση. Για παράδειγμα, στην Ιταλία, 

έργα πραγματοποιούνται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μέσω ενός Εθνικού Ταμείου για 

την προώθηση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 

Ομοίως, στη Ρουμανία, ορισμένες ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από το AMIF προσφέρουν ιατρικές 

υπηρεσίες σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και άλλους υπηκόους τρίτων χωρών. Αντίθετα, σε 

πέντε χώρες - Ουγγαρία, Λετονία, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία - δεν υπάρχει συνεργασία για την 

υγειονομική περίθαλψη με εξειδικευμένες ΜΚΟ. Στη Σουηδία, αυτό πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο 

ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που γενικά εκτιμά την προσβασιμότητά του και καταβάλλει 

πολλές προσπάθειες για την ενσωμάτωση υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών, 

συμπεριλαμβανομένων όπως π.χ. η ανάγκη διερμηνειών. 

 
 

 

NL  
 
 
 

T  
 

PL   RO SL 

 
 

 
Συνεχής παροχή κρατικών μέσων σε ΜΚΟ 
που βοηθούν τους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας να λάβουν επαρκή υγειονομική 
περίθαλψη   

 

Ad hoc κυβερνητικά μέσα για ΜΚΟ που 
βοηθούν τους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας να λάβουν επαρκή υγειονομική 
περίθαλψη  

 GR 

  

 

 CZ   FR   GR    ΙT    LT 

 RO    
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12 Κοινωνική Ασφάλιση 

 
 

 

Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι προνόμιο, αλλά ανάγκη για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας για 

να ξαναχτίσουν τη ζωή τους σε μια νέα χώρα. Οι πρόσφυγες συνήθως χάνουν όλο το εισόδημα και τις 

αποταμιεύσεις τους καθώς και την ουσιαστική κοινωνική και οικογενειακή τους υποστήριξη. Πρέπει να 

ξεκινήσουν μια νέα ζωή με σχεδόν κανένα οικονομικό δίχτυ ασφαλείας ή βοήθεια από την οικογένεια 

και τους φίλους. Η αποτελεσματική προστασία δεν απαιτεί μόνο υποστήριξη για την κάλυψη βασικών 

αναγκών στην πρώιμη φάση υποδοχής, αλλά και πρόσβαση σε όλο το φάσμα των παροχών κοινωνικής 

ασφάλισης για τη μακροπρόθεσμη στήριξη της ένταξης. Τα οφέλη βοηθούν τους πρόσφυγες, ιδιαίτερα 

τις γυναίκες, να αποκτήσουν έναν βασικό βαθμό οικονομικής ανεξαρτησίας κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας κοινωνικοοικονομικής ένταξης. 

 

 

12.1 Επισκόπηση των αποτελεσμάτων  
 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου   

 λιγότερο ευνοϊκό ES περισσότερο ευνοϊκό    
SL  
PT  
LT  

PL IT   
RO     NLHULVCZ SE  FR  GR  

 
 
 
 

 

Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής  
 

 λιγότερο ευνοϊκό περισσότερο ευνοϊκό   
 

RO  SE   
GR LT      FR  PT               PL       LVNL SLES IT  

 
 
 
 
 

 

Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία  
 

λιγότερο ευνοϊκό   περισσότερο ευνοϊκό 

LV SL NL SE  
PL FR LT ES  

HU CZ RO GR IT PT  
 
 
 
 

 

CZ 

HU 
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Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο  

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι αιτούντες άσυλο εξακολουθούν να εξαρτώνται από την παροχή 

συγκεκριμένων συνθηκών υποδοχής και δεν τους εξασφαλίζονται στοχευμένα μέτρα για την 

υποστήριξη της μετάβασής τους μετά την αναγνώριση. Η Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής 

διασφαλίζει στους αιτούντες άσυλο ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο που εγγυάται τη διαβίωσή τους και 

προστατεύει τη σωματική και ψυχική τους υγεία, αλλά δεν προσδιορίζει το επίπεδο αυτής της 

υποστήριξης (Άρθρο 17). Μετά την αναγνώριση, η αναδιατυπωμένη Οδηγία περί Αναγνώρισης παρέχει 

στους πρόσφυγες πρόσβαση σε κοινωνική βοήθεια υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους των 

κρατών, αλλά στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας παρέχεται μόνο εγγυημένη πρόσβαση σε 

βασικά οφέλη (Άρθρο 29). Τα κράτη-μέλη πρέπει να αποδείξουν ότι τέτοιες παρεκκλίσεις δεν είναι 

αποτέλεσμα απόφασης βασισμένης στη διακριτική ευχέρεια κάποιας δημόσιας αρχής, εξυπηρετούν 

νόμιμο στόχο και είναι ανάλογες για την επίτευξη αυτού του στόχου, και το επίπεδο των βασικών 

οφελών καθορίζεται σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Και οι δύο Οδηγίες 

δεν αναφέρουν κάτι σχετικά με τη χρήση στοχευμένων μέτρων που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν 

τις συγκεκριμένες οικονομικές δυσκολίες των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στη μετάβασή τους από 

τα κέντρα υποδοχής στη νέα τους ζωή μη έχοντας καμία αποταμίευση και κοινωνική υποστήριξη. 

 

 

 

 

 

12.2 Οι δείκτες του NIEM για την παράμετρο της κοινωνικής ασφάλισης   

 

Οι δείκτες αξιολόγησης της έρευνας βάσης  
Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου   
o Ένταξη σε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης   
o Έκταση του δικαιώματος σε κοινωνικές παροχές   
Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής   
o Διοικητικά εμπόδια στην απόκτηση δικαιώματος για κοινωνικές παροχές   
o Πληροφόρηση για τα γραφεία κοινωνικής πρόνοιας σχετικά με τα δικαιώματα   
o Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τη χρήση κοινωνικών υπηρεσιών   
Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία  
 
o Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης   
o Συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές ή/και φορείς πρόνοιας σχετικά με την 

κοινωνική ασφάλιση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας   
o Συνεργασία για την αντιμετώπιση της φτώχειας με εξειδικευμένες ΜΚΟ  

 

  
 
 
 

Δείκτες με κενά δεδομένων που δεν επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση  
 
Βήμα: Επίτευξη των Αποτελεσμάτων της Ένταξης   
o Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που ζουν σε συνθήκες φτώχειας  
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12.3 Κύρια αποτελέσματα  

 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

 

Ένταξη στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης  
 
Η ένταξη σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης συνεπάγεται τη δυνατότητα των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας να έχουν πρόσβαση, σε ισότιμη βάση με τους υπηκόους, σε διάφορες 

μορφές οικονομικής στήριξης, όπως κοινωνική βοήθεια/υποστήριξη ελάχιστου εισοδήματος, επιδόματα 

ανεργίας, παροχές ασθένειας και αναπηρίας, παροχές που σχετίζονται με την οικογένεια και το παιδί, 

συντάξεις γήρατος και επιζώντων (χήρας/χήρου). Επτά χώρες - Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, 

Ισπανία, Σλοβενία και Πορτογαλία - διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

περιλαμβάνονται πλήρως στο κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης υπό τους ίδιους όρους με τους 

υπηκόους. Αντίθετα, στην Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, την Πολωνία 

και τη Σουηδία, ο νόμος αποκλείει τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας από την επιλεξιμότητα για 

ορισμένα οφέλη ή απαιτεί προϋποθέσεις που είναι αδύνατο ή τουλάχιστον πολύ δύσκολο να πληρούν 

οι νεοαφιχθέντες. Στη Ρουμανία, οι μη υπήκοοι και οι πολίτες εκτός ΕΕ δεν είναι επιλέξιμοι για συντάξεις 

γήρατος, με λίγες μόνο εξαιρέσεις που βασίζονται σε διμερείς συμφωνίες και συνθήκες. Στη Σουηδία, 

όπου τα επιδόματα ανεργίας ή ασθένειας και αναπηρίας βασίζονται στο προηγούμενο εισόδημα, οι 

νεοεισερχόμενοι δεν μπορούν να λάβουν πλήρη επιδόματα αλλά μόνο άλλων τύπων επιδόματα 

(ελάχιστου επιπέδου). Στην Ολλανδία και την Ουγγαρία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν 

πρόσβαση μόνο σε ελάχιστο εισόδημα και σε παροχές που σχετίζονται με την οικογένεια και το παιδί, 

σύμφωνα με τους ίδιους γενικούς όρους με τους υπηκόους. Η Λετονία παρέχει ευνοϊκότερες συνθήκες 

για τους πρόσφυγες σε σύγκριση με τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας όσον αφορά την 

πρόσβαση σε επιδόματα ασθενείας και αναπηρίας, παροχές που σχετίζονται με την οικογένεια και το 

παιδί και τις συντάξεις γήρατος και επιζώντων (χήρας/χήρου). Η Λιθουανία, μόλις το 2017, εξίσωσε τα 

δικαιώματα των δικαιούχων επικουρικής προστασίας και αναγνώρισε τους πρόσφυγες. 

 

 

ES  FR  GR   IT LT   PT  SL  
 
 
 
 

CZ  HU  LV   NL  PL   RO SE 

 

 

Οι ίδιες προϋποθέσεις με τους υπηκόους για την πρόσβαση 
στην κοινωνική ασφάλιση, οι οποίες μπορούν να πληρούνται 
και από τους νεοαφιχθέντες  
  
 
Εξαιρούνται οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας από ορισμένα 
οφέλη ή απαιτείται να πληρούν προϋποθέσεις που δε μπορούν 
να πληρούνται από τους νεοαφιχθέντες  
 
LV: οι πρόσφυγες απολαμβάνουν ευνοϊκότερες συνθήκες από τους 
δικαιούχους επικουρικής προστασίας  
 
 

Έκταση δικαιώματος σε κοινωνικές παροχές 
 
Στην Τσεχία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία, εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο 

παροχών για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας με τους υπηκόους, σε συνδυασμό με στοχευμένα 

οφέλη για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας σε συγκεκριμένους τομείς. Στη Λετονία, αυτό ισχύει 

μόνο για αναγνωρισμένους πρόσφυγες και όχι για δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Για 

παράδειγμα, στην Τσεχία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν την ίδια πρόσβαση στην κοινωνική 

υποστήριξη με τους υπηκόους των κρατών-μελών και δικαιούνται επίσης πρόσθετη βοήθεια για έξι 

μήνες στους τομείς της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η εθνική διοίκηση 

είναι πολύ διστακτική στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης σε υπηκόους τρίτων χωρών ή 

πολίτες μη ελληνικής καταγωγής σε σχέση με θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Αντιθέτως, όλες οι άλλες 

χώρες που αξιολογήθηκαν δεν προβλέπουν στοχευμένα οφέλη, αλλά εγγυώνται αποκλειστικά το ίδιο 

επίπεδο παροχών με τους υπηκόους τους. Ωστόσο, οι χώρες μπορούν ακόμη να παρέχουν στοχευμένα 

οφέλη σε άτομα που φθάνουν ως επανεγκατεστημένοι πρόσφυγες ή μετεγκατασταθέντες αιτούντες 

άσυλο, όπως συμβαίνει στην Πορτογαλία. 
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CZ  GR  LV   PL   RO  SE  

 
 
Ίδιο επίπεδο παροχών με τους υπηκόους για 
τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας συν 
στοχευμένα οφέλη  
 
LV: οι πρόσφυγες απολαμβάνουν ευνοϊκότερες 
συνθήκες από τους δικαιούχους επικουρικής 
προστασίας   
 
 
 
Επίπεδο παροχών ισότιμων με τους 
υπηκόους, χωρίς στοχευμένες παροχές  

 

 

 
 

Βήμα: Οικοδόμηση πλαισίου πολιτικής  

 

Διοικητικά εμπόδια στην απόκτηση δικαιώματος σε κοινωνικές παροχές 
 
Η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ολλανδία και η Σουηδία είναι οι μόνες χώρες χωρίς κανένα 

διοικητικό εμπόδιο για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να αποκτήσουν δικαίωμα σε κοινωνικές 

παροχές. Στην Τσεχία και τη Λετονία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας συναντούν μόνο μερικά 

διοικητικά εμπόδια. Στην Τσεχία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας αντιμετωπίζουν εμπόδια στην 

πρόσβαση σε συντάξεις γήρατος και επιζώντων επειδή η απαιτούμενη τεκμηρίωση είναι πολύ δύσκολη, 

ενώ στη Λετονία, η διαδικασία απόκτησης ελάχιστης εισοδηματικής στήριξης υπόκειται σε διακριτικές 

αποφάσεις με αβέβαιο αποτέλεσμα. Στις άλλες χώρες, πολλά εμπόδια απειλούν την πρόσβαση των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε κοινωνικά οφέλη: δυσεύρετη τεκμηρίωση, υπερβολικές διοικητικές 

καθυστερήσεις, μεγάλες περίοδοι αναμονής και αποφάσεις που βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια των 

αρχών και με αβέβαια αποτελέσματα. Στην Πορτογαλία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

αντιμετωπίζουν πολλά διοικητικά εμπόδια στην πρόσβασή τους σε επιδόματα ανεργίας και στήριξη 

ελάχιστου εισοδήματος. 

