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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990 έσο ζήκεξα, παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα 

έλαο δηαξθήο δεκνγξαθηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ αληηζηξνθή 

ηεο ηάζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο (ε Διιάδα απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαηξέπεηαη ζε ρψξα 

ππνδνρήο κεηαλαζηψλ) θαη έρεη ζεκαληηθέο θαη πνηθίιεο επηπηψζεηο ζην θνηλσληθφ, 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ αιιά θαη ηδενινγηθφ επίπεδν (Fouskas & Tsevrenis, 2014, 

ΔΚΚΔ, 2010, Ακίηζεο & Λαδαξίδεο, 2001, Καζίκεο & Παπαδφπνπινο, 2012, 

Μαξνχθεο &Σξηαληαθπιιίδνπ, 2010, Μάξθνπ, 1998). 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ ηξίησλ 

ρσξψλ, ηα ηειεπηαία εηθνζηπέληε ρξφληα είλαη πάληα δχζθνινο ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ 

παξαλφκσο εηζεξρφκελσλ θαη δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ, ησλ ζπρλψλ κεηαβνιψλ θαη 

ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ζεζκηθνχ θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηαο. Αλεμάξηεηα απφ απηφ ην αληηθεηκεληθφ πξφβιεκα, ε 

ζπκβνιή ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζηε δεκνγξαθηθή ηφλσζε ηεο Διιάδαο ήηαλ 

θαζνξηζηηθή. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ εηθνζαεηία 1989-2010 (φπνπ ηεηξαπιαζηάδεηαη 

ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ), ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (+ 1,23 

εθ), ιφγσ απνθιεηζηηθά ηεο καδηθήο πξνζέιεπζήο ηνπο (Κνηδακάλεο θ.ά, 2016). 

ήκεξα, εθηηκάηαη φηη νη αιινδαπνί ηζνδπλακνχλ κε πεξίπνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. (φ.π.). Όζνλ αθνξά δε ζηνπο λνκίκσο δηακέλνληεο, ζχκθσλα 

κε πξφζθαηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ 

(Απξίιηνο 2020), ν αξηζκφο ηνπο αλέξρεηαη ζε 537.892
1
. 

Καηά ηελ πξψηε θάζε, αιιά θαη γηα αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, ην 

κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ζπληζηνχζε έλα «ζνθ» γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 

δηνίθεζε, θαζψο ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, ε Διιάδα δελ είρε 

κεηαλαζηεπηηθή παξάδνζε ηέηνηνπ είδνπο, νη δε ζεζκνί θαη ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα 

ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδνληαλ δηαρξνληθά απφ δνκηθέο αδπλακίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο. 

ηαδηαθά ην θαηλφκελν εμειίρζεθε ζε έλα ηδηαηηέξσο ζχλζεην θαη πνιπδηάζηαην 

                                                           
1 Βι. Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ (2020) ηαηηζηηθά ηνηρεία. Αζήλα: Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ 

https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΣΑΣΗΣΗΚΑ_ΑΓ_20200430.zip  

https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ_ΑΔ_20200430.zip
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δήηεκα πνπ γελλά ζπλερψο λέεο πξνθιήζεηο θαη δνθηκάδεη ηηο αληνρέο ηεο ειιεληθήο 

δηνίθεζεο θαη φρη κφλν, θαζψο ζσξεχνληαη παιαηά θαη λέα πξνβιήκαηα. 

Χζηφζν, απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα, θπξίσο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, 

απνηειεί κέξνο επξχηεξσλ δηεξγαζηψλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ, ζε δηεζλέο επίπεδν πνπ 

ζπλδένληαη κε ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο απμαλφκελεο θηλεηηθφηεηαο  

θαη ηεο δηακνξθνχκελεο λέαο πνιππνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηα ζχγρξνλα 

εζληθά θξάηε (Fouskas & Tsevrenis, φπ.π., Μαξνχθεο &Σξηαληαθπιιίδνπ, φπ.π.). 

Ζ Διιάδα, σο ζχγρξνλν θξάηνο θαη ρψξα κέινο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ελψζεσλ 

(ΟΖΔ, Δ.Δ., UNESCO, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο)
2
 έρεη ππνγξάςεη θαη επηθπξψζεη έλα 

ζχλνιν δηαθεξχμεσλ, ζπκβάζεσλ θαη ζπλζεθψλ, σο εθ ηνχηνπ εληάζζεηαη ζε έλα 

δηεζλέο θαη επξσπατθφ θεθηεκέλν-πιαίζην αξρψλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. ην πιαίζην απηφ ε ρψξα καο έρεη δεζκεπηεί σο πξνο ηελ 

ηήξεζε βαζηθψλ αξρψλ θαη νθείιεη, κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ άζθεζε ησλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ, ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ηηο θαζεκεξηλέο δηνηθεηηθέο 

πξαθηηθέο λα ιεηηνπξγεί δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ ηήξεζε ησλ ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλσλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ . 

Χζηφζν, θαζψο, φπσο δηαπηζηψλνπλ πνιιέο έξεπλεο θαη κειέηεο 

(ηξαηνπδάθε θαη Βαξνπμή 2015, Καζίκεο & Παπαδφπνπινο φπ.π.), ην πιαίζην 

δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη σο «πξνβιεκαηηθφ» 

(Βαξνπμή, 2008), ε ειιεληθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή δελ ήηαλ πνηέ νινθιεξσκέλε, 

ζπλεθηηθή, απνηειεζκαηηθή θαη ην θπξηφηεξν, δελ θαηνξζψλεη λα εγγπεζεί, ζηελ 

πξάμε, επαξθή επίπεδα πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ δεκφζηα 

δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε ηεο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα θελά θαη ηηο 

αληηθάζεηο, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη δηαρξνληθά θαηλφκελα γξαθεηνθξαηίαο, 

απζαηξεζίαο θαη δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο
3
. Ζ δε «πξνβιεκαηηθή» δηαρείξηζε ηεο 

εηεξφηεηαο πνπ επηζεκάλζεθε ζπλδέεηαη επίζεο κε ην φηη «ε δηνίθεζε αληαλαθιά θαη 

αλαπαξάγεη κηα θνηλσληθή πξφζιεςε ηεο ζπλχπαξμεο κε ηνπο κεηαλάζηεο σο ζρέζεο 

απφζηαζεο θαη εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο» (Βαξνπμή, φπ.π.). 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, 

                                                           
2 Βι. εηδηθφηεξα γηα δηεζλείο ζπβάζεηο πνπ δεζκεχνπλ ηελ Διιάδα, Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ 

(http://www.nchr.gr/).  

3 Βι. ζρεηηθά Δηήζηα Έθζεζε πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε γηα ηηο δηαθξίζεηο 2015 (https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2015-

00-stp.pdf) & ην εγρεηξίδην «Οδεγφο Γηαθνξεηηθφηεηαο γηα Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

Γηαθξίζεσλ», πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (https://www.synigoros.gr/resources/web.pdf). 

http://www.nchr.gr/
https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2015-00-stp.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2015-00-stp.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/web.pdf
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δηαπηζηψλεηαη ε «απνπζία νξηζκνχ ηεο, ε νπνία αλνίγεη ξσγκή ζηηο δηνηθεηηθέο 

πξαθηηθέο», κε ζπλέπεηεο ηελ αλάδπζε απνθιηλνπζψλ εξκελεηψλ θαη ηε ζπληήξεζε 

ελφο θαζεζηψηνο αλαζθάιεηαο δηθαίνπ. Δπίζεο, ε πνιιαπιφηεηα ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ, ε έιιεηςε ζεζκηθά δηακνξθσκέλεο δηθηχσζεο, ε ππνζηειέρσζε θαη ε 

έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ ζε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, κε 

δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα λα πηνζεηνχληαη άηππνη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο λα κελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο νχηε θαη ζε επξσπατθά πξφηππα 

(ηξαηνπδάθε & Βαξνπμή φ.π.). 

Ζ παξνχζα ζπγθπξία έρεη σζηφζν ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο 

ζεκαδεχεηαη απφ ηελ «πξνζθπγηθή θξίζε» (Σζεβξέλεο 2016, ππξνπνχινπ & 

Υξηζηφπνπινο 2016). Πξφθεηηαη γηα κηα θξίζε ηεξάζηησλ δηαζηάζεσλ πνπ 

θνξπθψζεθε ην 2015 θαη ε νπνία είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαπνιεκηθά, ζχκθσλα κε ηελ 

Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (βι. εηδηθά https://www.unhcr.gr). 

Ζ θξίζε απηή αγγίδεη κε ηδηαίηεξν ηξφπν ηελ Διιάδα, φρη κφλν ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο 

ηεο ζέζεο θαη ηεο de facto ππνρξέσζήο ηεο λα αληηκεησπίζεη άκεζα θαη ζηελ πξψηε 

γξακκή ην δήηεκα, αιιά ιφγσ θαη ηεο καθξφρξνλεο πιένλ θαη ηαπηφρξνλεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηε ρψξα θαη ησλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεψλ ηεο ζε φια 

ηα πεδία ηεο θνηλσληθήο δσήο, ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Σα δηαζέζηκα αξηζκεηηθά δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη ην ηδηαίηεξα απμεκέλν βάξνο πνπ 

αζθείηαη ζην ζχλνιν ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ θαη ησλ δνκψλ ηεο ρψξαο (ζε 

θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν), φπσο επίζεο θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

(ζηειέρε θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, ζηειέρε ΟΣΑ, ζηειέρε ειιεληθήο 

αζηπλνκίαο θαη ιηκεληθψλ αξρψλ). χκθσλα κε κειέηεο (Κνηδακάλεο, 2016) θαηά ην 

δηάζηεκα 2006-2015, 1,8 εθ. αιινδαπνί εηζήιζαλ παξαηχπσο ζηε ρψξα, 50% εμ 

απηψλ ην 2015. Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, θαηά ην 

νθηάκελν 2016
4
, νη ζπιιεθζέληεο, απφ ηηο αζηπλνκηθέο θαη ιηκεληθέο αξρέο, γηα 

παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή αιινδαπνί, αλέξρνληαη ζε 184.957 (81.858 

πξνέξρνληαη απφ ηε πξία). Σα δε αηηήκαηα αζχινπ θαηά ην δηάζηεκα 1/1-

31/10/2016 αλέξρνληαλ ζε 36.750
5
.  

                                                           
4 http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=38019&Itemid=73&lag 

5 http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2017/11/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_EN.pdf Βι. θαη ηαηηζηηθά 

ηνηρεία Τπεξεζίαο Αζχινπ (απφ 07.06.2013 έσο 29.02.2020) http://asylo.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/03/Greek_Asylum_Service_data_February_2020_gr.pdf  

https://www.unhcr.gr/
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=38019&Itemid=73&lag
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2017/11/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_EN.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/Greek_Asylum_Service_data_February_2020_gr.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/Greek_Asylum_Service_data_February_2020_gr.pdf
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Σν ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ αζχινπ
6
 αλήιζε ζε 281,372 (2013-2019), κε 77,297 ην 

2019 (8,439 ην Γεθέκβξην 2019). Παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ κεληαίσλ κέζσλ φξσλ 

ησλ Αηηήζεσλ Αζχινπ απφ 5,580 ην 2018 ζε 6,441 ην 2019 κε πνζνζηηαία αχμεζε 

ζηε κεηαβνιή ησλ αηηήζεσλ αζχινπ αλά έηνο ζε 15,4%. ρεηηθά κε ην θχιν ησλ 

αηηνχλησλ ην 2019 51,751 ήηαλ άξξελ θαη ην 25,536 ήηαλ ζήιπ. Σν 2019 νη 

αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, αηηνχληεο άζπιν αλά θχιν ήηαλ: 3,056 άξξελ θαη 279 ζήιπ. 

ε φηη αθνξά ηελ ειηθία ησλ αηηνχλησλ άζπιν 18,415 ήηαλ 0-13, 38,544 ήηαλ 14-17, 

12,991 ήηαλ 18-34, 6,955 ήηαλ 35-64, 382 ήηαλ κεγαιχηεξνη απφ ηα 65 έηε. ρεηηθά 

κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν, ζην ζχλνιν ησλ 77,287 ην 2019, νη 

10,856 ήηαλ απφ ηε πξία (25,5%/71,832 απφ 281,372), νη 23,828 ήηαλ απφ ην 

Αθγαληζηάλ (51,909/18,4% απφ 281,372 ζπλνιηθά), νη 7,140 ήηαλ απφ ην Παθηζηάλ 

(32,547/11,6% απφ 281,372), νη 5,738 ήηαλ απφ ην Ηξάθ (29,140/10.4% απφ 281,3723 

ζπλνιηθά), νη 3,053 ήηαλ απφ ηε Αιβαλία (12,233/4.3% απφ 281,3723 ζπλνιηθά), νη 

3,804 ήηαλ απφ ηε Σνπξθία (10,753/3.8% απφ 281,3723 ζπλνιηθά), νη 2,524 ήηαλ απφ 

ην Μπαλγθιαληέο (8,275/2.9% απφ 281,3723 ζπλνιηθά), νη 2,391 ήηαλ απφ ην Ηξάλ 

(7,299/2.6% απφ 281,3723 ζπλνιηθά), νη 3,603 ήηαλ απφ ηε Λατθή Γεκ. Κνλγθφ 

(6,737/2.4% απφ 281,3723 ζπλνιηθά), νη 2,157 ήηαλ απφ ηελ Παιαηζηίλε (5,982/2.1% 

απφ 281,3723 ζπλνιηθά) θαη νη 12,193 ήηαλ απφ Άιιεο Υψξεο (44,665/15.9% απφ 

281,3723 ζπλνιηθά). ρεηηθά κε ηηο Γηαδηθαζίεο Α΄ Βαζκνχ ζε κηα γεληθή 

απνηχπσζε γηα ην 2019 εθδφζεθαλ γηα Πξνζθπγηθφ θαζεζηψο 13,509 (43.5%), γηα 

Δπηθνπξηθή πξνζηαζία 8,641 (7.9%) θαη Απνξξηπηηθέο νπζίαο 58,407 (53.1%). Οη 

Απνθάζεηο Απαξαδέθηνπ ην 2019 ήηαλ 4,420 απφ ηηο νπνίεο: α) ιφγσ ηεο εθαξκνγήο 

ηεο αξρήο ηεο αζθαινχο ηξίηεο ρψξαο (Γηαδηθαζίεο επαλεηζδνρήο): 241, β) ιφγσ 

απνδνρήο απφ άιιν Κξάηνο-Μέινο (Καλνληζκφο Γνπβιίλνπ): 2,754 γ) ιφγσ 

απνδνρήο απφ άιιν Κξάηνο-Μέινο (Πξφγξακκα Μεηεγθαηάζηαζεο): 0, δ) επί ησλ 

κεηαγελέζηεξσλ αηηήζεσλ: 1,423 ε) γηα ηππηθνχο ιφγνπο: 2. Αλαθνξηθά κε δηαθνπέο 

θαη παξαηηήζεηο ην 2019 αλήιζαλ ζε: 14,314. Σν ζχλνιν ησλ Καηαιεθηηθψλ 

Απνθάζεσλ γηα ην 2019 49,778 θαη ν Μεληαίνο κέζνο φξνο 4,148. Οη ζεηηθέο θαη νη 

αξλεηηθέο απνθάζεηο νπζίαο Α΄ βαζκνχ, γηα αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο, ήηαλ: i) 

Πξνζθπγηθφ Καζεζηψο: 1,018 (29.4%), ii) Δπηθνπξηθή πξνζηαζία: 291 (8.4%): θαη 

iii) Απνξξηπηηθέο νπζίαο: 2,151 (62.2%), θαζψο θαη α) απνθάζεηο απαξάδεθηνπ: 486, 

β) δηαθνπέο - παξαηηήζεηο: 642. Οη θαηαιεθηηθέο απνθάζεηο ήηαλ ζην ζχλνιν ηνπο: 

                                                           
6 Τπεξεζία Αζχινπ/Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ (2019). ηαηηζηηθά ηνηρεία Τπεξεζίαο Αζύινπ (από 7.6.2013 έσο 

31.12.2019). Αζήλα: Τπεξεζία Αζχινπ/Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ http://asylo.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/01/Greek_Asylum_Service_data_December_2019_gr.pdf 

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/01/Greek_Asylum_Service_data_December_2019_gr.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/01/Greek_Asylum_Service_data_December_2019_gr.pdf
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7,373. Αλαθνξηθά κε ηα πνζνζηά αλαγλψξηζεο (%)(ρψξεο κε πεξηζζφηεξεο απφ 350 

απνθάζεηο νπζίαο): α) Οη 10 ρψξεο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλαγλψξηζεο είλαη 

πξία 99.6%, Τεκέλε 99.3%, Παιαηζηίλε 97.9%, νκαιία 91.2%, Αληζαγέλεηο 

90.2%, Δξπζξαία 90.2%, Αθγαληζηάλ 71.8%, Ηξάθ 69.1%, Ηξάλ 60.6%, νπδάλ 

60.5%. β) Οη 10 ρψξεο κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά αλαγλψξηζεο είλαη Γεσξγία 0.0%, 

Αιβαλία 0.2%, Ηλδία 1.9%, Παθηζηάλ 2.5%, Μπαλγθιαληέο 3.0%, Αιγεξία 3.9%, 

Κίλα 8.1%, Αίγππηνο 9.2%, Νηγεξία 12.4%, Μαξφθν 14.3%. ρεηηθά κε ηηο 

πξνζθπγέο αλά ρψξεο πξνέιεπζεο ην 2019, απηέο ήηαλ: Παθηζηάλ 5,097, Αιβαλία 

5,097, Μπαλγθιαληέο 1,234, Αθγαληζηάλ 1,425, Ηξάθ 1,340, Γεσξγία 849, πξία 275, 

Αίγππηνο 638, Αιγεξία 185, Νηγεξία 104, Άιιεο ρψξεο 2,076. Οη εθθξεκείο αηηήζεηο 

Α΄ βαζκνχ αλά ρψξα πξνέιεπζεο ην 2019 ήηαλ: Αθγαληζηάλ 27,608, πξία 16,165, 

Ηξάθ 7,283, Άιιεο ρψξεο 36,405, ζε ζχλνιν 87,461 (Fouskas, Martiniello, 

Koulierakis et al., 2020). 

Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο δε είλαη ην γεγνλφο φηη απηέο νη κεηθηέο πιένλ 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πεξηιακβάλνπλ έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ αζπλφδεπησλ παηδηψλ 

(θπξίσο αγνξηψλ), ν νπνίνο δε κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα, ελψ ηα θαηλφκελν 

έρεη πάξεη δξακαηηθέο δηαζηάζεηο, θαζψο απηή ε νκάδα είλαη ηδηαηηέξσο επάισηε ζε 

θάζε είδνο εθκεηάιιεπζεο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (EKKA), ν αξηζκφο ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ πνπ παξαπέκθζεθαλ ζε 

απηφ (γηα ην δηάζηεκα 1/1-17/11/2016), αλέξρεηαη ζε 4.521
7
. 

χκθσλα κε ηα επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ) (2019)
8
: Ο εθηηκψκελνο αξηζκφο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

ζηελ Διιάδα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2019, αλεξρφηαλ ζε 2,034 Α.Α. ζε καθξνρξφληα ή 

πξνζσξηλή θηινμελία, 77 Α.Α. ζε θέληξα επείγνπζαο θηινμελίαο Α.Α., 1809* Α.Α. ζε 

Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, 195* Α.Α. ζε Πξνζηαηεπηηθή θχιαμε, 141* 

Α.Α. ζε Αλνηρηά θέληξα, θηινμελίαο, 1045* Α.Α. ζε Άηππεο/Δπηζθαιείο ζπλζήθεο 

ζηέγαζεο (*ζπκπεξηιακβάλνληαη 486 παηδηά πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ελήιηθν πνπ δελ 

είλαη θαηά ηνλ λφκν ν θχξηνο θεδεκφλαο ηνπο (separated) θαη 199 Α.Α. πξνο 

κεηαθνξά ζε ζέζεηο καθξνρξφληαο ή πξνζσξηλήο θηινμελίαο. 5,301 Δθηηκψκελνο 

αξηζκφο Α.Α ζηελ Διιάδα εθ ησλ νπνίσλ: 92,6% Αγφξηα, 7,4% Κνξίηζηα, 8,7% <14 

εηψλ. Γπλακηθφηεηα ζέζεσλ θηινμελίαο: 1,488 Θέζεηο καθξνρξφληαο θηινμελίαο 

                                                           
7 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/52438 Βι. θαη Δπηθαηξνπνηεκέλε θαηάζηαζε: Αζπλφδεπηα Αλήιηθα (Α.Α.) 

ζηελ Διιάδα: 15/07/2020 http://www.ekka.org.gr/images/ΣΑΣΗΣΗΚΑ_2020/GR%20EKKA%20Dashboard_20200715.pdf  
8 Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ) (2019). Επηθαηξνπνηεκέλε θαηάζηαζε: Αζπλόδεπηα Αλήιηθα (ΑΑ) ζηελ 

Ειιάδα: 31 Δεθεκβξίνπ 2019. Αζήλα: Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ) κε ηελ ππνζηήξημε ηεο UNISEF. 

Γηαζέζηκν: https://www.e-pronoia.gr/sites/default/files/gr_ekka_dashboard_31-12-2019.pdf 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/52438
http://www.ekka.org.gr/images/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ_2020/GR%20EKKA%20Dashboard_20200715.pdf
https://www.e-pronoia.gr/sites/default/files/gr_ekka_dashboard_31-12-2019.pdf
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(Γνκέο/Γηακεξίζκαηα ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο Α.Α.), 841 Θέζεηο πξνζσξηλήο 

θηινμελίαο (Αζθαιείο δψλεο/Ξελνδνρεία). Α.Α. ζε καθξνρξφληα ή πξνζσξηλή 

θηινμελία, ζε αλνηρηά θέληξα θηινμελίαο, safe zones θαη μελνδνρεία – χλνιν: 4,256. 

Δπηπξφζζεηα, 1,045 Α.Α. (εθ ησλ νπνίσλ 20 πξνο κεηαθνξά) φπνπ θαηά ηελ 

παξαπνκπή ηνπο δειψζεθε πσο δηακέλνπλ ζε άηππεο/επηζθαιείο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, 

φπσο ζε δηακεξίζκαηα κε άιινπο, θαηαιήςεηο, ζε αζηεγία, ελψ αιιάδνπλ ζπρλά ηχπν 

δηακνλήο. Ο παξαπάλσ αξηζκφο ζπκπεξηιακβάλεη 67 Α.Α. γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

δειψζεθε ηνπνζεζία δηακνλήο απφ ηνλ θνξέα παξαπνκπήο. Σν Δζληθφ Κέληξν 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ) είλαη ζε δηαδηθαζία επηθχξσζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

απηήο. Γνκέο θηινμελίαο Α.Α.: ε ιεηηνπξγία: 52 δνκέο θηινμελίαο ζπλνιηθήο 

δπλακηθφηεηαο 1.352 ζέζεσλ. Τπφ ζρεδηαζκφ: 1 δνκή θηινμελίαο ζπλνιηθήο 

δπλακηθφηεηαο 36 ζέζεσλ. Γηακεξίζκαηα ππνζηεξηδφκελεο απηφλνκεο δηαβίσζεο 

Α.Α. ε ιεηηνπξγία: 34 δηακεξίζκαηα γηα ΑΑ. άλσ ησλ 16 εηψλ ζπλνιηθήο 

δπλακηθφηεηαο 136 ζέζεσλ. Τπφ ζρεδηαζκφ: 31 δηακεξίζκαηα ζπλνιηθήο 

δπλακηθφηεηαο 124 ζέζεσλ. Αζθαιείο Εψλεο
9
 γηα Α.Α. ε ιεηηνπξγία: 10 αζθαιείο 

δψλεο Α.Α. ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 300 ζέζεσλ. Ξελνδνρεία
10

: ε ιεηηνπξγία: 14 

μελνδνρεία ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 541 ζέζεσλ. Σν 42% πεξίπνπ ησλ αλειίθσλ 

πξνέξρνληαη απφ ην Αθγαληζηάλ, ην 22% Παθηζηάλ, 12% πξία, άιιεο ρψξεο 24% 

(Fouskas, et al., 2020). 

Έσο ην ηέινο Μαξηίνπ 2019, ν αξηζκφο παηδηψλ πξνζθχγσλ εγγεγξακκέλσλ ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ησλ Γνκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Πξνζθπγνπαίδσλ 

(ΓΤΔΠ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο) ήηαλ 4.244 (Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο/Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσληαθήο Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ, 2019). Σα ζηνηρεία εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πιαηθφξκα myschool ηνλ Μάξηην ηνπ 2019 (Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο/Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσληαθήο Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ, 2019). ρεηηθά κε ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο, ν εληαίνο ππνινγηζκφο ησλ 

εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ πξνζθχγσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα ιφγσ ηεο δηαξθνχο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

                                                           
9 Οη αζθαιείο δψλεο είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλνη θαη επνπηεπφκελνη ρψξνη πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ θαηαπιηζκψλ θηινμελίαο 

πξνζθχγσλ θαη παξέρνπλ ζηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο 24σξε θξνληίδα θαη επείγνπζα πξνζηαζία. Οη ρψξνη απηνί 

ζεσξνχληαη πξνζσξηλφ κέηξν γηα ηε θξνληίδα ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ (κέγηζηνο ρξφλνο θηινμελίαο 3 κήλεο), ιακβάλνληαο 
ππ'φςηλ ηελ έιιεηςε επαξθψλ ζέζεσλ ζε δνκέο θηινμελίαο. ηηο αζθαιείο δψλεο πξνηεξαηφηεηα γηα θηινμελία δίλεηαη ζηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο πξνζηαηεπηηθήο θχιαμεο θαζψο θαη ζε επάισηα παηδηά κε γλσκνλα ην 

βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπο. 
10 Σα μελνδνρεία είλαη ρψξνη επείγνπζαο θηινμελίαο νη νπνίνη ζεσξνχληαη πξνζσξηλφ κέηξν γηα ηε θξνληίδα ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ, ιακβάλνληαο ππ'φςηλ ηελ έιιεηςε επαξθψλ ζέζεσλ ζε δνκέο θηινμελίαο. Πξνηεξαηφηεηα γηα θηινμελία δίλεηαη ζηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πνπ βξίζθνληαη ζε Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο. 
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πιεζπζκνχ, ησλ ζηαδηαθψλ ελάξμεσλ λέσλ ηκεκάησλ ζε φιε ηε ρψξα (3 θάζεηο 

ηδξχζεσλ λέσλ ηκεκάησλ), θαζψο θαη ησλ κεηεγγξαθψλ ιφγσ ηεο κεηαθχιηζεο ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ απφ ηα λεζηά ζηελ ελδνρψξα θαη απφ Κέληξα Φηινμελίαο ζε 

δηακεξίζκαηα ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ (Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ 

θαη Δλεκέξσζεο/Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσληαθήο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, 2019). Οη 

ζρνιηθέο κνλάδεο κε ή ρσξίο Σάμεηο Τπνδνρήο ζηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε είραλ 5.105 

εγγεγξακκέλνπο καζεηέο/ηξηεο, ελψ νη ζρνιηθέο κνλάδεο κε ή ρσξίο Σάμεηο Τπνδνρήο 

ζηελ Β/ζκηα: 3.131 εγγεγξακκέλνπο καζεηέο/ηξηεο (Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο/Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσληαθήο Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ, 2019). Σν ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ πξνζθχγσλ αλήιζε ζε 

12.480. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ αξηζκφ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ ζηηο Σάμεηο 

Τπνδνρήο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη καζεηέο ησλ Γηαπνιηηηζκηθψλ Γεκνηηθψλ, 

Γπκλαζίσλ, Λπθείσλ (Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο/Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσληαθήο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, 2019). 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Educational Sector Working Group εθηηκάηαη φηη 13,000
11

 

παηδηά πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ζρνιηθήο ειηθίαο (4-17 εηψλ) ζε φιε ηελ Διιάδα 

εγγξάθνληαη ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε (έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020, πεγή: Οκάδα 

Δξγαζίαο Σνκέαο Δθπαίδεπζεο). 73% ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4-17 εηψλ πνπ δηακέλνπλ 

ζε δηακεξίζκαηα κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ή θαηαθχγηα θαη μελνδνρεία γηα αζπλφδεπηα 

παηδηά εγγξάθνληαη ζε ειιεληθά ζρνιεία (έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020)
12

. 

Αλαθνξηθά κε ζηνηρεία παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο γηα ην 2019
13

, νη 

ζπιιεθζέληεο κε λφκηκνη αιινδαπνί, γηα παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή, απφ 

Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο ην 2019 αλήιζαλ ζε 123,710 απφ 93,367 ην 2018. 

Οη ζπιιεθζέληεο δηαθηλεηέο κε λφκηκσλ αιινδαπψλ, απφ Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο 

Αξρέο αλήιζαλ ζε 1,533 απφ 1,653 ην 2018. ρεηηθά κε ζηνηρεία εκπνξίαο αλζξψπσλ 

γηα ην 2019 απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία
14

 εληνπίζηεθαλ: Δθκεηάιιεπζε Δπαηηείαο: 

3, Γελεηήζηα Δθκεηάιιεπζε: 21, Δμαλαγθαζηηθφο Γάκνο: 1, Δκπφξηα Οξγάλσλ: 1 

                                                           
11 UNICEF (2019). Refugee and migrant children in Greece. As of 31 December 2019. UNICEF Partnership Office in Greece: 

UNICEF Regional Office for Europe and Central Asia https://www.unicef.org/eca/media/10001/file; UNICEF (2020). Refugee 
and migrant children in Greece. As of 31 January 2020. UNICEF Partnership Office in Greece: UNICEF Regional Office for 

Europe and Central Asia https://www.unicef.org/eca/media/10861/file 
12 Educational Sector Working Group (2020a). Access to formal education for refugee and migrant children in Greece - January 
2020. https://www.unicef.org/eca/media/12271/file; Educational Sector Working Group (2020b). Access to formal education for 

refugee and migrant children residing in urban accommodation (apartments, shelters and hotels for UAC) - January 2020 

https://www.unicef.org/eca/media/12266/file 
13 Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο/Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (2019). ηαηηζηηθά ζηνηρεία παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο. 

Αζήλα: Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο/Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=93710&Itemid=2443&lang=  
14 Πεγή: Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο/Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (2019). ηαηηζηηθά ζηνηρεία εκπνξίαο αλζξψπσλ 

γηα ην 2019. Αζήλα: Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο/Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

http://www.astynomia.gr/images/stories/2019/statistics19/2019-emporia_anthropon.doc  

https://www.unicef.org/eca/media/10001/file
https://www.unicef.org/eca/media/10861/file
https://www.unicef.org/eca/media/12271/file
https://www.unicef.org/eca/media/12266/file
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=93710&Itemid=2443&lang=
http://www.astynomia.gr/images/stories/2019/statistics19/2019-emporia_anthropon.doc
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(Fouskas, et al., 2020). 

Σαπηφρξνλα, φιν ην θάζκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πθίζηαηαη ηελ πίεζε απφ ηηο 

απμαλφκελεο θαη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο ηεο χθεζεο ιφγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο (Κνηλσληθφ Πνξηξαίην, 2012, Μπαινχξδνο & Πεηξάθε, 2012)
15

. 

χκθσλα κε νξηζκέλα ελδεηθηηθά ζηνηρεία, ε αλεξγία ζηε ρψξα αλέξρεηαη ζην 24.9% 

(Κνηδακάλεο φπ.π), 1.648.000 άλζξσπνη (15% ην 2015) δνπλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο 

θηψρεηαο (Μαηζαγγάλεο θ.ά. 2016), ελψ ε παηδηθή θηψρεηα αλέξρεηαη ζην 28,8%
16

. 

Λεπηνκεξείο δε αλαιχζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θηψρεηαο ζηελ Διιάδα επηζεκαίλνπλ 

ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηα ρξφληα δνκηθά 

ηνπ πξνβιήκαηα πνπ νμχλζεθαλ κε ηελ θξίζε (Μαηζαγγάλεο θ.ά., φπ.π.). 

Όια ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηπηψζεηο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

αιιαγψλ ζην δεκφζην ηνκέα, ηε κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ηηο 

πξνυπάξρνπζεο αδπλακίεο, θαζψο θαη ην έιιεηκκα γλψζεσλ, επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

ελεκέξσζεο, θαζηζηνχλ πνιχ δχζθνιε ηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο θαη κεηψλνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο δηνίθεζεο. 

Χζηφζν, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ιφγσ ηεο πξννδεπηηθήο δηακφξθσζεο ελφο 

πεξηζζφηεξν ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο, ππφ 

ην βάξνο ησλ γεγνλφησλ ζην πξνζθπγηθφ ζέκα θαη ππφ ηελ επίδξαζε ησλ 

επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ζεζκψλ, θαζψο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (λέν Σακείν 

Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο & Έληαμεο (ΣΑΜΔ) 2014-2020) έρνπλ ζπληειεζηεί 

ζεκαληηθέο ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο πνπ δηακνξθψλνπλ κηα λέα δπλακηθή 

θαη έλα λέν πιαίζην δηαρείξηζεο. 

ε επξσπατθφ επίπεδν, ε λέα Δπξσπατθή Αηδέληα γηα ηε κεηαλάζηεπζε 

(2015) κε ηνπο ηέζζεξηο ππιψλεο
17

 θαη ε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ 

Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Αζχινπ (ΚΔΑ), ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη θαη 

ε ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη 

ηερλνγλσζία, ζέηνπλ κηα πην ζπλεθηηθή θαη εληαία βάζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζχλζεησλ επηπηψζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ. ε εζληθφ επίπεδν, ε ίδξπζε απηνηεινχο 

Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΠΓ 123/2016, ΦΔΚ 208/Α/4-1-2016) θαη ε 

ζπζηαζείζα Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνρήο Πξνζθχγσλ (άξζξν 26 Ν. 4375/2016 

                                                           
15 Βι. επίζεο ζρεηηθά ηνλ εηδηθφ ηζηφηνπν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε αλεμάξηεηε αξρή «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε», 

http://www.synigoros-solidarity.gr/  
16 Βι. επίζεο ζρεηηθά κε ηε θηψρεηα http://www.synigoros-solidarity.gr/467/ftoxia  
17 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_el.htm  

http://www.synigoros-solidarity.gr/
http://www.synigoros-solidarity.gr/467/ftoxia
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_el.htm


ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ  

ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΌΣΖΣΑ 

17 

ΦΔΚ 51΄Α), ε ζχζηαζε Δηδηθήο Γξακκαηείαο πληνληζκνχ θαη Γηαρείξηζεο 

Πξνγξακκάησλ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (TAME) & Σακείνπ 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (TEA) θαη άιισλ πφξσλ (Ν.4375/2016) θαη αξγφηεξα ε 

ζχζηαζε Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ ν θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Τπνπξγείσλ (ΠΓ 4, ΦΔΚ Α΄ 

15.01.2020)
18

, θαζψο θαη πξνγελέζηεξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο φπσο θαη ν Κψδηθαο 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο (Ν. 4251/2014)
19

 θαη πιαίζηα αξρψλ θαη 

ζηξαηεγηθήο φπσο είλαη ε Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Έληαμε (ΔΔ) ησλ Πνιηηψλ 

Σξίησλ Υσξψλ (2013)
20

 ε νπνία επηθαηξνπνηήζεθε ην 2019
21

, ην Δζληθφ ζρέδην 

δξάζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα (2013), ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ (Ν. 4443/2016) θαη ν Ν. 

4604/2019 (Α΄ 26/03/2019, αξ. θ. 50)
22

 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ, πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο, δηακνξθψλνπλ λέα 

δεδνκέλα θαη πξνζθέξνπλ δπλεηηθά λέεο δπλαηφηεηεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά εξγαιεία, 

ζε ζεζκηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη ε απμαλφκελε 

αλνκνηνγέλεηα ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ε ζπλερψο δηεπξπλφκελε 

«επαισηφηεηα» ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ εγείξνπλ ζεκαληηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηθά δεηήκαηα θαη ζέηνπλ θαηλνχξγηεο πξνθιήζεηο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε. Ζ λέα ζχλζεηε πξαγκαηηθφηεηα πξνβάιιεη απαηηήζεηο γηα θαηλνχξγηεο 

δεμηφηεηεο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

δηνίθεζεο λα εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθά ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνζθέξνληαο 

πνηνηηθέο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, κε 

αίζζεκα επζχλεο θαη κε πξνζήισζε ζηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. ην πιαίζην δε 

ηνπ λένπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα» 

(2014-2020), φπνπ νη δξάζεηο επηκφξθσζεο/εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε, έκθαζε δίλεηαη ζηελ πνιηηνθεληξηθή παξνρή ππεξεζηψλ θαη 

ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, πξνθχπηεη ε αλάγθε ελδπλάκσζεο θαη 

αλάπηπμεο ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο, ελίζρπζεο ελφο ζπλφινπ θνηλσληθψλ 

                                                           
18 Βι. θαη Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 18 (ΦΔΚ Α‖ – 34 – 19.02.2020) Μεηνλνκαζία θαη ζχζηαζε Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ 
ζην Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ, Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 9 (ΦΔΚ Α΄ – 10 – 24.01.2020), Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ. 
19 http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/4251_2014.pdf 
20 https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/Β7.-Δζληθή-ηξαηεγηθή-2013.pdf  
21 https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/Β6.-Δζληθή-ηξαηεγηθή-2019.pdf 
22 http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/03/Ν.4604-γηα-ηελ-Οπζηαζηηθή-Ηζφηεηα-ησλ-Φχισλ.pdf  

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/4251_2014.pdf
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/Β7.-Εθνική-Στρατηγική-2013.pdf
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/Β6.-Εθνική-Στρατηγική-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/03/Ν.4604-για-την-Ουσιαστική-Ισότητα-των-Φύλων.pdf


ΔΗΑΓΧΓΖ 

18 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθά ηα 

θαζήθνληά ηνπο κε άμνλεο: α) ηελ πξνζαξκνγή ζηηο ζχλζεηεο ζπλζήθεο θαη 

απαηηήζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηνλ δηακνξθσκέλν πιένλ πνιππνιηηηζκηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, β) ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, 

ζηεξενηχπσλ, πξνθαηαιήςεσλ πνπ παξάγνπλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ γ) ην ζεβαζκφ 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. 

Σν ελ ιφγσ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζηνρεχεη ζε φια ηα παξαπάλσ, ελψ 

ηαπηφρξνλα θηινδνμεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηθηχσζεο κεηαμχ ππεξεζηψλ 

θαη ζηειερψλ θαη ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ζχγρξνλεο αλνηθηήο θαη αλζξσπνθεληξηθήο 

δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 

 

1. Σαπηόηεηα θαη Δηεξόηεηα: Δλλνηνινγηθνί νξηζκνί θαη βησκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο 

 

1.1.Πνιηηηζκόο 

Ζ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ φξσλ ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο 

πεξηιακβάλεη αιιά θαη πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ φξνπ «πνιηηηζκφο», ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά ηφζν ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία φζν θαη ζηνλ 

δεκφζην δηάινγν. Ο πνιηηηζκφο είλαη απηφο πνπ ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ηνπο άιινπο θαη ηνλ 

θφζκν.  

 Γεληθφηεξα, νη άλζξσπνη είλαη θνηλσληθά φληα θαη ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ 

Homo Sapiens ζπλελψλνληαη ζε νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. Καηά ηε 

ζπλέλσζή ηνπο ζε νκάδεο αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά επξχηεξα θνηλσληθά ζχλνια κε 

ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ ηα ήζε, ηα έζηκα, ηηο αμίεο, 

ηηο πεπνηζήζεηο, ηνπο θαλφλεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο. Οη άλζξσπνη, κέιε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο καζαίλνπλ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη δηακνξθψλνπλ ηηο ζηάζεηο ηνπο 

απέλαληη ζε θνηλσληθά δεηήκαηα, απφ ηνλ γάκν κέρξη ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθά απνδεθηέο αμίεο ηεο νκάδαο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ε ηδέα ηνπ 

γάκνπ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο ζχλαςε κηαο ζρέζεο 

κεηαμχ δχν αηφκσλ ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ αγάπε ζε ζρέζε κε ηελ Ηλδία θαη ην 

Παθηζηάλ πνπ αθνξά κηα δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δηεμάγεηαη 

πέξαλ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ κειινληηθνχ δεπγαξηνχ. Καηά ζπλέπεηα, 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

20 

θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δχζθνιν νη Δπξσπαίνη λα θαηαλνήζνπλ ην γάκν σο θνηλσληθφ 

ζεζκφ φπσο απηφο πξαγκαηψλεηαη εληφο πρ ηεο Ηλδηθήο ή Παθηζηαληθήο θνηλσλίαο θαη 

ην αληίζηξνθν. 

 Tα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά (γιψζζα, πεπνηζήζεηο, πξαθηηθέο 

θ.ά.) ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο πνπ ζεσξνχληαη κνλαδηθά γηα ηα κέιε ηεο (πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο) πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ εθάζηνηε πνιηηηζκνχ 

(πνιηηηζηηθφο ζρεηηθηζκφο) θαη φρη λα αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα πξφηππα ηνπ δηθνχ 

καο πνιηηηζκνχ (εζλνθεληξηζκφο). Οη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο δελ πξέπεη λα 

ηεξαξρνχληαη νχηε λα πξνζιακβάλνληαη σο πνιηηηζκηθά ειιείκκαηα. Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ θαζίζηαληαη ηα αλσηέξσ ζην πιαίζην θνηλσληψλ φπνπ (ζπλ)ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο. Απηέο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαη λα 

εθπξνζσπνχληαη ηζφηηκα, ππφ ην πξίζκα ηεο αλαθεξφκελεο «ηζνηηκίαο ησλ 

πνιηηηζκψλ» (Γακαλάθεο Μ. , 1989). 

 Γηα ηνλ F. Braudel (Braudel, 2010, ζζ. 60-78) νη πνιηηηζκνί είλαη: 

• Γεσγξαθηθέο πεξηνρέο: πνιηηηζκφο ζεκαίλεη ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο, γε, βνπλά, θιίκα, βιάζηεζε, δψα. εκαίλεη πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξζεθαλ αβίαζηα ζηνλ άλζξσπν ή πνπ ηα απέθηεζε κε ηνλ κφρζν ηνπ. 

• Κνηλσλίεο: ε θνηλσλία δελ κπνξεί λα λνεζεί ρσξηζηά απφ ηνλ πνιηηηζκφ νχηε 

ν πνιηηηζκφο ρσξηζηά απφ ηελ θνηλσλία. 

• Οηθνλνκίεο: ε ζεκαζία ηνπ αξηζκνχ: γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 

κφλν εξγαιείν, ε κφλε θηλεηήξηα δχλακε ζηε δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ, ήηαλ ν 

ίδηνο ν άλζξσπνο: απηφο θαηαζθεχαζε ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ κε ηα ίδηα ηνπ ηα 

ρέξηα [..] νη επηπηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ: ε νηθνλνκηθή δσή 

παξνπζηάδεη ζπλερείο δηαθπκάλζεηο, άιιεο κηθξήο θη άιιεο κεγάιεο δηάξθεηαο. 

• πιινγηθέο λννηξνπίεο: ζπιινγηθφο ςπρηζκφο; ζπλεηδεηνπνίεζε; λννηξνπία; 

ή δηαλνεηηθφο εμνπιηζκφο; Γχζθνια ζα κπνξνχζε θαλείο λα επηιέμεη έλαλ απφ 

ηνπο φξνπο […]. 
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1.2.Καζνιηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία 

Παξφιν πνπ εληνπίδνληαη πνιιέο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζηηο θνηλσλίεο ζην ρξφλν θαη 

ζηνλ ηφπν, ππάξρνπλ θνηλνί πνιηηηζκηθνί παξνλνκαζηέο ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο νη 

νπνίνη απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρνπλ νξηζκέλα θαζνιηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία,  

θαζφζνλ νη άλζξσπνη επηρεηξνχλ αλά ηνπο αηψλεο λα δψζνπλ νξγαλσκέλεο 

θνηλσληθέο απαληήζεηο ζε 

θνηλά δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε 

ηεο ηξνθήο, ηηο ζρέζεηο 

ζπγγέλεηαο, ηελ έλδπζε, ηελ 

νηθηζηηθή νξγάλσζε θαη 

αλάπηπμε, ηελ ηδηνθηεζία, ηα 

ηαμίδηα θαη ηηο κεηαθνξέο, ηηο 

θαιέο ηέρλεο, ηηο 

ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο, ηελ 

νξγάλσζεο ηεο βξεθηθήο θαη 

παηδηθήο δσήο, ηε γέλλεζε θαη 

ηνλ ζάλαην θ.ά.
23

  

 Σα θαζνιηθά 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία (cultural 

universals) αθνξνχλ επξείεο 

θαη γεληθέο θαηεγνξίεο θαη φρη ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ (Hughes 

& Kroehler, 2014, ζ. 111). Γηα παξάδεηγκα, ν γάκνο ζεσξείηαη κηα θνηλή πνιηηηζκηθή 

πξαθηηθή ζε φινπο  ηνπο πνιηηηζκνχο αιιά νη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία αιιά 

θη απφ επνρή ζε επνρή.. Έηζη ινηπφλ νξηζκέλεο θνηλσλίεο ζηεξίδνληαη ζηε κνλνγακία 

(έλαο ζχδπγνο), άιιεο ζηελ πνιπαλδξία (πνιινί άλδξεο) θη άιιεο ζηελ πνιπγπλία 

(πνιιέο γπλαίθεο). 

 

1.3.Πνιηηηζκηθό παγόβνπλν  

O Hall (1976) αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ πνιηηηζκηθνχ παγφβνπλνπ (cultural 

                                                           
23 Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηεο Οπλέζθν γηα ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία, 2001, 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/declaration_cultural_diversity_el.pdf.pdf Ο νξηζκφο 

απηφο είλαη ζχκθσλνο κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο γηα ηελ Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή (MONDIACULT, Πφιε 

Μεμηθνχ, 1982), ηεο Παγθφζκηαο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηελ Αλάπηπμε (Ζ Γεκηνπξγηθή καο Πνιπκνξθία, 1995), θαη 

ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Γηάζθεςεο γηα ηελ Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή ππέξ ηεο Αλάπηπμεο (ηνθρφικε, 1998). 

Οξηζκόο: «Ο πνιηηηζκφο ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη σο ην ζχλνιν ησλ δηαθξηηψλ 

πλεπκαηηθψλ, πιηθψλ, δηαλνεηηθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

θνηλσλίαο ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, θαη φηη 

πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο ηέρλεο θαη ηα 

γξάκκαηα, ηνλ ηξφπν δσήο, ηνπο ηξφπνπο 

ζπκβίσζεο, ηα ζπζηήκαηα αμηψλ, ηηο 

παξαδφζεηο θαη ηα πηζηεχσ».
1 

Ο πνιηηηζκφο δηαθξίλεηαη ζε πιηθφ (πιηθά 

επηηεχγκαηα ή αληηθείκελα) θαη ζε πλεπκαηηθφ 

(αθεξεκέλεο έλλνηεο φπσο αμίεο, πεπνηζήζεηο, 

ζχκβνια, θαλφλεο), πξνζθέξεη ζηνπο 

αλζξψπνπο έλα ζχλνιν θνηλψλ αληηιήςεσλ 

θαη έλα θνηλφ λνεκαηηθφ πιαίζην θαη 

κεηαδίδεηαη απφ γεληά ζε γεληά (πνιηηηζκηθή 

αλαπαξαγσγή). 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/declaration_cultural_diversity_el.pdf.pdf
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iceberg). Yπνζηήξημε φηη εάλ ν πνιηηηζκφο κηαο θνηλσλίαο ήηαλ έλα παγφβνπλν, ηφηε 

ζα ππήξραλ πηπρέο νξαηέο πάλσ απφ ην λεξφ αιιά ην κεγαιχηεξν ηκήκα ζα ήηαλ 

θάησ απφ ηελ επηθάλεηά ηνπ θαη άξα κε νξαηφ. 

 Δπνκέλσο, ην εμσηεξηθφ, ή ζπλεηδεηφ, κέξνο ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη απηφ πνπ 

κπνξνχκε λα δνχκε θαη απνηειεί ηελ θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ πνπ πεξηιακβάλεη 

ζπκπεξηθνξέο θαη θάπνηεο πεπνηζήζεηο. Σν εζσηεξηθφ, ή ππνζπλείδεην, κέξνο ηνπ 

πνιηηηζκνχ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα κηαο θνηλσλίαο θαη πεξηιακβάλεη 

πεπνηζήζεηο, αμίεο θαη πξφηππα ζθέςεο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. 

 Ο Hall πξνηείλεη φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα κάζνπκε ηελ εζσηεξηθή 

θνπιηνχξα ησλ άιισλ είλαη κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο καο ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. 

Όηαλ θάπνηνο/α κπαίλεη γηα πξψηε θνξά ζε κηα λέα θνπιηνχξα, είλαη εκθαλείο κφλν 

νη εμσηεξηθέο ζπκπεξηθνξέο. Όζν πεξηζζφηεξν ρξφλν αθηεξψλεη ην άηνκν ζε έλαλ 

λέν πνιηηηζκφ νη κε πξνθαλείο θαη έθδειεο πεπνηζήζεηο, αμίεο θαη πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ππαγνξεχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά αξρίδνπλ λα απνθαιχπηνληαη. 

 Απηφ πνπ καο δηδάζθεη ην κνληέιν ηνπ πνιηηηζκηθνχ παγφβνπλνπ είλαη φηη δελ 

κπνξνχκε λα θξίλνπκε κηα λέα θνπιηνχξα πνπ βαζίδεηαη κφλν ζε απηφ πνπ βιέπνπκε 

φηαλ ηελ γλσξίδνπκε γηα πξψηε θνξά. Πξέπεη λα αθηεξψζνπκε ρξφλν γηα λα 

γλσξίζνπκε άηνκα απφ απηφλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη λα αιιειεπηδξάζνπκε καδί ηνπο. 

Μφλν έηζη κπνξνχκε λα απνθαιχςνπκε ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ δηέπνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά απηήο ηεο θνηλσλίαο. 

 Καηαιεθηηθά, ν πνιηηηζκφο δελ είλαη ζηαηηθφο αιιά δπλακηθφο θαη ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελνο. Μεηαζρεκαηίδεηαη θαη αιιάδεη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κηα 

ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη  «o πνιηηηζκφο είλαη ξήκα» (Street, 2003). 

H δηαηχπσζε απηή αλάγεη ηνλ πνιηηηζκφ ζε κηα ακηγψο ελεξγή δηαδηθαζία 

λνεκαηνδφηεζεο. Έηζη αληί λα κειεηά θαλείο ηνλ «ειιεληθφ πνιηηηζκφ», γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηη ζεκαίλεη λα είλαη θάπνηνο/α ελεξγφ κέινο ηνπ 

«ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ». 

 

1.4.Σαπηόηεηα θαη εηεξόηεηα 

 

1.4.1. Σαπηόηεηα 

Τπφ ην πξίζκα ηεο έλλνηαο ηνπ πνιηηηζκνχ ζπγθξνηνχληαη νη έλλνηεο ηεο 



ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΣΔΡΟΣΖΣΑ:  

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΒΗΧΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ 

23 

ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο. Με απιά ιφγηα, λνεκαηνδνηείηαη πνηνη απνηεινχλ ην 

«εκείο» θαη πνηνη απνηεινχλ ηνπο «άιινπο», θπξίσο ζε έλα πιαίζην νκνηφηεηαο θαη 

δηαθνξάο. 

 To εξψηεκα «πνηνο είκαη εγψ» θαη ην ζπλαθφινπζν «πνηνο είλαη νη άιινο» 

είλαη θεληξηθά ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε. Καη΄επέθηαζε ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηηο 

απαληήζεηο ζηα αλσηέξσ εδξάδνληαη ζε ζπγθξίζεηο πεξί ηεο νκνηφηεηαο θαη ηεο 

δηαθνξάο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο. Γειαδή, ε ηαπηφηεηα 

ζεκαίλεη είηε νκνηφηεηα είηε ηαχηηζε κε θάπνηνλ/α ή θάηη. Χζηφζν ε ηαπηφηεηα δελ 

είλαη έλα «νξηζηηθφ θαη παγησκέλν δήηεκα» (Jenkins, 2007, ζ. 28) θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

δελ αληηκεησπίδεηαη σο θάηη πνπ είλαη αιιά σο δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηελ 

πξνζέγγηζε απηή «ε ηαπηφηεηα είλαη ε θαηαλφεζε εθ κέξνπο καο απηνχ πνπ είκαζηε 

θαη απηνχ πνπ είλαη νη άιινη άλζξσπνη θαη, αληηζηνίρσο, ε θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ 

άιισλ αλζξψπσλ ηνπ εαπηνχ καο θαη ησλ άιισλ (πνπ πεξηιακβάλεη θη εκάο)» 

(Jenkins, 2007, ζ. 29.) 

 Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα (Cuche, 2001) αλαθέξεηαη ζην αίζζεκα ηνπ 

«αλήθεηλ» ζε κία θνηλσληθή νκάδα. Δπηηξέπεη ζην άηνκν λα πξνζαλαηνιίδεηαη κέζα 

ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη λα απηνπξνζδηνξίδεηαη θνηλσληθά. Απνηειείηαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ ελζσκαηψζεψλ ηνπ ζε κηα θνηλσλία. Οη ελζσκαηψζεηο απηέο είλαη 

έκθπιεο, ειηθηαθέο, εζληθέο θ.ά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα δελ 

αθνξά κφλν άηνκα αιιά θαη νκάδεο. Κάζε νκάδα δηαζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηαπηφηεηα, ε νπνία ηελ εληάζζεη κέζα ζε έλα επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Καηά ηνλ 

Cuche (2001, ζ. 147) « ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα είλαη ηαπηφρξνλα εγθιεηζκφο θαη 

απνθιεηζκφο: ηαπηνπνηεί ηελ νκάδα (είλαη κέιε ηεο νκάδαο εθείλνη πνπ είλαη φκνηνη 

ππφ κία νξηζκέλε ζρέζε θαη ηελ δηαθξίλεη απφ ηηο άιιεο νκάδεο (ησλ νπνίσλ ηα κέιε 

είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα πξψηα ππ‘ απηή ηελ ίδηα ζρέζε)».  Ζ νκάδα επνκέλσο πνπ 

αλήθεη έλα άηνκν θαη κέζα απφ ηελ νπνία εθείλν απηνπξνζδηνξίδεηαη ζπγθξνηεί ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ αλαθνξηθά φρη κφλν κε ην πνηνο/α είλαη αιιά θαη ην πνηνο/α δελ είλαη. 

 

1.4.2. Καζνξηζκνί ηεο ηαπηόηεηαο 

 Ζ πην βαζηθή εθδνρή ηεο ηαπηφηεηαο είλαη ε αηνκηθή ηαπηόηεηα. Αθνξά ηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ εγψ κε φια ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηφ θέξεη ζηε πνξεία 

ηεο δσήο ηνπ. Ζ αηνκηθή ηαπηφηεηα αθνξά κία επξεία πξνζέγγηζε πνπ εκπεξηέρεη 

άιιεο επηκέξνπο ηαπηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ζρεηηδφκελεο κε ην θχιν, ηελ 
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εζληθή/εζλνηηθή θαη πνιηηηζκηθή θαηαγσγή θ.ά. 

 Έλαο πξσηνγελήο θαζνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο είλαη ην θχιν, ην νπνίν 

δηακνξθψλεη ηελ έκθπιε ηαπηόηεηα ηνπ αηφκνπ, φπσο απηή πξαγκαηψλεηαη κέζα 

απφ βηνινγηθέο θαη θνηλσληθέο δηαθνξέο. Ζ ζπκβνιή ηνπ θχινπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαζψο ηα θνηλσληθά ζχλνια νξγαλψλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε ζρέζε 

κε ην θχιν θαη ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ. 

 Ζ εζληθή/εζλνηηθή ηαπηόηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαχηηζε ηνπ αηφκνπ κε κία 

επξχηεξε  νκάδα κε ηελ 

νπνία ζεσξεί φηη ηελ θνηλή 

θαηαγσγή ηνπ θαη απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη κηα 

ζπλεθηηθή αθήγεζε πεξί 

θνηλήο ηζηνξίαο θαη 

πνιηηηζκνχ.  Ζ σο άλσ 

ηαπηφηεηα είλαη ηζρπξή, 

εηδηθά απφ ηελ επνρή ηεο 

ζεκειίσζεο ηεο έλλνηαο ηνπ 

έζλνπο-θξάηνπο θαη  

πξνζδηνξίδεη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ην άηνκν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. πρλά, ε ηαπηφηεηα απηή αλαγλσξίδεηαη σο 

ππεξέρνπζα έλαληη άιισλ θαη δε εθείλσλ πνπ είλαη πιεζηέζηεξεο γεσγξαθηθά. 

Απνηειεί έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πξφζιεςεο ησλ άιισλ αληηζηηθηηθά, 

ζην πιαίζην κηαο δηπνιηθήο θαη αληηζεηηθήο πξνζέγγηζεο. 

 Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ζπγθξνηείηαη θαηά θχξην ιφγν κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ θαη αθνξά ηελ εθκάζεζε ησλ 

θνηλσληθψλ ξφισλ, ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ, πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Παξάιιεια ζπλαξηάηαη κε έλα ζχλνιν 

πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ ήζε, έζηκα, πξαθηηθέο έλδπζεο, δηαηξνθήο, νκηιίαο θαη 

επηθνηλσλίαο κε ηα κέιε ηεο έζσ θαη ηεο έμσ νκάδαο. 

 Οη αλσηέξσ ηαπηφηεηεο είλαη δπλακηθέο θαη αιιεινεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο  ζην 

ίδην άηνκν φζν θαη κε ηηο ηαπηφηεηεο ησλ άιισλ, φκνησλ ή /θαη δηαθνξεηηθψλ κε 

απνηέιεζκα ζπλερψο λα αλαδηακνξθψλνληαη. Δηδηθά, ζην ζχγρξνλν θαη ελ πνιινίο 

παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν, νη ηαπηφηεηεο επεξεάδνληαη απφ ηνπο ζπλερείο 

κεηαρεκαηηζκνχο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, ηε ξεπζηφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ 

Οξηζκόο: Ζ ηαπηφηεηα είλαη κηα ζχλζεηε 

έλλνηα ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ βηνινγηθά, 

ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

πγθξνηεί ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ 

αιιά ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

έληαμε/πξνζαξκνγή  ηνπ εαπηνχ ή ηεο νκάδαο 

ζε κηα θνηλσλία πξνθεηκέλνπ ε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα λα γίλεη δηαρεηξίζηκε θαη λα 

κεησζεί ην άγρνο πνπ θέξνπλ ε αλζξψπηλε 

επηθνηλσλία θαη ζπλδηαιιαγή. 
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θνηλσληψλ, γη απηφ θαη θάζε άηνκν θαιείηαη αδηάθνπα λα (επαλα)πξνζδηνξίδεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο γχξσ ηνπ.  

 Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο θαζνξηζκφο είλαη απηφο κεηαμχ ζεηηθήο θη 

αξλεηηθήο ηαπηόηεηαο απφ πιεπξάο αηφκνπ ή / θαη νκάδαο. Σν άηνκν ή ε νκάδα 

κπνξεί λα βηψλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ/ηεο σο ζεηηθή φηαλ ηελ αληηιακβάλεηαη σο 

απνδεθηή απφ ηνπο άιινπο γχξσ ηνπ/ηεο θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα, κέζσ απηήο, 

δχλαηαη λα έρεη πξφζβαζε ζε επηκέξνπο θνηλσληθά πεδία πνπ επηζπκεί θαη λα 

απνθηήζεη γφληκεο θνηλσληθέο εκπεηξίεο. Αληίζεηα, ην άηνκν ή ε νκάδα βηψλεη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ σο αξλεηηθή φηαλ ζπλεηδεηνπνηεί φηη απνθιείεηαη απφ ηηο επηκέξνπο 

δνκέο κηαο θνηλσλίαο, απνξξίπηεηαη απφ ηνπο άιινπο, κε απνηέιεζκα λα απνθηά 

ηειηθά ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ. 

 

1.4.3. Δηεξόηεηα 

Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, νη θνηλσλίεο ήξζαλ ζε επαθή 

κε δηαθνξεηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο πξνζιακβάλνληαη σο «άιιεο». Οη επαθέο απηέο 

(αλα)παξάγνπλ θαηεγνξηνπνηήζεηο, ηεξαξρήζεηο θαη δεκηνπξγνχλ ζηεξεφηππα, 

πξνθαηαιήςεηο, ηα νπνία θπξηαξρνχλ θαη ζπγθξνηνχλ ηφζν ηελ ηαπηφηεηα ηε δηθηά 

καο φζν θαη ηελ εηεξφηεηα ησλ άιισλ.  

Ζ εηεξφηεηα, θαη‘ αληηζηνηρία κε ηελ ηαπηφηεηα, κπνξεί λα αθνξά εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο, φπσο ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο, ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ή ζε έλα πην εζσηεξηθφ επίπεδν αθνξά ζηάζεηο, αμίεο 

θαη πεπνηζήζεηο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ ε ηαπηφηεηα  (αλα)δηακνξθψλεηαη 

κέζα απφ ζχγθξηζε κε βάζε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο, κε ηηο ηαπηφηεηεο ησλ 

άιισλ θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο. Ζ 

εηεξφηεηα απνηειεί έλα ζχλνιν ζηάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ θαη 

αλαπαξάγνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηελ αληζφηεηα κε βάζε ην θχιν, ηελ 

εζληθή/εζλνηηθή θαηαγσγή, ην ζξήζθεπκα θαη έλα πιήζνο άιισλ ζηνηρείσλ ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ ή / θαη ηεο νκάδαο. ε απηφ ην πιαίζην, ην εγψ ή ε νκάδα 

πξνζδηνξίδεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ/ελ άιινλ/ελ ή κε ηνπο άιινπο, απνθιείνληάο 

ηνπο/εο. 

 ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο (Perry, 2001) νη ζρέζεηο εμνπζίαο ζπρλά 

δηακνξθψλνληαη βάζεη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη εηο βάξνο φζσλ πξνζιακβάλνληαη 

σο δηαθνξεηηθνί, νη νπνίνη/εο απνκνλψλνληαη θαη πεξηζσξηνπνηνχληαη. πλεπψο, ην 
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δήηεκα ηεο εηεξφηεηαο θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ.  Μέζσ ηνπ δηπφινπ 

ηαπηφηεηα-εηεξφηεηα θαηαζθεπάδεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ζέαζεο, 

θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ παξάγεη λνήκαηα, 

ζρέζεηο, ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο θαη ζεκειηψλεη ηελ αληζφηεηα θαη ηηο δηαθξίζεηο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο ζηε βάζε βηνινγηθψλ, εζληθψλ/εζλνηηθψλ, 

θπιεηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ ή θαη ζεμνπαιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. πγθξνηείηαη, 

επνκέλσο, ν «άιινο» γηα ηνλ νπνίν ε εζσ-νκάδα θνβάηαη φηη ζα πξνζβάιεη ηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ηεο αμίεο. 

 Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ χζηεξε λεσηεξηθφηεηα, κε ηελ ππνρψξεζε ηνπ 

θπξηαξρηθνχ ξφινπ ηεο παξάδνζεο, ε πξνζσπηθή ή/θαη ε ζπιινγηθή βηνγξαθία, φπσο 

πξαγκαηψλνληαη ζηνπο ζεζκνχο ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ζην 

πεξηβάιινλ θαηνηθίαο, πξνζιακβάλνληαη σο επηζθαιείο. ην πιαίζην απηφ ε 

εζληθφηεηα, ε θπιή, ην θχιν, ε θνηλσληθή ηάμε, ε ζξεζθεία ζεσξνχληαη σο 

«αζθαιείο ηφπνη» κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ινγίδεηαη αλαζθαιέο (Young, 2007). 

Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αλαζθάιεηαο ελεξγνπνηείηαη, ζπιινγηθά θαη αηνκηθά, ν 

κεραληζκφο απφδνζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαη ζηηβαξψλ θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ, ηφζν 

ζηελ έμσ φζν θαη ζηελ εζσ-νκάδα. Δλ πξνθεηκέλσ, ηίζεληαη, ζηελ πξνζπάζεηα 

αλαδήηεζεο ελφο «αζθαινχο ηφπνπ», δεηήκαηα ηνπ είδνπο «πνηνη είκαζηε εκείο» θαη 

«πνηνη είλαη νη άιινη». Γηα ην ιφγν απηφ ε εηεξφηεηα σο θνηλσληθή δηαδηθαζία, 

δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ «θαιφ ερζξφ», κέζα απφ πεπνηζήζεηο πνπ ζεσξνχλ ηνλ 

άιινλ σο «αηηία» κηαο ζεηξάο πξνβιεκάησλ. 

 Γεληθφηεξα, ε πξφζιεςε ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ κέζσ ηαμηλνκεηηθψλ 

ζρεκάησλ ζπληζηά ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νξγάλσζεο ησλ θνηλσληψλ πνπ εληζρχεη ην 

αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ θαη ηελ ηαχηηζε κε κία νκάδα ή έλαλ επξχηεξν θνηλσληθφ 

ζρεκαηηζκφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηειεηέο κχεζεο θαη έληαμεο ζε νκάδεο, ζην πιαίζην 

κηαο εζηκηθήο ή κηαο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο παξακέλνπλ πάληνηε παξνχζεο ζηηο 

θνηλσλίεο. Σα αλσηέξσ δελ είλαη θαη‘ αξρήλ αξλεηηθά -ζην βαζκφ, εμάιινπ, πνπ 

απνηεινχλ βαζηθνχο κεραληζκνχο θνηλσληθνπνίεζεο-, κπνξεί λα γίλνπλ, φκσο, 

«παζνγελή» θαη λα θαζνδεγήζνπλ αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο, φηαλ εθηξέπνληαη απφ ηηο 

λφξκεο πνπ ζέηεη θαη επηρεηξεί λα δηαζθαιίζεη κηα δεκνθξαηηθή θαη πινπξαιηζηηθή 

θνηλσλία. Απηφο πνπ πξνζιακβάλεηαη σο άιινο, δελ είλαη κφλν έλαο μέλνο, θάπνηνο 

πνπ δελ «είλαη έλαο απφ εκάο» αιιά, επίζεο, θάπνηνο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη 

«έλαο απφ εκάο», φπσο ζα επηζπκνχζε ελδερνκέλσο (Ricoeur, 2010, p. 39 & 43).  

Eπηπξνζζέησο, φζνλ αθνξά ηελ ηδηφηεηα ηνπ μέλνπ, ππφ ην πξίζκα ηεο 



ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΣΔΡΟΣΖΣΑ:  

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΒΗΧΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ 

27 

εγγχηεηαο θαη ηεο απφζηαζεο πνπ εκπεξηέρεηαη ζε θάζε αλζξψπηλε ζρέζε, κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί φηη εθείλνο πνπ εζεσξείην «καθξηλφο» βξίζθεηαη ηψξα θνληά (καο) 

(Simmel, 2004, p. 170). Γνκείηαη έηζη έλα ζηνηρείν «μέλσζεο» ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

μέλνπ θαη εκάο, θαη νπνηαδήπνηε θνηλά ζηνηρεία ζα κπνξνχζαλ λα καο «θέξνπλ 

θνληά» (εγγχηεηα) είλαη καθξηά καο ζην κέηξν πνπ απηά ηα θνηλά ζηνηρεία 

εθηείλνληαη πέξα απφ απηφλ. Ο άιινο απνθηά ηε ζέζε ηνπ «παξία» ζηελ «θνηλσληθή 

ζπκβνιηθή ηνπ ρψξνπ», θαη ζπκβάιιεη παξάιιεια ζε κηα κεηαηφπηζε, ησλ θνηλψλ 

λνεκάησλ, ησλ θνηλψλ κχζσλ, κε απνηέιεζκα φζνη (απην)πεξηιακβάλνληαη ζην 

«εκείο» λα αηζζάλνληαη αλππεξάζπηζηνη, δίρσο «ζπκβνιηθά αλαρψκαηα», 

«επαλαιακβαλφκελνπο αλαθνπθηζηηθνχο κεραληζκνχο» θαη ηαμηλνκεηηθέο 

βεβαηφηεηεο. Δλ γέλεη, «νη θαληαζηαθά θιεηζηέο, λνεκαηηθά ζπκπαγείο θαη ζπκβνιηθά 

απηάξθεηο εζληθέο επηθξάηεηεο επηβηψλνπλ κφλν σο λνζηαιγηθέο αλαπνιήζεηο κηαο 

αλεπίζηξεπηα ρακέλεο επνρήο» (Σζνπθαιάο, 2010, ζ. 68). 

 

1.4.4. Καζνξηζκνί ηεο εηεξόηεηαο 

 Ζ εηεξφηεηα κπνξεί λα θαζνξίδεηαη απφ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αλαθεξφκαζηε ζε εζληθή εηεξφηεηα φηαλ άηνκα αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθή εζληθή/εζλνηηθή απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα. Οκνίσο, αλαθεξφκαζηε ζε 

ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ απφ ην επηθξαηέζηεξν 

ζξήζθεπκα ζε κηα ρψξα, γηα γισζζηθή, έκθπιε θ.ά. Ζ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα αθνξά 

θπξίσο ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζε κία επηθξάηεηα απφ 

κεηνλφηεηεο. Χο κεηνλφηεηα νξίδεηαη ε πνιηηηζκηθά, εζληθά/εζλνηηθά ή θπιεηηθά 

μερσξηζηή απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα εληφο κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. 

 Γεληθφηεξα, ε εηεξφηεηα ζπλαξηάηαη άκεζα κε κεηνλφηεηεο/κεηνλνηηθέο 

νκάδεο θη απηφ γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο (Hughes & Kroehler, 2014): 

1. Ζ κεηνλφηεηα ζπλππάξρεη αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα. 

2. Σν θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη ηηο κεηνλνηηθέο απφ ηηο άιιεο 

νκάδεο είλαη ην γεγνλφο φηη ζηεξνχληαη εμνπζίαο θαη δχλακεο. 

3. Ζ κεηνλνηηθή νκάδα κπνξεί  ζπρλά λα απνκνλψλεηαη απφ ηελ θπξίαξρε ιφγσ 

άληζεο κεηαρείξηζεο. 

 Ζ νινέλα θαη κεγαιχηεξε επηθέληξσζε ζηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο σο 

απφιπην  θξηηήξην ηεο (ζπλ)χπαξμήο καο ,πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη κηα 

θνηλσλία λα πξνάγεη πξαθηηθέο θαη ιφγνπο ηζνλνκίαο θαη ηζφηεηαο, θαη λα επηβάιιεη 
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ηελ ηζρχ ηεο σο πξνο ηε δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ 

κειψλ ηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ελ γέλεη. Ζ θαηίζρπζε απηψλ ησλ 

ζπλζεθψλ κεηέρεη ζηνλ πεξαηηέξσ εθθαζηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηελ 

έθπησζε ηεο δεκνθξαηίαο (Υαιθηά, 2013, ζ. 87). 

 

 

 

1.5.Mνληέια δηαρείξηζεο δη-νκαδηθώλ ζρέζεσλ/πνιηηηζκηθώλ δηαθνξώλ 

 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ νκάδσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιππνίθηια κνληέια 

δηαρείξηζεο άιια πεξηζζφηεξν θη άιια θαζφινπ αλεθηηθά. Σα θπξίαξρα κνληέια 

δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ νκάδσλ πνπ δηαθξίλνληαη απφ πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο αθνξνχλ θπξίσο: ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ηελ 

έληαμε/ελζσκάησζεο θαη ηελ αθνκνίσζε (επηπνιηηηζκφο/ζπγρψλεπζε). 

 

1.5.1. Πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

Ο φξνο πνιππνιηηηζκηθφηεη» εηζήρζε ζην δεκφζην δηάινγν ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φηαλ ηφζν ε Απζηξαιία 

φζν θαη ν Καλαδάο άξρηζαλ λα δειψλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε απηή. Απηή ήηαλ ε 

πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε Απζηξαιία θαη ν Καλαδάο είραλ αξρίζεη λα επηηξέπνπλ 

έλα λέν θχκα κεηαλάζηεπζεο πνπ επηθεληξσλφηαλ πεξηζζφηεξν πξνο ηελ Αζία. 

 Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε πνιηηηθέο ηφζν θεληξηθέο φζν 

θαη πεξηθεξεηαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα ηε δηαρείξηζε ηεο λέαο 

πνιπεζληθφηεηαο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ κε ιεπθνχο κεηαλαζηεπηηθνχο 

πιεζπζκνχο, κεηά ην ηέινο ηνπ Β 'Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα 

δίλεη έκθαζε ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ζηνπο πνιηηηζκνχο πνπ κπνξεί λα 

ζπλππάξρνπλ ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ, ρσξίο απαξαίηεηα λα αιιειεπηδξνχλ ή λα 

έξρνληαη ζε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. 

 Σν κνληέιν ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο έρεη ζπρλά επηθξηζεί γηα δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο. Οη επηθξηηέο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ακθηζβεηνχλ ην ηδαληθφ ηεο 

Οξηζκόο: Δηεξόηεηα Ζ θαηάζηαζε ηνπ λα απνδίδεηαη αξλεηηθή θνηλσληθή 

ηαπηφηεηα ζην άηνκν ή ζηελ νκάδα κφλν θαη κφλν επεηδή πξνζιακβάλεηαη σο 

«άιινο/ε» ή «δηαθνξεηηθφο/ή». 
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δηαηήξεζεο δηαθξηηψλ εζληθψλ πνιηηηζκψλ ζε έλα θξάηνο. Άιινη/εο ππνζηεξίδνπλ φηη 

νη πνιηηηθέο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο απέηπραλ λα εληάμνπλ / ελζσκαηψζνπλ 

δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο ζε κία θνηλσλία, αιιά αληίζεηα έρνπλ δηαηξέζεη ηελ 

θνηλσλία λνκηκνπνηψληαο ρσξηζηέο μερσξηζηέο θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ απνκνλσζεί θαη 

ηνλίδνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο. 

 ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ε πξννδεπηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο ήηαλ 

φηη απηνί πξέπεη λα δνζεί 

θάζε επθαηξία λα γίλoπλ φπσο 

‗φινη νη άιινη‘. Χζηφζν, απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ππήξμε 

κηα ζηαζεξή κεηαηφπηζε ηεο 

πξννδεπηηθήο ζθέςεο, 

θαζνδεγνχκελε ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ εθπξνζψπνπο 

εζληθψλ θαη θπιεηηθψλ 

κεηνλφηεηεο, πνπ ζεψξεζε φηη 

ε αθνκνίσζε είλαη θαηαπηεζηηθή. Ζ παξφηξπλζε απέλαληη ζηηο κεηνλφηεηεο λα 

ράζνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ είλαη δηαθξηηηθά ηεο θαηαγσγήο θαη ηεο θνπιηνχξαο 

ηνπο θαη λα πηνζεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ ζεσξήζεθε 

σο παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Παξάιιεια ηνλίζηεθε φηη νη ιεπθνί 

φπνπ θη αλ πήγαλ δελ αθνκνηψζεθαλ πνηέ. Δλ αληηζέζεη κεηέθεξαλ θαη ελίνηε 

επέβαιιαλ ηελ θνπιηνχξα ηνπο. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα24 ζεκαίλεη ηφζν ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινπξαιηζκνχ φζν θαη ηελ πξνψζεζε ελφο πνιηηηθνχ 

θιίκαηνο ζην νπνίν ελζαξξχλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Bruce & 

Yearley, 2006, p. 206). 

