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Η ΝΕΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ NIEM ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ 

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΕΣ 

 

Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2022 - — Ενώ η καλοδεχούμενη ανταπόκριση απέναντι 

στους Ουκρανούς πρόσφυγες σηματοδοτεί μια καμπή στο άνοιγμα πολλών κρατών 

μελών της ΕΕ για τους εκτοπισμένους, ιδίως για τους γειτονικούς της Ουκρανίας, μια 

πρόσφατη συγκριτική έκθεση αποκαλύπτει ότι πολλές χώρες δεν είναι καλά 

προετοιμασμένες όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα πλαίσια πολιτικής τους για την 

ένταξη των προσφύγων. 

 

Η έκθεση, που δημοσιεύτηκε από τον Εθνικό Μηχανισμό Αξιολόγησης Ένταξης (NIEM) 

—ο οποίος παρακολουθεί και μετρά τις πολιτικές ένταξης των προσφύγων σε 14 κράτη 

μέλη της ΕΕ— υπογραμμίζει τα μεγάλα κενά μεταξύ των χωρών και των πολιτικών 

τους σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η στέγαση (μεταξύ άλλων). 

Ενώ ορισμένες χώρες έλαβαν υψηλές βαθμολογίες, όπως η Σουηδία (72,5 στα 100), 

άλλες, όπως η Ουγγαρία (32,8), η Πολωνία (36,9), η Βουλγαρία (37,1) και η Ρουμανία 

(38,5), βρίσκονται στο άλλο άκρο του φάσματος. 

 

Φυσικά, το καθεστώς προσωρινής προστασίας που ισχύει για τα άτομα που 

εγκαταλείπουν την Ουκρανία εμπεριέχει το δικό του σύνολο νομικών προϋποθέσεων 

για την ένταξη, αλλά πολλοί δείκτες που περιλαμβάνονται στην έρευνα αναφέρονται 

στην ευρύτερη υποδομή ολοκλήρωσης που υπάρχει, καθώς και στο εάν οι 

κυβερνήσεις ακολουθούν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ένταξη των 

προσφύγων. 

 

«Η έκθεση σηματοδοτεί την ύπαρξη μιας στασιμότητας —και σε ορισμένες 

περιπτώσεις ακόμη και οπισθοδρόμησης— των πλαισίων πολιτικής για την ένταξη των 

προσφύγων σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι σημαντικό ότι 

η έκθεση παρέχει έναν οδικό χάρτη σε αυτές τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό Ουκρανών προσφύγων, όσον αφορά 

συγκεκριμένα βήματα που μπορούν να λάβουν για να εφαρμόσουν πιο περιεκτικές 

πολιτικές που θα ενσωματώσουν καλύτερα νέους πρόσφυγες στις κοινωνίες τους.» —

Alexander Wolffhardt. Αναπληρωτής Διευθυντής της Ομάδας Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και συν-συγγραφέας της έκθεσης 

 

Η έκθεση προσδιορίζει επίσης μια συσχέτιση μεταξύ χωρών με πιο περιεκτικές 

πολιτικές ένταξης και την ευημερία των προσφύγων κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

COVID-19, πέρα από πολλά άλλα ευρήματα. 



 

Σύνοψη των βασικών πορισμάτων της έκθεσης: 

 

• Από την τελευταία έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης NIEM πριν από δύο χρόνια, 

έχει σημειωθεί μικρή έως καθόλου πρόοδος από τις 14 χώρες που αναλύθηκαν. 

 

• Στην πραγματικότητα, σε πολλές χώρες έχει υπάρξει ακόμη και κάποια 

οπισθοδρόμηση, ειδικά στους τομείς της κατοικίας, της στέγασης και της κοινωνικής 

ασφάλισης, αν και έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στους τομείς της ιθαγένειας, της 

συνεργασίας, της οικογενειακής επανένωσης και της εκμάθησης γλωσσών και του 

κοινωνικού προσανατολισμού. 

 

• Σε σύγκριση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις για τη διαμονή και την ίση 

πρόσβαση, όλες οι χώρες τα καταφέρνουν χειρότερα όταν πρόκειται για ενεργές 

πολιτικές που υποστηρίζουν την ένταξη, τον διατομεακό συντονισμό και την 

κυβερνητική υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών. 