 
 
 

 

 HU  IT    LT    NL  SE   

 
 

 
 
Κανένα διοικητικό εμπόδιο στην απόκτηση 
δικαιώματος για κοινωνικές παροχές  
 

 
 
 
 
 

 

   ES  FR   HU  IT     LT   NL   PT   SL             
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Πληροφόρηση για τα γραφεία κοινωνικής πρόνοιας σχετικά με τα δικαιώματα 
 
Η Ιταλία και η Σουηδία είναι οι μόνες από τις χώρες που έχουν αξιολογηθεί όπου καταβάλλονται 

συστηματικές προσπάθειες στο πλαίσιο του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας για την ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τα ειδικά δικαιώματα που ισχύουν για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Σε αυτές τις 

χώρες, τα γραφεία κοινωνικής πρόνοιας λαμβάνουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και 

τους συγκεκριμένους περιορισμούς των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και, επιπλέον, ενημερώνουν 

συστηματικά το προσωπικό τους για αυτά τα δικαιώματα και τους περιορισμούς. Στην Ιταλία, τα γραφεία 

κοινωνικής πρόνοιας ενσωματώνονται στις τοπικές αρχές. Ενημερώνονται για τα δικαιώματα των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας και παρέχουν οι ίδιοι πληροφορίες στο προσωπικό τους. Από την 

άλλη πλευρά, στην Ισπανία και τη Σλοβενία, εφαρμόζονται μόνο ορισμένα μέτρα. Στην Ισπανία, τα 

γραφεία κοινωνικής πρόνοιας λαμβάνουν απλώς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τους 

περιορισμούς των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ενώ στη Σλοβενία αυτά τα γραφεία ενημερώνουν 

το προσωπικό τους χωρίς να λαμβάνουν τακτικές πληροφορίες από το αρμόδιο υπουργείο ή το κράτος. 

Όλες οι άλλες αξιολογούμενες χώρες δεν παρέχουν τακτικές πληροφορίες στα γραφεία κοινωνικής 

πρόνοιας σχετικά με τα δικαιώματα και τους περιορισμούς των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Στην 

Ελλάδα, τα γραφεία κοινωνικής πρόνοιας ενημερώνονται κυρίως από υπουργικές εγκυκλίους σε ad hoc 

βάση. 
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Οι αρχές ενημερώνουν τα γραφεία κοινωνικής πρόνοιας για τα 
δικαιώματα και τους περιορισμούς των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας   
 

 

Τα γραφεία κοινωνικής πρόνοιας πρέπει να ενημερώνουν 
τακτικά το προσωπικό τους σχετικά με τα δικαιώματα και τους 
περιορισμούς των δικαιούχων διεθνούς προστασίας   
 

 

 
Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τη χρήση κοινωνικών υπηρεσιών 
 
Εξατομικευμένες, πρόσωπο με πρόσωπο πληροφορίες για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και 

τη χρήση των υπηρεσιών παρέχονται συστηματικά σε πέντε χώρες – Λετονία, Ολλανδία, Πολωνία, 

Σλοβενία και Ισπανία. Έξι χώρες - η Τσεχία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Σουηδία 

- προσφέρουν συστηματικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας άλλα μέσα (π.χ. ιστότοποι, φυλλάδια). 

Στην Ελλάδα, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία έχουν επισημανθεί αρνητικές πολιτικές, στις οποίες δεν 

υπάρχει συστηματική παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και τη 

χρήση των υπηρεσιών. 

 
 
 

ES   LV   NL   PL  SL  
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Συστηματική παροχή εξατομικευμένων προσωπικών 
πληροφοριών για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και τη 
χρήση υπηρεσιών  
  

 

Συστηματική παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης και τη χρήση υπηρεσιών με άλλο τρόπο  
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Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία  

 

Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
 
Η συντριπτική πλειονότητα των χωρών του NIEM δεν παρέχουν μηχανισμούς για την ενσωμάτωση των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνική ασφάλιση. Ωστόσο, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η 

Ρουμανία και η Σουηδία έχουν υιοθετήσει επίσημες στρατηγικές στις οποίες συμμετέχουν οι σχετικοί 

εταίροι (κυβερνητικά υπουργεία, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ΜΚΟ) για τη διευκόλυνση της 

ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέσω συνολικής εισοδηματικής στήριξης. Θετικό 

παράδειγμα αποτελεί η ιταλική ad hoc πλατφόρμα συντονισμού που ασχολήθηκε επίσης με την 

πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ένταξης για μετανάστες, 

συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Ομοίως, η 

πορτογαλική ομάδα εργασίας για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση περιλαμβάνει την 

κοινωνική ασφάλιση στο σχέδιο δράσης της και κάνει αναφορές για τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται. Το ότι η καθαρή υιοθέτηση μιας επίσημης στρατηγικής δεν επαρκεί, αποτελεί 

παράδειγμα της περίπτωσης της Ρουμανίας, όπου η Εθνική Στρατηγική Μετανάστευσης που 

υιοθετήθηκε από διάφορα υπουργεία αναφέρει την κοινωνική ασφάλιση ως μία από τις κύριες 

κατευθύνσεις δράσης. Ωστόσο, οι δεσμεύσεις στη στρατηγική δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί στην 

εφαρμογή των σχετικών μέτρων. Η Ισπανία είναι η μόνη χώρα που έχει εφαρμόσει μηχανισμό 

παρακολούθησης της χρήσης της στήριξης εισοδήματος και των αποτελεσμάτων της για τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Στη Σουηδία, οι εκθέσεις που παρακολουθούν τις διαδικασίες 

ενσωμάτωσης ανατίθενται από την κυβέρνηση σε αρμόδιες αρχές ή ξεκινούν από σχετικές 

περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ad hoc βάση. Σε καμία από τις χώρες του NIEM δεν υπάρχει  

μηχανισμός αναθεώρησης της νομοθεσίας, των πρακτικών, των υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων 

της κοινωνικής ασφάλισης σε συντονισμό με όλα τα σχετικά υπουργεία, τις περιφερειακές/ τοπικές 

αρχές και τις ΜΚΟ. 
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Στρατηγική πολλαπλών ενδιαφερόμενων 
μερών για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέσω 
ολοκληρωμένης εισοδηματικής στήριξης   
 
Μηχανισμός παρακολούθησης της χρήσης 
της εισοδηματικής στήριξης και των 
αποτελεσμάτων της για τους δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας   

 

Μηχανισμός πολλαπλών ενδιαφερόμενων 
μερών για την αναθεώρηση της νομοθεσίας, 
των πρακτικών, των υπηρεσιών και των 
αποτελεσμάτων της κοινωνικής ασφάλισης  
 
 

 

Συντονισμός με περιφερειακές και τοπικές αρχές ή/και φορείς πρόνοιας 
 
Οι περισσότερες από τις χώρες που αξιολογήθηκαν δεν προβλέπουν κανέναν μηχανισμό συντονισμού 

με περιφερειακές ή τοπικές αρχές και φορείς πρόνοιας για την προώθηση της ενσωμάτωσης των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. 
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Η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Σουηδία είναι οι μόνες χώρες που υποστηρίζουν τόσο τις τοπικές αρχές 

όσο και τους φορείς κοινωνικής πρόνοιας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και παρέχουν πρόσθετα μέσα για την επαρκή αντιμετώπιση των 

αναγκών τους. Αντίθετα, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Λιθουανία υποστηρίζουν μόνο τις τοπικές αρχές και 

τους φορείς πρόνοιας στην αντιμετώπιση των αναγκών κοινωνικής ασφάλισης των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας χωρίς να εξασφαλίζουν πρόσθετα μέσα. Για παράδειγμα, το Ιταλικό υπουργείο Υγείας 

υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές για τη θεραπεία και την αποκατάσταση ψυχικών διαταραχών ατόμων 

υπό διεθνή προστασία που υπέστησαν βασανιστήρια, βιασμούς ή άλλες ψυχολογικές και σωματικές 

κακοποιήσεις. Επίσης, προβλέπεται εκπαίδευση για επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας και έχει 

δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο πολυεπίπεδο όργανο συντονισμού από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
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Κυβερνητική υποστήριξη στις τοπικές/περιφερειακές αρχές για 
την αντιμετώπιση των αναγκών κοινωνικής ασφάλισης των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας (π.χ. εκπαίδευση 
προσωπικού, κατευθυντήριες γραμμές, πληροφορίες σχετικά 
με δικαιώματα κ.λ.π.)  

 
Κυβερνητικά μέσα για τοπικές/περιφερειακές δραστηριότητες 
για την αντιμετώπιση των αναγκών κοινωνικής ασφάλισης των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας (π.χ. πρόσθετο εξειδικευμένο 
προσωπικό κ.λ.π.) 
 

 

 
Συνεργασία για την αντιμετώπιση της φτώχειας με εξειδικευμένες ΜΚΟ 
 
Η Πορτογαλία και η Ισπανία είναι οι μόνες χώρες στο δείγμα του NIEM που παρέχουν μέσα σε 

εξειδικευμένες ΜΚΟ εντός ενός καθιερωμένου πλαισίου, προκειμένου να βοηθήσουν τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας να έχουν πρόσβαση σε εισοδηματική υποστήριξη και ανακούφιση από τη 

φτώχεια. Στην Ισπανία, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης χρηματοδοτεί ετησίως 

ΜΚΟ που εφαρμόζουν το πρόγραμμα ανακούφισης της φτώχειας. Ωστόσο, η έλλειψη επαρκών 

ανθρώπινων και οικονομικών πόρων φαίνεται να θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα ολόκληρου 

του συστήματος. Επτά χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της 

Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Σλοβενίας και της Ρουμανίας, παρέχουν επίσης μέσα για εξειδικευμένες 

ΜΚΟ, αλλά μόνο σε ad hoc βάση. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ 

πρόγραμμα «Reloref» υποστηρίζει την πρόσβαση των προσφύγων σε εισοδηματική στήριξη και μέτρα 

ανακούφισης της φτώχειας, προσφέροντας συμβουλές σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στα κοινωνικά 

δικαιώματα (καθώς και στέγαση, απασχόληση κ.λπ.). Αντίθετα, πέντε χώρες - η Ουγγαρία, η Ολλανδία, 

η Λετονία, η Πολωνία και η Σουηδία - δεν υποστηρίζουν εξειδικευμένες ΜΚΟ σε αυτόν τον τομέα για να 

διευκολύνουν την πρόσβαση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης. Αυτό, ωστόσο, πρέπει να εξεταστεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ενώ σε ορισμένες χώρες, 

συμβουλές και βοήθεια που παρέχονται από ΜΚΟ μπορεί να είναι απαραίτητες για την πρόσβαση σε 

επιδόματα, αποφεύγοντας την εμπλοκή με γραφειοκρατίες κοινωνικής πρόνοιας που δεν 

προσανατολίζονται στην παροχή υπηρεσιών στους μετανάστες, στη Σουηδία, όλα τα άτομα που έχουν 

λάβει διεθνή προστασία ενημερώνονται για τον τρόπο πρόσβασης στα κοινωνικά επιδόματα από τους 

δήμους που είναι οι φορείς παροχής κοινωνικής πρόνοιας. 
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Συνεχής παροχή κρατικών μέσων για ΜΚΟ 
που βοηθούν τους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας να έχουν πρόσβαση σε 
εισοδηματική στήριξη και ανακούφιση από τη 
φτώχεια  
  

 
Ad hoc κυβερνητικά μέσα για ΜΚΟ που βοηθούν 
τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να έχουν 
πρόσβαση στο εισόδημα και στην ανακούφιση 
από τη φτώχεια 
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13 Εκπαίδευση  
 
 
 

 

Η εκπαίδευση δίνει στα παιδιά μια προοπτική για προσωπική ανάπτυξη, κοινωνική κινητικότητα, 

καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και ένα νέο κοινωνικό δίκτυο. Είναι το κλειδί για την κοινωνική 

συμπερίληψη και για καλύτερα αποτελέσματα ένταξης. Τα σχολεία πρέπει να είναι χώροι 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και της τοπικής κοινότητας για την 

προαγωγή της αμοιβαίας κατανόησης και την προσέγγιση των γονέων που μένουν στο σπίτι. Οι 

εκπαιδευτικοί είναι οι πρώτοι στη σειρά που βλέπουν και αποκρίνονται σε θέματα ένταξης, όπως 

προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, κίνδυνος αποχώρησης λόγω νομικής ή οικονομικής 

αστάθειας ή εκφοβισμού και διακρίσεων. Είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών συστημάτων να 

αντιμετωπίσουν την ξενοφοβία και να προωθήσουν την πολυγλωσσία, την ιδιότητα του πολίτη και τις 

κοινωνικές δεξιότητες για όλους τους μαθητές.  