 

1.5.2. Γηαπνιηηηζκηθόηεηα 

Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κηα αλαδπφκελε δηαδηθαζία 

ρσξίο απαξαίηεην ηειηθφ ζεκείν. Ζ δηεζληθή κίμε θαη ν δηάινγνο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ζπγθξνχζεηο βξαρππξφζεζκα, σζηφζν, καθξνπξφζεζκα 

ζπληζηνχλ κηα πην παξαγσγηθή δηαδηθαζία, φηαλ ζρεδηάδεηαη κε πξνζνρή θαη δηαξθψο 

                                                           
24 European Commission, Migration and Home Affairs,  https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/networks/european_migration_network/glossary_search/multiculturalism_en 

Oξηζκόο: Πνιηηηθή πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αξρή 

ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο θαη ην δηθαίσκα 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ θαη εζλνηηθψλ 

νκάδσλ λα δηαηεξνχλ δηαθξηηέο πνιηηηζκηθέο 

ηαπηφηεηεο, δηαζθαιίδνληαο ηελ ηζφηηκε 

πξφζβαζή ηνπο ζηελ θνηλσλία, πνπ 

πεξηιακβάλεη ζπληαγκαηηθέο αξρέο θαη ηηο 

θνηλέο αμίεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/multiculturalism_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/multiculturalism_en
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επαλεμεηάδεηαη. Γηαθαίλεηαη επείγνπζα αλάγθε γηα επηθέληξσζε  ηνπ ιεμηινγίνπ απφ 

ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ζηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, κε αληίζηνηρε κεηαηφπηζε ζε 

ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε βαζηά ηζηνξηθή δηαζχλδεζε ησλ 

πνιηηηζκψλ θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πψο νη 

αληηιήςεηο ηεο αλνρήο, ηεο 

ειεπζεξίαο, ηνπ 

νξζνινγηζκνχ κνηξάδνληαη 

κεηαμχ ησλ «πνιηηηζκψλ», 

θαη ηδίσο πψο κε δπηηθνί 

πνιηηηζκνί έρνπλ ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ηδεψλ (Ratansi, 

2011). Με απηφ ηνλ ηξφπν, ππνζηεξίδεηαη ν δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο θαη κεηψλνληαη 

ηφζν ν απνκνλσηηζκφο φζν θαη ν απνθιεηζκφο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. 

Πεξαηηέξσ, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα πξνυπνζέηεη βαζηά θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφ 

απέλαληη ζε θάζε πνιηηηζκφ.
25

 Κπξίσο φκσο επηθεληξψλεηαη ζηελ αληαιιαγή ηδεψλ 

θαη θαλφλσλ, ζηε δηεχξπλζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο, κε άμνλα φηη ην άηνκν δελ κέλεη ακεηάβιεην αιιά καζαίλεη απφ ηνπο 

γχξσ ηνπ κε απνηέιεζκα λα αιιάδεη ην ίδην φζνη θαη νη άιινη/εο.  

 Πξνζπαζψληαο λα δηαθξίλνπκε κεηαμχ πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πξψηε είλαη de facto παξνχζα αιιά ε 

δεχηεξε απνηειεί δεηνχκελν θαη απαηηεί ηε ζεζκηθή κέξηκλα ηεο Πνιηηείαο αιιά θαη 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ.  

 

1.5.3. Έληαμε/ελζσκάησζε 

Ζ έληαμε σο έλλνηα πνπ αθνξά ηελ «ηνπνζέηεζε θάπνηνπ κέζα ζε επξχηεξν 

ζχλνιν, θαζηζηψληαο ηνλ κέινο ηνπ ζπλφινπ απηνχ» (Μπακπηληψηεο, 1998) δελ είλαη 

θαηλνχξγηα, εάλ ιεθζεί ππφςε φηη ε ηαπηφηεηα θαη ε εηεξφηεηα, απαζρφιεζαλ ηηο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίεο απφ ηε ζχζηαζή ηνπο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ‗άιινπ‘, σο 

δηαθνξεηηθνχ θαη αλεπηζχκεηνπ κέζα ζην θνηλσληθφ ζψκα ην νπνίν πξνζιακβάλεη 

ηνλ ‗εαπηφ‘ ηνπ σο ‗ίδην΄ θαη ‗αδηαθνξνπνίεην΄ έρεη θζάζεη ζε αθξαίεο κνξθέο (π.ρ. 

πφιεκνο, γελνθηνλία) εηδηθά θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ θξαηψλ-εζλψλ φπνπ έλα απφ ηα 

βαζηθά αηηήκαηα ήηαλ ε εζληθή θαη πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηά ηνπο. ήκεξα φκσο κε 

                                                           
25 European Commission, Migration and Home Affairs, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/networks/european_migration_network/glossary_search/multiculturalism_en  

Oξηζκόο: Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα νξίδεηαη σο ε 

ηζφηηκε ζπλάληεζε, αιιειεπίδξαζε, 

επηθνηλσλία θαη  αιιεινεκπινπηηζκφο  

θνξέσλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ 

(Γακαλάθεο, 2007, p. 58). 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/multiculturalism_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/multiculturalism_en
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βάζε ηελ ζπιινγηθή ηζηνξηθή κλήκε αιιά θαη ηελ εκπεηξία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

γλσξίδνπκε φηη νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ απφ ηφπν ζε ηφπν είλαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ φρη κφλν αλαπφθεπθηεο, εηδηθά φηαλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ππάξρεη αθξαία 

θηψρεηα, αλεπαξθήο θξαηηθή πξνζηαζία, έλνπιεο ζπξξάμεηο ή επηπηψζεηο απφ ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, αιιά θαη ζπρλά επθηαίεο γηα ηε δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο κηαο θνηλσλίαο (Goldin, Cameron, & 

Balarajan, 2013, ζζ. 327-416). Ζ πξφζθαηε θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε 

ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ ξνψλ πξνο ηελ Δπξψπε ελέηαμε ην 

πξνζθπγηθφ / κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο αηδέληαο κε δχν θχξηνπο άμνλεο: α) πψο ηα θξάηε κέιε θαη ε ΔΔ ζα 

δηαρεηξηζζνχλ ηα ‗θχκαηα‘ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη β) ηη πξέπεη λα γίλεη κε εθείλνπο 

πνπ ζα κείλνπλ ‗εδψ‘ ζε ‗εκάο‘.  

Ο φξνο έληαμε
26

 εκθαλίζζεθε πξσηίζησο ζηελ θνηλσληνινγηθή επηζηήκε θαη 

ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην πνιηηηθφ πεδίν ζην πιαίζην άζθεζεο δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο δηαθνξεηηθψλ απφ ηηο θπξίαξρεο εζλνηηθψλ / εζληθψλ νκάδσλ. 

H έληαμε κπνξεί λα αθνξά ηφζν ηε «ζπλέλσζε κεκνλσκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ 

κεξψλ (αηφκσλ ή θνηλσληθψλ ζπλφισλ) ζε έλα βαζηθφ φιν» θαη «πνιιέο θνξέο ν 

φξνο ιακβάλεηαη άιινηε κε ηελ έλλνηα ηεο εθ κέξνπο ηνπ ζπλφινπ απνδνρήο ελφο 

αηφκνπ ή θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζηνπο θφιπνπο ηνπ θαη άιινηε κε ηελ έλλνηα ηεο εθ 

κέξνπο ηνπ αηφκνπ ή ηνπ ζπλφινπ ηαχηηζεο κε έλα ζχλνιν θαη εηζφδνπ ζε απηφ» 

(Σζανχζεο Γ. , 1987, ζζ. 83-84). Πεξαηηέξσ σο έληαμε (Hughes & Kroehler, 2014, 

ζζ. 341-343) λνείηαη ε ζπκκεηνρή κειψλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηηθψλ / εζληθψλ / 

θπιεηηθψλ νκάδσλ ζηηο κείδνλεο ζεζκηθέο δνκέο. Ζ έληαμε ζπληζηά κηα ακθίδξνκε 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη κεηνλνηηθέο θαη πιεηνλνηηθέο νκάδεο καζαίλνπλ ε κία απφ 

ηελ άιιε θαη αληαιιάζζνπλ επηκέξνπο πηπρέο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο.  

 Εεηήκαηα φπσο ε κεηαλάζηεπζε θαη ε έληαμε πνιηηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο 

θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε, δηεζλψο θαη ζηελ Δπξψπε. Όζνλ 

αθνξά δε ηελ ΔΔ, ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο 

πξνθιήζεηο σο πξνο ηελ έληαμε πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ πνπ κφιηο πξνζθάησο θαινχληαη λα δηαρεηξηζζνχλ ην 

θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο αιιά θη εθείλσλ πνπ επί δεθαεηίεο, αιιά φρη πάληα 

ηθαλνπνηεηηθά, έρνπλ αληηκεησπίζεη ηηο πξνζθιήζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο 

                                                           
26 Ο φξνο «έληαμε» (integration) ζηελ ειιεληθή γιψζζα απαληηέηαη θαη σο «ελζσκάησζε».  
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έληαμεο. Οη πνιηηηθέο έληαμεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ θξάηνο ζε θξάηνο αλαιφγσο ηηο 

παξαδφζεηο θαη ηηο ζεζκηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπο, ελψ ε ΔΔ αλαπηχζζεη θνηλέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ έληαμε θαη πξνσζεί ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ
27

. 

H θαηαγσγή ηνπ φξνπ έληαμε απνδίδεηαη ζηνλ E.Durkheim (integration) θαη 

ζπγθεθξηκέλα επξίζθεηαη σο αλαθνξά ζην βηβιίν ηνπ Οη θνηλσληθέο αηηίεο ηεο 

απηνθηνλίαο (Lesuicide, 1897). Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη κε δχν ζεκαζίεο: ε πξψηε 

αθνξά ηελ έληαμε ηεο θνηλσλίαο (integration de la societé) κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζχζηαζεο θαη ηεο δηαηήξεζήο ηεο θαη ε άιιε ηελ έληαμε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία 

(integration à la societé). ηε ζπλέρεηα ν φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε ρνιή ηνπ 

ηθάγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ ην βηβιίν ησλ W.Thomas&F.Znaniecki (1918-

1920) O πνισλόο ρσξηθόο (The Polish Peasant in Europe and America) φπνπ ν φξνο 

έληαμε ζπλδέεηαη γηα πξψηε θνξά κε ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ λέα θνηλσλία. Σν έξγν απηφ ζηάζεθε ν πξνπνκπφο ησλ εξεπλψλ γηα 

ηελ «θνηλσληθή απνδηνξγάλσζε» πνπ αλέπηπμε ζηε ζπλέρεηα ε ρνιή ηνπ ηθάγνπ, 

σο εμαζζέληζε ηεο ηζρχνο ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ αλαθνξηθά κε εθείλνπο πνπ «δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα ζεβαζηνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία είραλ θχγεη θαη 

δελ κπνξνχζαλ αθφκα λα πηνζεηήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είραλ 

εγθαηαζηαζεί» (Schnapper, 2008, 90). Καηά ζπλέπεηα, κε ηνλ φξν έληαμε εμεθξάζζε 

αξρηθψο ε θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ‗λένπ‘ πιεζπζκνχ. Δηδηθά 

ζηηο ΖΠΑ, ε κεηαλάζηεπζε ηνλ 19
ν
 θαη ηνλ 20

ν
 αηψλα ππήξμε δνκηθφο παξάγνληαο 

κεηαθνξάο ‗πνιηηηζκψλ‘ απφ άιιεο επείξνπο θαη ζχζηαζεο λέσλ θνηλσληψλ. 

Εεηήκαηα, επνκέλσο, φπσο απηά ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο, ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο «θνηλσληθήο απνδηνξγάλσζεο» θαηαλνήζεθαλ θαη 

εξκελεχζεθαλ σο απνηέιεζκα ηεο κεηαλάζηεπζεο.  

 Ζ ζρνιή ηνπ ηθάγνπ ζπλέβαιιε ζηε δηάδνζε ησλ φξσλ‗ έληαμε‘ θαη 

‗αθνκνίσζε‘ ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα πξηλ αθφκα γίλνπλ γλσζηνί ζηηο 

δεκφζηεο πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο. Απηνί νη 

δχν φξνη αλαπηχρζεθαλ σο επί ην πιείζησλ ζηηο ΖΠΑ (αθνκνίσζε) θαη ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε (έληαμε) θαη αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο, ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλσλία ππνδνρήο θαη ζηελ θνηλσληθή 

αιιαγή πνπ αθνινπζεί ηε κεηαλάζηεπζε  (Hamberger, 2009).  

                                                           
27 Βι. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Κνηλέο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ έληαμε, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, Σξίηε εηήζηα έθζεζε 

γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ έληαμε Βξπμέιιεο, 11.9.2007, COM(2007) 512 ηειηθφ, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0512&from=EL  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0512&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0512&from=EL


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΣΔΡΟΣΖΣΑ:  

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΒΗΧΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ 

33 

 Ο φξνο έληαμε αιιάδεη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ απφ επνρή ζε επνρή θαη 

απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία. Χζηφζν, παξακέλεη εθηφο απφ ‗ξεπζηφο‘ κνλαδηθά 

επίθαηξνο ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο επνρέο θαζψο αθνξά ηνλ ππξήλα ηεο 

θνηλσλίαο, δειαδή ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ππφ ην 

πξίζκα ηνπ δηαθπβεχκαηνο ηεο επηαμίαο, ηεο επξπζκίαο αιιά θαη ηεο 

λνεκαηνδφηεζεο κηαο επξείαο ηάμεο πξαγκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή δνκή 

θαη ηελ θνηλσληθή δξάζε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε έληαμε είλαη έλα δηαξθέο θαη 

ζπλερέο ζρέδην, θπξίσο απφ πιεπξάο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Γεληθφηεξα, ε έληαμε 

αλαθέξεηαη ζε δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο πνπ σζνχλ ζε αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

αιιαγέο. Ζ θχζε, ε ηαρχηεηα θαη ε θαηεχζπλζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

επεξεάδνληαη φρη κφλν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ αιιά θαη απφ ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πιαίζην. 

 

15.3.1. Γηαζηάζεηο θαη δείθηεο ηεο έληαμεο 

Μνινλφηη δελ ππάξρεη απφιπηε ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο έληαμεο, 

νξηζκέλνη ηνκείο πξνζδηνξίδνληαη σο πεγέο βαζηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

επηηπρίαο ηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εθπαίδεπζε, ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ε ζηέγαζε, ε πξφζβαζε ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ε 

ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζην πιαίζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Έληαμε θαη ηελ Αζθάιεηα επηιέρζεθαλ 18 

ππνζρφκελεο ‗ιχζεηο‘ γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

πγθεθξηκέλα, απφ έλα ζχλνιν 95 αηηήζεσλ, 52% εζηίαζαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ηελ νηθνλνκηθή έληαμε, 20% ζηελ θνηλσληθή ελδπλάκσζε, 19% ζηνλ δηαπνιηηηζκηθφ 

δηάινγν θαη ηελ πνιηηηζκηθή ζπκκεηνρή, 5% ζηε ζπκκεηνρή ζηε (ηνπηθή) δεκφζηα 

δσή, θαη ην 4% ζηε γξαθή θαη ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

(EPIM, 2019). 

 Πξνζεγγίδνληαο ην ζέκα ηεο έληαμεο πεξηζζφηεξν ηαμηλνκεηηθά, 

ζεκεηψλνληαη ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο δεηθηψλ (Boswell, 2003): 

1. Πολιηιζμικοί (γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, κεξηθή θαηαλφεζε 

ηεο θνηλσλίαο ηεο θαη ζεβαζκφο ησλ βαζηθψλ ηεο θαλφλσλ). 

2. Κοινωνικοί (ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε βαζηθνχο θνηλσληθνχο 

ζεζκνχο). 

3. Οικονομικοί (πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απαζρφιεζε).  

4. Πολιηικοί (ηζνδπλακεί κε ην ηειηθφ ζηάδην ηεο έληαμεο – ην δηθαίσκα ςήθνπ, 
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ην νπνίν ζπλήζσο απνθηάηαη κέζσ ηεο πνιηηνγξάθεζεο). 

 

Eπηπξφζζεηα, ν Rinus Penninx (2005) έρεη αλαπηχμεη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο 

έληαμεο πνπ ζεσξνχληαη πιένλ θιαζηθέο απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ: 

 

1. Νομική / πολιηική διάζηαζη: Αλαθέξεηαη ζηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

κεηαλαζηψλ, εάλ (εχθνια ή φρη) κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηζαγέλεηα, θαη ελ 

γέλεη εάλ ζεσξνχληαη κέιε ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο. 

2. Κοινωνική / οικονομική διάζηαζη: Αθνξά ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

δηθαηψκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ θηήζε ηζαγέλεηαο: π.ρ. εάλ νη κεηαλάζηεο 

έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηηο απηφρζνλεο εξγαδφκελεο, πξφζβαζε ζε 

θνηλσληθή αζθάιεηα, επηδφκαηα αλεξγίαο θ.ά. 

3. Πολιηιζμική / θπηζκεςηική δικαιώμαηα διάζηαζη: Αθνξά ηα δηθαηψκαηα 

ησλ κεηαλαζηψλ σο πξνο ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα νξγαλσζνχλ θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ απξφζθνπηα ζε πνιηηηζκηθέο, εζλνηηθέο/εζληθέο ή ζξεζθεπηηθέο 

νκάδεο.   

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ζε ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ 

ν R. Penninx πξνζζέηεη, ζηελ ήδε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηελ έληαμε, δχν 

θεληξηθά εξσηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε ιακβάλνληαο ππφςε ην ξφιν ησλ θξαηψλ 

απνζηνιήο: πξψηνλ, ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηεζληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ηεο έληαμεο; Γειαδή, φζν πην εζηηαζκέλνη είλαη νη κεηαλάζηεο ζηελ 

ρψξα θαηαγσγήο, ηφζν ιηγφηεξν ππνζηεξίδνπλ ή θαη αλαγλσξίδνπλ σο ρψξα 

δηακνλήο ηε ρψξα ππνδνρήο θαη ην αληίζεην; Γεχηεξνλ, πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ 

θξαηψλ απνζηνιήο; Δίλαη νη πνιηηηθέο πξνζέγγηζήο ηνπο πξνο ηνπο κεηαλάζηεο ζην 

εμσηεξηθφ αληηπαξαγσγηθέο γηα ηηο πνιηηηθέο έληαμεο; ‗Ζ ζα κπνξνχζαλ νη κελ λα 

εληζρχνπλ ηηο δε; (Μascarenas & Penninx, 2016, ζ. 5). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είζηζηαη γηα ηνπο κεηαλάζηεο / πξφζθπγεο λα νκηινχλ νη 

‗άιινη‘: εξεπλεηέο, εκεδαπνί θαη ζπαλίσο νη ίδηνη. χκθσλα κε ηελ Ύπαηε 

Αξκνζηεία ηα εκπφδηα πνπ θπξίσο ζεσξνχλ νη πξφζθπγεο φηη αληηκεησπίδνπλ σο 

πξνο ηελ έληαμή ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη (UNHCR, 2007): 

 

 Γπζθνιίεο πνπ νθείινληαη ζηελ έιιεηςε γλψζεο ησλ ηνπηθψλ γισζζψλ θαη 

ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. 
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 Γηαθξίζεηο θαη απξεπείο ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο αιινδαπνχο. 

 ‗Έιιεηςε θαηαλφεζεο απφ ηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο γηα ηελ εηδηθή θαηάζηαζε 

ησλ πξνζθχγσλ. 

 Φπρνινγηθή επίδξαζε ηεο παξαηεηακέλεο ‗αδξάλεηαο‘/αλαζθάιεηαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ εμέηαζεο ηεο αίηεζεο αζχινπ. 

 

 Ζ έληαμε ελέρεη ζεκαληηθφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο, θαζψο νη πξφζθπγεο 

θαη νη κεηαλάζηεο δελ ζπληζηνχλ κηα εληαία θαη αδηαθνξνπνίεηε νκάδα. πλεπψο, 

είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ηφζν νη πνιηηηθέο ηεο έληαμεο λα είλαη θαηά ην κέηξν 

ηνπ δπλαηνχ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (θχιν
28

, εζληθή νκάδα θαηαγσγήο, εθπαηδεπηηθφ επίπεδν) 

θαζψο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία φπνπ δηαβηνχλ (χπαξμε δνκηθψλ επθαηξηψλ 

ζηελ ηνπηθή/επξχηεξε 

θνηλσλία). εκεηψλεηαη δε, φηη 

ην ζέκα ηεο θπιήο ή θαη 

εζληθήο/εζλνηηθήο θαηαγσγήο 

δελ έρεη ιάβεη κεγάιε 

πξνζνρή ζηε κειέηε ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ 

πξνζθχγσλ, αλ θαη αμίδεη 

πεξαηηέξσ κειέηε (Βernstein 

& Dubois, 2018).  

 Όια ηα παξαπάλσ 

ζπληζηνχλ φρη κφλν ζχλζεηεο 

αιιά θαη ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο. Ζ έληαμε απαηηεί 

ρξφλν θαη πξαγκαηψλεηαη ζε 

θάζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 

άθημε ησλ αλζξψπσλ ζε κία πεξηνρή, ηελ ππνδνρή ηνπο, ηηο αιιεπάιιειεο ζέζεηο θαη 

ξφινπο πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ηελ κεξηθή ή νιηθή απνδνρή ησλ ζέζεσλ θαη ησλ 

ξφισλ απηψλ ζε θάζε δηαθνξεηηθή ζηηγκή απφ ηελ θνηλσλία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ 

είλαη ξεαιηζηηθφ ηα θνηλσληθά δεηνχκελα λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη πνιιά θαη 

                                                           
28 Δηδηθά γηα ηε γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα θαη ηηο πνιηηηθέο έληαμεο βι. Σζίγθαλνπ & Μαξάηνπ-Αιηκπξάληε, 

Γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα: Οδηθφο ράξηεο πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο, 2014. 

Οξηζκόο: χκθσλα κε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή 

γηα ηελ Έληαμε, σο θνηλσληθή έληαμε νξίδεηαη 

ε δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη ακνηβαίαο 

πξνζαξκνγήο ησλ κεηαλαζηψλ/ κεηαλαζηξηψλ, 

ησλ αηηνχλησλ/αηηνπζψλ θαη δηθαηνχρσλ 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηεο θνηλσλίαο 

ππνδνρήο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία θνηλσληψλ 

κε ηζρπξή ζπλνρή θαη ηελ επίηεπμε ηεο 

ζπλχπαξμεο κε φξνπο εηξήλεο θαη 

αιιεινθαηαλφεζεο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή θαη 

νη δχν πιεπξέο, αιινδαπνί θαη εκεδαπνί, 

δηαηεξνχλ έλαλ ελεξγεηηθφ ξφιν θαζ‘ φιε ηε 

δηαδηθαζία. Δμάιινπ, νη πξφζθαηεο εμειίμεηο 

ζηελ ράξαμε πνιηηηθψλ παγθνζκίσο 

αληηκεησπίδνπλ ηελ έληαμε σο θάηη ζην νπνίν 

φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ζπκκεηέρνπλ θαη 

γηα ην νπνίν ππάξρεη θνηλή επζχλε (Clarsley & 

Spencer, 2019). 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

36 

απαηηεηηθά ηφζν γηα ηνπο αιινδαπνχο φζν θαη γηα ηνπο εκεδαπνχο. Ζ θνηλσληθή 

ζπκβίσζε ελέρεη εχζξαπζηεο ηζνξξνπίεο γη‘ απηφ θαη ε έληαζε ηεο απαίηεζεο ‗νη 

άιινη λα γίλνπλ ζαο εκάο‘, δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί εηο βάξνο κηαο ήπηαο θαη ελ 

επζέησ ρξφλν έληαμεο, πνιιψ δε κάιινλ φηαλ ε ρψξα ππνδνρήο αδπλαηεί ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ λα δηαζθαιίζεη έλα ειάρηζην επίπεδν αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο γηα 

ηνπο ‗λενεηζεξρφκελνπο‘ (Υξηζηφπνπινο, 2013, ζ. 67).
29

 

 

1.5.4. Αθνκνίσζε 

Άιια επίπεδα ζπκκεηνρήο δηαθνξεηηθψλ εζλνηηθψλ / εζληθψλ / θπιεηηθψλ 

ζηελ θνηλσλία είλαη ε 

αθνκνίσζε (assimilation). 

Οη κεηαλάζηεο πξέπεη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηα δηαθξηηηθά 

γισζζηθά, πνιηηηζκηθά ή 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο θαη λα θαηαζηνχλ 

αδηαίξεηνη απφ ηνλ θπξίαξρν 

πιεζπζκφ. Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο αθνκνίσζεο νλνκάδεηαη ζπγρψλεπζε 

(amalgamation) ζην νπνίν είλαη δχζθνιν λα μερσξίζεη θαλείο ηηο πξνεγνχκελα 

επδηάθξηηεο εζλνηηθέο νκάδεο. Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ηεο αθνκνίσζεο 

είλαη ην νλνκαδφκελν κεηαθνξηθά σο «ρσλεπηήξη» (melting pot) πνπ ραξαθηεξίδεη 

κεγάιν ηκήκα ηεο θνηλσλίαο ησλ Ζ.Π.Α.
30

. ηνλ αληίπνδα ηνπ «ρσλεπηεξίνπ» 

ππάξρεη ην νλνκαδφκελν σο «δνρείν ζαιάηαο» (salad bawl), πνπ σο ‗κνληέιν‘ 

εκπίπηεη ζηελ πινπξαιηζηηθή παξάδνζε δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. ηελ 

πεξίπησζε απηή δεκηνπξγείηαη έλα κίγκα δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ αιιά θάζε 

πνιηηηζκφο δηαηεξεί ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα πξνζζέηνληαο ζηε γεχζε ηνπ ζπλφινπ. Ο 

πινπξαιηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ακνηβαίν ζεβαζκφ εθ κέξνπο φισλ ησλ 

πνιηηηζκψλ, ηφζν θπξίαξρσλ φζν θαη ππνδεέζηεξσλ, δεκηνπξγψληαο έλα 

πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ απνδνρήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν πξαγκαηηθφο 

πινπξαιηζκφο είλαη έλαο δχζθνινο ζηφρνο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί. ε θάζε 

                                                           
29 Ο νξηζκφο απηφο επξίζθεηαη ζην θείκελν «Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Έληαμε» (αλαξηεκέλν θείκελν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

πξψελ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, Ηνχληνο 2019, https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/Β6.-

Δζληθή-ηξαηεγηθή-2019.pdf 

30 Πξάγκαηη ην «ρσλεπηήξη» εθθξάδεη κεξηθέο απφ ηηο φςεηο ηεο αθνκνίσζεο ζηηο Ζ.Π.Α., σζηφζν, ν «αγγιηθφο πνιηηηζκφο» 

θπξηάξρεζε θαη κφλν ελ κέξεη αληαλαθιά ηελ επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ 

βνξεηνακεξηθαλψλ ζηηο Ζ.Π.Α. (Giddens, 2002, ζ. 334). 

Οξηζκόο: H αθνκνίσζε αλαθέξεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ νκάδεο κε 

δηαθξηηέο ηαπηφηεηεο ζπγρσλεχνληαη 

πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά θαη απνθηνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο. 

https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/Β6.-Εθνική-Στρατηγική-2019.pdf
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/Β6.-Εθνική-Στρατηγική-2019.pdf
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πεξίπησζε απηφ πνπ δελ πξέπεη ζπκβεί είλαη ν πιήξεο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ 

πνιηηηζκψλ ησλ πξνζθχγσλ / κεηαλαζηψλ θαη απηνχ ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο. 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο παξαηεξείηαη κία 

έληνλε ‗πνιεκηθή‘ φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ φξσλ (έληαμε, αθνκνίσζε, 

πινπξαιηζκφο θ.ά.), ε νπνία ζπρλά δελ αθνξά ηελ νπζία αιιά ηηο ιέμεηο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο θξαηνχζεο πνιηηηθέο ηδέεο (Schnapper, 2008, ζ. 40). 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα δηαθξίλνπκε κεηαμχ ηεο έληαμεο «σο 

δεηνχκελν ή απνηέιεζκα δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ηεο ελζσκάησζεο σο 

επηζηεκνληθνχ φξνπ πνπ εθθξάδεη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία θαη εκπεξηέρεη 

πεξηγξαθή θαηαζηάζεσλ θαη αλάιπζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ» (Schnapper, 2008, ζ. 

55). 

 

1.5.5. Δπηπνιηηηζκόο θαη επηπνιηηηζκηθή πίεζε 

Ο επηπνιηηηζκφο (acculturation) (Ward, Bochner, & Furnham, 2001, pp. 43-

44)  ζπληζηά κηα δπλακηθή θαη φρη κηα ζηαηηθή δηαδηθαζία θαη αθνξά ηε 

δηαπνιηηηζκηθή κεηάβαζε απφ ηνλ έλαλ πνιηηηζκφ ζηνλ άιιν σο έλα ζεκαληηθφ 

γεγνλφο ζηε δσή ελφο αηφκνπ 

πνπ πεξηιακβάλεη 

αζπλήζηζηεο αιιαγέο θαη λέεο 

κνξθέο δηαπνιηηηζκηθήο 

επαθήο. Οη αιιαγέο απηέο 

κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο 

πξνθιεηηθέο, ρανηηθέο ή 

απνπξνζαλαηνιηζηηθέο. 

Χζηφζν ηα άηνκα είλαη 

ζπαλίσο εμνπιηζκέλα, 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο κεηάβαζεο, λα αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ή λα δηαρεηξηζηνχλ κε επάξθεηα έλα επξχ θάζκα απαηηεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη λέα, κε νηθεία πξφηππα θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Aλάινγα κε 

ηηο επηκέξνπο πξνζεγγίζεηο, ε θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε φξνπο 

εμνπζελσηηθνχ ζηξεο ή ειιείκαηνο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ηφζν νη πξνζσπηθνί παξάγνληεο φζν θαη νη πεξηζηαζηαθνί απαηηνχλ 

γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζπκπεξηθνξηθή αληαπφθξηζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

Oξηζκόο: Ο επηπνιηηηζκφο αλαθέξεηαη ζε 

αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο 

δηαξθνχο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αηφκσλ 

δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ αξρηθνχ 

πνιηηηζκηθνχ κνηίβνπ ηνπ επηπνιηηηδφκελνπ 

(πνιηηηζκφο θαηαγσγήο) ή ηνπ γεγελνχο 

πιεζπζκνχ ή θαη ησλ δχν πιεπξψλ (Berry, 

1997). 
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άγρνπο θαη ηελ απφθηεζε ησλ εηδηθψλ εθείλσλ δεμηνηήησλ πνπ πξνυπνζέηεη ν λένο 

πνιηηηζκφο. ην καθξνεπίπεδν νη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο 

θαη ελ γέλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ κε βάζε ηνλ λέν πνιηηηζκφ είλαη ζεκαληηθνί 

θαη πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο ππνδνρή,ο φπσο 

νη ζηάζεηο απέλαληη ζε άιιεο απφ ηελ θπξίαξρε εζληθή/εζλνηηθή/πνιηηηζκηθή νκάδα. 

Οκνίσο, ζην κηθξνεπίπεδν, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν 

θαη ζρεηίδνληαη κε παξάγνληεο φπσο ε γισζζηθή ηθαλφηεηα, ε αηνκηθή ηαπηφηεηα, νη 

ζρέζεηο ηεο εζσ-νκάδαο θαη ε ππνζηήξημε πξνο ηα κέιε ηεο. Σα αλσηέξσ 

ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο επηπνιηηηζκηθήο πίεζεο (acculturation 

strain/stress) πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ςπρνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πξνθιήζεηο 

πξνζαξκνγήο θαη ελζσκάησζεο ζηνλ λέν πνιηηηζκφ. 

 

1.5.6. Πνιηηηζκηθό ζνθ 

ρεδφλ φινη/εο φζνη/εο πεξλνχλ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο ηεο ρψξαο 

φπνπ γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ βηψλνπλ πνιηηηζκηθφ ζνθ (culture shock). Γηα 

παξάδεηγκα, θνηηεηέο/ηξηεο ζην πιαίζην αληαιιαγήο, νκνγελείο, κεηαλάζηεο θαη 

πξφζθπγεο αθφκα θαη ηνπξίζηεο έρνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζνθ ζε 

κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ. πρλά δελ ρξεηάδεηαη θάπνην/αο λα εγθαηαιείςεη ηε 

ρψξα ηνπ/ηεο γηα λα βηψζεη ην πνιηηηζκηθφ ζνθ. Αξθεί π.ρ. λα αιιάμεη εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη λα έξζεη αληηκέησπνο/ε κε κηα δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα απφ εθείλε κε 

ηελ νπνία ήηαλ εμνηθεησκέλνο/ε. Σν πνιηηηζκηθφ ζνθ αθνξά ην : 

«1. Σν μάθληαζκα θαη ηε δπζθνιία πξνζαξκνγήο θαηά ηελ επαθή κε 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο λέεο θαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ έρεη 

θαλείο θνηλσληθνπνηεζεί. 2. Σε δπζθνιία αλαπξνζαξκνγήο ζηηο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ ελφο αηφκνπ πνπ έρεη εθηεζεί γηα πνιχ 

θαηξφ ζε εληειψο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο» (Σζανχζεο, 1987, p. 226).  

O φξνο εκθαλίζηεθε ζηε βηβιηνγξαθία πξψηε θνξά απφ ηνλ Kalvero Oberg, 

ην 1960 σο ην άγρνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απψιεηα φισλ ησλ γλσζηψλ ζεκείσλ θαη 

ζπκβφισλ καο ηεο θνηλσληθήο επαθήο. Απηά ηα ζεκάδηα ή ηα ζπλζήκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο ρίιηνπο θαη έλαλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνζαλαηνιηδφκαζηε 

ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Oberg, 1960). 

Σα πέληε ζηάδηα ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζνθ (Pedersen, 1995): 

1. Μήλαο ηνπ κέιηηνο (Honeymoon stage): πεξηέξγεηα θαη ελζνπζηαζκφο φπσο 
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ηνπξίζηαο, ελψ νη ξίδεο ηνπ αηφκνπ παξακέλνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο. 

2. Έιιεηςε αίζζεζεο πξνζαλαηνιηζκνύ (disorientation): 

απνζχλζεζε/απνδφκεζε ζρεδφλ φισλ φζα κέρξη πξφηηλνο ήηαλ γλσζηά θαη νηθεία. Σν 

άηνκν βηψλεη πηεζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν 

άηνκν αηζζάλεηαη απνπξνζαλαηνιηζκέλν, αλεπαξθέο θαη ελνρνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ. 

3. Ομπζπκία θαη ερζξόηεηα (irritability and hostility): Toάηνκν βηψλεη ζπκφ θαη 

επαλαηνπνζεηείηαη απέλαληη ζηε λέα θνπιηνχξα, ε νπνία πξνθαιεί δπζθνιίεο θαη 

αίζζεζε αλεπάξθεηαο απφ πιεπξάο ηνπ. 

4. Πξνζαξκνγή θαη ελζσκάησζε (adjustment and integration): Toάηνκν 

αξρίδεη λα πηνζεηεί λέα πξφηππα θαη λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζην λέν πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ. Όιν θαη πεξηζζφηεξν ην άηνκν αλαγλσξίδεη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ. 

5. Γηπνιηηηζκηθόηεηα (bicultarity): Σν άηνκν απνθηά άλεζε θαη επρέξεηα θαη 

ζηνπο δχν πνιηηηζκνχο. 

Ζ δηάξθεηα θαη ε έθηαζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζνθ επεξεάδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο 

θάησζη πξνυπνζέζεηο (Furnham & Bochner, 1982, p. 171):  

 

(1) Πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο – Γηαθνξέο   κεηαμχ ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ μέλνπ πνιηηηζκνχ. 

Γεδνκέλνπ φηη νη δηαθνξέο απηέο είλαη πνιπδηάζηαηεο, νη πνιηηηζκνί κπνξεί λα είλαη 

πνιχ παξφκνηνη ζε έλαλ παξάγνληα θαη δηαθνξεηηθνί ζε άιινπο 

(2) Αηνκηθέο δηαθνξέο –Γηαθνξέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα 

αληηκεηψπηζεο λέσλ πεξηβαιιφλησλ. Δδψ πεξηιακβάλνληαη θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο, φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ζηξψκα θαη 

ε εθπαίδεπζε. 

 (3) Ζ εκπεηξία ηεο παξακνλήο - Οη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ νη λενθεξκέλνη ζε έλα 

θαηλνχξγην πεξηβάιινλ θαη ε κεηαρείξηζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο 

ππνδνρήο επεξεάδνπλ έληνλα ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο. 

 

 

Οξηζκόο: Ο απνπξνζαλαηνιηζκφο ηνπ αηφκνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επαθή ηνπ 

κε έλαλ άγλσζην θαη αζπλήζηζην ηξφπν δσήο (Macionis & Plummer, 1997, p. 

125). Με ηελ επξχηεξε έλλνηα πνιηηηζκηθφ ζνθ κπνξεί λα ππάξμεη θάζε θνξά 

πνπ έλα άηνκν έξρεηαη αληηκέησπν κε κία λέα θαηάζηαζε ε νπνία δελ 

πεξηιακβάλεη νηθεία θαη αλαγλσξίζηκα γηα ην άηνκν ζηνηρεία. 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

40 

 

1.5.7. Πνιηηηζκηθή ζπλεηδεηνπνίεζε 

Ζ ηθαλφηεηα πνπ αλαπηχζζεη ζηαδηαθά ην άηνκν λα αμηνινγεί θαη λα θξίλεη 

ηηο πξαθηηθέο, ηηο απφςεηο θαη ηα πιηθά αγαζά πνπ ‗παξάγεη΄ ηφζν ν ‗νηθείνο‘ φζν θαη 

ν ‗μέλνο‘ πνιηηηζκφο είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία θαη απνθηάηαη ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Απνηειεί, ελ πνιινίο, κηα ‗απνθάιπςε‘ ηνπ αηφκνπ γηα ηνπο δχν (ή πεξηζζφηεξνπο) 

πνιηηηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ππφ ην θσο 

ηεο νπνίαο ηνπο πξνζεγγίδεη, ηνπο λνεκαηνδνηεί θαη ηνπο εξκελεχεη εθ λένπ. 

χκθσλα κε ηνλ Baker (Baker, 2011, p. 203) δηαθξίλνληαη ηξία επίπεδα 

πνιηηηζκηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο (cross-cultural awareness): 

1. Βαζηθή πνιηηηζκηθή ζπλεηδεηνπνίεζε: γεληθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ 

πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη πνιηηηζκνί ζηελ επηθνηλσλία ηε ‗δηθηά‘ καο θαη ησλ ‗άιισλ‘. 

2. Πξνρσξεκέλε πνιηηηζκηθή ζπλεηδεηνπνίεζε: ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ πνιηηηζκψλ. 

3. Γηαπνιηηηζκηθή ζπλεηδεηνπνίεζε: ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ησλ 

πνιηηηζκψλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. 

 

 

 

 

Οξηζκόο: Ζ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ θαλφλσλ πνπ νδεγεί ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζπγθξίλεη θαη λα δηακεζνιαβεί κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ θαλφλσλ πνπ είλαη παξφληεο ζηελ δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία 

(Baker, 2011, p. 200) 
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Μειέηε 

Πεξίπησζεο

 
  

ΠΟΛΗΣΔ ΣΡΗΧΝ ΞΔΥΧΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

 

1. Φηάλεηε απφ ηξεηο μερσξηζηέο ρψξεο γηα κία ζπλάληεζε κε εθπξνζψπνπο ηνπ Διιεληθνχ 

Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ. Πξέπεη λα γλσξηζηείηε κε φζνπο 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο απφ ηηο άιιεο δχν ρψξεο κπνξείηε, ζπζηήλνληαο ηνλ εαπηφ 

ζαο θαη αλνίγνληαο ζχληνκεο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ζαο. 

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ 
2. Αθνπγθξάδεζζε απφ θνληά ηηο ζπδεηήζεηο 

Μνίξαζκα θαξηψλ – δελ απνθαιχπηεηαη ηη αλαγξάθεηαη ζηηο θάξηεο έσο θαη ην ηέινο 

ηνπ παηρληδηνχ 

 

Δξσηήζεηο /δηαδηθαζία: 

1. Πεξηγξαθή ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ άιιε ρψξα (επίζεηα) 

-νη θφθθηλνη ηνπο θίηξηλνπο θαη νη άζπξνη ηνπο θίηξηλνπο 

-νη άζπξνη ηνπο θφθθηλνπο θαη νη θίηξηλνη ηνπο θφθθηλνπο 

-νη θίηξηλνη ηνπο θφθθηλνπο θαη ηνπο άζπξνπο 

 

2. Δξσηήζεηο: 

 Ση κάζαηε απφ ηηο άιιεο θνπιηνχξεο; 

 Ση ξφιν έπαημε ε θπζηθή επαθή ζε εζάο; 

 Ση πξνθάιεζε (ή ηη ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη) ζπγθξνχζεηο; 

 Τπήξραλ νκνηφηεηεο κε ηε δηθή ζαο θνπιηνχξα; 

 Πψο λνηψζαηε φζν ζπκκεηείραηε ζην παηρλίδη; 

 Ση πξνζέμαηε φζν παξαηεξνχζαηε ην παηρλίδη; (ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ) 

 

ην ηέινο απνθαιχπηεηαη ηη γξάθνπλ νη θάξηεο. 

1. Έξρεζαη απφ ηελ Άζπξε Υψξα. νπ αξέζεη λα ζπλαληάο αλζξψπνπο θαη εθθξάδεηο ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ζνπ θάλνληαο πνιιέο ρεηξνλνκίεο. Όηαλ ζπλαληάο θάπνηνλ, αγγίδεηο ηνπο ινβνχο 

ησλ απηψλ ζνπ θαη ππνθιίλεζαη γηα λα πεηο «γεηα» επγεληθά. 

2. Έξρεζαη απφ ηελ Κίηξηλε Υψξα. ηε ρψξα ζνπ νη άλζξσπνη επγεληθά αιιά ζπλερφκελα αγγίδνπλ 

o έλαο ην κπξάηζν ηνπ άιινπ, φηαλ κηινχλ κεηαμχ ηνπο. αο αξέζεη λα ζπλαληάηε μέλνπο αιιά 

απνθεχγεηε ηνπο αλζξψπνπο απφ ηελ Άζπξε Υψξα. 

3. Έξρεζαη απφ ηελ Κφθθηλε Υψξα. νπ αξέζεη λα ζπλαληάο μέλνπο αιιά απερζάλεζαη λα ζε 

αγγίδνπλ άγλσζηνη. ηε ρψξα ζνπ ζπαλίσο θνηηάεη ν έλαο ηνλ άιιν ζηα κάηηα θαη πάληα 

απνθεχγεηε λα θνηηάηε ζηα κάηηα ηνλ άιινλ φηαλ ζπλαληηέζηε γηα πξψηε θνξά. 
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Δξσηήζεηο γηα ζθέςε 

 

 

 

1. Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ πνιηηηζκνχ θαη θνηλσλίαο; 

2. Τπάξρεη ζήκεξα θαη‘αλαινγία κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 

έλαο παγθφζκηνο πνιηηηζκφο; 

3. Θεσξείηε φηη νη επξσπατθέο πνιηηηζκηθέο αμίεο αιιάδνπλ; Αλ 

φρη, γηαηί; Αλ λαη, πψο θαη γηα πνηνλ ιφγν; 

4. Θεσξείηε φηη ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα ελφο αηφκνπ απνηειεί 

ζήκεξα κία έλλνηα κε ζηηβαξφ ή ξεπζηφ πεξηερφκελν; 

5. Γηα πνηνπο ιφγνπο απηνλφεηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

/ αηφκσλ απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη επεξεάδνπλ ηελ 

θαζεκεξηλή καο δσή; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

2. Αλαπαξαζηάζεηο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εηεξόηεηα: H πξόζιεςε ηνπ 

«Άιινπ» 

 

Έλλνηεο-θιεηδηά 

 

Πεγή: Καζηκάηε, Γ., . Γεσξγνχια, Μ. Παπατσάλλνπ, Η. Πξάληαινπ (2015). Κνηλσληνινγία. Αζήλα: 

ΗΣΤΔ ΓΗΟΦΑΝΣΟ. 

 

2.1.Κνηλσληθέο ζηάζεηο 

Oη ζηάζεηο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

αηφκνπ θαη ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη κέζα απφ ηε κειέηε ηνπο 

θαζίζηαηαη εθηθηή ε εξκελεία, ε πξφβιεςε θαη, σο έλα βαζκφ, ν έιεγρφο ηνπο 

(Κνθθηλάθε, 2006, ζ. 92).Ο φξνο attitude «πξνήιζε από ηε ιαηηληθή ιέμε aptitudo πνπ 

ζεκαίλεη ηθαλόηεηα (fitness), γη’ απηό θαη θαηά ηελ αξρηθή ρξήζε ηνπ όξνπ κηα ζηάζε 

εζεσξείην όηη θαζηζηά θάπνηνλ ηθαλό λα εκπιαθεί ζηελ εθηέιεζε ελόο έξγνπ» 

(Μηραινπνχινπ, 2002, ζ. 11). Οη θνηλσληθέο ζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ «θνηλή γλψκε» 

 ηεξεόηππα: Απζαίξεηεο, ππεξαπινπζηεπκέλεο θαη γεληθεπκέλεο (ζεηηθέο 

ή/θαη αξλεηηθέο αληηιήςεηο. 

 Πξνθαηαιήςεηο: Δθ ησλ πξνηέξσλ αξλεηηθά δηακνξθσκέλε γλψκε, θξίζε 

ή ζηάζε, ρσξίο ηε ζε βάζνο έξεπλα ησλ πξαγκάησλ. 

 Ραηζηζκόο: πζηεκαηηθή πξνθαηάιεςε έλαληη κηαο θπιεηηθήο, εζληθήο, 

θνηλσληθήο, ζξεζθεπηηθήο θηι. νκάδαο πνπ εθδειψλεηαη κε ηε δπζκελή 

δηάθξηζε, ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ κειψλ 

ηεο. 

 Δζληθηζκόο: Ζ θαλαηηθή εμχκλεζε θάζε φςεο ηεο εζληθήο δσήο, ε νπνία 

ππνηηκά θαη θαηαπνιεκά θάζε ζηνηρείν πνπ αλαπαξίζηαηαη σο «μέλν». 
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απνηεινχλ δηαθνξεηηθή έλλνηα, αλ θαη πνιιέο θνξέο ζηε βηβιηνγξαθία θαηαγξάθεηαη 

ελαιιαγή ησλ δχν φξσλ ζην ίδην θείκελν, ρσξίο λα απνζαθελίδεηαη ην αθξηβέο 

πεξηερφκελφ ηνπο.  

 Πνιινί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο θνηλήο 

γλψκεο, θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο ηεο δηαδηθαζίαο παίδεη 

θαη δηαθνξεηηθφ ξφιν (Hoffman&al., 2007) Γη‘ απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

παξάγνληεο, φπσο νη πξνδηαζέζεηο, ε ρξήζε ησλ Μ.Μ.Δ., ε δηαπξνζσπηθή ζπδήηεζε 

θαζψο θαη ε πξφζιεςε ηεο άπνςεο πνπ έρεη ε θνηλφηεηα γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα. Όζνλ αθνξά ην ζζέλνο ηνπο
31

, απηφ πνηθίιεη. Οη ζηάζεηο κπνξεί λα είλαη 

εθήκεξεο ή ηδηαίηεξα αλζεθηηθέο ζε δηάθνξεο πεηζηηθέο εθθιήζεηο (RobertsJ.V. 

&Hough, 2002, p. 17). Χζηφζν, νη αμηνινγήζεηο ελφο αηφκνπ γηα έλα δήηεκα ή έλα 

πξφζσπν κπνξεί λα αιιάδνπλ γξήγνξα, φζν πξνζηίζεληαη λέεο πιεξνθνξίεο. 

Αληίζεηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ κεηαζρεκαηίδνληαη 

πην δχζθνια (Ajzen, 1988, p. 7).  

 ρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ ζηάζεσλ ζηελ ζπκπεξηθνξά, νη 

κειεηεηέο ζπρλά δελ ζπλαηλνχλ κεηαμχ ηνπο, ζεσξψληαο φηη είηε νη ζηάζεηο είλαη έλαο 

απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά είηε φηη κπνξεί λα κελ 

νδεγνχλ ζε πξάμε, δειαδή, λα κελ απνθαιχπηνληαη πιήξσο, αθξηβψο επεηδή ε 

εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ιακβάλεη ρψξα(Jary & Jary, ρ.ε., ζζ. 60-61). Αλεμάξηεηα φκσο απφ απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο θαη φζνλ αθνξά ηελ ηειηθή επίδξαζή ηνπο ζηε ζπκπεξηθνξά, νη 

θνηλσληθνί θαλφλεο, ε εζσηεξίθεπζε ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θνηλσληθή 

έληαμε, επηδξνχλ ζε ζεκαληηθφηεξν βαζκφ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απφ 

φηη νη ζηάζεηο (Κνθθηλάθε, 2006, ζ. 134).  

 ε ζρέζε κε ηε γλψκε, «ε ζηάζε δηαθνξνπνηείηαη επεηδή είλαη πεξηζζόηεξν 

βαζηά, ιηγόηεξν νξζνινγηθή θαη παξνπζηάδεη δηάξθεηα ζπρλά πνιύ κεγάιε.  Όζν γηα ηε 

γλώκε, απηή είλαη πεξηζζόηεξν νξζνινγηθή θαη ζπληζηά κίαλ αληίδξαζε ζπκπησκαηηθή 

ή κεκνλσκέλε. Μπνξεί λα ππνζηεξίμεη θάπνηνο πσο νη ζηάζεηο είλαη ην ππόβαζξν ησλ 

γλσκώλ θαη ησλ ινηπώλ ηππνπνηεκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ» (Javeau, 2007, ζ. 105). Οη 

γλψκεο κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε αληίθαζε κε ηηο ζηάζεηο θαη ζπλδένληαη κε ζηεξεφηππα 

θαη πξνθαηαιήςεηο. 

 εκαληηθή είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ V. Price, ζην θιαζηθφ πιένλ βηβιίν Κνηλή 

                                                           
31 Σν ζζέλνο ησλ ζηάζεσλ «θαζνξίδεη ηε ρξνληθή ζηαζεξφηεηα ησλ ζηάζεσλ, ηελ αληίζηαζή ηνπο ζηελ αιιαγή θαη ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά», βι. Κνθθηλάθε,  Φ. (2006),  ζ. 121. 
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Γλώκε, γηα ηε ζρέζε κεηαμχ γλψκεο θαη ζηάζεο. Ο Price ππνζηεξίδεη φηη ε γλψκε 

είλαη παξαηεξήζηκε θαη ιεθηηθή απφθξηζε ζε θάπνην δήηεκα θαη φρη θεθαιπκκέλε 

ςπρνινγηθή δηάζεζε ή ηάζε. Γεχηεξνλ, ε ζηάζε ππνδειψλεη ζπλαίζζεκα, ελψ ε 

γλψκε ζηξέθεηαη πξνο ηε λφεζε. Σέινο, ν V.Price αλαθέξεη ε ζηάζε είλαη έλαο 

«ζπλνιηθόο, δηαξθήο πξνζαλαηνιηζκόο ζε κηα γεληθή πξάμε εξεζηζκάησλ», ζε αληίζεζε 

κε ηε γλψκε πνπ αλαθέξεηαη «ζε ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζε δεδνκέλν πιαίζην 

ζπκπεξηθνξάο» (Price, 1996, ζζ. 88-89). 

 

2.1.1. Σξηζδηάζηαην κνληέιν ζηάζεσλ  

Κάζε ζηάζε απνηειείηαη απφ ηξεηο δνκηθέο θαηεγνξίεο (Ajzen, 1988, ζζ. 4-5): 

ηηο γλσζηηθέο (πεπνηζήζεηο, ηδέεο), ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο (ζπλαηζζήκαηα, φπσο θφβνο, 

ζπκπάζεηα, κίζνο) θαη ηηο ζπκπεξηθνξηθέο (ηάζε λα πξάμεη θαλείο κε ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν). Οη πξψηεο εθθξάδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο απέλαληη ζην αληηθείκελν ηεο ζηάζεο, 

νη δεχηεξεο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ηξίηεο ηελ πηζαλή θιίζε γηα δξάζε. Ο 

δηαρσξηζκφο απηφο ππνζηεξίδεη φηη ε ζηάζε ζπληζηά πνιπδηάζηαηε θαηαζθεπή, 

σζηφζν, έρεη αζθεζεί έληνλε θξηηηθή
32

 ηνπ κνληέινπ απηνχ. Μεξηθψο 

ηξνπνπνηεκέλν, ην κνληέιν απηφ ηεξαξρείηαη θαη ε γλψζε θαη ην ζπλαίζζεκα 

ζεσξνχληαη παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο, ελψ ε θιίζε γηα ζπκπεξηθνξά παξάγνληαο 

δεχηεξεο ηάμεο.  

 

2.2.2. ηάζεηο επιθάνειαρ θαη εζωηεπικέρ ζηάζεηο 

Πνιιέο θνξέο ν ηξφπνο πνπ δνκνχληαη νη ζηάζεηο ζπκίδεη  ηζηφ  αξάρλεο. 

(Stalans, 2002, p. 18). πρλά  είλαη ελζσκαησκέλεο ζε άιιεο ζηάζεηο θαη ζπλδένληαη 

κε εηθφλεο, πεπνηζήζεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο. Κάπνηεο ζηάζεηο αλαθαινχληαη 

πην εχθνια ζηε κλήκε απφ άιιεο. χκθσλα κε ηε γλσζηηθή ςπρνινγία, ππάξρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ δχν ζηξψκαηα ζηάζεσλ ζηε κλήκε. Σν πξψην πεξηέρεη ηηο ζηάζεηο 

«επηθάλεηαο» (surface attitudes) θαη ην άιιν ηηο «εζσηεξηθέο» ζηάζεηο (inner 

attitudes). Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο πξψηεο είλαη πην εχθνιε, δηφηη ζπλδένληαη 

πεξηζζφηεξν κε πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αμίεο, νη νπνίεο ζπδεηηνχληαη ή 

απαζρνινχλ ηε ζθέςε ζπρλφηεξα. 

 

                                                           
32 Γηα παξάδεηγκα έλα άηνκν κπνξεί λα αηζζάλεηαη άβνια ζ‘ έλα λνζνθνκείν (αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα απέλαληη ζην ηαηξηθφ 

επάγγεικα) αιιά ηαπηφρξνλα λα πηζηεχεη φηη νη γηαηξνί γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηε δνπιεηά ηνπ (ζεηηθφ γλσζηηθφ ζηνηρείν) θαη λα 

ζπκθσλεί λα εγρεηξηζζεί (ζπκπεξηθνξηθφ ζηνηρείν). 
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2.2.3. Λεηηνπξγίεο ησλ ζηάζεσλ 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ νη ζηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

Katz είλαη ηέζζεξηο (Katz, 1960, p. 170): 

1. ε οπγανική, πποζαπμοζηική ή ωθελιμιζηική λειηοςπγία: επεξεαζκέλε απφ ηνλ 

Bentham, ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ, 

2. ε εγω-αμςνηική λειηοςπγία: επεξεαζκέλε απφ ηνλ Freud, απνηειεί κεραληζκφ 

πξνζηαζίαο απφ ηηο δπζθνιίεο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, 

3. ε λειηοςπγία έκθπαζηρ αξιών: αλαθέξεηαη ζηελ επραξίζηεζε πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ έθθξαζε ζηάζεσλ ζχκθσλσλ κε ην ζχζηεκα αμηψλ θαη ηελ απην-εηθφλα ηνπ 

αηφκνπ, 

4. ε γνωζιακή λειηοςπγία: αθνξά ηελ πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ησλ λνεκάησλ, ησλ 

πξνζιήςεσλ θα ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ έηζη ψζηε λα παξέρνπλ ζπλέπεηα 

θαη ζαθήλεηα γηα ην άηνκν. 

 

Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηηο ζηάζεηο είλαη ζπρλά 

ζπκπιεξσκαηηθνί ή αιιειεπηθαιππηφκελνη. Χζηφζν, θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

πεξηζζφηεξσλ νξηζκψλ είλαη φηη νη ζηάζεηο εθθξάδνπλ πάληα κηα αμηνιφγεζε γηα 

θάπνην πξφζσπν, αληηθείκελν ή θαηάζηαζε (Κνθθηλάθε, 2006, p. 93). 

 

 

 

2.2. Κνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ζην δηαηνκηθφ ή δηα-νκαδηθφ επίπεδν 

πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (Παπαζηάκνπ, 1989, ζ. 

416). Ζ έλλνηα αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Moscovici θαη ζπλδέεηαη, σο έλα βαζκφ, κε ηελ 

έλλνηα ησλ ζπιινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ Durkheim. Oη ζπιινγηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο «αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζπιινγηθή εκπεηξία ηεο νκάδαο θαη δελ είλαη 

κόλν αληηθείκελα αιιά θαη έλλνηεο πνπ εθθξάδνπλ αληηιήςεηο γηα ηε δσή θαη ηνλ 

Οξηζκόο: χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ D.Katz ε ζηάζε «είλαη ε πξνδηάζεζε ελφο 

αηφκνπ απέλαληη ζε θάπνην ζχκβνιν ή αληηθείκελν ή πιεπξά (aspect) ηνπ θφζκνπ 

ηνπ κε επλντθφ ή δπζκελή ηξφπν […] Όηαλ ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο νξγαλψλνληαη 

ζε κηα ηεξαξρηθή δνκή, ηφηε απνηεινχλ ζχζηεκα αμηψλ» (Katz, 1960, p. 168). O 

Katz, φκσο, επηρεηξεί κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε, αλαθέξνληαο φηη «φιεο νη ζηάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ πεπνηζήζεηο αιιά φιεο νη πεπνηζήζεηο δελ είλαη ζηάζεηο» (Katz, 

1960, p. 168). 
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θόζκν» (Σζανχζεο, 1987, ζ. 249) θαη ‗εθηνπίδνπλ‘ ελ κέξεη, ηελ παιαηφηεξε έλλνηα 

ηεο «ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο» πνπ είρε αλαπηχμεη ν Durkheim (Scott & Marshall, 

2005, p. 87). O Durkheim ζεσξεί φηη νη ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο «εθθξάδνπλ 

πξώηα απ’ όια θαηαζηάζεηο ηεο θνηλόηεηαο, εμαξηώληαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ζπληίζεηαη θαη νξγαλώλεηαη ε θνηλόηεηα, από ηε κνξθνινγία ηεο, από ηνπο 

ζξεζθεπηηθνύο, εζηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ζεζκνύο ηεο θ.ιπ.[…]. Οη αλαπαξαζηάζεηο 

πνπ ηελ εθθξάδνπλ [θνηλσλία] έρνπλ επνκέλσο έλα ηειείσο δηαθνξεηηθό πεξηερόκελν 

από ηηο θαζαξά αηνκηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη κπνξνύκε λα είκαζηε εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζίγνπξνη όηη νη πξώηεο πξνζζέηνπλ θάηη ζηηο δεύηεξεο»
33

. 

 χκθσλα κε ηνλ Moscovici νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο έρνπλ δχν φςεηο: 

ηελ φςε ηεο εηθφλαο θαη ηελ φςε ηεο ζεκαζίαο (κία εηθφλα ζε κία ζεκαζία θαη κία 

ζεκαζία ζε θάζε εηθφλα), γη‘ απηφ απνηεινχλ εηδηθή κνξθή ζθέςεο πνπ δηαθέξεη απφ 

ηηο ηδενινγίεο ή ηηο επηζηεκνληθέο ηζηνξίεο (επεμεξγαζκέλα ζεσξεηηθά ζρήκαηα) θαη 

απφ ηηο εηθφλεο πνπ πξνθχπηνπλ σο απφξξνηα ησλ αληηιήςεσλ (Παπαζηάκνπ, 1989, 

ζζ. 418-419). Ζ ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ δηαθξίλεηαη απφ δχν 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: ηελ αληηθεηκελνπνίεζε θαη ηελ επηθέληξσζε. Ζ πξψηε 

κεηαηξέπεη ην αθεξεκέλν ζε ζπγθεθξηκέλν (κία έλλνηα ζε εηθφλα) θαη ε δεχηεξε 

ελζσκαηψλεη φ,ηη λέν ζηελ γλσζηηθή καο δνκή, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νηθείν, 

εξκελεχζηκν θαη θαηαηάμηκν.  

 Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο ζπιινγηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, είλαη πην δπλακηθέο θαη επκεηάβιεηεο κνξθέο ζθέςεο, ζπληζηνχλ 

έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο κέζα ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε επηθνηλσλία θαη 

θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηελ λνεκαηνδφηεζή ηνπ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ην πεξηερφκελν απηήο ηεο λνεκαηνδφηεζεο (Υξπζνρφνπ, 

2008). Χζηφζν, ππάξρνπλ «εγεκνληθέο» αλαπαξαζηάζεηο, νη νπνίεο θαηέρνπλ ηφζν 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ θνπιηνχξα πνπ δελ είλαη δπλαηή ε απνκάθξπλζε απφ απηέο 

(Howarth, 2006, p. 696). Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο. Οη 

θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο  ππάξρνπλ θαη έμσ απφ ην ππνθείκελν θαη φρη κφλν κέζα 

ζ‘ απηφ, πξνυπάξρνπλ ηεο γέλλεζήο ηνπ, δνκνχλ θαη αλαδνκνχλ ηηο θνηλσληθέο 

ηαπηφηεηεο ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο θαη  ην ζεκείν εθθίλεζήο ηνπο είλαη ε 

θνηλσληθή γλψζε, ελψ ησλ ζηάζεσλ είλαη ην άηνκν (Howarth, 2006, pp. 697-698). 

                                                           
33 Durkheim, E. (1968) [1912] Les formes élémentaires de la vie religieuse, PUF, ζ. 12-28, φπσο αλαθέξεηαη 

κεηαθξαζκέλναπφηελΑλζνγαιίδνπ, Θ., ζην Νηπξθέκ, Δ. (1968) «πιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη αληηιεπηηθέοθαηεγνξίεο», 

ζηνVirtual School, The sciences of Educations Online, ηφκ. 1, ηεχρ. 1, 

http://web.auth.gr/virtualschool/1.1/TheoryResearch/DurkheimRepresentations.html, ζ. 5. 

http://web.auth.gr/virtualschool/1.1/TheoryResearch/DurkheimRepresentations.html
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πκβηβαζηηθή εθδνρή ησλ παξαπάλσ δηαθνξνπνηήζεσλ είλαη φηη νη ζηάζεηο 

ζπληζηνχλ έθθξαζε ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ.  

 Ζ κειέηε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ελλνηψλ θαη ε πεξαηηέξσ δηεχξπλζε θαη 

θαηαλφεζή ηνπο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πιεξέζηεξε εξκελεία ηεο θνηλσληθήο δξάζεο 

θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ θνηλσληθή δνκή, ησλ ζηνηρείσλ, δειαδή, πνπ ζπλζέηνπλ ην 

καθξν-επίπεδν ηεο θνηλσλίαο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνζεγγηζζνχλ ππφ 

ην πξίζκα ηεο θνηλσλίαο σο ππνθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο απηή 

πξνζιακβάλεηαη θαη εζσηεξηθεχεηαη απφ ην άηνκν, ζην πιαίζην ηεο πξσηνγελνχο θαη 

δεπηεξνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο, ζπληεξείηαη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη, 

δηακνξθψλνληαο ελ ηέιεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ, ε νπνία δηαηεξεί 

δηαιεθηηθή ζρέζε κε ηελ θνηλσλία (Berger & Luckman, 2003, ζζ. 239-328). 

 

 

  

Οξηζκόο: χζηεκα αμηψλ, ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ κε δηπιή ιεηηνπξγία: πξψηνλ, λα 

εγθαζηδξχζεη κηα ηάμε πνπ ζα επηηξέπεη ζηα άηνκα λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ 

πιηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο θφζκν θαη λα ηνλ θαηαθηνχλ· θαη δεχηεξνλ, λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο, παξέρνληάο ηνπο έλαλ 

θψδηθα θνηλσληθήο αληαιιαγήο θαη έλαλ θψδηθα γηα ηελ νλνκαζία θαη ηε ζαθή 

ηαμηλφκεζε ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηνπ θφζκνπ ηνπο θαη ηεο αηνκηθήο θαη 

νκαδηθήο ηζηνξίαο ηνπο (Moscovici, 1973). 



ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΣΑΔΗ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΣΔΡΟΣΖΣΑ:  

H ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ «ΆΛΛΟΤ» 

49 

2.3. Πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεόηππα, δηαθξίζεηο 

ηηο θαζεκεξηλέο καο ζπδεηήζεηο πνιχ ζπρλά νη φξνη ζηεξεφηππα, 

πξνθαηάιεςε, δηάθξηζε θαη ξαηζηζκφο ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά. Χζηφζν είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηαθξίλνπκε εμ‘ αξρήο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο: ηα ζηεξεφηππα είλαη 

ππεξ-απινπνηεκέλεο ηδέεο γηα νκάδεο αλζξψπσλ, ε πξνθαηάιεςε αλαθέξεηαη ζε 

ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα γη‘ απηέο ηηο νκάδεο, ελψ ε δηάθξηζε αλαθέξεηαη ζε 

ελέξγεηεο απέλαληί ηνπο.  

 

2.3.1. Πξνθαηαιήςεηο 

Ζ πξνθαηάιεςε αλαθέξεηαη ζε πεπνηζήζεηο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζηάζεηο πνπ έρεη θάπνηνο γηα κηα νκάδα. Ζ πξνθαηάιεςε δελ βαζίδεηαη ζηελ 

εκπεηξία. Αληίζεηα, πξνέξρεηαη εθηφο ηεο πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο.  

 Ζ θπιεηηθή θαη εζληθή πξνθαηάιεςε είλαη απφ ηηο πην ηζρπξέο. Ο ξαηζηζκφο 

είλαη έλαο ηχπνο πξνθαηάιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

πεπνίζεζε φηη κηα θπιεηηθή θαηεγνξία είλαη θάπσο αλψηεξε ή θαηψηεξε απφ ηηο 

άιιεο. Ζ Ku Klux Klan είλαη έλα παξάδεηγκα ξαηζηζηηθήο νξγάλσζεο. Ζ πίζηε ησλ 

κειψλ ηεο ζηελ ιεπθή ππεξνρή έρεη ελζαξξχλεη έλαλ αηψλα γηα εγθιήκαηα κίζνπο θαη 

ξεηνξηθή κίζνπο. Χζηφζν, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αλαγλσξίζηεθαλ ή 

ζπγθξνηήζεθαλ λέεο κνξθέο πξνθαηάιεςεο φπσο απηέο ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ, ησλ 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε, θνξέσλ θαη αζζελψλ AIDS θ.ιπ. 

 Ζ πξνθαηάιεςε ζεσξεί φηη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ νκνηνγελή 

ραξαθηεξηζηηθά (παξαβιέπνληαο ηηο επηκέξνπο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αηφκνπ ή ησλ ππν-

νκάδσλ ηεο νκάδαο) θαη αληηζηέθεηαη ζε θάζε λέν ζηνηρείν πνπ απεηιεί λα ηελ 

αλαηξέςεη. Γεληθφηεξα νη απφςεηο πνπ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ αλαπηχμεη άηνκα πνπ 

θέξνπλ πξνθαηαιήςεηο βαζίδνληαη ζε θήκεο θαη φρη απνδείμεηο θαη δελ 

κεηαζρεκαηίδνληαη εχθνια αθφκα θη αλ έξζνπλ αληηκέησπεο κε λέεο πιεξνθνξίεο 

(Giddens, 2002, ζ. 301). 

 

2.3.1.1.Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πξνθαηάιεςεο 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνθαηάιεςεο αθνξνχλ ηξία ζηνηρεία (Hughes & 

Kroehler, 2014, ζ. 332): 

 Ννεηηθό/γλσζηηθό ζηνηρείν: εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεη ην άηνκν γηα ηα κέιε ηεο 

νκάδαο-ζηφρνπ θαη ζπλήζσο αξλεηηθά ζηεξεφηππα («ηεκπέιεδεο», «επηθίλδπλνη» 

θ.ά.)  
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 πλαηζζεκαηηθό ζηνηρείν: αξλεηηθέο αληηδξάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ 

νκάδα-ζηφρν (ζπκφο, κίζνο, νξγή θ.ά.) 

 ηνηρείν ζπκπεξηθνξάο/ζπκπεξηθνξηθό ζηνηρείν: θνηλσληθή δηάθξηζε ή 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηα κέιε ηεο νκάδαο 

 

2.3.1.2.Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ηέζζεξηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο πξνθαηάιεςεο: ε ζεσξία ηνπ απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ, ε απηαξρηθή 

πξνζσπηθφηεηα, ε πνιηηηζκηθή ζεσξία θαη ε ζεσξία ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

χκθσλα κε ηελ πξψηε ζεσξία, σο απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο νξίδεηαη ην άηνκν 

ή ε νκάδα ζπλήζσο κε κηθξή εμνπζία, πνπ άδηθα θαηεγνξείηαη απφ ηα κέιε κηαο 

νκάδαο  γηα ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα. πλήζσο κεηνλφηεηεο θπιεηηθέο ή άιινπ 

είδνπο είλαη εχθνινη ζηφρνη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απνδηνπνκπαίνη ηξάγνη. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία νλνκάδεηαη ‗κεηαηφπηζε‘ θαη αθνξά ηελ 

αλαθαηεχζπλζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πξνο άηνκα ή νκάδεο πνπ δελ είλαη νη 

πξαγκαηηθνί πξφμελνί ηνπο (Giddens, 2002, ζ. 302). Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ 

ηαθηηθή ηεο αλαδήηεζεο ελφο εμηιαζηήξηνπ ζχκαηνο ή ελφο απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ, 

φπνπ δχν απνζηεξεκέλεο νκάδεο βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ακνηβαίνπ αληαγσληζκνχ, 

θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν 

κεηαλάζηεο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε εζληθή/πνιηηεηαθή θνηλφηεηα λα βάιινληαη θαηά 

κεηαλαζηψλ απφ άιιε θνηλφηεηα, ελψ βξίζθνληαη ζπρλά ζε φκνηα κε εθείλνπο 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Οκνίσο, ιεπθνί πνπ βηψλνπλ ζηέξεζε πφξσλ βάιινληαη θαηά 

καχξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε. Ο φξνο ‗απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο‘ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ εβξατθή παξάδνζε. χκθσλα κε απηήλ θάζε ρξφλν νη Δβξαίνη 

θφξησλαλ ζην πιαίζην εηδηθήο ηειεηνπξγίαο ηα ακαξηήκαηά ηνπο ζε έλαλ ηξάγν ηνλ 

νπνίν ζηε ζπλέρεηα θπλεγνχζαλ πξνθεηκέλνπ λα θχγεη πξνο ηελ έξεκν (Giddens, 

2002, ζ. 302). 

 Ζ δεχηεξε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πεξί απηαξρηθήο πξνζσπηθφηεηαο 

δηαηππψζεθε απφ ηνλ Αληφξλν (Adorno, Brunswik, Levinson, &Sanford, 1950). Ζ 

απηαξρηθή πξνζσπηθόηεηα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Αληφξλν δηαθξίλεηαη απφ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε άθακπηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θπξίαξρνπο θαλφλεο θαη αμίεο 

θαη ε πιήξε απνδνρή ηεο ηεξαξρίαο ζηελ θνηλσλία, ε νπνία ζεσξείηαη θπζηθή, αθνχ 

νη πην ‗δπλαηνί‘ -πνπ είλαη θαη νη θαιχηεξνη- ηείλνπλ λα θπξηαξρνχλ απηψλ πνπ είλαη 
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ιηγφηεξν ‗δπλαηνί‘. Μέζα απφ ηε ζπγθξφηεζε εηδηθήο θιίκαθαο ζηάζεσλ θάλεθε φηη 

ηα άηνκα κε απηαξρηθή πξνζσπηθφηεηα δηαθξίλνληαη απφ έληνλν ζπληεξεηηζκφ, 

ππαθνή ζε φζνπο/εο ζεσξνχληαη ηεξαξρηθά αλψηεξνη θαη πιήξε πεξηθξφλεζε πξνο 

ηνπο θαησηέξνπο/εο. πλήζσο ηα άηνκα πνπ αλαπηχζζνπλ απηαξρηθή πξνζσπηθφηεηα 

πξνέξρνληαη απφ γνλεηθά πεξηβάιινληα ρακειήο εθπαίδεπζεο θαη πςειψλ 

απαηηήζεσλ απέλαληη ζηα παηδηά. ην πιαίζην κηαο θνηλσληθνπνίεζεο ηέηνηνπ είδνπο 

ηα παηδηά κεγαιψλνληαο ζσξεχνπλ ζπκφ θαη άγρνο θαη αλαδεηνχλ ‗απνδηνπνκπαίνπο 

ηξάγνπο‘ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ραξαθηεξίζνπλ σο θνηλσληθά θαηψηεξνπο. 

 H πνιηηηζκηθή ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη νη πξνθαηαιήςεηο είλαη ελδεκηθφ 

ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ θάζε θνηλσλίαο θαη κε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν ζζέλνο 

εκθαλίδνληαη ζε άηνκα ή νκάδεο. Ο Δ. Bogardus πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη πφζν 

θνληά ή καθξηά αηζζάλνληαη φηη βξίζθνληαη νη άλζξσπνη ζε ζρέζε κε άιιεο 

θπιεηηθέο/εζλνηηθέο/εζληθέο νκάδεο δηακφξθσζε ηε δεθαεηία ‘20 ηελ θιίκαθα 

‗θνηλσληθήο απφζηαζεο‘ (Wark, 2007). Ζ θιίκαθα πεξηιακβάλεη πέληε δειψζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζπκία ησλ αηφκσλ λα έξζνπλ ‗θνληά‘ κε άηνκα δηαθνξεηηθά απφ 

εθείλα. Κάζε δήισζε αληηπξνζσπεχεη έλα επίπεδν θνηλσληθήο απφζηαζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα ε θιίκαθα έρεη σο εμήο, εάλ ζεσξήζνπκε φηη απεπζχλεηαη ζε έλα 

άηνκν ηεο «ιεπθήο» θπιήο πνπ εξσηάηαη γηα έλαλ «καχξν»
34

: 

 

 

 

Γηαπηζηψλνληαο ηελ κεγάιε έθηαζε ησλ θνηλψλ απφςεσλ ησλ ‗ιεπθψλ‘ ζε 

φιεο ηηο ΖΠΑ γηα ηνπο Αζηάηεο θαη ηνπο Αθξνακεξηθαλνχο, ν Bogardus ππνζηήξημε 

φηη απηέο είλαη ‗πνιηηηζκηθά θαλνληθέο‘, κε ηελ έλλνηα φηη απνηεινχλ πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία ηεο θνηλσλίαο (Macionis & Plummer, 1997, ζ. 331). 