 

• Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι χώρες με πιο περιεκτικά πλαίσια 

πολιτικής ένταξης είχαν πιο ευνοϊκά αποτελέσματα όσον αφορά την ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεων του COVID-19 στους πρόσφυγες. 

 

• Στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικοί διοικητικοί φραγμοί που παρεμποδίζουν την 

πρόσβαση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στη διαδικασία χορήγησης άδειας 

διαμονής. Η ελληνική διοίκηση πάσχει από βαριά γραφειοκρατία. Η διάρκεια των 

αδειών παραμονής για επικουρική προστασία περιορίστηκε σε ένα έτος σε αντίθεση 

με τρία που ίσχυε πριν, ενώ θεσπίστηκε μια διάταξη που αναγκάζει τους αιτούντες 

άσυλο να περιμένουν έξι μήνες για να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η 

οικογενειακή επανένωση συνεχίζει να είναι πολύ δύσκολη στην πράξη. Για την 

οικογενειακή επανένωση ενός πρόσφυγα δε που δεν υπέβαλλε εντός τριών μηνών 

αίτηση, αφότου του χορηγήθηκε καθεστώς πρόσφυγα, πρέπει να πληρούνται 

πρόσθετες προϋποθέσεις - με εξαίρεση τους ασυνόδευτους ανήλικους. Όσον αφορά 

την αναγνώριση δεξιοτήτων και την πρόσβαση στην απασχόληση/εργασία, στην 

πράξη υπάρχουν ακόμα εμπόδια που οφείλονται στις υφιστάμενες συνθήκες για την 

άσκηση των δικαιωμάτων απασχόλησης που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ως 

νεοεισερχόμενοι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Πληροφορίες για τα κοινωνικά 

δικαιώματα παρέχονται κυρίως από ΜΚΟ και δεν υπάρχει κανένα μέτρο ή πολιτική 

που να εφαρμόζεται από το κράτος ούτε μια προσιτή πηγή δεδομένων (φυλλάδιο σε 

διάφορες ξένες γλώσσες που εξηγεί τα δικαιώματα και πως να ασκούνται, κ.λπ.), η 

οποία να μπορεί να βοηθήσει τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην απόλαυση 

δικαιωμάτων τους σε κοινωνικές παροχές. Γενικά, δεν υπάρχει υποστήριξη για τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διάφορες 

πολιτικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή σε πολιτικές δραστηριότητες, 

κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες και εθελοντικές πρωτοβουλίες είναι 

περιορισμένη. . Επίσης, μια ριζική αλλαγή στη διαχείριση ευάλωτων ομάδων 

καταγράφηκε πρώτα μέσω του περιορισμού των κατηγοριών αναγνωρισμένων 

ευάλωτων ομάδων και δεύτερον με την ένταξή τους στην ταχεία διαδικασία των 

συνόρων (Fast Track Border Procedure). Τέλος, τόσο οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες 

και οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας είναι πλέον υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν 



 
τις εγκαταστάσεις υποδοχής και διαμονής αμέσως μόλις τους απονεμηθεί τέτοια 

προστασία 

 

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ. 

 

 

Επισημάνσεις προς τους συντάκτες: 

 

• Ο Εθνικός Μηχανισμός Αξιολόγησης Ένταξης (NIEM) είναι το μεγαλύτερο έργο υπό 

την καθοδήγηση της κοινωνίας των πολιτών που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο πλαίσιο του AMIF και το μοναδικό διακρατικό έργο AMIF για την ένταξη. 

 

• Συν-συγγραφείς της έκθεσης, μαζί με τον Alexander Wolffhardt, είναι η Carmine 

Conte και η Sinem Yilmaz από την Ομάδα Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

 

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα για την Ελλάδα, 

επικοινωνήστε με την «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» (info@antigone.gr). 

 

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την τελευταία έκθεση NIEM γενικά, 

επικοινωνήστε με τον Richard Girling (comms@migpolgroup.com ). 

 
 

 

 

 

http://www.forintegration.eu/pl/pub
mailto:info@antigone.gr
mailto:comms@migpolgroup.com


 