 

 

13.1 Επισκόπηση των αποτελεσμάτων  
 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου   

 
λιγότερο ευνοϊκό                        περισσότερο ευνοϊκό 
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Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής   

 
λιγότερο ευνοϊκό                περισσότερο ευνοϊκό 
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 LT   
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Βήμα: Υλοποίηση & συνεργασία  
 

 λιγότερο ευνοϊκό περισσότερο ευνοϊκό   
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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, 

αν και μπορεί να οργανωθεί χωριστό πρόγραμμα σπουδών από το κύριο και τις τάξεις μέχρι την 

αναγνώριση, μέχρι οι ανήλικοι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στο 

συνηθισμένο σχολικό σύστημα. Σύμφωνα με την Οδηγία για τους Όρους Υποδοχής (Άρθρο 14), οι 

ανήλικοι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση υπό παρόμοιες συνθήκες 

με τους υπηκόους εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησής τους. Το ίδιο άρθρο ορίζει ότι τα 

ανήλικα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προπαρασκευαστικά και γλωσσικά μαθήματα για να 

διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά δεν παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση 

σχετικά με την οργάνωση ή την ποιότητα αυτών των μαθημάτων. Τα κράτη-μέλη πρέπει να 

προβλέψουν εναλλακτικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις εάν η πρόσβαση στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

δεν είναι δυνατή λόγω της ειδικής κατάστασης του ανηλίκου. Τα παιδιά που αναγνωρίζονται ως 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν ασφαλή και πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση βάσει της 

Οδηγίας περί Αναγνώρισης (Άρθρο 27). Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ένταξης στο 

σχολείο, τα πρότυπα αυτά ξεπερνούν τις περιορισμένες εγγυήσεις της Σύμβασης της Γενεύης που 

διασφαλίζουν μόνο ίση πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ άλλες μορφές εκπαίδευσης 

προσφέρονται με όσο το δυνατόν ευνοϊκότερους όρους, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον ίση μεταχείριση 

με τους ξένους πολίτες. Η πέμπτη Κοινή Βασική Αρχή της ΕΕ για την Ένταξη των Μεταναστών είναι 

αφιερωμένη στην εκπαίδευση, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες είναι ζωτικής σημασίας για την 

προετοιμασία των μεταναστών, και ιδιαίτερα των απογόνων τους, να γίνουν πιο επιτυχημένοι και πιο 

δραστήριοι και ενεργοί στην κοινωνία. 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Οι δείκτες του NIEM για την παράμετρο της εκπαίδευσης   

 

Οι δείκτες αξιολόγησης της βασικής έρευνας  
Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου   
o   Πρόσβαση στην Εκπαίδευση   
Βήμα: Οικοδόμηση του Πλασίου Πολιτικής   
o Πρόσβαση στην εκπαίδευση για ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος   
o Διοικητικά εμπόδια στην εκπαίδευση   
o Τοποθέτηση στο υποχρεωτικό σχολικό σύστημα  
 
o Κανονικότητα προγραμμάτων προσανατολισμού και γλώσσας και στοχευμένα μέτρα 

εκπαίδευσης   
o Διάρκεια γλωσσικής υποστήριξης 
 
o Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας όσον αφορά την εκπαίδευση  
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Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία  
 

o Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της ένταξης των παιδιών και των νέων 

υπό διεθνή προστασία στις εκπαιδευτικές πολιτικές  
 

o Συντονισμός με περιφερειακές ή/και τοπικές εκπαιδευτικές αρχές και 

σχολικές επιτροπές για την εκπαίδευση παιδιών και νέων υπό διεθνή 

προστασία   
o Συνεργασία για την εκπαίδευση με εξειδικευμένες ΜΚΟ  

 
 
 
 
 
 
 

Δείκτες με κενά δεδομένων που δεν επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση  
Βήμα: Αξιόπιστα δεδομένα & Αξιολόγηση  

 
o Εγγραφή στην εκπαίδευση παιδιών και νέων προσφύγων  

 
o Μέσος χρόνος μεταξύ αίτησης ασύλου και εγγραφής παιδιών σε 

προγράμματα πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας/προπαρασκευαστικής 

εκπαίδευσης  
 

Βήμα: Παροχή Οικονομικών & Ανθρώπινων Πόρων  
 

o Προϋπολογισμοί για στοχευμένα εκπαιδευτικά μέτρα για ανήλικους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας   
o Εκπαιδευτικό προσωπικό για ανήλικους δικαιούχους διεθνούς προστασίας   
Βήμα: Επίτευξη Αποτελεσμάτων Ένταξης   
o Συμμετοχή σε στοχευμένη εκπαίδευση  

 
 
 

 
 

13.3 Κύρια αποτελέσματα  

 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

 

Πρόσβαση στην εκπαίδευση  
 
Από νομικής άποψης, όλες οι χώρες παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στο σχολείο για τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας με τους υπηκόους μέχρι το ανώτερο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο 

ανώτερο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δηλ. Εκπαίδευση μετά την υποχρεωτική σχολική 

ηλικία), μια λιγότερο ευνοϊκή κατάσταση στη Ρουμανία προέρχεται από το γεγονός ότι η πρόσβαση δεν 

ορίζεται σαφώς στη νομοθεσία. Στην πράξη, αυτό οδηγεί σε παραπομπή μαθητών αυτής της ηλικιακής 

ομάδας στα λεγόμενα «εκπαιδευτικά προγράμματα αποκατάστασης», δηλ. προχωρημένα σχολικά 

προγράμματα κάτω από το επίπεδο των εξειδικευμένων σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

για τα οποία μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Στην Ελλάδα, 

η πρόσβαση στην εκπαίδευση εμποδίζεται στην πράξη από τα γλωσσικά εμπόδια και το γεγονός ότι το 

σχολικό σύστημα είναι πολύ απροετοίμαστο για την εκπαίδευση των μαθητών που αναζητούν ή 

επωφελούνται από διεθνή προστασία. Ένα σημαντικό κενό παραμένει στην πραγματική παροχή 

προσχολικής, ανώτερης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε επίπεδο μετα-δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστήμιο, ανώτερο κολέγιο), παρέχεται επίσημα η ίδια πρόσβαση με 

τους υπηκόους σε όλες τις χώρες εκτός από τη Ρουμανία (για τον προαναφερθέντα λόγο) και τη 

Λιθουανία, όπου οι προϋποθέσεις για τα τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας είναι οι ίδιες όπως για 

τους υπηκόους τρίτων χωρών.
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Παρά την ισότητα που προβλέπεται νομικά, η πραγματικότητα πολλών χωρών χαρακτηρίζεται από 

πολλά διοικητικά εμπόδια (βλέπε παρακάτω). Μειώνοντας σημαντικά την πραγματική πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, ειδικά σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, αυτοί οι κανόνες αφορούν κυρίως θέματα 

γλωσσικής επάρκειας, αναγνώρισης της προηγούμενης εκπαίδευσης (π.χ. στην Ουγγαρία και Λετονία) 

και γενικής έλλειψης ετοιμότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων για την αντιμετώπιση των προσφύγων 

μαθητών. 
 
 
 

CZ  ES  FR  GR  HU  IT   LT 

LV  NL  PL  PT  RO  SE  SL 

 
 

CZ  ES   FR GR  HU  IT    LT 

LV  NL  PL  PT  RO  SE  SL 

  

CZ  ES   FR GR  HU  IT   LT 

LV  NL  PL  PT  SE   SL 

 
 

CZ  ES  FR  GR  HU   IT  
 

LV   NL  PL   PT  RO SE   SL 

 
 

 
Ισότιμη πρόσβαση με τους υπηκόους στην 

προσχολική εκπαίδευση  
 
GR: περιορισμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση   
 

 

Ισότιμη πρόσβαση με τους υπηκόους στην 

πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση   
GR: περιορισμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση  
 

 
 
Ισότιμη πρόσβαση με τους υπηκόους 
στην ανώτερη εκπαίδευση   
GR: περιορισμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση   
 

 

Ισότιμη πρόσβαση με τους υπηκόους στη 

μετα-δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση  
GR, HU, LV: περιορισμοί που εμποδίζουν την 
πρόσβαση  
 

 

 

Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής  

 

Πρόσβαση στην εκπαίδευση για ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος 
 
Οι νομικές διατάξεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση των ευάλωτων ομάδων είναι 

μάλλον σπάνιες, με πολλές χώρες να εφαρμόζουν μόνο κάποιες πολιτικές και πρακτικές. Μόνο η 

Ιταλία και η Λετονία έχουν στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για ασυνόδευτους ανηλίκους που 

έχουν θεμελιωθεί στη νομοθεσία, με τη Σουηδική και την Ελληνική νομοθεσία να προσδιορίζουν 

τουλάχιστον τους ασυνόδευτους ανηλίκους ως ομάδα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τα θύματα 

βίας, βασανιστηρίων, κακοποίησης και άλλων μορφών τραυμάτων σε σχολική ηλικία πρέπει νομικά 

να μπορούν να επωφεληθούν από στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ιταλία, την Ολλανδία 

και την Πολωνία. Στη Σουηδία, αν και δεν υπάρχει νόμος, ισχύει ένα σύστημα υποστήριξης για τους 

νεοεισερχόμενους μετανάστες μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κυρίως μέσω της Σουηδικής 

Εθνικής Υπηρεσίας Εκπαίδευσης, το κράτος συνεισφέρει με παιδαγωγική υποστήριξη, συμβουλές, 

πρόσθετη χρηματοδότηση για τα σχολεία και οδηγίες, π.χ., για μαθητές με αναπηρία. 
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GR  LV   NL  PT   SE  
 
 
 

 

IT   LV   NL 

 
Προσδιορίστηκαν μία ή περισσότερες ευάλωτες ομάδες στη 
νομοθεσία για την εκπαίδευση που χρειάζονται ειδική 
υποστήριξη  

  

 
 
Ο νόμος για την εκπαίδευση προβλέπει στοχευμένα 
προγράμματα για παιδιά και νέους υπό διεθνή προστασία  
 
 

 

 
Διοικητικά εμπόδια στην εκπαίδευση  
 
Στη Ρουμανία εντοπίζονται εμπόδια στα χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης που προκύπτουν από τα 

δυσεύρετα έγγραφα από τη χώρα καταγωγής. Στη Λιθουανία και τη Σλοβενία, από την άλλη πλευρά, 

υπάρχουν εμπόδια που προκύπτουν από διακριτικές αποφάσεις. Εδώ, μερικές φορές τα σχολεία 

θεωρούνται πλήρη ή αρνούνται να εγγράψουν παιδιά με καθεστώς προστασίας καθώς θεωρούν ότι δεν 

είναι έτοιμα να ενσωματώσουν ξένους μαθητές ή μπορούν διαφορετικά να αποφασίσουν να μην 

δεχτούν μαθητές. Τα εμπόδια που επηρεάζουν αρνητικά την πρόσβαση στην ανώτερη (ανώτερη 

δευτεροβάθμια, μετα-δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια) εκπαίδευση είναι πιο πολλά και υπάρχουν στην 

Τσεχία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Αφορούν κυρίως την 

απόδειξη προηγούμενων σταδίων εκπαίδευσης που είναι δυσχερής ελλείψει κατάλληλης τεκμηρίωσης 

και δημόσιων αρχών που να ρυθμίζουν τις διαδικασίες αναγνώρισης ισοδυναμίας των πτυχίων. 

Διαφορετικές πρακτικές μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων προκύπτουν από αυτό το έλλειμμα 

διακυβέρνησης. Η Λετονία είναι εξαιρετικό παράδειγμα μιας χώρας όπου όλη η κρατική τριτοβάθμια 

εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται στην επίσημη γλώσσα. Έτσι, εάν ένας δικαιούχος διεθνούς 

προστασίας επιθυμεί να σπουδάσει σε δημόσια χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, η έλλειψη γνώσης της γλώσσας γίνεται εύκολα εμπόδιο. 