 Ζ ζεσξία ησλ ζπγθξνύζεσλ ππνζηεξίδεη φηη νη νκάδεο πνπ λέκνληαη ηελ 

εμνπζία θαη δηαζέηνπλ δχλακε θαη θχξνο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνθαηαιήςεηο 

                                                           
34 Butterly, A. (2015) Warning: Why using the term 'coloured' is offensive, BBC, 27 Jan 2015 

http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/30999175/warning-why-using-the-term-coloured-is-offensive  

1. Δίζηε πξόζπκνη λα δείηε ζηελ ίδηα ρώξα κε Αθξηθαλνύο; 

2. Δίζηε πξόζπκνη λα δείηε ζηελ ίδηα θνηλόηεηα κε ηνπο Αθξηθαλνύο; 

3. Δίζηε πξόζπκνη λα δείηε ζηελ ίδηα γεηηνληά κε ηνπο Αθξηθαλνύο; 

4. Δίζηε πξόζπκνη λα δείηε δίπια ζε έλαλ Αθξηθαλό; 

5. Δίζηε δηαηεζεηκέλνο/ε λα αθήζεηε ην γην ή ηελ θόξε ζαο λα παληξεπηεί 

κηα Αθξηθαλή/έλαλ Αθξηθαλό; 

http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/30999175/warning-why-using-the-term-coloured-is-offensive
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πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ θαη λα θαηαπηέδνπλ ηηο κεηνλφηεηεο κε ζθνπφ ίδηα νθέιε, 

νηθνλνκηθά θαη άιια. Τπνζηεξηθηέο ηεο ελ ιφγσ ζεσξίαο αλαθέξνπλ φηη κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν δηθαηνινγήζεθαλ θαη λνκηκνπνηήζεθαλ θαηά ην παξειζφλ απνηθηνθξαηηθά 

ζπζηήκαηα θαη ξαηζηζηηθέο πξαθηηθέο. Πεξαηηέξσ, ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

δεκηνπξγείηαη έλα ρακειά ακεηβφκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ ην νπνίν πξνζιακβάλεηαη 

ή απνιχεηαη αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο θαη κε ην νπνίν έξρνληαη ζε 

ζχγθξνπζε νη γεγελείο, αλαιφγσο κε ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. 

 

 

 

Σα ζηεξεφηππα απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ησλ πξνθαηαιήςεσλ, δειαδή, νη 

πξνθαηαιήςεηο δνκνχληαη πάλσ ζε αξλεηηθά ζηεξεφηππα
35

. Οη πξνθαηαιήςεηο, σο 

δηακνξθσκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ αξλεηηθέο γλψκεο, θξίζεηο ή ζηάζεο, ρσξίο ηε ζε 

βάζνο έξεπλα ησλ πξαγκάησλ έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, 

θαζψο πςψλνπλ θξαγκνχο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο
36

. Γηα παξάδεηγκα, 

θάπνηνο πνπ είλαη πξνθαηεηιεκκέλνο κε ηνπο κνπζνπικάλνπο δε ζα δψζεη εξγαζία ζε 

κνπζνπικάλνπο ζηελ επηρείξεζή ηνπ θαη ζα αληηηαρζεί ζε ελδερφκελε επηζπκία ελφο 

παηδηνχ ηνπ λα παληξεπηεί κνπζνπικάλν/-α
37

. 

 

2.3.2. ηεξεόηππα  

Σα ζηεξεφηππα κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηε θπιή, ηελ εζληθή ή εζλνηηθή 

θαηαγσγή, ζηηο γελεαινγηθέο θαηαβνιέο, ζηελ ειηθία, ζηελ αλαπεξία ή ρξφληα 

πάζεζε, ζην θχιν, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζηνλ ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ - ζρεδφλ νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ. Μπνξεί λα είλαη ζεηηθή 

(ζπλήζσο γηα ηελ νκάδα θάπνηνπ, φπσο φηαλ νη γπλαίθεο πξνηείλνπλ φηη είλαη 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα δηακαξηχξνληαη γηα ζσκαηηθφ πφλν) αιιά είλαη ζπρλά αξλεηηθνί 

(ζπλήζσο έλαληη άιισλ νκάδσλ, φπσο φηαλ κέιε κηαο θπξίαξρεο θπιεηηθήο νκάδαο 

πξνηείλνπλ φηη ε θαηψηεξε θπιεηηθή νκάδα είλαη ειίζηα ή ηεκπέιε). ε θάζε 

                                                           
35 Θεξηαλφο, Κ. θαη Μπαθιαβάο (2019) Κνηλσληνινγία. Β Σφκνο. Αζήλα: Παηάθεο. 
36 Θεξηαλφο, Κ. θαη Μπαθιαβάο (2019) φ.π. 
37 Θεξηαλφο, Κ. θαη Μπαθιαβάο (2019) φ.π. 

Oξηζκόο: Αληηπάζεηα πνπ βαζίδεηαη ζε κηα εζθαικέλε θαη άθακπηε 

γελίθεπζε (Allport, 1954, p. 9). 
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πεξίπησζε, ην ζηεξεφηππν είλαη κηα γελίθεπζε πνπ δελ ιακβάλεη κεκνλσκέλεο 

δηαθνξέο ππφςε. 

Απφ πνχ πξνέξρνληαη ηα ζηεξεφηππα; ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπάληα 

δεκηνπξγνχληαη λέα ζηεξεφηππα, θπξίσο αλαθπθιψλνληαη θαη 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ λέεο νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα, πνιιά 

ζηεξεφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηνπο καχξνπο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ λσξίηεξα ζηελ ακεξηθαληθή ηζηνξία γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηα 

ηξιαλδηθά θαη κεηαλάζηεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

 

2.3.2.1.Υαξαθηεξηζηηθά ζηεξενηχπσλ 

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο (ζηέξεν + ηχπνο) ηα 

ζηεξεφηππα δηαθξίλνληαη απφ ζηαζεξφηεηα θαη δελ κεηαβάιινληαη εχθνια. 

Πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε γελίθεπζε, ε αλαθξίβεηα, ε 

ππεξαπινχζηεπζε. Γεληθψο, ηα ζηεξεφηππα επηρεηξνχλ λα απινπνηήζνπλ ηνλ θφζκν 

γχξσ καο (Allport, 1954). 

Σα ζηεξεφηππα κπνξεί λα είλαη έκθπια θαη λα αθνξνχλ δεηήκαηα θχινπ, 

πνιηηηζκηθά θαη λα αθνξνχλ πξφζθπγεο, κεηαλάζηεο, θπιεηηθά (π.ρ. Αθξηθαλνί, 

Αζηάηεο) ή ζξεζθεπηηθά θαη λα αλαθέξνληαη ζε αιιφζξεζθνπο ή άζενπο, 

αγλσζηηθηζηέο, θ.ιπ. Πξφθεηηαη γηα θιηζέ ζθέςεηο, γηα πξνθαηαζθεπαζκέλεο θαη 

γεληθεπηηθέο ηδέεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη εκπνδίδνπλ λα 

απνθηήζεη θαλείο νξζνινγηθή αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα. Σα ζηεξεφηππα 

καζαίλνληαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Ο βαζκφο αθνκνίσζήο 

ηνπο εμαξηάηαη απφ: 

α. Τπνθεηκεληθνύο παξάγνληεο (π.ρ. ηα πξνζσπηθά βηψκαηα ηνπ αηφκνπ, ηε 

γεληθφηεξε παηδεία ηνπ θηι.). 

β. Αληηθεηκεληθνύο παξάγνληεο (π.ρ. νη θαλφλεο, νη αμίεο, νη κχζνη θηι. πνπ ην άηνκν 

πξνζιακβάλεη απφ ην -ζηελφ ή επξχηεξν- θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ). 

Γηα παξάδεηγκα, ζηεξεφηππα απνηεινχλ ηδέεο φπσο «νη κεηαλάζηεο είλαη 

εγθιεκαηίεο», «νη κεηαλάζηεο καο παίξλνπλ ηηο δνπιεηέο». Σα ζηεξεφηππα κπνξνχλ 

λα εκπνδίδνπλ ηελ επηθνηλσλία. Όηαλ θάπνηνο/α πηζηεχεη φηη «νη «ηζηγγάλνη/γχθηνη» 

είλαη θιέθηεο» δελ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο θαη αληηκεησπίδεη ηνπο Ρνκά 

αξλεηηθά
38

. 

 

                                                           
38 Θεξηαλφο, Κ. θαη Μπαθιαβάο (2019) Κνηλσληνινγία. Β Σφκνο. Αζήλα: Παηάθεο. 
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2.3.3. Γηαθξίζεηο 

Οη δηαθξίζεηο δηαθέξνπλ απφ άιια ζρεηηθά θαηλφκελα φπσο ν ξαηζηζκφο, ν 

ζεμηζκφο, ε πξνθαηάιεςε ή ηα ζηεξεφηππα ζην φηη ε δηάθξηζε αλαθέξεηαη ζε έλα 

ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ, ελψ νη άιιεο έλλνηεο αλαθέξνληαη ζε ηδενινγία, ζηάζεηο ή 

πεπνηζήζεηο πνπ κπνξεί, ή φρη, λα κεηαθξαζηνχλ ζε δηαθξίζεηο.  

Οη δηαθξίζεηο σο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο) εηο βάξνο ελφο 

κέινπο ή ησλ κειψλ κηαο θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλεο νκάδαο πξνθχπηνπλ απφ 

πξνθαηαιήςεηο.Οη δηαθξίζεηο δελ ηαπηίδνληαη κε ηελ πξνθαηάιεςε, αληίζεηα 

απνηεινχλ ην ζπκπεξηθνξηθφ ζηνηρείν απηήο. 

πλήζσο ε πξνθαηάιεςε θαη νη δηαθξίζεηο ζπκβαδίδνπλ, αιιά ν Merton 

(1949) ηφληζε φηη απηφ δελ ζπκβαίλεη πάληα. Ζ πξνθαηάιεςε απνηειεί ηε βάζε ησλ 

δηαθξίζεσλ αιιά ηφζν ε κία θαηάζηαζε φζν θαη ε άιιε κπνξεί λα ππάξρνπλ 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. Μεξηθέο θνξέο κπνξνχκε λα είκαζηε πξνθαηεηιεκκέλνη/εο 

θαη λα κελ θάλνπκε δηαθξίζεηο, θαη κεξηθέο θνξέο λα κελ είκαζηε 

πξνθαηεηιεκκέλνη/εο θαη αθφκα λα θάλνπκε δηαθξίζεηο. O Μerton, ζχκθσλα κε ηελ 

νξνινγία πνπ αλέπηπμε, ραξαθηήξηζε ηα άηνκα πνπ είλαη θαη πξνθαηεηιεκκέλα θαη 

κεξνιεπηηθά σο «ελεξγνχο θαλαηηθνχο» (active-bigots). Έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ 

πξνζψπνπ είλαη ν ιεπθφο ηδηνθηήηεο κηαο πνιπθαηνηθίαο πνπ δελ ηνπ αξέζνπλ νη 

έγρξσκνη θαη αξλείηαη λα ηνπο ελνηθηάζεη ην δηακέξηζκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

νλνκάδεη  «θηιειεχζεξνπο παληφο θαηξνχ» (All-weather liberals), ηα άηνκα πνπ δελ 

είλαη νχηε πξνθαηεηιεκκέλνη νχηε πξνβαίλνπλ ζε δηαθξίζεηο. Έλα παξάδεηγκα ζα 

ήηαλ θάπνηνο πνπ δελ έρεη γηα ηηο δηάθνξεο θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο νκάδεο θαη λα 

αληηκεησπίδεη φινπο ηνπο ίδηνπο αλεμάξηεηα απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ. Oη επφκελεο δχν 

πεξηπηψζεηο είλαη εθείλεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη αθνξνχλ ηνπο 

«δεηιά θαλαηηθνχο» (timid bigots) θαη ηνπο «θηιειεχζεξνπο κεξηθψο θαηξνχ» (fair-

weather liberals).Έλα παξάδεηγκα ζα ήηαλ νη ηδηνθηήηεο ιεπθψλ εζηηαηνξίσλ πνπ δελ 

ηνπο αξέζνπλ νη έγρξσκνη αιιά εμαθνινπζνχλ λα ηνπο εμππεξεηνχλ νχησο ή άιισο 

επεηδή ζέινπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο ή θνβνχληαη κήλπζε εάλ δελ ηνπο εμππεξεηνχλ. 

Οη δεχηεξνη αθνξνχλ αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη πξνθαηεηιεκκέλνη αιιά 

Oξηζκόο: Σα ζηεξεόηππα είλαη απινπνηεκέλεο γεληθεύζεηο ζρεηηθά κε νκάδεο 

αλζξώπσλ. 
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εμαθνινπζνχλ λα θάλνπλ δηαθξίζεηο. Έλα παξάδεηγκα ζα ήηαλ νη ηδηνθηήηεο ιεπθψλ 

θαηαζηεκάησλ ζην Νφην θαηά ηελ επνρή ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ πνπ πίζηεπαλ 

φηη ήηαλ ιάζνο λα αληηκεησπίδνπκε ηνπο έγρξσκνπο ρεηξφηεξα απφ ηνπο ιεπθνχο, 

αιιά πνπ εμαθνινπζνχλ λα αξλνχληαη λα ηνπο πνπιήζνπλ επεηδή θνβφηαλ λα ράζνπλ 

ιεπθνχο πειάηεο. 

 

2.3.3.1.Κιηκάθσζε αξλεηηθψλ ζηάζεσλ – θαηάηαμε ησλ δηαθξίζεσλ 

Σα άηνκα κε αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζε απηφ πνπ ν Allport (1954) 

ραξαθηεξίδεη «έμσ-νκάδεο» εθθξάδνληαη κε βάζε έλαλ απφ ηνπο πέληε 

θιηκαθνχκελνπο ηξφπνπο:  

 

 

 

2.3.3.2.Θεζκηθέο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο 

Οη ζεζκηθέο δηαθξίζεηο δελ επεξεάδνπλ κφλν κεξηθνχο αλζξψπνπο πνπ 

εθιακβάλνληαη σο «δηαθνξεηηθφ», ιφγσ ρξψκαηνο, θαηαγσγήο θ.ιπ. αιιά 

νιφθιεξνπο πιεζπζκνχο θαζψο δηαηξέρνπλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζεζκνχο ελφο 

θξάηνπο φπσο είλαη νη ζεζκνί ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο (αζηπλνκία, δηθαζηήξηα, 

θπιαθέο), ε ηαηξηθή πεξίζαιςε, ε εθπαίδεπζε θ.ά. Όηαλ, ινηπφλ,  νη ζεζκνί ηεο 

θνηλσλίαο κπνξεί λα νδεγνχλ ζε δηαθξίζεηο εηο βάξνο νξηζκέλσλ νκάδσλ λα 

θαηαλέκνληαη άληζα ηα θνηλσληθά αγαζά θαη λα κελ απνιακβάλνπλ φινη νη πνιίηεο ηα 

ίδηα δηθαηψκαηα, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε ζεζκηθέο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο ή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε κεηνλεθηνχζα νκάδα είλαη κηα θπιεηηθή/εζληθή κεηνλφηεηα ηφηε 

έρνπκε ην θαηλφκελνπ ηνπ ζεζκηθνύ ξαηζηζκνύ (Hughes & Kroehler, 2014, ζ. 337). 

ην ζεκείν απηφ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνχκε ζηελ έλλνηα ηεο άκεζεο θαη ηεο 

έκκεζεο δηάθξηζεο, φπσο εμάιινπ αλαθέξεηαη θαη ζην ειιεληθφ δίθαην (Ν. 4443/2016 

(232 Α΄), άξζξν 2): 

 α) σο «άκεζε δηάθξηζε» λνείηαη φηαλ έλα πξφζσπν πθίζηαηαη, γηα ιφγνπο 

θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο αζζέλεηαο, ειηθίαο, 

1. Λεθηηθή επίζεζε 

2. Απνθπγή, απνκόλσζε θαη γθεηνπνίεζε 

3. Γηαθξίζεηο, όπσο ζηέξεζε δηθαησκάησλ 

4. σκαηηθή επίζεζε 

5. Δμόλησζε ή γελνθηνλία 
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νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ κεηαρείξηζε ιηγόηεξν επλντθή από απηήλ 

ηεο νπνίαο ηπγράλεη, έηπρε ή ζα εηύγραλε άιιν πξόζσπν, ζε αλάινγε θαηάζηαζε, 

β) σο «έκκεζε δηάθξηζε» λνείηαη φηαλ κία εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε 

δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή κπνξεί λα ζέζεη πξφζσπα κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ 

θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο αζζέλεηαο, 

ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζπγθξηηηθά κε άιια 

πξόζσπα. 

 Πξάγκαηη, ε επίκνλε αληζφηεηα κεηαμχ θπιεηηθψλ θαη εζλνηηθψλ νκάδσλ 

είλαη πξντφλ πνιχπινθσλ θαη πνιχπιεπξσλ επηξξνψλ. Χζηφζν, ην βάξνο ησλ 

ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ ππνδειψλεη φηη νη δηαθξίζεηο εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ 

ηελ θαηαλνκή ησλ ζχγρξνλσλ επθαηξηψλ. Καη, επηπιένλ, δεδνκέλεο ηεο ζπρλά 

ζπγθεθαιπκκέλεο, έκκεζεο θαη ζσξεπηηθήο θχζεο απηψλ ησλ επηπηψζεσλ, νη 

ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο καο κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ππνηηκνχλ ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν νη δηαθξίζεηο ζπκβάιινπλ ζηα θησρά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. Αλ θαη έρεη ζεκεησζεί κεγάιε πξφνδνο απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960, ην πξφβιεκα ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ παξακέλεη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηακφξθσζε ζχγρξνλσλ πξνηχπσλ θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο. 

 

 

 

ηα δχν γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ (Γξάθεκα 1 θαη 2) απνηππψλνληαη νη 

δηαζηάζεηο ηεο πξνθαηάιεςεο θαη νη γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο δηαδξνκέο ηνπο:  

  

Oξηζκόο: Ζ θνηλσληθή δηάθξηζε είλαη πξάμε θαη αθνξά ηελ απζαίξεηε 

άξλεζε/ζηέξεζε ησλ πξνλνκίσλ, ην θχξνπο θαη ηεο εμνπζίαο θαη άιισλ 

θνηλσληθψλ αγαζψλ απφ ηα κέιε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ (Hughes & 

Kroehler, 2014, ζ. 336). 
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Γξάθεκα 1: Πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεόηππα, δηαθξίζεηο 

 
 

Γξάθεκα 2: Πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεόηππα, δηαθξίζεηο (κε παξάδεηγκα) 

 

  

Προκατάληψη 

Απζναντι ςτην ομάδα Χ λόγω 
εθνικότητασ 

Γνωςτικό ςτοιχείο 

 (Στερεότυπο) 

Όλοι όςοι ανήκουν ςτην ομάδα Χ 
είναι τεμπζληδεσ 

Συναιςθηματικό ςτοιχείο 

 (πρόκληςη ςυναιςθημάτων) 

Θυμόσ απζναντι ςτο 
χαρακτηριςτικό αυτό (τεμπελιά) , 

το οποίο ‘εμείσ’ δεν ζχουμε 

Συμπεριφορικό ςτοιχείο  

(διάκριςη) 

Τα μζλη τησ ομάδασ αυτήσ ζχουν 
λιγότερεσ πιθανότητεσ πρόςληψησ 

από ζναν εργοδότη τησ 'ζξω-
ομάδασ' 
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2.3.4. Ραηζηζκόο: ζπγθείκελα θαη ζπλέπεηεο 

Κάζε πνιηηηζκφο αλαπηχζζεη ηδηαίηεξα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη ζπζηήκαηα 

θαλφλσλ θαη αμηψλ κε απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηείηαη άιινηε πνιχ θη άιινηε 

ιηγφηεξν απφ ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο. Ζ ζπλζήθε απηή δπζθνιεχεη ηα άηνκα πνπ 

εληάζζνληαη ζε έλαλ πνιηηηζκφ λα θαηαλνήζνπλ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε άιιν 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Ζ πην ζπρλή αληίδξαζε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλαλ άηνκν 

έξρεηαη ζε επαθή κε άηνκα ελφο άιινπ πνιηηηζκνχ  είλαη ν εζλνθεληξηζκόο πνπ 

«ζπλίζηαηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ κε βάζε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ 

θξίλνληνο» (Giddens, 2002, ζ. 76). Ο εζλνθεληξηζκφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

‗νκαδηαία πεξηραξάθσζε‘, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη νκάδεο ραξάζζνπλ φξηα πνπ 

(δηα)ρσξίδνπλ εαπηνχο απφ άιινπο. Ζ δεκηνπξγία νξίσλ ή κεραληζκψλ απνθιεηζκνχ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: απαγφξεπζε ηεο επηγακίαο, πεξηνξηζκφο θνηλσληθψλ επαθψλ 

ή νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, θπζηθή απνκφλσζε νκάδσλ (γθέην). Όηαλ ε κία νκάδα 

θπξηαξρεί έλαληη ηεο άιιεο ηφηε δχλαηαη ε νκαδηαία πεξηραξάθσζε λα πεξηιακβάλεη 

ηνλ ‗θαηακεξηζκφ πφξσλ‘, δειαδή, ηελ κε απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε πινχην θαη 

πιηθά αγαζά ηεο πην αδχλακεο νκάδαο. 

 

2.3.4.1. Ραηζηζκφο 

Ο φξνο ξαηζηζκφο πξνθχπηεη απφ ηελ ιέμε razza πνπ ζεκαίλεη θπιή. Ζ θπιή 

είλαη κηα θαηεγνξία πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ κνηξάδνληαη θάπνηα θνηλά 

βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζεσξνχληαη απφ ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο πνιχ 

ζεκαληηθά απφ θνηλσληθήο πιεπξάο (Macionis & Plummer, 1997, p. 323). Οη 

άλζξσπνη ηείλνπλ λα θαηαηάζζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ζε θπιέο βάζεη εμσηεξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, 

ην ζρήκα ηνπ ζψκαηνο. Σα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά αλαπηχζζνληαη ζε βάζνο 

ρξφλνπ ζπρλά ιφγσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ 

ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ δηαβηνχλ. Πεξαηηέξσ ε κεηαλάζηεπζε θαη ε επηγακία 

ζπλέβαιιαλ ζηε δηαζπνξά  θαη ηελ αλάκημε εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ηνπ 

αλζξψπηλνπ είδνπο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Οη βηνιφγνη ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηεξίρζεθαλ θαη αλέπηπμαλ εθηελψο ηελ έλλνηα 
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ηεο θπιήο. πγθεθξηκέλα 

δηέθξηλαλ ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο θπιψλ ηελ 

θαπθάζηα
39

, ηελ λέγξηθε θαη 

ηελ κνγγνιηθή. Ζ πξψηε 

πεξηειάκβαλε άηνκα 

αλνηρηφρξσκνπ δέξκαηνο κε 

ίζηα καιιηά, ε  δεχηεξε άηνκα 

κε ζθνπξφηεξν δέξκα θαη 

ζγνπξά καιιηά θαη ε ηξίηε 

άηνκα κε βιέθαξα κε ζρηζηέο 

πηπρέο. Κακηά φκσο απφ ηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξηνπνηήζεηο 

δελ είλαη απφιπηε θαη 

ππάξρνπλ ηφζεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ιφγσ ησλ 

επηκημηψλ πνπ έρνπλ 

ζπληειεζηεί ζην βάζνο ησλ 

αηψλσλ πνπ ε έλλνηα ηεο 

θπιήο δελ είλαη έλα δήηεκα 

«άζπξν-καχξν» (Macionis & 

Plummer, 1997, p. 324). 

Μεγάιε επίδξαζε ζηε 

ζεκειίσζε ησλ θπιεηηθψλ 

δηαθνξψλ άζθεζε ν Αξηίξ ληε 

Γθνκπηλφ (1816-1882), 

γάιινο δηπισκάηεο, ν νπνίνο 

ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπ 

ηαμίδεςε ζε πνιιά κέξε αλά 

ηνλ θφζκν, ήξζε ζε επαθή κε 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο 

θαη ζπλέγξαςε ην βηβιίν Η 

                                                           
39Ζ ελ ιφγσ θπιή ηαπηίδεηαη ζπρλά κε ηελ ηλδνεπξσπατθή ή ηελ ιεπθή θπιή. 

 
Πεγή Φσηνγξαθίαο: 

https://edition.cnn.com/2020/01/20/us/martin-luther-

king-jr-listener-blake/index.html  

 

Ο Ακεξηθαλφο ηεξέαο Martin Luther King Jr 

(15/01/1929-04/04/1968), εηξεληζηήο θαη εγέηεο ηνπ 

Αθξνακεξηθαληθνχ Κηλήκαηνο γηα ηα πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ καχξσλ. Σν 1961 εγήζεθε ηεο 

εθζηξαηείαο «Δπηβάηεο γηα ηελ Διεπζεξία» ηνπ 

κπνυθνηάδ ησλ δεκνζίσλ ιεσθνξείσλ ζηελ Αιακπάκα 

ιφγσ ηνπ θπιεηηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ επηβαηψλ κε 

απνηέιεζκα ην ηέινο ζηνπο θπιεηηθνχο δηαρσξηζκνχο 

ζε φια ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 

 

 
Πεγή Φσηνγξαθίαο: Bettmann, April 25, 1956, via 

https://www.gettyimages.com/detail/news-

photo/despite-a-court-ruling-on-desegregating-buses-

white-and-news-photo/514705276?adppopup=true 

 

Βι. θαη https://www.history.com/topics/black-

history/montgomery-bus-boycott  

https://edition.cnn.com/2020/01/20/us/martin-luther-king-jr-listener-blake/index.html
https://edition.cnn.com/2020/01/20/us/martin-luther-king-jr-listener-blake/index.html
https://www.history.com/topics/black-history/montgomery-bus-boycott
https://www.history.com/topics/black-history/montgomery-bus-boycott
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αληζόηεηα ησλ αλζξώπηλσλ θπιώλ (DeGobineau, 1915). Οη ηδέεο ηνπ πεξί ηεο ιεπθήο, 

θίηξηλεο θαη καχξεο θπιήο θαη ηελ εθ θχζεσο αλσηεξφηεηα ηεο ιεπθήο θπιήο 

ζεσξήζεθαλ επηζηεκνληθέο θαη επεξέαζαλ ζεκαληηθά κέξνο ηεο θαηνπηλήο 

επξσπατθήο ζθέςεο. Θεσξείηαη θαη σο ν ‗παηέξαο‘ ηνπ ξαηζηζκνχ. 

Χζηφζν, ν δηαρσξηζκφο ησλ αλζξψπσλ ζε θπιέο δελ είλαη νπδέηεξνο, 

αληίζεηα πεξηιακβάλεη ηελ ηεξάξρεζε απηψλ ζε αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο. Ζ 

ηεξάξρεζε απηή εδξάδεηαη ζε θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζεσξείηαη πσο πξνθχπηεη 

‗εθ θχζεσο‘, παξφιν πνπ ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξάζκαηα δελ ζεκειηψλνληαη απφ ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα. Ζ ηεξάξρεζε απηή νδεγεί ζηελ εθδήισζε ηνπ ξαηζηζκνχ. 

 ήκεξα, ν φξνο ξαηζηζκφο είλαη αξθεηά επξχο θαη δελ πεξηνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θπιή (θπιεηηθφο ξαηζηζκφο). Ο 

δηαρσξηζκφο θαη ε ηεξάξρεζε ησλ αηφκσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε εζλνηηθή/εζληθή θαηαγσγή, ε ζξεζθεία, ην θχιν, ν 

ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ αηφκνπ ή αθφκα θαη πην ‗εζσηεξηθά‘ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη νη πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο ή θαη αμίεο θάπνησλ νκάδσλ. 

Απηέο νη κνξθέο ξαηζηζκνχ έρνπλ νλνκαζηεί σο ‗λένο ξαηζηζκόο’. 

 ηελ παγθφζκηα ηζηνξία ν ξαηζηζκφο ήηαλ πάληνηε θαη παξφλ θαη 

δηαδεδνκέλνο, ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα (αξραία Διιάδα, αξραία Κίλα) αιιά θαη ζε 

πην πξφζθαηεο επνρέο (ππνδνχισζε αθξηθαλψλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζηηο ΖΠΑ, (Κνπ-

θινπμ-θιαλ). Βαζηθή ηνπ ζπλέπεηα είλαη φηη δηθαηνινγεί θαη (αλα)παξάγεη αθελφο ηελ 

ππνηειή δηαβίσζε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, αθεηέξνπ ηελ θπξηαξρία κηαο άιιεο, 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ιφγν ηεο έληαμήο ηνπο ζε κηα δηαθξηηή νκάδα αλζξψπσλ. 

 Πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο θπιεηηθψλ θαη άιισλ δηαθξίζεσλ, πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα απνηεινχλ ηνλ ζεζκηθό ξαηζηζκό. Ο ζεζκηθφο 

ξαηζηζκφο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ξαηζηζκφο ελζσκαηψλεηαη ζηνλ 

ηζηφ ηεο θνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ν δπζαλάινγνο αξηζκφο καχξσλ πνπ 

ζπλειήθζεζαλ, θαηεγνξήζεθαλ θαη θαηαδηθάζηεθαλ γηα εγθιήκαηα κπνξεί λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην θπιεηηθφ πξνθίι, κηα κνξθή ζεζκηθνχ ξαηζηζκνχ. 

 

 

 

Oξηζκόο: Πεπνίζεζε φηη νξηζκέλεο θπιεηηθέο νκάδεο είλαη εθ θχζεσο αλψηεξεο 

ελψ θάπνηεο άιιεο είλαη θαηψηεξεο (Macionis & Plummer, 1997, ζ. 329). 
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χκθσλα κε ηνλ Καβνπιάθν (2015)
40

 ν ξαηζηζκφο βαζίδεηαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε γηα ηε «θπιή». Ο ίδηνο αλαθέξεη φηη, απηήλ ηελ νξίδεη σο κηα 

νκάδα αλζξψπσλ κε θνηλή, γελεηηθή θιεξνλνκηθφηεηα, ηελ νπνία θαζνξίδνπλ 

εμσηεξηθά (κνξθν-ζσκαηηθά) θαη εζσηεξηθά (ςπρηθά) ραξαθηεξηζηηθά, πνπ, φκσο, 

αληηθξνχνληαη απφ ηηο έξεπλεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Guillaumin, 1992). Ο 

Καβνπιάθνο 92015) ζεκεηψλεη φηη ζπλεπψο, δελ ππάξρνπλ «θπιέο» ζχκθσλα κε ηα 

βηνινγηθά δεδνκέλα, αιιά θαηαζθεπάδνληαη απφ ηηο ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο θαηά ηηο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο (Hall, 1989). Ο ίδηνο εμεγεί φηη φξνο «ξαηζηζκφο» ή 

«ξαηζηζηηθέο  ζηάζεηο»  ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ πξνβάιινληαη ππνηηζέκελεο ή 

ππάξρνπζεο, θπζηθέο, αλζξψπηλεο δηαθνξέο (γηα παξάδεηγκα, ην ρξψκα ηνπ 

δέξκαηνο) ζε ζπλδπαζκφ κε ακεηάβιεηεο, εκθαληδφκελεο, θπζηθέο ηδηφηεηεο κε 

αξλεηηθφ πξφζεκν γηα θάπνηνπο (π.ρ. νη «άιινη»), νη νπνίεο δενληνινγηθά ππάξρνπλ 

«απφ ηε θχζε», ζχκθσλα κε νξηζκέλα πνξίζκαηα ηεο βηνινγίαο. Σέινο, ν 

ζπγγξαθέαο ζεκεηψλεη φηη επηπξφζζεηα, ε ςπρνινγηθή θαη ε ζσκαηηθή βία, νη 

θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο δηάθξηζεο θαη νη θνηλσληθέο αδηθίεο, φιεο νη κνξθέο δνκηθήο 

βίαο δειαδή, ζπκβάιινπλ 

ζηε λνκηκνπνίεζε ηνπ φξνπ. 

Ραηζηζκφο είλαη ε 

πξνθαηάιεςε έλαληη κηαο 

θπιεηηθήο, εζληθήο, 

θνηλσληθήο, ζξεζθεπηηθήο 

θηι. νκάδαο θαη εθδειψλεηαη 

κε ηε δπζκελή δηάθξηζε, ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απηήο 

ηεο νκάδαο
41

. Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ηεο νκάδαο πνπ πθίζηαηαη ηνλ ξαηζηζκφ 

ζπρλά παίξλεη ζεζκηθή κνξθή, δειαδή βαζίδεηαη ζε εηδηθνχο λφκνπο θαη κεραληζκνχο 

πνπ ζεζπίδεη ην θξάηνο. 

Οη Θεξηαλφο θαη Μπαθιαβάο (2019) ηνλίδνπλ φηη νη πξνθαηαιήςεηο 

κεηαδίδνληαη απφ γεληά ζε γεληά κέζσ ηεο θνηλσληθήο εθκάζεζεο, απφ ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε. Ζ επαλάιεςε θαη ε ζπλήζεηα ζπληεινχλ ζηελ παγίσζή ηνπο ζηε 

ζπλείδεζε. Οη ίδηνη αλαθέξνπλ φηη κέζα απφ ηζηνξίεο, παξακχζηα, κχζνπο (απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ηα Μ.Μ.Δ.) φπσο π.ρ., αλ δε θαο, ζα «ζε πάξεη … π.ρ. ν 

                                                           
40 Καβνπιάθνο, Κ., Γξηηδάο, Γ. (2015). Ζ πξνζέγγηζε ηεο εηεξφηεηαο. [Κεθάιαην πγγξάκκαηνο]. ην Καβνπιάθνο, Κ., 

Γξηηδάο, Γ. (2015). Δλαιιαθηηθνί νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί ρψξνη. [ειεθηξ. βηβι.] Αζήλα:χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ. θεθ 5. Γηαζέζηκν ζην: http://hdl.handle.net/11419/6127  
41 Θεξηαλφο, Κ. θαη Μπαθιαβάο (2019) Κνηλσληνινγία. Β Σφκνο. Αζήλα: Παηάθεο. 

Ο ξαηζηζκφο είλαη έλα ζχλζεην θνηλσληθφ 
θαηλφκελν. Οηθνδνκείηαη ηφζν απφ 
ζηεξεφηππα φζν θαη απφ πξνθαηαιήςεηο 
(Θεξηαλφο θαη Μπαγθιαβάο, 2019). 

http://hdl.handle.net/11419/6127
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καχξνο, ν γχθηνο», πεξλά κηα πξνθαηάιεςε. Σν ζρνιείν κε ηε ζεηξά ηνπ 

δηακνξθψλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη επεξεάδεη ηελ εηθφλα 

ηνπ αηφκνπ γηα ηνπο «άιινπο» (Θεξηαλφο θαη Μπαθιαβάο, 2019). Παξάιιεια, νη 

Θεξηαλφο θαη Μπαθιαβάο (2019) ππνγξακκίδνπλ φηη νη θπιεηηθέο ζεσξίεο 

πξνζδίδνπλ θνηλσληθή ζεκαζία ζε νξηζκέλα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ, 

ηα νπνία εξκελεχνληαη σο απνδείμεηο γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε αλψηεξεο ή 

θαηψηεξεο θπιέο. Ο θπιεηηζκφο, ε ζεσξία πνπ απνηειεί ηε βάζε ηνπ ξαηζηζκνχ, έρεη 

νηθνλνκηθή βάζε θαη ζηφρνο ηνπ ξαηζηζκνχ είλαη λα πξνζθέξεη ηδενινγηθή βάζε θαη 

λνκηκνπνίεζε ζηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε (απνηθηνθξάηεο, ηζαγελείο είλαη 

θαηψηεξα φληα, καχξνη απφ ηελ Αθξηθή σο δνχινη ζηηο θπηείεο (Θεξηαλφο θαη 

Μπαθιαβάο, 2019). Οη Θεξηαλφο θαη Μπαθιαβάο (2019, ζ. 145) επηζεκαίλνπλ φηη: «ε 

πξνθαηάιεςε ελδπλακώλεη ηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθό απνθιεηζκό ησλ νκάδσλ πνπ 

κεηνλεθηνύλ, ηδίσο ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο ύθεζεο θαη νηθνλνκηθνύ αληαγσληζκνύ. 

ε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο ν ξαηζηζκόο γίλεηαη αθόκε πην έληνλνο, γηαηί νη 

άλεξγνη αξρίδνπλ λα ζηξέθνληαη θαηά ησλ κεηαλαζηώλ, ζεσξώληαο όηη απηνί παίξλνπλ 

ηηο δνπιεηέο θαη επζύλνληαη γηα ηελ αλεξγία». Σέινο, θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

ζηξέθνπλ ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο πξνο άιια άηνκα, ζηνπο δηαθνξεηηθνχο «άιινπο» 

θνξηψλνπλ αζπλείδεηα φια ηα δεηλά ηεο δσήο ηνπο, δειαδή αλαδεηνχλ 

«απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο», κεηαζέηνπλ ηελ επζχλε γηα ηε ζέζε ηνπο ζε κηα νκάδα 

πνπ βξίζθεηαη ζε δπζκελέζηεξε θαηάζηαζε απφ ηε δηθή ηνπο, φπσο ε άπνςε φηη «νη 

κεηαλάζηεο παίξλνπλ ηηο δνπιεηέο καο», θάηη πνπ απνηειεί απινπνηεκέλε θαη κε 

νξζνινγηθή θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ρσξίο φκσο νη ηειεπηαίνη λα έρνπλ 

πξαγκαηηθά θάπνηα ζρέζε κε ηα βαζχηεξα αίηηα ηεο επηζεηηθφηεηαο απηήο, σο 

εμηιαζηήξηα ζχκαηα γηα νηηδήπνηε αξλεηηθφ ζπκβαίλεη ζηελ θνηλσλία (Θεξηαλφο θαη 

Μπαθιαβάο, 2019, ζζ 145-146).  

Καη‘ αλαινγία κε ηνλ ξαηζηζκφ, ν εζληθηζκόο ηεξαξρεί 

έζλε/εζληθφηεηεο/εζλφηεηεο θαη θαιιηεξγεί ηνλ εζληθφ αληαγσληζκφ δειαδή ηελ 

ερζξφηεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ νκάδσλ (Macionis & Plummer, 1997, p. 

345). Ζ εζληθφηεηα απνηειεί ελ γέλεη κηα θνηλή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά. Χο εθ 

ηνχηνπ ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ θπιήο θαη έζλνπο είλαη φηη ε πξψηε αλαθέξεηαη ζε 

βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά) ελψ ε δεχηεξε ζε πνιηηηζκηθά 

(‗εζσηεξηθά‘ ραξαθηεξηζηηθά). πρλά φκσο ζπκβαίλεη ηφζν ε θπιή φζν θαη ην έζλνο 

λα ηαπηίδνληαη ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηεο έζσ θαη έμσ νκάδαο. Δπίζεο, ζπκβαίλεη 

θάπνηα άηνκα λα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα εζληθφ ππφβαζξν (πρ δηπιή 
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ηζαγέλεηα, ή αζηάηεο/ηηζζεο πνπ έρνπλ πνιηηνγξαθεζεί ή αλαγλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο σο ‗βξεηαλφ/λίδα‘). 

 Σφζν ν ξαηζηζκφο φζν θαη ν εζληθηζκφο εληζρχνπλ  πεξαηηέξσ ηνλ θφβν, ην 

κίζνο αιιά θαη ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζε φηη ζεσξείηαη ‗μέλν‘. Ζ ηάζε λα 

απνξξίπηνπκε φηη ζεσξείηαη ‗μέλν‘ σο ζηνηρείν αξλεηηθφ θαη κε γφληκν νδεγεί ζηελ 

μελνθνβία. Οκνίσο ε έιιεηςε νπνηαζδήπνηε αλεθηηθφηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο  

ζξεζθεπηηθέο,  ηδενινγηθέο θαη άιιεο πεπνηζήζεηο νδεγεί ζηε κηζαιινδνμία. 

 Οη αλσηέξσ αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα, δειαδή, απέλαληη ζε 

θάζε ηη πνπ πξνζιακβάλεηαη σο ‗άιιν‘ κε ην πεξίβιεκα ηνπ ‗μέλνπ‘, ‗ερζξηθνχ‘ 

απνηεινχλ ξήμε κε ηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο 

θαηάζηαζεο πνπ κεηψλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ πξφζβαζε ησλ πην αδχλακσλ νκάδσλ 

ζηηο ζεζκηθέο δνκέο θαη δηαξξεγλχεη ηελ αιιειεγγχε. Δηδηθφηεξα ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν αληαλαθιάηαη ε έιιεηςε θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη έληαμεο θαη ζε αηνκηθφ ε 

αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηα πνπ νηθνδνκνχλ ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο. Τπφ ην πιαίζην απηφ ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο (Ritzer, 2007, pp. 4419-

4421) είλαη αλαπφθεπθηνο. O φξνο θνηλσληθόο απνθιεηζκόο είλαη αξθεηά επξχο θαη 

δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθέο ζηεξήζεηο (π.ρ. ρακειά εηζνδήκαηα, αλεξγία) 

αιιά θαη ζε ζηεξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο. Έηζη ινηπφλ, ηα άηνκα πνπ είλαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλα 

πεξηζσξηνπνηνχληαη θαη απνθιείνληαη απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ επηκέξνπο 

θνηλσληθψλ πεδίσλ: ην νηθνλνκηθφ, ην πνιηηηθφ, ην πνιηηηζκηθφ θαη ην πεδίν ησλ 

θνηλσληθψλ επαθψλ. 

 Οη πην επάισηεο νκάδεο απέλαληη ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ είλαη 

ελδεηθηηθά: νη γπλαίθεο, άηνκα κε δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ θπξίαξρν ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, άηνκα κε αλαπεξία, θπιεηηθέο/εζληθέο κεηνλφηεηεο, πξφζθπγεο θαη 

κεηαλάζηεο, αλήιηθνη παξαβάηεο. Ο θαηάινγνο είλαη κεγάινο θη απηφ πνπ αλαδχεηαη 

είλαη φηη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν, ε θπιή, ε εζληθφηεηα, ε ζσκαηηθή 

αθεξαηφηεηα, αθφκα θαη ε ειηθία ή ν ηφπνο θαηνηθίαο παίδνπλ θνκβηθφ ξφιν ζηελ 

πξφζβαζε πνπ έρεη ην άηνκν ζηηο κείδνλεο ζεζκηθέο δνκέο, ζηα θνηλσληθά αγαζά θαη 

ελ γέλεη ζηελ πξαγκάησζε ηεο θνηλσληθήο θαη φρη κφλν βηνινγηθήο χπαξμήο ηνπ. 

Πεξαηηέξσ ζην θνηλσληθφ επίπεδν, αλαδεηθλχεηαη ε έθηαζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

ειιείκαηνο θαη νη ειιείςεηο ηνπ πξνλνηαθνχ θξάηνπο. ηελ Διιάδα παξαηεξνχληαη 

έληνλα ξαηζηζηηθά θαη μελνθνβηθά θαηλφκελα κε φιεο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπο, 
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ηφζν γηα ηνπο Έιιελεο φζν θαη γηα ηνπο κεηαλαζηεπηηθνχο θαη πξνζθπγηθνχο 

πιεζπζκνχο
42

. Αθελφο, ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

κεηαλαζηψλ (π.ρ., μπινδαξκνί, ιεζηείεο, απαγσγέο κεηαλαζηψλ απφ κεηαλάζηεο γηα 

ιχηξα) θαη πεξηζηαηηθά 

απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ή 

εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ κεηαλαζηψλ 

θαηά ησλ Διιήλσλ (π.ρ. θινπέο, 

ιεζηείεο, επηζέζεηο θαθνπνίεζεο, 

θαηάιεςε δεκνζίσλ θηηξίσλ θ.ά.). 

Αθεηέξνπ, ηα παξαπάλσ επεξεάδνπλ 

ηηο ζρέζεηο θαη ηελ εηθφλα ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλίαθαη απμάλνπλ ηε δεκηνπξγία 

θιίκαηνο απνζηξνθήο απέλαληη ζε 

κε-Έιιελεο γεληθά, κε έληνλα 

ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο 

αληηδξάζεηο (π.ρ. επηζεηηθφηεηα πξνο 

ηνπο κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο, 

ζαλαηεθφξεο επηζέζεηο, 

μπινδαξκνχο, ζξεζθεπηηθέο 

πξνζβνιέο, αδηαθνξία γηα εξγαηηθά 

αηπρήκαηα). Σν παξαηεηακέλν 

θιίκα ζηνρνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη κε ιήςεο επαξθψλ κέηξσλ θαη εθαξκνγήο 

πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο απφ ηελ πνιηηεία επί ζπλερείο δεθαεηίεο κε ζηφρν ηελ 

εηξεληθή ζπλχπαξμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, νδήγεζε ζηελ άλνδν ηεο Υξπζήο 

Απγήο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε κε-αλνρήο ζηε κεηαλάζηεπζε θαη αληη-

κεηαλαζηεπηηθήο ξεηνξηθήο. 

Χζηφζν, ε θνηλή γλψκε επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηελ πξνβνιή πξάμεσλ 

θαινζχλεο ησλ κεηαλαζηψλ. Σα παξαπάλσ πξνζθέξνπλ κηα ηδέα ηεο πεξίπινθεο 

θαηάζηαζεο. ε απηνχο ηνπο θαηξνχο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην ηνπίν ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο έρεη αιιάμεη δξακαηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο 

ησλ ξαηζηζηηθψλ επηζέζεσλ θαηά ησλ λφκηκσλ θαη ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ αιιά 

                                                           
42 Φνχζθαο, Θ. (2014). «Οη Κνηλσληθέο Δπηπηψζεηο ηεο Παξάηππεο Μεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα ηνπ 21νπ αηψλα», 

Δπηζεψξεζε Μεηαλαζηεπηηθνχ Γηθαίνπ, 13(2-3):284-297. 

Δηθφλα 1 Πεγή: G. Lazaridis and E. Wickens, (1999). Us 

and the Οthers, Annals of Tourism Research, 26(3) 632-

655. 
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θαη κε ηηο ζπγθξνχζεηο θαη κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ. Σν 2010 νη βίαηεο ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα ζηελ Αζήλα, ζχκηδαλ πνιεκηθέο ζπξξάμεηο. 

Δμνξγηζκέλνη Έιιελεο θάηνηθνη, ελήιηθνη θαη αλήιηθνη, θαη βίαηα εθηνπηζκέλνη 

κεηαλάζηεο απφ ηηο γεηηνληέο ηνπο, ππξνδνηνχζαλ θαζεκεξηλά ζνβαξά επεηζφδηα. Σν 

κίζνο ζηξεθφηαλ επίζεο θαηά ησλ θαηνίθσλ πνπ δηαθσλνχζαλ κε ηνλ δησγκφ ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ππνζηήξηδαλ ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε. Γειαδή, ζε θακία πεξίπησζε, 

εάλ ζε έλα πεξηζηαηηθφ βίαο ή εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο ζην νπνίν δξα ή ζπκκεηέρεη 

κεηαλάζηεο απφ θάπνηα εζληθφηεηα π.ρ. Αιβαλία, Παθηζηάλ, δελ πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη σο εγθιεκαηίεο φια ηα κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθήο 

νκάδαο θαη θνηλφηεηαο. 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019, ην Γίθηπν Καηαγξαθήο 

Ραηζηζηηθή Βίαο
43

 πεξηγξάθεη κηα ηδηαηηέξσο αλεζπρεηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία 

απαηηεί ηε ζσξάθηζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηε θαηαπνιέκεζε νπνησλδήπνηε κνξθψλ θαη 

εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο, φρη κφλν κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ (βι. Ν. 

4285/2014 – ΦΔΚ Α 191 – 10.09.2014 «Καηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη 

εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ»)
44

 αιιά θαη 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ αμηψλ.  

Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.) απνηεινχλ ζεκαληηθφ κεραληζκφ 

επεξεαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο θνηλήο γλψκεο. Απηφ ην νπνίν 

παξαηεξείηαη είλαη φηη ε νηθνλνκηθή χθεζε, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε αχμεζε ησλ 

πξνζθπγηθψλ ξνψλ, είλαη φηη ηα Μ.Μ.Δ. ζπλδένπλ ζπρλά ηε κεηαλάζηεπζε κε ηηο 

έλλνηεο ηεο «εγθιεκαηηθφηεηαο», ηεο «παξάλνκεο εηζφδνπ», ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Σα αλσηέξσ 

πξνθαινχληαη κέζσ: ηε ρξήζε γιψζζαο κε πνιιαπινχο αξλεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο 

θαη αλαθνξέο ή ηελ αλαθνξά ζηε κεηαλαζηεπηηθή θαηαγσγή θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε 

παξαβαηηθέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ειιηπή δηεπθξίλεζε θαη κειέηε 

ζηνηρείσλ θαζψο θαη δηαθξίζεηο ζηελ επηινγή ζεκάησλ πνπ πξνάγνπλ μελνθνβηθά θαη 

ξαηζηζηηθά πξφηππα ζπλαηζζεκαηηθέο εθθιήζεηο κέζσ ηεο δξακαηνπνηεκέλεο 

παξνπζίαζεο γεγνλφησλ, ηελ απνζχλδεζε ηεο εηθφλαο απφ ην αληηθεηκέλνπ ηεο 

είδεζεο πνπ ζπλήζσο απνηππψλνπλ ζηηγκέο βίαο κέζσ εηθφλσλ θαηαζηνιήο θαηά ησλ 

                                                           
43 UNHCR/ΔΔΓΑ, Γίθηπν Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο Βίαο: Δηήζηα Έθζεζε, εθδ. UNHCR/ΔΔΓΑ, 2019, 

http://rvrn.org/wp-content/uploads/2020/06/ETHSIA-EKTHESH-2019-GREEK.pdf  

44 Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 927/1979 (Α 139) θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ απφθαζε – πιαίζην 2008/913/ΓΔΤ ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ (L 328) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

http://rvrn.org/wp-content/uploads/2020/06/ETHSIA-EKTHESH-2019-GREEK.pdf
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κεηαλαζηψλ. 

 

 

Πεγή: UNHCR/ΔΔΓΑ, Γίθηπν Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο Βίαο: Δηήζηα Έθζεζε, εθδ. 

UNHCR/ΔΔΓΑ, 2019.  

 

Παξάιιεια, ν ξφινο ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ ησλ πνιηηηθψλ είλαη ηδηαίηεξσο 

ζεκαληηθφο θαζψο επίζεο επεξεάδεη είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ηε δηαρείξηζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Σν επίπεδν πνιηηηθνπνίεζεο ησλ δεηεκάησλ κεηαλάζηεπζεο απφ 

ηα ειιεληθά πνιηηηθά θφκκαηα ήηαλ θαη παξακέλεη πςειφ κέρξη ζήκεξα
45

. Απφ ην 

1990 ε κεηαλάζηεπζε θαη φιεο νη πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ απνηέιεζαλ πεγή 

ζπγθξνχζεσλ θαη δηαθσληψλ, πνπ θνξπθψζεθαλ κε ηελ «θξίζε ππνδνρήο 

πξνζθχγσλ» ην 2015. Απηφ ελέηεηλε ηε ζπδήηεζε ζηελ αηδέληα ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ ζηελ Διιάδα. Ζ δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο κεηαλάζηεπζεο βξίζθεηαη 

                                                           
45 Fouskas, T. (2019). ―Unravelling solidarity and hostility: Mobilizations concerning migrants, asylum seekers and refugees in 

anti-migrant times in Greece‖, in Rea, A., Martiniello, M., De Cuyper, P. Meuleman, B. and Mazzola, A. (Eds.), The refugee 

reception crisis in anti-immigrant times. Polarization of the public opinion, local mobilizations and reception practices in Europe. 

Brussels: ULB Press, pp.121-143. 

Καηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2019, ην Γίθηπν Καηαγξαθήο 

Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο Βίαο θαηέγξαςε, κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε ηα 

ζχκαηα, 100 πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο βίαο κε πεξηζζφηεξα απφ 104 ζχκαηα. 

Βάζεη ησλ θαηαγξαθψλ απφ ηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ, ηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εηθφλα 

ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο ζηε ρψξα θαηά ην 2019: Σν Γίθηπν ζπλερίδεη λα 

θαηαγξάθεη επηζέζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία νξγάλσζεο ή ηεινχληαη 

απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο θαη δηαπηζηψλεη απμεηηθή ηάζε ζε φ,ηη αθνξά ηα 

πεξηζηαηηθά κε δξάζηεο άηνκα θαη φρη νξγαλσκέλεο νκάδεο (γείηνλεο, 

ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ζηηο νηθίεο πνπ δηακέλνπλ πξφζθπγεο, ππάιιεινη 

ΜΜΜ θιπ.). Σν Γίθηπν θαηέγξαςε πεξηζηαηηθά εηο βάξνο Διιήλσλ πνιηηψλ 

ιφγσ ηεο εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο αιιά θαη βίαηεο επηζέζεηο ζε κλεκεία ή 

ιαηξεπηηθνχο ρψξνπο Διιήλσλ πνιηηψλ δηαθνξεηηθήο ζξεζθεπηηθήο 

ηαπηφηεηαο. Οη θαηαγξαθέο επηζέζεσλ θαηά αηφκσλ ΛΟΑΣΚΗ 

παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2018, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπ Γηθηχνπ γηα ην φηη ε νκνθνβία θαη ε ηξαλζνθνβία 

παξακέλνπλ επξέσο δηαδεδνκέλεο. ηαζεξά είλαη ηα θαηαγεγξακκέλα 

πεξηζηαηηθά κε ηελ εκπινθή έλζηνισλ θαη δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ. Σα ελ 

ιφγσ πεξηζηαηηθά εληζρχνπλ ηνλ ζεζκηθφ ξαηζηζκφ, απνθιείνπλ ή 

θαζπζηεξνχλ ηα ζχκαηα απφ ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ 

δηθαηνχληαη ελψ ζηελ ρείξηζηε έθθαλζή ηνπο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία 

θιίκαηνο αλαζθάιεηαο θαη εθθνβηζκνχ. Αλεζπρεηηθέο παξακέλνπλ νη 

επηζέζεηο ζε βάξνο ησλ ππεξαζπηζηψλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ 

απνπζία πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ηνπο εληείλεη ηελ αλεζπρία ηνπ Γηθηχνπ. 
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ζην επίθεληξν κηαο ζπλερηδφκελεο πνιηηηθήο ζπδήηεζεο. Σαπηφρξνλα, ππάξρνπλ 

επηρεηξήκαηα πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ χπαξμε κηθηψλ ξνψλ θαη ηηο ακθηζβεηήζηκεο 

ζπλζήθεο ελφο ζπζηήκαηνο αζχινπ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα, ηα 

πνιηηηζηηθά δεηήκαηα, ηηο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη εζηηάδνπλ 

ιηγφηεξν ζηελ έληαμε. Απηφ απνδεηθλχεη έληνλα ηελ πνιηηηθή δηακάρε ζρεηηθά κε 

απηφ ην δήηεκα ζηελ Διιάδα. Λφγσ ηεο πνιηηηθνπνίεζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε 

ξεηνξηθή θαηά ηεο κεηαλάζηεπζεο έρεη γίλεη κέξνο κηαο δηαδηθαζίαο ελίζρπζεο ηεο 

έλλνηαο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ ηνπο κεηαλάζηεο 

θαη ηνπο πξφζθπγεο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε ξεηνξηθή ιατθηζηηθψλ-αθξνδεμηψλ 

θνκκάησλ έρνπλ ζπκπαξαζχξεη θφκκαηα θαη απφ άιινπο ρψξνπο γεγνλφο πνπ νμχλεη 

ηνλ αληηκεηαλαζηεπηηθφ θαη μελνθνβηθφ ιφγν. Ο εθπξφζσπνη πνιηηηθψλ θνκκάησλ, 

φπσο θαη πξνζσπηθφηεηεο κε κεγάιε απνδνρή, ιεηηνπξγνχλ σο «θαζνδεγεηέο ηεο 

θνηλήο γλψκεο» επεξεάδνληαο ην θνηλφ κε ηηο απφςεηο ηνπο. 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα 

εθαξκφδεηαη κέζσ ηνπ Ν. 4443/2016 (ΦΔΚ Α΄ 232/9.12.2016), πνπ θαηνρπξψλεη ηελ 

πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. 

ην Άξζξν 2 «Έλλνηα ησλ δηαθξίζεσλ (άξζξα 2 ηεο Οδεγίαο 2000/43/ΔΚ θαη 2 ηεο 

Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ)» νξίδνληαη νη δηαθξίζεηο σο εμήο: 

α) ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ 

θαηαβνιψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Ηνπλίνπ 

2000 

β) ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, 

ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000 

θαη γηα γ) ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

πιαίζην ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

2014/54/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 

2014. 

Ζ ηππνπνίεζε ησλ δηαθξίζεσλ ξπζκίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 2, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

α) σο «άκεζε δηάθξηζε» λνείηαη φηαλ έλα πξφζσπν πθίζηαηαη, γηα ιφγνπο 

θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο, 
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νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ κεηαρείξηζε ιηγφηεξν επλντθή απφ απηήλ ηεο 

νπνίαο ηπγράλεη, έηπρε ή ζα εηχγραλε άιιν πξφζσπν, ζε αλάινγε θαηάζηαζε 

β) σο «έκκεζε δηάθξηζε» λνείηαη φηαλ κία εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε 

δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή κπνξεί λα ζέζεη πξφζσπα κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ 

θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, 

ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, ζε κεηνλεθηηθή ζέζε 

ζπγθξηηηθά κε άιια πξφζσπα. 

γ) ε «παξελφριεζε» λνείηαη σο δηάθξηζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1, εθφζνλ 

ζεκεηψλεηαη αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζπλδέεηαη κε έλα απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ 

άξζξνπ 1 κε ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο πξνζψπνπ θαη ηε 

δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, 

δ) σο «δηάθξηζε» λνείηαη, επίζεο, νπνηαδήπνηε εληνιή γηα ηελ εθαξκνγή 

δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε βάξνο πξνζψπνπ γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Νφκνπ, 

ε) σο «δηάθξηζε ιφγσ ζρέζεο» λνείηαη ε ιηγφηεξε επλντθή κεηαρείξηζε ελφο 

πξνζψπνπ ιφγσ ηεο ζηελήο ηνπ ζρέζεο κε πξφζσπν ή πξφζσπα κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ 

θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, 

ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ 

ζη) σο «δηάθξηζε ιφγσ λνκηδφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ» λνείηαη ε ιηγφηεξν 

επλντθή κεηαρείξηζε ελφο πξνζψπνπ πνπ εηθάδεηαη φηη δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ 

θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο   πάζεζεο, 

ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ 

δ) σο «πνιιαπιή δηάθξηζε» λνείηαη νπνηαδήπνηε δηάθξηζε, απνθιεηζκφο ή 

πεξηνξηζκφο, ζε βάξνο πξνζψπνπ, πνπ βαζίδεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ απφ 

ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο 

ε) ε «άξλεζε εχινγσλ πξνζαξκνγψλ» γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ή ρξφληα 
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πάζεζε λνείηαη σο δηάθξηζε 

ζ) σο «εχινγεο πξνζαξκνγέο» λννχληαη νη απαξαίηεηεο θαη θαηάιιειεο 

ηξνπνπνηήζεηο, ξπζκίζεηο θαη ελδεδεηγκέλα κέηξα, πνπ απαηηνχληαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ή 

ρξφληεο παζήζεηο ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, νη νπνίεο δελ επηβάιινπλ 

δπζαλάινγν ή αδηθαηνιφγεην βάξνο ζηνλ εξγνδφηε. 

 

Β. Πεδίν εθαξκνγήο 

(α) Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο 

θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ 

ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο, εθαξκφδεηαη ζε φια ηα πξφζσπα, ζην 

δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φζνλ αθνξά: 

α) ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε ελ γέλεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη ησλ φξσλ πξφζιεςεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππεξεζηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο, 

β) ηελ πξφζβαζε ζε φια ηα είδε θαη επίπεδα επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, καζεηείαο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο θαη 

επαγγεικαηηθνχ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο 

πξαθηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, 

γ) ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά 

ηηο απνδνρέο, ηελ απφιπζε, ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαη ζε 

πεξίπησζε αλεξγίαο ηελ επαλέληαμε θαη ηελ εθ λένπ απαζρφιεζε, 

δ) ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε 

εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ ή ζε νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή νξγάλσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο, θαη ηδίσο ηνπ δηθαηψκαηνο εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. 

Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα πξφζσπα, 

ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαη φζνλ αθνξά: 

α) ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο 
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αζθάιηζεο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

β) ηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη ηηο θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο ή 

πιενλεθηήκαηα 

γ) ηελ εθπαίδεπζε 

δ) ηελ πξφζβαζε ζηε δηάζεζε θαη ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

δηαηίζεληαη (ζπλαιιαθηηθά) ζην θνηλφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηέγεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλεμαξηήησο ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, 

ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο πάζεο θχζεσο παξνρέο 

πνπ πξνζθέξνπλ ηα δεκφζηα ζπζηήκαηα ή ηα εμνκνηνχκελα πξνο ηα δεκφζηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή 

πξφλνηαο θαη δελ ζίγνπλ ηα κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηήξεζε ηεο δεκφζηαο 

αζθάιεηαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ηελ πξφιεςε πνηληθψλ παξαβάζεσλ, 

ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ 

άιισλ. 

Παξάιιεια, δελ ζπληζηά δηάθξηζε ε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε 

ιφγσ ειηθίαο, εθφζνλ ε κεηαρείξηζε απηή πξνβιέπεηαη ζην λφκν πξνο εμππεξέηεζε 

ζθνπψλ ηεο πνιηηηθήο ηεο απαζρφιεζεο, ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηα δε κέζα επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ απηψλ είλαη 

πξφζθνξα θαη αλαγθαία. Ζ αλσηέξσ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε κπνξεί ηδίσο λα 

πεξηιακβάλεη: 

α) ηελ θαζηέξσζε εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηφζν γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε φζν γηα ηελ απαζρφιεζε θαη εξγαζία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ απφιπζεο θαη ακνηβήο, γηα ηνπο λένπο, ηνπο 

ειηθησκέλνπο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ζπληεξνχλ άιια πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα 

επλνείηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε ή λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπο 

β) ηνλ θαζνξηζκφ ειάρηζησλ νξίσλ ειηθίαο, επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ή 

αξραηφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε απηήλ ή ζε νξηζκέλα 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απαζρφιεζε 

γ) ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ηελ πξφζιεςε, κε βάζε ηελ 

απαηηνχκελε θαηάξηηζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο ή ηελ αλάγθε εχινγεο 

πεξηφδνπ απαζρφιεζεο πξηλ απφ ηε ζπληαμηνδφηεζε. 

Δπίζεο, δελ ζπληζηά δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο, φζνλ αθνξά ζηα επαγγεικαηηθά 
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ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν θαζνξηζκφο ειηθίαο γηα ηελ έληαμε ή ηελ 

απνδνρή, ζε παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο ή αλαπεξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

θαζνξηζκνχ γηα ηα θαζεζηψηα απηά δηαθνξεηηθνχ νξίνπ ειηθίαο γηα εξγαδφκελνπο ή 

γηα νκάδεο ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ θαη ηεο ρξήζεο ζην πιαίζην ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ θξηηεξίσλ ειηθίαο ζηνπο αλαινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο, ππφ ηνλ φξν φηη απηφ 

δελ θαηαιήγεη ζε δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ. Αθφκα δελ ζπληζηά δηάθξηζε ε ιήςε ή ε 

δηαηήξεζε εηδηθψλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ή ηελ αληηζηάζκηζε 

κεηνλεθηεκάησλ, ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο 

πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, ελψ δελ ζπληζηά δηάθξηζε, 

φζνλ αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξία ή ρξφληα πάζεζε ε ζέζπηζε ή ε δηαηήξεζε 

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην ρψξν 

εξγαζίαο ή κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε δεκηνπξγία ή ηε δηαηήξεζε πξνυπνζέζεσλ ή 

δηεπθνιχλζεσλ γηα ηε δηαθχιαμε ή ηελ ελζάξξπλζε ηεο έληαμήο ηνπο ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία. 

 

2.3.4.2. Ννκνζεζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ  

Ο ζεβαζκφο θάλεη ηε δηαθνξά. Οδεγφο ίζεο κεηαρείξηζεο. Δγρεηξίδην γηα δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο, πλήγνξνο ηνπ πνιίηε, 2017, πξνζβάζηκν 

ζε:https://www.synigoros.gr/resources/im_odigos_web_o_sevasmos_kanei_ti_diafora

_gr.pdf 

Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα: 

«Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε σο θνξέαο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη πξνώζεζεο 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζεσξεί ζεκαληηθό λα ππάξμεη κηα θνηλή βάζε 

ζπλελλόεζεο κε ην ζύλνιν ησλ θνξέσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο γηα 

ην ηη ζπληζηά δηάθξηζε ζηελ πξάμε. ην εγρείξεκα απηό, είλαη ζεκαληηθό λα ιεθζνύλ 

ππόςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζώπσλ πνπ ηπγράλνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο, 

ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη λα εκπεδσζεί ε αλάγθε ζπλεθηίκεζήο ηνπο 

ζηελ εθάζηνηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή. Ο ζπγθεθξηκέλνο νδεγόο ζηνρεύεη λα θαιύςεη 

πηζαλά θελά ζηελ πιεξνθόξεζε ησλ ζηειερώλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε ό,ηη αθνξά ηα 

ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ή ησλ ηδηνηήησλ πνιηηώλ, ηνπο νπνίνπο ζπρλά ε 

δηνίθεζε θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη. Η θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

νδεγό ζηεξίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ αθνινπζείηαη ζηε λνκνζεζία 

https://www.synigoros.gr/resources/im_odigos_web_o_sevasmos_kanei_ti_diafora_gr.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/im_odigos_web_o_sevasmos_kanei_ti_diafora_gr.pdf
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θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, κε θξηηήξην ηνλ εθάζηνηε πηζαλό ιόγν δηάθξηζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: ην θύιν, ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ηελ αλαπεξία ή ηε ρξόληα 

πάζεζε, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή ή θνηλσληθή θαηάζηαζε, ηνλ ζεμνπαιηθό 

πξνζαλαηνιηζκό, ηελ ηαπηόηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά θύινπ, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο 

πεπνηζήζεηο. Σν πιηθό πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ νδεγό απνηειεί ζπλνπηηθή παξάζεζε 

ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηνλ πλήγνξν θαηά ηνλ 

ρεηξηζκό ζρεηηθώλ ππνζέζεσλ. Πνιύ ζεκαληηθή είλαη επίζεο ε ζπκβνιή νξγαλώζεσλ 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ. Η πξώηε έθδνζε ηνπ νδεγνύ απηνύ έγηλε ην 2014. Καζώο 

έρνπλ κεζνιαβήζεη αξθεηέο αιιαγέο ηόζν ζην λνκνζεηηθό πιαίζην, όζν θαη ζηε 

δηνηθεηηθή πξαθηηθή, θξίζεθε αλαγθαία ε ελεκέξσζή ηνπ. Γηα λα είλαη ρξεζηηθόο 

άιισζηε, ν νδεγόο πξνηείλεη πξνζεγγίζεηο θαη άκεζεο ιύζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζην 

πθηζηάκελν λνκνζεηηθό πιαίζην θαη ηηο αθνινπζνύκελεο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο. 

Επηζπκία ηνπ πλεγόξνπ είλαη λα θαηαζηεί απηόο ν νδεγόο, ηόζν ζηελ έληππε όζν θαη 

ζηε δηαδηθηπαθή ηνπ κνξθή, έλα δπλακηθό εξγαιείν πνπ ζα ελεκεξώλεηαη ηαθηηθά θαη 

ζα ζπκπεξηιακβάλεη λεόηεξεο εμειίμεηο ζηηο επίκαρεο ζεκαηηθέο. Απηόλ ηνλ ζηόρν, 

άιισζηε, εμππεξεηεί θαη ε παξνύζα επηθαηξνπνίεζή ηνπ». 
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Μειέηεο Πεξίπησζεο 

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε ην ληνθηκαληέξ «4,1 κίιηα» 

(https://www.youtube.com/watch?v=hjnj5B2GCvc&t=426s), ζπδεηήζηε ηα παξαθάησ 

εξσηήκαηα: 

 

 

 

1. What kind of Asian are you? https://www.youtube.com/watch?v=DWynJkN5HbQ  

2. Διιεληθή ηζαγέλεηα, Διιεληθή Έλσζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwff6fgNjpE 

3. Μηζαιινδνμία, Ίδξπκα Χλάζεο 

https://www.youtube.com/watch?v=WyeqRVKHzNA 

  

Δηθφλα 2: Σα 4,1 κίιηα είλαη ληνθηκαληέξ-ηαηλία κηθξνχ κήθνπο ζε παξαγσγή θαη ζθελνζεζία ηεο 

Γάθλεο Μαηδηαξάθε. Σν ληνθηκαληέξ αθεγείηαη κηα εκέξα απφ ηε δσή ελφο Αλζππνπινίαξρνπ ηνπ 

Διιεληθνχ Ληκεληθνχ Κπξηάθνπ Παπαδφπνπινπ ζηε Λέζβν ελ κέζσ ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. 

1. Πσο θξίλεηε ηελ αληίδξαζε ησλ Αμησκαηηθψλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο 

ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο/πξνζθπγηθέο ξνέο;  

2. Πσο θξίλεηε ηελ αληίδξαζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο/πξνζθπγηθέο ξνέο;  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjnj5B2GCvc&t=426s
https://www.youtube.com/watch?v=DWynJkN5HbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kwff6fgNjpE
https://www.youtube.com/watch?v=WyeqRVKHzNA
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Δξσηήζεηο γηα ζθέςε 

 

  

1. Πψο νξίδεηαη ε πξνθαηάιεςε θαη πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή; Να αλαθέξεηε παξαδείγκαηα. 

2. Πνηα είλαη ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη ςπρνδπλακηθά αίηηα ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ; 

3. Ση αλαθέξεη ν θιαζηθφο νξηζκφο γηα ην ξαηζηζκφ θαη ηη είλαη ν 

θνηλσληθφο ξαηζηζκφο; 

4. Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ; 

5. Αλαιχζηε ηη είλαη νη θνηλσληθέο ζηάζεηο θαη νη θνηλσληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο 

6. Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα πξνθαηαιήςεσλ. 

7. Με πνηνπο ηξφπνπο ε πξνθαηάιεςε θαη ε δηάθξηζε ελδπλακψλνπλ ε κία 

ηελ άιιε; 

8. Αλαθέξαηε έλα παξάδεηγκα ζηεξεφηππνπ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Δμεγήζηε πψο ζα κπνξνχζε λα απαιεηθζεί. 

9. Πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ξαηζηζκνχ ζήκεξα, δηεζλψο, ζηελ Δπξψπε 

θαη ζηελ Διιάδα; 

10. Πνηνη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξαηζηζκνχ ζήκεξα; 

11. Πνηεο είλαη νη εθθάλζεηο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή θνηλσλία; 
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Άζθεζε 

Ση παξαηεξείηε ζηνπο παξαθάησ ηίηινπο θαη ζηηο εηθόλεο ησλ εηδεζενγξαθηθώλ 

ηζηνζειίδσλ; 

«ε ζπλαγεξκφ νη αξρέο γηα λα 

απνηξέςνπλ «εηζβνιή» 

κεηαλαζηψλ - Δληζρχνληαη νη 

δπλάκεηο ηεο ΔΛΑ ζηνλ 

Δβξν» (Πεγή θεηκέλνπ θαη 

εηθφλαο: https://bit.ly/2Dcpbgc) 

 

 

 

«Ζ Καζεκεξηλή Νχρηα έληαζεο 

ζηνλ Δβξν κε ζπλερείο 

απφπεηξεο εηζβνιήο απφ 

κεηαλάζηεο» (Πεγή θεηκέλνπ 

θαη εηθφλαο: 

https://bit.ly/2X3MtMq)  

 

 

 

 

«Βφκβα - ε Μφξηα -Πάλσ απφ 

15.000 πξφζθπγεο θαη 

κεηαλάζηεο ζηνλ θαηαπιηζκφ» 

(Πεγή θεηκέλνπ θαη εηθφλαο: 

https://bit.ly/3g78ktR)  

 

 

 

https://bit.ly/2Dcpbgc
https://bit.ly/2X3MtMq
https://bit.ly/3g78ktR
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

 

3. Δπηθνηλσλία-Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία 

 

3.1.Λεθηηθή Δπηθνηλσλία θαη Απνηειεζκαηηθή Οκηιία 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθθξαδφκαζηε, επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο 

άιινπο. Οη ιεθηηθέο επηθνηλσλίεο δελ αθνξνχλ απιψο ζηηο ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχκε. Ζ ιεθηηθή 

επηθνηλσλία δελ είλαη απνθνκκέλε απφ άιιεο δηαπξνζσπηθέο θαη επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο. ρεηίδεηαη κε ηελ αθξφαζε, ηε κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ππνδηαηξέζεηο βαζηθψλ δεμηνηήησλ φπσο: 

αλαζηνραζκφο θαη ελάξγεηα. Σν πσο ληψζνπκε γηα ηνλ εαπηφ ζαο -ε απηνεθηίκεζή 

καο- επεξεάδεη ην πφζν θαιά επηθνηλσλνχκε ιεθηηθά. 

Σν λα έρεη θαλείο θαιέο δεμηφηεηεο ιφγνπ θαη νκηιίαο, ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα 

εθθξάδεη κε άλεζε θαη ζαθήλεηα ηηο ηδέεο ηνπ ζηνπο άιινπο θαη λα εμεγεί ηελ άπνςή 

ηνπ κε ηξφπν θαηαλνεηφ γηα ηνλ/ηνπο ζπλνκηιεηή/ηέο ηνπ. 

 

3.2.Γεμηόηεηεο Αθξόαζεο 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζεσξνχλ φηη είλαη θαινί αθξναηέο θαη επνκέλσο 

δελ απαηηείηαη λα εμαζθήζνπλ απηή ηε δεμηφηεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ιίγνη 

άλζξσπνη είλαη πξαγκαηηθά θαινί αθξναηέο. Ζ πξνζεθηηθή ή ελεξγεηηθή αθξφαζε 

απαηηεί εμάζθεζε θαη ππνκνλή. Απαηηεί επίζεο ηελ αληηκεηψπηζε θαθψλ πξαθηηθψλ 

πνπ έρνπλ εκπεδσζεί κε ηα ρξφληα. 

 Δλδερνκέλσο, λα ζπληεξνχληαη  θάπνηεο ζπλήζεηεο ζηελ αθξφαζε πνπ δελ 

βνεζνχλ ηηο ελεξγεηηθέο δηαδηθαζίεο κίαο απνηειεζκαηηθήο αθξφαζεο ηνπ άιινπ. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα έρεηε ηελ ηάζε λα δηαθφπηεηε ην ζπλνκηιεηή ζαο, πξνηνχ 

ηειεηψζεη ηε θξάζε ηνπ, ή λα επηιέγεηε ζπλνκηιεηέο κε βάζε πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηεξεφηππα. Δπίζεο, ε ρξήζε κηαο πνιχ ηερληθήο γιψζζαο, ζε θνηλφ κε εηδηθψλ, είλαη 

ζπλήζσο ελνριεηηθή. Καιφ είλαη λα ζθεθηνχκε  ην ελδερφκελν πεξαηηέξσ αλάπηπμήο 

ηεο, κέζσ εμάζθεζεο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. Ζ ελεξγεηηθή αθξφαζε πξνυπνζέηεη 
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ηε ζπκκεηνρή καο, κε λεχκαηα, ζχληνκεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο πνπ ελζαξξχλνπλ ην 

ζπλνκηιεηή λα ζπλερίζεη. 