 
 
 

CZ  ES  FR   HU  IT  
 

LV  NL   PL  PT  SE   SL  
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ES  FR   HU  IT  
 

NL   PL  SE 

 

 

Δεν υπάρχουν διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην 
πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

  
 
 
 

 
Δεν υπάρχουν διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην 
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  
  
 
 
 

 

Δεν υπάρχουν διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στη μετα-
δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια εκπαίδευση  

 

 
 

 

Τοποθέτηση στο υποχρεωτικό σχολικό σύστημα 
 
Ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες τοποθετούν μαθητές που αναζητούν ή επωφελούνται από τη διεθνή 

προστασία στα σχολεία αναδεικνύεται σε σημαντική αδυναμία στις χώρες που αξιολογήθηκαν. 
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Εθνικά κριτήρια για την αξιολόγηση του επιπέδου εκπαίδευσης και προηγούμενης μόρφωσης υπάρχουν 

μόνο στη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λετονία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία. Οι αξιολογήσεις 

με επαρκή μετάφραση ή στην πρώτη γλώσσα του παιδιού είναι ακόμη πιο σπάνιες, αλλά υπάρχουν στη 

Λετονία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία. Η Λετονία, η Πορτογαλία και η Σουηδία είναι 

επίσης οι μόνες χώρες που συντονίζουν την πιθανή τοποθέτηση παιδιών προσφύγων σε σχολεία 

«ειδικών αναγκών» που προορίζονται για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Μια μικρή πλειονότητα των 

χωρών έχει καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης μόνο όσον αφορά τις διαδικασίες σε 

περίπτωση που τα έγγραφα από τη χώρα προέλευσης δεν είναι διαθέσιμα. Στη Σουηδία, όπου το 

σύστημα είναι πιο ολοκληρωμένο, εισήχθη νέα νομοθεσία για πιο ομοιόμορφα πρότυπα για 

νεοεισερχόμενους μαθητές το 2016, για να προστεθεί στο «μαλακό» τιμόνι του Εθνικού Οργανισμού 

Εκπαίδευσης, το οποίο παρέχει εργαλεία για την αξιολόγηση των προηγούμενων δεξιοτήτων, 

πληροφοριών και υποστήριξης σε πολλές γλώσσες. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το επίπεδο γνώσεων 

κάθε νεοαφιχθέντος φοιτητή προσδιορίζεται, όχι μόνο ως βάση για αποφάσεις τοποθέτησης, αλλά και 

για σχεδιασμό ατομικής διδασκαλίας σε διάφορα θέματα. Επιπλέον, η σουηδική κυβέρνηση έχει 

αναθέσει στον οργανισμό αποστολή να υποστηρίξει τα σχολεία στην υποχρεωτική χαρτογράφηση των 

γνώσεων των νεοαφιχθέντων μαθητών. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο στη Λετονία το κράτος προβλέπει 

μέτρα για να αποτρέψουν τα παιδιά από το να αλλάξουν τόπο εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ασύλου, προς το συμφέρον του παιδιού, αποφεύγοντας άλλη μία αναστάτωση της 

επαιδευτικής διαδικασίας και την ανάγκη επανεκκίνησης σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον. 

 

 

FR  GR  LV   PT   RO SE  
 
 

 

LV  PT   SE  SL  
 

 

LV  PT  SE  
 

 

CZ  FR   LV   NL  PT  
 

RO SE   SL  
 
 

 

LV 

 
 
Κριτήρια σε εθνικό επίπεδο για την 

αξιολόγηση του επιπέδου εκπαίδευσης και 

προηγούμενων γνώσεων   
 
 
Αξιολογήσεις με επαρκή μετάφραση ή στην 
πρώτη γλώσσα του παιδιού  
  
 
Μηχανισμός παρακολούθησης της εξέλιξης 

της προόδου στα σχολεία που προορίζονται 

για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες  
 
Κατευθυντήριες γραμμές για αξιολογήσεις 

όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα έγγραφα 

από τη χώρα προέλευσης   
 

 
Μέτρα για την αποφυγή της υποχρέωσης 

των παιδιών να αλλάξουν τόπο 

εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ασύλου  
 

 
 

 

Κανονικότητα προγραμμάτων προσανατολισμού και γλώσσας και στοχευμένα μέτρα 

εκπαίδευσης. Διάρκεια γλωσσικής υποστήριξης 
 
Όσον αφορά την υποστήριξη για την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, οι μαθητές στην 

Τσεχία, τη Γαλλία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Σουηδία μπορούν να επωφεληθούν από την 

καθοδήγηση/διδασκαλία με βάση την αποτίμηση των γλωσσικών αναγκών έως ότου επιτευχθεί η 

επάρκεια.  
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Ανάλογα με τις αποφάσεις που βρίσκονται στην διακριτική ευχέρεια των σχολείων, η Ιταλία και η 

Πορτογαλία προσφέρουν επίσης ανοιχτή γλωσσική υποστήριξη. Τέσσερις χώρες διαθέτουν τη 

γλωσσική υποστήριξη για έναν σταθερό αριθμό ωρών ή έναν ορισμένο χρόνο, αλλά οι διατάξεις αυτές 

διαφέρουν σημαντικά. Ενώ στη Λετονία, μόνο 120 ώρες διδασκαλίας προσφέρονται σε μία τοποθεσία 

σε ολόκληρη τη χώρα μέσω ενός έργου που χρηματοδοτείται από το AMIF, στη Ρουμανία, η υποστήριξη 

εκμάθησης γλωσσών είναι υποχρεωτική για έως και ένα σχολικό έτος. Στη Σλοβενία, μετά από ένα 

αρχικό πρόγραμμα που διαρκεί έως 20 ώρες την εβδομάδα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

κάθε σχολείου να αποφασίσει για πόσο θα συνεχιστεί η γλωσσική υποστήριξη. Στην Ολλανδία και την 

Πολωνία, υπάρχουν προπαρασκευαστικά μαθήματα που εστιάζουν στην εκμάθηση της γλώσσας, με 

εγγραφή που διαρκεί έως και δύο χρόνια. Στην Ελλάδα εισήχθησαν εξωσχολικά σχήματα τα οποία όμως 

στερούνται κοινής πρακτικής και συστηματικής χρηματοδότησης. Η Ουγγαρία και η Ισπανία δεν 

παρέχουν καμία υποστήριξη εκμάθησης γλωσσών στα παιδιά πρόσφυγες που εισέρχονται στο σχολικό 

τους σύστημα, αν και το Ισπανικό κράτος επιδοτεί τουλάχιστον, με μη συστηματικό τρόπο, ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται στη γλωσσική υποστήριξη. Στη Ρουμανία, τα μαθήματα γλώσσας για μαθητές 

πρόσφυγες μπορεί να μην πραγματοποιούνται λόγω μικρού αριθμού ή έλλειψης εκπαιδευτικών. Στη 

Γαλλία και την Πολωνία, οι μαθητές με διεθνή προστασία επωφελούνται από την γλωσσική υποστήριξη 

εντός του σχολείου για όλους τους νεοαφιχθέντες μη γηγενείς μαθητές (στην Πολωνία, αυτό υπερβαίνει 

την απλή γλωσσική υποστήριξη, με τους λεγόμενους «πολυπολιτισμικούς βοηθούς» που γνωρίζουν τη 

γλώσσα των μαθητών και τους εισάγουν στην Πολωνική κοινωνία για δώδεκα μήνες). 
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CZ   FR   IT LT    PL  PT  SE 

 
 

 

Τα στοχευμένα προγράμματα γλώσσας και 
προσανατολισμού προσφέρονται με συστηματικό τρόπο   
FR, NL, PL: υποστήριξη για όλους τους μαθητές που δεν είναι η μητρική τους 
γλώσσα   
NL, PL: προπαρασκευαστικά μαθήματα, IT: μόνο αποσπασματικά,  
PT: ασταθής χρηματοδότηση  
 
Οι μαθητές λαμβάνουν γλωσσική υποστήριξη για σταθερό 
αριθμό ωρών ή για ορισμένο χρόνο  
 
GR: κάποια εξωσχολική υποστήριξη   
NL, PL: προπαρασκευαστικά μαθήματα 

 
Οι μαθητές λαμβάνουν γλωσσική υποστήριξη βάσει 
ατομικής αξιολόγησης έως ότου επιτευχθεί η επάρκεια   
IT, PT: αποσπασματικά, με βάση την απόφαση του κάθε σχολείου  
 

 

 

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας όσον αφορά την εκπαίδευση 
 
Λίγες χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν, μέσω των νομικών τους ρυθμίσεων, ένα επαρκές επίπεδο 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τα εκπαιδευτικά δικαιώματα και τους συγκεκριμένους περιορισμούς των 

μαθητών που αναζητούν ή επωφελούνται από διεθνή προστασία. Στην Ελλάδα, τη Λετονία, την 

Ολλανδία και την Πορτογαλία, οι αρχές πρέπει να παρέχουν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια τέτοιου 

τύπου πληροφορίες. Από αυτές τις χώρες, η Λετονία και η Πορτογαλία προχωρούν ένα βήμα παραπέρα 

με την υποχρέωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να ενημερώνουν το προσωπικό τους για αυτά τα 

θέματα. 
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Παραδείγματα πρωτοβουλιών και πρακτικών για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών (εκτός των 

νομικών απαιτήσεων) υπάρχουν στην Ολλανδία, όπου τα ιδρύματα βοηθούν τα σχολεία να εισάγουν 

παιγνιοθεραπεία και τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίζουν παιδιά που υποφέρουν από 

μετατραυματικό στρες σύνδρομο. Ομοίως στη Σουηδία, τα σχολεία και οι δήμοι μπορούν να λάβουν 

υποστήριξη και πληροφορίες από την Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης 

των μαθητών σχετικά με την κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και καταπολέμησης των 

προκαταλήψεων εντοπίστηκαν στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία, αλλά σε μεγάλο βαθμό 

σε ad hoc βάση και με τη μορφή έργων μικρής κλίμακας.  

 

 
 

 

              GR  LV   NL   PT  SE  

 
 
Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια 

ενημερώνονται τακτικά για τα δικαιώματα 

εκπαίδευσης και τη συγκεκριμένη κατάσταση 

των μαθητών που επωφελούνται από διεθνή 

προστασία  
SE: πληροφόρηση και υποστήριξη που δεν 
απαιτούνται νομικά αλλά παρέχονται μέσω 
πρωτοβουλιών και πρακτικών   
 

 

 

 
LT   PT  SE  

 
 
 
 

 

GR  PT   SL 

  
Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια ενημερώνουν 

τακτικά το προσωπικό τους σχετικά με τα 

δικαιώματα εκπαίδευσης και τη συγκεκριμένη 

κατάσταση των μαθητών που επωφελούνται 

από διεθνή προστασία   
SE: πληροφορίες προσωπικού που δεν απαιτούνται 
νομικά, αλλά παρέχονται μέσω πρωτοβουλιών και 
πρακτικών   

 
Εκστρατείες σε όλη τη χώρα για 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση 

των μαθητών υπό διεθνή προστασία και 

καταπολέμηση των προκαταλήψεων  
GR, PT, SL: ad hoc και μικρής κλίμακας έργα 
 

 

 
Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία  

 

Μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της ένταξης των παιδιών και των νέων υπό διεθνή προστασία 

στις πολιτικές για την εκπαίδευση  
 
Η ανάπτυξη πολλών ενδιαφερόμενων μερών και η υιοθέτηση μιας επίσημης στρατηγικής εκπαίδευσης 

για παιδιά και νέους υπό διεθνή προστασία πραγματοποιήθηκε στη Λετονία, την Ιταλία, την Πορτογαλία 

και τη Σουηδία. Στη Λετονία, το πρόσφατο «Σχέδιο Δράσης για τα Άτομα που Χρειάζονται Διεθνή 

Προστασία» οδήγησε στην ανάληψη συντονιστικού ρόλου του Υπουργείου Παιδείας, 

συμπεριλαμβανομένης της τακτικής επικοινωνίας με τα σχολεία, των εσωτερικών τυπικών διαδικασιών 

λειτουργίας και μιας στρατηγικής παρακολούθησης της προόδου που εστιάζει σε μεμονωμένα σχέδια 

μελέτης. Στην Ιταλία, η εκπαίδευση είναι μία από τις διάφορες διαστάσεις στις οποίες επικεντρώνεται ο 

συνολικός μηχανισμός συντονισμού για την ένταξη («Στρογγυλή Τράπεζα») στην εφαρμογή του Εθνικού 

Σχεδίου Ένταξης. Στη Σουηδία, ο Εθνικός Οργανισμός Παιδείας αποδίδει βασικό ρόλο στην υλοποίηση 

της κυβερνητικής στρατηγικής και στον έλεγχο, υποστήριξη και αξιολόγηση δήμων και σχολείων με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης. Υπάρχει ένα σύστημα 

παρακολούθησης αλλά δεν κάνει διάκριση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών νεοαφιχθέντων 

μεταναστών. 
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Στην Ολλανδία, οι προσπάθειες συντονισμού παρατηρούνται μόνο στον τομέα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης («Refugees in Higher Education Task Force»). Στην Ελλάδα, οι δραστηριότητες 

σχετίζονται με τη συνεργασία με τον ΔΟΜ με στόχο τη βελτίωση της σχολικής κατάστασης των παιδιών 

προσφύγων. Καμία από τις χώρες που αξιολογήθηκαν δεν έχει έναν πλήρως ολοκληρωμένο μηχανισμό 

πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών για την αναθεώρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαιδευτικής 

νομοθεσίας, προγραμμάτων, πρακτικών και αποτελεσμάτων για παιδιά και νέους υπό διεθνή 

προστασία. 

 

 

GR   IT LV   NL  PT   SE  
 
 
 
 
 
 

ES  GR   LV  SE  

 

 

Στρατηγική πολλών εμπλεκόμενων φορέων για τη διευκόλυνση 
της ένταξης στον τομέα της εκπαίδευσης   
GR, NL: αποσμασματικές προσπάθειες   

 

Μηχανισμός παρακολούθησης των εκπαιδευτικών πολιτικών 
και αποτελεσμάτων για παιδιά και νέους υπό το καθεστώς 
διεθνούς προστασίας  
 
ES, GR: some NGO/IGO efforts,  
SE: for all migrant pupils 

  
 
Μηχανισμός πολλαπλών εμπλεκόμενων φορέων για την 
αναθεώρηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, πρακτικών, 
υπηρεσιών και αποτελεσμάτων  
 

 

 

Συντονισμός με περιφερειακές ή/και τοπικές εκπαιδευτικές αρχές και σχολικές επιτροπές για 

την εκπαίδευση παιδιών και νέων υπό διεθνή προστασία 
 
Μια παρόμοια αποσπασματική εικόνα προκύπτει σχετικά με τον πολυεπίπεδο συντονισμό στον τομέα 

της εκπαίδευσης. Μόνο σε έξι χώρες - Τσεχία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία - η 

εθνική κυβέρνηση υποστηρίζει τις περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές και τα σχολικά συμβούλια για την 

αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και των νέων υπό διεθνή προστασία, για 

παράδειγμα, μέσω κατευθυντήριων γραμμών και επιμορφώσεων. Οι πιο ολοκληρωμένες δομές 

βρίσκονται στην Ολλανδία και στη Σουηδία. Ο Ολλανδικός LOWAN, ένας οργανισμός δικτύωσης 

χρηματοδοτούμενος από το κράτος, λειτουργεί ως γραφείο εξυπηρέτησης και ενδιάμεσος φορέας που 

διαμεσολαβεί με σχολεία και σχολικά συμβούλια που συμμετέχουν στην εκπαίδευση νεοεισερχόμενων, 

καθώς και με τις τοπικές αρχές. Η εκτεταμένη υποστήριξη που παρέχεται από τη Σουηδική Εθνική 

Υπηρεσία Εκπαίδευσης ενισχύθηκε περαιτέρω μέσω ενός νομοσχεδίου του 2016 που δημιουργεί ένα 

πιο υποχρεωτικό πλαίσιο για τα σχολεία. Στην Τσεχία και την Ιταλία, παρέχεται κυβερνητική υποστήριξη 

στους τοπικούς φορείς της εκπαίδευσης, αλλά περιορίζεται σε συγκεκριμένα θεσμικά πλαίσια και στους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας που καλύπτονται από αυτά (SIP στην Τσεχία, SPRAR στην Ιταλία). 

Σε όλες αυτές τις τέσσερις χώρες, η κρατική υποστήριξη στους φορείς της τοπικής εκπαίδευσης 

συνδέεται με την παροχή πρόσθετων υλικών μέσων για την επαρκή αντιμετώπιση των αναγκών. Στην 

Ολλανδία, για παράδειγμα, τα σχολεία λαμβάνουν επιπλέον χρηματοδότηση για μαθητές που 

βρίσκονται στη χώρα για λιγότερο από ένα χρόνο. Το πρόγραμμα υποστήριξης του υπουργείου Παιδείας 

της Τσεχίας για αλλοδαπούς στα σχολεία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επιπλέον μέσα για μαθητές 

στην υποχρεωτική προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Στην Πορτογαλία, πολλοί δήμοι χαράσσουν πολιτικες που απευθύνονται σε δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων στην ομάδα εργασίας για την 

Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση. Παρόλο που αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον τομέα της 

εκπαίδευσης, δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με το εύρος της υποστήριξης της κεντρικής 

κυβέρνησης (άυλη ή υλική) που λαμβάνεται σε τοπικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, ο συντονισμός στο τοπικό 

επίπεδο είναι πολύ περιορισμένος, με εγκυκλίους που απευθύνονται στα σχολεία και περιλαμβάνουν 

οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των αναγκών των μαθητών. Παρ' όλα αυτά, είναι σε ευνοϊκότερη 

θέση σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει στις οκτώ άλλες χώρες, στις οποίες δεν υπάρχει  

πολυεπίπεδος συντονισμός στον τομέα της εκπαίδευσης. 

 

 
 

 

CZ  GR   IT    NL   PT   SE  
 
 
 
 
 
 
 

CZ IT    NL  SE 

 

 

Κυβερνητική υποστήριξη για τις 

τοπικές/περιφερειακές αρχές και τα σχολικά 

συμβούλια για την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών των 

μαθητών υπό διεθνή προστασία (π.χ. 

εκπαίδευση προσωπικού, κατευθυντήριες 

γραμμές κ.λ.π.)  
 
Κυβερνητικά μέσα για δραστηριότητες 

τοπικού/περιφερειακού επιπέδου 

διακυβέρνησης και σχολικού συμβουλίου για 

την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών υπό 

διεθνή προστασία   
(π.χ. πρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό, 
χρηματοδότηση κ.λ.π.)  
 

 
 

Συνεργασία για την εκπαίδευση με εξειδικευμένες ΜΚΟ 
 
Στην Τσεχία, την Ολλανδία και την Ισπανία παρέχεται συνεχώς υποστήριξη σε εξειδικευμένες ΜΚΟ που 

βοηθούν παιδιά και νέους υπό διεθνή προστασία να λάβουν επαρκή εκπαιδευτική υποστήριξη. Στο 

πλαίσιο του Τσεχικού Κρατικού Προγράμματος Ένταξης, στις ΜΚΟ ανατίθενται υπεργολαβικά από τον 

λεγόμενο Γενικό Πάροχο (που επί του παρόντος είναι κρατικός φορέας). Στην Ολλανδία, ορισμένοι 

σημαντικοί πάροχοι υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της βασικής πλατφόρμας LOWAN για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επιπέδων και την υποστήριξη των σχολείων, καθώς και οργανώσεις 

που υποστηρίζουν φοιτητές πρόσφυγες στην επαγγελματική/τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

αντιμετωπίζουν μαθητές με οποιασδήποτε μορφής τραύμα, οργανώνονται ως μη κερδοσκοπικά 

ιδρύματα. Στην Ισπανία, οι ΜΚΟ χρηματοδοτούνται ετησίως μέσω του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Ασφάλισης για την παροχή υπηρεσιών, αλλά ούτε το εύρος ούτε η διάρκεια της 

υποστήριξης είναι επαρκή. Η υποστήριξη για ΜΚΟ παρέχεται στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και 

τη Σλοβενία σε ad hoc βάση, εκτός από ένα καθιερωμένο πλαίσιο. Δεν υπάρχει κρατική υποστήριξη για 

εξειδικευμένες ΜΚΟ στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, 

την Πολωνία, την Πορτογαλία και, κυρίως, τη Σουηδία.  
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CZ   ES   NL  
 
 
 

 

FR   IT   RO  SL 

 
Συνεχής παροχή κρατικών μέσων για ΜΚΟ που βοηθούν τα 
παιδιά και τους νέους υπό διεθνή προστασία να λαμβάνουν 
επαρκή εκπαιδευτική υποστήριξη   
ES: οι περισσότεροι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δεν καλύπτονται   

 
 
Ad hoc κυβερνητικά μέσα για ΜΚΟ που βοηθούν παιδιά και 
νέους υπό διεθνή προστασία να λάβουν επαρκή εκπαιδευτική 
υποστήριξη 
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14 Εκμάθηση γλωσσών και κοινωνικός προσανατολισμός  
 
 
 
 

 

Ο κοινωνικός προσανατολισμός και η εκμάθηση γλωσσών παρέχουν τις δεξιότητες και τις πρακτικές 

γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας στην καθημερινή ζωή. Η 

επαρκής γνώση της γλώσσας, των θεσμών, της διοίκησης και των κοινωνικών κανόνων της χώρας 

υποδοχής ανοίγει μεγαλύτερες δυνατότητες στη δημόσια ζωή - από τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε 

κοινωνικές δραστηριότητες έως την πρόσβαση στην αγορά κατοικίας και εργασίας, την υγεία και τα 

κοινωνικά συστήματα, την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Διευκολύνει κυρίως,την πρόσβαση σε 

μακροχρόνια διαμονή και ιθαγένεια. 

 

 

14.1 Επισκόπηση των αποτελεσμάτων  
 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  
 

 λιγότερο ευνοϊκό περισσότερο ευνοϊκό    
SE 

 
ES  
SL  
RO  
LV   

NL LT IT   
HU GR PT PL FR CZ  

 
 
 

Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής 
 

 λιγότερο ευνοϊκό περισσότερο ε ευνοϊκό 
 

SL   
PL LV   

HU GR                 NL  CZ  LT     T IT SE  ES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SL 

PL 

RO FR IT PT 

LV 
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Τι απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο 

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, ενώ η Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής δεν αναφέρει 

συγκεκριμένες μορφές υποστήριξης ένταξης σε αιτούντες άσυλο, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

δικαιούνται υποστήριξη ένταξης βάσει της Οδηγίας περί Αναγνώρισης (Άρθρο 34). Η Οδηγία 

διευκρινίζει ότι αυτή η υποστήριξη πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες τους. Η διάταξη 

εφαρμόζει τη γενική υποχρέωση που μπορεί να προκύψει από το άρθρο της Σύμβασης της Γενεύης για 

την πολιτογράφηση, του οποίου η ερμηνεία διευκολύνει τη διαδικασία ένταξης μέχρι το τελικό νομικό 

σημείο. Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ, η τέταρτη Κοινή Βασική Αρχή για την Πολιτική Ένταξης των 

Μεταναστών υπογραμμίζει ότι η βασική γνώση της γλώσσας, της ιστορίας και των θεσμών της 

κοινωνίας υποδοχής είναι απαραίτητη για την ένταξη. Η δυνατότητα των μεταναστών να αποκτήσουν 

αυτές τις βασικές γνώσεις είναι απαραίτητη για την επιτυχή ένταξη. 

 

 

 

 

 

14.2 Οι δείκτες του NIEM για την εκμάθηση γλωσσών και τον κοινωνικό 
προσανατολισμό   

 

Οι δείκτες αξιολόγησης της έρευνας βάσης  
Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου   
o Πρόσβαση στην εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής που χρηματοδοτείται από το δημόσιο   
o Πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενο κοινωνικό προσανατολισμό   
Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής   
o Ποιότητα μαθημάτων γλώσσας   
o Διάρκεια εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής   
o Διοικητικά εμπόδια στην εκμάθηση ξένων γλωσσών   
o Διάρκεια της προσφοράς βοήθειας μετάφρασης και διερμηνείας   
o Ποιότητα των μαθημάτων κοινωνικού προσανατολισμού   
o Παροχή κοινωνικού προσανατολισμού για ομάδες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος   
o Διοικητικά εμπόδια στον κοινωνικό προσανατολισμό   

 
 
 
 

Δείκτες με κενά δεδομένων που δεν επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση  
 
Βήμα: Αξιόπιστα δεδομένα & Αξιολόγηση  
 
o Εγγραφή σε μαθήματα ξένων γλωσσών  
 
o Μέσος χρόνος ανάμεσα στην αίτηση ασύλου και την εγγραφή σε προγράμματα 

εκμάθησης ξένων γλωσσών   
o Ολοκλήρωση μαθημάτων της γλώσσας υποδοχής   
o Ολοκλήρωση μαθημάτων κοινωνικού προσανατολισμού  
 
Βήμα: Παροχή Οικονομικών & Ανθρώπινων Πόρων  
 
o Προϋπολογισμός εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής  
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o Προσωπικό για τη διδασκαλία της γλώσσας υποδοχής   
o Προϋπολογισμοί για τον κοινωνικό προσανατολισμό   
o Προσωπικό για τον κοινωνικό προσανατολισμό  

 
Βήμα: Επίτευξη Αποτελεσμάτων Ένταξης  

 
o Αντίκτυπος μαθημάτων γλώσσας   
o Αντίκτυπος των προγραμμάτων κοινωνικού προσανατολισμού  

 
 
 

14.3 Κύρια αποτελέσματα  

 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

 

Πρόσβαση στην εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής που χρηματοδοτείται από το δημόσιο 
 
Η πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενα, δωρεάν μαθήματα γλώσσας εξασφαλίζεται στην 

πλειονότητα των χωρών που αξιολογήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχίας, της Γαλλίας, της 

Ιταλίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας. 