 

3.3.Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία  

 

3.3.1. Αλάπηπμε γισζζηθώλ δεμηνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε  

Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα  έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηεο 

αλάπηπμεο ησλ γισζζηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα πνιηηηθά νξζέο πξνζεγγίζεηο ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο αιιηψο  

δελ ζα ληψζεη άλεηα θαη αζθαιήο, δελ ζα ζπκβηβαζηεί κε ηηο δηαπνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο ζε κηα θνηλσλία φπνπ ν αληαγσληζκφο δελ ράλεηαη κφλν απφ ηηο ηειεπηαίεο 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο αιιά θαη απφ θαιά ζρεδηαζκέλεο ζηξαηεγηθέο 

επηθνηλσλίαο ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα . Οη 

επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πξέπεη 

λα καζαίλνληαη  εγθαίξσο, ζε ζρνιηθά καζήκαηα θαη, αξγφηεξα, κε βάζε ηε δηθή καο 

εκπεηξία ζηελ εξγαζία θαη ζηελ θνηλσληθή καο δσή. 

Ζ δηδαζθαιία θαη ε εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο ζπλεπάγεηαη ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε ελφο λένπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη πξνζέγγηζεο 

πνιηηηζηηθψλ δεηεκάησλ, ελφο λένπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο θαη θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο. Οη Marion Williams θαη Robert L. Burden (1997) ππνζηεξίδνπλ 

απηφ ην ζεκείν, ηζρπξηδφκελνη φηη «ε εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο πεξηιακβάλεη 

πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηελ απιή εθκάζεζε δεμηνηήησλ, ή έλα ζχζηεκα θαλφλεο ή κηα 

γξακκαηηθή. Πεξηιακβάλεη κηα αιιαγή ζηελ απην-εηθφλα, ηελ πηνζέηεζε λέσλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηξφπσλ χπαξμεο, θαη σο εθ ηνχηνπ 

έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ θνηλσληθή θχζε ηνπ καζεηή» (Williams and Burden, 

1997, ζει. 115). 

Ζ άπνςε ελφο δαζθάινπ γηα ηε δηδαζθαιία αληηθαηνπηξίδεη ηελ άπνςή ηεο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ε δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αληαλαθιά ηελ νπζία ηνπ σο 

πξφζσπν. Μηα θπζηθή ζπλέπεηα κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο είλαη φηη πξέπεη λα 

απνδερζνχκε φηη ε δηδαζθαιία είλαη κηα έθθξαζε αμηψλ θαη ζηάζεσλ, φρη κφλν ηεο 

πιεξνθνξίαο ή ηεο γλψζεο. Μηα άιιε ζπλέπεηα είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπλ φηη νη ίδηνη εκπιέθνληαη ζπλερψο ζε κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία κάζεζεο 

θαη αιιαγήο. " (Williams and Burden, 1997, ζει. 63). 
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Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο 

αλεμάξηεηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα βξνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο έλλνηεο θαη ιχζεηο ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ, λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

ζηάζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπλνκηιεηή θαη λα ελεξγήζνπλ κε 

αληαπφθξηζε ζηε δεδνκέλε θαηάζηαζε επηθνηλσλίαο. Έηζη, νη καζεηέο ζα 

πξνσζήζνπλ ηε δηθή ηνπο γλψζε θαη θαηαλφεζε άιισλ πνιηηηζκψλ κε ηελ 

αληαιιαγή ηδεψλ ζε θαιά νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο δεπγαξηνχ ή νκαδηθήο 

εξγαζίαο ππφ ηελ πξνζεθηηθή επίβιεςε ηνπ δαζθάινπ. Οη Williams θαη Burden 

(1997) επηζεκαίλνπλ ηελ ηδέα φηη «θάζε καζεηήο ζα θέξεη έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν 

γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζα« θαηαζθεπάζεη», κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ηε δηθή ηνπο αίζζεζε ηεο θαηάζηαζεο κε ηελ νπνία 

αληηκεησπίδνπλ. Ζ θαηαλφεζε ελφο αηφκνπ γηα ηνλ θφζκν δηακνξθψλεηαη ζπλερψο 

θαζψο πξνζαξκφδεη ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο ζηηο λέεο πιεξνθνξίεο. Αληί λα 

ζεσξείηαη σο θάηη ζηαζεξφ ή ζηαηηθφ, ε γλψζε αληηκεησπίδεηαη σο παξνδηθή, 

πξνζσξηλή θαη ζρεηηθή» (Williams and Burden, 1997, ζει. 96). Χο εθ ηνχηνπ, ε 

κάζεζε πξέπεη λα είλαη κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

πνιηηηζηηθψλ καο πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο ζεκεξηλέο 

πξνθιήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλψζεο ηνπ θφζκνπ καο, ηεο λννηξνπίαο, ησλ 

ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. 

Ζ γιψζζα - είηε είλαη Αγγιηθά, Γαιιηθά, νπαρίιη, Υίληη, - είλαη κηα δεδνκέλε 

πηπρή ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Ζ γιψζζα καζαίλεηαη κε ζπλεηδεηά. Σα παηδηά έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηνπο ηθαλνπνηεηηθά πξηλ απφ ηελ 

επίζεκε ζρνιηθή ειηθία. Αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ηνπο ρξφλσλ, 

καζαίλνπλ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ιέμεηο ηεο γιψζζαο θαη δελ παξαθνινπζνχλ πψο ε 

γιψζζα επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη θαη αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν. 

πλήζσο κφλν φηαλ νη άλζξσπνη κηινχλ ηε γιψζζα ηνπο ζε εθείλνπο πνπ δελ ηελ 

θαηαιαβαίλνπλ ή φηαλ πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ κηα άιιε γιψζζα, αλαγλσξίδνπλ ηνλ 

θεληξηθφ ξφιν ηεο γιψζζαο ζηελ ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ, λα εθηεινχλ εξγαζίεο 

θαη, ην πην ζεκαληηθφ, λα αιιεινεπηδξνχλ κε ηα ππφινηπα άηνκα. (Lustic and 

Koester, 2016:166). Ζ δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία είλαη «κηα ζπκβνιηθή, 

εξκελεπηηθή, δηαθξαηηθή ζπκθξαδφκελε δηαδηθαζία ζηελ νπνία άηνκα απφ 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο δεκηνπξγνχλ θνηλά λνήκαηα» (Lustic and Koester, 

2016:46). Απηφο ν νξηζκφο, αλ θαη αθξηβήο, είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί (Lustic and 

Koester, 2016:46). Ζ δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ζπκβαίλεη φηαλ κεγάιεο θαη 
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ζεκαληηθέο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο δεκηνπξγνχλ αλφκνηεο εξκελείεο θαη πξνζδνθίεο 

γηα ην πψο λα επηθνηλσλνχλ ηθαλνπνηεηηθά» (Lustic and Koester, 2016:52). Σχπνη 

ζπκπεξηθνξψλ επηθνηλσλίαο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ απφ ηνπο Lustic and Koester 

(2016:72-77): 

Δπίδεημε ηνπ ζεβαζκνχ: απηφ πνπ ζπληζηά ζεβαζκφ ζε έλαλ πνιηηηζκφ, δελ 

ζεσξείηαη απαξαίηεηα ηφζν πξνο έλαλ άιιν πνιηηηζκφ. Ο ζεβαζκφο εκθαλίδεηαη κε 

ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά ζχκβνια. Γιψζζα πνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο έθθξαζε 

αλεζπρίαο, ελδηαθέξνληνο θαη θαηαλφεζεο ησλ άιισλ ζπρλά ζα κεηαθέξεη ζεβαζκφ, 

φπσο θαη ε ηππηθφηεηα ζηε γιψζζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ηίηισλ, ε 

απνπζία νξνινγίαο θαη κηα απμεκέλε πξνζνρή ζηα ηειεηνπξγηθά επγέλεηαο. Οη κε 

ιεθηηθέο επηδείμεηο ζεβαζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηελ εκθάληζε πξνζνρήο κέζσ ηεο 

ζέζεο ηνπ ζψκαηνο, ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο ρξήζεο ηεο επαθήο κε ηα 

κάηηα κε θαζνξηζκέλνπο ηξφπνπο. Έλαο ηφλνο θσλήο πνπ εθθξάδεη ελδηαθέξνλ γηα ην 

άιιν άηνκν είλαη έλαο ηξφπνο κε ην νπνίν θαίλεηαη ν ζεβαζκφο (Lustic and Koester, 

2016: 72-77). Οη δχν κνξθέο επηθνηλσλίαο: ηφζν ε ιεθηηθή, φζν θαη ε κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία δει. νη ρεηξνλνκίεο, ν ηφλνο ηεο θσλήο, ε θσλή, ν ξπζκφο απνηεινχλ 

επίζεο κέξνο ησλ θσδηθψλ εμσιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (θηλαηζζεηηθά, ζσκαηηθά, 

ηππηθά), δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο δπζθνιίεο δηαρείξηζεο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζηε γλψζε αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη άλζξσπνη γηα λα εμεγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Πνιιέο 

δξάζεηο δείρλνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αλζξψπσλ ζηε γλψζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Μεηαμχ 

ησλ Δπξσπαίσλ Ακεξηθαλψλ, γηα παξάδεηγκα, δεισηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

εθθξάδνπλ πξνζσπηθέο ζηάζεηο ή απφςεηο ζαλ λα ήηαλ γεγνλφηα θαη ε απνπζία 

ηξνπνπνηεηψλ ζα έδεηρλε αλαπνηειεζκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε γλψζε: «Οη 

Νενυνξθέδνη πξέπεη λα είλαη ηξεινί λα δνπλ ζε απηήλ ηελ πφιε». Αληηζέησο, έλα 

ηθαλφ δηαπνιηηηζκηθά επηθνηλσληαθά άηνκν αλαγλσξίδεη έλαλ πξνζσπηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηε γλψζε: «Βξίζθσ ηε Νέα Τφξθε έλα πνιχ δχζθνιν κέξνο γηα λα 

επηζθεθηψ θαη δελ ζα ήζεια λα δήζσ εθεί». (Lustic and Koester, 2016: 72-77). 

Ζ ελζπλαίζζεζε είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα επηθνηλσλνχλ ηελ 

επίγλσζε ησλ ζθέςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ελφο άιινπ αηφκνπ 

θαη ηέηνηα άηνκα ζεσξνχληαη πην ηθαλά ζηηο δηαπνιηηηζκηθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

Δλαιιαθηηθά, φζνη δελ έρνπλ ελζπλαίζζεζε, θαη επνκέλσο δείρλνπλ ιίγε ή θαζφινπ 
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ζπλεηδεηνπνίεζε αθφκε θαη γηα ηα πην πξνθαλή ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο ησλ 

άιισλ, δελ ζα ζεσξεζνχλ ηθαλνί. Ζ ελζπλαίζζεζε δελ ζεκαίλεη «λα βάδεηο ηνλ εαπηφ 

ζνπ ζηε ζέζε ελφο άιινπ». Δίλαη αδχλαην ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη ςπρνινγηθά. 

Χζηφζν, είλαη πηζαλφ νη άλζξσπνη λα ελδηαθέξνληαη επαξθψο θαη λα γλσξίδνπλ ηνπο 

άιινπο φηη θαίλεηαη λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ησλ άιισλ. Γειαδή, ε ηθαλφηεηα ηνπ λα 

ζπκπεξηθέξεηαη θάπνηνο/α ζαλ λα θαηαιαβαίλεη ηνλ θφζκν φπσο νη άιινη (Lustic and 

Koester, 2016: 72-77). 

Οη δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο αιιειεπίδξαζεο είλαη ζεκαληηθέο επεηδή, κέζσ 

απηψλ, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα αιιειεπίδξαζε είλαη ζε ζέζε λα κηινχλ θαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ θαηάιιεια. Αληηζέησο, ε θπξηαξρία κηαο ζπλνκηιίαο ή ε κε 

αληαπφθξηζε ζηελ αιιειεπίδξαζε είλαη επηδήκηα. Ζ ζπλέρηζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

αηφκσλ ζε ζπλνκηιία αθφηνπ άξρηζαλ λα εκθαλίδνπλ ζεκάδηα αδηαθνξίαο θαη πιήμεο 

ή ε απφηνκε ιήμε ησλ ζπλνκηιηψλ κπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα. Οη 

δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο αιιειεπίδξαζεο απαηηνχλ λα γλσξίδεη θαλείο πσο γίλεηαη ε 

φπνηα αιιαγή ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά (Lustic and Koester, 2016: 72-77). 

πκπεξηθνξέο ξφινπ είλαη εθείλεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηεο νκάδαο - γηα παξάδεηγκα, μεθηλψληαο λέεο ηδέεο, 

δεηψληαο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή γεγνλφηα, δεηψληαο δηεπθξίληζε ησλ νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ, αμηνινγψληαο ηηο πξνηάζεηο άιισλ, θαη δηαηεξψληαο κηα νκάδα ζε 

εξγαζία. (Lustic and Koester, 2016: 72-77). 

Οη ζρεζηαθέο ζπκπεξηθνξέο ξφισλ αθνξνχλ ηηο πξνζπάζεηεο νηθνδφκεζεο ή 

δηαηήξεζεο πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε κέιε ηεο νκάδαο. Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά κελχκαηα πνπ δείρλνπλ 

ππνζηήξημε γηα άιινπο θαη πνπ βνεζνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζπκκεηνρήο. Παξαδείγκαηα ηθαλψλ ζρέζεσλ ζρεζηαθνχ ξφινπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ελαξκφληζε θαη ηε δηακεζνιάβεζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο απφ άιινπο (Lustic and Koester, 2016: 72-77). 

Ζ αλνρή γηα αζάθεηα αθνξά ηηο απαληήζεηο ελφο αηφκνπ ζε λέεο, αβέβαηεο θαη 

απξφβιεπηεο δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο. Μεξηθνί άλζξσπνη αληηδξνχλ ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο κε κεγαιχηεξε άλεζε απφ φ,ηη άιινη. Μεξηθνί είλαη εμαηξεηηθά λεπξηθνί, 

πνιχ απνγνεηεπκέλνη, ή αθφκα θαη ερζξηθνί απέλαληη ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο θαη 

εθείλνπο πνπ κπνξεί λα είλαη παξφληεο ζε απηέο. Όζνη δελ αλέρνληαη ηελ αζάθεηα 

κπνξεί λα αληαπνθξηζνχλ ζε λέεο θαη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο κε ερζξφηεηα, ζπκφ, 

θσλέο, ζαξθαζκφ, απφζπξζε ή απφηνκα. Άιινη βιέπνπλ λέεο θαηαζηάζεηο σο 
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πξφθιεζε, θαίλεηαη λα ηα πεγαίλνπλ θαιά θάζε θνξά πνπ ζπκβαίλεη ην απξνζδφθεην 

ή απξφβιεπην θαη πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα ζηηο απαηηήζεηο ησλ κεηαβαιιφκελσλ 

πεξηβαιιφλησλ. (Lustic and Koester, 2016: 72-77). 

Ζ ζηάζε αιιειεπίδξαζεο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα αληίδξαζεο ζε άιινπο 

κε ηξφπν πεξηγξαθηθφ, κε αμηνινγηθφ θαη κε θξηηηθφ. (Lustic and Koester, 2016: 72-

77).  

Ζ γιψζζα πξνέξρεηαη απφ θαη δηακνξθψλεη ηελ εκπεηξία καο, ηφζν πνπ 

θάπνηνη ιέλε φηη είκαζηε ιηγφηεξν «αλζξψπηλνη» ρσξίο ηε γιψζζα (Fantini, 2012). 

θεθηείηε ην «Άγξην Παηδί», πνπ βξέζεθε ζην Aveyron ηεο Γαιιίαο ην 1797. Απηά 

ηα παηδηά ήηαλ «άγξηα» αθξηβψο επεηδή κεγάισζαλ εθηφο ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ 

θαη δελ είραλ γισζζηθή ηθαλφηεηα (Fantini, 2012). Δίλαη ζαθέο φηη ε γιψζζα 

πξνθχπηεη απφ αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη φηη ε 

επηθνηλσλία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έληαμε ζε έλαλ πνιηηηζκφ (Fantini, 2012). Ζ 

ρξήζε ζπκβνιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, καο θαζηζηά θαηαλνεηνχο θαη απνδεθηνχο απφ 

ηνπο γχξσ καο θαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ην «εηζηηήξηφ» 

καο γηα «έληαμε» ζε έλαλ πνιηηηζηηθφ ζχιαθα (Fantini, 2012). Σν παξαθάησ γξάθεκα 

απεηθνλίδεη, πξψηα απ 'φια, πψο ζρεηίδνληαη ε γιψζζα, ν πνιηηηζκφο θαη ε 

θνζκνζεσξία (Fantini, 2012). 

 

Γξάθεκα 3: πζρέηηζε γιώζζαο, πνιηηηζκνύ θαη θνζκνζεσξίαο 

 

Πεγή: Fantini (2012:266). 

 

 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ζπγγξαθείο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ 
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Δπξψπε ζεκείσζαλ κηα αιιαγή ζηε κηζαιινδνμία, ηδίσο ζηνλ ζεμηζκφ θαη ηνλ 

ξαηζηζκφ, φπνπ απνθξχβνληαη. Οη άλζξσπνη θξχβνπλ ζηάζεηο κε επηθαλεηαθέο ιέμεηο 

ή κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Baldwin, Means, González θαη Shenoy-Packer, 2014: 

124-125). Οη ζπγγξαθείο ην νλφκαζαλ: «θξπθφο ξαηζηζκφο» (ή ζεμηζκφο), 

θαζεκεξηλφο ξαηζηζκφο, ιεπηφο ξαηζηζκφο, ζχγρξνλνο ξαηζηζκφο (Baldwin, Means, 

González θαη Shenoy-Packer, 2014: 124-125). Απηνί νη φξνη αλαθέξνληαη ζε κηα 

κηζαιινδνμία έλαληη ελφο άιινπ αηφκνπ ιφγσ ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη ην 

άηνκν, αιιά απηφ εθθξάδεηαη κε δχζθνια παξαηεξήζηκνπο ηξφπνπο.  

Οη άλζξσπνη κπνξεί, αζπλείδεηα, κπνξεί λα θξχςνπλ ηνλ ξαηζηζκφ ζε 

πνιηηηθέο ζηάζεηο, φπνπ θάπνηνο έρεη ζπληεξεηηθή ζηάζε ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε απέλαληη ζε απηνχο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί (Baldwin, Means, González 

θαη Shenoy-Packer, 2014: 124-125). Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα είλαη φηη ε 

θπιεηηθή κηζαιινδνμία δελ ππάξρεη πιένλ, φηη ηα κέιε κηαο κεηνλνηηθήο νκάδαο 

ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα απφ φζα ηνπο αμίδνπλ θαη φηη ε απνηπρία νηθνλνκηθήο 

πξνφδνπ νθείιεηαη απζηεξά ζηελ έιιεηςε θηλήηξσλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο απηήο. Οη 

ζπληεξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζπλδένληαη ζπρλά κε θπιεηηθή απέρζεηα. Μεξηθέο θνξέο, 

εθθξάδνπκε θπιεηηθέο θαη άιιεο κηζαιινδνμίεο απνθξχπηνληάο ηηο «ζπκβνιηθά» ζηε 

ζπδήηεζε ζεκάησλ, φπσο ε επεκεξία, ε βία ησλ ζπκκνξηψλ ή ε αλεξγία. Οη 

κειεηεηέο ην αλέθεξαλ απηφ σο «ζπκβνιηθφ ξαηζηζκφ» (Baldwin, Means, González 

θαη Shenoy-Packer, 2014: 124-125). Πξέπεη ν ξαηζηζκφο λα θαζνξίδεηαη απφ πξφζεζε 

ή απνηέιεζκα; ε πνιινχο πνιηηηζκνχο, νξγαλψζεηο ή άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξαθηηθέο γηα θαηλνκεληθά νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ην θπιεηηθφ πξνθίι (racial 

profiling) ζην αεξνδξφκην (ή ζηνπο δξφκνπο)
46

 ππάιιεινη πνπ παξαθνινπζνχλ 

Μαχξνπο ζηα θαηαζηήκαηα. ε θάζε πεξίπησζε, ν πξνθαλήο ιφγνο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθφο - ν ηξαπεδίηεο (θηεκαηνκεζίηεο, 

ππάιιεινο ππεξεζηψλ κεηαλάζηεπζεο, ππάιιεινο ηδησηηθήο αζθάιεηα εκπνξηθνχ 

θέληξνπ) ελδέρεηαη λα κελ αληηιεθζεί θακία πξνζσπηθή πξνθαηάιεςε (Baldwin, 

Means, González and Shenoy-Packer, 2014: 124-125). πρλά, ε ππεξάζπηζε γηα 

ηέηνηεο ελέξγεηεο βαζίδεηαη ζηελ πξφζεζε: «Γελ πξνζπαζψ λα βιάςσ ηνπο 

Μαχξνπο…» (ή γπλαίθεο, νκνθπιφθηινπο, ιεζβίεο, Ρνκά θ.ιπ.) Πξνζηαηεχσ απιψο 

                                                           
46 Απφ ηελ 11ε επηεκβξίνπ 2001 θαη κεηξά ππάξρνπλ θαηαγγειίεο γηα θπιεηηθφ πξνθίι ην νπνίν θιηκαθψζεθε ζε νιφθιεξν ηνλ 
θφζκν θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, απφ Νέα Τφξθε πξνο Σέμαο. ην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο Νέαο Τφξθεο Ζ πνιηηηθή πνπ 

νλνκάδεηαη «ηακάηεκα θαη σκαηηθφο Έιεγρνο» («Stop and Frisk») θαηέιεμε ζην ηέινο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 600.000 ζηάζεηο 

απφ ηελ αζηπλνκία ην 2010 βι. Wharton, B. (2011, February 28). Stop and Frisk stats place New York atop civil rights violators. 

The Examiner. Retrieved from http://www.examiner.com/bronx-county-independent-in-new-york/ ζην Ting-Toomey, S. and 

Chung, L. (2012) Understanding intercultural communication New York : Oxford University Press, 175. Βι. θαη 

https://www.nyclu.org/en/stop-and-frisk-data  

http://www.examiner.com/bronx-county-independent-in-new-york/
https://www.nyclu.org/en/stop-and-frisk-data
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ηελ επηρείξεζή κνπ» (ή ηνλ πνιηηηζκφ ή ηελ παηξίδα θ.ιπ.) (Baldwin, Means, 

González and Shenoy-Packer, 2014: 124-125). Χζηφζν, νη πξφζθαηνη ζπγγξαθείο 

επαλαπξνζδηφξηζαλ ηνλ ξαηζηζκφ φρη σο πξνο ην ηη πξνηίζεηαη θαλείο λα θάλεη, αιιά 

απφ ηηο «πξαθηηθέο απνθιεηζκνχ» - πξαθηηθέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο 

δηαθνξεηηθά ιφγσ ππνηηζέκελσλ θπιεηηθψλ δηαθνξψλ. Απηέο νη πξαθηηθέο 

αλαθέξνληαη «ηφζν ζε εζθεκκέλεο ελέξγεηεο φζν θαη ζε αθνχζηεο ζπλέπεηεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ κνηίβα αληζφηεηαο» (Miles, 1989, ζει. 78 ζην Baldwin, Means, 

González and Shenoy-Packer, 2014: 124-125). 

 Πξψηνλ, ζπλήζσο θάπνηνο/α αληηκεησπίδεη άγρνο αιιειεπίδξαζεο επεηδή δελ 

έρεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο άγλσζηνπο άιινπο - ή νη ζηεξενηππηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζρεηηθά κε άιινπο θαη πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ (Ting-Toomey 

θαη Chung, 2012: 159-161). Απηή ε έιιεηςε γλψζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

παξεμήγεζε, ή αλάξκνζηε επηθνηλσλία, ή θαη ηα δχν. Δάλ δελ έρνπκε αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο γηα «πνιηηηζηηθνχο άιινπο» (cultural strangers), απηφ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη δηαρσξηζκoχο ή δηαθξηηηθφηεηα πνιηηηζκηθήο ή εζλνηηθήο θπιεηηθήο 

ηαπηφηεηαο (Ting-Toomey and Chung, 2012:159-161). Γεχηεξνλ, εάλ έρεη θάπνηνο/α 

κφλν κεξηθνχο θαλφλεο γηα λα ηνλ/ηελ θαζνδεγήζεη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο 

αιιειεπίδξαζεο, ελδέρεηαη λα μαλαγπξίζεη ζηε ρξήζε ζηεξενηχπσλ. Αλ θαη νξηζκέλα 

ζηεξεφηππα κπνξεί λα έρνπλ κηα πηπρή ηεο αιήζεηαο, πνιιά ζηεξεφηππα είλαη 

αλαθξηβή (Ting-Toomey and Chung, 2012). Σα ηξία θίιηξα αληίιεςεο (επηιεθηηθή 

πξνζνρή, επηιεθηηθή νξγάλσζε θαη επηιεθηηθή εξκελεία) ελεξγνχλ σο ζεκαληηθά 

εκπφδηα ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία κεηαμχ πνιηηηζηηθψλ θαη 

νκάδεο εκθαλίδνληαη ζπρλά επεηδή ππνζέηεη θαλείο φηη αληηιακβάλνληαη θαη 

εξκελεχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ αλζξψπσλ ζε έλα αληηθεηκεληθφ, ακεξφιεπην 

ηξφπνο πνπ φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη φηη νη αληηιήςεηο θάπνηνπ/αο γηα ηνπο 

άιινπο είλαη εμαηξεηηθά ππνθεηκεληθέο, επηιεθηηθέο θαη κεξνιεπηηθέο:  

Δπηιεθηηθή Πξνζνρή: ηε δηαδηθαζία επηιεθηηθήο πξνζνρήο, επηιέγεη θαλείο 

γξήγνξα ζηνηρεία απφ ην πνιηηηζηηθφ ηνπ/ηεο πεξηβάιινλ. ε έλα άγλσζην 

πεξηβάιινλ, ηείλεη λα δίλεη κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηα ζηνηρεία πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο 

δηθέο ηνπ/ηεο μερσξηζηέο ηαπηφηεηεο (π.ρ., ίδηα ειηθηαθή νκάδα), ζηνηρεία πνπ 

δηαθξίλνληαη απφ ηελ νκάδα (π.ρ. δηαθνξεηηθφ ρξψκα δέξκαηνο) θαη ζηνηρεία πνπ 

εμππεξεηνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ/ηεο γηα αιιειεπίδξαζε ή ζηφρνπο (π.ρ. ρεηξαςία 

ρεηξαςίαο) (Ting-Toomey and Chung, 2012: 159-161). Δπηιεθηηθή νξγάλσζε θαη 

επηζήκαλζε: Ο πνιηηηζκφο θάπνηνπ/αο θαη ε γιψζζα πνπ κηιά θάπνηνο/α ηνλ/ηελ 
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θαζνδεγνχλ ζε πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ/ηεο πνπ ζεσξεί ζρεηηθέο. Έρεη κάζεη 

απφ ηελ πνιηηηζηηθή/εζλνηηθή θνηλσληθνπνίεζή ηνπο/ηεο λα νξγαλψλεη ηηο αληηιήςεηο 

ηνπ/ηεο νκαδνπνηψληαο παξφκνηα αληηθείκελα, αλζξψπνπο ή πξάγκαηα καδί θαη 

επηζεκαίλνληάο ηα κε έλα ζχκβνιν ή φλνκα. Σαπηφρξνλα, νξγαλψλεη επίζεο 

αληηθείκελα, άηνκα ή πξάγκαηα ζηελ θαηεγνξία «άιια» κε κηα εηηθέηα (Ting-

Toomey and Chung, 2012: 159-161). Δπηιεθηηθή εξκελεία: Ζ εξκελεία θάπνηνπ/αο 

ηνπ/ηεο επηηξέπεη λα απνδίδεη λφεκα ζηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη θαη απηφ 

πεξηιακβάλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ/ηεο. Οη πξνζδνθίεο πεξηιακβάλνπλ απηφ πνπ 

πξνζδνθά θαη πξνβιέπεη γηα ην πψο νη άιινη ζα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπ/ηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο αιιειεπίδξαζεο (Ting-Toomey and Chung, 2012: 159-161). 
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Δξσηήζεηο γηα ζθέςε 

 

 

Αζθήζεηο 

Δλεξγεηηθή αθξόαζε 

Θπκεζείηε κηα ζηηγκή ηνπ ηειεπηαίνπ 24ψξνπ πνπ βξεζήθαηε ζηε ζέζε λα αθνχηε 

θάπνηνλ. Γξάςηε ην πεξηζηαηηθφ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ είραηε φζε ψξα  αθνχγαηε. 

Πνηνη παξάγνληεο ζαο βνήζεζαλ θαη ζαο εκπφδηζαλ λα αθνχζεηε; 

Αο ζπδεηήζνπκε φινη καδί ηη παξαηεξνχκε ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αθξφαζε θαη πψο κπνξνχκε λα δηαζθαιίζνπκε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο 

ζπλζήθεο. 

 

1. Πνηεο είλαη νη νκάδεο ζηελ θνηλσλία ή ζηελ πεξηνρή ζαο είλαη ζπρλφηεξα 

ζηφρνη ηεο κηζαιινδνμίαο θαη πνηεο κνξθέο ιακβάλεη απηή; 

2. Γηαηί κεξηθνί άλζξσπνη ελεξγνχλ κε ζηεξεφηππα θαη ηε κηζαιινδνμία 

ηνπο, θαη άιινη φρη; 

3. Πνηα είλαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα 

κεηψζνπκε ηελ έθθξαζε ηεο κηζαιινδνμίαο; Μπνξνχκε λα επεξεάζνπκε 

ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ νδεγνχλ ζε απηήλ ηελ έθθξαζε; 
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To ζύλζεκα «Γελ κπνξώ λα 

αλαπλεύζσ» ζρεηίδεηαη κε ην 

θίλεκα «Black Lives 

Matter»
47

 ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο. Ζ θξάζε 

πξνέξρεηαη από ηα ηειεπηαία 

ιόγηα ηνπ Eric Garner, ελόο 

άνπινπ καύξνπ πνπ 

ζθνηώζεθε ην 2014 κεηά από 

αζηπλνκία ηεο Νέαο Τόξθεο. 

Οξηζκέλνη άιινη Αθξνακεξηθαλνί, 

όπσο ν Javier Ambler, ν Manuel 

Ellis, ν Elijah McClain θαη ν George Floyd, έρνπλ πεη ηελ ίδηα θξάζε πξηλ 

πεζάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρσλ από ηεο αζηπλνκηθέο αξρέο.  

Πσο θξίλεηε ηηο δηαθξίζεηο βάζεη θύινπ ή θπιήο;  

Δκθαλίδνληαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία αληίζηνηρα πξνβιήκαηα;  

Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο; 

 

 

Ζ εμσηεξηθή εκθάληζε δηαδξακαηίδεη 

θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ εληύπσζε ηελ νπνία 

δηακνξθώλνπκε ή ζηα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία 

αλαπηύζζνπκε γηα έλα άηνκν.  

α) Ση εληύπσζε θαη πνηα ζπλαηζζήκαηα ζαο 

δεκηνπξγνύληαη γηα ηνλ ηαηξό; (βι. εηθόλα 5)  

β) Ση εληύπσζε θαη πνηα ζπλαηζζήκαηα ζαο 

δεκηνπξγνύληαη γηα πξνο ηνπο Μνπζνπικάλνπο 

(βι. εηθόλα 6) 
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 https://blacklivesmatter.com/  

Δηθφλα 3: Πεγή https://blacklivesmatter.com/social-

media-graphics/ 

Δηθόλα 4: Πεγή: Joe Raedle/Getty Images 

https://www.gettyimages.com/detail/news-

photo/demonstrators-stand-with-tape-reading-i-cant-breathe-

as-news-photo/460119198 

Δηθφλα 5: Πεγή: Buck Ennis 

https://www.crainsnewyork.com/article/20131027/

HEALTH_CARE/310279999/for-dr-david-ores-

tats-not-all-folks  

 

Δηθφλα 6: Πεγή: Buck Ennis 

https://www.crainsnewyork.com/article/201310

27/HEALTH_CARE/310279999/for-dr-david-

ores-tats-not-all-folks  

https://blacklivesmatter.com/
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/demonstrators-stand-with-tape-reading-i-cant-breathe-as-news-photo/460119198
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/demonstrators-stand-with-tape-reading-i-cant-breathe-as-news-photo/460119198
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/demonstrators-stand-with-tape-reading-i-cant-breathe-as-news-photo/460119198
https://www.crainsnewyork.com/article/20131027/HEALTH_CARE/310279999/for-dr-david-ores-tats-not-all-folks
https://www.crainsnewyork.com/article/20131027/HEALTH_CARE/310279999/for-dr-david-ores-tats-not-all-folks
https://www.crainsnewyork.com/article/20131027/HEALTH_CARE/310279999/for-dr-david-ores-tats-not-all-folks
https://www.crainsnewyork.com/article/20131027/HEALTH_CARE/310279999/for-dr-david-ores-tats-not-all-folks
https://www.crainsnewyork.com/article/20131027/HEALTH_CARE/310279999/for-dr-david-ores-tats-not-all-folks
https://www.crainsnewyork.com/article/20131027/HEALTH_CARE/310279999/for-dr-david-ores-tats-not-all-folks
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4. Δλζπλαίζζεζε vs ‘ύγθξνπζε’: αλάπηπμε πξνζσπηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ 

 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Ν) απνηειεί έλα δηαθνξεηηθφ θαη ηδηφηππν 

είδνο λνεκνζχλεο ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ζηελ ηαρχηεηα ηεο ζθέςεο, ζηελ κλήκε 

θαη ζηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ φπσο ε παξαδνζηαθή ηθαλφηεηα πνπ 

απνθαινχκε γεληθή λνεκνζχλε, αιιά εζηηάδεη ζην θνκκάηη ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ θαη ηεο ελδνπξνζσπηθήο πξνζαξκνγήο θαη δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε 

ζηνηρεία ζπλαηζζεκαηηθά (αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ, ζπλεηδεηνπνίεζε, 

απηνγλσζία, ρεηξηζκφο ζπλαηζζεκάησλ, ελζπλαίζζεζε, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο  

θ.ν.θ.). Έξεπλεο δείρλνπλ φηη άλζξσπνη κε πςειή .Ν. απνιακβάλνπλ πην 

ηθαλνπνηεηηθέο θαη πεηπρεκέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζρέζεσλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε είλαη έλαο ηχπνο θνηλσληθήο λνεκνζχλεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα παξαθνινπζεί θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ησλ άιισλ, λα θάλεη 

δηαθξίζεηο κεηαμχ ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα θαζνδεγεί ηε 

ζθέςε θαη ηηο ελέξγεηεο θάπνηνπ (Salovey & Mayer, 1990). 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη έλαο δείθηεο πνπ καο απνθαιχπηεη πφζν 

θαιά θαηαλννχκε ηνπο άιινπο θαη πσο δηαρεηξηδφκαζηε ηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Γηα λα ήκαζηε  πην απνηειεζκαηηθνί ζε απηφλ ηνλ ξφιν, 

ζα ρξεηαζηεί λα δνχκε  ζε κεγαιχηεξν βάζνο επηκέξνπο πηπρέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

καο λνεκνζχλεο, φπσο ε ελζπλαίζζεζε, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε απηνξξχζκηζε, ε 

απηνεθηίκεζε, ε θηλεηνπνίεζε. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη έλαο ηχπνο θνηλσληθήο λνεκνζχλεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ θαη 

ησλ άιισλ, ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο θαη ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα λα 

θαζνδεγήζεη ηε ζθέςε θαη ηηο ελέξγεηεο θάπνηνπ (Salovey & Mayer, 1990). Σν πεδίν 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πεξηιακβάλεη ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή εθηίκεζε 

θαη έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηνλ εαπηφ θαη 
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ηνπο άιινπο θαη ηε ρξήζε ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Ο Goleman (1995, 1998) ήηαλ ζαθψο ν πην ζεκαληηθφο ζηελ 

παξνπζίαζε απηήο ηεο έλλνηαο ζην επξχ θνηλφ. 

 

4.1.Ζ δεκνηηθόηεηα ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο (Ν) 

 

Ζ ηδέα φηη νη άλζξσπνη δηαθέξνπλ ζηελ Ν έρεη επδνθηκήζεη ιφγσ ελφο 

αξηζκνχ ζπγθιίλνπζσλ παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζχγρξνλσλ 

πνιηηηζηηθψλ ηάζεσλ θαη πξνζαλαηνιηζκψλ. Καη 'αξράο, ε Ν ήηαλ ν ζηφρνο ηνπ 

επξέσο ελδηαθέξνληνο ιφγσ ηεο απμαλφκελεο πξνζσπηθήο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη 

ζηε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ γηα ηνπο αλζξψπνπο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. 

Πηζηεχεηαη φηη ε Ν  κπνξεί λα εθπαηδεπηεί θαη λα βειηησζεί ζε δηάθνξα θνηλσληθά 

πιαίζηα (εθπαηδεπηηθά, επαγγεικαηηθά θαη δηαπξνζσπηθά) θαη φηη ζα πξνθχςνπλ 

πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά νθέιε απφ ηελ επέλδπζε ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ αχμεζε 

ηεο Ν. Απηήλ ηε ζηηγκή ππάξρεη κηα απμαλφκελε ψζεζε ζηελ παξνρή πξνζσπηθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ παξεκβάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο Ν. 

Δπηπιένλ, Ζ Ν  έρεη ζπλήζσο ηζρπξηζηεί φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία θαζνξίδνληαο ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα πάλσ θαη πέξα απφ 

ηε ζπκβνιή ησλ γεληθψλ παξαγφλησλ πλεπκαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη πξνζσπηθφηεηαο 

(π.ρ. Goleman, 1995; Saarni, 1999). Έηζη, ε  Ν ηζρπξίδεηαη φηη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηα  επηηεχγκαηα, ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε, θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή πγεία θαη πξνζαξκνγή (Elias, Zins, Weissberg, Frey et al., 1997). Ζ 

Ν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έρεη ηζρπξηζηεί φηη είλαη αθφκε πην ζεκαληηθή  απφ ηελ 

πλεπκαηηθή λνεκνζχλε ζηελ επίηεπμε επηηπρίαο ζηε δσή (Goleman, 1995). 

Έλα δεπηεξεχνλ θείκελν ζηελ ηζρπξηδφκελε ζεκαζία ηεο Ν  γηα ηελ επηηπρία 

ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία είλαη φηη ηα νθέιε ηεο γεληθήο (γλσζηηθήο) λνεκνζχλεο 

ππεξεθηηκψληαη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κπνξεί ζπρλά λα είλαη πην 

ζεκαληηθή απφ ην ζπκβαηηθφ IQ. Καηά ζπλέπεηα, ην EQ έρεη γίλεη ελ κέξεη κνληέξλν 

επεηδή θαίλεηαη λα κεηψλεη ηελ θπξηαξρία θαη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζπλήζσο 

ζηελ πλεπκαηηθή λνεκνζχλε. Έλαο πηζαλφο ζρεηηθφο παξάγνληαο πνπ ζηεξίδεη ηε 

δεκνηηθφηεηα ηεο δνκήο ηεο Ν  είλαη ν αληαγσληζκφο (δηθαηνινγεκέλνο ή 

αδηθαηνιφγεηνο) πξνο ηελ έλλνηα ηεο δηαλνεηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηε κέηξεζή ηεο. 

Τπάξρεη κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη αληηπάζεηα ζε άηνκα κε πςειφ IQ ζηε δπηηθή 
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θνηλσλία, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα 

θνξντδεχνπλ αδηάθνπα ηα αθαδεκατθά πξνηθηζκέλα παηδηά σο ζπαζίθιεο πνπ δελ 

έρνπλ ζηνηρεηψδεηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αξθεηά ζε αληίζεζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα (βιέπε Zeidner & Matthews, 2000). Ο ίδηνο ν Goleman (1995) 

αλαθέξεη  πψο νη ελήιηθεο κε πςειφ IQ κπνξεί λα είλαη θνηλσληθά αλίθαλνη. Έηζη, 

πνιινί άλζξσπνη κηζνχλ ηελ ππεξβνιηθή ζεκαζία  πνπ απνδίδεηαη ζην πςειφ  IQ 

ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία (Epstein, 1998). Απφ ην ζρνιείν θαη κεηά, ηα άηνκα κε πςειφ 

IQ ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνληαη αξλεηηθά, εηδηθά εάλ είλαη ζπνπδαζηέο θαη έρνπλ 

κεγάιε επηηπρία ζην ζρνιείν, ην παλεπηζηήκην θαη ηελ εξγαζία. Χο απνηέιεζκα, θάζε 

άπνςε πνπ μεθνπζθψλεη ηε ζεκαζία ηνπ IQ βξίζθεη έλα δεθηηθφ αθξναηήξην, θαη 

ππάξρεη ππεξβνιηθφο ελζνπζηαζκφο γηα ακθηζβεηήζηκεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε θχζε 

άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κνξθέο λνεκνζχλεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ν . (Epstein, 1998). 

Έηζη, ε έθθιεζε ηεο Ν αληηθαηνπηξίδεη ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά 

πνιηηηζηηθά ήζε. Απφ ηε ζεηηθή πιεπξά, ε θαηαζθεπή δίλεη έκθαζε ζηελ αμία ησλ κε 

πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ επηηπρία ζηε δσή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηαλφεζεο, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ηεο 

ξχζκηζεο, ηεο πξνζαξκνζηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθήο 

πξνζαξκνγήο. Ζ Ν έθεξε ηελ ηδέα φηη, ελψ ν δξφκνο πξνο ηελ επηηπρία ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή θαζνξίδεηαη ελ κέξεη απφ ηελ πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα, ππάξρνπλ 

πνιινί άιινη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ, φπσο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή, ζπλαηζζεκαηηθή επαηζζεζία, πξαθηηθή επθπΐα θαη 

θίλεηξν. Ζ Ν  εζηηάδεη επίζεο ηελ πξνζνρή ζην ραξαθηήξα θαη ηηο πηπρέο ηνπ 

απηνέιεγρνπ, φπσο ε ηθαλφηεηα θαζπζηέξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο, αλεθηηθφηεηαο θαη 

απνηξνπήο ηεο ψζεζεο (δχλακε ηνπ εγψ). Απφ ηελ αξλεηηθή πιεπξά, ηα γξαπηά γηα 

ηελ Ν δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ 

παξά ζηελ πλεπκαηηθή λνεκνζχλε - έλα απνηέιεζκα πνπ είλαη ζχκθσλν κε ηα 

πξνζσπηθά πξνθίι θαη ηηο θνζκνζεσξήζεηο πνιιψλ. 

 

Μεηώλνληαο ην κεγάιν ράζκα κεηαμύ νξζνινγηθήο ζθέςεο θαη ζπλαηζζεκάησλ 

Δπηπιένλ, ε Ν έρεη απνθηήζεη εμέρνπζα ζέζε επεηδή αληηπξνζσπεχεη 

επηπιένλ ζεκεξηλέο πνιηηηζηηθέο αμίεο (Salovey, Woolery & Mayer, 2001). Ο 

πβξηδηθφο φξνο «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε», πνπ ζπλδπάδεη ην ζπλαίζζεκα θαη ηε 

λνεκνζχλε, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα ζεσξεζεί σο νμπκφξην απφ νξηζκέλνπο. Απηφο 
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ν ηζρπξηζκφο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ηα ζπλαηζζήκαηα κεηαδίδνπλ ζπλήζσο 

ηελ ηδέα ησλ παξάινγσλ παζψλ, ελψ ε λνεκνζχλε ραξαθηεξίδεηαη θαιχηεξα απφ 

πςειφ βαζκφ ινγηθήο θαη νξζνινγηθήο ζθέςεο. Πξάγκαηη, ε ζρέζε αλάκεζα ζηε 

δηάλνηα θαη ην ζπλαίζζεκα παξαδνζηαθά ζεσξείηαη σο κηα ζρέζε πνπ πεξηιακβάλεη 

κηα ζχγθξνπζε κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ ςπρνινγηθψλ δπλάκεσλ. 

Δπί ηνπ παξφληνο, ην εθθξεκέο ζηξάθεθε πξνο κηα άπνςε φηη ε δηάλνηα έρεη 

ππεξηηκεζεί, ζε βάξνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, νδεγψληαο ζε έιιεηςε απηνθαηαλφεζεο 

θαη θησρψλ ξερψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Έηζη, ην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

ηελ θαηαζθεπή Ν  είλαη κέξνο ηνπ ζεκεξηλνχ ηξφπνπ δσήο  ηεο ζχγρξνλεο δπηηθήο 

θνηλσλίαο, ε νπνία αλαγλσξίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα είδακε κηα απνκάθξπλζε απφ ηε ζθιεξφηεηα ηεο 

δηάλνηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα αλαλεσκέλε εθηίκεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πιεπξάο 

ηνπ αηφκνπ θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο. Ζ δεθαεηία 

ηνπ 1960 εγθαηλίαζε κηα πεξίνδν θνηλσληθήο αλαηαξαρήο, ε νπνία αλαζηάησζε ηηο 

δπηηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππεξνρή ηεο δηάλνηαο, δεκηνπξγψληαο ηφζν θξηηηθή 

ζθέςε φζν θαη κηα δεθαεηία ζπλαηζζεκαηηθή εμέγεξζε ελάληηα ζηηο δπλάκεηο ηνπ 

νξζνινγηζκνχ. Τπήξρε απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ απνηπρηψλ θαη ησλ 

αδηθηψλ ηεο θνηλσλίαο, φπσο ε πξνθαηάιεςε θαη νη δηαθξίζεηο απέλαληη ζε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο νκάδεο, δηεζλείο ερζξνπξαμίεο θαη πφιεκνο, πεξηβαιινληηθή 

ξχπαλζε θαη αζέκηηε κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθψλ. Απηά ηα πξνβιήκαηα ππνγξάκκηζαλ 

ηηο αλεθπιήξσηεο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο πνπ θαηλφηαλ ζπλπθαζκέλεο κε ηνλ ίδην 

ηνλ ηζηφ ηεο θνηλσλίαο. Ζ γεληά ηεο δεθαεηίαο ηνπ εμήληα γλψξηζε ηελ άλνδν ηνπ 

θηλήκαηνο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ηνλ αθηηβηζκφ ησλ θνηηεηψλ ζε αληίζεζε κε ηνλ 

πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ, ηα λέα θνηλσληθά θηλήκαηα (ρίπηο ) θαη ηελ άλνδν ηνπ θηλήκαηνο 

γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ. Σα αλεμέιεγθηα ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ, 

πεξηθξφλεζεο, άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ελάληηα ζηελ αδηθία ηεο θνηλσλίαο δελ 

κπνξνχζαλ πιένλ λα εξκελεπηνχλ σο παξάινγν ειάηησκα ζηελ αλζξψπηλε θχζε, 

αιιά κάιινλ έπξεπε λα εξκελεπηεί σο ζπλέπεηα θαη έλα κήλπκα ζρεηηθά κε κηα 

ειαηησκαηηθή θαη εθθξαζηηθή θνηλσλία. Σα ζπλαηζζήκαηα απηψλ ησλ 

θαηαπηεζκέλσλ νκάδσλ ήηαλ ζήκαηα γηα ην πψο αληηκεησπίζηεθαλ δηάθνξεο νκάδεο 

αλζξψπσλ πξνηνχ ε θνηλσλία κπνξνχζε ή ζα δηνξζψζεη ηηο αληζφηεηεο. ε απηφ ην 

πιαίζην, ε Ν  αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ζε κηα ιχζε ηνπ καθξνχ 

πνιέκνπ πνπ ζπγθξνχζηεθε κεηαμχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηνπ νξζνινγηζκνχ ζε φιε 
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ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. 

 

 

 

Άζθεζε 

Ο Goleman  πξνηείλεη  δψδεθα εξσηήζεηο γηα λα ξσηήζεηε ηνλ εαπηφ ζαο γηα λα δείηε 

εάλ εξγάδεζηε κε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.  

 θαηαιαβαίλεηε ηφζν ηα πιενλεθηήκαηα φζν θαη ηηο αδπλακίεο ζαο; 

 εμαξηάζηε απφ ηε θξνληίδα θάζε ιεπηνκέξεηαο; Μηζείηε λα αθήζεηε ηα πξάγκαηα 

λα γιηζηξήζνπλ; 

 ληψζεηε άλεηα κε ηελ αιιαγή θαη είζηε αλνηρηέο ζε λέεο ηδέεο; 

 Παξαθηλείζηε  απφ ηελ ηθαλνπνίεζε λα πιεξνίηε ηα δηθά ζαο πξφηππα αξηζηείαο; 

 κέλεηε αηζηφδνμνη φηαλ ηα πξάγκαηα πάλε ζηξαβά; 

  βιέπεηε πξάγκαηα απφ ηελ άπνςε ελφο άιινπ αηφκνπ θαη λα θαηαλνείηε ηη έρεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα απηφ ην άηνκν; 

 αθήζηε ηηο αλάγθεο ησλ σθεινχκελσλ  λα θαζνξίζνπλ πψο ηνπο εμππεξεηείηε; 

 ζαο αξέζεη λα βνεζάηε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο; 

 Γηαβάδεηε  ηελ πνιηηηθή γξαθείνπ κε αθξίβεηα; 

 κπνξείηε λα βξείηε ιχζεηο "win-win" ζε δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπγθξνχζεηο;  

 Δίζηε ην  είδνο ηνπ αηφκνπ πνπ ζέινπλ νη άιινη ζε κηα νκάδα; αο αξέζεη λα 

ζπλεξγάδεζηε κε άιινπο; 

 Δίζηε ζπλήζσο πεηζηηθνί; 

 

Πξνζζέζηε ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαηε λα 

απαληήζεηε λαη. Πψο ζθνξάξαηε; Απαληψληαο λαη ζε  έμη ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

ζηνηρεία δεμηνηήησλ Ν  ππνδειψλνπλ φηη εξγάδεζηε θαιά θαη κε σξηκφηεηα ζην 

ρψξν εξγαζίαο. Αλ έρεηε πεξηζζφηεξεο απφ πέληε εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο απαληήζαηε 

φρη, ζπκθσλνχλ άηνκα πνπ ζαο γλσξίδνπλ θαιά ζηνλ πςειφ αξηζκφ αξλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ; Δάλ λαη, ηη κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα αιιάμεηε θαη λα βειηηψζεηε ην 

ΟΡΗΜΟ  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη έλαο ηχπνο θνηλσληθήο λνεκνζχλεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ 

θαη ησλ άιισλ, ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο θαη ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα λα 

θαζνδεγήζεη ηε ζθέςε θαη ηηο ελέξγεηεο θάπνηνπ (Salovey & Mayer, 1990). 
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ζπλαηζζεκαηηθφ ζαο ζθνξ; 

 2. ε επηρεηξήζεηο θαη ρψξνπο εξγαζίαο θάζε είδνπο, πξέπεη λα αθηεξψλεηαη πνιχο 

ρξφλνο ζε ζπλαληήζεηο. Γηα λα  είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη παξαγσγηθέο, απηέο νη 

ζπλαληήζεηο πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη πξνζεθηηθά θαη λα θαζνδεγνχληαη 

επηδέμηα. Πνηα είλαη κεξηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεηε σο ζπληνληζηήο ηεο 

ζπλάληεζεο, ψζηε φινη νη ζπκκεηέρνληεο λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζην θαιφ γηα ηε  ιήςε απφθαζεο; Να ζπκάζηε φηη ην θιεηδί κπνξεί λα 

είλαη ε θαηαλφεζε ησλ άιισλ, ε πνιηηηθή επίγλσζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ 

ηνπο, αμηνπνηψληαο ηελ πνηθηινκνξθία, θαη εληζρχνληαο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. 

 

Πίλαθαο 1: Πξνζσπηθή ηθαλόηεηα θαη θνηλσληθή ηθαλόηεηα 

Πξνζσπηθή ηθαλόηεηα Κνηλσληθή ηθαλόηεηα 

Απηνγλσζία  

(εζσηεξηθώλ θαηαζηάζεσλ, πξνηηκήζεσλ, 

πόξσλ θαη δηαηζζήζεσλ) 

Απηνξξύζκηζε  

(εζσηεξηθώλ θαηαζηάζεσλ, παξνρώλ θαη 

πόξσλ) 

Κίλεηξν  

(ηάζεηο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ επίηεπμε 

ζηόρσλ) 

Δλζπλαίζζεζε 

(επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, αλαγθώλ 

θαη αλεζπρηώλ ησλ άιισλ) 

Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο 

(ηθαλόο λα πξνθαιεί επηζπκεηέο 

απαληήζεηο ζε άιινπο) 

Πεγή: Emotional Intelligence Research Consortium, founded by Goleman.  

 

4.2.Ζ Γηαδηθαζία Δλδπλάκσζεο 

Ζ έλλνηα ηεο ελδπλάκσζεο εληείλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ, ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ησλ πνιηηψλ πνπ αλεζπρνχλ γηα ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο. Απφ 

νξηζκέλεο απφςεηο, ε ελδπλάκσζε είλαη κηα λέα ιέμε. Όπσο έρεη ζεκεηψζεη ν 

Edelman (1977) ζε ζρέζε κε ηε γιψζζα θαη ηελ πνιηηηθή ησλ αλζξψπηλσλ 

ππεξεζηψλ, κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη λέα γιψζζα γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ίδηεο 

παιηέο πξαθηηθέο. Άιινη πηζηεχνπλ φηη ε γιψζζα ελδπλάκσζεο κπνξεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε (Rappaport, 1986). 

Αλεμαξηήησο, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο αηφκσλ πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηελ 

έλλνηα ηεο ελδπλάκσζεο θαη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

http://www.eiconsortium.org/
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λα αιιάμεη ηηο ξπζκίζεηο θαη ηηο δσέο ηνπο. 

Ζ ελδπλάκσζε κπνξεί λα αξρίζεη λα γίλεηαη θαηαλνεηή εμεηάδνληαο ηηο 

έλλνηεο ηεο εμνπζίαο θαη ηεο αδπλακίαο (Moscovitch and Drover, 1981). Ζ δχλακε 

νξίδεηαη απφ ηελ Cornell Empowerment Group σο "ηθαλφηεηα νξηζκέλσλ αηφκσλ θαη 

νξγαληζκψλ λα παξάγνπλ επηδησθφκελα, πξνβιεπφκελα θαη απξφβιεπηα 

απνηειέζκαηα ζε άιινπο" (Cornell Empowerment Group, 1989, ζει. 2). Τπάξρνπλ 

πνιιέο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ πξνζσπηθφηεηα, ε πεξηνπζία / πινχηνο θαη νη επηξξνέο 

απφ  νξγαλψζεηο έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ Galbraith (1983) σο θξίζηκεο πεγέο 

εμνπζίαο ζην ηειεπηαίν ηκήκα απηνχ ηνπ αηψλα. Άιινη επεζήκαλαλ φηη ε θπξίαξρε 

θχζε ηεο θνηλσλίαο καο ζεκαίλεη φηη έλαο κηθξφο αξηζκφο αλζξψπσλ έρεη ηεξάζηηα 

νηθνλνκηθή ή πνιηηηθή εμνπζία, ελψ ε πιεηνςεθία έρεη ειάρηζηα ή δελ ππάξρεη 

(Moscovitch & Drover, 1981) 

ε αηνκηθφ επίπεδν, ε αδπλακία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε πξνζδνθία ηνπ 

αηφκνπ φηη νη δηθέο ηνπ πξάμεηο ζα είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο γηα λα επεξεάζνπλ ηελ 

έθβαζε ησλ γεγνλφησλ ηεο δσήο (Keiffer, 1984). Ο Lerner (1986) θάλεη κηα δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή θαη ηελ πιενλάδνπζα αδπλακία. Ζ πξαγκαηηθή αδπλακία 

πξνθχπηεη απφ ηηο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο θαη ηνλ θαηαπηεζηηθφ έιεγρν πνπ αζθνχλ 

ηα ζπζηήκαηα θαη νη άιινη άλζξσπνη. Σν πιεφλαζκα αδπλακίαο, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, είλαη κηα εζσηεξηθή πεπνίζεζε φηη ε αιιαγή δελ κπνξεί λα ζπκβεί, κηα πίζηε 

πνπ νδεγεί ζε απάζεηα θαη κηα απξνζπκία ηνπ αηφκνπ λα αγσληζηεί γηα πεξηζζφηεξν 

έιεγρν θαη επηξξνή. Ζ αδπλακία είλαη φια απηά ηα ρξφληα έλα αληηθεηκεληθφ 

θαηλφκελν, φπνπ νη άλζξσπνη κε κηθξή ή θαζφινπ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δχλακε 

δελ δηαζέηνπλ ηα κέζα γηα λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν θαη πφξνπο ζηε δσή 

ηνπο (Albee, 1981). Χο παξάδεηγκα ηεο αδπλακίαο, ν Asch (1986) ζεκείσζε φηη 

γεληθά ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, 

 

... έρνπλ ελζσκαηψζεη έηζη ηηο γεληθέο αξλεηηθέο ζηάζεηο 

απέλαληί ηνπο, ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηνπο, πνπ δελ κπνξνχλ λα 

πηζηέςνπλ φηη ε ζπιινγηθή δξάζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηε δσή 

ηνπο. Έρνπλ δεη ηα πξνβιήκαηα σο εγγελή ζηηο ηαηξηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο θαη δελ έρνπλ παξνηξπλζεί λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

άιινπο γηα λα δεηήζνπλ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ ζα 

θαζηζηνχζαλ ην πεξηβάιινλ ρξήζηκν γη 'απηνχο. (ζει. 13) 
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Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζπλδέεη επίζεο ηελ ελδπλάκσζε κε 

ηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν. Ο Rappaport (1987) επηζεκαίλεη φηη "κε ηελ ελδπλάκσζε 

ελλνψ φηη ν ζηφρνο καο πξέπεη λα είλαη λα εληζρχζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

αλζξψπσλ λα ειέγρνπλ ηε δσή ηνπο" (ζει. 119). Ο Cochran (1986) πηζηεχεη φηη νη 

άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο πνιχ θαιχηεξα απφ νπνηνλδήπνηε 

άιιν θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ εμνπζία λα θαζνξίδνπλ θαη λα 

ελεξγνχλ πάλσ ηνπο. Ο Υάξηεο ηεο Οηάβα γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Τγείαο ζεκεηψλεη 

φηη "νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ην κέγηζην δπλακηθφ πγείαο ηνπο, εθηφο 

αλ κπνξνχλ λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πγεία ηνπο" 

(Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, Τγεία θαη Πξφλνηα Καλαδά, & Καλαδηθφο 

Οξγαληζκφο Γεκφζηαο Τγείαο, 1986, ζει. 1). 

Όιν θαη πεξηζζφηεξν, ε ελδπλάκσζε γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα δηαδηθαζία 

αιιαγήο (Cornell Empowerment Group, 1989). Ο McClelland (1975) πξφηεηλε φηη 

πξνθεηκέλνπ νη άλζξσπνη λα πάξνπλ ηελ εμνπζία, πξέπεη λα απνθηήζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα είλαη πξφζπκνη λα 

εληνπίζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιινπο γηα αιιαγή. Με παξφκνην ηξφπν, ν 

Whitmore (1988) νξίδεη ηελ ελδπλάκσζε σο: κηα δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο 

νπνίαο νη άλζξσπνη βηψλνπλ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αιιαγή, επηηξέπνληάο ηνπο λα 

αλαιάβνπλ δξάζε γηα λα επηηχρνπλ επηξξνή ζηηο νξγαλψζεηο θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο δνπλ (ζει.13). 

Οη εξγαζίεο ηνπ Keiffer (1984) γηα ηελ πξνζσπηθή ελδπλάκσζε είλαη κία απφ 

ηηο κνλαδηθέο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ πξνζσπηθή ελδπλάκσζε σο 

δηαδηθαζία. Δλδπλάκσζε σο αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα 

ζηάδηα: ηελ είζνδν, ηελ πξφνδν, ηελ ελζσκάησζε θαη ηε δέζκεπζε. Σν ζηάδην 

εηζφδνπ θαίλεηαη λα είλαη θίλεηξν απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ζπκκεηέρνληα ζε θάπνηα 

εθδήισζε ή θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηνλ εαπηφ ή ηελ νηθνγέλεηα, απηφ πνπ ν Keiffer 

αλαθέξεηαη σο πξάμε «πξφθιεζεο». ην ζηάδην ηεο πξνφδνπ, ππάξρνπλ ηξεηο 

ζεκαληηθέο πηπρέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ελδπλάκσζεο: κηα ζρέζε θαζνδήγεζεο. Τπνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο νκφηηκσλ κε κηα 

ζπιινγηθή νξγάλσζε. Καη ηελ αλάπηπμε κηαο πην θξηηηθήο αληίιεςεο ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζρέζεσλ. Ζ θεληξηθή εζηίαζε ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ θαίλεηαη 

λα είλαη ε αλάπηπμε κηαο απμαλφκελεο πνιηηηθήο ζπλείδεζε. Ζ δέζκεπζε είλαη ην 

ηειηθφ ζηάδην - ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο εθαξκφδνπλ ηε λέα ζπκκεηνρηθή 

ηθαλφηεηα ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξεο πεξηνρέο ηεο δσήο ηνπο. 
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χκθσλα κε ηνλ Wallerstein (1992), ε ελδπλάκσζε είλαη κηα δηαδηθαζία 

θνηλσληθήο δξάζεο πνπ πξνάγεη ηε ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ, ησλ νξγαλψζεσλ θαη 

ησλ θνηλνηήησλ πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ απμεκέλνπ αηνκηθνχ θαη θνηλνηηθνχ ειέγρνπ, 

ηεο πνιηηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο βειηησκέλεο πνηφηεηαο ηεο θνηλσληθήο δσήο 

θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Δλψ ν Whitmore (1988) αηζζάλεηαη φηη ε έλλνηα ηεο 

ελδπλάκσζεο πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί πην ζαθψο, δειψλεη φηη ππάξρνπλ θάπνηεο 

θνηλέο ππνθείκελεο ππνζέζεηο: 

 ηα άηνκα ππνηίζεηαη φηη θαηαιαβαίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο 

θαιχηεξα απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ εμνπζία 

λα θαζνξίδνπλ θαη λα ελεξγνχλ πάλσ ηνπο. 

 φινη νη άλζξσπνη έρνπλ ηζρπξέο δπλάκεηο πάλσ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ 

λα νηθνδνκήζνπλ. 

 ε ελδπλάκσζε είλαη κηα δηα βίνπ πξνζπάζεηα. 

 νη πξνζσπηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία είλαη έγθπξεο θαη ρξήζηκεο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε. 

 

 

 

4.2.1. Ζ έλλνηα ηεο Δλδπλάκσζεο  

Ζ έλλνηα ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ Rappaport (1987) «κεηαθέξεη ηφζν 

ςπρνινγηθή αίζζεζε πξνζσπηθνχ ειέγρνπ ή επηξξνήο φζν θαη αλεζπρία κε ηελ 

πξαγκαηηθή θνηλσληθή επηξξνή, ηελ πνιηηηθή δχλακε θαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα» 

(ζει.121). Με απηή ηελ έλλνηα, ε ελδπλάκσζε κπνξεί λα ππάξμεη ζε ηξία επίπεδα: ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν, φπνπ ε ελδπλάκσζε είλαη ε εκπεηξία ηνπ απμαλφκελνπ ειέγρνπ 

θαη επηξξνήο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή (Keiffer, 1984). ε 

επίπεδν κηθξνχ νκίινπ, φπνπ ε ελδπλάκσζε πεξηιακβάλεη ηελ θνηλή εκπεηξία, ηελ 

αλάιπζε θαη ηελ επηξξνή ησλ νκάδσλ ζηηο δηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο (Presby, 

Wandersman, Florin, Rich, & Chavis, 1990). Καη ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, φπνπ ε 

ελδπλάκσζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ αμηνπνίεζε πφξσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλνηηθνχ ειέγρνπ (Labonte, 1989). 

ΟΡΗΜΟ: Ζ ελδπλάκσζε νξίδεηαη σο δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα άηνκα 

επηηπγράλνπλ απμαλφκελν έιεγρν ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο δσήο ηνπο θαη 

ζπκκεηέρνπλ κε αμηνπξέπεηα ζηελ θνηλφηεηα. 
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πλνπηηθά, ν Πίλαθαο 2 ππνγξακκίδεη ηα ζηνηρεία πνπ εληνπίζηεθαλ κέζσ  

ηεο  δηαδηθαζίαο πξνζσπηθήο ελδπλάκσζεο  

 

Πίλαθαο 2: ηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο πξνζσπηθήο ελδπλάκσζεο * 

Βηώλνληαο 

ηελ 

αδπλακία 

Δπαηζζεηνπνίεζε 
Μαζαίλνληαο 

λένπο ξόινπο 

πκκεηνρή 

 
πλεηζθνξά 

θνηλσληθή 

απνκφλσζε 

ελεξγψληαο απφ 

ζπκφ 

έλσζε ζε 

νκάδεο 

επέθηαζε ηεο  

ζπκκεηνρήο 

ζε νκάδεο 

λα είζαη έλα 

πξφηππν 

εμάξηεζε 

απφ ηελ 

ππεξεζία 

απαληψληαο ζε  

πιεξνθνξίεο 

ζπλδένληαο 

ηνπο πφξνπο 
κηιψληαο έμσ έρνληαο επηξξνή 

Πεξηνξηζκέ-

λεο επηινγέο 

αληαπνθξηλφκελνη 

ζε λέα πιαίζηα 

επέθηαζε ζε 

λέεο επηινγέο 

/ επθαηξίεο 

Γηεπξχλνληαο 

ηε 

ζπκκεηνρηθή 

ηθαλφηεηα 

απμάλνληαο ηελ 

απηφ-

απνηειεζκαηηθφ-

ηεηα 

* Πεγή: Lord, J. (1991). Lives in transition: The process of personal empowerment. 

Kitchener: Centre for Research & Education in Human Services and Ottawa: Disabled 

Person's Participation Program, Secretary of State. 

 

Οη αξρέο γηα ηελ πξαθηηθή πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 βαζίδνληαη 

ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δσή ησλ επάισησλ πνιηηψλ πνπ αγσλίζηεθαλ κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο ελδπλάκσζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη απηέο νη αξρέο 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. Κακία αξρή απφ κφλε ηεο δελ ζα έρεη αξθεηφ αληίθηππν 

γηα ηελ ελδπλάκσζε αηφκσλ θαη νκάδσλ. 

 

Πίλαθαο 3: Αξρέο ελδπλάκσζεο γηα ηελ θνηλνηηθή πξαθηηθή 

1. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ελδπλάκσζε, νη ππνηηκεκέλνη πνιίηεο 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο θαηαπηεζκέλνη θαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη απφ ηελ θνηλσλία, 

φρη απιψο σο πειάηεο πνπ εμππεξεηνχληαη. Οη πεγέο θαηαπίεζεο θπκαίλνληαη απφ 

ηε θηψρεηα θαη ηελ θαθνπνίεζε έσο ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ηελ έιιεηςε 

πξφζβαζεο ζε αμηφινγνπο πφξνπο. 

2. Σα ζπζηήκαηα εμππεξέηεζεο πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ έιεγρφ 
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ηνπο επί ησλ αηφκσλ πνπ ππνηηκνχληαη επί ηνπ παξφληνο. Απηφ ζεκαίλεη ηελ 

εμάιεηςε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ 

πνιηηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπλεξγαζία θαη ππνζηεξίδνληαο πξσηνβνπιίεο 

ειεγρφκελεο απφ ηνλ σθεινχκελν. 

3. Γηα λα ππάξμεη κεηαβίβαζε ηζρχνο, νη πνιίηεο πξέπεη λα είλαη απηνί 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ιχζεηο ζε πξνζσπηθά θαη θνηλνηηθά 

δεηήκαηα θαη πξέπεη λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζπλήζσο 

πεγαίλεη κφλν ζε θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

4. Δλψ ε δχλακε δελ κπνξεί λα δνζεί ζηνπο αλζξψπνπο απφ 

επαγγεικαηίεο, νη ελδηαθεξφκελνη επαγγεικαηίεο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ ζπζηεκαηηθψλ θξαγκψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, νη νπνίνη 

θαηαπηέδνπλ, ειέγρνπλ θαη απνδπλακψλνπλ ηνπο επάισηνπο πνιίηεο. 

5. Αθνχγνληαο ηηο αλεζπρίεο, ηηο ηζηνξίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηηο ειπίδεο ησλ αλζξψπσλ πνπ αηζζάλνληαη αδχλακνη είλαη ε βάζε 

γηα ηε δηεχξπλζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ θαηαπίεζε ηνπο. Ζ 

γιψζζα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ, ε νπνία ελζαξξχλεη ηελ εμάξηεζε θαη ηνλ έιεγρν, 

πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ δηάινγν, πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ακνηβαηφηεηα. 

6. Να αμηνπνηήζνπκε ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πνιηηψλ 

θαη λα απνθχγνπκε ηελ εζηίαζε ζηα ειιείκκαηα. Απηφ είλαη θξίζηκν γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ε νπνία είλαη ηφζν απνηέιεζκα θαη κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ελδπλάκσζεο. 

7. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή ζε ηξία επίπεδα είλαη θξίζηκε γηα 

ηελ ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ: Δξγάδεηαη ζε ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο. 

πλδένληαο κε άιινπο πνπ είραλ παξφκνηεο εκπεηξίεο. Καη λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 

ζεηξά θνηλνηηθψλ νκάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

8. Να ελζαξξχλνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο πνιίηεο λα ζπκβάιινπλ 

ζπλερψο ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζε θνηλσληθνχο ξφινπο φπσο ν 

εξγαδφκελνο, ν εζεινληήο, ν κέληνξαο, ν δηθεγφξνο ή ν θίινο. 

9. Οη πνιίηεο πνπ είλαη θαηαλαισηέο ππεξεζηψλ πξέπεη λα έρνπλ ηνλ 

έιεγρν ησλ πφξσλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ ππνζηεξίμεσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

δήζνπλ κε αμηνπξέπεηα. 

10. Δίλαη δπλαηφλ λα κάζεηε ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξφιεςε 

απφ ηε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο ελδπλάκσζεο. Γηα παξάδεηγκα, θαζψο νη άλζξσπνη 
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γίλνληαη πην αλεμάξηεηνη, βαζίδνληαη ιηγφηεξν ζηα επίζεκα ζπζηήκαηα 

εμππεξέηεζεο θαη πεξηζζφηεξν ζε αλεπίζεκα δίθηπα ππνζηήξημεο. Απηά ηα 

καζήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεκαληηθέο αξρέο γηα ηελ ελεξγεηηθή 

ελδπλάκσζε δπλεηηθά επάισησλ αηφκσλ θαη νκάδσλ. 

 

4.2.2. Δλδπλακώλνληαο Δπάισηεο Οκάδεο  

ε κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ελδπλάκσζε, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαγλσξηζηεί ε χπαξμε βάζεο αμίαο θάζε επαγγεικαηία πνπ εξγάδεηαη κε κεηαλάζηεο 

θαη πξφζθπγεο. Οη αμίεο θαη νη ηδενινγίεο απνηεινχλ εγγελέο κέξνο θάζε πξαθηηθήο ή 

ζεσξίαο. Κάπνηνο πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο δηθέο ηνπ πξνθαηαιήςεηο θαη αμίεο φηαλ 

εξγάδεηαη κε αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν ζε δηθά ηνπο. 

Οη επάισηεο νκάδεο, φπσο νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο πνπ αλαδεηνχλ 

βνήζεηα, ζπλαληνχλ θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή εζεινληέο 

ζπκβνχινπο νη νπνίνη ζα έρνπλ ηε δηθή ηνπο αηνκηθή ή ζεζκηθή πξνθαηάιεςε. 

Μπνξεί λα κελ γλσξίδνπλ πνιιά γηα ηνπο πειάηεο ηνπο θαη ηα εηδηθά ζέκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Ο επαγγεικαηίαο ζηνλ ηνκέα απηφ πξέπεη λα εμεηάδεη δηαξθψο ηε 

ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηνπ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ειιείςεσλ θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπ αηφκνπ απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εξγαζία 

ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Μηα ζπδήηεζε γηα ηελ ελδπλάκσζε δελ ζα ήηαλ απαξαίηεηε, εάλ νη 

κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο ζα είραλ ίζν κεξίδην ηεο εμνπζίαο κέζα ζηηο θνηλσλίεο 

ππνδνρήο. Ζ ππνβαζκηζκέλε θαηάζηαζε ηνπο νθείιεηαη, αθελφο, ζηελ θαηάζηαζε 

ησλ κεηαλαζηψλ ή ησλ πξνζθχγσλ, αιιά πξέπεη επίζεο λα γλσξίδεη θαλείο φηη, απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, είλαη απνηέιεζκα νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο βνήζεηαο θαη 

ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ. Οη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

αθήζεη πίζσ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο, ζέζε ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία ηεο παηξίδαο ηνπο 

θαη δπλαηφηεηεο γηα ην κέιινλ ηνπο. ηελ θνηλσλία ππνδνρήο θάπνηνη κπνξεί λα είλαη 

ζηελ ηπρεξή θαηάζηαζε, λα έρνπλ ηδηφηεηεο πνπ είλαη πνιχηηκεο γηα ηελ θνηλσλία 

ππνδνρήο θαη επνκέλσο λα δηεπθνιχλνπλ ηελ είζνδν θαη ηε δηαδηθαζία έληαμήο ηνπο. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη εθείλνη πνπ θηάλνπλ ζε κηα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρσξίο 

λα ραηξεηίδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, έλαο αηηψλ άζπιν πνπ πξέπεη λα πεξηκέλεη κεξηθά 

ρξφληα γηα ηελ απφθαζε ζρεηηθά κε ην αίηεκά ηνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ αλακνλήο δελ επηηξέπεηαη λα εξγαζηεί θαη λα θεξδίζεη ηελ θάζνδν ηνπ. 
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Δίλαη ηδηαίηεξα απηή ε κεγάιε νκάδα "αλεπηζχκεησλ θηινμελνπκέλσλ", ε 

νπνία επηθνπξείηαη είηε απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο είηε απφ πνιπάξηζκεο ΜΚΟ. 

Γεδνκέλνπ φηη νη λέεο αθίμεηο ρξεηάδνληαη ζπρλά βνήζεηα θαη επεηδή ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα θεξδίζνπλ ηα πξνο ην δελ ηνπο, εμαξηψληαη απφ 

κεγαιχηεξε ζπλδξνκή γηα κεγαιχηεξε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ βνήζεηα, απφ ηε κηα 

πιεπξά, πξνζθέξεη αλαθνχθηζε γηα πηεζηηθά πξνβιήκαηα, αιιά ππάξρεη ν θίλδπλνο 

λα δηαησληζηεί ε εμάξηεζε. Λφγσ απηνχ ηνπ εγγελνχο ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο βνήζεηαο, 

είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε γηα απηνπεπνίζεζε θαη λα επηζηήζνπκε ηελ 

πξνζνρή ζηελ αλάγθε γηα ελδπλάκσζε. Δλδπλάκσζε ηνπ κεκνλσκέλνπ κεηαλάζηε ή 

ηνπ πξφζθπγα, αιιά θαη γηα νξηζκέλεο νκάδεο κεηαλαζηψλ. Απηή ε έθθιεζε γηα 

πςειφηεξν βαζκφ απηνπεπνίζεζεο θαη δήηεζεο γηα ελδπλάκσζε απεπζχλεηαη αθελφο 

ζηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο θαη αθεηέξνπ ζηηο νξγαλψζεηο βνήζεηαο. Καη 

νη δχν κπνξεί λα πέζνπλ εχθνια ζηελ "παγίδα βνήζεηαο" πνπ νδεγεί ζην «ζχλδξνκν 

εμάξηεζεο». Δδψ αλαθέξνπκε κηα καζεκέλε ζηάζε ησλ κεηνλεθηνχλησλ αλζξψπσλ, 

νη νπνίνη κε κηα καθξά ηζηνξία εμαξηψκελεο απφ ηνπο άιινπο έρνπλ ράζεη ηελ 

αίζζεζε φηη είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα. Απηφ ζπλνδεχεηαη απφ έλα 

ρακειφ selfesteem θαη ηελ εληχπσζε φηη είλαη κηθξφο. 