Συχνά, αυτά τα μαθήματα είναι ανοιχτού τύπου και δεν επιβάλλονται περαιτέρω υποχρεώσεις στους 

συμμετέχοντες. Ωστόσο, ορισμένες χώρες προβλέπουν υποχρεώσεις για σημαντικό αριθμό 

δικαιούχων. Στην Ισπανία, η συμμετοχή σε μαθήματα γλώσσας είναι υποχρεωτική για τους δικαιούχους 

κοινωνικών παροχών/ κοινωνικής βοήθειας (με τη Ρουμανία να εισάγει επί του παρόντος παρόμοια 

νομοθεσία). Στη Γαλλία, στο πλαίσιο της Δημοκρατικής Σύμβασης για την Ένταξη, τα μαθήματα 

γλώσσας είναι υποχρεωτικά για όλους τους νεοαφιχθέντες υπηκόους τρίτων χωρών, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που, όταν αξιολογήθηκαν, σημείωσαν 

επίπεδο χαμηλότερο από Α1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Οι δικαιούχοι 

διεθνούς προστασίας που ελπίζουν να πολιτογραφηθούν ή είναι κάτω των 25 ετών μπορούν να 

συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους για να φτάσουν στο επίπεδο Β1. Υποχρέωση παρακολούθησης των 

(κατά τα άλλα δωρεάν) μαθημάτων υπάρχει επίσης στη Λιθουανία, όπου οι συμμετέχοντες πρέπει να 

παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 40% των μαθημάτων προκειμένου να διατηρήσουν τις παροχές για 

την ένταξή τους. Στην Πολωνία, στο πλαίσιο του ατομικού τους προγράμματος ένταξης (διάρκειας 12 

μηνών), οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είναι υποχρεωμένοι να μάθουν Πολωνικά και να λάβουν 

ένα ορισμένο ποσό για να καλύψουν τα έξοδα διδασκαλίας γλώσσας. Στη συνέχεια, εναπόκειται στους 

δικαιούχους να βρουν ένα κατάλληλο πρόγραμμα εκμάθησης μεταξύ των διάφορων παρόχων, με λίγα 

μόνο δωρεάν μαθήματα διαθέσιμα για δικαιούχους διεθνούς προστασίας, που προσφέρονται  από 

ΜΚΟ. Ενώ και στην Πολωνία, τα οφέλη ένταξης ενδέχεται να ανακληθούν σε περίπτωση μη 

παρακολούθησης μαθημάτων, δεν υπάρχει υποχρέωση να επιτευχθεί ένα ορισμένο επίπεδο 

γλωσσικής επάρκειας. Αντιθέτως, στο ολλανδικό σύστημα, το οποίο ομοίως απαιτεί από τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας να πληρώνουν για τα μαθήματά τους, οι συμμετέχοντες, 

υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μέχρι να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο επάρκειας. Με 

αυτό, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας υπόκεινται στην ίδια πολιτική αστικής ένταξης που ισχύει για 

όλους τους νεοεισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών (παρόμοια με τη Γαλλία, όπου, ωστόσο, τέτοια 

μαθήματα είναι δωρεάν). Ένα δάνειο για τον σκοπό αυτό προσφέρεται από την ολλανδική κυβέρνηση, 

το οποίο δεν χρειάζεται να επιστραφεί εάν οι συμμετέχοντες επιτύχουν στο τεστ ένταξης πολιτών εντός 

τριών ετών. 

Σε χώρες χωρίς σύστημα δημόσια χρηματοδοτούμενων μαθημάτων γλωσσών για δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας, η περιορισμένη προσφορά μαθημάτων γλωσσών που υπάρχει δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες. Στην Ελλάδα, μερικές ΜΚΟ προσφέρουν δωρεάν μαθήματα ελληνικής 

γλώσσας για πρόσφυγες και μετανάστες και το μοναδικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα γλώσσας 

χρεώνει δίδακτρα. Στην Ουγγαρία, μόνο ΜΚΟ εξασφαλίζουν αυτήν την υπηρεσία μέσω έργων που 

χρηματοδοτούνται από το AMIF.
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Δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών χωρίς 
καμία άλλη υποχρέωση 
 
ES: υποχρεωτικό για δικαιούχους κοινωνικών 
παροχών  
FR: υποχρεωτικό για αρχάριους  
GR, HU: μόνο λίγα μαθήματα που παρέχονται από 
ΜΚΟ  
 

 
Δωρεάν μαθήματα γλώσσας και οι 

συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να 

παρακολουθήσουν μέχρι να επιτευχθεί 

το επίπεδο επάρκειας που απαιτείται 

για τη μακροχρόνια διαμονή  

 

Τα μαθήματα γλώσσας δεν είναι δωρεάν 

και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να τα 

παρακολουθήσουν μέχρι να επιτευχθεί 

καθορισμένο επίπεδο επάρκειας   
 
PL: καμία υποχρέωση για επίτευξη 
καθορισμένου επιπέδου επάρκειας  
 

 

Πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενο κοινωνικό προσανατολισμό 
 
Σε όλες σχεδόν τις χώρες, προσφέρονται δωρεάν δημόσια χρηματοδοτούμενα μαθήματα κοινωνικού 

προσανατολισμού για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Ωστόσο, τα ισχύοντα πλαίσια διαφέρουν 

σημαντικά. Στη Λετονία, για παράδειγμα, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας λαμβάνουν κοινωνικό 

προσανατολισμό μέσω διαφόρων έργων που πραγματοποιούνται από ΜΚΟ, που χρηματοδοτούνται 

από το κράτος ή τον δήμο της Ρίγας. Ο ειδικός προσανατολισμός για την απασχόληση παρέχεται σε 

άτομα που αναζητούν εργασία και είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. 

Στη Σλοβενία, το δικαίωμα στη βοήθεια ένταξης παρέχεται για τρία χρόνια μετά από την ημερομηνία 

απόκτησης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή της επικουρικής προστασίας. Η εφαρμογή ενός 

αποκαλούμενου προσωπικού σχεδίου ένταξης περιλαμβάνει κοινωνικό προσανατολισμό, με μαθήματα 

ιστορίας, πολιτισμού και συνταγματικού συστήματος της χώρας διάρκειας έως 30 ώρων, πέραν των 

μαθημάτων γλώσσας. Αντίθετα, οι Πολωνικοί κανονισμοί δεν προβλέπουν μαθήματα και η μορφή του 

κοινωνικού προσανατολισμού εξαρτάται από μεμονωμένες περιπτώσεις, αν και ο κοινωνικός 

προσανατολισμός είναι καθήκον των κοινωνικών λειτουργών που εφαρμόζουν τα ατομικά 

προγράμματα ένταξης. 
 
 

Στη Γαλλία, ο δωρεάν κοινωνικός προσανατολισμός προσφέρεται ως κομμάτι του υποχρεωτικού 

πλαισίου ένταξης που ισχύει για όλους τους νεοαφιχθέντες υπηκόους τρίτων χωρών. Και στην 

Ολλανδία, ο κοινωνικός προσανατολισμός αποτελεί μέρος της πολιτικής ένταξης που απευθύνεται σε 

όλους τους νεοεισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών. Σύμφωνα με την κατάσταση που αφορά τα 

μαθήματα γλώσσας, ωστόσο, δεν υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στον κοινωνικό προσανατολισμό, με 

τους συμμετέχοντες να υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μαθήματα για την προετοιμασία των 

εξετάσεων πολιτικής ένταξης. Η Ουγγαρία, η Ελλάδα και η Ρουμανία είναι χώρες όπου ο κοινωνικός 

προσανατολισμός παρέχεται μόνο μέσω ΜΚΟ. Στις περιπτώσεις της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας, 

αυτό καλύπτει τουλάχιστον όλες τις ομάδες στόχου και χρηματοδοτείται (εν μέρει) μέσω 

συγχρηματοδότησης από την ΕΕ. 
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Δωρεάν μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού 
χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις  
 
GR, HU, RO: μόνο λίγα μαθήματα που παρέχονται από ΜΚΟ  
 

 

Τα μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού δεν είναι 
δωρεάν και υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης  
 

 

 
Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής  

 

Ποιότητα μαθημάτων γλώσσας  
 
Γενικά, δεν δίνεται μεγάλη προσοχή στα κριτήρια ποιότητας στα μαθήματα γλώσσας. Μόνο η Λετονία 

και η Σουηδία παρέχουν ένα ολόκληρο φάσμα μέτρων που εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα διδασκαλίας 

της γλώσσας υποδοχής. Αυτά ποικίλουν, από την τοποθέτηση σε μαθήματα με βάση την αξιολόγηση 

των αναγκών έως στοχευμένα προγράμματα σπουδών για νεοαφιχθέντες, καθώς και διδασκαλία από 

εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους επαγγελματίες, τακτική αξιολόγηση σύμφωνα με τα πρότυπα 

ποιότητας σε εθνικό επίπεδο και διαφορετικές μορφές διδασκαλίας για διαφορετικές ομάδες-στόχους. 

Ωστόσο, ακόμη και όταν παρέχονται γενικά μαθήματα γλωσσών υψηλής ποιότητας, όπως στη Σουηδία 

και την Ολλανδία, εξακολουθούν να αναφέρονται προβλήματα εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο ή με 

παρόχους υπηρεσιών. Στην περίπτωση της Γαλλίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι πιστοποιημένοι και τα 

μαθήματα αξιολογούνται, τα προσφερόμενα μαθήματα γλώσσας είναι ανεπαρκή λόγω των ετερογενών 

ομάδων που αναμειγνύουν διαφορετικά επίπεδα και ανάγκες, του περιορισμένου αριθμού ωρών και 

της απουσίας π.χ. συγκεκριμένων μαθημάτων για αναλφάβητους πρόσφυγες. Η Πολωνία και η 

Ρουμανία είναι χώρες που αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν τα περισσότερα ή όλα τα κριτήρια για να 

εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας διδασκαλία της γλώσσας υποδοχής για τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ισχύουν υψηλά πρότυπα, αλλά είναι πολύ περιορισμένη η 

προσφορά μαθημάτων γλώσσας τα οποία, επιπλέον, δε χρηματοδοτούνται από το κράτος. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Τοποθέτηση σε μαθήματα μετά από αξιολόγηση της 
υπάρχουσας γνώσης της γλώσσας της χώρας 
υποδοχής  
 
GR: μαθήματα που παρέχονται από ΜΚΟ και πανεπιστήμια 

 
 
Τα προγράμματα σπουδών στοχεύουν και 
λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες 
επικοινωνίας των νεοαφιχθέντων 
 
GR: μαθήματα που παρέχονται από ΜΚΟ και πανεπιστήμια 

 
 
Διδασκαλία παρέχεται από εκπαιδευμένους και 
πιστοποιημένους καθηγητές δεύτερης γλώσσας 
 
GR: μαθήματα που παρέχονται από ΜΚΟ και πανεπιστήμια 
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Τα μαθήματα αξιολογούνται τακτικά 

υπό το πρίσμα των εθνικών 

προτύπων ποιότητας  
 
GR: μαθήματα που παρέχονται από 

ΜΚΟ και πανεπιστήμια 

 

Διαφορετικές μορφές διδασκαλίας για 

τη διευκόλυνση της εκμάθησης 

γλωσσών από διαφορετικές ομάδες-

στόχους 
 
GR: μαθήματα που παρέχονται από ΜΚΟ 

και πανεπιστήμια 

 

Διάρκεια εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής 

Μόνο στην Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ισπανία και τη Σουηδία η διάρκεια εκμάθησης της γλώσσας 

υποδοχής βασίζεται σε ατομική αξιολόγηση και παρέχονται μαθήματα έως ότου επιτευχθεί 

ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσικής γνώσης ή χωρίς γενικό χρονικό περιορισμό. Αντίθετα, στην 

Τσεχία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη 

Σλοβενία, εφαρμόζεται ένας σταθερός αριθμός ωρών ή χρονικού διαστήματος μετά τη φάση 

προσανατολισμού. Για παράδειγμα, στην Τσεχία, υπάρχει όριο 400 ωρών, ενώ στη Σλοβενία, οι 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δικαιούνται 300 ωρών μαθημάτων Σλοβενικής γλώσσας και 

μπορούν να παρακολουθήσουν επιπλέον 100 ώρες. Στη Γαλλία, 200 ώρες (από το 2017) 

αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να επιτύχει το επιθυμητό επίπεδο γλωσσομάθειας ένα πολύ υψηλό 

ποσοστό μαθητών. Στη Ρουμανία, η διάρκεια εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής περιορίζεται σε 

μια φάση προσανατολισμού ενός έτους κατά ανώτατο όριο, αλλά λόγω της κακής εφαρμογής της 

πολιτικής, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούν να 

παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα στο πρώτο έτος. Στη Λετονία, οι αιτούντες άσυλο λαμβάνουν 

120 ώρες εκπαίδευσης εν αναμονή προσδιορισμού του καθεστώτος τους. 
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Με βάση την ατομική αξιολόγηση έως 

ότου επιτευχθεί η επάρκεια ή χωρίς 

γενικό χρονικό όριο   
 

 

Σταθερός αριθμός ωρών/περιόδου 

μετά τη φάση προσανατολισμού   
GR: μαθήματα που παρέχονται από ΜΚΟ 
και πανεπιστήμια 
  
 
Περιορίζεται στη φάση του 
προσανατολισμού  
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Διοικητικά εμπόδια στη δημόσια χρηματοδοτούμενη εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής 
 
Στις περισσότερες χώρες, οι δικαιούχοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μαθήματα γλώσσας χωρίς 

εμπόδια, συγκεκριμένα στην Τσεχία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την 

Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Ωστόσο, οι υπερβολικές διοικητικές καθυστερήσεις και οι 

περίοδοι αναμονής μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενα 

μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών στη Γαλλία, τη Λετονία, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία. Για 

παράδειγμα, στη Γαλλία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας πρέπει συχνά να περιμένουν έως και έξι 

μήνες από τη στιγμή που αναγνωρίζεται το καθεστώς προστασίας τους για την εγγραφή τους στη 

Δημοκρατική Σύμβαση Ένταξης και τα μαθήματα γλώσσας. Στη Λετονία, τα ολοκληρωμένα μαθήματα 

γλώσσας είναι διαθέσιμα μόνο για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που αναζητούν εργασία όταν 

είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, ενώ τα μαθήματα που λαμβάνουν οι αιτούντες άσυλο είναι πολύ 

λιγότερο περιορισμένα. Στη Ρουμανία, ο νόμος επιβάλλει έναν ελάχιστο αριθμό ατόμων που πρέπει να 

εγγραφούν για να ξεκινήσει ένα μάθημα, ο οποίος μερικές φορές απαιτεί αρκετούς μήνες για να 

επιτευχθεί. 
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Κανένα διοικητικό εμπόδιο στη διοργάνωση μαθημάτων 
εκμάθησης γλωσσών   

PL  PT  SE 

 

Διάρκεια της υπηρεσίας μετάφρασης και διερμηνείας 
 
Μέχρι να επιτευχθεί η επάρκεια στη γνώση της γλώσσας της νέας χώρας, οι δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας εξαρτώνται από την υπηρεσία μετάφρασης και διερμηνείας σε πολλές περιπτώσεις. 

Ειδικότερα, όταν πρόκειται για δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, όπως οι αρχές μετανάστευσης, οι 

υπηρεσίες απασχόλησης, τα σχολεία, οι εκπαιδευτικές αρχές, τα νοσοκομεία και οι οργανισμοί 

στέγασης, αυτή η γλωσσική υποστήριξη μπορεί να είναι απαραίτητη για την πρόσβαση σε δικαιώματα 

και παροχές. Μόνο στην Ιταλία, τη Λετονία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία παρέχεται 

βοήθεια μετάφρασης και διερμηνείας που βασίζεται σε ατομική αξιολόγηση των αναγκών και είναι 

διαθέσιμη έως ότου επιτευχθεί η επάρκεια χωρίς γενικό χρονικό περιορισμό. Στην Τσεχία, οι δικαιούχοι 

μπορούν να λαμβάνουν βοήθεια διερμηνείας και νομική και κοινωνική συμβουλευτική για δώδεκα μήνες 

από την είσοδό τους στο πρόγραμμα ένταξης. Αντίθετα, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, 

η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβενία δεν παρέχουν δημόσια χρηματοδοτούμενες 

υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 
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Βοήθεια μετάφρασης και διερμηνείας που 
βασίζεται σε ατομική αξιολόγηση και παρέχεται 
χωρίς γενικό χρονικό περιορισμό  

  
 
Η βοήθεια μετάφρασης και διερμηνείας παρέχεται 
χωρίς ατομική αξιολόγηση για καθορισμένο 
αριθμό ωρών ή για ορισμένο χρόνο  
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Ποιότητα των μαθημάτων κοινωνικού προσανατολισμού 
 
Η Σουηδία είναι η μόνη χώρα που υιοθετεί ένα πλήρες φάσμα μέτρων που μπορούν να εξασφαλίσουν 

υψηλής ποιότητας κοινωνικό προσανατολισμό. Εδώ, τα μαθήματα διδάσκονται σύμφωνα με ένα 

τυποποιημένο πρόγραμμα σπουδών σε ολόκληρη τη χώρα, ενθαρρύνεται η αλληλεπίδραση με την 

κοινωνία υποδοχής, αξιολογούνται τακτικά με βάση τα πρότυπα ποιότητας σε ολόκληρη τη χώρα και 

συμπληρώνονται με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και σε αυτή τη βέλτιστη 

πρακτική, ο κοινωνικός προσανατολισμός δεν παρέχεται πάντα στην πραγματικότητα λόγω της 

περιορισμένης ικανότητας και πόρων που διατίθενται στο πρόγραμμα εισαγωγής. Τουλάχιστον ένα από 

αυτά τα κριτήρια ποιότητας πληρείται μόνο σε πέντε άλλες χώρες. Στη Λετονία και την Ισπανία, 

εφαρμόζονται μαθήματα που ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση με την κοινωνία υποδοχής και 

συμπληρώνονται με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό. Στη Γαλλία, τα μαθήματα διδάσκονται μόνο 

σύμφωνα με ένα τυποποιημένο πρόγραμμα σπουδών σε ολόκληρη τη χώρα. Τα μαθήματα κοινωνικού 

προσανατολισμού δίνονται στα Γαλλικά ανεξάρτητα από το επίπεδο γλώσσας των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας και είναι πολύ περίπλοκα για τους περισσότερους νεοαφιχθέντες. Η Λιθουανία και η 

Ρουμανία παρέχουν απλώς μαθήματα που ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση με την κοινωνία 

υποδοχής. Στην Τσεχία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την 

Ισπανία, δεν λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας κοινωνικού προσανατολισμού. 
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Τα μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού 
διδάσκονται σύμφωνα με ένα τυποποιημένο 
πρόγραμμα σπουδών σε ολόκληρη τη χώρα  

 

Τα μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού 
ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση με την 
κοινωνία υποδοχής  
 

 
Τα μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού 

αξιολογούνται τακτικά με βάση τα πρότυπα 

ποιότητας σε όλη τη χώρα  

 

Τα μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού 
συμπληρώνονται με πρόσθετο ενημερωτικό 
υλικό  
 
 

 
Παροχή κοινωνικού προσανατολισμού για ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος 
 
Ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι, γονείς με παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, 

θύματα βίας και βασανιστηρίων, αναλφάβητοι ή χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, χρειάζονται 

συγκεκριμένες πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Μόνο η Ισπανία και η Σουηδία 

παρέχουν προσαρμοσμένα μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές 

τις ομάδες. Η Πορτογαλία και η Ρουμανία έχουν μερικά μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες, που 

στην περίπτωση της Ρουμανίας παρέχονται από εξειδικευμένες ΜΚΟ λαμβάνοντας συνήθως υπόψη 

την κατάσταση των γονέων με παιδιά, των γυναικών και των ηλικιωμένων. Η Πορτογαλία παρέχει 

στοχευμένο κοινωνικό προσανατολισμό για ασυνόδευτους ανηλίκους. Από την άλλη πλευρά, η Τσεχία, 

η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Σλοβενία δεν 

παρέχουν μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες και 

ανησυχίες αυτών των ομάδων. 
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ES   PT SE 
Μαθήματα κοινωνικού 
προσανατολισμού ειδικά για 
ασυνόδευτους ανηλίκους  

 

 

  
 

ES  RO  SE 

Μαθήματα κοινωνικού 
προσανατολισμού ειδικά για γονείς με 
παιδιά  

 

 

  
 

ES  RO  SE 

Μαθήματα κοινωνικού 
προσανατολισμού ειδικά για 
γυναίκες  
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ES  RO  SE  
 
 

 

ES   SE  
 

 

ES  SE 

 
Μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού ειδικά για 
ηλικιωμένους   

 

Μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού ειδικά για θύματα 
βίας, βασανιστηρίων, κακοποίησης και άλλων μορφών 
τραύματος   

 

Μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού ειδικά για 
αναλφάβητα άτομα και άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου  
 
 

 

 

Διοικητικά εμπόδια στον κοινωνικό προσανατολισμό 
 
Στην πλειονότητα των χωρών - συμπεριλαμβανομένης της Τσεχίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της 

Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της 

Σουηδίας - δεν υπάρχουν διοικητικές απαιτήσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο στην 

πρόσβαση στον δημόσια χρηματοδοτούμενο κοινωνικό προσανατολισμό. Στη Γαλλία, τη Σλοβενία και 

τη Ρουμανία, ωστόσο, οι υπερβολικές διοικητικές καθυστερήσεις και οι περίοδοι αναμονής απειλούν να 

εμποδίσουν την ένταξη ατόμων προσώπων υπό διεθνή προστασία στον κοινωνικό προσανατολισμό. 

Για παράδειγμα, στη Γαλλία μεσολαβούν αρκετές εβδομάδες ή μήνες από τη στιγμή που χορηγείται 

στους δικαιούχους καθεστώς προστασίας από την υπογραφή της Δημοκρατικής Σύμβασης Ένταξης 

μέχρι την ουσιαστική συμμετοχή στον κοινωνικό προσανατολισμό. Στη Ρουμανία, οι περίοδοι αναμονής 

είναι συνήθως μήνες, καθώς τα προγράμματα προσανατολισμού δεν προσφέρονται συνεχώς και 

εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση του AMIF και τις περιορισμένες δυνατότητες των ΜΚΟ. 

 
 
 
 

CZ  ES   GR HU   IT   LT  
 

LV  NL  PL   PT  SE 

 
 
 
Δεν υπάρχουν διοικητικά εμπόδια στον κοινωνικό 
προσανατολισμό  
 
GR: μαθήματα που παρέχονται από ΜΚΟ και πανεπιστήμια 
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15 Χτίζοντας γέφυρες 

 
 
 

 

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 αυτόχθονες πολίτες, να ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες πολιτών 

και να προωθούν ένα φιλόξενο κοινωνικό κλίμα χωρίς ξενοφοβία και διακρίσεις. Η δυνατότητα 

συμμετοχής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας ενισχύει την κοινωνική συνοχή και ενισχύει την 

ενεργό συμμετοχή τους ως πολίτες. Όταν είναι σε θέση να συμβάλουν στη χάραξη πολιτικών που έχουν 

σχεδιαστεί για την ενσωμάτωσή τους, όχι μόνο ενδυναμώνονται αλλά μπορούν να βοηθήσουν στη 

βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων ένταξης. 

 

 

15.1 Επισκόπηση των αποτελεσμάτων  

 

Βήμα: Καθορισμός του Νομικού Πλαισίου  

 
 περισσότερο ευνοϊκό λιγότερο ευνοϊκό    

SL  
PL  

NL LT  
LV HU SE  
IT GR ES  
FR CZ PT RO  

 
 

 

Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία  
 

 
 λιγότερο ευνοϊκό περισσότερο ευνοϊκό   

 
SL  
LT  
LV   
IT     PL ES   

HU    FR PT    RO CZ NL GR SE  
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Τι απαιτεί τι 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, αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής από όλους τους μετανάστες 

και τους κατοίκους των Κρατών-Μελών. Επιπλέον, η έβδομη Κοινή Βασική Αρχή υπογραμμίζει ότι η 

συχνή αλληλεπίδραση μεταξύ μεταναστών και πολιτών των Κρατών-Μελών είναι θεμελιώδης για την 

ένταξη. Κοινές συναντήσεις, διαπολιτισμικός διάλογος, εκπαίδευση για μετανάστες και κουλτούρες 

μεταναστών και τόνωση των συνθηκών διαβίωσης σε αστικά περιβάλλοντα ενισχύουν την 

αλληλεπίδραση 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 το 2005 όρισε την ένταξη 

των προσφύγων ως μια δυναμική και πολύπλευρη αμφίδρομη διαδικασία που απαιτεί τις προσπάθειες 

όλων των ενδιαφερομένων μερών και την ετοιμότητας των προσφύγων να προσαρμοστούν στην 

κοινωνία υποδοχής χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα καθώς 

επίσης και την αντίστοιχη ετοιμότητα εκ μέρους των κοινοτήτων υποδοχής και των δημόσιων ιδρυμάτων 

να υποδεχτούν τους πρόσφυγες και να καλύψουν τις ανάγκες μιας διαφορετικής κοινότητας. 

 

 

 

15.2 Οι δείκτες του NIEM για την παράμετρο της οικοδόμησης γεφυρών   

 

 
Οι δείκτες αξιολόγησης της βασικής έρευνας  
Βήμα: Καθορισμός του Πλαισίου Πολιτικής  
 
o Προσδοκίες αμοιβαίας προσαρμογής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των 

μελών της κοινωνίας υποδοχής   
o Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας   
Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία   
o Συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για την κοινωνική συνοχή  
 
o Ενθάρρυνση εθελοντικών πρωτοβουλιών για τη συμπλήρωση των δημόσιων πολιτικών   
o Υποστήριξη για τη συμμετοχή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε δραστηριότητες 

πολιτών   
o Συμμετοχή σε εθνικές διαδικασίες διαβούλευσης   
o Συμμετοχή σε διαδικασίες τοπικής διαβούλευσης  
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Δείκτες με κενά δεδομένων που δεν επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση  
 

Βήμα: Αξιόπιστα Δεδομένα & Αξιολόγηση  
 

o Αριθμός δικαιούχων διεθνούς προστασίας που λαμβάνουν ατομική καθοδήγηση   
o Αριθμός νόμιμων κηδεμόνων για ασυνόδευτους ανηλίκους   
o Αριθμός ΜΚΟ στη χώρα που λειτουργεί από δικαιούχους διεθνούς προστασίας  

 
Βήμα: Παροχή Οικονομικών & Ανθρώπινων Πόρων  

 
o Χρηματοδότηση για ενώσεις που εργάζονται για την κοινωνικο-πολιτιστική συμμετοχή των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας  
 

Βήμα: Επίτευξη Αποτελεσμάτων Ένταξης  
 

o Αριθμός δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε δραστηριότητες πολιτών  
 
 
 

 

15.3 Κύρια αποτελέσματα  

 

Βήμα: Οικοδόμηση του Πλαισίου Πολιτικής  

 

Προσδοκίες αμοιβαίας προσαρμογής από δικαιούχους διεθνούς προστασίας και μέλη της 

κοινωνίας υποδοχής  
 
Εξετάζοντας τις εθνικές στρατηγικές και άλλα έγγραφα πολιτικής για την ένταξη των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας διαπιστώνεται ότι μόνο στην Πορτογαλία και τη Σουηδία υπάρχουν διατάξεις που 

εμπλέκουν την κοινωνία υποδοχής ενεργά στη διαδικασία ένταξης των δικαιούχων. Ενώ στην Τσεχία 

και τη Σουηδία, αυτό αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου εθνικού πλαισίου για την ένταξη των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας, στην Πορτογαλία αυτοί οι στόχοι καθορίζονται σε ένα γενικό 

στρατηγικό σχέδιο για τη μετανάστευση. Με γλώσσα που είναι πιο παθητική αλλά τουλάχιστον 

υποχρεώνει την κοινωνία υποδοχής να είναι ανεκτική και να δέχεται πρόσφυγες οικοδομείται η 

στρατηγική ένταξης της Τσεχίας και της Λιθουανίας, όπου προβλέπονται μέτρα για την ενημέρωση της 

κοινωνίας σχετικά με την ένταξη των ατόμων που έχουν λάβει άσυλο προκειμένου να προωθηθεί η 

ανεκτικότητα και η πρόληψη του διαχωρισμού και της ξενοφοβίας. Ομοίως, στη Ρουμανία, η στρατηγική 

μετανάστευσης αναθέτει ρόλο ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο και καλεί τα μέσα ενημέρωσης να 

καλύψουν την ένταξη με έντιμο τρόπο. Στην Ουγγαρία, η γενική στρατηγική για τη μετανάστευση από 

το 2013 απαιτεί τη δημιουργία μιας ανεκτικής κοινωνίας υποδοχής της Ουγγαρίας και την προώθηση 

διαπολιτισμικών διαλόγων (αν και δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας). Σε όλες τις άλλες χώρες που αξιολογήθηκαν, οι ρόλοι της κοινωνίας υποδοχής δεν 

καθορίζονται στις κυβερνητικές πολιτικές. 