Δθηφο απφ ην «ζχλδξνκν εμάξηεζεο» ππάξρεη θαη έλαο άιινο αξλεηηθφο 

ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ θνηλσλία ππνδνρήο θαη ε παξερφκελε βνήζεηα: ε 

ηάζε λα βγνχκε απφ ην ζχζηεκα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν αληί λα βαζηδφκαζηε 

ζηνπο «θπζηνινγηθνχο» ηξφπνπο επηδίσμεο ησλ ζηφρσλ θάπνηνπ. 

Ζ ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ πξέπεη λα νδεγήζεη ζε κηα 

θαηάζηαζε εάλ είλαη ζε ζέζε λα επηδηψμνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο αλεμάξηεηα. Ζ 

απηνεθηίκεζε ησλ αλζξψπσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

αηφκνπ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζηφρνη θαζνξίδνληαη ξεαιηζηηθά, ν ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ θξαγκψλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

δπλακηθνχ δξάζεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ απηνζεβαζκνχ. 

 Όηη ν σθεινχκελνο ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ σο παξάγνληα αιιαγήο. 

 Όηη ν σθεινχκελνο  είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο θαη 

ηηο δεμηφηεηεο ησλ άιισλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ δηθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο. 

 Όηη ν σθεινχκελνο  είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγαζηεί κε επαγγεικαηίεο. 

 Όηη ν σθεινχκελνο  είλαη αλνηρηφο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. 
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Θα πξέπεη λα είλαη ζαθέο φηη ν σθεινχκελνο  κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε έλαλ 

κεκνλσκέλν κεηαλάζηε, κηα νκάδα πξνζθχγσλ ή κηα νξγάλσζε πνπ εθπξνζσπεί κηα 

νκάδα ή ππννκάδα κεηαλαζηψλ. 

 

Αξρέο 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο πξαθηηθήο φζνλ 

αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ επαγγεικαηία θαη ηνπ σθεινχκελνπ: 

 Να αιιειεπηδξνχλ κε ην άηνκν θαη φρη κε ηνλ "κεηαλάζηε". 

 Να ζέβεηαη ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ ζηελ απηνδηάζεζε · Να απνδερζεί 

ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνλ πειάηε. 

  Να ζέβνληαη ηελ πνηθηιία δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ θέξλνπλ νη 

πειάηεο. 

 Να κνηξάδνληαη ηελ ηζρχ θαη ηνλ έιεγρν. Να ζέβεηαη ην δηθαίσκα ηνπ 

πειάηε λα ζπλεηζθέξεη θαη λα εκπηζηεχεηαη ην θίλεηξφ ηνπ λα κάζεη θαη λα 

θαηεπζχλεη ηε δσή ηνπ/ηεο Να γλσξίδνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ 

ηεξαξρία θαη ηελ αλσηεξφηεηα. 

 Αλαδεηήζηε νκάδεο: ακνηβαία βνήζεηα, επαηζζεηνπνίεζε, ζπκκεηνρή. 

 

Γεληθέο κέζνδνη 

Ζ δηαδηθαζία ελδπλάκσζεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο απνηεινχκελε απφ 

ηέζζεξα ζηνηρεία. 

ηάζεηο, πεπνηζήζεηο θαη αμίεο. Απηφ αλαθέξεηαη ζηηο ςπρνινγηθέο πηπρέο ηεο 

ελδπλάκσζεο. Καιχπηεη ηελ απηάξθεηα θαη ηελ πίζηε ζηελ απηνεθηίκεζε. 

πγθεληξψλεηαη είηε ζε άηνκα είηε ζε νκάδεο. 

Δπηθχξσζε κέζσ ζπιινγηθήο εκπεηξίαο. Ζ αληαιιαγή θνηλψλ εκπεηξηψλ 

κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ εζθαικέλε εξκελεία ησλ κεκνλσκέλσλ εκπεηξηψλ θαη λα 

βνεζήζεη λα ηεζνχλ απηέο νη εκπεηξίεο ζε πξννπηηθή, αλαθνπθίδνληαο ηε κνλαμηά θαη 

ηελ απνκφλσζε. Ζ ζπιινγηθή εκπεηξία κπνξεί λα παξαθηλήζεη κηα νκάδα λα 

επηδηψμεη αιιαγέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην άηνκν. 

Γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα θξηηηθή ζθέςε. Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη 

απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ελδπλάκσζεο. Απηφ 

κπνξεί λα επηηξέςεη ζε άηνκα λα αλαιχζνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο αλεμάξηεηα θαη 

θξηηηθά, κεηψλνληαο ηελ επζχλε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο αδπλακίαο. 
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Γξάζε. Μέζσ ηεο ελδπλάκσζεο, ηα άηνκα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ζρέδηα 

δξάζεο γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. Μπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο θαη 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζε κειινληηθέο πξνθιήζεηο. Ζ 

απμεκέλε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιινπο είλαη έλα άιιν πηζαλφ απνηέιεζκα. 

Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία ελδπλάκσζεο κπνξεί λα ιερζεί φηη πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξα ζηάδηα: 

 Καζηέξσζε ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ζπκβνχινπ θαη ηνπ σθεινχκελνπ γηα 

ηελ θάιπςε άκεζσλ αλαγθψλ φπσο ε πξφζβαζε ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη 

παξνρέο ή ζε άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. 

 Δθπαηδεχνληαο ηνλ σθεινχκελν γηα λα βειηηψζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ 

θαη απμάλνληαο έηζη ηελ ηθαλφηεηα γηα απηνβνήζεηα. 

 Δμαζθάιηζε ησλ πφξσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε άιισλ νξγαληζκψλ , ηελ έληαμε ζε πξνγξάκκαηα θαη νκάδεο 

απηνβνήζεηαο ή ηελ ίδξπζε θαη ρξήζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Δλεξγνπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δξάζεο. Βνεζψληαο ηνλ σθεινχκελν  λα εθθξάδεη ηηο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αλάγθεο ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν, δίλνληάο ηνπ ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο άζθεζεο πίεζεο, ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηεο εθζηξαηείαο θαη νχησ θαζεμήο. 

 Σν ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ην πην πνιηηηθνπνηεκέλν ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο ελδπλάκσζεο θαη κπνξεί λα κελ είλαη ζρεηηθφ κε φινπο ηνπο ζπκβνχινπο 

θαη ηνπο νξγαληζκνχο. Αιιά γηα λα εμαζθαιηζηεί πξαγκαηηθή αιιαγή, πξέπεη λα 

εμεηαζηεί ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηνπ αηφκνπ. Σν πφζν νη επαγγεικαηίεο 

ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο ελδπλάκσζεο εμαξηάηαη απφ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο. 

Ζ νκάδα εξγαζίαο EMPLOYMENT δηαηχπσζε νξηζκέλνπο δείθηεο επηηπρίαο 

γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ νκάδσλ. Απηά είλαη: 

 

Τπνζηήξημε θαη θίλεηξν: Ύπαξμε δνκψλ ππνζηήξημεο απφ νκφηηκνπο 

(απηνβνήζεηα, επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε), εκθάληζε ππνδεηγκάησλ ξφισλ εληφο 

ηεο νκάδαο-ζηφρνπ, δηαζεζηκφηεηα κέληνξα απφ ηελ νκάδα-ζηφρν, εηδηθεπκέλνη 

εθπαηδεπηέο απφ ηελ νκάδα-ζηφρν, επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλψλ 

θαη απνηειεζκαηηθψλ έξγσλ. 

ρέζεηο κε άιινπο νξγαληζκνύο: πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 
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απνθάζεσλ, παξνρή θαηάξηηζεο ζε επίζεκεο ππεξεζίεο. 

Δθζηξαηεία: Αλάπηπμε ινγαξηαζκνχ γηα ηνλ πξνεγνχκελν απνθιεηζκφ ηνπ 

νκίινπ, αμίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ άκεζε εκπεηξία απηνχ ηνπ απνθιεηζκνχ, ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηα κέιε ηνπ νκίινπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Τπεξεζίεο: Παξνρή πξαθηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο ζηφρνπ, 

αλάπηπμε πηζησηηθψλ ελψζεσλ. 

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο EMPLOYMENT ζηελ ελδπλάκσζε έρεη πξνζδηνξίζεη 

νξηζκέλνπο «δείθηεο» γηα ελδπλάκσζε ζην πιαίζην ηεο επξύηεξεο θνηλόηεηαο. 

Απηά είλαη: 

 

Οη πνιηηηθέο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο  ηεο νκάδαο ζηφρνπ. 

Αιιαγή ζηηο δεκφζηεο λννηξνπίεο - αλαγλσξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηεο 

νκάδαο ζηφρνπ, ππάξρεη αγαλάθηεζε φηαλ δελ ππνζηεξίδνληαη, ηα κέιε ηεο νκάδαο-

ζηφρνπ πεξηγξάθνληαη σο έρνληα δηθαηψκαηα θαη φρη σο αλάγθε. 

Σελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ ζηε ζπκκεηνρή. Μεγαιχηεξε δηαζεζηκφηεηα 

παηδηθήο θξνληίδαο, αιιαγή ρξφλνπ ζε δεκφζηεο ζπλαληήζεηο θ.ιπ. · 

Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νκάδσλ ζηφρσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ηνπ θξάηνπο, π.ρ. Αζηπλνκία, έλνπιεο 

δπλάκεηο, δεκφζηα δηνίθεζε. 

Σα παηδηά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο-ζηφρνπ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ θνηλσλία 

ππνδνρήο δελ βηψλνπλ απνθιεηζκφ. 

 

Καιή Πξαθηηθή  

Γαλόο Δξπζξόο ηαπξόο - Πνιηηηζηηθόο νίθνο 

Ο πνιηηηζηηθφο φκηινο ηνπ Γαληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ παξέρεη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε ζε αηηνχληεο άζπιν ελ αλακνλή ηεο ιήςεο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζή ηνπο. Δίλαη έλα παξάδεηγκα ησλ πειαηψλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξνζθέξεη έλα ππφδεηγκα εξγαζίαο γηα ηηο 

αξρέο ηεο ελδπλάκσζεο, κέζα ζε έλα λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ πιήξε απνδπλάκσζε ηνπ αηηνχληνο άζπιν. 

«Με βάζε ηηο αξρέο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ην Σκήκα Αζχινπ ηνπ Δξπζξνχ 

ηαπξνχ ηεο Γαλίαο ζηνρεχεη λα παξάζρεη ζηνπο αηηνχληεο άζπιν αζθαιή θαη 
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αμηφπηζην ρξφλν αλακνλήο, παξέρνληαο ζηνπο αηηνχληεο άζπιν ξεαιηζηηθή εηθφλα ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θξνληίδνπλ ην κέιινλ κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν. ε απηφ ην πιαίζην, ην Πνιηηηζηηθφ ψκα ζηνρεχεη λα δηαζθαιίζεη φηη 

ν αηνκηθφο αηηψλ άζπιν δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηεο δηθήο ηνπ θαηάζηαζεο δσήο ηψξα 

θαη ζην κέιινλ ». 

Γηα λα επηηχρεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο, ν Πνιηηηζηηθφο Οίθνο αλέπηπμε κηα 

κέζνδν εξγαζίαο πνπ εμαζθαιίδεη φηη νη ρξήζηεο ηνπ (αηηνχληεο άζπιν) 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηδεψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Οη 

πφξνη θαη ν εμνπιηζκφο δηαηίζεληαη κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη 

δηαβνχιεπζεο ησλ ζρεδίσλ. Δάλ ν ζρεδηαζκφο ελφο έξγνπ αλαγλσξίδεηαη φηη είλαη 

βηψζηκνο, ν ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή ηνπ σο ηδέα, αλαηίζεηαη ν ξφινο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ έξγνπ, κε ηνπο εζεινληέο λα βνεζνχλ αλάινγα. Παξαδείγκαηα 

ζρεδίσλ πνπ πξνσζνχληαη είλαη ηειεθσληθή γξακκή γηα λένπο αηηνχληεο άζπιν, 

νδεγφ κνπζείσλ, νδεγφ γηα ηελ πγεία, θαζψο θαη δηάθνξεο νκάδεο ζπδήηεζεο πνπ 

δηεμάγνληαη απφ θαη γηα αηηνχληεο άζπιν. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ καζήκαηα γιψζζαο, 

δεμηφηεηεο πιεξνθνξηθήο θαη άιια καζήκαηα δεμηνηήησλ. Σν θηίξην είλαη άξηηα 

εμνπιηζκέλν κε κνπζηθά φξγαλα, έλα ζηνχληην ερνγξάθεζεο, αίζνπζα ηέρλεο θαη 

εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο. 

Σν θέληξν έρεη δεισκέλε δεκφζηα δέζκεπζε ζε κηα ζεηξά αμηψλ θαη αξρψλ 

πνπ νλνκάδεηαη Γπλακηθφ χζηεκα. Απηφ δειψλεη ηε δέζκεπζή ηνπ γηα έλαλ ζπλερή 

αλνηρηφ δηάινγν κεηαμχ ησλ εζεινληψλ αηηνχλησλ άζπιν, ησλ εζεινληψλ απφ ηε 

δαληθή θνηλφηεηα θαη ηνπ θαηαβιεζέληνο πξνζσπηθνχ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα 

γξαθεία νξγαλψλνληαη κε αλνηθηφ ζρέδην, δεκηνπξγψληαο έλα πην ηζφηηκν θαη 

εκπηζηεπηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σν πξνζσπηθφ θαη νη ρξήζηεο κνηξάδνληαη ηνλ 

ίδην ρψξν γξαθείνπ θαη εμνπιηζκφ. Όινη νη ρξήζηεο ηνπ Κέληξνπ παξαδίδνπλ 

αληίγξαθν ηεο δήισζεο αμηψλ ηνπ θαη θαινχληαη λα ζρνιηάζνπλ ή λα επηθξίλνπλ. 

(Απφ ηελ 'Πξφζβαζε ησλ πξνζθχγσλ: Μηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ πξνζθχγσλ ζε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ ηνπο πξφζθπγεο ζηελ 

Δπξψπε' PERCO 1999). 

 

Δλζπλαίζζεζε 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ ςπρνιφγσλ γηα θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ελζπλαίζζεζε μεθηλά απφ ηελ εζηθή θηινζνθία ηνπ δέθαηνπ φγδννπ αηψλα, ηδηαίηεξα 

ηνλ David Hume θαη ηνλ Adam Smith . Δδψ ε ελζπλαίζζεζε, ή απηφ πνπ νλνκάζηεθε 
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ηφηε ζπκπάζεηα, ζεσξήζεθε φηη δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηε ζχζηαζε ησλ 

αλζξψπσλ σο θνηλσληθά θαη εζηθά πιάζκαηα πνπ καο επηηξέπνπλ λα ζπλδεζνχκε 

ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο αλζξψπηλνπο ζπληξφθνπο καο θαη λα θξνληίζνπκε γηα ηελ 

επεκεξία ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, αιιά ηδηαίηεξα απφ ηα 

ηέιε ηνπ 1940, ε ελζπλαίζζεζε,  έρεη κειεηεζεί εληαηηθά σο ζέκα ςπρνινγηθήο 

έξεπλαο. 

Γεληθφηεξα, κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη δχν ςπρνινγηθέο εξεπλεηηθέο 

παξαδφζεηο κειεηψληαο ηα ζπλαθή κε ηελ ελζπλαίζζεζε θαηλφκελα. Γειαδή, ε 

κειέηε απηνχ πνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη ελζπλαηζζεηηθή αθξίβεηα θαη ε κειέηε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο σο ζπλαηζζεκαηηθφ θαηλφκελν ζηε ζπλάληεζε άιισλ. Ο πξψηνο 

ηνκέαο κειέηεο νξίδεη ηελ ελζπλαίζζεζε θπξίσο σο γλσζηηθφ θαηλφκελν θαη 

αληηιακβάλεηαη ηελ  ελζπλαίζζεζε γεληθά σο «ηελ πλεπκαηηθή ή θαληαζηηθή 

αληίιεςε ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ», γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

νξνινγία ηνπ Hogan (1969). Μέζα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, θάπνηνο 

ελδηαθέξεηαη πξσηίζησο λα πξνζδηνξίζεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ηεο 

ηθαλφηεηάο καο λα αληηιακβαλφκαζηε θαη λα αλαγλσξίδνπκε ηα δηαξθή 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο θαη ηηο ππάξρνπζεο 

ςπρηθέο θαηαζηάζεηο άιισλ αηφκσλ. Κάπνηνο εξεπλά επίζεο ηνπο δηάθνξνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζπλαηζζεηηθή αθξίβεηα. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο 

ελδηαθεξφηαλ λα πξνζδηνξίζεη εάλ ε ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα εμαξηάηαη απφ ην 

θχιν, ηελ ειηθία, ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν, ηε λνεκνζχλε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηαζεξφηεηα, ηε θχζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ή αλ εμαξηάηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα ηνπ παξαηεξεηή.  

Φηινζνθηθά ήηαλ ε κειέηε ηεο ελζπλαίζζεζεο πνπ νξίζηεθε θπξίσο σο 

ζπλαηζζεκαηηθφ ή ζπλαηζζεκαηηθφ θαηλφκελν, ζην νπνίν άξρηζαλ λα 

επηθεληξψλνληαη νη ςπρνιφγνη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Δλδηαθέξνληαλ 

ηδηαίηεξα λα δηεξεπλήζνπλ (i) ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ κέζσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ελήιηθσλ θαη παηδηψλ θαη σο αληίδξαζε 

θαηάζηαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, (ii) ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο 

εμαξηψληαη νη ελζπλαηζζεηηθέο αληηδξάζεηο θαη νη δηαζέζεηο, θαη ( iii) ε ζρέζε κεηαμχ 

ελζπλαίζζεζεο θαη θηινθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη εζηθήο αλάπηπμεο. 

Ο Stotland, έλαο απφ ηνπο πξψηνπο εξεπλεηέο πνπ θαηαλφεζε ηελ 

ελζπλαίζζεζε απνθιεηζηηθά σο ζπλαηζζεκαηηθφ θαηλφκελν, ην ραξαθηήξηζε σο 

«έλαο παξαηεξεηήο αληηδξά ζπλαηζζεκαηηθά επεηδή αληηιακβάλεηαη φηη θάπνηνο 
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άιινο βηψλεη ή πξφθεηηαη λα βηψζεη έλα ζπλαίζζεκα» (1963, 272). χκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ ηνπ Stotland, νη πνιχ δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο φπσο ην 

αίζζεκα θζφλνπ, ε αλαθνχθηζε, ην αίζζεκα νίθηνπ ή ην ζπλαίζζεκα απηφ πνπ νη 

Γεξκαλνί απνθαινχλ Schadenfreude (αηζζάλνληαη ραξνχκελνη γηα ηελ αηπρία ελφο 

άιινπ) πξέπεη λα ππνινγίδνληαη σο ελζπλαίζζεζε.  

πλαηζζεκαηηθή κεηάδνζε: Ζ ζπλαηζζεκαηηθή κεηάδνζε εκθαλίδεηαη φηαλ νη 

άλζξσπνη αξρίδνπλ λα αηζζάλνληαη παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη 

απιψο απφ ηε ζρέζε κε άιινπο αλζξψπνπο. Αξρίδεηε λα αηζζάλεζηε ραξνχκελνη, 

επεηδή άιινη άλζξσπνη γχξσ ζαο είλαη ραξνχκελνη ή αξρίδεηε λα αηζζάλεζηε παληθφ 

επεηδή είζηε ζε έλα πιήζνο αλζξψπσλ πνπ αηζζάλνληαη παληθφ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

κεηάδνζε, σζηφζν, δελ απαηηεί λα γλσξίδεη θαλείο ην γεγνλφο φηη θάπνηνο βηψλεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα, επεηδή άιινη ηα βηψλνπλ, αιιά θάπνηνο ηα βηψλεη θπξίσο σο ην δηθφ 

ηνπ ζπλαίζζεκα . 

 πλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε: Πην ζηελά θαη ζσζηά θαηαλνεηή, ε 

ελζπλαίζζεζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή έλλνηα είλαη ε ελαιιαθηηθή θαηαλνκή ελφο 

ζπλαηζζήκαηνο. Χζηφζν, νη ζπγγξαθείο δηαθέξνπλ σο πξνο ην πφζν απζηεξά 

εξκελεχνπλ ηε θξάζε φηη κνηξάδνληαη κηα επηξξνή. Γηα κεξηθνχο,  ηα άηνκα  ηα νπνία 

αηζζάλνληαη ελζπλαίζζεζε πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε πνιχ παξφκνηεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Coplan 2011; de Vignemont and Singer 2006; Jacob 

2011). Γηα ηνλ Hoffman, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή απάληεζε 

πνπ απαηηεί κφλν «ηε ζπκκεηνρή ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ θάλνπλ έλα άηνκν λα 

έρεη ζπλαηζζήκαηα πνπ είλαη πην ζπκβαηά κε ηελ θαηάζηαζε θάπνηνπ άιινπ παξά κε 

ηε δηθή ηνπ θαηάζηαζε» (Hoffman 2000, 30). χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, ε 

ελζπλαίζζεζε δελ απαηηεί απαξαίηεηα ην άηνκν θαη ν ζηφρνο λα αηζζάλνληαη 

παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα (παξφιν πνπ απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο). 

ε αληίζεζε κε ηελ απιή ζπλαηζζεκαηηθή κεηάδνζε, ε πξαγκαηηθή 

ελζπλαίζζεζε πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο κεηαμχ ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ 

άιινπ. Απαηηεί φηη θάπνηνο έρεη ειάρηζηε επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη θάπνηνο έρεη 

κηα ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ιφγσ ηεο αληίιεςεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ άιινπ, ή 

γεληθφηεξα ιφγσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ. Όηαλ βιέπεηο έλα 

ιππεκέλν πξφζσπν ελφο άιινπ θαη ληψζεηο ιππεκέλνο, έλα ηέηνην αίζζεκα ζιίςεο 

πξέπεη λα κεηξάεη πξαγκαηηθά σο ελζπλαίζζεζε, κφλν εάλ θάπνηνο αλαγλσξίδεη φηη 

αηζζάλεηαη ιππεκέλνο. 

Δπηπιένλ, ε ελζπλαίζζεζε έμσ απφ ηε ζθαίξα κηαο άκεζεο αληηιεπηηθήο 
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ζπλάληεζεο ζπλεπάγεηαη θάπνηα εθηίκεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ άιινπ σο 

θαηάιιειε απάληεζε ζηελ θαηάζηαζή ηνπ. Πξνθεηκέλνπ ε επηπρία ή ε δπζηπρία κνπ 

λα είλαη πξαγκαηηθά ελζπλαίζζεζε, πξέπεη λα είλαη επηπρία ή δπζηπρία γηα απηφ πνπ 

θάλεη ην άιιν άηνκν επηπρηζκέλν. 

πκπάζεηα: ε αληίζεζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε, ε ζπκπάζεηα - 

ή απηφ πνπ νξηζκέλνη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη επίζεο σο ελζπλαίζζεζε - δελ είλαη 

έλα ζπλαίζζεκα πνπ είλαη ζχκθσλν κε ην ζπλαίζζεκα ή ηελ θαηάζηαζε ηνπ άιινπ, 

φπσο ε αίζζεζε ηεο ζιίςεο ηνπ άιινπ πνπ ζξελεί γηα ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ. 

 Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε ζπκπάζεηα ζπλίζηαηαη ζην «αίζζεκα ζιίςεο ή 

αλεζπρίαο γηα ηνλ αλαμηνπαζνχληα ή ηνλ άπνξν άιιν», έλα ζπλαίζζεκα γηα ηνλ άιιν 

απφ ηελ «απμεκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηαιαηπσξίαο ελφο άιινπ αηφκνπ σο θάηη 

πνπ πξέπεη λα κεηξηαζηεί». (Eisenberg 2000a, 678). 

 

4.3.Οξηζκόο θαη έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο 

Αθνινπζψληαο ηνλ Carl Rogers (1980) νξίδνπκε ηελ ελζπλαίζζεζε  σο εμήο:  

 

[Ζ ελζπλαίζζεζε είλαη] ε επαίζζεηε ηθαλφηεηα θαη ε πξνζπκία ηνπ ζεξαπεπηή λα 

θαηαλνήζεη ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο αγψλεο ηνπ πειάηε απφ ηελ 

άπνςε ηνπ πειάηε. [Δίλαη] απηή ε ηθαλφηεηα λα βιέπεηο εληειψο απφ ηα κάηηα ηνπ 

πειάηε, λα πηνζεηεί ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπ, (ζει. 8 5). . . εκαίλεη ηελ είζνδν ζηνλ 

ηδησηηθφ αληηιεπηηθφ θφζκν ηνπ άιινπ. . . λα είζαη επαίζζεηνο, ζηηγκή πξνο ζηηγκή, 

ζηηο κεηαβαιιφκελεο έλλνηεο πνπ ξένπλ ζε απηφ ην άιιν άηνκν. . . . εκαίλεη 

αλίρλεπζε λνεκάησλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη επίγλσζε, (ζει. 142) 

 

Ζ ελζπλαίζζεζε λνείηαη θαιχηεξα σο κηα πνιχπινθε δνκή πνπ απνηειείηαη 

απφ κηα πνηθηιία εκπεηξηψλ θαη πξάμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο απφ ζπκβνχινπο /ζεξαπεπηέο δηαθνξεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ γηα 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Ο ζαθέζηεξνο επηρεηξεζηαθφο νξηζκφο ηεο ελζπλαίζζεζεο 

είλαη ε νξηνζέηεζε ηνπ Barrett-Lennard (1981) ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ζπληζησζψλ 

θαη πξννπηηθψλ ηεο ελζπλαίζζεζεο: απηή ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζεξαπεπηή 

(«ελζπλαηζζεηηθή αληήρεζε»), ε άπνςε ησλ παξαηεξεηψλ («εθθξαζκέλε 

ελζπλαίζζεζε») θαη ηελ εκπεηξία ηνπ πειάηε ("έιαβε ελζπλαίζζεζε"). 
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4.3.1. Πώο νδεγεί ε ελζπλαίζζεζε ζε θαιό απνηέιεζκα ηνλ ζύκβνπιν  

Σέζζεξηο παξάγνληεο έρνπλ ζεσξεζεί ζεσξεηηθά σο δπλεηηθνί κεζνιαβεηέο 

κεηαμχ ελζπλαίζζεζεο θαη απνηειέζκαηνο. Σξεηο απφ απηνχο  είλαη νη δηαδηθαζίεο 

ελζπλαίζζεζεο σο ζπλζήθε ζρέζεο, σο δηνξζσηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία θαη σο 

γλσζηηθή-ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε επεμεξγαζίαο. Ο ηέηαξηνο παξάγνληαο έρεη λα 

θάλεη κε ηνλ ξφιν ηνπ πειάηε σο ελεξγνχ απηνζεξαπεπηή. 

Δλζπλαίζζεζε σο πξνυπφζεζε ζρέζεο. Σν Empathy εμππεξεηεί κηα 

ιεηηνπξγία ζεηηθήο ζρέζεο. Ζ αίζζεζε ηεο θαηαλφεζεο απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ κε ηε ζεξαπεία θαη σο εθ ηνχηνπ απμάλεη ηε ζπκκφξθσζε (π.ρ. ζηε 

ζεξαπεία γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο). Σν αίζζεκα θαηαλφεζεο απμάλεη επίζεο ηα 

ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο ζηε ζρέζε θαη δηεπθνιχλεη ηελ απην-απνθάιπςε. Δπίζεο, 

νη πειάηεο αηζζάλνληαη αζθαιέζηεξνη λα πξνζεγγίζνπλ δχζθνινπο πξνζσπηθνχο 

ηνκείο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ελζπλαίζζεζε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξακνλή ζηε ζεξαπεία ζε αληίζεζε κε ηνλ πξφσξν ηεξκαηηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ν 

Chafetz θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1962) δηαπίζησζαλ φηη κεηά απφ κία κφλν 

ελζπλαηζζεηηθή ζπλεδξία ζπκβνπιεπηηθήο νη αιθννιηθνί αζζελείο είραλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαδεηήζνπλ ζεξαπεία θαη 

40 έσο 50 θνξέο πην πηζαλφ λα παξακείλνπλ ζηε ζεξαπεία. 

 

4.3.2. Ζ ελζπλαίζζεζε σο δηνξζσηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία. 

Σν Empathy παξέρεη έλα είδνο άκεζεο κάζεζεο ή «δηνξζσηηθήο ζρεζηαθήο 

εκπεηξίαο». Θεσξεηηθά, κηα ελζπλαηζζεηηθή ζρέζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ εαπηνχ θαη λα ζπάζεη ηελ απνκφλσζε (Bohart & Greenberg, 1997). 

Βησκαηηθά, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο πειάηεο λα κάζνπλ φηη αμίδνπλ ηνλ ζεβαζκφ, 

ηελ αθξφαζε θαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο έρνπλ λφεκα, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο ζηηο ζρέζεηο.  

 

4.3.3. Δλζπλαίζζεζε θαη γλσζηηθή-ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία 

Ζ ελζπλαίζζεζε έρεη βξεζεί φηη πξνσζεί θαη βνεζά ηνπο πειάηεο λα 

ζθέθηνληαη πην παξαγσγηθά (Sachse, 1990), απμάλεη ηα επίπεδα παξαγσγηθήο 

εκπεηξίαο (Klein & Mathieu-Coughlan, 1986) θαη δηεπθνιχλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

επαλεπεμεξγαζία (Greenberg & Paivio, 1997). 

Ζ ελζπλαίζζεζε θαη ν πειάηεο σο ελεξγφο απηνζεξαπεπηήο. 
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Αξθεηνί πξφζθαηνη ζπγγξαθείο έρνπλ πξνηείλεη φηη ε ζεξαπεία ιεηηνπξγεί 

θπξίσο ππνζηεξίδνληαο θαη πξνσζψληαο ηηο ελεξγέο πξνζπάζεηεο απηνζεξαπείαο ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ  (π.ρ., Bohart & Tallman, 1999). Ζ ελζπλαίζζεζε ζπκβάιιεη ζε 

απηφ πξνσζψληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ θαη ηε δηαθάλεηα ζηε δηαδηθαζία. 

Δπηπιένλ, παξέρεη έλαλ «ελζπλαίζζεην ρψξν εξγαζίαο» ζηνλ νπνίν νη πειάηεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα απηνζεξαπεία. Σέινο, βνεζά 

ηνλ ζχκβνπιν/ζεξαπεπηή λα επηιέμεη παξεκβάζεηο ζπκβαηέο κε ην πιαίζην αλαθνξάο 

ηνπ πειάηε (Hubble, Duncan, & Miller, 1999), ην νπνίν πξνσζεί επίζεο ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ. 

 

4.3.4. πκβνπιεπηηθέο θαηεπζύλζεηο/ πξαθηηθέο ελζπλαίζζεζεο  

Ζ πην ζπλεπήο απφδεημε είλαη φηη νη αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ αίζζεζε 

πνπ θαηαλννχληαη απφ ηνπο ζπκβνχινπο/ζεξαπεπηέο ηνπο ζρεηίδνληαη κε ην 

απνηέιεζκα. Απηφ ππνδειψλεη φηη είλαη ζεκαληηθφ νη ζχκβνπινη/ ζεξαπεπηέο λα 

θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη φηη απηή ε 

θαηαλφεζε επηδεηθλχεηαη κέζσ απαληήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, 

φπσο ηνπο αληηιακβάλεηαη ν πειάηεο, ζε ζπλερή βάζε. 

Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα πνπ νη αμηνινγήζεηο ησλ παξαηεξεηψλ γηα ηελ αθξηβή 

ελζπλαίζζεζε πξνβιέπνπλ ην απνηέιεζκα ππνδειψλνπλ φηη νη ζπκβνπιεπηηθέο/ 

ζεξαπεπηηθέο απαληήζεηο πνπ πξνζζέηνπλ ή κεηαθέξνπλ ην λφεκα ζηελ επηθνηλσλία 

ηνπ πειάηε είλαη ρξήζηκεο. Πέξα απφ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο, ην πξσηαξρηθφ 

θαζήθνλ ηνπ ζπκβνχινπ πνπ ιεηηνπξγεί κε ελζπλαίζζεζε είλαη λα θαηαλνήζεη ηηο 

εκπεηξίεο θαη φρη ηηο ιέμεηο. Οη αιεζηλά ελζπλαηζζεηηθνί ζχκβνπινη δελ παξαπνηνχλ  

ηα ιφγηα ησλ πειαηψλ ηνπο ή αληαλαθινχλ κφλν ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ ιέμεσλ. 

Αληηζέησο, θαηαιαβαίλνπλ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θαζψο θαη ηηο εκπεηξίεο απφ ζηηγκή 

ζε ζηηγκή, ηφζν ζαθείο φζν θαη έκκεζεο. Ζ ελζπλαίζζεζε ελ κέξεη ζπλεπάγεηαη ηε 

ζχιιεςε ησλ απνρξψζεσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ φζσλ ιέλε νη άλζξσπνη, θαη 

αληαλαθιψληαο απηφ πίζσ ζε απηνχο γηα λα ην εμεηάζνπλ. 

Οη άλζξσπνη εθθξάδνληαη ζε πνιιά επίπεδα. Όληαο ελζπλαηζζεηηθνί, νη 

ζχκβνπινη κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο αληηιήςεηο, ηα 

λνεηηθά, ηηο αμίεο θαη ηηο παξαδνρέο ησλ πειαηψλ θαη ζηηο απφςεηο ηνπο γηα άιινπο 

αλζξψπνπο θαη θαηαζηάζεηο. Οξηζκέλνη εχζξαπζηνη πειάηεο κπνξεί λα βξνπλ ηηο 

ελδείμεηο ελζπλαίζζεζεο πνιχ ελνριεηηθέο, ελψ νη πνιχ αλζεθηηθνί πειάηεο κπνξεί 
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λα βξνπλ επίζεο ηελ ελζπλαίζζεζε σο νδεγία. Αθφκα θαη άιινη πειάηεο κπνξεί λα 

βξνπλ κηα ελζπλαηζζεηηθή εζηίαζε ζε ζπλαηζζήκαηα πνιχ μέλα. Οη ζεξαπεπηέο 

πξέπεη επνκέλσο λα γλσξίδνπλ πφηε - θαη πφηε φρη - γηα λα αληαπνθξηζνχλ 

ελζπλαηζζεηηθά. Οη ζεξαπεπηέο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζπλερψο ζε δηαγλψζεηο 

δηεξγαζηψλ γηα λα θαζνξίζνπλ πφηε θαη πψο λα επηθνηλσλνχλ ελζπλαίζζεζε 

θαηαλφεζεο θαη ζε πνην επίπεδν λα εζηηάδνπλ ηηο ελζπλαηζζεηηθέο ηνπο απαληήζεηο 

απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. 

Οη Empathic ζχκβνπινη βνεζνχλ ηνπο πειάηεο λα ζπκβνιίζνπλ ηελ εκπεηξία 

ηνπο κε ιφγηα θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο απαληήζεηο, έηζη 

ψζηε νη πειάηεο λα κπνξνχλ λα εκβαζχλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα εμεηάζνπλ 

αλαηζζεηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Οη ζχκβνπινη  πξέπεη 

λα βνεζήζνπλ ηνπο πειάηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα πξνζέρνπλ ζε φζα δελ 

ιέγνληαη, ή ηη είλαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο, θαζψο θαη ζε φ, ηη ιέγεηαη 

θαη είλαη ζην επίθεληξν ηεο επαηζζεηνπνίεζεο. 

 

 

 

4.4.Κξίζε, δηαρείξηζε ηεο θξίζεο 

 

Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ζηελ άκβιπλζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ. Καηά ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

λα εθθξάδεηαη ζεβαζκφο γηα ηνπο άιινπο θαη ην «πξφζσπν» παξέρεη ην θίλεηξν γηα 

ηελ απφδεημε απηνχ ηνπ ζεβαζκνχ. Γηα ηνλ Goffman, ην «πξφζσπν» (face) αλαδχεηαη 

κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο. Γελ είλαη κηα ςπρνινγηθή πνηφηεηα ηνπ αηφκνπ, αιιά 

εμαξηάηαη απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ άιισλ. Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηνλ Goffman «νη 

θαηαζηάζεηο είλαη ηειεηνπξγίεο πνπ απαηηνχλ ζπλεξγαζία γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε 

ζηηγκηαία εζηίαζε ηεο πξνζνρήο θαη, ζπλεπψο, λα ζέβνληαη ηφζν ηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ φζν θαη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε σο θάηη πνπ αμίδεη κηα ζηηγκή λα 

αληηκεησπίδνληαη ζνβαξά» (Haslett, 2017: 115-117). O E. Goffman
48

 κε ηελ έλλνηα 

                                                           
48 Goffman, E. (1967). Interaction ritual: Essays on face- to-face behavior. Garden City, NY: Doubleday. 

ΟΡΗΜΟ: Δλζπλαίζζεζε είλαη ε ηθαλφηεηα θαη ε πξνζπκία ηνπ ζπκβνχινπ  λα 

θαηαλνήζεη ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο αγψλεο ηνπ εμππεξεηνχκελνπ 

ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ  άπνςε. 
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ηνπ «πξνζψπνπ» πνπ αληαλαθιά ηελ ηεξφηεηα θαη ηε ινγηθή ησλ αλζξψπσλ 

αλεμάξηεηα απφ θνηλσληθέο ή πνιηηηζηηθέο νκάδεο. Χζηφζν, ην πψο γίλεηαη αληηιεπηφ 

ην «πξφζσπν» θαη πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία πξνζψπνπ, θπζηθά, δηαθέξεη 

κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ (Haslett, 2017: 115-117). πκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ 

κε ιεθηηθψλ φζν θαη ησλ ιεθηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλνληαη 

(Haslett, 2017: 115-117):  

(1) Αλαγλψξηζε ηνπ ακνηβαίνπ πξνζψπνπ ηηκψληαο ηφζν ηνλ εαπηφ φζν θαη ην άιιν 

πξφζσπν. έλαο βηψζηκνο εαπηφο - άιινο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη έλαο δείθηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. 

(2) Δκθάληζε εκπηζηνζχλεο, πνπ ππνζηεξίδεη ηηο ξνπηίλεο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη 

ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 

(3) Δπίδεημε ζεβαζκνχ. 

(4) Δκθάληζε ελζπλαίζζεζεο θαη επηξξνήο. 

(5) Αλαγλψξηζε ηεο πιεηνλφηεηα ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζηελ αλαδήηεζε θνηλνχ εδάθνπο. 

(6) Αλαγλψξηζε ηεο ηζφηεηαο ζηε ζπκκεηνρή κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ - φινη 

έρνπλ θσλή. Ζ ηζφηεηα ζπλεπάγεηαη ηελ επίγλσζε ησλ πξνλνκίσλ/κεηνλεθηεκάησλ 

κεηαμχ πνιηηηζκψλ θαη αηφκσλ (Haslett, 2017: 115-117). 

Οη αθφινπζεο πξαθηηθέο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη θξίζηκεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ θαηά ηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία: 

1. Ο ζεβαζκόο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε θαηάιιειεο ζεβαζκνχ (αλαγλψξηζε 

ηνπ πξνζψπνπ ηνπ άιινπ) θαη ζπκπεξηθνξάο (ηελ πξνβνιή κηαο θαηάιιειεο ζηάζεο 

απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη πξνο ηελ θαηάζηαζε). Γείρλνληαο ζεβαζκφ θαη 

ζεβαζκφ, ηα άηνκα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αίζζεζε εζηθήο ππνρξέσζεο γηα 

ηνπο άιινπο λα αληαπνδψζνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηνλ ζπλερή δηάινγν (Haslett, 

115-117). 

2. Ζ εκπηζηνζύλε είλαη έλα άιιν θξίζηκν ζπζηαηηθφ. Όηαλ αιιεινεπηδξά θαλείο κε 

άιινπο, αλακέλεη φηη ζα ηνπ/ηεο θέξνληαη κε ηελ αμηνπξέπεηα πνπ δίλεηαη ζε φινπο 

ιφγσ ηνπ φηη είλαη άλζξσπνη. Απηφ αληηθαηνπηξίδεη έλα βαζηθφ ζεκέιην – 

αλαγλσξίδεηαη φηη ε πξνζσπηθφηεηά θάπνηνπ/αο θαη ηνπο άιινπο θαη αλαγλσξίδεηαη 

κηα θνηλή αίζζεζε θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ακνηβαίαο εππάζεηαο. Δλψ νη 

βάζεηο εκπηζηνζχλεο ζα πνηθίιινπλ κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ, πξέπεη λα μεθηλήζεη 

θαλείο ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ – είηε δηαπνιηηηζκηθά είηε φρη – κε ζεκειηψδε 

εκπηζηνζχλε ζηελ ακνηβαία αμηνπξέπεηα θαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ακνηβαίαο 
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εππάζεηαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ (Haslett, 2017: 115-117). 

3. Δλόηεηα/θνηλή επαθή φπσο εθθξάδεηαη κε ελζπλαίζζεζε θαη επίδξαζε. 

Παξαβηάζεηο πνπ δηαξξεγλχνπλ ηηο θαλνληθέο αιιειεπηδξαζηηθέο πξνζδνθίεο ζα 

νδεγήζνπλ ζε νξγή ή/θαη αγαλάθηεζε. Οη ζπγθξνχζεηο ζπρλά πεξηιακβάλνπλ έληνλν 

ζπλαίζζεκα θαη ε ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. Δίλαη επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο λα 

αλαγλσξηζηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ ζπλαηζζήκαηα φπσο ν θφβνο, ν ζπκφο, ε 

ληξνπή θαη ε απψιεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη λα δεκηνπξγεζννχλ έλα 

θιίκα ζην νπνίν απηά ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ 

(Haslett, 2017: 115-117). 

4. Ζ πνιπκνξθία ησλ πεπνηζήζεσλ. Οη δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο απαηηνχλ 

πςειφ βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο, επεηδή πνιιέο απφ ηηο ζεσξνχκελεο πεπνηζήζεηο 

θαη παξαδνρέο ηνπ αηφκνπ δελ ηζρχνπλ ζε δηαπνιηηηζκηθά πιαίζηα. Μεξηθέο απφ ηηο 

δηαιεθηηθέο εληάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαπνιηηηζκηθέο ζπγθξνχζεηο, φπσο ε 

δηαιεθηηθή ηνπ πξνλνκίνπ/κεηνλεθηήκαηνο ή ηνπ παξφληνο-κέιινληνο/παξειζφληνο-

ηζηνξίαο, ππάξρνπλ θαη ζε πνιηηηζκνχο. Σέηνηεο εληάζεηο κπνξεί λα επηζεκαλζνχλ ζε 

δηαπνιηηηζκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη πξέπεη λα ππάξρεη έλαο βαζηθφο ζεβαζκφο γηα 

δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο. Μέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ πιαηζίσλ ζε ξπζκίζεηο 

ζπγθξνχζεσλ, κπνξεί λα είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε κηαο βάζεο γηα θνηλφ έδαθνο θαη 

επέιηθηεο επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο. Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζπλεπάγεηαη επίζεο 

επειημία ζηελ πξνζαξκνγή ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

θαηαζηάζεσλ (Haslett, 2017: 115-117). 

5. Γηαθάλεηα ζηελ επηθνηλσλία. Μηα άιιε βαζηθή επηθνηλσληαθή πξαθηηθή βαζίδεηαη 

ζηελ αλνηρηή επηθνηλσλία. Σν λα είλαη θαλείο αλνηρηφο ζε άιινπο εμαξηάηαη απφ ην 

λα κελ θξίλεη γηαηί ην λα κελ είλαη επηθξηηηθφο κεηψλεη ηελ εππάζεηα θαη ηνλ θίλδπλν 

γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Haslett, 2017: 115-117). 

6. Ηζνηηκία κεηαμχ αιιεινεπηδξψλησλ. Ζ έλλνηα ηνπ «πξνζψπνπ» ηνπ Goffman 

βαζίδεηαη ζηα εζηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νθείινπλ ν έλαο ζηνλ άιιν 

ιφγσ ηνπ φηη είλαη αλζξψπηλα φληα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ θνηλσληθφ θφζκν. 

Γειαδή, αληηκεησπίδνπκε ηνπο άιινπο θαη αληηκεησπίδνληαη απφ άιινπο κε 

αμηνπξέπεηα, κε ηξφπνπο θαη κε ακνηβαηφηεηα. Απηφ ζπλεπάγεηαη κηα ζεκειηψδε 

εθηίκεζε ηεο εηξεληθήο βησζηκφηεηαο ζηηο ζρέζεηο καο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Σα άηνκα 

ζα πξέπεη λα βξνπλ ηξφπνπο λα δνπλ καδί πνπ ηηκνχλ φιεο ηηο θσλέο θαη ηηο 

πνιιαπιέο πνιηηηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ αληαλαθινχλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζηηθέο 
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επηινγέο (Haslett, 2017: 115-117). 

 

4.4.1. Πξνζθπγηθή θξίζε θαη αζπλόδεπηνη αλήιηθνη 

 

4.4.1.1. Πξνζθπγηθή θξίζε  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζπκβεί κεγάιεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ ιφγσ 

παξαηεηακέλσλ ζπγθξνχζεσλ, εκθπιίσλ πνιέκσλ θαη επηδείλσζεο ηεο εζσηεξηθήο 

αζθάιεηαο ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο φπσο ε πξία, ην Ηξάθ, ην Παθηζηάλ, ην 

Αθγαληζηάλ θαη ε Δξπζξαία (Niemann & Zaun, 2018). Σν 2011, μεθίλεζε ε 

πξνζθπγηθή κεηαθίλεζε κε θηλεηήξην παξάγνληα ηνλ εκθχιην πφιεκν ζε δηάθνξεο 

ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Σν πξνζθπγηθφ θχκα απμήζεθε ην 2014 κε ηελ 

θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ην Ηζιακηθφ θξάηνο ζε πεξηνρέο ηνπ Ηξάθ, ηεο πξίαο, 

ηνπ Παθηζηάλ θαη ηνπ Αθγαληζηάλ (Gill & Good, 2019; Fotopoulos & Kaimaklioti, 

2016). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πξνζθχγσλ απφ απηέο ηηο ρψξεο θαηεπζχλζεθε 

πξνο ηελ Δπξψπε. Ζ Μεζφγεηνο Θάιαζζα θαη ε Διιάδα απνηεινχλ βαζηθή δηαδξνκή 

ησλ πξνζθχγσλ γηα λα θηάζνπλ ζηηο ρψξεο εγθαηάζηαζήο ηνπο (Sassen, 2016; 

Kaplan, Stolk, Valibhoy, Tucker & Baker, 2016). ηελ Διιάδα, ε πξνζθπγηθή θξίζε 

θαη ην κέγεζνο ηεο έγηλε θαηαλνεηή ην 2015, φηαλ εληνπίζηεθε ην λεθξφ ζψκα ελφο 

χξηνπ παηδηνχ (Aylan Kurdi) ηξηψλ εηψλ πνπ απεβίσζε ιφγσ πληγκνχ (Fotopoulos & 

Kaimaklioti, 2016). Έθηνηε, ε πξνζθπγηθή θξίζε έρεη απνθηήζεη ηεξάζηηεο 

δηαζηάζεηο θαη έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα πνζνζηά ησλ αηηήζεσλ αζχινπ απφ ρψξεο ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο ζηελ Δπξψπε δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα ηελ κεγαιχηεξε 

κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην πφιεκν (Niemann & Zaun, 

2018).  

Ζ ειιεληθή θνηλσλία έρεη δερζεί κεγάιεο ξνέο κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ 

απφ γεηηνληθέο βαιθαληθέο ρψξεο, ηηο Γεκνθξαηίεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θαζψο θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ κεηαλαζηψλ απφ ηελ 

Αθξηθή, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αζία ζηηο αξρέο ηνπ 2010 (Fouskas and Tsevrenis 

2014). Μεηαμχ ησλ εηψλ 2015 θαη 2017, νη πξφζθπγεο ήηαλ θπξίσο απφ ηε πξία. Οη 

ηξέρνπζεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο είλαη κηθηέο (κεηαλάζηεο, αηηνχληεο άζπιν θαη 

πξφζθπγεο). ηελ πην πξφζθαηε απνγξαθή ηνπ 2011, ππήξραλ 912.000
49

 

θαηαγεγξακκέλνη αιινδαπνί ζηελ Διιάδα, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 150.000 αηφκσλ ζε 

ζρέζε κε ην 2001. ην πιαίζην ηεο «πξνζέγγηζεο hotspot» ηεο Δπξσπατθήο Αηδέληαο 

                                                           
49 Hellenic Statistical Authority (ELSTAT), 2011 Census, Athens, ELSTAT, 2014. (02/01/2019)https://bit.ly/2JmA0yw  

https://bit.ly/2JmA0yw
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γηα ηε Μεηαλάζηεπζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2015)
50

 σο αξρηθή απάληεζε ζηηο 

ξνέο, Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (ΚΤΣ) δεκηνπξγήζεθαλ ζηα λεζηά 

Λέζβνο, Κσο, Υίνο, άκνο θαη Λέξνο ζηελ Διιάδα (ΚΤΑ 2969/2015). Ζ Τπεξεζία 

Πξψηεο Τπνδνρήο ηδξχζεθε κε ηνλ Ν. 3907/2011. Οη δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο 

πεξηειάκβαλαλ επαιήζεπζε ηαπηφηεηαο θαη εζληθφηεηαο, εγγξαθή θαη ηαηξηθή 

εμέηαζε. Παξείραλ επίζεο θάζε απαξαίηεηε θξνληίδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο 

θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ λενεηζεξρφκελσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ππφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία αζχινπ. χκθσλα κε ηνλ 

Ν. 4375/2016 ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο δηαδέρζεθε ε Τπεξεζία Τπνδνρήο 

θαη Σαπηνπνίεζεο (ΤΠΤΣ) θαη ππαγφηαλ ζε απηφ πνπ έρεη πιένλ θαζηεξσζεί σο 

Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΤΜΔΠΟ). χκθσλα κε ην άξζξν 9 

Παξάγξαθνο 1:  

1. ε δηαδηθαζίεο ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο ππνβάιινληαη φινη νη πνιίηεο 

ηξίησλ ρσξψλ θαη νη αληζαγελείο πνπ εηζέξρνληαη ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε 

ρψξα. Οη δηαδηθαζίεο ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ θαηαγξαθή 

ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη ηε ιήςε θαη θαηαρψξηζε ησλ δαθηπιηθψλ 

απνηππσκάησλ φζσλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 14ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, β) ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ηζαγέλεηάο ηνπο, γ) ηνλ ηαηξηθφ ηνπο έιεγρν θαη 

ηελ παξνρή ηεο ηπρφλ αλαγθαίαο πεξίζαιςεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, δ) 

ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ηδίσο γηα ηε 

δηαδηθαζία ππαγσγήο ζε θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη γηα ηε δηαδηθαζία 

ππαγσγήο ζε πξφγξακκα εζεινχζηαο επηζηξνθήο, ε) ηε κέξηκλα γηα φζνπο αλήθνπλ 

ζε επάισηεο νκάδεο, ψζηε λα ππαρζνχλ ζηελ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελε 

δηαδηθαζία θαη λα ηνπο παξαζρεζεί εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα θαη πξνζηαζία, ζη) ηελ 

παξαπνκπή γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο ζε θαζεζηψο δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε, δ) ηελ παξαπνκπή 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ ππαγσγή ζε δηαδηθαζίεο επαλεηζδνρήο ή επηζηξνθήο 

ή απέιαζεο γηα φζνπο δελ ππνβάιινπλ ή γηα απηνχο ησλ νπνίσλ ε αίηεζε δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο απνξξίπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζην ΚΤΣ, ε) Σελ 

πεξαηηέξσ παξαπνκπή θαη κεηαθίλεζή ηνπο ζε θαηάιιειεο δνκέο γηα ηελ πξνζσξηλή 

ππνδνρή ή θηινμελία ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ άξζξνπ 18 

                                                           
50 European Commission (EC), (2015). A European Agenda on Migration, Brussels, EC https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-

information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf
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ηνπ Ν. 4540/2018 (Α΄ 91) πνπ ηεινχλ ππφ ηελ επζχλε ή επνπηεία ηεο, θαζψο θαη ησλ 

Σνπηθψλ πληνληζηηθψλ Κέληξσλ Γηαρείξηζεο Πξνζθπγηθήο Κξίζεο (ΣΟΚΔΓΠ) 

ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν. 4368/2016 (Α΄21). 

 

Απφ ην 2015, ζεκεηψζεθε δξακαηηθή αχμεζε ζηηο ξνέο ησλ αηηνχλησλ άζπιν, 

ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ (Fouskas, 2017, 2019; Hatzopoulos, Fouskas, 

Grigoriou et al., 2017; Fouskas, Hatzopoulos, Grigoriou et al., 2019). Ζ ρψξα ππήξμε 

έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζεκεία εηζφδνπ πξνο ηελ Δπξψπεο γηα ζρεδφλ έλα εθαηνκκχξην 

πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο
51

 πνπ αλαδεηνχζαλ αζθάιεηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Οη ξνέο αηηνχλησλ άζπιν, πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ηνπ 2015, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θίλεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο νδνχ πνπ νδεγεί ζηελ Διιάδα απφ 

ηελ Σνπξθία, δνθίκαζαλ ζεκαληηθά ηηο αληνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνδνρήο («θξίζε 

ππνδνρήο») (Fouskas, 2019) θαη αζχινπ ηεο Διιάδαο. Σφληζαλ, επίζεο, ηηο αδπλακίεο 

θαη ηηο δπζθνιίεο ζην ρεηξηζκφ ηεο δξακαηηθήο αχμεζεο ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ 

αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ πξνζθχγσλ θαη ζηελ θάιπςε ησλ αλζξσπηζηηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ, πνπ έξρνληαη ηφζν απφ ηα ρεξζαία ζχλνξα φζν θαη απφ ηα ζαιάζζηα 

ζχλνξά ηεο. ηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ην 2013 έσο ην 2018 ζρεηηθά κε ηνπο 

αιινδαπνχο πνπ ζπιιακβάλνληαη γηα παξάηππε είζνδν θαη δηακνλή απφ ηελ 

Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ηελ Διιεληθή Αθηνθπιαθή έδεημαλ φηη νη αθίμεηο ζηελ 

Διιάδα ήηαλ 43.002 ην 2013, 77.163 ην 2014, 911.471 ην 2015, 204.820 ην 2016, 

68.112 ην 2017 θαη 93.367 ην 2013 2018
52

. Απηνί νη αξηζκνί θαηαδεηθλχνπλ ζαθψο 

ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο, ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία ζηε δηαρείξηζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ξνψλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ αηηνχλησλ άζπιν πνπ θαηνηθνχλ ζε δνκέο ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 

αλέξρεηαη ζε 73.000
53

. 

χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηελ Τπεξεζία Αζχινπ
54

, ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ 

αζχινπ απφ ΠΣΥ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απμήζεθε ζεκαληηθά θαηά ηελ πεξίνδν 

2013-2018. Σν 2013, ππήξραλ 4.814 αηηήζεηο κε κεληαίν κέζν φξν 688, δειαδή 

αχμεζε 14,3% κεηαμχ 2013 θαη 2014. Σν 2014, ππήξραλ 9.431 αηηήζεηο κε κεληαίν 

κέζν φξν 786, αχμεζε 39,8% κεηαμχ 2014 θαη 2015. Σν 2015, ππήξραλ 13.187 

αηηήζεηο κε κεληαίν κέζν φξν 1.099, αχμεζε θαηά 287, 1% κεηαμχ 2013 θαη 2014. Σν 

                                                           
51 UNCHR (2020). Meditterean situatiuon: Greece https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179  
52 Hellenic Police (HP), Irregular Migration-Statistics, Athens, HP https://bit.ly/2KNh5sg  
53 Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσληαθήο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (2019) Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ην πξνζθπγηθφ – κεηαλαζηεπηηθφ 

2019 https://infocrisis.gov.gr/2106/enimerotiko-deltio-gia-to-prosfygiko-metanasteftiko-2019-teyxos-6/  
54 http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf  

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
https://bit.ly/2KNh5sg
https://infocrisis.gov.gr/2106/enimerotiko-deltio-gia-to-prosfygiko-metanasteftiko-2019-teyxos-6/
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf
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2016, ππήξραλ 51.053 αηηήζεηο κε κεληαίν κέζν φξν 4.254, αχμεζε 14,9% κεηαμχ 

2016 θαη 2017. Σν 2017 Τπήξραλ 58.642 αηηήζεηο κε κεληαίν κέζν φξν 4.887, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 14,2% κεηαμχ 2017 θαη 2018. Σν 2018, ππήξραλ 66.970 

αηηήζεηο κε κεληαίν κέζν φξν 5.581 θαη γεληθφ ζχλνιν 204.097 αηηήζεηο. 

 

4.4.1.2.ηαηηζηηθά 

H Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο αλαθέξεη φηη ην 2016, ν 

αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ εζσηεξηθά εθηνπηζκέλσλ αλζξψπσλ παγθφζκηα 

αλέξρεηαη ζηα 65 εθαηνκκχξηα θαη νη πξφζθπγεο πνπ έρνπλ δήζεη γηα πάλσ απφ 5 

ρξφληα ζε θαηαβιηζκνχο θηάλνπλ ηα 6.7 εθαηνκκχξηα (Vossoughi, Jackson, Gusler & 

Stone, 2018). Δηδηθφηεξα, ιίγα ρξφληα αξγφηεξα απφ ηελ έλαξμε ησλ έλνπισλ 

ζπγθξνχζεσλ ην 2013, νη χξηνη πξφζθπγεο έθηαλαλ ην έλα εθαηνκκχξην θαη ην 2015 

ηα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα. Αθφκα, ην 2015 ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ πνπ δήηεζαλ 

άζπιν γηα πξψηε θνξά ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ήηαλ 1.255.688, εθ ησλ νπνίσλ ην 

29% ήηαλ αλήιηθνη πξφζθπγεο. Δπηπιένλ, ε Frontex αλαθέξεη φηη ζηηο αξρέο ηνπ 

2015, 710.000 πξφζθπγεο απφ ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο εηζήιζαλ κέζσ ζάιαζζαο 

ζηα Διιεληθά λεζηά κε πξννξηζκφ ηελ Δπξψπε (Anagnostopoulos, Triantafyllou, 

Xylouris, Bakatsellos & Giannakopoulos., 2016). Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη 

πξφζθπγέο πνπ έθηαζαλ ζηελ Δπξψπε κε βάξθα ην 2012 ήηαλ 22.500, ελψ απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 ν αξηζκφο είρε απμεζεί ζηηο 322.500 

(Nelson, et al., 2016). Ζ πιένλ επαίζζεηε θνηλσληθή νκάδα πνπ πιήηηεηαη απφ ηνπο 

πνιέκνπο είλαη ηα παηδηά, θαζψο ππνινγίδεηαη φηη παγθνζκίσο 50 εθαηνκκχξηα απφ 

απηά είλαη πξφζθπγεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δερηεί έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ, ν νπνίνο ζπλερψο απμάλεηαη. ηα ηειεπηαία 10 

ρξφληα ην πνζνζηφ έρεη απμεζεί ζην 21%. Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη ζπλήζσο 

πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε εκπφιεκεο δψλεο θαη έρνπλ δερηεί βία, θαηαπίεζε, ζπλερή 

παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αιιά θαη ηελ παξαβίαζε δηθαησκάησλ σο 

παηδηά (Ferrara et al., 2016; Devi, 2016). ηελ Διιάδα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 ην 

Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο δέρηεθε 1.824 αηηήκαηα αζχινπ απφ 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο
55

 θαη παξάιιεια, ηνπο πξψηνπο επηά κήλεο ηνπ 2016, νη 

ειιεληθέο αξρέο θαηέγξαςαλ ηελ είζνδν ζηελ Διιάδα πεξίπνπ 3.300 αζπλφδεπησλ 

                                                           
55 Βι. θαη Fouskas, T., Hatzopoulos, V., Chtouris, S., Grigoriou, P., Karabelias, G., de Maio, A. and Mine, F. (2019). (Member) 

States' Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination. Athens: European Public Law Organization 

(EPLO)/ Hellenic Ministry for Migration Policy/European Commission/European Migration Network. 

http://emn.immigration.gov.gr/en/repository/send/27-2017/52-4rd-focused-study-2017-el-member-states-approaches-to-

unaccompanied-minors-following-status-determination  

http://emn.immigration.gov.gr/en/repository/send/27-2017/52-4rd-focused-study-2017-el-member-states-approaches-to-unaccompanied-minors-following-status-determination
http://emn.immigration.gov.gr/en/repository/send/27-2017/52-4rd-focused-study-2017-el-member-states-approaches-to-unaccompanied-minors-following-status-determination
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αλειίθσλ (Human Rights Watch, 2016;Anagnostopoulos et al., 2016). Αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ε Europol έρεη ηνλίζεη φηη πνιινί αζπλφδεπηνη αλήιηθνη έρνπλ 

εμαθαληζηεί απφ ηα θέληξα ππνδνρήο θαη ηηο θαηαζθελψζεηο, ζηα νπνία δηακέλνπλ 

(Plener, Groschwitz, Brähler, Sukale & Fegert, 2017).  

 

4.4.1.3.Οξηζκνί  

Πξφζθπγαο νξίδεηαη νπνηνζδήπνηε έρεη βάζηκν θφβν εθδίσμεο γηα ζέκαηα 

θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ή 

πνιηηηθήο άπνςεο. Βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ θαη δελ έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ή γηα πξνζσπηθνχο ηνπ ιφγνπο θνβάηαη λα ζηεξηρηεί ζηελ 

πξνζηαζία ηεο ρψξαο εθείλεο (Vossoughi et al.,2018). Έλαο επηπιένλ φξνο πνπ 

πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη ―νη αηηνχληεο άζπιν‖ (asylum seeker(s) or applicant(s)), νη 

νπνίνη είλαη νη άλζξσπνη πνπ δεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ 

αλαγλψξηζή ηνπο σο πξφζθπγεο, σο δηθαηνχρνπο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο ή θάπνηαο 

λνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ βαζίδεηαη ζε αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο. Αθφκα, ν αηηψλ 

νξίδεηαη σο ν πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο (ΠΣΥ), ν νπνίνο έρεη αζθήζεη αίηεζε παξνρήο 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο, επί ηεο νπνίαο δελ έρεη ιεθζεί αθφκε νξηζηηθή απφθαζε 

(Οδεγία 2013/33/ΔΔ). Οη πξφζθπγεο, νη νπνίνη δεηνχλ άζπιν θαη αλήθνπλ ζε 

εππαζείο νκάδεο, αληηκεησπίδνληαη κε εηδηθή κεηαρείξηζε. Ο εππαζήο άλζξσπνο 

(Vulnerable person) φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 21 ζηελ νδεγία 2013/33/EU, 

πεξηιακβάλεη αλήιηθνπο, αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο, αλζξψπνπο κε αλαπεξία, 

ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο, θπνθνξνχζεο γπλαίθεο, κνλνγνλετθνχο γνλείο κε αλήιηθα 

ηέθλα, ζχκαηα αλζξψπηλεο εκπνξίαο, άηνκα κε ζνβαξέο αζζέλεηεο, άηνκα κε ςπρηθέο 

10 δηαηαξαρέο θαη άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί βαζαληζηήξηα, ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

ή θάπνηα άιιε κνξθή ςπρηθήο, ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο βίαο. ηελ θαηεγνξία ησλ 

εππαζψλ αλζξψπσλ αλήθνπλ θαη νη αλήιηθνη πνπ νξίδνληαη σο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, 

ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ (Οδεγία 2013/33/ΔΔ). Τπάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

αλήιηθσλ πξνζθχγσλ πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ θάπνην ελήιηθν άηνκν θαη 

νλνκάδνληαη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη. Παξ‘ φια απηά, ππάξρεη πιεζψξα νξηζκψλ γηα ην 

ηη νξίδεηαη σο αζπλφδεπηνο αλήιηθνο πξφζθπγαο, θαζψο θαη ηη ζεκαίλεη λα αλήθεη 

θάπνηνο ζηελ νκάδα απηή (European Council on Refugees and Exiles, 2017).  

Σα αζπλφδεπηα παηδηά ή αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 

χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (1989) σο ηα παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζηεί 

θαη απφ ηνπο δπν γνλείο ηνπο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζπγγελή θαη δελ έρνπλ θαλέλα 



ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ VS ‗ΤΓΚΡΟΤΖ‘:  

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ 

117 

ελήιηθα πνπ λα ηνπο θξνληίδεη θαη ν νπνίνο λα είλαη ν λφκηκνο θεδεκφλαο ηνπο 

(Zsofia, 2015). Δπίζεο, σο αζπλφδεπηνο αλήιηθνο πξφζθπγαο (Unaccompanied 

refugee minors – URMs) νξίδεηαη νπνηνδήπνηε παηδί θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ 18 

εηψλ πνπ είλαη απνρσξηζκέλν θαη απφ ηνπο δπν γνλείο, είλαη αηηψλ αζχινπ θαη 

αλαγλσξίδεηαη σο πξφζθπγαο ή εζσηεξηθά εθηνπηζκέλν άηνκν (Ramel, Täljemark, 

Lindgren & Johansson, 2015). Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη ζπλήζσο απνκαθξχλνληαη 

απφ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο γηα λα δηαθχγνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ηελ δσή ηνπο 

(Ferrara et al., 2016; Plener et al., 2017) Δπηπιένλ, βάζεη ηεο νδεγίαο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ, αζπλφδεπηνο αλήιηθνο νξίδεηαη σο ν 

αλήιηθνο πνπ θηάλεη ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ 

ελήιηθν ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο θαη 

εθφζνλ θαλέλαο ελήιηθνο δελ αζθεί ζηελ πξάμε ηελ επηκέιεηά ηνπ.  

Ο νξηζκφο απηφο θαιχπηεη θαη ηνλ αλήιηθν πνπ παχεη λα ζπλνδεχεηαη κεηά 

ηελ είζνδφ ηνπ ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ (Οδεγία 2013/33/ΔΔ). Δπηζεκαίλεηαη, 

φηη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, λνκηθά θαινχληαη σο πξφζθπγεο φηαλ ε αίηεζε γηα 

άζπιν έρεη εγθξηζεί (van Os, Kalverboer, Zijlstra, Post & Knorth, 2016). Σέινο, γηα 

ηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ θάπνην ελήιηθα, πξέπεη λα ηνπο 

παξέρεηαη έλαο εθπξφζσπνο. Σν άηνκν απηφ νξίδεηαη σο ν άλζξσπφο, ν νπνίνο 

ελεξγεί απφ κέξνπο κηαο νξγάλσζεο θαη εθπξνζσπεί έλαλ αζπλφδεπην αλήιηθν σο 

λφκηκνο θεδεκφλαο ή έλα άηνκν, ην νπνίν ελεξγεί απφ κέξνπο ελφο εζληθνχ 

νξγαληζκνχ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θξνληίδα θαη ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ 

αλήιηθνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε θαηάιιειε εθπξνζψπεζε, ε νπνία δηαζθαιίδεη ην 

θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ (Zsofia, 2015).  

 

4.4.1.4.Αζπλφδεπηνη αλήιηθνη  

Ζ παηδηθή ειηθία είλαη έλα θξίζηκν ζηάδην ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

αλάπηπμε ελφο αλζξψπνπ. Ο απνρσξηζκφο απφ ηνπο γνλείο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο 

θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ παηδηνχ, εηδηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλαγθαζηηθή εγθαηάιεηςε ηεο παηξίδαο θαη ην δχζθνιν ηαμίδη πξνο ηελ ρψξα 

εγθαηάζηαζεο (Mohwinkel, Nowak, Kasper & Razum, 2018). Δπίζεο, ε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζεσξείηαη επαίζζεηε ιφγσ ηεο λεαξήο ειηθίαο, ηνλ ρσξηζκφ απφ 

ηνπο γνλείο θαη ηελ ζέζε ηνπο σο πξφζθπγεο (Vervliet, Rousseau, Broekaert & 

Derluyn, 2015). Δζληθέο θαη δηεζλείο λνκνζεζίεο δειψλνπλ φηη νη αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη είλαη κηα εμαηξεηηθά επάισηε νκάδα πνπ ρξήδεη άκεζεο πξνζηαζίαο θαη 
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πξέπεη λα απνθηήζεη έγθαηξα πξνζσξηλή άδεηα παξακνλήο θαη λα ιάβεη ηελ 

απαξαίηεηε θξνληίδα (Kaplan et al., 2016; The Lancet, 2017) Σα παηδηά πξφζθπγεο 

έρνπλ βηψζεη πνιιά ηξαπκαηηθά γεγνλφηα πξηλ θηάζνπλ ζηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο.  

ε απηά ηα γεγνλφηα πεξηιακβάλνληαη ππξνβνιηζκνί, βνκβαξδηζκνί, 

θαηαζηξνθή ζπηηηψλ θαη ζρνιείσλ, ρσξηζκφο απφ ηνπο γνλείο πνπ είλαη ζπλέπεηα 

εμαθάληζεο ή ζαλάηνπ γνλέσλ ή ζπγγελψλ. Παξάιιεια, έρνπλ βηψζεη βία, ζαλάηνπο, 

παξαηεηακέλε έθζεζε ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, θαηαλαγθαζηηθή ζηξαηνιφγεζε, 

ζχιιεςε, θξάηεζε, ζεμνπαιηθή επίζεζε θαη βαζαληζηήξηα, φπσο θαη έλα αβέβαην 

ηαμίδη κε πνιινχο πηζαλνχο θηλδχλνπο (The Lancet, 2017; Kaplan et al., 2016; Human 

Rights Watch, 2016; Van Os et al., 2016). Δηδηθφηεξα, ην ηαμίδη ηεο κεηαθίλεζεο 

είλαη αλαγθαζηηθφ θαη ππνθηλήζεθε απφ αίηηα πνπ είλαη ηξαπκαηηθά, ηα νπνία 

απμάλνπλ ηελ επαισηφηεηα ηνπο ζε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ, ην ηαμίδη 

είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλν γηα απηά ηα παηδηά θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε δπζκελείο 

ζπλζήθεο θάζε είδνπο. Οη αλήιηθνη αληηκεησπίδνπλ δχζθνιεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Βξέρνληαη θαη παγψλνπλ ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεχνπλ 

απφ ππνζεξκία θαη λα ρξεηάδνληαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν. Τπάξρνπλ πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ αζπλφδεπηνη αλήιηθνη έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο απφ ππνζεξκία 

ιφγσ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ θαη ηεο έιιεηςεο άκεζεο αληηκεηψπηζεο 

(Anagnostopoulos et al., 2016).  

Σαπηφρξνλα, είλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη λα βηψλνπλ 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ζηελ ρψξα ππνδνρήο ζε δηάθνξα επίπεδα. Όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ην θξάηνο, ε έιιεηςε επαξθνχο θξνληίδαο θαη 

ζηέγαζεο, ην άγρνο ζρεηηθά κε ηελ 12 αίηεζε αζχινπ θαη ην κέιινλ ηνπο. Ζ άθημε 

ζηελ ρψξα πεξηιακβάλεη θηλδχλνπο, φπσο νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, εκπφδηα ζηελ 

εθπαίδεπζε, έιιεηςε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ζπλερείο κεηαθηλήζεηο, 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ερζξηθφηεηα απφ ηνπο γεγελείο ηεο εθάζηνηε ρψξαο θαη 

ηελ πξνζαξκνγή ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Hebebrand et al.,2016; The 

Lancet, 2017; Kaplan et al., 2016; Human Rights Watch, 2016; Van Os et al., 2016). 

Τπάξρεη κεγάιε επηθηλδπλφηεηα εθκεηάιιεπζεο θαη παξακέιεζεο ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ, είηε ζηε κνξθή ηεο εξγαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, είηε ζηελ 

θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο σο άλζξσπνη θαη ζπγθεθξηκέλα σο παηδηά. Οη 

αξρέο, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ε θνηλσλία γεληθφηεξα, πνιιέο θνξέο αγλνεί ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο αλάγθεο απηψλ ησλ παηδηψλ (Ferrara et al., 2016; 

Anagnostopoulos et al., 2016; (Vossoughi, et al., 2018).  
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Οη επηθίλδπλεο ζπλζήθεο πνπ βηψλνπλ νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη αλαθέξεηαη 

φηη δελ είλαη γλσζηέο ζε φιν ην εχξνο ηνπο, Δάλ θαη ππάξρεη πιήζνο πιεξνθνξηψλ 

απφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρνπλ αθφκα ζέκαηα πνπ ζα έπξεπε λα κειεηεζνχλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη εμαθαλίζεηο αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ ή νη ρξφληεο επηπηψζεηο 

ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ δσή ηνπο (Ferrara et al., 2016; Sleijpen, Mooren, 

Kleber & Boeije, 2017; Unterhitzenberger et al., 2015; Ramel, Täljemark, Lindgren & 

Johansson, 2015) . 

 

4.4.1.5.Πξνζηαζία αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ θαη θαιέο πξαθηηθέο 

Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ Γηεζλή χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ε νπνία έρεη ππνγξαθεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εζλψλ, 

παγθφζκηα, εθηφο απφ ηελ νκαιία θαη ηηο ΖΠΑ. Δίλαη βέβαην φηη ην θάζε θξάηνο 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ, γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη (Zsofia, 2015). Βάζεη ηεο χκβαζεο, νη 

αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα φπσο ηα παηδηά κε ηελ 

ππεθνφηεηα ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Όινη νη αλήιηθνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηνπο 

παξαρσξεζνχλ ξνχρα, θαγεηφ, ζηέγε, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε 

φπσο θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζε γιψζζα πνπ 

θαηαλννχλ. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ 

πιήξσο φιεο ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπο.  

Δπηπιένλ, ε χκβαζε θξίλεη απαξαίηεην λα παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο 

θξνληηζηέο αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ, ε απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη γλψζεηο, κε ζθνπφ 

λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαιχηεξε θξνληίδα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα παηδηψλ 

(Ferrara et al., 2016; Vervliet, et al., 2015). εκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί φηη ε 

χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ δειψλεη φηη νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα ηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο αζρέησο δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, δηνηθεηηθψλ ή 

λνκηθψλ αξρψλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη κε βάζε ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ γηα ην παηδί 

(Zsofia, 2015). Δηδηθφηεξα, γηα λα κπνξέζεη λα αμηνινγεζεί ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ 

ηνπ παηδηνχ, ε Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

(2013) πξνηείλεη θάπνηεο αξρέο (Γεληθφ ζρφιην λ.14) πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη 

εηδηθνί. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία είλαη ε άπνςε πνπ έρεη ην ίδην ην παηδί 

γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα εθείλν. Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ παηδηνχ φπσο είλαη ν ραξαθηήξαο, νη πεπνηζήζεηο, ε 

ζξεζθεία, ε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα θαη ην πνιηηηζκηθφ ηνπ ππφβαζξν πξέπεη λα 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

120 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςηλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα γίλεηαη ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα 

ηελ δηαηήξεζε επαθήο κε ζηελά ζπγγεληθά πξφζσπα θαη κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ παηδηνχ (π.ρ. θίινη). Δπηπξφζζεηα, γηα λα δηαζθαιηζηεί γεληθφηεξα ε επεκεξία 

ζηε δσή ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα παξέρεηαη ε θαηάιιειε θξνληίδα θαη πξνζηαζία ζην 

παηδί. Να ιακβάλεηαη ππφςηλ ε επαισηφηεηα ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην παηδί λα είλαη άηνκν κε εηδηθέο  αλάγθεο, ζχκα θαθνπνίεζεο, 

πξφζθπγαο ή λα αλήθεη ζε κεηνλφηεηα. Αθφκα, κία επηπιένλ αξρή πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη γηα ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ είλαη ε πξφζβαζε ηνπ παηδηνχ 

ζηελ πγεία θαη ζηελ εθπαίδεπζε (van Os et al., 2016). Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ 

θξάηεζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζε θέληξα θξάηεζεο ή θπιαθέο, ζεσξείηαη σο 

κέζνδνο ηειεπηαίαο ιχζεο. Ζ θξάηεζε πξέπεη λα δηαξθέζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

δηάζηεκα, ζην νπνίν ζα ηνπο παξέρεηαη ε απαξαίηεηε θξνληίδα θαη ζα θαιχπηνληαη νη 

αλάγθεο ηνπο (Vervliet, et al., 2015).  