 

 

 

PT  SE  
 
 
 
 

CZ  HU   LT  RO 

 
 
 
Η στρατηγική αναμένει από την κοινωνία υποδοχής να 
συμμετάσχει ενεργά και να φιλοξενήσει τους δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας  
  
 
Η στρατηγική αναμένει από την κοινωνία υποδοχής να είναι 
ανεκτική και να αποδέχεται τους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας  
 
 

 
 
 
 

 

157



Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας 
 
Όσον αφορά την τρέχουσα πρακτική των δημόσια χρηματοδοτούμενων εκστρατειών ευαισθητοποίησης 

της κοινωνίας σχετικά με την κατάσταση των ατόμων που βρίσκονται υπό διεθνή προστασία, μόνο στην 

Ισπανία πραγματοποιούνται τέτοιες εκστρατείες που στοχεύουν στην καταπολέμηση των 

προκαταλήψεων σε τακτική βάση, που πραγματοποιούνται από ΜΚΟ και χρηματοδοτούνται από την 

κεντρική κυβέρνηση. Εκστρατείες που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο έχουν υλοποιηθεί σε ad hoc 

βάση στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, βασισμένες κυρίως στη 

χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του προγράμματος AMIF και σπανιότερα στο πρόσφατο παρελθόν 

(Πολωνία) ή μόνο σε πολύ μικρή κλίμακα (Σλοβενία). Από τις οκτώ χώρες όπου οι εθνικές αρχές 

απέχουν από τη χρηματοδότηση δημόσιων εκστρατειών, στη Γαλλία, η εκστρατεία συνεχίστηκε σε 

τοπικό επίπεδο με υποστήριξη του ΔΟΜ, ενώ στην Πορτογαλία, ο Ύπατος Αρμοστής για τη 

Μετανάστευση έχει δεσμευτεί για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης μικρής ή μεσαίας κλίμακας. 

 

 

ES  
 
 

 

            GR   IT    PL  RO  SL 

 
 
Τακτικές χρηματοδοτούμενες από το δημόσιο 

εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας σχετικά με την κατάσταση των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας   
 

Ad-hoc χρηματοδοτούμενες από το δημόσιο 

καμπάνιες για την ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας σχετικά με την κατάσταση των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας  
 

 

 
Βήμα: Υλοποίηση & Συνεργασία  

 

Συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για την κοινωνική συνοχή 
 
Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη βελτίωση των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ της κοινωνίας υποδοχής και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Στην Ολλανδία, την 

Πορτογαλία και τη Σουηδία  οι κεντρικές κυβερνήσεις έχουν έναν πιο άμεσο και ενεργό ρόλο 

επιζητώντας από το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης να δημιουργεί σχετικές 

στρατηγικές. Στην Πορτογαλία, αυτό έχει τη μορφή ενός Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της υπηρεσίας 

αλλοδαπών και της εθνικής ένωσης δήμων, ενθαρρύνοντας τους δήμους να καταρτίσουν τοπικά σχέδια 

για την υποδοχή προσφύγων. Η Ελλάδα, η Ολλανδία και η Σουηδία είναι χώρες όπου το κράτος παρέχει 

υλικά ή/και άυλα μέσα στις περιφερειακές/τοπικές αρχές για την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν 

στην κοινωνική συνοχή και την αλληλεπίδραση μεταξύ των προσφύγων και της κοινωνίας υποδοχής (η 

Ελλάδα χρησιμοποιεί μόνο τα μέσα που προσφέρουν τα προγράμματα της ΕΕ για τον σκοπό αυτό). 

 

 
 

 

NL  PT  SE  
 
 
 

 

GR  NL   SE 

 
 
Η κυβέρνηση απαιτεί από τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές να καταρτίσουν στρατηγικές 
που να αναφέρονται στην αλληλεπίδραση της 
κοινωνίας υποδοχής με τους δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας   
 
Η κυβέρνηση παρέχει μέσα στις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές για την εφαρμογή τέτοιων 
στρατηγικών  
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Ενθάρρυνση εθελοντικών πρωτοβουλιών για τη συμπλήρωση των δημόσιων πολιτικών  
 
Με την κινητοποίηση των πολιτών για την ένταξη των προσφύγων, οι εθελοντικές πρωτοβουλίες 

μπορούν να συμπληρώσουν τις πολιτικές ένταξης της κυβέρνησης με σημαντικούς τρόπους. Παρόλο 

που το κράτος έχει ρόλο στην ενθάρρυνση και υποστήριξη εθελοντικών πρωτοβουλιών, ενδεχομένως 

καθιστώντας ακόμη και τις συνεισφορές των εθελοντών μέρος των τυπικών προγραμμάτων ένταξης, 

αυτό δεν συμβαίνει σχεδόν καθόλου στην πράξη. Στη Γαλλία, στο πλαίσιο της υπηρεσίας civique που 

αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων πολιτών, τα έργα αφορούν όλο και 

περισσότερο εθελοντικές πρωτοβουλίες για τους πρόσφυγες. Αυτό αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα 

μεταξύ των αξιολογούμενων χωρών για συνεχούς υποστήριξης κάθε είδους που παρέχεται από μια 

εθνική κυβέρνηση. Στις άλλες χώρες, όπου υπήρξε, η συνεισφορά εθελοντικών πρωτοβουλιών 

υποστηρίχθηκε μόνο σε τοπικό επίπεδο ή στο πλαίσιο σχεδίων περιορισμένης διάρκειας 

(χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ), όπως στην Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη 

Σλοβενία και τη Σουηδία. 

 

 

FR  HU   IT   NL   RO  
 

SE  SL  

 
 
Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
συντονισμό εθελοντικών πρωτοβουλιών  
 
HU, IT, NL, RO, SE, SL: ad hoc έργα ή/και μόνο σε τοπικό επίπεδο 

   

 

 
Η κυβέρνηση παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, κατάρτιση, 
αξιολόγηση και άλλη υποστήριξη σε εθελοντικές πρωτοβουλίες  

  
 
 
Η εθελοντική εργασία αποτελεί μέρος των τυπικών επιλογών 
ένταξης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας  
 
 

 
Υποστήριξη για τη συμμετοχή δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε δραστηριότητες πολιτών 
 
Η συμμετοχή σε δραστηριότητες πολιτών δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία στους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας να έρθουν σε επαφή και να ενταχθούν γρηγορότερα στην κοινωνία υποδοχής. Οι 

κυβερνήσεις μπορούν να υποστηρίξουν και να προωθήσουν μια τέτοια δέσμευση μέσω διαφόρων 

μέτρων. Μεταξύ των χωρών που αξιολογήθηκαν, στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με τα 

δικαιώματα και τις δυνατότητες των δικαιούχων διεθνούς προστασίας να συμμετάσχουν σε  

δραστηριότητες πολιτών υπάρχουν μόνο στην Ολλανδία ως πολιτική που αναπτύσσεται σε εθνικό 

επίπεδο. Στην Ολλανδία η κυβέρνηση ενθαρρύνει τους κατόχους καθεστώτος ασύλου (και τους 

αιτούντες άσυλο) να πραγματοποιήσουν εθελοντική εργασία ως  ένα τρόπο για να ενταχθούν στην 

Ολλανδική κοινωνία και ως πιθανό πρώτο βήμα προς την αμειβόμενη απασχόληση. Στη Σουηδία, είναι 

στη διακριτική ευχέρεια των αρχών του τοπικού επιπέδου διακυβέρνησης να αποφασίσουν σχετικά με 

τη δυνατότητα συμμετοχής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στις δραστηριότητες των πολιτών, με 

τον εθελοντισμό να προσφέρεται συχνά ως μέρος του ατομικού προγράμματος εισόδου (το οποίο τελικά 

χρηματοδοτείται από το κράτος). Σε άλλες χώρες, οι προσπάθειες είναι μη συστηματικές και 

συνεχίζονται είτε από τις τοπικές αρχές (Ελλάδα) είτε στο πλαίσιο έργων υπό τον συντονισμό της 

κοινωνίας των πολιτών και ενδεχομένως χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ (Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, 

Σλοβενία, Ισπανία). 
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NL  SE  
 
 

 

             ES  GR   IT   NL   PL  
 

RO  SE    SL 

 
Στοχευμένη πληροφόρηση σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις δυνατότητες για τη 
συμμετοχή των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας στις δραστηριότητες πολιτών   
 
Υποστήριξη πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν 
τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτών  
 
ES, GR, IT, PL, RO, SL: μόνο έργα υπό τον 
συντονισμό της κοινωνίας των πολιτών ή σε τοπικό 
επίπεδο 

 

 

Συμμετοχή σε εθνικές και τοπικές διαδικασίες διαβούλευσης 
 
Για να ενισχυθεί τόσο η νομιμότητα όσο και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών ένταξης, οι δικαιούχοι 

διεθνούς προστασίας θα πρέπει να έχουν λόγο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μέτρων. Μεταξύ των 

αξιολογούμενων χωρών μόνο στην Ελλάδα υπάρχει (από το 2017) ένα αποκλειστικό όργανο για τη 

διαβούλευση με τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας για θέματα που αφορούν την κατάστασή τους, 

έχοντας τουλάχιστον έναν σύνδεσμο προσφύγων ή έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο ως μόνιμο μέλος. Το 

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων συμμετέχει ως μόνιμος (αλλά αναπληρωματικός) εκπρόσωπος του 

Δικτύου Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας στο Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της 

Μισαλλοδοξίας. Στην Τσεχία και την Πορτογαλία, υπάρχουν συμβουλευτικά όργανα που έχουν 

δικαιοδοσία για ολόκληρο τον μεταναστευτικό πληθυσμό και ασχολούνται επίσης με την ένταξη των 

προσφύγων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στη λήψη αποφάσεων δεν πρέπει να αποτελεί ευθύνη μόνο 

σε εθνικό επίπεδο. Οι κυβερνήσεις μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τη 

δημιουργία συμβουλευτικών φορέων σε περιφερειακό ή/και τοπικό επίπεδο. Ενώ σε όλες τις 

αξιολογούμενες χώρες (π.χ. Ελλάδα) συχνά υπάρχουν δημοτικά συμβουλευτικά συμβούλια ή τοπικές 

πλατφόρμες που τις διαχειρίζεται η κοινωνία των πολιτών (π.χ. Ουγγαρία), μόνο στην Πορτογαλία 

υπάρχει περιορισμένης μορφής κεντρική κυβέρνηση. Στην Πορτογαλία, ένα γραφείο τεχνικής 

υποστήριξης για ενώσεις μεταναστών παρέχει μέτρα για την ανάπτυξη ικανοτήτων, προωθώντας έτσι, 

τουλάχιστον έμμεσα, τη δημιουργία ικανοποιητικών δομών διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο. 

 

 
 

 

CZ   FR  GR   PT  

 
 
Εθνικό συμβουλευτικό όργανο που 
περιλαμβάνει μία ένωση δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας ή εκλεγμένο αντιπρόσωπο   
CZ, PT: γενικά συμβουλευτικά όργανα για τους 
μετανάστες που ασχολούνται με την ένταξη των 
προσφύγων  
FR: δημιουργήθηκαν το 2018  
 
Κυβερνητική υποστήριξη για τη συμπερίληψη 
των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε 
περιφερειακές ή/και τοπικές διαδικασίες 
διαβουλεύσεων   

PT PT: μόνο ανάπτυξη ικανοτήτων 
για ενώσεις μεταναστών 
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