 

4.4.1.6.Καιέο πξαθηηθέο ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

 

Βέιγην  

Οη αξκφδηεο αξρέο ηνπ Βειγίνπ έρνπλ ζρεδηάζεη λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ ζηα θχξηα επίπεδα ησλ 

αλαγθψλ ηνπο. Παξέρεηαη θεδεκφλαο, δηακνλή, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη 

πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Αθφκα, έρεη απαγνξεπηεί ε θξάηεζε ζε θέληξα θαη 

θπιαθέο, φπσο επίζεο απαγνξεχηεθε θαη ε απέιαζε. Παξέρεηαη νινθιεξσκέλε 

εθπαίδεπζε πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζηελ πιήξε 

πξνζαξκνγή θαη θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο (Φιακαλδηθή ή Γαιιηθή αλάινγά κε ην 

κέξνο), πξηλ πξνρσξήζνπλ ζε θαλνληθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. Αξρηθά, νη 

αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θαηά ηελ άθημή ηνπο έρνπλ δχν επηινγέο δηακνλήο αλάινγα κε 

ην εάλ έθαλαλ αίηεζε αζχινπ ή φρη. Δάλ έρνπλ θάλεη αίηεζε αζχινπ γηα δπν κε 

ηέζζεξηο εβδνκάδεο κπνξνχλ λα κείλνπλ γηα νκνζπνλδηαθή παξαθνινχζεζε ζε 

θέληξα πξνζαλαηνιηζκνχ, εάλ δελ έρνπλ θάλεη αίηεζε ηνπνζεηνχληαη ζε άιιεο 

ππνδνκέο θξνληίδαο πνπ δηνηθνχληαη απφ Γαιιφθσλεο ή Φιακαλδηθέο θνηλνηηθέο 

αξρέο.  

Βέβαηα, ππάξρνπλ θνξέο πνπ νη αλήιηθνη πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ, απηφ  

εμαξηάηαη απφ πιήζνο γεγνλφησλ, φπσο ην λα γίλεη δερηφ ην αίηεκα αζχινπ, λα 

αλαηεζεί θεδεκφλαο ή λα κελ γίλεη δεθηή ε αίηεζε αζχινπ. Τπάξρεη κεγάιν εχξνο 
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επηινγψλ δηακνλήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θέληξα ππνδνρήο  ηα νπνία είλαη κηθξέο 

κνλάδεο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζε αζθαιή πεξηβάιινληα θαη ε επνπηεπφκελε 

αλεμάξηεηε δηακνλή. Οη ηνπνζεηήζεηο ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ δηαζέζηκσλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο.  

Σα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα, 

ην νπνίν φκσο δελ είλαη πάληα εθηθηφ επεηδή ε δηαζεζηκφηεηα αλάδνρσλ νηθνγελεηψλ 

είλαη πεξηνξηζκέλε. Παξάιιεια, ε πνιηηηθή ηεο ππνδνρήο ζην Βέιγην γηα 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο απφ 16 εηψλ θαη άλσ βαζίδεηαη ζε 3 επίπεδα, ηα νπνία είλαη 

ε παξαηήξεζε, ε ζηαζεξνπνίεζε θαη ε ππνζηεξηδφκελε απηνλνκία. ηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο, πνπ ε θαηάζηαζή ηνπο έρεη επηβεβαησζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο, ηνπο παξέρεηαη θεδεκφλαο πνπ ιεηηνπξγεί σο εθπξφζσπνο ζε φιεο ηηο λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο. Αθφκα, ν θεδεκφλαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

πγεία, ηελ θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθή ελζσκάησζε θαη επεκεξία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάιιειε δηακνλή ηνπο (De Graeve & Bex, 2017) . 

 

νπεδία  

ηελ νπεδία, ην ζπκβνχιην κεηαλάζηεπζεο είλαη ππεχζπλν γηα ηηο αηηήζεηο 

αζχινπ, ην νπνίν δηνξίδεη θξαηηθνχο ζπκβνχινπο ζηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο, 

εληνπίδεη ζπγγεληθά κέιε, κνηξάδεη ηνπο αλήιηθνπο ζε δήκνπο θαη είλαη ππεχζπλν γηα 

ηα παηδηά ησλ νπνίσλ ε αίηεζε αζχινπ δελ εγθξίλεηαη (Celikaksoy & Wadensjö 

2016). Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη ζηελ νπεδία, αξρηθά, ηνπνζεηνχληαη ζε πξνζσξηλφ 

κέξνο δηακνλήο κέρξη λα αλαηεζνχλ ζε δήκνπο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. ηελ 

ζπλέρεηα, ν δήκνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θξνληίδα ηνπ παηδηνχ θαη ηελ ηνπνζέηεζή 

ηνπ ζε θαηάιιειε ζηέγε. Κάπνηα παηδηά, ζπλήζσο κηθξφηεξεο ειηθίαο ηνπνζεηνχληαη 

ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο, ελψ άιια ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά θέληξα δηακνλήο. Ο θάζε 

δήκνο είλαη ππεχζπλνο ψζηε λα δηνξίζεη ζηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο θεδεκφλεο 

θαη λα ηνπο εμαζθαιίζεη πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε.  

πκπιεξσκαηηθά, ζηελ νπεδία, ν λνκηθφο εθπξφζσπνο νξίδεηαη σο έλα 

θπζηθφ πξφζσπν πνπ πιεξψλεηαη κεληαία ψζηε λα εμαζθαιίζεη ην θαιχηεξν 

ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Όηαλ γίλεηαη δεθηή ε αίηεζε αζχινπ, ηφηε ν δήκνο 

ππνδεηθλχεη έλαλ θεδεκφλα (Wimelius et al, 2017; Celikaksoy & Wadensjö 2016). 

ηελ ζπλέρεηα φηαλ νξηζηεί ν θεδεκφλαο, έλαο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο απφ ηελ 

θνηλσληθή πξφλνηα ηνπ δήκνπ έξρεηαη ζε επηθνηλσλία καδί ηνπ θαη θαλνλίδνπλ κηα 
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ζπλάληεζε ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ θαη 

δεκηνπξγνχλ έλα πιάλν θξνληίδαο πνπ πεξηιακβάλεη δηάθνξα επίπεδα, φπσο απηφ ηεο 

πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζπκπεξηθνξηθήο αλάπηπμεο. 

Δπίζεο, δηαρσξίδνληαη νη ξφινη θαη νη επζχλεο ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη φζν ην δπλαηφλ 

γίλεηαη ζσζηά ην πιάλν. Οη θεδεκφλεο ειέγρνληαη απφ ηελ επηθεθαιήο επηηξνπή 

θεδεκφλσλ, ε νπνία έρεη θαηαθξηζεί πνιιέο θνξέο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ ηεο (Wimelius et al., 2017). Σέινο, ηα παηδηά, ησλ νπνίσλ δελ 

γίλνληαη δεθηέο νη αηηήζεηο αζχινπ ηνπο, εμαλαγθάδνληαη απφ ην θξάηνο λα γπξίζνπλ 

ζηελ ρψξα ηνπο κέζσ δηαδηθαζηψλ επαλαπαηξηζκνχ. Βέβαηα, απηφ δελ είλαη πάληα 

εθηθηφ αθνχ ε ίδηα ε ρψξα θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ δελ ηνπο δέρεηαη πίζσ 

(Celikaksoy & Wadensjö 2016).  

 

Σν κνληέιν RAISE 

ηελ Πνξηνγαιία έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα ππνδνρήο θαη θηινμελίαο 

πνπ νλνκάδεηαη CARC θαη ζεκαίλεη ―πίηη γηα ηνλ θφζκν‖, κε ζηφρν ηε γεληθφηεξε 

επηζπκεηή αλάπηπμε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα θηινμελίαο, πξνζπαζεί λα επηηχρεη ζηφρνπο φπσο ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

επεμίαο, ηελ παξνρή αζθάιεηαο, ηνλ ζρεδηαζκφ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο, ηελ παξνρή βνεζείαο ζηελ εχξεζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ ελζσκάησζε 

ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. Γηα λα επηηχρεη ην CARC ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο 

ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία φπσο ε παξνρή πιεξνθνξίσλ γηα ηνπο λφκνπο θαη ηελ 

θνηλσλία, ε βνήζεηα ζε λνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ε ζπκβνπιεπηηθή θαη ε 

ππνζηήξημε, ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ζηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο, ε ελδπλάκσζε θαη 

δηθηχσζε κε ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα θηινμελίαο CARC 

απνηειείηαη απφ θηίξηα πνπ δηαζέηνπλ ηξεηο νξφθνπο θαη ε δηαζεζηκφηεηα αλέξρεηαη 

ζηηο πέληε ζέζεηο. Σν ηζφγεην πεξηέρεη δσκάηηα φπσο ε θνπδίλα ην θαζηζηηθφ, ε 

ηξαπεδαξία θαη ε απιή.  

Ο πξψηνο φξνθνο απνηειείηαη απφ γξαθεία ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγεία ηνπ θηεξίνπ, ελψ ν ηξίηνο φξνθνο ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πνπ θηινμελνχληαη, ν θαζέλαο ζην δηθφ ηνπ 

δσκάηην θαη κε δηθφ ηνπ κπάλην. Σν κνληέιν RAISE δεκηνπξγήζεθε ψζηε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα ππνδνρήο CARC λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο αζπλφδεπηνπο 

αλήιηθνπο γηα ηελ επηβιεπφκελε απηνλνκία ή ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο αλάδνρεο 

νηθνγέλεηεο πνπ ζα ηνπο αλαιάβνπλ κεηά ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν θηινμελίαο ζην 
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ζχζηεκα ππνδνρήο. Ζ εηπκνινγία ηνπ κνληέινπ RAISE ζεκαίλεη λα κεγαιψλσ θαη 

αληαλαθιά ηε ζεκαζία πνπ νθείιεηαη λα δνζεί ζηελ επξχηεξε αλάπηπμε ησλ 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. Δπηπιένλ, ην κνληέιν ρξεζηκνπνηεί κηα νιηζηηθή νπηηθή γηα 

ηελ δσή ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, δίλνληαο βάζε ζην παξειζφλ, ζην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ πξηλ θαη αθνχ 

εγθαηαζηαζνχλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο αιιά θαη εζηηάδνληαο ζε πνιπεπίπεδεο 

παξεκβάζεηο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο αλήιηθνπο λα αλαθάκςνπλ, λα αλαπηπρζνχλ 

θαη λα απηνλνκεζνχλ. Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ RAISE βαζίδεηαη ζε πέληε 

ζεκέιηα, ηα νπνία είλαη ε πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα, ε απνδνρή θαη ε ζχλδεζε κε 

αλζξψπνπο, ε ζπκκεηνρή θαη ε ππεθνφηεηα.  

Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην ζεκέιην, ην νπνίν είλαη ε πξνζηαζία θαη ε 

αζθάιεηα βνεζάεη ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ ζσκαηηθά θαη ςπρηθά κε ζηφρν ηελ 

γεληθφηεξε επεμία ηνπο. Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ θαη ε αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα 

ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμή 

ηνπο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα παηδηά έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

κεγαιψζνπλ πγηή φηαλ αηζζάλνληαη αζθάιεηα, ζηαζεξφηεηα θαη ηάμε. Μεγάιν βαζκφ 

ζηελ αίζζεζε αζθάιεηαο έρνπλ νη θξνληηζηέο πνπ εξγάδνληαη ζην ζχζηεκα 

θηινμελίαο, αθνχ δεκηνπξγνχλ δεζκνχο κε ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο θαη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ε εκπηζηνζχλε. Σν δεχηεξν ζεκέιην αληηζηνηρεί ζηελ 

αλάγθε ησλ αλζξψπσλ γηα δεκηνπξγία δεζκψλ θαη απνδνρή, αζρέησο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ πξνσζεί ηελ 

δεκηνπξγία δεζκψλ θαη παξάιιεια αλαπηχζζεηαη ε απηνλνκία, ε ηθαλφηεηα αληνρήο, 

ε ζπλεξγαζία, ε ηθαλφηεηα λα εκπηζηεχνληαη, λα ζπλδένληαη κε άιινπο αλζξψπνπο 

θαη λα δεκηνπξγνχλ θηιίεο. Σν ηξίην ζεκέιην είλαη ε ηαπηφηεηα, ε νπνία απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ επίπεδν. Ζ σξίκαλζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αζπλφδεπησλ 

αλήιηθσλ ζηα επίπεδα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ηεο εζηθήο θαη ησλ αξρψλ ηνπο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπο, είλαη έλα θνκκάηη πνπ ηνπο βνεζάεη λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ θαη λα 

έρνπλ απηνπεπνίζεζε. Αθφκα, ην ηέηαξην ζεκέιην είλαη ε ζπκκεηνρή, ε νπνία αθνξά 

ηελ ελεξγή παξνπζία ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δσή ηνπο. Σα παηδηά πνπ 

θηινμελνχληαη ζην ζχζηεκα CARC ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα εθείλα, κε ζηφρν λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, απηνεθηίκεζε ψζηε λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα δεκηνπξγήζνπλ ην κέιινλ πνπ επηζπκνχλ γηα ηελ δσή ηνπο. 

Σέινο ην πέκπην ζεκέιην είλαη ε ππεθνφηεηα, ε νπνία δίλεη ζηνπο αλήιηθνπο ην 

δηθαίσκα αιιά θαη ηελ απαξαίηεηε παξφηξπλζε, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ζε ελεξγνχο 
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πνιίηεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά. πκπεξαζκαηηθά ην κνληέιν RAISE απνηειεί 

έλα κνληέιν πνπ έρεη αζπαζηεί δηάθνξεο αξρέο θαη ζεσξίεο, πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

ζπλδπαζκφ ή μερσξηζηά ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο παξέκβαζεο. πλήζσο ε παξέκβαζε 

ηνπ κνληέινπ είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα δηαξθέζεη έμη κήλεο, παξφια απηά κπνξεί λα 

δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αλάινγα κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε 

αζπλφδεπηνπ αλήιηθνπ.  

Δπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε απνηειείηαη απφ 4 θάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθή δηάξθεηα θαη κπνξεί λα ζπκπίπηνπλ ζε θάπνηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ 

πξψηε θάζε νλνκάδεηαη θαισζφξηζκα, έρεη δηάξθεηα ελφο κήλα θαη πεξηιακβάλεη 

ζηφρνπο, φπσο ε θαζηέξσζε ηεο αίζζεζεο αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο, ε παξνρή 

βαζηθψλ αλαγθψλ, ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο θαη βνήζεηαο αλάπηπμεο 

ηθαλνηήησλ, φπσο ε πγηεηλή, ε θξνληίδα ηεο πγείαο, ε νξγάλσζε θαη γεληθφηεξα ε 

εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα άηνκα. Αθφκα, ζε απηή ηε θάζε ην πξνζσπηθφ 

επεμεγεί ζηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί 

ην ζπίηη. Έπεηηα, ηνπο αλαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, φπσο ν θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο θαη ν ςπρνιφγνο, ελψ παξάιιεια μεθηλάλε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

εθκάζεζε γιψζζαο θαη ηηο ζπλαληήζεηο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ μελψλα ψζηε λα 

αξρίζνπλ ηελ ζεξαπεία θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην θαηλνχξγην πεξηβάιινλ.  

Ζ δεχηεξε θάζε είλαη ε αλαθάιπςε, δηαξθεί δπν κήλεο θαη ν ζηφρνο είλαη νη 

αζπλφδεπηνη αλήιηθνη λα θαηαλνήζνπλ πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ θνπιηνχξα 

θαη ηελ ηζηνξία ηεο θαηαγσγήο ηνπο, ελψ παξάιιεια αλαπηχζζνπλ πξνζσπηθέο θαη 

θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη καζαίλνπλ πσο ιεηηνπξγεί ε θνηλσλία ζηελ ρψξα 

εγθαηάζηαζεο. Ζ θάζε εηδηθφηεηα αζρνιείηαη κε ην λα δηδάμεη θαη λα πξνσζήζεη 

δηάθνξεο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο 

πξνσζεί ηνλ θνηλσληθφ αθηηβηζκφ, εθπαηδεχεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο, ελψ νη λνκηθνί ζχκβνπινη ελεκεξψλνπλ ηνπο 

αζπλφδεπηνπο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ηζφηεηα 

ησλ θχισλ.  

Ζ ηξίηε θάζε είλαη ε ελζσκάησζε, δηαξθεί δχν κήλεο θαη ν ζηφρνο είλαη ε 

πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ ζηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο. 

ε απηφ ην θνκκάηη, νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη καζαίλνπλ γηα ηελ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο, ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη αθηλήησλ, ηηο 

ηερληθέο εχξεζεο εξγαζίαο, ηελ δεκηνπξγία βηνγξαθηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ελφο 

ζπηηηνχ.  
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Ζ ηέηαξηε θάζε νλνκάδεηαη απηνλφκεζε, δηαξθεί έλα κήλα θαη ν ζηφρνο είλαη 

45 λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο γηα ηελ επηβιεπφκελε απηνλνκία, 

ψζηε λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα λα κπνξεί ν αζπλφδεπηνο αλήιηθνο λα θξνληίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα 

πξνεηνηκάζεη ην θαγεηφ ηνπ θαη λα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη ζηα Πνξηνγαιηθά. Σν 

πξνζσπηθφ ηνπ ζπηηηνχ βνεζάεη ηνλ αζπλφδεπην αλήιηθν λα βξεη εξγαζία θαη 

ζηέγαζε. Ο θαζνξηζκέλνο ςπρνιφγνο νξγαλψλεη αηνκηθέο ζπλεδξίεο κε ηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο φπνπ ζπδεηάλε ην θέξδνο θαη ηηο απψιεηεο πνπ είραλ θαηά 

ηελ δηακνλή ηνπο ζην ζπίηη θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ γηα ην κέιινλ ηνπο. Έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη είλαη ε γηνξηή πνπ δηεμάγεηαη γηα λα γηνξηάζνπλ ηε κεηάβαζε ησλ 

αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ ζηελ επηβιεπφκελε απηνλνκία. Σέινο, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη 

ζε θάζε θάζε εκπιέθνληαη δηάθνξεο εηδηθφηεηεο θαη ππάξρνπλ ζηφρνη, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηεζνχλ. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη 

φηη ε δνκή ηνπ πξνζσπηθνχ πιάλνπ παξέκβαζεο ζρεδηάδεηαη κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ 

εθάζηνηε παηδηνχ, δίλνληαο βάζε ζηηο επηζπκίεο θαη πξνζδνθίεο ηνπ (Estoura & 

Roberto 2019). 
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Αζθήζεηο 

 

1. Καηνλνκάζηε εθείλεο ηηο νκάδεο ζηε θνηλσλία νη νπνίεο πηζηεχεηε φηη είλαη 

ζχκαηα ζνβαξψλ δηαθξίζεσλ. Έπεηηα: (α) λα εθζέζεηε ηηο απφςεηο ζαο γηα ην 

ιφγν χπαξμεο παξφκνησλ δηαθξίζεσλ, θαη (β) λα πξνηείλεηε πξαθηηθνχο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο πηζηεχεηε φηη νη δηαθξίζεηο απηέο κπνξνχλ λα κεησζνχλ ή λα 

εμαιεηθζνχλ. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Έλαο ηξφπνο γηα λα κεηξηαζηεί ν αληίθηππνο ηεο ηζιακνθνβίαο είλαη λα κάζνπκε 

γηα ην Ηζιάκ. Παξφιν πνπ δελ κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ην πψο ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο απεηθνλίδνπλ  κνπζνπικάλνπο, κπνξνχκε λα ζθεθηφκαζηε θξηηηθά 

ζρεηηθά κε ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλνπκε απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Οθείινπκε λα εθζέηνπκε θαη λα θξηηηθάξνπκε ηνπο κχζνπο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ 
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γηα ην Ηζιάκ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζηνλ δεκφζην δηάινγν θαη 

νπνπδήπνηε αιινχ. 

 

3. Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηνπο κχζνπο πνπ ζπλαληάηε ζπρλά θαη αθνξνχλ  

-ηηο γπλαίθεο κνπζνπικάλεο; 

-ηνπο άλδξεο κνπζνπικάλνπο 

 

4. Οη δπν όςεηο ηνπ εαπηνύ κνπ 

ε έλα ραξηί Α4 ζεκεηψλνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ καο (απηά πνπ ζεσξνχκε 

ζεκαληηθά). Γπξλάκε ην ραξηί απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη αλαθέξνπκε πψο λνκίδνπκε 

φηη καο βιέπνπλ νη άιινη. 

Υσξηδφκαζηε κε ππννκάδεο ησλ 4 αηφκσλ θαη ν θαζέλαο παξνπζηάδεη απηά πνπ 

έγξαςε ζην ραξηί. Όηαλ ζα έρνπκε παξνπζηάζεη φινη, αθνινπζεί ζπδήηεζε. 

 

5. Πξνηεξαηόηεηεο  

ε έλα ραξηί Α4 ζεκεηψζηε 3 ζεκαληηθά πξφζσπα  πνπ ζαο έρνπλ επεξεάζεη ζηε δσή 

ζαο (πξνζσπηθή – επαγγεικαηηθή). Γξάςηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηνπο 

επηιέμαηε. 

Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο πξνθάιεζε ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο; 

Ση δηαπηζηψλεηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο θαη ηηο ζρέζεηο ζαο κέζα ζηε θνηλφηεηα πνπ 

αλήθεηε; 
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Δξσηήζεηο γηα ζθέςε 

 
 

 

1. Γηάθξηζε κεηαμχ Ν θαη επθπΐαο 

2. Γηαηί ππάξρεη ηφζν κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηηο Γπηηθέο θνηλσλίεο γηα ηε Ν 

ηα ηειεπηαία ρξφληα  

3. Ολνκάζηε κεξηθά απφ ηα κείδνλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

αηνκηθή ελδπλάκσζε 

4. Πνηεο είλαη νη έμη αξρέο ηεο αληηκεηψπηζεο ελφο κεκνλσκέλνπ κεηαλάζηε 

ή ηνπ πξφζθπγα ζε κηα δηαδηθαζία ελδπλάκσζεο; 

5. Πνηνη είλαη νη ηέζζεξηο ηνκείο δξάζεο φζνλ αθνξά ηελ ελδπλάκσζε 

ζεζκψλ ή νξγαληζκψλ; 

6. Πξνζπαζήζηε λα αλαθέξεηε νξηζκέλα παξαδείγκαηα απφ ηε δηθή ζαο 

εκπεηξία, ηα νπνία κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην «ζχλδξνκν εμάξηεζεο» ή 

ηελ «παγίδα βνήζεηαο». Δίλαη ε ελζπλαίζζεζε κία θνηλσληθή δεμηφηεηα  

7. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ελζπλαίζζεζεο  

8. Πσο ε ελζπλαίζζεζε ζπλδέεηαη κε ηε δηαπνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή; 
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5. Γηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη νινθιεξσκέλε παξέκβαζε 

 

5.1.Γηαζηάζεηο Γηαθνξεηηθόηεηαο  

Ζ «έληαμε» θαη ηα «αλζξψπηλα δηθαηψκαηα» είλαη ζπλαθείο, γεσγξαθηθά, 

πνιηηηζκηθά θαη ρξνληθά θαζνξηζκέλεο έλλνηεο θαη δελ αληηπξνζσπεχνπλ παγθφζκηεο 

θνηλέο αμίεο. Δίλαη επνκέλσο ζεκαληηθφ λα απνζαθελίζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ νξνινγία θαη λα δερζνχκε φηη ε έληαμε θαη ε θνηλσληθή 

ελζσκάησζε  επηδέρνληαη πνηθίιεο εξκελείεο αλάινγα κε ην πιαίζην, ηα άηνκα ή ην 

θνξέα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν θαη ην ζθνπφ ρξήζεο ηνπ. Πξφθεηηαη θαηά βάζε γηα 

δεηήκαηα αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ηζφηεηαο, θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη αγψλα 

γηα κηα θνηλσλία πνπ δελ θάλεη δηαθξίζεηο. 

 

5.2.Αλαπεξία 

Σν Βξεηαληθφ πκβνχιην Αλαπήξσλ (British Council of Disabled People) 

νξίδεη ηελ αλαπεξία θαη ηε βιάβε σο εμήο: 

Αλαπεξία είλαη ην κεηνλέθηεκα ή ν πεξηνξηζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ κηα θνηλσλία, ε νπνία ιακβάλεη ειάρηζηα ή θαζφινπ ππφςε ηεο ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ βιάβεο θαη έηζη ηα απνθιείεη απφ ηηο θπξίαξρεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα 

ην ιφγν απηφ ε «αλαπεξία», φπσο ν ξαηζηζκφο ή ν ζεμηζκφο, απνηειεί δηάθξηζε θαη 

θνηλσληθή θαηαπίεζε. 

Ο φξνο «αλάπεξα άηνκα» ρξεζηκνπνηείηαη πξνθξηκέλνπ λα εληζρχζεη κηα 

βαζηθή ηδέα: φηη ηα άηνκα είλαη αλάπεξα ιφγσ ηεο αληίδξαζεο  ηεο θνηλσλίαο 

απέλαληη ζηε βιάβε. Ζ Degener (1995) επηζεκαίλεη: 
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Ζ αληίιεςε ηεο αλαπεξίαο σο θαηάζηαζεο παξφκνηαο κε ηελ αζζέλεηα θαη 

απνθιεηζηηθά σο ιεηηνπξγηθνχ πεξηνξηζκνχ ζεκαίλεη φηη ε αλαπεξία ζεσξείηαη 

αηνκηθφ παξά θνηλσληθφ πξφβιεκα θαη φηη νη ιχζεηο αλαδεηνχληαη ζηελ αηνκηθή 

κέζσ ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο ηερληθήο ή πξνζσπηθήο ππνζηήξημεο. Καη΄απηφ ην ηξφπν, 

νχηε ε θνηλσλία νχηε ην πεξηβάιινλ ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπλ. 

Ζ επίγλσζε φηη νη αηνκηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ αλαπήξσλ 

αηφκσλ εμαξηψληαη θαηά πνιχ απφ εκπφδηα ζε ζρέζε κε ηηο ζηάζεηο, ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ηηο δνκέο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη απφ ηε πξνζπκία ηεο θνηλσλίαο 

λα ζπκπεξηιάβεη ή λα απνθιείζεη ηηο αλάγθεο ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ απφ θάζε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, ήηαλ ν θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ κεηέηξεςε ην θίλεκα γηα 

ηελ αλαπεξία ζε θίλεκα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Ζ Hendrics (1995) ηζρπξίδεηαη φηη: Ζ «αλαπεξία» θαη ε «ηθαλφηεηα», φπσο 

θαη ε «δηαθνξά θαη ε νκνηφηεηα», είλαη ζπζρεηηδφκελεο κεηαμχ ηνπο έλλνηεο. Με 

άιια ιφγηα, ην πνηνλ απνθαινχκε «δηαθνξεηηθφ» (ή «κε θπζηνινγηθφ») εμαξηάηαη 

απφ πνηνλ απνθαινχκε «θπζηνινγηθφ» (ή «φκνην»). Απηέο νη έλλνηεο απνηεινχλ 

θνηλσληθέο θαηαζθεπέο θαη δελ είλαη νπδέηεξνη φξνη. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξίδνπκε 

ηελ «αλαπεξία» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία, επεηδή επεξεάδεη ηφζν ηηο πξνζδνθίεο φζν 

θα ηηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξνχκε κε ηα αλάπεξα άηνκα. Απφ 

ηζηνξηθή ζθνπηά, ηα αλάπεξα άηνκα έρνπλ βηψζεη έλα εχξνο αληηδξάζεσλ ηφζν ζε 

επίπεδν επίζεκσλ φζν θαη ζε επίπεδν θνηλψλ ιφγσλ, ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ν θφβνο, ε ερζξφηεηα, ν νίθηνο, ε ππεξπξνζηαζία θαη ην 

παηξνλάξηζκα. 

 

5.3.Ρνκά 

ε επίζεκεο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Council of the European 

Union, 2010) φζν θαη απφ ην Πιαίζην Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηνπο Ρνκά ζηελ 

Διιάδα (Τ.Δ.Κ.Α., 2011), νη Ρνκά αλαγλσξίδνληαη σο κία επάισηε θνηλσληθή 

νκάδα, θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλε, πνπ ηειεί ζε αθξαίν θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

θαη γηα ηελ νπνία απαηηνχληαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, 

ππνζηήξημεο θαη θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο. Χζηφζν, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ράζκα 

αλάκεζα ζηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ θαη ζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηνπο Ρνκά θαη ηελ 

νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηνπο ζην πεδίν, κε απνηέιεζκα ηα πξνβιήκαηα λα παξακέλνπλ 

(Δ.Δ.Γ.Α., 2009). 
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Οη Ρνκά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζε βαζηθνχο ηνκείο, φπσο 

ζηέγαζεο, πγείαο, εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο, θνηλσληθήο έληαμεο (Τ.Δ.Κ.Α., 2011). 

εκαληηθφο αξηζκφο δηαβηεί ζε θπιεηηθά δηαρσξηζκέλα γθέην, ζπλήζσο ζε 

θαηαπιηζκνχο ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο, πνπ δηαθέξνπλ ξηδηθά απφ άιιεο νηθηζηηθέο 

πεξηνρέο. Καηαγξάθνπλ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, ρακειφ επίπεδν 

πνηφηεηαο δσήο θαη πγείαο, κεγαιχηεξε ζλεζηκφηεηα, πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, κε  

κεγάια πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο. Δπίζεο, ζεκεηψλνπλ ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά 

αλεξγίαο, σο απνηέιεζκα ηεο χθεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπο επαγγεικάησλ, ηεο 

έιιεηςεο εθπαηδεπηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη δπζθνιηψλ ζηελ εχξεζε 

εξγαζίαο, εηδηθφηεξα εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ 

(Αζεκφπνπινο θαη ζπλ, 2016). 

Σα δεδνκέλα ηεο έλδεηαο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο ρξφληαο 

δηαβίσζεο ζε θαηαπιηζκνχο γθέην, θαηαδηθάδνπλ ηνπο αλεηδίθεπηνπο θαη 

αλεθπαίδεπηνπο ζηε κεγάιε πιεηνλφηεηά ηνπο Ρνκά λα πεξηζσξηνπνηνχληαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν, ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν απηή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, γεγνλφο πνπ 

ζπλδέεηαη θαη κε θαηλφκελα παξαβαηηθφηεηαο. Κπξηαξρνχλ νη απφςεηο πεξί ηεο 

εκπινθήο ησλ Ρνκά  ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θινπψλ θαη θαηαζηξνθψλ 

αληηθεηκέλσλ αηνκηθνχ ή δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, κε απνηέιεζκα ηελ γελίθεπζε ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο ησλ Ρνκά θαη ηεο 

δηαηψληζεο ηνπ ζηεξεφηππνπ ηνπ παξαβαηηθνχ Ρνκά. 

Oη Ρνκά, παξά ηηο έσο ηψξα εμαγγειίεο απφ επξσπατθά θαη εζληθά φξγαλα θαη 

ζεζκνχο, ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

θαη ησλ δηαθξίζεσλ. Όπσο επηζεκαίλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ «Έθζεζε 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο εζληθέο 

ζηξαηεγηθέο έληαμεο ησλ Ρνκά», πνιινί Ρνκά εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη 

απνθιεηζκνχο, γεγνλφο πνπ αληηβαίλεη θαηάθσξα ζηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν γεγνλφο απηφ αλαγλσξίδεη θαη ε Διιεληθή πνιηηεία γηα ηνπο 

Έιιελεο Ρνκά, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά ζηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηνπο Ρνκά 

(2012-2020) φηη παξά ην γεγνλφο φηη έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θάπνηα βήκαηα δελ 

επεηεχρζε νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ, θαζψο νη πξνζπάζεηεο δε 

ζπλδένληαλ κε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ησλ δπζκελψλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ.  
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Καιή Πξαθηηθή  

Σν Πηινηηθφ Γξαθείν ηήξημεο Ρνκά Γπηηθήο Αηηηθήο δεκηνπξγήζεθε ην 

2016 ζην πιαίζην Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη 

ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (ΣΔΗ) Αζήλα, πινπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Γηεξεχλεζε ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ Ρνκά Γπηηθήο Αηηηθήο & 

θαιψλ πξαθηηθψλ ζηήξημεο & πξναγσγήο ηεο θνηλσληθήο έληαμήο ηνπο», δηάξθεηαο 

12 κελψλ, κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο Υ. Αζεκφπνπιν. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο έληαμεο Ρνκά θαη 

επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, κε ζηφρνπο ηελ δηεξεχλεζε αλαγθψλ, ηελ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε κέζσ θαηάιιεισλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη 

θνηλνηηθφ επίπεδν θαη ηελ κειέηε θαιψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ζηελ 

πξφζβαζε ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αζθάιηζεο, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη ςπρηθήο πγείαο. 

Χθεινχκελνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη Ρνκά θαη νη πεξηζσξηνπνηεκέλεο ηνπο 

θνηλφηεηεο γεληθφηεξα ζηε Γπηηθή Αηηηθή. 

Οη βαζηθέο ζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο γηα ηνπο Ρνκά πνπ πηνζεηήζεθαλ 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο 

βαζίζζεθαλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ δηεζλή εκπεηξία, ήηαλ νη εμήο: Α) Οη  πξνθιήζεηο 

πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλφηεηα ησλ Ρνκά δελ νθείινληαη ζηελ επηινγή δσήο πνπ 

έρνπλ θάλεη, αιιά αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ θαηαπηεζκέλε ζέζε πνπ έρνπλ ζηελ 

θνηλσλία  Β) Οη θνηλφηεηεο ησλ Ρνκά, κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ 

ηνπο, ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθψλ. 

Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο δηθηχσλ 

δηαβνχιεπζεο. Γ) Πεξαηηέξσ έξεπλεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηίκεζε αλαγθψλ 

ησλ Ρνκά  Γ) Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα ζχζηεκα κε αθξηβή θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο Ρνκά πνπ 

θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη  λα αλαπηχμνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθέο πνιηηηθέο 

πνπ λα θαζνξίδνπλ ην πσο ζα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπο Σ) Οη 

επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνπο Ρνκά ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ γηα λα 

πξνζθέξνπλ εμππεξέηεζε  ζε έλα πιαίζην ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ ηνπο θνξέα γχξσ απφ ζέκαηα θνπιηνχξαο, ηζφηεηαο θαη  

δηαθνξεηηθφηεηαο.  
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5.4.Πξνζέγγηζε Δλάληηα ζηε Γηάθξηζε  

 

5.4.1. Δπάισηεο Οκάδεο θαη Κνηλσληθή Γηθαηνζύλε  

Ζ γεληθφηεξε θξίζε ζε επίπεδν λννηξνπίαο θαη ε απνπζία εζηθήο εθκαπιίδεη 

ηνλ άλζξσπν, θαη νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε κηα θνηλσλία δχν ηαρπηήησλ: ησλ ηζρπξψλ 

θαη ησλ αδχλακσλ. Δλψ φινη ζπκθσλνχκε φηη  ζε κηα θνηλσλία δελ είλαη φινη ίδηνη, 

ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηδηνζπγθξαζίαο,  πξέπεη λα είλαη ίζνη σο πξνο έλα 

ζεζκηθφ θαη αμηαθφ ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο. 

 

5.4.1.1.Κνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη δηαπνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή  

Σα δεηήκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο δελ αγλννχληαη πιήξσο απφ ηηο 

πνιππνιηηηζκηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ηθαλφηεηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν Arredondo 

(1999) εμέηαζε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 31 ηθαλφηεηεο ρξεζηκεχνπλ σο 

εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηαπίεζεο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. ηελ αλάιπζή 

ηεο, εληφπηζε 7 ηθαλφηεηεο πνπ δηαηππψλνπλ ξεηά ή ζησπεξά ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο νη ζχκβνπινη πξέπεη λα αζρνινχληαη κε ζέκαηα θαηαπίεζεο. ηελ θαηεγνξία 

πνπ πεξηγξάθεη ηελ «ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπκβνχισλ γηα ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηζηηθέο 

αμίεο θαη πξνθαηαιήςεηο», νη ζχκβνπινη αλακέλεηαη λα γλσξίδνπλ πψο (α) ε δηθή 

ηνπο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη (β) ε θαηαπίεζε, ν ξαηζηζκφο, νη δηαθξίζεηο θαη ηα 

ζηεξεφηππα ηνπο επεξεάδνπλ πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά (π.ρ., αλαγλψξηζε ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ησλ πξνλνκίσλ ζηε δσή θάπνηνπ). Ο Arredondo πξφηεηλε φηη «ε 

ψζεζε είλαη νη ζχκβνπινη λα είλαη ζε ζέζε λα εθθξάδνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηα 

πξνλφκηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, φπσο ζρεηίδνληαη. . . κνξθέο θνηλσληθήο θαη 

ηζηνξηθήο θαηαπίεζεο» (ζει. 107). 

ηελ θαηεγνξία πνπ πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ «επίγλσζε 

ησλ ζπκβνχισλ γηα ηελ θνζκνζεσξία ηνπ πειάηε», νη ζχκβνπινη αλακέλεηαη λα 

γλσξίδνπλ πψο (γ) νη αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο έλαληη άιισλ θπιεηηθψλ 

θαη εζλνηηθψλ νκάδσλ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ επηδήκηεο γηα ηε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε 

θαη (δ ) λα γλσξίδνπλ πψο νη θνηλσληθνπνιηηηθέο επηξξνέο (π.ρ. θηψρεηα, ξαηζηζκφο 

θαη ζηεξεφηππα) κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απην-έλλνηα ησλ 

πειαηψλ ηεο θπιεηηθήο θαη εζλνηηθήο κεηνλφηεηαο. Ζ ψζεζε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ 

είλαη ε «θξίζηκε γλψζε ηνπ εαπηνχ καο, γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, θαη ε 
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ζεκαζία ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ επηδξάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ φινπο καο» 

(Arredondo, 1999, ζει. 108). 

ηελ θαηεγνξία ησλ «πνιηηηζκηθά θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο», νη 

ζχκβνπινη αλακέλεηαη λα γλσξίδνπλ (ε) ζεζκηθά εκπφδηα πνπ εκπνδίδνπλ ηηο 

κεηνλφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο θαη (ζη) λα γλσξίδνπλ 

πξνθαηάιεςε ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. Σέινο, νη ζχκβνπινη ιέλε φηη πξέπεη (δ) 

λα παξαθνινπζνχλ θαη λα εξγάδνληαη γηα ηελ εμάιεηςε πξνθαηαιήςεσλ, 

πξνθαηαιήςεσλ θαη δηαθξίζεσλ γηα ηε δηεμαγσγή αμηνινγήζεσλ θαη ηελ παξνρή 

παξεκβάζεσλ. Δδψ, ν Arredondo (1999) πξφηεηλε φηη απηέο νη ηθαλφηεηεο 

«δηαηππψλνπλ ηελ αλάγθε γηα ζπκβνχινπο λα είλαη πξνιεπηηθνί γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

πειαηψλ ηνπο, ηδίσο ζε ηδξχκαηα πνπ ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ πξαθηηθέο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. . . δηαθνξεηηθέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο »(ζει. 

108). Έηζη, πξαθηηθέο εληφο ηδξπκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία 

ελφο πειάηε ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ πνιππνιηηηζκηθά ηθαλνχο 

ζπκβνχινπο. 

χκθσλα κε ηνλ Arredondo (1999), νη παξαπάλσ ηθαλφηεηεο παξέρνπλ ζαθείο 

δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο θαηαπίεζεο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. Οη ηθαλφηεηεο 

απαηηνχλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ λα γλσξίδνπλ ηελ θαηαπίεζε. 

Καηά θχξην ιφγν, νη ζχκβνπινη θαινχληαη λα εμεηάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε βάζε ην 

δηθφ ηνπο πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, πξνλφκηα θαη πξνθαηαιήςεηο. Θα κπνξνχζε θαλείο 

λα ππνζηεξίμεη φηη ε αλαγλψξηζε ηέηνησλ δεηεκάησλ είλαη κηα θαιή αξρή, αιιά φηη ε 

θαηαπίεζε δελ νξίδεηαη ξεηά σο έλα βαζηθφ πξφβιεκα πνπ επεξεάδεη ηελ ςπρνινγηθή 

θαη ζσκαηηθή επεκεξία ησλ έγρξσκσλ, ησλ γπλαηθψλ, ησλ νκνθπιφθηισλ / 

ακθηθπιφθηισλ θαη άιισλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ αλζξψπσλ. Χο εθ ηνχηνπ, νξηζκέλνη 

ζχκβνπινη κπνξεί λα ην εξκελεχζνπλ απηφ λα ζεκαίλεη φηη, φζν γλσξίδνπλ φηη 

ππάξρεη ξαηζηζκφο ζηε δσή ηνπο θαη ζηηο δσέο ησλ πειαηψλ ηνπο, ζα είλαη 

πνιππνιηηηζκηθά ηθαλνί.  

 

5.4.1.2.Πξαθηηθέο κε βάζε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε  

Ο ζηφρνο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο είλαη ε πιήξεο θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ νκάδσλ ζε κηα θνηλσλία πνπ δηακνξθψλεηαη ακνηβαία γηα λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηνπο. Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε πεξηιακβάλεη έλα φξακα ηεο θνηλσλίαο ζηελ 

νπνία ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ είλαη δίθαηε θαη φια ηα κέιε είλαη ζσκαηηθά θαη 
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ςπρνινγηθά αζθαιή. (Bell, 1997, ζει. 3). Οη έλλνηεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο 

βαζίδνληαη ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θχξηα πξφηππα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

(Hartnett, 2001; Stevens & Wood, 1992).  

Ο Young (1990) αλαθέξεη φηη ε ζχιιεςε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνινγείηαη γηα λα απνζαθελίζεη ηηο 

πξαθηηθέο θπξηαξρίαο, πξνλνκίσλ θαη θαηαπίεζεο. Έηζη, νη αληζφηεηεο δελ επηιχνληαη 

κε ηελ απιή αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ή ησλ πφξσλ. Αληίζεηα, νη δηαδηθαζίεο πνπ 

δηεπθφιπλαλ ηελ άληζε εθθίλεζε πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ. 

πλήζσο, ε πεξηζσξηνπνίεζε είλαη ε θχξηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δηαηεξείηαη ε 

θνηλσληθή αδηθία. 

Ο Young ηζρπξίζηεθε φηη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ εθδηψθεηαη απφ ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ ρξψκαηνο, ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, ησλ γπλαηθψλ, ησλ νκνθπιφθηισλ, ησλ ιεζβηψλ, ησλ 

ακθηθπιφθηισλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ εθνπζίσο ηεο δνπιεηάο. Έηζη, ηα δεηήκαηα 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο είλαη ζεκαληηθά γηα ηε ζηαηηζηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

πιεζπζκνχ, φρη κφλν γηα ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο. Μηα ηέηνηα ζχιιεςε ηεο 

δηθαηνζχλεο, ινηπφλ, ζρεηίδεηαη ινγηθά κε δεηήκαηα πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη 

πνιπκνξθίαο. Ο Prilleltensky (1997) ππνζηήξημε φηη ε αλζξψπηλε πνιπκνξθία δελ 

κπνξεί λα αλζίζεη ρσξίο έλλνηεο γηα δηθαηνζχλε θαη ηζφηεηα. 

πγθεθξηκέλα, ε έκθαζε ζηελ θαηαπίεζε, ηα πξνλφκηα, ηηο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ έλλνηα ηεο 

πνιππνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο 

Οη άκεζεο ππεξεζίεο εθηφο ηεο ζεξαπείαο, φπσο ε ππεξάζπηζε, ε πξνζέγγηζε, 

ηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη νη ςπρνεθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, ζα απνηεινχζαλ 

πξνηεξαηφηεηα ζε κηα πνιππνιηηηζκηθά ηθαλή, θνηλνηηθή πξαθηηθή πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Ζ πξφιεςε θαη ε απνθαηάζηαζε δελ είλαη ακνηβαία 

απνθιεηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα επαγγεικαηίεο - είλαη δπλαηφλ λα ελζσκαησζνχλ 

θαη νη δχν πξνζεγγίζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Δπηπρψο, αξθεηνί κειεηεηέο 

έρνπλ αλαπηχμεη κνληέια παξνρήο πνιππνιηηηζκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη δηδαθηηθά 

γηα ηελ επέθηαζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ξφισλ ζηελ ππεξεζία ησλ θαηαπηεζκέλσλ 

θνηλνηήησλ (Atkinson, Thompson, & Grant, 1993; Lewis, Lewis, Daniels, & 

D'Andrea, 1998). Ζ πξνζέγγηζε ηεο Κνηλφηεηαο, ε δηεπθφιπλζε ησλ απηνρζφλσλ 

δηθηχσλ ππνζηήξημεο, ε ππεξάζπηζε θαη ε ράξαμε δεκφζηαο πνιηηηθήο ζα κπνξνχζαλ 
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λα είλαη πνιχ  ζεκαληηθφο ηξφπνο γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή αιιαγή. 

Ζ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαθφξσλ 

παξεκβάζεσλ ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη κηα ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα. Ζ ηθαλφηεηα 

ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο θνηλνηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ πξνσζνχλ 

ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλφηεηαο ζα ήηαλ έλα θξίζηκν ζηνηρείν ζηελ πνιππνιηηηζκηθή 

ηθαλφηεηα. Ζ εξγαζία ζε ζπλεξγαζίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ κέζα ζε 

κηα δεδνκέλε θνηλφηεηα, κηα ζεκειηψδεο αμία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνινγίαο, είλαη 

βαζηθή πξνυπφζεζε νπνηνπδήπνηε επηηπρεκέλνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Reiss & 

Price, 1996). Δάλ ην επίθεληξν βαζίδεηαη απζηεξά ζην έιιεηκκα θαη ηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο ζεσξνχληαη αλίζρπξα ζηηο επηπηψζεηο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, 

πξνθχπηνπλ πνιιά πξνβιήκαηα. Πξψηνλ, ζα ππάξρεη κηα παηεξλαιηζηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, ε νπνία είλαη ε 

αληίζεζε ηεο ελδπλάκσζεο. Γεχηεξνλ, είλαη δχζθνιν λα εκπλεχζνπκε ηελ ειπίδα, ηα 

θίλεηξα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζέζπηζε θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο, ηφζν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο φζν θαη γηα ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, εάλ 

θάπνηνο επηθεληξσζεί ζε απηφ πνπ δελ ππάξρεη. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θνηλφηεηαο νδεγεί ζε ελδπλάκσζε, 

επεηδή νη ιχζεηο βξίζθνληαη εληφο ηεο ίδηαο ηεο θνηλφηεηαο θαη ε αιιαγή πξνέξρεηαη 

απφ ζπλεξγαζίεο. Καηά ζπλέπεηα, ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο δελ ζα αληηκεησπίδνληαη 

σο φηη ρξεηάδνληαη μέλνπο γηα λα έξζνπλ θαη λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 

Αληίζεηα, ε εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπ επαγγεικαηία κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαιχηεξα 

βνεζψληαο ζηελ νξγάλσζε (π.ρ. ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ή ηεο ζπκκεηνρήο κε 

ιατθέο νξγαλψζεηο θνηλφηεηαο) ή ζπλήγνξνο (π.ρ. δηεπθφιπλζε επαθψλ κε εγέηεο ηεο 

θνηλφηεηαο, θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, λνκνζέηεο θ.ιπ.) εληφο ηεο θνηλφηεηαο. 

Σέηνηεο πξνζπάζεηεο κπνξεί λα απαηηνχλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ζπκβνχινπ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε δηεπθφιπλζε ηεο νκάδαο, ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ αλαγθψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, θαζψο νη 

ζπκβνπιεπηηθνί ςπρνιφγνη κεηαβαίλνπλ ζε πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο (π.ρ. 

δηεπζπληήο θέληξνπ ςπρηθήο πγείαο ηεο θνηλφηεηαο), ζα ππάξρνπλ επθαηξίεο λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ επέθηαζε ησλ ξφισλ θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο παξνρήο ππεξεζηψλ, 

λνκηκνπνηψληαο έηζη πην θαηλνηφκνπο ηξφπνπο ππνζηήξημεο γηα πεξηζσξηνπνηεκέλεο 

θνηλφηεηεο. 

 

Καιή Πξαθηηθή  
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Οη Atkinson et al. (1993) παξνπζίαζε έλα κνληέιν γηα κηα ηέηνηα 

επαγγεικαηηθή έληαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαζίαο πξνζέγγηζεο, ηεο 

δηαβνχιεπζεο, ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο απηνβνήζεηαο ή ηεο απηνρζνχο ππνζηήξημεο, θαη 

ηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλφηεηαο σο βηψζηκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ 

ςπρνζεξαπεία. Σν πξνηεηλφκελν ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηνπο παξείρε έλα ζρέδην γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πνηνο ξφινο κπνξεί λα είλαη πην ρξήζηκνο ζε 

νπνηνλδήπνηε πειάηε θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο κεηνλφηεηαο. Αξθεηνί παξάγνληεο 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ είλαη πην θαηάιιεινο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε: ηφπνο 

αηηηνινγίαο ηνπ πξνβιήκαηνο, επίπεδν επηκφξθσζεο ηνπ πειάηε θαη ζηφρνη ηεο 

παξέκβαζεο. Ζ εμέηαζε απηψλ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ θαζνξίδεη ζε πνηα ηθαλφηεηα 

έλαο ζχκβνπινο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζε έλαλ πειάηε. Γηα παξάδεηγκα, 

εάλ έλαο πειάηεο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ππνθέξεη απφ δηαηαξαρή χπλνπ, ε 

παξαδνζηαθή ζεξαπεία ζε έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ παξνρήο ζπκβνπιψλ (π.ρ. 

λνζνθνκείν ή θιηληθή) κπνξεί λα είλαη θαηάιιειε θαη ζπκβαηή κε ηελ παγθφζκηα 

άπνςε ηνπ πειάηε. Σερληθέο ραιάξσζεο ή θαξκαθεπηηθή αγσγή κπνξεί λα θέξεη ηνλ 

πειάηε αλαθνχθηζε απφ ηα ζπκπηψκαηα. Χζηφζν, εάλ έλαο πξφζθαηνο πειάηεο 

κεηαλαζηψλ απνιχζεθε παξάλνκα απφ κηα δνπιεηά, ε απάληεζε ελφο ζπκβνχινπ 

κπνξεί λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θάπνηνο κπνξεί αξρηθά 

λα επηθεληξσζεί ζηελ παξέκβαζε θξίζεο γηα λα απνθεπρζεί κηα νηθνλνκηθή 

θαηαζηξνθή πνπ ζα άθελε ηνλ πειάηε θαη ηα παηδηά ηνπ πειάηε άζηεγα.  

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αδηθίαο ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο παξαβίαζεο ηνπ λφκνπ 

ζα ήηαλ εμίζνπ θξίζηκε γηα ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ πειάηε. Χο εθ ηνχηνπ, ν ζχκβνπινο 

κπνξεί λα βνεζήζεη πεξηζζφηεξν βνεζψληαο ηνλ πειάηε λα ελεξγνπνηήζεη ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνπλ επείγνπζα βνήζεηα θαη εληνπίδνληαο δσξεάλ λνκηθή βνήζεηα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πειάηε. χκθσλα κε ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν, έλαο 

ζχκβνπινο πξνζαξκφδεη ην ξφιν ηνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. ηελ νπζία, ηα 

επίπεδα θαη νη δηαζηαπξψζεηο ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ δεκηνπξγνχλ νθηψ ζεκαληηθνχο 

ξφινπο γηα ζπκβνχινπο πνπ εξγάδνληαη κε πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχο καζεηέο: 

ζχκβνπινο, ζπλήγνξνο, δηακεζνιαβεηήο απηνβνήζεηαο, δηακεζνιαβεηήο απηνρζφλσλ 

ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο θαη ζεξαπείαο, ζχκβνπινο, θνξέαο  αιιαγψλ, ζχκβνπινο, 

θαη ςπρνζεξαπεπηήο. 
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5.5.Γηαπνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή  

Ζ ζπκβνπιεπηηθή ζήκεξα ζπλερίδεη λα θηλείηαη πξνο έλαλ πνιηηηζηηθφ 

πινπξαιηζκφ πνπ αγθαιηάδεη ηελ ελφηεηα ζηελ πνιπκνξθία (Axelson, 1999). Γηα λα 

παξέρνπλ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο ζε πειάηεο απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν, 

ρξεηάδνληαη ζπκβνχινη λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα έρνπλ εκπεηξία κε πνιππνιηηηζκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή. Οη Arredondo et al. (1996) πεξηέγξαςε ηελ πνιππνιηηηζκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή σο πξνεηνηκαζία θαη πξαθηηθέο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ 

πνιππνιηηηζκηθή θαη εηδηθή γηα ηνλ πνιηηηζκφ ζπλεηδεηνπνίεζε, γλψζε θαη 

δεμηφηεηεο ζηηο ζπκβνπιεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

Παξφιν πνπ ε δηαπνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή ππάξρεη απφ ηελ αξρή ηνπ 

επαγγέικαηνο, νη κειέηεο δείρλνπλ φηη ε παξνρή ζπκβνπιψλ δελ ήηαλ ηφζν 

απνηειεζκαηηθή κε εζληθά δηαθνξεηηθνχο πειάηεο κε ηνπο βαζηθνχο πειάηεο (S. Sue, 

1977, S. Sue & Zane, 1987). 

Δάλ νη ζχκβνπινη δελ δηαζέηνπλ επαξθή θαηάξηηζε ζηελ πνιππνιηηηζκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή, είλαη πηζαλφ φηη δελ έρνπλ επίζεο ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εζηθψλ δεηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη απφ πειάηεο κε 

πνιππνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Ο Pedersen (1997) δήισζε φηη νη πεξηζζφηεξνη 

ζχκβνπινη δελ ήηαλ αξθεηά πξνεηνηκαζκέλνη λα εξκελεχζνπλ ηηο εζηθέο νδεγίεο κε 

επαηζζεζία ζηηο θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο. 

Μέρξη ζρεηηθά πξφζθαηα ρξφληα, ε ζπκβνπιεπηηθή πξνήιζε θπξίσο απφ κηα 

επξσακεξηθαληθή πξννπηηθή (Pedersen, 1997). Σα εγρεηξίδηα, ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη νη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο πεξηείραλ ζπρλά ππνζέζεηο γηα ηνλ πνιηηηζκφ. 

Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο παξαδνρέο πεξηιακβάλνπλ έλαλ θαζνιηθφ νξηζκφ ηνπ ηη 

ζπληζηά «θπζηνινγηθή» ζπκπεξηθνξά- ior, ν αηνκηθηζκφο σο πξνηηκφηεξνο απφ ηνλ 

θνιεθηηβηζκφ, ε αλεμαξηεζία φζν πην επηζπκεηή απφ ηελ εμάξηεζε, κηα έκθαζε ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο γξακκηθήο ζθέςεο φπνπ θάζε αηηία έρεη έλα απνηέιεζκα θαη θάζε 

ΟΡΗΜΟ: Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, σο ζηφρνο δεκφζηαο πνιηηηθήο 

αλαθέξεηαη  ζηνλ βέιηηζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα θαηαλέκνληαη νη 

πφξνη, δειαδή νξίδεηαη  σο εθείλνο ν φξνο ηεο απξφζθνπηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

θάζε πνιίηε ζηελ θνηλσλία φπνπ δηαβηεί βάζεη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, 

αλεμαξηήησο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ ππνβάζξνπ, κε βάζε ηελ αξρή ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ 
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απνηέιεζκα έρεη κηα αηηία, θαη ην παξάδεηγκα φπνπ νη ζχκβνπινη αιιάδνπλ έλα 

άηνκν ψζηε λα ηαηξηάδεη ζην ζχζηεκα παξά αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα 

ηαηξηάδεη ζην άηνκν. 

πλδπαζκέλα κε ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ζεσξίεο, ε πξνζέγγηζε ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο εζηθήο πξνέξρεηαη απφ ηηο επξσακεξηθαληθέο εζηθέο ζεσξίεο ηνπ 

utilitarianism, ηνπ Kantianism θαη ηνπ θηιειεχζεξνπ αηνκηθηζκνχ. Απηέο νη εζηθέο 

ζεσξίεο πξνζαξκφζηεθαλ ζην βηνκεηξηθφ πεδίν απφ ηνπο Beauchamp θαη Childress 

(1994) θαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ απφ ηνλ Kitchener (1984). Σα 

ζεκέιηα απηψλ ησλ εζηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ε «εζηθή» αξρή (Cottone & Claus, 

2000). 

Μηα πνιππνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή πξννπηηθή έρεη πξνθχςεη αξγά πνπ 

επηδηψθεη λα νηθνδνκήζεη ηηο ζεσξίεο ηεο κε έκθαζε ζηνλ πινπξαιηζκφ, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ πξνσζείηαη εληαία πνιηηηθή, νηθνλνκηθή ή εηδηθή αηδέληα 

ελδηαθέξνληνο. Δπηπιένλ, ε κειέηε ησλ παξαδνζηαθψλ ζεσξηψλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή 

θαη ηελ ςπρνζεξαπεία έρεη αιιάμεη γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 

πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία (Axelson, 1999). 

Οκνίσο, ε ζπκβνπιεπηηθή εζηθή έρεη πξνρσξήζεη πξνο ηελ πηνζέηεζε κηαο 

πνιππνιηηηζκηθήο πξννπηηθήο. Οη πξνεγνχκελεο εζηθέο πξνζεγγίζεηο δελ ήηαλ 

απνηειεζκαηηθέο επεηδή νη παξαδνζηαθέο εζηθέο ζεσξίεο αγλννχλ γεληθά ηε θπιή, 

ηελ εζληθφηεηα θαη ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία. Οη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο βαζίδνληαη 

ζε έλαλ ρξεζηηθφ θαη θαληηαλφ εζηθφ παξάγνληα πνπ ιεηηνπξγεί ζε θελφ ρσξίο 

αηνκηθφηεηα, φπσο επεξεάδεηαη απφ ηνλ πνιηηηζκφ (Hinman, 2001). Αλαγλσξίδνληαο 

ηνλ πνιηηηζηηθφ εγθισβηζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ ζεσξηψλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

πξνζεγγίδεη ηελ εζηθή, ν Pedersen (1997) πξνθάιεζε ην επάγγεικα ηνπ ζπκβνχινπ 

λα βειηηψζεη ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο ηνπ γηα λα ηνπο θαηαζηήζεη πην ζρεηηθνχο κε 

ηνπο πειάηεο ηεο θνηλσληθν-κεηνλφηεηαο. Οη Meara, Schmidt θαη Day (1996) 

ελζσκάησζαλ ηελ εζηθή ηεο «αξεηήο», κε ηελ επαηζζεζία ηεο ζηε ζνθία θαη ηελ 

εζηθή αίζζεζε κηαο πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθήο θνηλφηεηαο, σο ζπκπιήξσκα ηεο 

επξσακεξηθαληθήο «αξρήο» εζηθήο. Σέινο, ν Cottone (2001) πξφηεηλε έλα θνηλσληθφ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθφ κνληέιν εζηθήο ιήςεο απνθάζεσλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή πνπ 

πεξηιακβάλεη έλα θνηλσληθφ πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη κηα δηαθνξεηηθή 

θνζκνζεσξία, ηφζν γηα ηνλ πειάηε φζν θαη γηα ηνλ ζχκβνπιν. 
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5.5.1. Ο όξνο πνιππνιηηηζκηθή  ζπκβνπιεπηηθή  

Πξηλ ζπλερίζνπκε, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα δηεπθξηληζηνχλ νξηζκέλνη φξνη 

θαη δεηήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα εγείξνληαη ζε απηήλ ηελ έθζεζε. Έλα απφ απηά είλαη ε 

δηακάρε πνπ αθνξά ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ή ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ φξνπ 

πνιππνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή (Fukuyama, 1990; Lee & Richardson, 1991; Locke, 

1990). Τπάξρνπλ εθείλνη πνπ ζα ήζειαλ λα νξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ζε γεληθέο 

γξακκέο γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ ηε θπιή, ηελ εζληθφηεηα, ηελ ηάμε, ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηάμε, ηε ζξεζθεία, ην θχιν, ηελ ειηθία θαη 

νχησ θαζεμήο. Χο εθ ηνχηνπ, ε πνιππνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή ζα πεξηιακβάλεη φρη 

κφλν θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, αιιά θαη γπλαίθεο, νκνθπιφθηινπο θαη 

ιεζβίεο θαη άιινπο εηδηθνχο πιεζπζκνχο. Τπάξρνπλ εθείλνη πνπ πξνηηκνχλ λα 

πεξηνξίζνπλ ηε ζπδήηεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε απηφ πνπ 

έρεη αλαθεξζεί σο «Οξαηέο θπιεηηθέο εζληθέο κεηνλφηεηεο» Αθξνακεξηθάλνη, 

Ακεξηθαλνί Ηλδνί, Αζηαηηθνί Ακεξηθαλνί, θαη Ηζπαλφθσλνη θαη Λαηίλνη. Δθείλνη πνπ 

έρνπλ απηήλ ηελ άπνςε γλσξίδνπλ φηη ζε θάπνην βαζκφ φιε ε ζπκβνπιεπηηθή είλαη 

δηαπνιηηηζκηθή, αιιά φηη ν φξνο κπνξεί λα νξηζηεί ηφζν επξέσο ψζηε λα ακβιχλεη 

ηελ εζηίαζε ζε θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο αλεζπρίεο (πξσηαξρηθφο είλαη ν ξαηζηζκφο) 

θαη επηηξέπεη ζε επαγγεικαηίεο ζπκβνχινπο λα απνθχγνπκε θαη λα παξαιείςνπκε λα 

αζρνινχκαζηε κε ηηο ηέζζεξηο κεγάιεο κεηνλφηεηεο ζηελ θνηλσλία καο. 

Πηζηεχνπκε φηη νη «θαζνιηθέο» θαη «εζηηαζκέλεο» πνιππνιηηηζκηθέο 

πξνζεγγίζεηο δελ είλαη απαξαίηεηα αληηθαηηθέο. Καη νη δχν πξνζθέξνπλ λφκηκα 

ζέκαηα θαη απφςεηο πνπ κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηελ θαηαλφεζή καο γηα ηελ 

πνιππνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή. Απφ ηε κία πιεπξά, πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη φιεο 

νη κνξθέο παξνρήο ζπκβνπιψλ είλαη δηαπνιηηηζκηθέο, φηη ηα πνιηηηζηηθά δεηήκαηα 

πξέπεη λα ζεσξεζνχλ θεληξηθά γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή (φρη 

αλεπηζχκεηε) θαη φηη εζηηάδνληαο κφλν ζε ζέκαηα εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ, κπνξνχκε 

λα «γθεηάξεηε» ην πξφβιεκα. Χζηφζν, πηζηεχνπκε φηη ε πνιππνιηηηζκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή είλαη επίζεο έλαο ηνκέαο εηδηθφηεηαο. Αλ θαη φινη καο είκαζηε 

θπιεηηθά, εζλνηηθά θαη πνιηηηζηηθά φληα, ην λα αλήθνπκε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

δελ παξέρεη ζε έλα άηνκν ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

λα είλαη έλαο πνιηηηζκηθφο εηδηθεπκέλνο ζχκβνπινο. ε ηειηθή αλάιπζε, έλα άηνκν 

πνπ γελληέηαη θαη κεγαιψλεη ζε κηα νηθνγέλεηα θάλεη απηφ ην άηνκν ηθαλφ 

νηθνγελεηαθφ ζχκβνπιν; 
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Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα έρεη αλαθεξζεί σο «ηέηαξηε δχλακε» ηεο ςπρνινγίαο 

(Pedersen, 1988, 1989, 1990) θαη ζεσξείηαη σο «ην πην θαπηφ ζέκα» ζην επάγγεικα 

ηνπ ζπκβνχινπ (Lee, 1989; Lee & Richardson, 1991). Πνιιά απφ απηά νθείινληαη 

ζηελ αλαγλψξηζή καο φηη γξήγνξα γηλφκαζηε κηα πνιπθπιεηηθή, πνιππνιηηηζκηθή θαη 

πνιχγισζζε θνηλσλία (Sue, 1991; Sue & Sue, 1990). ην παξειζφλ, ε θνηλσλία 

ιεηηνχξγεζε πξσηίζησο κέζα ζε κηα κνλνπνιηηηζκηθή θαη κνλνγισζζηθή πξννπηηθή. 

Οη επαγγεικαηίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ φηη ε θπιή, ν 

πνιηηηζκφο θαη ε εζληθφηεηα είλαη ιεηηνπξγίεο ηνπ θαζελφο απφ εκάο θαη δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε «κφλν κεηνλφηεηεο» (Sue & Sue, 1990) 

 

5.6.Κνηλσληθνπνιηηηθή Πξαγκαηηθόηεηα 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε είλαη φηη 

ην επάγγεικα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ζπρλά, αληηθαηνπηξίδεη ηηο αμίεο ηεο επξχηεξεο 

θνηλσλίαο (Katz, 1985; Sue & Sue, 1990). Οη αλαθνξέο ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ σο 

«ππεξέηξηεο ηνπ status quo» θαη «πνκπνί ησλ αμηψλ ηεο θνηλσλίαο» ππνδειψλνπλ ηνλ 

πηζαλφ θνηλσληθνπνιηηηθφ ραξαθηήξα ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ. Τπάξρνπλ δχν 

πνιηηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ νη 

επαγγεικαηίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ. 

Πξψηνλ, ε θνζκνζεσξία ηφζν ηνπ ζπκβνχινπ φζν θαη ηνπ πειάηε ζπλδέεηαη 

εμαηξεηηθά κε ηηο ηζηνξηθέο θαη ηξέρνπζεο εκπεηξίεο ξαηζηζκνχ θαη θαηαπίεζεο ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (Atkinson, Morten, & Sue, 1989; Helms, 1990; Parham, 1989; 

Sabnani, Ponterotto, & Borodovsky, 1991). Γηα ηνλ πειάηε ηεο κεηνλφηεηαο, είλαη 

πηζαλφ λα πξνζεγγίζεη ηε ζπκβνπιεπηηθή κε κεγάιε πγηή ππνςία σο πξνο ηα 

ζπλεηδεηά θαη αζπλείδεηα θίλεηξα ηνπ ζπκβνχινπ ζε δηαπνιηηηζκηθφ πιαίζην. Γηα 

ηνλ Λεπθφ ζχκβνπιν ή βνεζφ επαγγεικαηία, είλαη πηζαλφ λα θιεξνλνκήζεη ηηο 

θπιεηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξνθαηαιήςεηο ησλ πξνγφλσλ ηνπ (Corvin & Wiggins, 

1989; White & Parham, 1990). ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ν ζχκβνπινο, ν πειάηεο θαη 

ε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία επεξεάδνληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ θπιεηηθψλ 

ζρέζεσλ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Όηη ν ζχκβνπινο «ππνηίζεηαη φηη βνεζά» ή φηη ε 

ζπκβνπιεπηηθή «ππνηίζεηαη φηη πεξηιακβάλεη» αμίεο θαη ππνζέζεηο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηα δεκνθξαηηθά ηδαληθά φπσο «ίζε πξφζβαζε ζε επθαηξίεο», 

«ειεπζεξία θαη δηθαηνζχλε γηα φινπο» θαη «επηδίσμε ηεο επηπρίαο» κπνξεί λα κελ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ξεαιηζηηθά ζηελ πξαθηηθή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο. Πξάγκαηη, απηνί 
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νη πςεινί ζηφρνη ζπρλά κεηαθξάζηεθαλ ζε ππνζηήξημε ηνπ status quo. Όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη φρη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο αηφκσλ απφ εζλνηηθέο θαη θπιεηηθέο κεηνλφηεηεο, κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη 

εκθαλείο θαη κπζηηθέο κνξθέο πξνθαηάιεςεο θαη δηαθξίζεσλ (Sue & Sue, 1990). 

Γεχηεξνλ, νη επαγγεικαηίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ φηη 

ε παξνρή ζπκβνπιψλ δελ γίλεηαη κεκνλσκέλα απφ κεγαιχηεξα γεγνλφηα ζηελ 

θνηλσλία καο. 

Όινη καο έρνπκε επζχλε λα θαηαλνήζνπκε ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη ηα 

γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ φρη κφλν ηελ πξνζσπηθή αιιά θαη ηελ επαγγεικαηηθή καο 

δσή. Γηα παξάδεηγκα, ηα κεηαβαιιφκελα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ 

λσξίηεξα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην εθπαηδεπηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, 

πνιηηηθφ, λνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ καο ζχζηεκα (Sue, 1991). Με ηελ απμεκέλε 

πξνβνιή ησλ θπιεηηθψλ θαη εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, 

θαίλεηαη φηη ε θπιεηηθή κηζαιινδνμία απμάλεηαη. Ζ αχμεζε ησλ ιεγφκελσλ 

«εγθιεκάησλ κίζνπο» (δνινθνλία, ζσκαηηθέο επηζέζεηο, απεηιέο, θπιεηηθά επίζεηα, 

θαηαζηξνθή πεξηνπζίαο θ.ιπ.) θαηά κεηνλνηηθψλ νκάδσλ είλαη θαιά ηεθκεξησκέλε. 

 

5.7.Πνιππνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο θαη έξεπλα 

Σα ιεπθά ζπζηήκαηα αμίαο κεζαίαο ηάμεο αληηθαηνπηξίδνληαη ζπρλά ζηελ 

παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο θπιεηηθέο 

θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο. Ηζηνξηθά, ηξία πνιχ επηβιαβή κνληέια έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαζνδεγήζνπλ θαη λα ελλνήζνπλ ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο 

θπιεηηθέο θαη γισζζηθέο κεηνλφηεηεο (Casas, 1985; Katz, 1985; Ponterotto, 1988; 

Sue & Sue, 1990). Σν πξψην απφ απηά είλαη ε θαησηεξφηεηα ή ην παζνινγηθφ 

κνληέιν. Ζ βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φηη νη κεηνλφηεηεο είλαη ρακειφηεξεο ζηελ 

εμειηθηηθή θιίκαθα (πην πξσηφγνλεο) απφ φ, ηη νη Λεπθνί αληίζηνηρνη θαη, επνκέλσο, 

είλαη εγγελψο παζνινγηθέο. Σν δεχηεξν κνληέιν θαίλεηαη φηη νη Μαχξνη θαη άιιεο 

θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο ήηαλ αλεπαξθείο ζηα επηζπκεηά γνλίδηα θαη φηη 

νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Λεπθψλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ ήηαλ ε αληαλάθιαζε ηεο 

βηνινγηθήο θαη γελεηηθήο αλεπάξθεηαο (γελεηηθά αλεπαξθέο κνληέιν). Σν πνιηηηζηηθά 

ππνβαζκηζκέλν κνληέιν (de ficient) θαηεγφξεζε ηνλ πνιηηηζκφ γηα ην «πξφβιεκα 

ησλ κεηνλνηήησλ». Καηά εηξσληθφ ηξφπν, ήηαλ θαινπξναίξεηνη ιεπθνί θνηλσληθνί 

επηζηήκνλεο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα απνξξίςνπλ ην γελεηηθά αλεπαξθέο κνληέιν πνπ 
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κίιεζε γηα «πνιηηηζηηθή ζηέξεζε». Γπζηπρψο, απηνί νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο ήηαλ 

ηφζν θξαηνχκελνη ηεο δηθήο ηνπο πνιηηηζηηθήο θαηάζηαζεο φζν θαη ησλ 

πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ (Sue & Sue, 1990). Αληί λα θαηεγνξνχλ ηα γνλίδηα, 

θαηεγφξεζαλ ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ έλλνηα ηνπ πνιηηηζηηθνχ ειιείκκαηνο δελ έρεη λφεκα 

επεηδή φινη θιεξνλνκνχλ κηα θνπιηνχξα. Απηφ πνπ πξαγκαηηθά ππνζηήξηδαλ νη 

ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο άπνςεο ήηαλ φηη νη θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο δελ 

δηαζέηνπλ ηε «ζσζηή θνπιηνχξα». Έηζη, ηα βαζηθά δεδνκέλα θαη ε εξεπλεηηθή βάζε 

ζρεηηθά κε ηηο θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο (α) δηαησλίδνπλ ηελ άπνςε φηη νη 

κεηνλφηεηεο είλαη εγγελψο παζνινγηθέο, (β) δηαησλίδνληαη ξαηζηζηηθέο πξαθηηθέο 

έξεπλαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, θαη (γ) παξείραλ κηα δηθαηνινγία γηα ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ ζε επαγγεικαηίεο θνηλσληθή δξάζε γηα ηε δηφξζσζε ησλ αληζνηήησλ ζην 

ζχζηεκα (Baratz & Baratz, 1970; Katz, 1985; Sue & Sue, 1990; Thomas & Sillen, 

1972). 

Μέζα ζηα ηειεπηαία 10 ρξφληα, έλα λέν θαη ελλνηνινγηθά δηαθνξεηηθφ 

κνληέιν εκθαλίζηεθε ζηε βηβιηνγξαθία. Πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη σο «πνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθφ κνληέιν» (Katz, 1985; Sue, 1981), πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν (Johnson, 

1990), πνιηηηζηηθφ πινπξαιηζηηθφ κνληέιν ή δηαθνξεηηθφ κνληέιν πνιηηηζηηθνχ 

ζπκκάρνπ (Ponterotto & Casas, 1991), ην λέν κνληέιν θάλεη πνιιέο ππνζέζεηο. 

Πξψηα απ 'φια είλαη ε ξεηή πεπνίζεζε φηη ην λα είλαη πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθφ δελ 

ηζνδπλακεί κε «απφθιηζε», «παζνινγία» ή «θαησηεξφηεηα». Γεχηεξνλ, ππάξρεη 

έληνλε αλαγλψξηζε φηη νη θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο είλαη πνιηηηζκηθέο θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζε ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα. Σξίηνλ, ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ζεσξείηαη ζεηηθή θαη επηζπκεηή πνηφηεηα πνπ εκπινπηίδεη ην 

πιήξεο θάζκα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σέινο, ηα άηνκα αληηκεησπίδνληαη ζε 

ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, θαη νη κεγαιχηεξεο θνηλσληθέο δπλάκεηο (ξαηζηζκφο, 

θαηαπίεζε, δηάθξηζε θαη νχησ θαζεμήο) θαη φρη ην άηνκν ή ε κεηνλνηηθή νκάδα 

κπνξεί λα είλαη ηα εκπφδηα. 

 

5.8.Ζζηθά δεηήκαηα 

Ζ παξνρή επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ ζε άηνκα κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ 

ππφβαζξν απφ άηνκα πνπ δελ είλαη ηθαλά λα θαηαλνήζνπλ θαη λα παξέρνπλ 

επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ζε ηέηνηεο νκάδεο ζεσξείηαη αλήζηθε. (Korman, 1974, ζει. 

105) 
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Τπάξρεη έλα ζνβαξφ εζηθφ θελφ ζηελ παξνρή δηαπνιηηηζκηθψλ ππεξεζηψλ 

παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζεξαπείαο, επεηδή νη αμίεο κηαο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο έρνπλ 

επηβιεζεί ζηνλ πνιηηηζηηθά δηαθνξεηηθφ θαηαλαισηή. Οη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

πεξηπιέθνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ αθφκε θαη γηα ηνλ 

ζπλεηδεηφ θαη θαινπξναίξεην ζχκβνπιν θαη ζεξαπεπηή. (Pedersen & Marsella, 1982, 

ζει. 498) 

Καη ηα δχν απηά απνζπάζκαηα θαζηζηνχλ ζαθέο φηη νη επαγγεικαηίεο ρσξίο 

εθπαίδεπζε ή ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη κε πειάηεο απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ 

ππφβαζξν είλαη αλήζηθνη θαη δπλεηηθά επηβιαβείο, πνπ ζπλνξεχεη κε παξαβίαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Σν 1981 θαη νη δχν AACD (1981) θαη APA (1981) 

δεκνζίεπζαλ εζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαζηζηψληαο επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

ζπκβνχινπο θαη ζεξαπεπηέο λα έρνπλ θάπνην είδνο επίζεκεο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε 

ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο. Χζηφζν, δειψζεηο φπσο απηέο δελ βειηηψλνπλ απηφκαηα 

ηελ επαηζζεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπκβνχινπ, νχηε ζεκαίλνπλ φηη ηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζα ζέζνπλ απφ κφλα ηνπο ηε δηάζεζε δηαπνιηηηζκηθψλ 

ελλνηψλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Ibrahim & Arredondo, 1986, 1990). Πνιχ ζπρλά, 

ε εμππεξέηεζε ησλ ρεηξηζηψλ παξέρεηαη ζε πνιππνιηηηζκηθέο αλεζπρίεο, ρσξίο ηε 

δέζκεπζε λα ηηο κεηαθξάζνπκε ζε εζηθά πξφηππα θαη λα δνχκε φηη γίλνληαη κέξνο 

ησλ θξηηεξίσλ δηαπίζηεπζεο. Δάλ πηζηεχνπκε πξαγκαηηθά φηη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα 

είλαη θεληξηθή ζηνλ νξηζκφ καο γηα έλαλ ηθαλφ ζχκβνπιν, ηφηε ε 

κνλνπνιηηηζκηθφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα κνξθή θαθήο πξνζαξκνγήο ζε κηα 

πινπξαιηζηηθή θνηλσλία (Szapocznik, Santisteban, Durtines, Perez-Vidal, & Hervis, 

1983). 

Φαίλεηαη φηη έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ζην λα θαηαλνήζνπκε ην επάγγεικά καο 

ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κνλνπνιηηηζκηθφηεηαο είλαη φηη ε ιεπθή θνπιηνχξα είλαη 

έλαο ηφζν θπξίαξρνο θαλφλαο πνπ δξα σο αφξαην πέπιν πνπ εκπνδίδεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα βιέπνπλ ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ σο δπλεηηθά κεξνιεπηηθφ ζχζηεκα 

(Katz, 1985). Οη ζχκβνπινη πνπ δελ γλσξίδνπλ ηε βάζε γηα ηηο δηαθνξέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ πειαηψλ ηνπο είλαη 

πηζαλφ λα ππνλννχλ αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη νη 

ζχκβνπινη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πνιηηηζκηθά, λα ελεξγήζνπλ βάζεη κηαο θξηηηθήο 

αλάιπζεο θαη θαηαλφεζεο ζρεηηθά κε ηε δηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

πειαηψλ ηνπο θαη ην θνηλσληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη νη δχν. 

Υσξίο ηέηνηα ζπλεηδεηνπνίεζε, ν ζχκβνπινο πνπ ζπλεξγάδεηαη κε έλαλ πνιηηηζκηθά 
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δηαθνξεηηθφ πειάηε κπνξεί λα εκπιέθεηαη ζε πνιηηηζηηθή θαηαπίεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο αλήζηθεο θαη επηβιαβείο πξαθηηθέο. 

 

5.9. Ο πολιτιςμικϊ ικανόσ ζύκβνπινο 

ηελ αλαζεψξεζή ηνπο γηα ηε βηβιηνγξαθία  πνπ αζρνιείηαη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηζκηθά εμεηδηθεπκέλνπ ζπκβνχινπ, νη Sue θαη Sue (1990) 

θαηάθεξαλ λα νξγαλψζνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζε ηξεηο δηαζηάζεηο. Πξψηνλ, 

έλαο πνιηηηζκηθά εμεηδηθεπκέλνο ζχκβνπινο είλαη απηφο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ δηθψλ ηνπ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, αμίεο, πξνθαηαιήςεηο, πξνθαηαιήςεηο, πξνζσπηθνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη νχησ θαζεμήο. Καηαιαβαίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο θνζκνζεσξίεο, πψο 

είλαη ην πξντφλ ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη πψο κπνξεί λα 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή ηνπο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε θπιεηηθέο θαη 

εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο. Σν παιηφ ξεηφ «ζχκβνπινο, γλσξίζηε ηνλ εαπηφ ζαο» είλαη 

ζεκαληηθφ γηα λα κελ επηηξέςεηε κεξνιεςίεο, αμίεο ή «αλαζηνιέο» λα παξεκβαίλεη 

ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπκβνχινπ λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο πειάηεο. Ζ πξφιεςε ηνπ 

εζλνθεληξηζκνχ είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαπνιηηηζκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή. 

Γεχηεξνλ, έλαο πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνο ζχκβνπινο είλαη απηφο πνπ 

πξνζπαζεί ελεξγά λα θαηαλνήζεη ηελ θνζκνζεσξία ηνπ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχ 

πειάηε ηνπ ρσξίο αξλεηηθέο θξίζεηο. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο νη ζχκβνπινη λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο θνζκνζεσξήζεηο ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ 

πειαηψλ ηνπο κε ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε. Απηή ε δήισζε δελ ζπλεπάγεηαη φηη νη 

ζχκβνπινη πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηηο θνζκνζεσξίεο σο δηθέο ηνπο, αιιά κπνξνχλ λα ηηο 

απνδερζνχλ σο κηα άιιε λφκηκε πξννπηηθή. 

Σξίηνλ, έλαο πνιηηηζκηθά εμεηδηθεπκέλνο ζχκβνπινο είλαη απηφο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ελεξγνχο αλάπηπμεο θαη εμάζθεζεο θαηάιιεισλ, 

ζρεηηθψλ θαη επαίζζεησλ ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο θαη δεμηνηήησλ ζηε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχο πειάηεο ηνπ. Οη κειέηεο απνθαιχπηνπλ κε 

ζπλέπεηα φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο βειηηψλεηαη φηαλ νη 

ζχκβνπινη ρξεζηκνπνηνχλ ηξφπνπο θαη θαζνξίδνπλ ζηφρνπο ζχκθσλα κε ηηο 

εκπεηξίεο δσήο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο ησλ πειαηψλ. Αλαγλσξίδεηαη φηη νη 

εμσςπρηθέο θαζψο θαη νη ελδνςπρηθέο πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα είλαη πην θαηάιιειεο 
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θαη φηη ελδέρεηαη λα απαηηνχληαη ζηξαηεγηθέο δηαθνξηθήο βνήζεηαο. 

πλνςίδνληαο απηά ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά, νη Sue θαη Sue (1990) δήισζαλ: 

Απηνί νη ηξεηο ζηφρνη ηνλίδνπλ ην γεγνλφο φηη ε πνιηηηζηηθή εμεηδίθεπζε είλαη 

κηα ελεξγή δηαδηθαζία, φηη είλαη ζε εμέιημε θαη φηη είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δελ 

θηάλεη πνηέ ζε ηειηθφ ζεκείν. εκαζία είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη 

ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πειαηψλ θαη ησλ πειαηψλ, θαη ε αλαγλψξηζε 

ησλ πξνζσπηθψλ καο πεξηνξηζκψλ θαη ε αλάγθε λα βειηηψλνπκε πάληα. (ζει. 146) 

 

5.9.1. Γηαζηάζεηο πνιηηηζηηθήο ηθαλόηεηαο 

Οη πεξηζζφηεξεο απφπεηξεο πξνζδηνξηζκνχ εηδηθψλ δηαπνιηηηζκηθψλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ηθαλνηήησλ ηηο έρνπλ ρσξίζεη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: (α) πεπνηζήζεηο 

θαη ζηάζεηο, (β) γλψζε θαη (γ) δεμηφηεηεο (Carney & Kahn, 1984; Sue et al., 1982). Ζ 

πξψηε αζρνιείηαη κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ ζπκβνχισλ ζρεηηθά κε ηηο 

θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, ηελ αλάγθε ειέγρνπ ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη 

ησλ ζηεξενθσληθψλ ηχπσλ, ηελ αλάπηπμε ελφο ζεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηνλ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αμίεο θαη νη πξνθαηαιήςεηο ησλ 

ζπκβνχισλ κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαπνιηηηζκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή. Ο δεχηεξνο αλαγλσξίδεη φηη ν πνιηηηζηηθά εηδηθεπκέλνο ζχκβνπινο 

έρεη θαιή γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο δηθήο ηνπ θνζκνζεσξίαο, έρεη ζπγθεθξηκέλε 

γλψζε ησλ πνιηηηζηηθψλ νκάδσλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη θαη ππφ θνηλσληθέο 

πνιηηηθέο επηξξνέο. Ζ ηειεπηαία αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο (ηερληθέο 

παξέκβαζεο θαη ζηξαηεγηθέο) πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπλεξγαζία κε νκάδεο 

κεηνλνηήησλ (πεξηιακβάλεη ηφζν αηνκηθέο φζν θαη ζεζκηθέο ηθαλφηεηεο). 

 

5.9.2. Γηαπνιηηηζκηθνί ύκβνπινη θαη Πνιηηηζκηθή Σαπηόηεηα  

 

ηάζεηο  

1. Οη ζχκβνπινη κε πνιηηηζηηθή εμεηδίθεπζε έρνπλ κεηαθηλεζεί απφ ην λα 

είλαη ζχκκαρνη πνιηηηζκψλ ρσξίο λα γλσξίδνπλ θαη λα είλαη επαίζζεηνη ζηελ 

πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά θαη λα εθηηκνχλ θαη λα ζέβνληαη ηηο δηαθνξέο. 

2. Οη πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη γλσξίδνπλ πψο ην δηθφ ηνπο 

πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν θαη εκπεηξίεο, ζηάζεηο θαη αμίεο θαη πξνθαηαιήςεηο 
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επεξεάδνπλ ηηο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο. 

3. Οη εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα φξηα ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο ηνπο. 

4. Οη ζχκβνπινη κε πνιηηηζηηθή εμεηδίθεπζε είλαη άλεηνη κε δηαθνξεηηθέο 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ησλ πειαηψλ φζνλ αθνξά ηε θπιή, ηελ 

εζληθφηεηα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο πεπνηζήζεηο. 

 

Ζ γλώζε 

1. Οη πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα 

ηε δηθή ηνπο θπιεηηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη πψο επεξεάδεη πξνζσπηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ηνπο νξηζκνχο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηεο θαλνληθφηεηαο - αλσκαιίαο 

θαη ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ζπκβνπιψλ. 

2. Οη πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη δελ 

θαηαλννχλ πψο ε θαηαπίεζε, ν ξαηζηζκφο, νη δηαθξίζεηο θαη ηα ζηεξεφηππα ηνπο 

επεξεάδνπλ πξνζσπηθά θαη ζηε δνπιεηά ηνπο. Απηφ ηνπο επηηξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο ξαηζηζηηθέο ζηάζεηο, πεπνηζήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Αλ θαη απηφ ην 

πξφηππν ηζρχεη γηα φιεο ηηο νκάδεο, γηα ηνπο ζπκβνχινπο ησλ Λεπθψλ, κπνξεί λα 

ζεκαίλεη φηη θαηαιαβαίλνπλ πψο κπνξεί λα έρνπλ επσθειεζεί άκεζα ή έκκεζα απφ 

ηνλ αηνκηθφ, ζεζκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ξαηζηζκφ (κνληέια αλάπηπμεο ηαπηφηεηαο 

Λεπθνχ). 

3. Οη πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη δηαζέηνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο αληίθηππν ζηνπο άιινπο. Δίλαη γλψζηεο ησλ δηαθνξψλ ζην ζηπι 

επηθνηλσλίαο, πψο ην ζηπι ηνπο κπνξεί λα ζπγθξνχεηαη ή λα δηεπθνιχλεη ηε 

δηαδηθαζία παξνρήο ζπκβνπιψλ κε ηνπο κεηνλνηηθνχο πειάηεο θαη πψο λα 

πξνβιέπνπλ ηνλ αληίθηππν πνπ κπνξεί λα έρεη ζε άιινπο. 

 

Γεμηόηεηεο 

1. Οη ζχκβνπινη κε πνιηηηζηηθή εμεηδίθεπζε αλαδεηνχλ εθπαηδεπηηθέο, 

ζπκβνπιεπηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο γηα λα εκπινπηίζνπλ ηελ θαηαλφεζή 

ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε ζπλεξγαζία κε πνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο. Έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζνπλ ηα φξηα ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο, (α) επηδηψθνπλ δηαβνχιεπζε, (β) αλαδεηνχλ πεξαηηέξσ θαηάξηηζε ή 

εθπαίδεπζε, (γ) αλαθέξνληαη ζε πην εμεηδηθεπκέλα άηνκα ή πφξνπο ή (δ) ζπκκεηέρνπλ 

ζε έλαλ ζπλδπαζκφ απηψλ. 
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2. Οη πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη επηδηψθνπλ δηαξθψο λα κελ 

αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο θπιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά φληα θαη αλαδεηνχλ 

ελεξγά κηα κε θπιεηηθή ηαπηφηεηα. 

 

5.9..3. Καηαλόεζε ηεο εκαζίαο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Γηάθνξνπ Πειάηε 

 

ηάζεηο 

1. Οη πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη γλσξίδνπλ ηηο αξλεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο έλαληη άιισλ θπιεηηθψλ θαη εζλνηηθψλ νκάδσλ 

πνπ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ επηδήκηεο γηα ηνπο πειάηεο ηνπο ζηε ζπκβνπιεπηηθή. 

Δίλαη πξφζπκνη λα αληηπαξαβάιινπλ ηηο δηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο κε 

εθείλεο ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ πειαηψλ ηνπο κε ηξφπν κε θξίζηκν. 

2. Οη ζχκβνπινη κε πνιηηηζηηθή εμεηδίθεπζε γλσξίδνπλ ηα ζηεξεφηππα 

θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπο πνπ κπνξεί λα έρνπλ έλαληη άιισλ νκάδσλ θπιεηηθψλ 

θαη εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ. 

 

Ζ γλώζε 

1. Οη ζχκβνπινη κε πνιηηηζηηθή εμεηδίθεπζε δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα κε ηελ νπνία 

ζπλεξγάδνληαη. Έρνπλ επίγλσζε ησλ εκπεηξηψλ ηεο δσήο, ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ηζηνξηθνχ ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ πειαηψλ 

ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα «κνληέια αλάπηπμεο 

ηαπηφηεηαο κεηνλνηήησλ» πνπ δηαηίζεληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

2. Οη πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη θαηαιαβαίλνπλ πψο ε θπιή, ν 

πνιηηηζκφο, ε εζληθφηεηα θαη νχησ θαζεμήο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην ζρεκαηηζκφ 

πξνζσπηθφηεηαο, ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, ηελ εθδήισζε ςπρνινγηθψλ 

δηαηαξαρψλ, ηε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο βνήζεηαο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ή 

αθαηάιιειε πξνζέγγηζε ζπκβνπιεπηηθήο. 

3. Οη εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη κε γλψκνλα ηελ πνιηηηζηηθή ηθαλφηεηα 

θαηαιαβαίλνπλ θαη γλσξίδνπλ ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο επηξξνέο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δσή ησλ θπιεηηθψλ θαη εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ. Σα δεηήκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε 

θηψρεηα, ν ξαηζηζκφο, ηα ζηεξεφηππα θαη ε αδπλακία αθήλνπλ φια ηα κεγάια 

ζεκάδηα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία παξνρήο ζπκβνπιψλ. 
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Γεμηόηεηεο 

1. Οη εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ζρεηηθή 

έξεπλα θαη ηα ηειεπηαία επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηηο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο δηαθφξσλ εζλνηηθψλ θαη θπιεηηθψλ νκάδσλ. Πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ 

ελεξγά εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο πνπ εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο, ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο 

δηαπνιηηηζκηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. 

2. Οη πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη εκπιέθνληαη ελεξγά ζε άηνκα 

κεηνλνηήησλ εθηφο ηνπ πιαηζίνπ παξνρήο ζπκβνπιψλ (θνηλνηηθέο εθδειψζεηο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο, ενξηαζκνί, θηιίεο, νκάδεο γεηηνληάο θαη νχησ 

θαζεμήο) έηζη ψζηε ε πξννπηηθή ηνπο γηα ηηο κεηνλφηεηεο λα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν 

απφ κηα αθαδεκατθή ή βνεζεηηθή άζθεζε. 

 

5.9.4. Αλάπηπμε Καηάιιεισλ ηξαηεγηθώλ θαη Σερληθώλ Παξέκβαζεο 

 

ηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο 

1. Οη πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη ζέβνληαη ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη/ 

ή πλεπκαηηθέο πεπνηζήζεηο θαη αμίεο ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή ιεηηνπξγία. 

2. Οη πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη ζέβνληαη ηηο απηφρζνλεο 

πξαθηηθέο βνήζεηαο θαη ζέβνληαη ηα εγγελή δίθηπα παξνρήο βνήζεηαο ηεο κεηνλνηηθήο 

θνηλφηεηαο. 

3. Οη πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη εθηηκνχλ ηε δηγισζζία θαη δελ 

βιέπνπλ άιιε γιψζζα σο εκπφδην ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ (ν κνλνγισζζία κπνξεί 

λα είλαη ν έλνρνο). 

 

Ζ γλώζε 

1. Οη ζχκβνπινη κε πνιηηηζηηθή εμεηδίθεπζε έρνπλ ζαθή θαη ζαθή γλψζε 

θαη θαηαλφεζε ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο ζεξαπείαο 

(δεζκεπκέλνο κε ηνλ πνιηηηζκφ, δεζκεπκέλνο ζηελ ηάμε θαη κνλνγισζζηθφο) θαη πψο 

κπνξνχλ λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο δηαθφξσλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. 

2. Οη εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη έρνπλ επίγλσζε ησλ ζεζκηθψλ θξαγκψλ 

πνπ εκπνδίδνπλ ηηο κεηνλφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. 
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3. Οη εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη έρνπλ γλψζε ηεο πηζαλήο πξνθαηάιεςεο 

ζηα κέζα αμηνιφγεζεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ρξήζεο θαη εξκελεχνπλ ηα επξήκαηα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνιηηηζηηθά θαη γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ. 

4. Οη ζχκβνπινη κε πνιηηηζηηθή εμεηδίθεπζε έρνπλ γλψζε νηθνγελεηαθψλ 

δνκψλ, ηεξαξρηψλ, αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ κεηνλνηήησλ. Έρνπλ γλψζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ πεγψλ ηεο θνηλφηεηαο θαζψο θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

5. Οη ζχκβνπινη κε πνιηηηζηηθή εμεηδίθεπζε πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

ζρεηηθέο πξαθηηθέο δηαθξίζεσλ ζε θνηλσληθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηείηαη. 

 

Γεμηόηεηεο 

1. Οη εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα πνηθηιία 

απφ ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο βνεζεηηθέο απαληήζεηο. Δίλαη ζε ζέζε λα ζηέιλνπλ θαη 

λα ιακβάλνπλ ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά κελχκαηα κε αθξίβεηα θαη νξζφηεηα. Γελ 

ζπλδένληαη κφλν κε κία κέζνδν ή πξνζέγγηζε ζηε βνήζεηα, αιιά αλαγλσξίδνπλ φηη 

ηα ζηπι βνήζεηαο θαη νη πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ. Όηαλ 

αηζζάλνληαη φηη ην ζηπι βνήζεηάο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλν θαη ελδερνκέλσο 

αθαηάιιειν, κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηνλ αξλεηηθφ ηνπ 

αληίθηππν. 

2. Οη πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ 

ζεζκηθέο δεμηφηεηεο παξέκβαζεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο. Μπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο πειάηεο λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ έλα «πξφβιεκα» πεγάδεη απφ 

ξαηζηζκφ ή πξνθαηάιεςε ζε άιινπο (ε έλλνηα ηεο πγηνχο παξάλνηαο) έηζη ψζηε νη 

πειάηεο λα κελ θαηεγνξνχλ αθαηάιιεια ηνλ εαπηφ ηνπο. 

3. Οη πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη δελ δηζηάδνπλ λα 

αλαδεηήζνπλ δηαβνπιεχζεηο κε παξαδνζηαθνχο ζεξαπεπηέο ή ζξεζθεπηηθνχο θαη 

πλεπκαηηθνχο εγέηεο θαη επαγγεικαηίεο γηα ηε ζεξαπεία πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ 

πειαηψλ, φηαλ ρξεηάδεηαη. 

4. Οη πνιηηηζκηθά εηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα 

ηελ αιιειεπίδξαζε ζηε γιψζζα πνπ δεηά ν πειάηεο. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη 

θαηάιιειε παξαπνκπή ζε εμσηεξηθνχο πφξνπο. Έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πξνθχπηεη 

φηαλ νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ ζπκβνχινπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηε γιψζζα ηνπ 

πειάηε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη ζχκβνπινη ζα πξέπεη (α) λα αλαδεηήζνπλ έλαλ 
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κεηαθξαζηή κε πνιηηηζηηθέο γλψζεηο θαη θαηάιιειν επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν ή (β) 

λα αλαθέξνληαη ζε έλαλ έκπεηξν θαη ηθαλφ δίγισζζν ζχκβνπιν. 

5. Οη ζχκβνπινη κε πνιηηηζηηθή εμεηδίθεπζε δηαζέηνπλ εθπαίδεπζε θαη 

εκπεηξία ζηε ρξήζε παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο θαη δνθηκψλ. Γελ 

θαηαλννχλ κφλν ηηο ηερληθέο πηπρέο ησλ νξγάλσλ, αιιά γλσξίδνπλ επίζεο ηνπο 

πνιηηηζηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Απηφ ηνπο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ φξγαλα δνθηκψλ 

γηα ηελ επεκεξία ησλ δηαθνξεηηθψλ πειαηψλ. 

6. Οη ζχκβνπινη κε πνιηηηζηηθή εμεηδίθεπζε πξέπεη λα θξνληίδνπλ θαη λα 

εξγάδνληαη γηα ηελ εμάιεηςε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο. Θα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα θνηλσληθνπνιηηηθά 

πιαίζηα θαηά ηε δηεμαγσγή αμηνινγήζεσλ θαη ηελ παξνρή παξεκβάζεσλ θαη ζα 

πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ επαηζζεζία ζε ζέκαηα θαηαπίεζεο, ζεμηζκνχ θαη ξαηζηζκνχ. 

 

 

 

5.9.5. Γηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο 

Σν λα βιέπνπκε ηνπο αλζξψπνπο σο άηνκα κπνξεί λα είλαη δχζθνιν. Κάζε 

κέξα, δίλνπκε θαη ιακβάλνπκε ζρφιηα ζρεηηθά κε δηαθνξεηηθέο πηπρέο γηα ηνλ εαπηφ 

καο. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο πηπρέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

αηφκσλ κε εηηθέηεο ή φξνπο. πρλά απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ή ε επηζήκαλζε 

επηθεληξψλεηαη ζε κηα νξαηή πηπρή ελφο αηφκνπ, ζαλ λα ήηαλ απηφο ν κφλνο ηξφπνο 

γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην άηνκν. Πψο ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη, «Χ. είζαη άληξαο. 

Ση θαηαιαβαίλεηε γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε; "ή" Δίκαζηε ηφζν ραξνχκελνη πνπ 

εξγάδεζηε ηψξα εδψ. Υξεηαδφκαζηε ηελ άπνςε ελφο Λαηίλα "ή" Γηαηί πξέπεη λα 

λνηάδεζηε γηα θαηαθαηηθή ελέξγεηα, δελ είζηε Μαχξνη. "Λίγνη απφ εκάο μεθχγεηε απφ 

ηελ ηάζε λα αγνξάδεηε ζηηο εηηθέηεο ηεο ηαπηφηεηαο, αλ θαη κπνξεί λα είλαη 

πεξηνξηζηηθέο. 

Σν κνληέιν "Γηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο" κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο πξφηππν γηα λα δείηε ηνπο αλζξψπνπο πιεξέζηεξα, θαζψο θαη σο 

Οξηζκόο: Οη Arredondo et al. (1996) πεξηέγξαςε ηελ πνιππνιηηηζκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή σο πξνεηνηκαζία θαη πξαθηηθέο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ 

πνιππνιηηηζκηθή θαη εηδηθή γηα ηνλ πνιηηηζκφ ζπλεηδεηνπνίεζε, γλψζε θαη 

δεμηφηεηεο ζηηο ζπκβνπιεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο. 
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εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Παξέρεη έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο φισλ ησλ αηφκσλ. Σν κνληέιν ππνγξακκίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζπζρεηίζεηο κε βάζε ηελ ηαπηφηεηα. ζπλδξνκέο θαη ππνθνπιηνχξεο θαη, επνκέλσο, 

ζπκπιεξψλεη ηε ζπδήηεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

Ζ δηάζηαζε είλαη κηα ιίζηα ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ρξεζηκεχνπλ σο πξνθίι ησλ 

αλζξψπσλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ γελληνχληαη κε ή γελληνχληαη, 

θαζηζηψληαο ηηο πην «ζηαζεξέο» θαη ιηγφηεξν κεηαβιεηέο. Γηα παξάδεηγκα, ε ειηθία, 

ην θχιν, ν πνιηηηζκφο, ε εζληθφηεηα, ε θπιή θαη ε γιψζζα καο είλαη 

πξνθαζνξηζκέλεο. Γελ έρνπκε θαλέλαλ έιεγρν ζε απηέο φηαλ γελλεζνχκε θαη 

ππάξρνπλ πνιχ ιίγα πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα αιιάμνπκε ηηο πεξηζζφηεξεο 

απφ απηέο ηηο δηαζηάζεηο. Μεξηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ν ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο βαζίδεηαη βηνινγηθά, ελψ άιια δεδνκέλα πξνάγνπλ κηα 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή εμήγεζε. ην κνληέιν, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

εκθαλίδεηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Α Γηάζηαζεο. Γηα νξηζκέλα άηνκα, ήηαλ δπλαηφλ 

λα μεπεξάζνπκε ηηο νηθνλνκηθέο ξίδεο. Χζηφζν, ε θαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο ηάμεο 

κπνξεί λα παξακείλεη γηα γεληέο κε βάζε ηνλ πνιηηηζκφ ή ηελ θνηλσλία θάπνηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ Ηλδία απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θάζηαο, φπνπ 

ηα άηνκα γελληνχληαη ζε κηα θάζηα, νινθιεξσκέλα κε ηα πξνλφκηα θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ. ηηο ΖΠΑ, ε θνηλσληθή ηάμε κπνξεί λα παίδεη δηαθνξεηηθά κε 

βάζε ηελ ηζηνξηθή θαη νηθνγελεηαθή γελεαινγία. Έλα ηερλνχξγεκα ηεο θνηλσληθήο 

ηάμεο είλαη ην θνηλσληθφ κεηξψν, ην νπνίν παξέρεη κηα ιίζηα γηα νξηζκέλνπο θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο γέλλεζεο. Γηα θαιχηεξα ή ρεηξφηεξα, νη απνδφζεηο θαη νη θξίζεηο γίλνληαη 

γηα φινπο καο κε βάζε ηελ θνηλσληθή καο θαηάζηαζε. Μεξηθέο θνξέο, απηφ είλαη 

ιηγφηεξν νξαηφ ή γλσζηφ. Χζηφζν, νη εκθαλίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα λα 

θάλνπλ εθηηκήζεηο ηεο «αμίαο» ησλ αηφκσλ. Πψο ληχλεηαη θάπνηνο, ε 

«ειθπζηηθφηεηά» ηνπ φζνλ αθνξά ην χςνο, ην βάξνο θαη άιια θπζηθά θξηηήξηα 

αιιεινεπηδξνχλ επίζεο κε ηηο άιιεο δηαζηάζεηο . Έλαο ζχκβνπινο ζα αληαπνθξίλεηαη 

παξφκνηα ζε κηα ππέξβαξε, ιεπθή γπλαίθα φπσο ζα έθαλε ζε κηα επαγγεικαηηθή, 

καχξε γπλαίθα; Πψο ζα κπνξνχζε νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ ή ε έιιεηςή ηνπο, 

κε απηνχο ηνπο ηχπνπο γπλαηθψλ επεξεάδνπλ ηηο ππνζέζεηο, ηελ άλεζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε κηα ζπκβνπιεπηηθή ζπλάληεζε; 
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Γξάθεκα 4: Γηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο 
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5.9.10. Γηιήκκαηα  

1. «Ζ ππνβνιή ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ πειάηε γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πνιηηηζηηθή πξνζδνθία ηνπ 

εμππεξεηνχκελνπ  φηη ν ζχκβνπινο ζα πξνζθέξεη ιχζεηο» 

Ζ ζεκαζία απηνχ ηνπ δηιήκκαηνο πξνζδηνξίδεη κηα ζεκειηψδε πνιηηηζηηθή 

έληαζε αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή θνπιηνχξα ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηηο θνπιηνχξεο 

νξηζκέλσλ πνιππνιηηηζκηθψλ εμππεξεηνχκελσλ  ζρεηηθά κε ηηο αμίεο ηεο 

αλεμαξηεζίαο έλαληη ηεο αιιειεμάξηεζεο. Οη δπηηθέο θηινζνθίεο ζπκβνπιεπηηθήο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα πεξηζζφηεξα γλσζηηθά-ζπκπεξηθνξηθά, αλζξσπηζηηθά-

ππαξμηαθά θαη ςπρνδπλακηθά κέζα είλαη βαζηά ελζσκαησκέλα ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ 

αηνκηθηζκνχ θαη ηεο ελδπλάκσζεο (Ivey, Ivey, & Simek-Morgan, 1996). Οη 

ζχκβνπινη έρνπλ παξαδνζηαθά δηδάμεη ζηνπο  εμππεξεηνχκελνπο  λα αλαιακβάλνπλ 

ηελ επζχλε θαη ηελ δηαρείξηζε  γηα ηε δσή ηνπο, αλ θαη απηή ε αμία δελ κνηξάδεηαη 

πάληα απφ ηνπο εμππεξεηνχκελνπο  πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπιινγηθέο θνπιηνχξεο. 

Γεδνκέλνπ φηη ε αλεμαξηεζία είλαη κηα ηζρπξή ακεξηθαληθή/επξσπατθή  αμία, νη 

ζχκβνπινη πξέπεη λα γλσξίδνπλ πψο νη δηθέο ηνπο αμίεο, πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο θαη 

ζηπι πξνζσπηθφηεηαο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνπο εμππεξεηνχκελνπο απφ πεξηζζφηεξνπο ζπιινγηθηζηηθνχο 

πνιηηηζκνχο. 

2. «Ο ζχκβνπινο αληηκεησπίδεη έλαλ  εμππεξεηνχκελν/λε  πνπ πξέπεη λα 

επηιέμεη κεηαμχ ηνπ ηεξκαηηζκνχ ελφο θαηαρξεζηηθνχ γάκνπ, αλ θαη ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα λα είλαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσληθή 

θνπιηνχξα, πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ εμππεξεηνχκελν/λε   λα 

παξακείλεη ζε έλαλ γάκν θαη λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε ». Απηφ ην δίιεκκα  

είλαη ζχκθσλν κε ηηο δχζθνιεο νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο 

πειάηεο πνπ αλαδεηνχλ ππεξεζίεο απφ ζπκβνχινπο.Ζ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ ζπκβνχισλ ηνπ  νξγαληζκνχ γηα απηήλ ηελ εζηθή έληαζε κπνξεί λα ηνπο 

βνεζήζεη λα αλαδεηήζνπλ ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ εγεηψλ ηεο θνηλφηεηαο/ 

πνιηηηζηηθψλ νκάδσλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

ηεξκαηηζκνχ θαηαρξεζηηθψλ θαηαζηάζεσλ αληί λα ηεξκαηίζνπλ έλαλ γάκν ή λα 

επηηξέςνπλ ηε ζπλέρηζε κηαο θαηαρξεζηηθήο ζρέζεο. 

3. «Ζ επίηεπμε αμηνπηζηίαο κε ηνλ πειάηε απαηηεί φηη ν ζχκβνπινο δηαρσξίδεη ηηο 
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ζπκβνπιεπηηθέο ηνπ αμίεο ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ ζχκβνπιν πνπ δηαηεξεί ηηο 

ζπκβνπιεπηηθέο ηνπ αμίεο, αλ θαη ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ απψιεηα αμηνπηζηίαο»  

Απηφ ππνδειψλεη φηη νη ζχκβνπινη πνπ αληηκεησπίδνπλ απηφ ην δίιεκκα είλαη πηζαλφ 

λα βηψζνπλ εζσηεξηθή ζχγθξνπζε θαη έληαζε φηαλ παιεχνπλ κε ηηο δηθέο ηνπο αμίεο 

ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη ζχκβνπινη 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε φηαλ πξνζπαζνχλ λα παξακείλνπλ γλήζηνη θαη λα παξέρνπλ 

άλεπ φξσλ ζεηηθή ζεψξεζε ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο  πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζηηθέο αμίεο. Οη ζχκβνπινη κπνξεί λα βηψζνπλ δπζθνξία θαηά ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ηνπο αμηψλ ελψ αληηκεησπίδνπλ πειάηεο πνπ 

απαηηνχλ απφ ηνλ ζχκβνπιν λα ιεηηνπξγεί απφ έλα ζχλνιν αμηψλ πνπ είλαη πην 

ζχκθσλεο κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ πειάηε. Όηαλ έλαο ζχκβνπινο επηιέγεη λα επηηξέςεη 

ζηηο αμίεο ηνπ λα αληηθαηνπηξίδνληαη ζην πεξηβάιινλ παξνρήο ζπκβνπιψλ, ν πειάηεο 

πνπ είλαη δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο κπνξεί λα αηζζαλζεί παξεμεγεκέλνο ή κπνξεί λα 

απνθαζίζεη λα κελ ζπλερίζεη λα ιακβάλεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Απηφ κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη δπζαξέζθεηα γηα ηνλ ζχκβνπιν. Αλ θαη απηή ε δπζαξέζθεηα κπνξεί 

λα κελ κεηξηαζηεί, ε θαηαλφεζε ηεο πεγήο ηεο κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθή. 

 

5.10. Από ηελ θαηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ παξαγσγήο απνθιεηζκνύ θαη 

δηαθξίζεσλ ζηελ δηεξεύλεζε δπλαηνηήησλ δξάζεο: πξαθηηθέο 

αληηκεηώπηζεο 

Ζ απαξρή ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο δελ ηνπνζεηείηαη κε ηελ είζνδν 

εηεξνγελψλ νκάδσλ ζην θξάηνο αιιά εηζάγεηαη κε ηηο αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο πεξί 

δηαθνξεηηθνχ θαη ηελ εκθάληζε ησλ πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ έληαμή ηνπο. Σα 

ζχγρξνλα θαη αλαπηπγκέλα θξάηε –πνπ απνηεινχλ θαη ηνλ ζπλήζε πξννξηζκφ ησλ 

κεηαθηλνχκελσλ νκάδσλ- επηζπκνχλ πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή ελφηεηα ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα ζύγθξνπζεο θαη 

θνηλσληθήο δπζιεηηνπξγίαο. Ζ πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή ελφηεηα φκσο  ρξήδνπλ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηελ πνιπεπίπεδε δηαθνξεηηθφηεηα πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ,  

ηαπηφηεηαο,  αμηψλ,  εζψλ θαη εζίκσλ,  ηξφπνπ δσήο. ε φια ηα επξσπατθά θξάηε 

ζπλαληάκε ζήκεξα ζεκαληηθά πνζνζηά δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ πθίζηαηαη  δηαθνξεηηθφ,λνκηθφ,θαζεζηψο. Απηή αθξηβψο ε δηαβάζκηζε 

ζηε λνκηθή αλαγλψξηζή ηνπο αληηθαηνπηξίδεη ηελ δηαθνξεηηθή αληίιεςε ησλ θξαηψλ 

γηα ηνλ βαζκφ αιιά θαη ηνλ ηξφπν απνδνρήο  ηνπο θαη ζπλεπαθφινπζα επεξεάδεη θαη 
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ηηο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηνχλ απέλαληη ζηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο νη 

εθάζηνηε εζληθέο θπβεξλήζεηο. 

 

5.10.1. Ζ αθνκνησηηθή αληίιεςε 

Αθνξά ζηε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία άηνκα δηαθνξεηηθήο εζληθήο 

πξνέιεπζεο αιιειεπηδξνύλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή κηαο επξχηεξεο 

θνηλσλίαο, ρσξίο λα παίδεη ξφιν ε δηαθνξεηηθή ηνπο πξνέιεπζε. Δπηδηψθεηαη θαη 

αλακέλεηαη πιήξεο απνδνρή ησλ πνιηηηζκηθώλ πξνηύπσλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο κε 

επξεία ζπκκεηνρή ζε πξσηνγελείο νκάδεο ηεο πιεηνςεθίαο: εθκάζεζε ηεο εζληθήο 

γιψζζαο, πηνζέηεζε ηνπ θπξίαξρνπ ηξφπνπ δσήο,  θιπ. Πξνθεηκέλνπ ην θξάηνο λα 

εθιεθζεί σο θαζνιηθφ, νη δηάθνξεο κεηνςεθηθέο νκάδεο  πξέπεη λα απνξξνθηζνχλ 

απφ ηνλ ληφπην νκνηνγελή πιεζπζκφ γηα λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ηζνδχλακα ζηε 

δηακφξθσζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσλίαο. 

Απαηηείηαη λα απνξξίςνπλ ηειείσο ηα δηθά ηνπο πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ζξεζθεπηηθέο ζπλήζεηεο, λα απαξλεζνχλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, λα 

ελδπζνχλ έλαλ «λέν εαπηφ» σο ηίκεκα γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Κχξηνο 

εθθξαζηήο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο  ππήξμαλ νη Ζ.Π.Α  κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‘60.  

Άξρηζε ηφηε λα γίλεηαη εκθαλέο φηη ην γισζζηθφ δελ ήηαλ ην κνλαδηθφ 

ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο απηψλ ησλ νκάδσλ αιιά φηη ππήξραλ θαη άιια εμ‘ ίζνπ 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα φπσο:  

ηξφπνο δσήο,  ζχζηεκα αμηψλ,  ζξεζθεία θιπ. Ζ αλάγθε αλαγλψξηζεο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο  κεηαηξάπεθε πιένλ  ζε δηθαίσκα θαη εθθξάζηεθε ζην πιαίζην 

ελφο θηλήκαηνο ακθηζβήηεζεο ηεο θξαηνχζαο αληίιεςεο ζηηο Ζ.Π.Α κε ην θίλεκα 

ησλ καχξσλ ην νπνίν εθδειψζεθε ζην πιαίζην κηαο γεληθφηεξεο θνηλσληθήο 

ακθηζβήηεζεο πνπ ζπλδεφηαλ κε ην θνηηεηηθφ θαη ην θεκηληζηηθφ θίλεκα αιιά θαη 

ηελ εθδήισζε πνιηηηθψλ αληηδξάζεσλ γηα ηνλ πφιεκν ζην Βηεηλάκ. 

 

Παξάδεηγκα  

Ζ Γαιιία κηα ρψξα ζηεξηγκέλε ζηηο απνηθίεο δέρηεθε κεγάιεο νκάδεο 

αλζξψπσλ απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο. Ζ πνιηηηθή, πνπ αθνινπζνχζε ζαλ 

ρψξα γηα λα ελζσκαηψζεη ηνλ κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ ηεο, ήηαλ λα ηνπο εληάμεη 

ψζηε λα ηνπο κεηαηξέςεη ζε Γάιινπο πνιίηεο ή έζησ λα αιιάμεη ηηο ζπλήζεηεο ηνπο. 
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Ζ ηαθηηθή απηή ηεο «αθνκνίσζεο» ή «ελζσκάησζεο» φπσο νλνκάζηεθε αξγφηεξα 

δελ αλαηξνχζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κεηνλφηεηαο αιιά ην δεηνχκελν 

ήηαλ νη κεηαλάζηεο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ γιψζζα θαη ηελ ζξεζθεία ηνπο 

ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή, φκσο ζηε δεκφζηα ζα έπξεπε λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο 

ζπλήζεηεο ησλ Γάιισλ. 

Ζ Διβεηία εθάξκνζε κηα πνιηηηθή απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο ηεο νπνίαο 

ζθνπηκφηεηα ήηαλ ε θαηαζηνιή ηεο εηζξνήο ηνπο. Ζ αθνκνησηηθή πξνζέγγηζε πξνο 

ην δηαθνξεηηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ πξνο 

ηελ πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα δηακφξθσζαλ ηνλ αξλεηηθφ ηεο ραξαθηήξα. 

 

5.10.2. Ζ πνιππνιηηηζκηθή άπνςε  

Έρεη αλαπηχρζεί ζε νξηζκέλα δπηηθά θξάηε, θπξίσο ιφγσ ηεο δηαπίζησζεο φηη 

νη πξνεγνχκελεο πνιηηηθέο ηεο αθνκνίσζεο , δελ πέηπραλ λα πξνάγνπλ έλαλ κφλν 

θνηλσληθφ πνιηηηζκφ. Ζ πνιππνιηηηζκηθή άπνςε δέρεηαη φηη ε θνηλσλία απνηειείηαη 

απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο.  

Ζ θνηλσληθή έληαμε πξνσζείηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηε δηακφξθσζε ελφο θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κέζα 

ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ φινη νη πνιηηηζκνί ρσξίο 

λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ελφηεηα θαη ε ζπλνρή ηεο ρψξαο. Δληνχηνηο, κέρξη ζηηγκήο ζε 

θακία πεξίπησζε δελ θαίλεηαη λα έρεη γίλεη εθηθηή ε απνδνρή ησλ κεηνλνηήησλ απφ 

ην ζχλνιν ελφο πιεζπζκνχ σο «ίζεο αμίαο πνιίηεο». Οη πξναλαθεξζείζεο 

πξνζεγγίζεηο δελ απνηεινχλ απιά ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ, απνηππώλνληαη ζην 

πεξηερφκελν θαη ηε θηινζνθία ηνπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ θξάηνπο,  ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο,  ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο αγνξάο  εξγαζίαο, ησλ ΜΜΔ αιιά θαη ζην θαζεκεξηλφ ηξφπν ζθέςεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ.  

 

Παξάδεηγκα  

Ο Καλαδάο δηαρεηξίζηεθε κε ηδηαίηεξν ηξφπν ηα κεηαλαζηεπηηθά ηνπ ξεχκαηα. 

Με ηελ πνιηηηθή θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ πέηπρε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έληαμε ηνπο 

ζηε ρψξα. Ζ πνιππνιηηηζκηθή πνιηηηθή πνπ ρξεζηκνπνηεί αλαγλσξίδεη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε νκάδαο θαη πξνάγεη ηνλ «πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ». Οη 

κεηνλφηεηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαηεξήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ 
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ηηο δηθέο ηνπο αμίεο . Οη ιέμεηο ξαηζηζκφο θαη εζλνθεληξηζκφο δελ είλαη γλσζηέο 

ζηνπο πνιίηεο ηεο θαζψο κε ηνπο κεραληζκνχο ηεο θαηάθεξε λα κεδελίζεη θάζε 

πηζαλφηεηα λα εκθαληζηνχλ ηέηνηα θαηλφκελα. Όζνλ αθνξά ηε νπεδία, απφ ηελ 

αξρή εθάξκνζε κηα ζηξαηεγηθή ζχκθσλα κε ηελ «αξρή ηεο πνιππνιηηηζκηθήο 

κεηαξξχζκηζεο ηεο θνηλσλίαο» . Γειαδή ρνξεγήζεθε ζηνπο κεηαλάζηεο ε 

δπλαηφηεηα δηακνλήο, ην δηθαίσκα ςήθνπ θαη ηεο απφθηεζεο ηεο ζνπεδηθήο 

ηαπηφηεηαο. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπο εθαξκφδνληαη πνιππνιηηηζκηθά πξνγξάκκαηα 

ηα νπνία εηζάγνπλ ηε δηγισζζία200 . Αλαγλσξίδεηαη ζε θάζε παηδί ην δηθαίσκα 

εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο ηνπ γιψζζαο θαη εληζρχεηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ κε θάζε 

δπλαηφ ηξφπν . Χζηφζν θαη πάιη εκθαλίδνληαη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πέξα απφ 

ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ . Σα ηειεπηαία 

ρξφληα φπσο ζε πνιιέο ρψξεο έηζη ζηελ Οπαιία θαη ηελ Αγγιία παξαηεξήζεθε κηα 

αλαδηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ιφγσ ηεο θαηαγξαθήο ηνπ εζληθνχ 

πεξηερνκέλνπ. 

Ζ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ζηελ παγθνζκηνπνίεζε  θαη ζηε δηεζλή 

θνηλσληθή εξγαζία ζε πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ,ζπλδέεη αδηακθηζβήηεηα ηελ 

πξαθηηθή ηεο  θνηλσληθήο εξγαζίαο,  ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη πιένλ ζε έλα  

δηαξθψο δηεπξπλφκελν θαη παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, κε ζέκαηα φπσο ε 

εγθαηάζηαζε,  ε ππεθνφηεηα, ε έληαμε θαη ε ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλσλία πνιηηψλ.Ζ 

θνηλσληθή εξγαζία ε νπνία επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ζα ζπλαληήζεη αλαπφθεπθηα θαη ηνπο κεηαλάζηεο, ηνπο 

πξφζθπγεο θαη ηνπο αηηνχληεο άζπιν νη νπνίνη ζην αίηεκά ηνπο γηα έληαμε ζηελ 

θνηλσλία ππνδνρήο ,  ζπρλά ζπλαληηφληαη κε ηνπο θησρνχο θαη θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλνπο ζε κηα δηαξθή πξνζπάζεηα νπζηαζηηθήο θνηλσληθήο έληαμεο 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα πνιηηηθά/ θνηλσληθά δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο .Ζ θνηλσληθή εξγαζία κε κεηαλάζηεο,  πξφζθπγεο θαη αηηνχληεο  

άζπιν εμειίζζεηαη ζε  έλα λέν μερσξηζηφ πεδίν εθαξκνγήο ην νπνίν πεξηιακβάλεη:  

α) ε κάθξν επίπεδν: 

 ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα,  

 ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

 ηελ ππεξάζπηζε  

β) ε κέζν επίπεδν: 

 ηελ θνηλνηηθή αλάπηπμε θαη επαηζζεηνπνίεζε  

γ) ε κίθξν επίπεδν: 
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 ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αηφκνπ θαη νηθνγέλεηαο 

Γεδνκέλεο ηεο θχζεσο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ παξεκβάζεσλ νη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί ζ‘ απηφ ην πεδίν ζπρλά ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ζηα ηξία 

επίπεδα παξέκβαζεο. 

Ζ άζθεζε πνιηηηζκηθά επαηζζεηνπνηεκέλεο θνηλσληθήο  εξγαζίαο 

πξνυπνζέηεη γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε επηκέξνπο πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ: 

 θψδηθεο θαη ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο 

 ήζε-έζηκα, 

 θνηλσληθνχο ξφινπο-γνλετθφηεηα 

 ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα,  ιαηξεπηηθέο ζπλήζεηεο 

Δθηφο φκσο απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ,  είλαη απαξαίηεην λα αλαπηχμεη ν 

επαγγεικαηίαο  κηα αθξηβή εθηίκεζε γηα ην ξφιν ηνπ πνιηηηζκνχ ζηε ζχγρξνλε δσή,  

ηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδεη ηα άηνκα ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο  θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ αλαπαξάγεηαη απφ απηά ηα άηνκα ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ 

επηθνηλσλία. 

Οη επαγγεικαηίεο ζα πξέπεη κε θξηηηθή ελδνζθφπεζε λα αλαιχζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο ηηο νπνίεο  ζεσξνχλ δεδνκέλεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν απηέο  επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο δηθήο ηνπο πνιηηηζκηθήο  

ηαπηφηεηαο θαη ησλ ζηεξενηχπσλ.   

Ζ αλάπηπμε  πνιηηηζκηθήο επαηζζεηνπνίεζεο απφ ηνλ επαγγεικαηία   ζεκαίλεη 

ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθήο ελζπλαίζζεζεο ε νπνία   ζα παξακείλεη αλνηρηή ζηηο 

πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο ησλ άιισλ, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο.  

 

5.10.3. Πξαθηηθέο αληηκεηώπηζεο 

«Ζ ξεηνξηθή κίζνπο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο,  πεξηιακβάλεη θάζε κνξθή έθθξαζεο πνπ δηαδίδεη, 

ππνθηλεί, πξνσζεί ή δηθαηνινγεί ην θπιεηηθφ  κίζνο, ηελ μελνθνβία, ηνλ 

αληηζεκηηηζκφ ή άιιεο κνξθέο κίζνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κηζαιινδνμία, φπσο: 

κηζαιινδνμία πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ επηζεηηθφ εζληθηζκφ θαη εζλνθεληξηζκφ, 

δηάθξηζε θαη ερζξηθφηεηα θαηά κεηνλνηήησλ, κεηαλαζηψλ θαη αλζξψπσλ 

κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εθζηξαηείαο, άιιεο 

κνξθέο δηάθξηζεο θαη πξνθαηάιεςεο, φπσο  ε ρξηζηηαλνθνβία, ε ηζιακνθνβία, ν 



ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

160 

κηζνγπληζκφο, ν ζεμηζκφο θαη ε δηάθξηζε γηα ιφγνπο ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη ηαπηφηεηαο θχινπ ζαθψο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηεο ξεηνξηθήο 

κίζνπο.» Παξνπζίαζε ηεο εθζηξαηείαο – www.nohatespeechmovement.org  

1. Να ελζαξξχλεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιέλε ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο 

ηνπο θαη λα κηιάλε κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Μελ απνξξίπηεηε θακία πξφηαζε 

σο άρξεζηε, άζρεηε ή ραδή! 

2. Να πξνζπαζείηε λα δεκηνπξγείηε έλα θιίκα ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, έλα 

αζθαιέο πεξηβάιινλ φπνπ φινη αηζζάλνληαη άλεηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. 

Μελ επηηξέπεηε ζηελ νκάδα λα απνθιείεη, λα αγλνεί ή λα δείρλεη πξνθαηάιεςε ή 

αζέβεηα ζε νπνηνλδήπνηε: πξνζπαζήζηε λα θαζηεξψζεηε θάπνηεο βαζηθέο αξρέο απφ 

ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή. 

3. Να ελζαξξχλεηε ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ακθηζβήηεζε: εθθξάδνληαο ηηο 

ακθηβνιίεο ή ηελ αβεβαηφηεηά ηνπο ζα κάζνπλ. Μελ επηρεηξήζεηε καθξνζθειείο 

παξνπζηάζεηο: θάηη ηέηνην απιά ζα απσζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο! 

4. Να ππνγξακκίδεηε ηα θνηλά ζεκεία κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη κε ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ ηνπο.  Με κηιάηε 

κε γεληθφηεηεο πνπ δελ ζεκαίλνπλ ηίπνηα γηα απηνχο. 

5. Να μεράζεηε θάζε δνγκαηηζκφ! Να ηνπο επηηξέπεηε λα ακθηζβεηνχλ 

ηηο «εδξαησκέλεο αιήζεηεο» - θαη λα θάλεηε θαη εζείο ην ίδην. Μελ θάλεηε θήξπγκα ή 

ρξεζηκνπνηείηε ηε δηθή ζαο ζέζε γηα λα θιείζεηε έλα ζέκα. 

6. Να είζηε εηιηθξηλείο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θα ζαο ζεβαζηνχλ 

πεξηζζφηεξν θαη ζα είλαη πην πηζαλφ λα αλνηρηνχλ θαη νη ίδηνη. Μελ ππνθξίλεζηε φηη 

μέξεηε εάλ δελ είζηε ζίγνπξνη! Πείηε ηνπο φηη ζα κάζεηε ή παξνηξχλεηέ ηνπο λα ην 

θάλνπλ απηνί. 

7. Να εκπηζηεχεζηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Έρνπλ αλάγθε λα βξνπλ ηηο 

απαληήζεηο κφλνη ηνπο. Μελ ηνπο κηιάηε θαηαδεθηηθά θαη κελ πξνζπαζείηε λα ηνπο 

νδεγήζεηε ζε θαηεπζχλζεηο φπνπ δελ ζέινπλ λα πάλε. 

8. Να ιακβάλεηε ζηα ζνβαξά ππφςε ηηο πξνηάζεηο ηνπο:  είλαη πην πηζαλφ 

λα εκπιαθνχλ εάλ αηζζάλνληαη φηη κηα ηδέα είλαη δηθή ηνπο.  Με ληψζεηε φηη πξέπεη 

λα αθνινπζήζεηε πηζηά ην αξρηθφ ζρέδην: αθνινπζήζηε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο εάλ 

πξνηηκνχλ λα ζηξαθνχλ ζε κηα άιιε θαηεχζπλζε. 

9. Να θάλε ηε έθθιεζε ζηηο θπζηθέο αλζξψπηλεο επαηζζεζίεο ηνπο. Να 

ηνπο ξσηάηε πψο αηζζάλνληαη ή πψο ζα αηζζάλνληαλ εάλ...Μελ εγθαηαιείπεηε εάλ νη 

http://www.nohatespeechmovement.org/


ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 

161 

απφςεηο ηνπο κνηάδνπλ θαθφβνπιεο ή απεξίζθεπηεο. Να ηνπο δείρλε ηε κηα άιιε 

νπηηθή  γσλία. 

10. Να αληηκεησπίδεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο ίζνο πξνο ίζν, ν έλαο 

απέλαληη ζηνλ άιινλ θαη ίζνπο πξνο εζάο. Δίλαη απιά αλζξψπηλν!  Μελ απνθιείζεηε 

ζπκκεηέρνληεο ή ζεσξήζεηε φηη μέξεηε  ηη κπνξνχλ θαη ηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ. Οη 

άλζξσπνη  κπνξνχλ λα είλαη απξφβιεπηνη! 

 

5.10.4 Ο εζηθόο θώδηθαο ησλ δηακεζνιαβεηώλ 

 

Ο δηακεζνιαβεηήο  

1. ζέβεηαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα φισλ ησλ 

αλζξψπσλ θαη ελεξγεί κε εληηκφηεηα θαη αθεξαηφηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ/ηεο 

2. εξγάδεηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηζφηηκε πξφζβαζε ζε δηθαηψκαηα 

ηεξψληαο ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο 

3. είλαη ππεχζπλνο γηα λα βνεζήζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα εμεπξεζνχλ 

ιχζεηο ακνηβαία ηθαλνπνηεηηθέο, αιιά δελ έρεη ηελ επζχλε λα δψζεη ιχζεηο ζε φια ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ή απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζεζκνχ. 

4. είλαη ελεξγφο, έρεη άκεζεο αληηδξάζεηο θαη αλαπηχζζεη πγηείο 

δξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο 

5. δηαηεξεί ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνθηψληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

6. δελ ρξεζηκνπνηεί ην ξφιν ηνπ/ηεο θαη ηε δχλακε γηα λα ρεηξαγσγήζεη 

ή λα βιάςεη ηνπο άιινπο 

7. ζέβεηαη ηηο παξαδφζεηο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ θνηλνηήησλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη είλαη ζπκβαηέο κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαη ηεο δεκνθξαηίαο 

8. ζα αληηκεησπίδεη φια ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο κε ηνλ ίδην ζεβαζκφ θαη 

ζα δεκνζηεχεη θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 

9. θάλεη κηα ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ επαγγεικαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

10. ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο δηακεζνιαβεηέο θαη κε άιινπο 

επαγγεικαηίεο. 
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(Δπηκνξθσηηθφο Φάθεινο: «Πξφγξακκα εθπαίδεπζε παηδηψλ Pνκά», ΔΚΠΑ - ΚΔΓΑ 

2016) 

 

5.11. Διαςτϊςεισ τησ διαφορετικότητασ 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζπκπεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο αλζξψπηλεο αμίεο νη νπνίεο 

είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο καο θαη έμσ απφ ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθνπκε, 

θαη παξνπζηάδνληαη ζε άιια άηνκα θαη νκάδεο. Οη 'άιινη', ηφηε, είλαη άηνκα πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθά απφ εκάο ζχκθσλα κε κηα ή πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο φπσο είλαη ε 

ειηθία, εζλφηεηα, θχιν, θπιή, ζεμνπαιηθή πξνηίκεζε, θιπ. Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο:  ειηθία,  εζλφηεηα, θχιν,  θπζηθή ηθαλφηεηα,  θπιή, 

ζεμνπαιηθή πξνηίκεζε θαη ζξεζθεία θαη αζθνχλ βαζχηαηα επηξξνή πάλσ καο, 

εκπλένπλ ηηο ζθέςεηο καο, ηα ζπλαηζζήκαηα καο, θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο καο. 

Οη δεπηεξεχνπζεο δηαζηάζεηο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο: ην  κνξθσηηθφ επίπεδν, ν 

γεσγξαθηθφο ηφπνο δηακνλήο, ην  εηζφδεκα, ε  ζηξαηησηηθή εκπεηξία, ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ε  επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη  κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο. Οη πξνζσπηθέο καο ηαπηφηεηεο είλαη πηζαλφλ λα εκπλεχζνπλ ηηο πξνζδνθίεο 

καο, ηηο πξνεξαηφηεηέο καο θαη ηηο αλεζπρίεο καο.  

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ  

 Γηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο (π.ρ., επηθπιαθηηθφηεηα)  

 Γηαθνξεηηθνχο εξγαζηαθνχο θαλφλεο θαη αμίεο  

 Γηαθνξεηηθέο έλλνηεο νκαδηθνχ θαη δηεπζπληηθνχ ζηηι  

 Γηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο πξνο ηελ εμνπζία (π.ρ., απνθπγή δηαθσλίαο)  

 Γηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ εξγαζηαθφ ρξφλν 

 Γηαθνξεηηθή αληίιεςε ηεο ζρέζεο κεηαμχ πξνζσπηθψλ θαη 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

 

5.12. Γηθηύσζε, πλεξγαζία, Αλαηξνθνδόηεζε 

Ζ εμέιημε ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηα 

πνιπζχλζεηα πξνβιήκαηα ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απφ ηελ 

κηα θαη απφ ηελ άιιε ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο θξνληίδαο αλέδεημαλ ηελ αλάγθε γηα  ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ θαη 

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ. Ζ ηθαλνπνίεζε 
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ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ νδεγνχλ ηφζν ζηελ ζπλεξγαζία φζν θαη ζηελ δηθηχσζε ησλ 

ππεξεζηψλ. Οη έλλνηεο ζπλεξγαζία θαη δηθηχσζε ζπλαληψληαη  ζην ίδην θείκελν, 

πνιιέο θνξέο καδί αιιά θακηά θνξά ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδνρηθά. Πξφθεηηαη γηα 

αιιειέλδεηεο έλλνηεο, παξφια απηά επηρεηξείηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο γηα ηελ 

θαιχηεξε απνζαθήληζε θαη θαηαλφεζή ηνπο.  

Σα δίθηπα επηηξέπνπλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα έλαλ 

θνηλφ ζηφρν ζπληνλίδνληαο ζηξαηεγηθέο θαη ζπγθεληξψλνληαο πφξνπο. Σα δίθηπα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά νξγαλψζεσλ, νκάδσλ θαη αηφκσλ επηδεηθλχνπλ ζηνπο 

θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο επξεία ππνζηήξημε γηα ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ή 

πξνγξάκκαηα.  

Ο φξνο δίθηπν αλαθέξεηαη εδψ ζε κηα νκάδα νξγαληζκψλ πνπ επηθνηλσλνχλ 

θαη ζπλεξγάδνληαη ζε κηα θνηλή ζηξαηεγηθή ππεξάζπηζεο. Πνιινί νξγαληζκνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ζπλαζπηζκό γηα λα πεξηγξάςνπλ κηα νκάδα νξγαληζκψλ πνπ 

έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο ππεξάζπηζεο. Απηή ε δεκνζίεπζε ρξεζηκνπνηεί ην δίθηπν 

γηα λα ηνλίζεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ κειψλ 

θαη ηελ θαζηέξσζε κηαο θνηλήο αηδέληαο ππεξάζπηζεο. Δάλ ηα κέιε επηιέμνπλ λα 

θαιέζνπλ ηελ νκάδα σο ζπλαζπηζκφ ή δίθηπν, ν ζηφρνο είλαη λα ζπγθεληξσζνχλ 

πφξνη θαη δπλαηφηεηεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηηο πνιηηηθέο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

Σα δίθηπα θέξλνπλ ζε επαθή αλζξψπνπο, νξγαληζκνχο θαη πφξνπο απφ φια ηα 

κέξε ηεο θνηλφηεηαο. Ζ ζπλεξγαζία ζε έλα δίθηπν κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ πνζφηεηα εξγαζίαο θαη λα δηεπξχλεη ηηο επζχλεο επηηξέπνληαο ζε άηνκα θαη 

νκάδεο λα ζπλεηζθέξνπλ ηδέεο, εκπεηξνγλσκνζχλε θαη πφξνπο. Όηαλ νη πξνζπάζεηεο 

ππεξάζπηζεο είλαη επηηπρείο, σθεινχληαη φια ηα κέιε.  

Έλα δίθηπν δελ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ππεξάζπηζε. Κάζε 

αθνζησκέλνο νξγαληζκφο ή άηνκν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ 

εκπεηξία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νηθνδφκεζε ππνζηήξημεο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ. Χζηφζν, έλα δίθηπν κπνξεί λα επηηχρεη απνηειέζκαηα πνπ ζα ήηαλ 

δχζθνιν γηα έλα κφλν κέινο λα επηηειέζεη κφλν ηνπ. Ζ δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηνπ 

δηθηχνπ εληζρχεη επίζεο ηηο δεμηφηεηεο ησλ κειψλ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο 

ππνζηήξημεο γηα έλα δήηεκα, κηα ρξήζηκε ηθαλφηεηα φηαλ ππνζηεξίδεη ηνπο εγέηεο 

ηεο θνηλήο γλψκεο, ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ην θνηλφ.  

Παξά ηα νθέιε, ε νηθνδφκεζε θαη ε δηαηήξεζε δηθηχσλ είλαη ζθιεξή 

δνπιεηά. Σα κέιε ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο αθφινπζεο πξνθιήζεηο θαη 
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λα είλαη έηνηκνη λα ηα αληηκεησπίζνπλ.  

Ζ νηθνδφκεζε ζπλαίλεζεο είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Χζηφζν, ηα κέιε 

ηνπ δηθηχνπ ελδέρεηαη λα κελ ζπκθσλνχλ πάληνηε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπ δηθηχνπ.  

Σν δίθηπν πξέπεη λα νηθνδνκήζεη εκπηζηνζύλε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Οη 

νξγαλψζεηο-κέιε θαη ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ γηα 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο ίδηεο ππεξεζίεο ρνξεγψλ, παξεκπνδίδνληαο ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη. Ζ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο ελάληηα ζε ηέηνηεο ζπγθξνχζεηο 

είλαη δχζθνιε.  

Σα κέιε κπνξνχλ λα έρνπλ πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο , ηφζν πξνζσπηθέο φζν 

θαη επαγγεικαηηθέο, κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

ζπλεξγάδνληαη.  

Σν δίθηπν πξέπεη λα βξεη έλα κέζν δηαίξεζεο ηεο εξγαζίαο δίθαηα κεηαμχ 

ησλ κειψλ.  

Σν δίθηπν πξέπεη λα παξακείλεη κηα ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα κεηαμχ φισλ 

ησλ κειψλ, παξά ηελ θαηνρή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα πην ηζρπξά κέιε.  

Σα κέιε πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ηνπο θαλόλεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ.  

Σν δίθηπν πξέπεη λα απνθαζίζεη πψο λα αμηνπνηήζεη ηνπο πόξνπο γηα ηηο 

ζπλεξγαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο 

Ζ απαηηνχκελε φκσο ζπλεξγαζία νδεγεί ζηελ αλαγθαηφηεηα δηθηχσζεο ησλ 

ππεξεζηψλ. Ζ δηθηχσζε ρξεζηκνπνηείηαη κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, είηε σο 

νπζηαζηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα θπζηθφ ζχζηεκα δηαζπλδεκέλσλ ζηνηρείσλ, φπσο 

θφκβνη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη άλζξσπνη πνπ ζπλδένληαη κε ειεθηξνληθά 

κέζα, είηε σο ην ξήκα δηθηπψλσ, πνπ ζεκαίλεη φηη θέξλσ ζε επαθή, εκάο, ηα νξάκαηα 

καο θαη ηηο γλψζεηο καο, κε άιινπο γηα λα αληηκεησπίζνπκε ζπλνιηθά έλα ζέκα. Ο 

φξνο δηθηχσζε ππνγξακκίδεη ηελ ζπλερή θχζε ηεο νινθιήξσζεο ελφο έξγνπ, θαηά 

ηελ νπνία νη άλζξσπνη νη πφξνη ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο εξγαζηψλ (Savage C. , 2000, 

ζ. 109). 

 

5.13. Αλάπηπμε ζηόρσλ θαη ζηξαηεγηθώλ 

Έλα ζαθέο ζχλνιν ζηφρσλ ζα θαζνξίζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο πνιηηηθήο 

πνπ ζηνρεχεη ζην δίθηπν. Οη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη , εθηθηνί θαη 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 

165 

κεηξήζηκνη θαη λα ρξεζηκεχνπλ σο κέζν αμηνιφγεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

δηθηχνπ. Σα κέιε ηνπ δηθηχνπ πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα εμεηάζνπλ πνηεο ζηξαηεγηθέο 

ζα ηνπο επηηξέςνπλ θαιχηεξα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Οη ζηξαηεγηθέο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ κηα δεκφζηα εθπαηδεπηηθή εθζηξαηεία, απεπζχλνληαη ζε 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν εγέηε γηα λα αιιάμνπλ κηα πνιηηηθή ή λα αζθνχλ πηέζεηο ζηελ 

θπβέξλεζε γηα λα πεξάζνπλ έλαλ λφκν. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ βνεζά ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ λα θαηαλείκνπλ 

επζχλεο θαη λα ηνλίδνπλ ηηο νξγαλψζεηο θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ ρξεηάδνληαη 

πξφζζεηε θαηάξηηζε, ππνζηήξημε ή πφξνπο. 

 

Γξάθεκα 5: Ση είλαη έλα δίθηπν; 

 

Πεγή: https://docplayer.gr/2230654-Koinonika-diktya-kai-epiheiriseis.html 

 

5.14.  Μνξθέο Γηθηύσζεο 

Ο Bradshaw φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Εατκάθε δηαθξίλεη ηξείο ηχπνπο 

δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκαρηψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν: α) ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο φπσο 

παλεπηζηήκηα, θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πεγψλ θαη ηερλνγλσζίαο γηα 

ηελ εθαξκνγή ζχλζεησλ πξνγξακκάησλ, β) ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ κε 

https://docplayer.gr/2230654-Koinonika-diktya-kai-epiheiriseis.html
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πνιπδηάζηαηεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ πνηθίιεο αλάγθεο, φπνπ 

κέζα απφ ηνλ ζπληνληζκφ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ(πρ πγείαο, εθπαίδεπζεο, 

θνηλσληθήο θξνληίδαο) επηηπγράλνληαη παξεκβάζεηο ζε πνιιαπιά επίπεδα  θαη γ) ηε 

ζχλαςε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ(πρ θξαηηθέο θαη ηνπηθέο νξγαλψζεηο, κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ (Εατκάθεο Γ. , 2005). 

Δπίζεο ε επηηπρήο δηθηχσζε βαζίδεηαη θαη ζην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηηο 

αηνκηθέο δεμηφηεηεο(skills) ηνπ επαγγεικαηία. χκθσλα κε ηνπο Whittington θαη Bell 

(Whittington, 2003), ην λα ¨δνπιεχεηο καδί¨, λα ζπλεξγάδεζαη πεξηιακβάλεη πνιιέο 

δεμηφηεηεο θαη ζεκειησκέλεο γλψζεηο θαζψο θαη επαγγεικαηίεο πνπ ζα  δηαζέηνπλ  

απηά ηα εθφδηα. Απηέο νη δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ: 

 ηελ ρξήζε /αμηνπνίεζε επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ δηθηχσλ  

 ηελ επηθνηλσλία 

 δηαθχιαμε ηνπ ¨απνξξήηνπ¨ 

 δεκηνπξγία ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο  

 δηαπξαγκάηεπζε ζπκθσληψλ εξγαζίαο κε άιινπο επαγγεικαηίεο  

 δηάρπζε πιεξνθνξηψλ δηεμαγσγή πνιπδηάζηαησλ ζπλαληήζεσλ 

 κεηαθνξά ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο ζηηο ππεξεζίεο 

 δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ  

 πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο 

 ελδπλάκσζε ησλ επάισησλ νκάδσλ θαη νξγάλσζε ζπκκαρηψλ 

 

5.15. Αλαηξνθνδόηεζε 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνλ αληίθηππν ησλ 

επηηεπγκάησλ (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.. Απηά ηα ζηνηρεία δείρλνπλ 

φηη αλ θαη ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επηξξνψλ, ν ηχπνο 

ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξέρνληαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ. 

Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη δηνξζσηηθέο πιεξνθνξίεο, ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή, 

δηεπθξηληζηηθέο ηδέεο, ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θηι. 

 Ζ πην επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε είλαη απηή πνπ παξέρεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, πξνζθέξεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ κηαο 

πξάμεο θαη ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο (Wiggins 1998:46).  

Ζ αλαηξνθνδφηεζε είλαη απνηειεζκαηηθή (effective feedback) φηαλ παξέρεηαη 
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ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ αμηνιφγεζε, ε αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί παληνχ,  γηα ηε δηφξζσζε κηαο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο. Ο ζηφρνο θάζε αλαηξνθνδφηεζεο είλαη λα πξνθαιέζεη ζεηηθή αιιαγή ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ επαγγεικαηία/ σθεινχκελνπ θαη λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ 

επηδφζεψλ ηνπ. Άξα,  κηα αλαηξνθνδφηεζε είλαη απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρεκέλε 

φηαλ νδεγεί ηειηθά ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

 

 

 

 

 

 

 

Πνιηηηζκηθή Δλεκεξόηεηα 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή ελεκεξφηεηα αλαθέξεηαη ζηε δσή, ζηνπο ζεζκνχο, ζηα 

πηζηεχσ θαη ζηηο αμίεο θαζψο θαη ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνληαη φρη κφλν κέζσ γιψζζαο αιιά θαη κε παξαγισζζηθά 

ζηνηρεία, φπσο είλαη ε ελδπκαζία, νη ρεηξνλνκίεο, ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, ε ζηάζε 

ηνπ ζψκαηνο θαη ε θίλεζε. Ζ πνιηηηζκηθή ελεκεξφηεηα πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθέο 

παξακέηξνπο.  

Οξηζκόο: Αλαηξνθνδφηεζε ζεκαίλεη αληαπφθξηζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αίηεκα ή 

γεγνλφο. Όινη ρξεηαδφκαζηε αλαηξνθνδφηεζε γηαηί καζαίλνπκε θαη 

βειηησλφκαζηε κέζα απφ απηήλ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε είλαη απηή πνπ καο επηηξέπεη 

λα εθηηκήζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε πξνο φθειφο καο, 

λα δνχκε ηη πξέπεη λα αιιάμνπκε, λα απνθηήζνπκε θίλεηξν, λα βειηηψζνπκε ηηο 

επηδφζεηο καο, λα γίλνπκε πνην απνηειεζκαηηθνί, λα πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο. 

Οξηζκόο: Ζ δηθηχσζε κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα δηεξγαζία δεκηνπξγίαο ή 

δηαηήξεζεο νκάδσλ κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή πξντφλησλ, αγαζψλ, γλψζεσλ ή 

ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο.  (Alter&Hage, 1993) 

Οξηζκόο: Χο ζπλεξγαζία ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

αηφκσλ ή νκάδσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο δηεξγαζία πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, ηελ αλνηρηή θαη ηζφηηκε επηθνηλσλία, ηε 

θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, ηε δξάζε θαη ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζηνρεχνληαο ζηελ αιιαγή κηαο θαηάζηαζεο 

(Πνπιφπνπινο & Σζηκπνπθιή, 2016). 
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1. Δλεκεξφηεηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζελφο καο, φπσο απηή 

επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθεία θνπιηνχξα-πνιηηηζηηθά ππαγνξεπφκελε ζπκπεξηθνξά. 

2. Δλεκεξφηεηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα. 

3. Ηθαλφηεηα λα εμεγεί θαλείο ηελ αληίιεςή ηνπ, ζέζε, ζηάζε κέζα απφ 

ηνλ νηθείν πνιηηηζκφ-ηθαλφηεηα λα εμεγείο ηελ πξνζσπηθή πνιηηηζηηθή άπνςε.  

Ο Shilley (1988)
56

 παξέρεη έλα πιαίζην δηεπθφιπλζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ηθαλνηήησλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο. πλνςίδνληαο επηά είλαη νη ζηφρνη ηεο 

εηζαγσγήο ζε έλαλ πνιηηηζκφ : 

1. Να βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε πσο φινη νη άλζξσπνη εμσηεξηθεχνπλ 

θαη εθθξάδνπλ πνιηηηζκηθά ππαγνξεπκέλεο ζπκπεξηθνξέο. 

2. Να βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε πσο θνηλσληθέο παξάκεηξνη φπσο 

ειηθία, θχιν, θνηλσληθή ηάμε θαη ηφπνο δηακνλήο, επεξεάδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο νη άλζξσπνη κηινχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη. 

3. Να βνεζήζεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ζε θνηλέο θαηαζηάζεηο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο ππάξρεη κηα ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά.  

4. Να βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε επαηζζεζίαο  ζρεηηθά κε ηα πνιηηηζκηθά 

πεξηερφκελα θαη ηηο ζεκαζίεο (connotation) ιέμεσλ θαη θξάζεσλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε γιψζζα. 

5. Να βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πξνζψπσλ λα 

αμηνινγνχλ θαη λα αλαπξνζδηνξίδνπλ γεληθεχζεηο ζρεηηθά κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

θνπιηνχξα κε ζθνπφ ηελ απνδνρή ηεο.  

6. Να βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε απαξαίηεησλ  ηθαλνηήησλ ησλ πξνζψπσλ 

ψζηε λα εληνπίδνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

θνπιηνχξα. 

7. Να δηεγείξεη λνεηηθφ ελδηαθέξνλ  ζρεηηθά κε κία ζπγθεθξηκέλε 

θνπιηνχξα θαη λα εληζρχζεη ελζπλαίζζεζε γηα ηα κέιε ηεο. Να θάλε ηε έθθιεζε ζηηο 

θπζηθέο αλζξψπηλεο επαηζζεζίεο ηνπο. Να ηνπο ξσηάηε  

8. πψο αηζζάλνληαη ή πψο ζα αηζζάλνληαλ εάλ...Μελ εγθαηαιείπεηε εάλ 

νη απφςεηο ηνπο κνηάδνπλ θαθφβνπιεο ή απεξίζθεπηεο. Να ηνπο δείρλε ηε κηα άιιε 

νπηηθή γσλία. 

                                                           
Seely, H.N. (1996). Teaching Culture. Lincolwood II.: National Textbook Company.Αλαθ. ζην: Tomalin, Barry & Susan 

Stempleski : Cultural Awareness . Oxford University Press , Oxford ( 3th ) ζει.7. 
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9. Να αληηκεησπίδεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο ίζνο πξνο ίζν, ν έλαο 

απέλαληη ζηνλ άιινλ θαη ίζνπο πξνο εζάο. Μελ απνθιείζεηε ζπκκεηέρνληεο ή 

ζεσξήζεηε φηη μέξεηε ηη κπνξνχλ θαη ηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ. Οη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα είλαη απξφβιεπηνη! 

 

Σν Αλαπηπμηαθό Μνληέιν ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δπαηζζεζίαο (DMIS): 

 • Δμεγεί πψο νη άλζξσπνη ή νη νκάδεο ηείλνπλ λα ζθέθηνληαη θαη λα ληψζνπλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξά  

• Δίλαη ε βάζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε θαη αλάπηπμε ησλ 

αηφκσλ, ψζηε λα εξγαζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο 

πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο Σν κνληέιν DMIS δεκηνπξγήζεθε απφ ην Γξ. Milton 

Bennett. Σα ζηάδηα ζχκθσλα κε ηνλ  Bennett είλαη  

• Άξλεζε. Νηψζεηο άλεηα κε ην νηθείν. Γηαρσξίδεζαη απφ ηνπο άιινπο, νη 

νπνίνη είλαη δηαθνξεηηθνί.  

• Άκπλα. πλεηδεηνπνίεζε ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ, αιιά κε ζρεηηθά ειιηπή 

θαηαλφεζή ηνπο θαη πηζαλψο αξθεηά ηζρπξά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ή ζηεξεφηππα 

ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο απφ απηνχο.  

• Αληηζηξνθή .Δίλαη ην αληίζεην ηεο Άκπλαο. Σν άηνκν αηζζάλεηαη φηη θάπνηα 

άιιε θνπιηνχξα είλαη θαιχηεξε θαη έρεη ηελ ηάζε λα εκθαλίδεη δπζπηζηία γηα ην δηθφ 

ηνπ πνιηηηζκφ.  

• Διαρηζηνπνίεζε. Οη άλζξσπνη απφ άιινπο πνιηηηζκνχο είλαη ιίγν πνιχ φπσο 

θη εζχ, θάησ απφ ηελ επηθάλεηα. Έρνπλ δηαθνξεηηθά έζηκα θαη γηνξηέο .  

πκπεξηθέξεζαη ζηνπο άιινπο φπσο ζα ήζειεο λα ζνπ ζπκπεξηθέξνληαη.  

• Απνδνρή. Σν λα έρεηο επίγλσζε ηνπ δηθνχ ζνπ πνιηηηζκνχ, ν νπνίνο είλαη 

έλαο απφ ηνπο πνιινχο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν. Έρεηο ελδηαθέξνλ λα γλσξίζεηο 

θαη άιινπο πνιηηηζκνχο . 

• Πξνζαξκνγή. Σν λα αλαγλσξίδεηο ηελ αμία ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ θαη λα 

ζπκπεξηθέξεζαη θαη λα δξαο κε πνιηηηζκηθά θαηάιιεινπο ηξφπνπο.  

• Οινθιήξσζε. Σν λα έρνπλ ελζσκαησζεί, ζηελ ηαπηφηεηα θαη ζηελ 

θνζκνζεσξία ζνπ ζπκπεξηθνξέο θαη λννηξνπίεο κε βάζε ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα 

θαη ηελ απνδνρή άιισλ πνιηηηζκψλ.  

Σα ηξία πξψηα ζηάδηα ζεσξνχληαη «εζλν-θεληξηθά», ζην φηη ν πνιηηηζκφο 

θάπνηνπ αηφκνπ ζεσξείηαη σο ν κφλνο πνιηηηζκφο ή ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ν 

«θαιχηεξνο» πνιηηηζκφο. Σα ηειεπηαία ηξία ζηάδηα ζεσξνχληαη «εζλν-ζρεηηθά» ζην 
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φηη ν πνιηηηζκφο θάπνηνπ αηφκνπ ζεσξείηαη σο ίζνο αλάκεζα ζε πνιινχο άιινπο 

πνιηηηζκνχο. Σα εζλν-ζρεηηθά ζηάδηα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζεηηθή ζηάζε γηα ηηο 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Σα ζηάδηα απηά είλαη ελδεηθηηθά ελφο αηφκνπ πνπ ηείλεη λα 

παίξλεη απνθάζεηο ρσξίο πεξηνξηζκνχο. 

Σν πιαίζην ηεο πνιππνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη έλα ιεπηφ θαη 

ζχλζεην θνηλσληθφ δήηεκα. Βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ησλ 

πνιηηηζκψλ ζε κία θνηλσλία θαη επηδηψθεη ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή έληαμε ησλ 

πνιηηηζκηθά δηαθεξνπζψλ πιεζπζκψλ. Με ζηφρν ηελ δηακφξθσζε ελφο 

πεξηβάιινληνο πνπ ζα παξέρεη επθαηξίεο γηα κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά 

αγαζά, ζηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο θαη ζηελ εθπαίδεπζε , δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ 

πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξφηεηα θάζε νκάδαο. Ο ζηφρνο είλαη κηα θνηλσλία 

εθδεκνθξαηηζκέλε κε πνιηηηθέο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα, εληζρχνληαο ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα 

(Εαηκάθεο θαη Καιιηληθάθε, 2004) 

 

5.16. Προςωπική Ανϊπτυξη – Αυτοεικόνα - Αυτοαντίληψη  

Ο άλζξσπνο ζπρλά πξνζπαζεί λα δψζεη απάληεζε ζην εξψηεκα «πνηνο 

είκαη», κε ζηφρν λα γλσξίζεη πιήξσο ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ έλλνηα ηνπ εαπηνχ ζρεηίδεηαη 

κε ηηο έλλνηεο ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνγλσζίαο. Ο ηξφπνο πνπ αληηιακβάλεηαη 

ηνλ εαπηφ ηνπ πεγάδεη απφ ηηο αμίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ην γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν 

θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπ θφζκνπ. Οη έλλνηεο απηνγλσζία θαη απηναληίιεςε απφ 

κεξηθνχο εξεπλεηέο ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο ελψ απφ άιινπο ζπκπιεξσκαηηθέο. 

Απηνγλσζία ζεκαίλεη γλσξηκία θαη επίγλσζε ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ εαπηνχ. 

Δίλαη ε γλψζε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο, ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

Απηνεηθφλα είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο ηεο απηνγλσζίαο κε ηελ 

απηναληίιεςε. Ζ απηνεηθφλα καο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο επηινγέο καο, είηε 

είλαη θνηλσληθέο είηε εθπαηδεπηηθέο είηε επαγγεικαηηθέο. 

Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε απηναληίιεςε (self - concept) είλαη ε 

γλσζηηθή ή πεξηγξαθηθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ (απηνεηθφλα - self-image), 

ελψ ε απηνεθηίκεζε είλαη ε αμηνινγηθή - ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε (απηνεθηίκεζε - 

self-esteem) ή ζθαηξηθή απηναμία - (global self - worth) (Φινπξήο, 1989). 
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χκθσλα κε ηνλ Higgins (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηε Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001), 

ζην ζχλνιν ησλ απηναληηιήςεσλ ηνπ αηφκνπ ζπλδπάδνληαη ηξεηο φςεηο: 

• Ο πξαγκαηηθφο εαπηφο (actual self), ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ ν άλζξσπνο απνδίδεη ζηνλ εαπηφ ηνπ  

• Ο ηδαληθφο εαπηφο (ideal self), ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ην είδνο ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ θάπνηνο ειπίδεη λα γίλεη ή πνπ ηδαληθά ζα ήζειε λα είλαη 

• Ο δενληηθφο εαπηφο (ought self), ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ ν άλζξσπνο ζα «έπξεπε» λα έρεη. 

Ζ έλλνηα ηνπ εαπηνχ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή καο ιεηηνπξγία:  

• Γηαηεξεί ηελ εζσηεξηθή καο ζπλνρή  

• Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ εξκελεχνπκε ηηο εκπεηξίεο καο 

 • Μαο δεκηνπξγεί έλα ζχλνιν πξνζδνθηψλ θαη θηινδνμηψλ 

 

5.16.1. Αυτοεκτίμηςη  

Σα ηειεπηαία 40 ρξφληα, ε έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο έρεη αλαιάβεη ζεκαληηθή 

ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. Ζ απηνεθηίκεζε αλαθέξεηαη γεληθά ζηε 

ζπλνιηθή ζεηηθή αμηνιφγεζε ελφο αηφκνπ (Gecas 1982; Rosenberg 1990; Rosenberg 

et al. 1995). Απνηειείηαη απφ δχν μερσξηζηέο δηαζηάζεηο, ηθαλφηεηα θαη αμία (Gecas 

1982; Gecas & Schwalbe 1983). Ζ δηάζηαζε ηθαλφηεηαο (απηνεθηίκεζε βάζεη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο) αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη βιέπνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο σο ηθαλφ θαη απνηειεζκαηηθφ. Ζ δηάζηαζε ηεο αμίαο (απηνεθηίκεζε κε 

βάζε ηελ αμία) αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα άηνκα αηζζάλνληαη φηη είλαη 

άηνκα αμίαο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα εζηηάζνπκε  ζηνλ δσηηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε απηνεθηίκεζε 

ζηε δηαδηθαζία απην-επαιήζεπζεο εληφο νκάδσλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηαπηφηεηαο, 

ν εαπηφο απνηειείηαη απφ πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δηάθνξεο 

θνηλσληθέο ζέζεηο πνπ έλα άηνκν θαηαιακβάλεη ζηε κεγαιχηεξε θνηλσληθή δνκή. Οη 

έλλνηεο ζε κηα ηαπηφηεηα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αληίιεςε ελφο αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ σο θάηνρν απηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ή «απην-ξφινο» (Stryker 1980). Ζ 

απην-επαιήζεπζε ζπκβαίλεη φηαλ νη έλλνηεο ζηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ηαηξηάδνπλ ή 

επηβεβαηψλνπλ ηηο έλλνηεο ζε κηα ηαπηφηεηα. Έηζη, φηαλ ηα άηνκα ζεζπίδνπλ θαη 

επαιεζεχνπλ κηα ηαπηφηεηα, παξάγνπλ θαη αλαπαξάγνπλ ηαπηφρξνλα ηηο θνηλσληθέο 

δνκηθέο ξπζκίζεηο πνπ είλαη ε αξρηθή πεγή απηψλ ησλ ελλνηψλ. Τηνζεηψληαο κηα 
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ηέηνηα ζέζε ζηελ έξεπλά καο, δηαηεξνχκε ηελ θεληξηθή εζηίαζε ζην άηνκν κέζα ζηελ 

θνηλσληθή δνκή πνπ παξαδνζηαθά ραξαθηήξηδε ηε δνκηθή ζπκβνιηθή αιιειεπίδξαζε 

(Stryker 1980). 

 

5.16.2. Εςωτερική ανϊπτυξη του/τησ ςυμβούλου  

Γηα ηελ απηναμηνιφγεζε δχν ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ/ηεο πκβνχινπ θαη κε δεμηφηεηεο βαζχηεξεο, ζεσξνχκε 

ρξήζηκα θαη ηα δχν εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνινπζνχλ (πίλαθεο 1 θαη 2 ). Ζ ρξήζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ/ηεο 

ζπκβνχινπ γηα απηεπίγλσζε θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε φπσο θαη ζηελ αλάπηπμε 

αληίζηνηρσλ δεμηνηήησλ. Καιχπηνπλ ηνπο ηνκείο ελδνπξνζσπηθή, δηαπξνζσπηθή 

αλάπηπμε. 

 

Πίλαθαο 4: 1νο άμνλαο: Δλδνπξνζσπηθή αλάπηπμε 

1νο ΑΞΟΝΑ: ΔΝΓΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  ΝΑΗ ΟΥΗ  

1. Καηαλνψ θαη απνδέρνκαη ηνλ εαπηφ κνπ φπσο είλαη;  

2. Έρσ ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη ρξεζηκνπνηψ ηηο πξνζσπηθέο δπλάκεηο κνπ;  

3. Έρσ ζπλεηδεηνπνηήζεη ζθνηεηλά κνπ ζεκεία, θξαγκνχο θαη επάισηεο πιεπξέο κνπ;  

4. Έρσ εληνπίζεη πξνζσπηθά κνπ ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία πξέπεη λα «δνπιέςσ» γηα 

λα αλαπηπρζψ;  

5. Μπνξψ λα αληηκεησπίζσ ηα πξνζσπηθά κνπ πξνβιήκαηα κε ζπλαηζζεκαηηθή 

σξηκφηεηα;  

6. Μπνξψ λα αλαπηχμσ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ εαπηνχ κνπ;  

7. Απνθεχγσ ηελ απηαξέζθεηα θαη ην λαξθηζζηζκφ;  

8. Έρσ ζπκθηιησζεί κε ηελ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ κνπ;  

Πεγή: Κνζκίδνπ-Hardy, 1997, ν. 298. 

 

Πίλαθαο 5: 2νο άμνλαο: Γηαπξνζσπηθή αλάπηπμε 

2νο ΑΞΟΝΑ: ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΝΑΗ ΟΥΗ 

1. πλεηδεηνπνηψ δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο έρσ αλαπηχμεη θαη εθείλεο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

αλαπηχμσ ζηηο δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο θαη ζηελ επηθνηλσλία;  

2. Απνθαιχπησ πηπρέο ηνπ εαπηνχ κνπ ζηνπο άιινπο κε θαηάιιειν ηξφπν θαη ζηνλ 

θαηάιιειν ρξφλν;   
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3. Γηεπθνιχλσ ηελ αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ κνπ θαη ησλ άιισλ κέζα απφ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή κνπ ζε νκάδεο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε;  

4. Αλαπηχζζσ δεζηέο ζρέζεηο βνήζεηαο κε άιινπο αλζξψπνπο;  

5. θέπηνκαη θξηηηθά πάλσ ζηηο επηηπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο κνπ θαη ρξεζηκνπνηψ ηε 

γλψζε απηή σο βάζε γηα λα ζέησ ζηφρνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε κνπ;  

6. Αλαπηχζζσ ηελ ηθαλφηεηα κνπ γηα ελεξγφ απηνπαξαηήξεζε ζηηο πξνζσπηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο κνπ ζρέζεηο;  

7. Αγαπψ θαη αγαπηέκαη αξθεηά;  

8. Αληηκεησπίδσ κε επηηπρία ηελ εμάξηεζε, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αιιειεμάξηεζε;  

9. Δίκαη δπλαηφο/ή θαη επάισηνο/ε, απζηεξφο/ή θαη ηξπθεξφο/ή, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε;  

10. πλεηδεηνπνηψ ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ γηα επηθνηλσλία, ππνζηήξημε, αιιά θαη 

πξφθιεζε, φηαλ απηφ ρξεηαζηεί;  

Πεγή: Κνζκίδνπ-Hardy, 1997, ζ. 299.  
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Δξσηήζεηο γηα ζθέςε 

 

  

1. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο έλλνηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε  

2. Γηαηί ε θνηλφηεηα ησλ Ρνκά αληηκεησπίδεηαη κε θαρππνςία. 

3. Πνηα είλαη ηα πνιππνιηηηζκηθά δηιήκκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπρλφηεξα 

νη ζχκβνπινη; 

4. Σν λα είζαη δηαθνξεηηθφο είλαη ειάηησκα (π.ρ., ε δηαθνξά σο 

θαησηεξφηεηα); 

5. Σα άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο θηινδνμνχλ λα γίλνπλ φπσο ηελ 

επηθξαηνχζα νκάδα; 

6. Τπάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηε δηθηχσζε θαη ηε ζπλεξγαζία; 

7. Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα απνηειεζκαηηθή δηθηχσζε; 

8. Κάληε έλα ζελάξην, ζην νπνίν ν πξσηαγσληζηήο (κπνξεί λα είζηε εζείο ν 

ίδηνο ή θάπνηνο άιινο) έρεη ζρεκαηίζεη κία αξλεηηθή 

απηναληίιεςε/απηνεηθφλα. θεθηείηε θαη παξνπζηάζηε ζε έλαλ πίλαθα 

πνηα αλακέλεηαη λα είλαη ε απηνεθηίκεζε πνπ έρεη θαζψο θαη κε πνηνλ 

πηζαλφ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα αληηδξάζεη (ζπκπεξηθνξά πνπ ζα είρε). 

9. Ζ έλλνηα ηνπ εαπηνχ κε πνηεο παξακέηξνπο ζρεηίδεηαη; 

10. Ζ αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο πσο επηξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά 

καο θαη ηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο; 
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Μειέηεο Πεξίπησζεο 

Ζ ηζηνξία ηεο Α. Μ. Γελλήζεθε ζηελ Διιάδα. Ο παηέξαο ηεο θαηάγεηαη απφ ηελ 

Κέλπα, ελψ ε κεηέξα ηεο απφ ηε Γεξκαλία. Γλσξίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο ζηελ Διιάδα, παληξεχηεθαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζε πφιε ηεο Β. 

Διιάδαο. Ζ Α. δελ έρεη πάεη πνηέ ζηελ Κέλπα θαη ε Γεξκαλία είλαη «ηφζν θνληά θαη 

ηφζν καθξηά». Δμσηεξηθά κνηάδεη κε κηα κέζε Κελπάηηζζα έθεβε. Σν ηακπεξακέλην, 

νη ζπλήζεηεο θαη ν ηξφπνο δσήο ηεο είλαη αλάινγα κε απηά κηαο κέζεο Διιελίδαο 

έθεβεο. Μηιάεη ειιεληθά θαη αγγιηθά θαη θαηαλνεί απιέο εθθξάζεηο ζηα γεξκαληθά 

θαη ζηε Swahili. Δίλαη ρξηζηηαλή (πεξίπνπ ην 80% ηνπ πιεζπζκνχ ηφζν ζηε Γεξκαλία 

φζν θαη ζηελ Κέλπα αλήθεη ζε ρξηζηηαληθέο νκνινγίεο), νη θίινη ηεο είλαη φινη 

Έιιελεο θαη ζέιεη λα ζπνπδάζεη λνκηθά.  

• Πηζηεχεηε φηη έηπρε ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν; 

• Πψο λνκίδεηε φηη ηεο ζπκπεξηθέξνληαη νη ζπκκαζεηέο ηεο θαη πσο νη 

θαζεγεηέο ζην ζρνιείν; 

• Ση λνκίδεηε φηη πξνζδηνξίδεη ηελ εηεξφηεηά ηεο; (Ζ εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε, ε 

γιψζζα, ε πνιηηηζκηθή λνεκαηνδφηεζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, άιια 

ζηνηρεία ή φια απηά καδί;) 

 

Αλαθέξεηε θνξείο/ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαηε 

λα ζπλεξγαζηείηε ζε πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο (π.ρ. 

άζηεγνπο, εμαξηεκέλνπο, άηνκα κε αλαπεξία  θηι.) ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Αζθήζεηο 

1. Να αλαθέξεηε ηα βαζηθά πξνβιήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο 

κεηαλαζηψλ-πξνζθχγσλ  ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ζαο άπνςε 

θαη εκπεηξία. ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα εληνπίζεηε ελδερφκελεο δηαθνξέο ή θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηηο απαληήζεηο ζαο κε θξηηήξηα ην θχιν, ηε ρψξα πξνέιεπζεο 

θ.ά. 

1. Αθνχ έρεηε θαηαγξάςεη θαη εληνπίζεη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο 

κπνξείηε λα πξνηείλεηε ιχζεηο ή λα παξνπζηάζεηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο πξνηάζεηο 

γηα ηα πξνβιήκαηα απηά. 

2. Πψο πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί ν ξαηζηζκφο θαη ε μελνθνβία θαη 

πνηα κέηξα ζα ζέιαηε λα ιάβεη ε Διιεληθή Πνιηηεία θαη θαη‘ επέθηαζε ε Δ.Δ;  
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3. Καηνλνκάζηε εθείλεο ηηο νκάδεο ζηε θνηλσλία νη νπνίεο πηζηεχεηε φηη είλαη 

ζχκαηα ζνβαξψλ δηαθξίζεσλ. Έπεηηα: (α) λα εθζέζεηε ηηο απφςεηο ζαο γηα ην 

ιφγν χπαξμεο παξφκνησλ δηαθξίζεσλ, θαη (β) λα πξνηείλεηε πξαθηηθνχο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο πηζηεχεηε φηη νη δηαθξίζεηο απηέο κπνξνχλ λα κεησζνχλ ή λα 

εμαιεηθζνχλ. 

4. 4.Τπνζέζηε φηη ζα μεθηλήζεη ζηε γεηηνληά ζαο ε ιεηηνπξγία ελφο μελψλα γηα 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο . Υσξηζηείηε ζε δπν (2) νκάδεο. Ζ κηα νκάδα είλαη νη 

θάηνηθνη πνπ δελ επηζπκνχλ λα γίλεη ν μελψλαο (αλαπηχμηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο). 

Ζ  άιιε νκάδα είλαη νη ππεχζπλνη ηνπ μελψλα πνπ πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηνπο 

θαηνίθνπο λα δερζνχλ ην γεγνλφο φηη ζα αλνίμεη μελψλαο ζηε γεηηνληά ηνπο 

(αλαπηχμηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο). 

6. Αλαγλσξίζηε πεξηζηαηηθά ζηα νπνία νη εμππεξεηνχκελνη  αληηκεησπίδνληαη άδηθα 

κε βάζε ραξαθηεξηζηηθά φπσο θπιή, εζληθφηεηα θαη ζσκαηηθή αδπλακία θαη 

αλαιάβεηε δξάζε. 

5. Γξάςηε ζε έλα ραξηί Α4 ην φλνκα κηαο νκάδαο, ζηελ νπνία αλήθεηε (έζλνο, 

θνηλφηεηα, ζχιινγνο, νξγαληζκφο, επάγγεικα, θιπ). 

6. Καηαγξάςηε δέθα (10) απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αηζζάλεζηε φηη 

έρεηε θνηλά κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεηε. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξεί 

λα αθνξνχλ αμίεο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο ή νηηδήπνηε άιιν. 

7. πδεηήζηε πψο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ νκάδα έρνπλ επεξεάζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ζαο θαη έρνπλ δηακνξθψζεη ηε λννηξνπία θαη ηε θηινζνθία ζαο. 

8. Αλαθέξεηε δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε έλα κεηαλάζηε αζζελή θαη 

έλα γηαηξφ. 

9. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο ζχκβνπινο κε 

δηαπνιηηηζκηθή ελζπλαίζζεζε. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο  

1. Κάληε έλα ζελάξην, ζην νπνίν ν πξσηαγσληζηήο (κπνξεί λα είζηε εζείο ν ίδηνο ή 

θάπνηνο άιινο) έρεη ζρεκαηίζεη κία αξλεηηθή απηναληίιεςε/απηνεηθφλα. θεθηείηε 

θαη παξνπζηάζηε ζε έλαλ πίλαθα πνηα αλακέλεηαη λα είλαη ε απηνεθηίκεζε πνπ έρεη 

θαζψο θαη κε πνηνλ πηζαλφ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα αληηδξάζεη (ζπκπεξηθνξά πνπ ζα 

είρε). 
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2. Θπκεζείηε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζηελ νπνία εζείο ήζαζηε ν απνδέθηεο ηεο βνήζεηαο 

(πρ. επίζθεςε ζε θάπνηα ππεξεζία, επίζθεςε ζε θάπνην ζχκβνπιν θηι 

).Πξνζπαζήζηε λα αλαγλσξίζεηε θαη λα θαηαγξάςεηε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζπκπεξηθνξάο/ζηάζεο ηνπ ‗‗βνεζνχ‘‘ πνπ ζεσξείηε ‗‗ζεηηθά‘‘ (θαιή παξέκβαζε), 

θαζψο επίζεο θαη απηά πνπ αμηνινγείηε σο ‗‗αξλεηηθά‘‘ (κε βνεζεηηθή παξέκβαζε). 

 

Καηαγξάςηε επίζεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ βνεζνχ‘‘ πνπ αμηνινγείηε σο βνεζεηηθέο ή 

‗‗κε βνεζεηηθέο‘‘. Πσο αληηδξάζαηε εζείο ζηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο; 

 

Καηαγξάςηε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζηε παξαθάησ ιίζηα θαη ζπδεηήζηε ηηο ζηελ 

νκάδα. 

Θεηηθέο, βνεζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο Αξλεηηθέο, κε βνεζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

  1.   1. 

  2.   2. 

  3.   3. 

  4.   4. 

  5.   5. 

  6.   6. 

  7.   7. 

  8.   8. 

  9.   9. 

10. 10. 

 

 

3. "Ση πνιηηηζηηθέο ζπκβνπιέο ζα δψζαηε ζε έλαλ αιινδαπφ πνπ ζα επηζθεθζεί 

ζχληνκα ηε ρψξα ζαο γηα: επαθή κε ηα κάηηα, επηθνηλσλία-ζπλνκηιία, θπζηθή επαθή 

φηαλ κηιάηε ζε άηνκα, ρηνχκνξ, αθξίβεηα,  ζησπή, δηαζθέδαζε "  
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Γξαζηεξηφηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο. Δξγαζία 2 

Καηάζηαζε: Έλαο θνηηεηήο πιεξνθνξηθήο  απφ ηε πξία  θαιείηαη ζηελ Διιάδα  γηα 

λα δψζεη κηα ζεηξά παξνπζηάζεσλ ζρεηηθά κε κηα επαλαζηαηηθή εθαξκνγή 

ινγηζκηθνχ πνπ έρεη αλαπηχμεη. Θα παξαδψζεη απηέο ηηο παξνπζηάζεηο ζε δχν 

εηαηξείεο θαη ζε έλα δεκφζην  ζρνιείν ζηελ Αζήλα . Θα πεξάζεη ηξεηο εβδνκάδεο 

ζηελ Αζήλα . 

1) Απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο: Πξέπεη λα κάζεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή   

θνπιηνχξα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πξνζβνιή ησλ Διιήλσλ ή ε απνθπγή  

ελνριεηηθψλ θαηαζηάζεσλ; Δάλ εξγάδεζηε ή έξρεζηε ζε επαθή κε αλζξψπνπο 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεηε κηα επαγγεικαηηθή ζρέζε; Γηεπξχλεηε 

ηηο απφςεηο ζαο. 

2) Διάηε κε ηνπιάρηζηνλ πέληε πξνηάζεηο ππφ φξνπο γηα θάζε παξαθάησ κνηίβν: Τπφ 

φξνπο 1: Δάλ απηφο (+ παξνπζηάδεη απιφ) ............, απηφο (+ ην κέιινλ) ...... ......... 

π.ρ. Δάλ καζαίλεη / πξνεηνηκάδεη / δείρλεη ......., ζα απνθχγεη / θαηαιάβεη ............. Τπφ 

φξνπο 2: Δάλ απηφο (+ παξειζφλ απιφο) ....... ........., απηφο (+ ζα + άπεηξνο) 

π.ρ. Αλ ήμεξε / θνίηαμε ............, ζα ζπκπεξηθεξφηαλ / θαηαιάβαηλε ............. 
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Θ) Δμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2000/43/ΔΙ πεοί εταο- 

μξγήπ ςηπ αουήπ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ ποξρώπχμ 

αρυέςχπ τσλεςικήπ ή εθμξςικήπ ςξσπ καςαγχγήπ, 

ςηπ Ξδηγίαπ 2000/78/ΔΙ για ςη διαμόοτχρη γεμι- 

κξύ πλαιρίξσ για ςημ ίρη μεςαυείοιρη ρςημ απα- 

ρυόληρη και ςημ εογαρία και ςηπ Ξδηγίαπ 2014/54/ 

ΔΔ πεοί μέςοχμ πξσ διεσκξλύμξσμ ςημ άρκηρη 

ςχμ δικαιχμάςχμ ςχμ εογαζξμέμχμ ρςξ πλαίριξ 

ςηπ ελεύθεοηπ κσκλξτξοίαπ ςχμ εογαζξμέμχμ, 

II) λήφη αμαγκαίχμ μέςοχμ ρσμμόοτχρηπ με ςα 
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ςημ καςάογηρη ςηπ Ξδηγίαπ 2003/6/ΔΙ ςξσ Δσοχ- 

παψκξύ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ και ςχμ 

Ξδηγιώμ ςηπ Δπιςοξπήπ 2003/124/ΔΙ, 2003/125 

ΔΙ και 2004/72/ΔΙ και εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 

2014/57/ΔΔ πεοί πξιμικώμ κσοώρεχμ για ςημ κα- 

ςάυοηρη αγξοάπ και ςηπ εκςελερςικήπ Ξδηγίαπ 

2015/2392, III) εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2014/62 

ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςξσ εσοώ και άλλχμ μξ- 

μιρμάςχμ από ςημ παοαυάοανη και ςημ κιβδηλεία 

μέρχ ςξσ πξιμικξύ δικαίξσ και για ςημ αμςικαςά- 

ρςαρη ςηπ απόταρηπ - πλαιρίξσ 2000/383/ΔΔΣ ςξσ 

Ρσμβξσλίξσ και IV) Ρύρςαρη Δθμικξύ Ληυαμιρμξύ 

Διεοεύμηρηπ Οεοιρςαςικώμ Ασθαιοερίαπ ρςα ρώ- 

μαςα αρταλείαπ και ςξσπ σπαλλήλξσπ ςχμ καςα- 

ρςημάςχμ κοάςηρηπ και άλλεπ διαςάνειπ. 

Ξ ΟΠΞΔΔΠΞΡ 

ΖΡ ΔΚΚΖΜΘΙΖΡ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑΡ 

Γθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 

ΜΓΡΟ Α' 

ΔΤΑΠΛΞΓΖ ΖΡ ΑΠΥΖΡ 

ΖΡ ΘΡΖΡ ΛΔΑΥΔΘΠΘΡΖΡ 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ Α' 

ΓΔΜΘΙΔΡ ΔΘΑΑΝΔΘΡ 

Άοθοξ 1 

Ρκξπόπ 

(άοθοα 1 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/43/ΔΙ, 1 ςηπ Ξδηγίαπ 

2000/78/ΔΙ και 1 ςηπ Ξδηγίαπ 2014/54/ΔΔ) 

Οθνπφο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ιέξνπο Α' είλαη ε πξνψ- 

ζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ε θαηαπνιέ- 

κεζε ησλ δηαθξίζεσλ: α) ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, εζλη- 

θήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ 

ζχκθσλα κε ηελ Μδεγία 2000/43/ΓΗ ηνπ Οπκβνπιίνπ 

ηεο 29εο Ζνπλίνπ 2000, β) ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο, 

νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ 

θχινπ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ηελ Μδεγία 2000/78/ΓΗ ηνπ Οπκβνπιίνπ 

ηεο 27εο Κνεκβξίνπ 2000, κεηαμχ άιισλ θαη γηα γ) ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγα- 

δνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ Μδεγία 2014/54/ΓΓ ηνπ 

Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 16εο 

Απξηιίνπ 2014. 

Άοθοξ 2 

Έμμξια ςχμ διακοίρεχμ 

(άοθοα 2 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/43/ΔΙ 

και 2 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/78/ΔΙ) 

1. Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθή δηάθξηζεο γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1. 

2. Γ ηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ιέξνπο Α': 

α) σο «άκεζε δηάθξηζε» λνείηαη φηαλ έλα πξφζσ- 

πν πθίζηαηαη, γηα ιφγνπο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξε- 

ζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο 

πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηά- 

ζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή 

ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ κεηαρείξηζε ιηγφηεξν επλντθή 

απφ απηήλ ηεο νπνίαο ηπγράλεη, έηπρε ή ζα εηχγραλε άιιν 

πξφζσπν, ζε αλάινγε θαηάζηαζε, 

β) σο «έκκεζε δηάθξηζε» λνείηαη φηαλ κία εθ πξψηεο 

φςεσο νπδέηεξε δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή κπνξεί λα 

ζέζεη πξφζσπα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θπιήο, 

ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγη- 

θψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο 

ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιη- 

ζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, ζε κεην- 

λεθηηθή ζέζε ζπγθξηηηθά κε άιια πξφζσπα. 

«Έκκεζε δηάθξηζε» δελ πθίζηαηαη, εάλ ε δηάηαμε, ην 

θξηηήξην ή ε πξαθηηθή απηή δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά 

απφ έλαλ ζεκηηφ ζθνπφ θαη ηα κέζα επίηεπμήο ηνπ είλαη 

πξφζθνξα θαη αλαγθαία, εάλ ηα κέηξα, πνπ ιακβάλνληαη, 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηήξεζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεη- 
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αο, ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ηελ πξφιεςε 

πνηληθψλ παξαβάζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ ή φηαλ αθνξά 

άηνκα κε αλαπεξία ή ρξφληα πάζεζε θαη κέηξα πνπ ιακ- 

βάλνληαη ππέξ απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξ- 

ζξνπ 21 ηνπ Οπληάγκαηνο θαη ην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο, 

γ) ε «παξελφριεζε» λνείηαη σο δηάθξηζε θαηά ηελ έλ- 

λνηα ηεο παξ. 1, εθφζνλ ζεκεηψλεηαη αλεπηζχκεηε ζπ- 

κπεξηθνξά πνπ ζπλδέεηαη κε έλα απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ 

άξζξνπ 1 κε ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο 

αμηνπξέπεηαο πξνζψπνπ θαη ηε δεκηνπξγία εθθνβηζηη- 

θνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηη- 

θνχ πεξηβάιινληνο, 

δ) σο «δηάθξηζε», λνείηαη επίζεο, νπνηαδήπνηε εληνιή 

γηα ηελ εθαξκνγή δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε βάξνο 

πξνζψπνπ γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλα- 

θέξνληαη ζην άξζξν 1, 

ε) σο «δηάθξηζε ιφγσ ζρέζεο» λνείηαη ε ιηγφηεξε 

επλντθή κεηαρείξηζε ελφο πξνζψπνπ ιφγσ ηεο ζηελήο 

ηνπ ζρέζεο κε πξφζσπν ή πξφζσπα κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ 

ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, 

ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζε- 

μνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηε- 

ξηζηηθψλ θχινπ, 

ζη) σο «δηάθξηζε ιφγσ λνκηδφκελσλ ραξαθηεξη- 

ζηηθψλ» λνείηαη ε ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε ελφο 

πξνζψπνπ πνπ εηθάδεηαη φηη δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ 

ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, 

ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζε- 

μνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηε- 

ξηζηηθψλ θχινπ, 

δ) σο «πνιιαπιή δηάθξηζε» λνείηαη νπνηαδήπνηε δη- 

άθξηζε, απνθιεηζκφο ή πεξηνξηζκφο, ζε βάξνο πξνζψ- 

πνπ, πνπ βαζίδεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ απφ ηνπο 

αλσηέξσ ιφγνπο, 

ε) ε «άξλεζε εχινγσλ πξνζαξκνγψλ» γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία ή ρξφληα πάζεζε λνείηαη σο δηάθξηζε, 

ζ) σο «εχινγεο πξνζαξκνγέο» λννχληαη νη απαξαίηε- 

ηεο θαη θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο, ξπζκίζεηο θαη ελδε- 

δεηγκέλα κέηξα, πνπ απαηηνχληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί γηα ηα άην- 

κα κε αλαπεξίεο ή ρξφληεο παζήζεηο ε αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, νη νπνίεο δελ επηβάιινπλ δπζαλάινγν ή 

αδηθαηνιφγεην βάξνο ζηνλ εξγνδφηε. 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ Β' 

ΘΡΖ ΛΔΑΥΔΘΠΘΡΖ 

Άοθοξ 3 

Οεδίξ εταομξγήπ 

(άοθοα 3 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/43/ΔΙ, 3 ςηπ Ξδηγίαπ 

2000/78/ΔΙ και 2 ςηπ Ξδηγίαπ 2014/54/ΔΔ) 

1. Ιε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 4, ε αξρή 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, 

εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβν- 

ιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή 

ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο 

θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηε- 

ηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο 

θαη ηεο απαζρφιεζεο, εθαξκφδεηαη ζε φια ηα πξφζσπα, 

ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φζνλ αθνξά: 

α) ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία θαη ηελ απα- 

ζρφιεζε ελ γέλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηε- 

ξίσλ επηινγήο θαη ησλ φξσλ πξφζιεςεο, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε φια ηα επίπεδα 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο 

ππεξεζηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, 

β) ηελ πξφζβαζε ζε φια ηα είδε θαη επίπεδα επαγγει- 

καηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, καζεηείαο, επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθνχ αλαπξν- 

ζαλαηνιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο 

πξαθηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, 

γ) ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη απαζρφ- 

ιεζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο απνδνρέο, ηελ απφιπζε, ηελ 

πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαη ζε πεξίπησζε 

αλεξγίαο ηελ επαλέληαμε θαη ηελ εθ λένπ απαζρφιεζε, 

δ) ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλ- 

δηθαιηζηηθή νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ ή ζε 

νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή νξγάλσζε, ζπκπεξηιακ- 

βαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο, θαη ηδίσο ηνπ 

δηθαηψκαηνο εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. 

2. Ιε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 3, 4, 6 ηνπ πα- 

ξφληνο, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 4, ε αξρή ηεο ίζεο κεηα- 

ρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλν- 

ηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ εθαξκφδεηαη 

ζε φια ηα πξφζσπα, ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

θαη φζνλ αθνξά: 

α) ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξί- 

ζαιςεο, 

β) ηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη ηηο θνξνινγηθέο δηεπθν- 

ιχλζεηο ή πιενλεθηήκαηα, 

γ) ηελ εθπαίδεπζε, 

δ) ηελ πξφζβαζε ζηε δηάζεζε θαη ηελ παξνρή αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη (ζπλαιιαθηηθά) ζην θνη- 

λφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηέγεο. 

3. Μη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Ηεθαιαίνπ δελ εθαξκφ- 

δνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθψο αηηη- 

νινγεκέλε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ηζαγέλεηαο 

θαη δελ ζίγνπλ ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

λνκηθνχ θαζεζηψηνο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ εθηφο 

Γπξσπατθήο Έλσζεο ή ησλ αηφκσλ άλεπ ηζαγέλεηαο πνπ 

δνπλ ζηελ Γπηθξάηεηα. 

4. Μη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Ηεθαιαίνπ αλαθνξηθά κε 

ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο ζξεζθεπ- 

ηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πά- 

ζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηε- 

ξηζηηθψλ θχινπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο πάζεο θχζεσο 

παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ ηα δεκφζηα ζπζηήκαηα ή ηα 

εμνκνηνχκελα πξνο ηα δεκφζηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δεκφζησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή 

πξφλνηαο θαη δελ ζίγνπλ ηα κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ ηήξεζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο, ηελ πξφιεςε πνηληθψλ παξαβάζεσλ, 

ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαη- 

σκάησλ θαη ειεπζεξηψλ άιισλ. 
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5. Μη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Ηεθαιαίνπ δελ εθαξκφ- 

δνληαη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαζφζνλ αθνξά ζε δηαθν- 

ξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ειηθίαο, αλαπεξίαο ή ρξφληαο 

πάζεζεο ζρεηηθήο κε ηελ Ρπεξεζία. 

6. Μη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Ηεθαιαίνπ σο πξνο ηελ 

παξνρή θνξνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ή πιενλεθηεκά- 

ησλ δελ εθαξκφδνληαη ζε πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ε θν- 

ξνινγηθή θαηνηθία βξίζθεηαη εθηφο Γπξσπατθήο Έλσζεο. 

Άοθοξ 4 

Δικαιξλξγημέμη διατξοεςική μεςαυείοιρη 

λόγχ ειδικώμ επαγγελμαςικώμ απαιςήρεχμ 

(άοθοα 4 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/43/ΔΙ και 4 

ςηπ Ξδηγίαπ 2000/78/ΔΙ) 

1. Ηαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 2, δελ ζπληζηά αλεπί- 

ηξεπηε δηάθξηζε ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε πνπ βαζίδε- 

ηαη ζε ραξαθηεξηζηηθφ ζρεηηθφ κε ηνπο ιφγνπο δηάθξηζεο 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο κέξνπο, ην νπνίν ιφγσ ηεο 

θχζεο ή ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηη- 

θψλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί νπζηαζηηθή θαη θαζνξη- 

ζηηθή επαγγεικαηηθή πξνυπφζεζε θαη εθφζνλ ν νηθείνο 

ζθνπφο είλαη ζεκηηφο θαη ε πξνυπφζεζε αλάινγε. 

2. Ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε πνπ εδξάδεηαη ζηηο ζξε- 

ζθεπηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο ελφο πξνζψπνπ δελ ζπ- 

ληζηά δηάθξηζε, φηαλ ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ελ ιφγσ δξα- 

ζηεξηνηήησλ ή ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ αζθνχληαη 

νη πεπνηζήζεηο απηέο απνηεινχλ νπζηψδε, ζεκηηή θαη 

δηθαηνινγεκέλε επαγγεικαηηθή απαίηεζε. 

Πν Ιέξνο Α' ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ζίγεη πθηζηά- 

κελεο δηαηάμεηο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζε επαγ- 

γεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ησλ εθθιεζηψλ, 

θαζψο θαη νξγαλψζεσλ ή ελψζεσλ, ε δενληνινγία ησλ 

νπνίσλ εδξάδεηαη ζε ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο. 

Απηή ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε αζθείηαη ηεξνπκέλσλ 

ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη δελ κπνξεί λα αηηηνινγεί δηάθξηζε ε νπνία βαζίδεηαη 

ζε άιινπο ιφγνπο. Δελ ζίγεηαη επίζεο ην δηθαίσκα ησλ 

εθθιεζηψλ ή άιισλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ, 

ησλ νπνίσλ ε δενληνινγία εδξάδεηαη ζε ζξεζθεπηηθέο 

ή άιιεο πεπνηζήζεηο, λα απαηηνχλ απφ ηα πξφζσπα πνπ 

εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ζπκπεξηθνξά θαιήο 

πίζηεο θαη ζπκκφξθσζεο πξνο ηε δενληνινγία ηνπο. 

Άοθοξ 5 

Δύλξγεπ ποξραομξγέπ για ςα άςξμα 

με αμαπηοία ή υοόμια πάθηρη 

(άοθοξ 5 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/78/ΔΙ) 

Γ ηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο έλαληη αηφκσλ 

κε αλαπεξία ή ρξφληα πάζεζε, ν εξγνδφηεο ππνρξεψλε- 

ηαη ζηε ιήςε φισλ ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαηά πεξίπησζε 

κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα απηά λα έρνπλ δπλαηφ- 

ηεηα πξφζβαζεο ζε ζέζε εξγαζίαο, λα αζθνχλ απηή 

θαη λα εμειίζζνληαη, θαζψο θαη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο 

ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, εθφζνλ ηα κέηξα απηά 

δελ ζπλεπάγνληαη δπζαλάινγε επηβάξπλζε γηα ηνλ εξ- 

γνδφηε. Δελ ζεσξείηαη δπζαλάινγε ε επηβάξπλζε, φηαλ 

αληηζηαζκίδεηαη επαξθψο απφ κέηξα πξνζηαζίαο πνπ 

ιακβάλνληαη ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο ππέξ 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ή ρξφληα πάζεζε. 

Άοθοξ 6 

Δικαιξλξγημέμη διατξοεςική 

μεςαυείοιρη λόγχ ηλικίαπ 

(άοθοξ 6 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/78/ΔΙ) 

1. Ηαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 2, δελ ζπληζηά δηά- 

θξηζε ε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε 

ιφγσ ειηθίαο, εθφζνλ ε κεηαρείξηζε απηή πξνβιέπεηαη 

ζην λφκν πξνο εμππεξέηεζε ζθνπψλ ηεο πνιηηηθήο ηεο 

απαζρφιεζεο, ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο επαγγει- 

καηηθήο θαηάξηηζεο, ηα δε κέζα επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ 

απηψλ είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία. 

Ε αλσηέξσ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε κπνξεί ηδίσο λα 

πεξηιακβάλεη: 

α) ηελ θαζηέξσζε εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηφζν γηα ηελ 

πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε φζν γηα ηελ απαζρφιεζε θαη εξγαζία, ζπκπε- 

ξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ απφιπζεο θαη ακνηβήο, γηα 

ηνπο λένπο, ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο 

πνπ ζπληεξνχλ άιια πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα επλν- 

είηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε ή λα εμαζθαιίδεηαη 

ε πξνζηαζία ηνπο, 

β) ηνλ θαζνξηζκφ ειάρηζησλ νξίσλ ειηθίαο, επαγγει- 

καηηθήο εκπεηξίαο ή αξραηφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε γηα 

ηελ πξφζβαζε ζε απηήλ ή ζε νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απαζρφιεζε, 

γ) ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ηελ 

πξφζιεςε, κε βάζε ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο ή ηελ αλάγθε εχινγεο 

πεξηφδνπ απαζρφιεζεο πξηλ απφ ηε ζπληαμηνδφηεζε. 

2. Ηαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 2, δελ ζπληζηά δηά- 

θξηζε ιφγσ ειηθίαο, φζνλ αθνξά ζηα επαγγεικαηηθά ζπ- 

ζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν θαζνξηζκφο ειηθίαο 

γηα ηελ έληαμε ή ηελ απνδνρή, ζε παξνρέο ζπληαμην- 

δφηεζεο ή αλαπεξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

θαζνξηζκνχ γηα ηα θαζεζηψηα απηά δηαθνξεηηθνχ νξίνπ 

ειηθίαο γηα εξγαδφκελνπο ή γηα νκάδεο ή θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ θαη ηεο ρξήζεο ζην πιαίζην ησλ ζπζηε- 

κάησλ απηψλ θξηηεξίσλ ειηθίαο ζηνπο αλαινγηζηηθνχο 

ππνινγηζκνχο, ππφ ηνλ φξν φηη απηφ δελ θαηαιήγεη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ. 

Άοθοξ 7 

Ηεςική δοάρη και ειδικά μέςοα 

(άοθοα 5 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/43/ΔΙ, 7 

ςηπ Ξδηγίαπ 2000/78/ΔΙ) 

1. Δελ ζπληζηά δηάθξηζε ε ιήςε ή ε δηαηήξεζε εηδηθψλ 

κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ή ηελ αληηζηάζκηζε κεην- 

λεθηεκάησλ, ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ 

ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, 

ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζε- 

μνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηε- 

ξηζηηθψλ θχινπ. 

2. Δελ ζπληζηά δηάθξηζε, φζνλ αθνξά ηα άηνκα κε 

αλαπεξία ή ρξφληα πάζεζε ε ζέζπηζε ή ε δηαηήξεζε 

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη 

ηεο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο ή κέηξσλ πνπ απν- 

βιέπνπλ ζηε δεκηνπξγία ή ηε δηαηήξεζε πξνυπνζέζεσλ 

ή δηεπθνιχλζεσλ γηα ηε δηαθχιαμε ή ηελ ελζάξξπλζε 

ηεο έληαμήο ηνπο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία. 
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ΙΔΤΑΚΑΘΞ Γ' 
ΟΠΞΡΑΡΘΑ 

Άοθοξ 8 

Οαοξυή ποξρςαρίαπ 

(άοθοα 7 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/43/ΔΙ, 9 ςηπ Ξδηγίαπ 

2000/78/ΔΙ και 3 ςηπ Ξδηγίαπ 2014/54/ΔΔ) 

1. Οε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κε- 

ηαρείξηζεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο δξάζεο, παξέρεηαη 

ζηνλ βιαπηφκελν, πέξαλ ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, 

πξνζηαζία θαη ππφ ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 24 έσο θαη 27 

ηνπ Ηψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο (N. 2690/1999 Α 45). 

2. Ε ιήμε ηεο ζρέζεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπληε- 

ιέζηεθε ε πξνζβνιή, δελ απνθιείεη ηελ πξνζηαζία απφ 

παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

3. Κνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή νξγαλψζεηο ζπκπεξη- 

ιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ ζπλ- 

δηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ έρνπλ ζθνπφ κεηαμχ 

άιισλ ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξε- 

ζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο 

πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηά- 

ζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή 

ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχ- 

νπλ ηνλ βιαπηφκελν ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη λα 

ηνλ εθπξνζσπνχλ ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο 

αξρήο ή δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο 

παξαζρεζεί ε ζπλαίλεζή ηνπ κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγ- 

γξαθν φπνπ απαηηείηαη ή ηδησηηθφ έγγξαθν, ην νπνίν 

θέξεη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

4. Πα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 κπνξνχλ 

λα αζθνχλ πξφζζεηε παξέκβαζε ζχκθσλα κε ηα άξ- 

ζξα 80 θαη επφκελα Ηψδηθα Ννιηηηθήο Δηθνλνκίαο θαη 

113 θαη επφκελα ηνπ Ηψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηθνλνκίαο. 

Οηελ πεξίπησζε απηή ηα σο άλσ λνκηθά πξφζσπα δελ 

ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή παξαβφινπ, φπνπ απηφ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Άοθοξ 9 

Βάοξπ απξδείνεχπ 

(άοθοα 8 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/43/ΔΙ, 10 

ςηπ Ξδηγίαπ 2000/78/ΔΙ) 

1. ηαλ ν βιαπηφκελνο πξνβάιιεη φηη δελ ηεξήζεθε 

ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη απνδεηθλχεη ελψπηνλ 

δηθαζηεξίνπ ή αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο πξαγκαηη- 

θά γεγνλφηα απφ ηα νπνία κπνξεί λα ζπλαρζεί άκεζε 

ή έκκεζε δηάθξηζε, ην αληίδηθν κέξνο ή ε δηνηθεηηθή 

αξρή θέξεη ην βάξνο λα απνδείμεη ζην δηθαζηήξην, φηη 

δελ ζπλέηξεμαλ πεξηζηάζεηο πνπ ζπληζηνχλ παξαβίαζε 

ηεο αξρήο απηήο. 

2. Ε ξχζκηζε ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ δελ ηζρχεη 

ζηελ πνηληθή δίθε. 

3. Ε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηζρχεη θαη ζηελ πεξί- 

πησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 

Άοθοξ 10 

Οοξρςαρία έμαμςι αμςιμέςοχμ 

(άοθοξ 9 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/43/ΔΙ, 

άοθοξ 11 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/78/ΔΙ) 

Ε θαηά ην άξζξν 8 πξνζηαζία θαηαιακβάλεη θαη 

απφιπζε ή δπζκελή, ελ γέλεη, κεηαρείξηζε πξνζψπνπ, 

ε νπνία εθδειψλεηαη σο αληίκεηξν ζε θαηαγγειία ή αί- 

ηεκα παξνρήο έλλνκεο πξνζηαζίαο, γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

Άοθοξ 11 

Ισοώρειπ 

(άοθοα 15 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/43/ΔΙ, 17 

ςηπ Ξδηγίαπ 2000/78/ΔΙ) 

1. πνηνο, θαηά ηε ζπλαιιαθηηθή δηάζεζε αγαζψλ ή 

παξνρή ππεξεζηψλ ζην θνηλφ, παξαβηάδεη ηελ θαηά ηνλ 

παξφληα λφκν απαγφξεπζε ηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξη- 

ζεο γηα ιφγνπο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή 

άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειη- 

θίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιη- 

θνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ 

θχινπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έμη (6) κελψλ κέρξη ηξηψλ 

(3) εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ρηιίσλ (1.000) έσο πέληε 

ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Μη πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξνχζα παξάγξαθν δηψθνληαη απηεπαγγέιησο. 

2. Ε θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Ιέ- 

ξνπο δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, 

εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβν- 

ιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή 

ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο 

θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηε- 

ηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, απφ πξφζσπν πνπ ελεξ- 

γεί σο εξγνδφηεο θαζ' νπνηνδήπνηε ζηάδην πξφζβαζεο 

ζηελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε, θαηά ηε ζχλαςε ή 

άξλεζε ζχλαςεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ή ζηε δηάξθεηα, 

ιεηηνπξγία, εμέιημε ή ιχζε απηήο ζπληζηά παξαβίαζε ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ νπνία επηβάιινληαη απφ 

ην Οψκα Γπηζεψξεζεο Γξγαζίαο (ΟΓΝΓ) νη δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ N. 3996/2011 (Α' 170). 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ Δ' 

ΟΠΞΩΗΖΡΖ ΖΡ ΑΠΥΖΡ ΘΡΖΡ ΛΔΑΥΔΘΠΘΡΖΡ 

Άοθοξ 12 

Ρσμεκςίμηρη ςηπ αουήπ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ 

Ηαηά ηε ζχληαμε θαη εθαξκνγή λνκνζεηηθψλ, θαλνλη- 

ζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ή πξάμεσλ, πνιηηηθψλ 

θαη δξάζεσλ ζηα πεδία εθαξκνγήο ηνπ Ιέξνπο Α' ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ιακβάλεηαη ηδηαηηέξσο ππφςε ε αξρή 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ιέξνπο Α'. 

Άοθοξ 13 

Ιξιμχμικόπ διάλξγξπ 

(άοθοα 11 και 12 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/43/ΔΙ, 

13 και 14 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/78/ΔΙ και 5 

ςηπ Ξδηγίαπ 2014/54/ΔΔ) 

1. Πν Ηξάηνο ελζαξξχλεη ην δηάινγν κεηαμχ ησλ θνη- 

λσληθψλ εηαίξσλ, θαζψο θαη ην δηάινγν κε ηηο κε θπ- 

βεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο έρνπλ σο θαηαζηαηηθφ 

ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θπιήο, 

ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγη- 

θψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο 

ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιη- 

ζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, κε ζηφρν 

ηελ πξναγσγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο 
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ίζεο κεηαρείξηζεο ζην πιαίζην ησλ ζθνπψλ ηνπ παξφ- 

ληνο λφκνπ. 

2. Ε Μηθνλνκηθή θαη Ηνηλσληθή Γπηηξνπή, ζην πιαίζην 

ηεο απνζηνιήο ηεο γηα ηε δηεμαγσγή θνηλσληθνχ δηαιφ- 

γνπ γηα ηε γεληθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα γηα 

ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ελζαξξχλεη ην δηάινγν 

κε ηηο νξγαλψζεηο - κέιε ηεο, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσ- 

ζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Γηδηθφηεξα, ε Μηθνλν- 

κηθή θαη Ηνηλσληθή Γπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 3 ηνπ 

Οπληάγκαηνο θαη ηνπ N. 2232/1994 (Α' 140): 

α. Δηαζθαιίδεη ην δηάινγν κε αληηπξνζσπεπηηθέο νξ- 

γαλψζεηο θαη κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο 

έρνπλ σο θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ 

ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, 

ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζε- 

μνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηε- 

ξηζηηθψλ θχινπ. 

β. Ιεξηκλά γηα ηελ επξχηεξε δεκνζηφηεηα ηεο ζρε- 

ηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ, πνπ ιακβάλνληαη ζε 

εζληθφ ή ηνπηθφ επίπεδν, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ 

ηνπ Ιέξνπο Α' ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

γ. Οπληάζζεη εηήζηα έθζεζε, ε νπνία θαηαγξάθεη ηηο 

εμειίμεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ηηο δξάζεηο 

δεκνζηφηεηαο πνπ αλαιήθζεθαλ. 

δ. Οηελ έθζεζε απηή, απεπζχλεη επίζεο πξνηάζεηο ζηελ 

Ηπβέξλεζε θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα ηελ πξν- 

ψζεζε ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηε ιήςε 

κέηξσλ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ. 

Άοθοξ 14 

Τξοέαπ ποξώθηρηπ ςηπ αουήπ 

ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ 

(άοθοα 13 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/43/ΔΙ και 4 

ςηπ Ξδηγίαπ 2014/54/ΔΔ) 

1. Φνξέαο παξαθνινχζεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο εθαξ- 

κνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπ- 

ιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαιν- 

γηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο 

ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιη- 

ζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο θαη θαηά ηνπο νξηζκνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ 

ζηνλ ηδησηηθφ, ζην δεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα 

νξίδεηαη ν Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε. 

2. Οπληζηψληαη ζηνλ Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε δέθα (10) 

ζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 3094/2003, φπσο έρεη ηξν- 

πνπνηεζεί θαη ηζρχεη, γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηεο Αξρήο θαηά ην παξφλ άξζξν. 

Άοθοξ 15 

Αουέπ και Σπηοερίεπ για ςημ επξπςεία 

και ποξώθηρη ςηπ αουήπ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ 

1. Μη αλεμάξηεηεο αξρέο ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο θχ- 

ξηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη 

πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηή- 

ησο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφ- 

ληαο πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θα- 

ηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο 

ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο 

θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ιέξνπο Α' ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2. Ε Γεληθή Γξακκαηεία Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ ηνπ Ρπνπξγείνπ Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, ζην πιαίζην ησλ αξκν- 

δηνηήησλ ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξί- 

ζεσλ κεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, επί ζρεηηθψλ, δε, ζεκάησλ 

ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηα Ρπνπξγεία 

θαη ην δηάινγν κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. 

3. Ε Δηεχζπλζε Ηνηλσληθήο Νξνζηαζίαο θαη Ηνηλσληθήο 

Οπλνρήο ηνπ Ρπνπξγείνπ Γξγαζίαο, Ηνηλσληθήο Αζθάιη- 

ζεο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο εθ ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηεο, κεηαμχ άιισλ, παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ 

πνιηηηθψλ θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο, κεξηκλά γηα ηελ ελε- 

κέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

εξγνδνηψλ γηα ηα δεηήκαηα ησλ δηαθξίζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο εξγαζίαο, ππνζηεξίδεη επηζηεκνληθά ην Οψκα Γπηζε- 

ψξεζεο Γξγαζίαο θαη ελ γέλεη ζπλεξγάδεηαη κε ζπλαξκφ- 

δηα Ρπνπξγεία θαη θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, νη πέληε (5) ζέζεηο πνπ ζπζηάζεθαλ κε ην 

άξζξν 19 παξ. 4 ηνπ N. 3304/2005 κεηαθέξνληαη απην- 

δηθαίσο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ 

ζηελ Δηεχζπλζε Ηνηλσληθήο Νξνζηαζίαο θαη Ηνηλσληθήο 

Οπλνρήο ηνπ Ρπνπξγείνπ Γξγαζίαο, Ηνηλσληθήο Αζθάιη- 

ζεο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

4. Γπί ζεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο νη Δηεπζχλζεηο 

Ιεηαλαζηεπηηθήο Ννιηηηθήο ηνπ Ρπνπξγείνπ Γζσηεξη- 

θψλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Γπξσπατθψλ θαη 

Δηεζλψλ Θεκάησλ ηνπ Ρπνπξγείνπ Ναηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, Αλάπηπμεο Ινλάδσλ Ργείαο ηνπ 

Ρπνπξγείνπ Ργείαο, Φνξνινγίαο Γηζνδεκάησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ Ρπνπξγείνπ Μηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Γκπνξίνπ θαη Νξνζηαζίαο Ηαηαλαισ- 

ηή ηνπ Ρπνπξγείνπ Μηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζπκβάι- 

ινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

Άοθοξ 16 
Ρσμεογαρία τξοέχμ 

Μ, θαηά ην άξζξν 14 ηνπ Ιέξνπο Α' ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, θνξέαο πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρεί- 

ξηζεο, θαζψο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 15, ζπλεξ- 

γάδνληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κε ηελ Μηθνλνκηθή θαη 

Ηνηλσληθή Γπηηξνπή, ηηο ηξηηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ 

ηνκέα, ηελ Αλψηαηε Δηνίθεζε Γλψζεσλ Δεκνζίσλ Ρπαι- 

ιήισλ (Α.Δ.Γ.Δ.Ρ), ηελ Γεληθή Οπλνκνζπνλδία Γξγαηψλ 

Γιιάδνο (ΓΓ.Ο.Γ.Γ), θαζψο θαη ηηο ελψζεηο ησλ εξγνδν- 

ηψλ, ην Οχλδεζκν Γπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΟΓΒ), 

ηε Γεληθή Οπλνκνζπνλδία Γπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ 

θαη Γκπφξσλ Γιιάδαο (ΓΟΓΒΓΓ), ηελ Γιιεληθή Οπλνκν- 

ζπνλδία Γκπνξίνπ θαη Γπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΓΟΓΓ) θαη ην 

Οχλδεζκν Γιιεληθψλ Πνπξηζηηθψλ Γπηρεηξήζεσλ (ΟΓΠΓ), 
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ην Γζληθφ Ηέληξν Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Γ.Η.Η.Α), ην 

Γζληθφ Ηέληξν Ηνηλσληθψλ Γξεπλψλ (ΓΗΗΓ), ην Ηέληξν 

Έξεπλαο Θεκάησλ Ζζφηεηαο (Η.Γ.Θ.Ζ), ην Ηέληξν Γιέγ- 

ρνπ θαη Νξφιεςεο Κνζεκάησλ (ΗΓΓΘΝΚΜ), ηελ Ηεληξηθή 

Έλσζε Δήκσλ Γιιάδαο, ηελ Έλσζε Νεξηθεξεηψλ Γιιά- 

δαο (ΓΚΝΓ), θαζψο θαη κε θνξείο θαη νξγαλψζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή 

άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειη- 

θίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιη- 

θνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ 

θχινπ, κε ζηφρν ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ πξναγσγή 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζην πιαίζην ησλ ζθνπψλ 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άοθοξ 17 

Δμημέοχρη και διάδξρη πληοξτξοιώμ 

(άοθοα 10 ςηπ Ξδηγίαπ 2000Λ3/ΔΙ, 

12 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/78/ΔΙ και 6 

ςηπ Ξδηγίαπ 2014/54/ΔΔ) 

1. Μη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο νθείινπλ λα ελεκε- 

ξψλνπλ ηα κέιε ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηεο εθαξκν- 

γήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, θαζψο θαη γηα ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζην πιαίζην ησλ ζθνπψλ 

ηνπ Ιέξνπο Α ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2. Μη εξγνδφηεο, θαζψο θαη νη ππεχζπλνη γηα ζέκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ 

ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη λα 

παξέρνπλ ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζην πιαίζην άζθεζεο 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θνξέα πξνψζεζεο ηεο αξρήο 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ επνπηείαο ηνπ 

άξζξνπ 15, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ιέξνπο Α ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ Δ' 
ΚΞΘΟΔΡ ΔΘΑΑΝΔΘΡ 

Άοθοξ 18 

Πν άξζξν 1 ηνπ N. 3094/2003 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άξζξν 1 

Απνζηνιή 

1. Ε αλεμάξηεηε αξρή Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε έρεη 

σο απνζηνιή ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπη- 

θήο απηνδηνίθεζεο, ησλ Κ.Ν.Δ.Δ. θαη ησλ Κ.Ν.Ζ.Δ., φπσο 

απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηνπ 

παξφληνο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

πνιίηε, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ηελ 

ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο, θαζψο θαη ηδησηψλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, βάζεη ηεο Μδεγίαο 2006/54/ΓΗ, 

φπσο ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε θαη 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο, 

ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγη- 

θψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο 

ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαην- 

ιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, βάζεη 

ησλ Μδεγηψλ 2000/43/ΓΗ, 2000/78/ΓΗ θαη 2014/54/ΓΓ, 

φπσο ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Μ 

Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε έρεη επίζεο, σο απνζηνιή ηνπ 

ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

παηδηνχ θαη νξίδεηαη θνξέαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο, ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφ- 

ζην ηνκέα, ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ 

πξνζψπσλ αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξε- 

ζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο 

πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηά- 

ζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή 

ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 

ηεο Μδεγίαο 2000/43/ΓΗ, ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Μδεγίαο 

2000/78/ΓΗ θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Μδεγίαο 2014/54/ΔΔ. Μ 

Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε νξίδεηαη θαη θνξέαο παξαθνινχ- 

ζεζεο ηεο εθαξκνγήο, ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη αλέιημε θαη ζηηο ζπλζή- 

θεο εξγαζίαο, θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 

7 ηεο Μδεγίαο 2002/73/ΓΗ θαη ηνπ λένπ άξζξνπ 8α ηεο 

Μδεγίαο 76/207/ΓΜΗ. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε νξίδεηαη 

θαη θνξέαο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ζηηο δεκφ- 

ζηεο ππεξεζίεο θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, θαηά 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

ζηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ηελ παξν- 

ρή απηψλ, θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Μδεγίαο 

2004/113/ΓΗ. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε νξίδεηαη θνξέαο 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο, 

ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, ηεο αξρήο ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαη- 

θψλ φζνλ αθνξά: α) ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ απαζρφιεζε, β) ηηο ζπλ- 

ζήθεο θαη ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ακνηβήο θαη γ) ηα επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα θνη- 

λσληθήο αζθάιηζεο, θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 20 ηεο 

Μδεγίαο 2006/54/ΓΗ. 

Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε νξίδεηαη σο Γζληθφο Ιεραλη- 

ζκφο Νξφιεςεο, γηα ηελ πξφιεςε ησλ βαζαληζηεξίσλ 

θαη άιισλ κνξθψλ ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηη- 

θήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 3 θαη 17 ηνπ Νξναηξεηηθνχ Νξσηνθφιινπ, 

ζηε ζχκβαζε θαηά ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ κνξ- 

θψλ ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξη- 

ζεο ή ηηκσξίαο ηεο Γεληθήο Οπλέιεπζεο ησλ Ελσκέλσλ 

Γζλψλ, πνπ πηνζεηήζεθε ζηηο 18 Δεθεκβξίνπ 2002. Μ 

Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε νξίδεηαη σο Γζληθφο Ιεραληζκφο 

Δηεξεχλεζεο Νεξηζηαηηθψλ Απζαηξεζίαο ζηα ζψκαηα 

αζθαιείαο θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηαζηεκάησλ 

θξάηεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ N. 3938/2011. 

2. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε επηθνπξείηαη απφ έμη (6) Βν- 

εζνχο Οπλεγφξνπο. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε αλαζέηεη ζε 

Βνεζνχο Οπλεγφξνπο: α) ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ Οπλεγφξνπ γηα ην Ναηδί, β) ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξη- 

ζεο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο 
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θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ 

ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, 

ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπ- 

αιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηη- 

θψλ θχινπ, γ) ηνπ Γζληθνχ Ιεραληζκνχ Νξφιεςεο γηα 

ηελ πξφιεςε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ κνξθψλ 

ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή 

ηηκσξίαο θαη δ) ηεο παξαθνινχζεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, ηα δε δεηήκαηα εζσηεξηθήο νξγάλσζεο 

γηα ηελ άζθεζε ησλ σο άλσ αξκνδηνηήησλ ηα ξπζκίδεη 

ν Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ N. 3051/2002. Το Βνεζνί Οπλήγνξνη επη- 

ιέγνληαη πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο πνπ δηαζέηνπλ 

πςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη απνιαχνπλ επξείαο 

θνηλσληθήο απνδνρήο. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε θαη νη 

Βνεζνί Οπλήγνξνη δελ επζχλνληαη, δελ δηψθνληαη θαη 

δελ εμεηάδνληαη γηα γλψκε πνπ δηαηχπσζαλ ή πξάμε 

πνπ δηελήξγεζαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο. Δίσμε επηηξέπεηαη θαηφπηλ εγθιήζεσο κφλν γηα 

ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, εμχβξηζε ή παξαβίαζε ηνπ 

απνξξήηνπ». 

Άοθοξ 19 
Πν άξζξν 3 ηνπ N. 3094/2003 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άξζξν 3 

1. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε είλαη αξκφδηνο γηα ζέκαηα 

πνπ αλάγνληαη ζηηο ππεξεζίεο: α) ηνπ Δεκνζίνπ, β) ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α' θαη β' βαζκνχ, 

γ) ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

δ) ησλ θξαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ νξ- 

γαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

ησλ νπνίσλ ηε δηνίθεζε νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Δε- 

κφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο. Γμαηξνχληαη 

νη Πξάπεδεο θαη ην ξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. πνπ 

ζηνλ παξφληα λφκν αλαθέξεηαη ν φξνο «δεκφζηα ππεξε- 

ζία» ή «δεκφζηεο ππεξεζίεο» λννχληαη νη αλαθεξφκελεο 

ζην πξνεγνχκελν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Φπ- 

ζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακ- 

βαλνκέλσλ ησλ ηξαπεδψλ, ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα 

ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ Ννιίηε γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο θαηά 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 απνζηνιήο απηνχ: α) σο 

θνξέα παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, εζλη- 

θήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφ- 

ληαο πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηά- 

ζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή 

ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, βάζεη ησλ Μδεγηψλ 2000/43/ 

ΓΗ θαη 2000/78/ΓΗ, θαζψο θαη 2014/54/εΓ, φπσο ελζσ- 

καηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, β) σο θνξέα γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, βάζεη 

ηνπ N. 3488/2006 πνπ κεηέθεξε ηελ Μδεγία 2002/73/ 

ΓΗ θαη γ) σο θνξέα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξν- 

ψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ 

θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, βάζεη 

ηνπ N. 3896/2010 πνπ κεηέθεξε ηελ Μδεγία 2006/54/ 

ΓΗ. Γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ν 

Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε είλαη αξκφδηνο θαη γηα ζέκαηα 

πνπ αλάγνληαη ζε ηδηψηεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

πνπ πξνζβάιινπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 4. 

Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε, σο Γζληθφο Ιεραληζκφο 

Νξφιεςεο, γηα ηελ πξφιεςε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη 

άιισλ κνξθψλ ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθήο 

κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο, δηελεξγεί έξεπλεο θαη δεκν- 

ζηεχεη εθζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Νξναηξεηηθνχ Νξσηνθφιινπ ζηε Οχκβαζε θαηά ησλ βα- 

ζαληζηεξίσλ θαη άιισλ κνξθψλ ζθιεξήο, απάλζξσπεο 

θαη ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο. 

2. Οηελ αξκνδηφηεηά ηνπ δελ ππάγνληαη νη Ρπνπξγνί 

θαη Ρθππνπξγνί σο πξνο ηηο πξάμεηο πνπ αλάγνληαη ζηε 

δηαρείξηζε ηεο πνιηηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηα ζξεζθεπηηθά 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη δηθαζηηθέο αξρέο, 

νη ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο σο πξνο ηα ζέκαηα, πνπ αθν- 

ξνχλ ηελ εζληθή άκπλα θαη αζθάιεηα, ε Γζληθή Ρπεξεζία 

Νιεξνθνξηψλ, νη ππεξεζίεο ηνπ Ρπνπξγείνπ Γμσηεξηθψλ 

γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηελ εμσηεξηθή πν- 

ιηηηθή ή ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ψξαο, ην Κνκηθφ Οπκ- 

βνχιην ηνπ Ηξάηνπο θαη νη αλεμάξηεηεο αξρέο σο πξνο 

ηελ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπο. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε δελ 

επηιακβάλεηαη ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θξαηηθή 

αζθάιεηα. Δελ ππάγνληαη επίζεο ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε ελεξγεί σο 

θνξέαο πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ ζξεζθεπηηθψλ 

ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, 

ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπ- 

αιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηη- 

θψλ θχινπ βάζεη ησλ Μδεγηψλ 2000/43/εΚ θαη 2000/78/ 

ΓΗ, θαζψο θαη 2014/54/ΓΓ, φπσο ελζσκαηψζεθαλ ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε, θαζψο θαη ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ελεξγεί σο θνξέαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνψ- 

ζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, βάζεη ηνπ 

N. 3896/2010 πνπ κεηέθεξε ηελ Μδεγία 2006/54/ΓΗ). 

3. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε εξεπλά αηνκηθέο δηνηθεηη- 

θέο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ή πιηθέο ελέξγεηεο νξγάλσλ 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα 

ή πξνζβάιινπλ λφκηκα ζπκθέξνληα θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. Ζδίσο εξεπλά ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

φξγαλν δεκφζηαο ππεξεζίαο αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ: 

i) Νξνζβάιιεη, κε πξάμε ή παξάιεηςε, δηθαίσκα ή ζπκ- 

θέξνλ πξνζηαηεπφκελν απφ ην Οχληαγκα θαη ην λφκν, 

ii) αξλείηαη λα εθπιεξψζεη ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε 

πνπ επηβάιιεηαη απφ ηειεζίδηθε ή πξνζσξηλά εθηειεζηή 

δηθαζηηθή απφθαζε, iii) αξλείηαη λα εθπιεξψζεη ζπγθε- 

θξηκέλε ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ 

ή απφ αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, ίλ) ελεξγεί ή παξαιείπεη 

λφκηκε νθεηιφκελε ελέξγεηα, θαηά παξάβαζε ησλ αξ- 

ρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο ή θαηά 

θαηάρξεζε εμνπζίαο. 

4. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε δελ επηιακβάλεηαη ππν- 

ζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ή άιιεο 
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δηθαζηηθήο αξρήο. ηαλ ν Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε ελεξγεί 

σο θνξέαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνψζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη σο Γζληθφο 

Ιεραληζκφο Δηεξεχλεζεο Νεξηζηαηηθψλ Απζαηξεζίαο 

ζηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηα- 

ζηεκάησλ θξάηεζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, επηιακβάλεηαη ππνζέζεσλ πνπ 

εθθξεκνχλ ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ, δηθαζηηθψλ ή εηζαγγε- 

ιηθψλ αξρψλ, έσο ηε δηεμαγσγή ηεο πξψηεο ζπδήηεζεο 

ζην αθξναηήξην ή ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ή έσο 

φηνπ ην αξκφδην δηθαζηήξην ή ε αξκφδηα δηθαζηηθή 

αξρή απνθαλζεί επί αηηήζεσο παξνρήο πξνζσξηλήο 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. 

5. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε κε απφθαζή ηνπ αλαζέηεη 

αξκνδηφηεηεο ζηνπο Βνεζνχο Οπλεγφξνπο, επνπηεχεη 

θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ηνπο. 

Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε, 

ζηελ νπνία εθζέηεη ην έξγν ηεο Αξρήο, παξνπζηάδεη ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ππνζέζεηο θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα 

ηε βειηίσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη αλαγθαίεο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Ε έθζεζε ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ 

Ννιίηε ππνβάιιεηαη ην Ιάξηην θάζε έηνπο ζηνλ Νξφ- 

εδξν ηεο Βνπιήο, ζπδεηείηαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνλ Ηαλνληζκφ ηεο Βνπιήο θαη δεκνζηεχεηαη ζε εηδηθή 

έθδνζε ηνπ Γζληθνχ Πππνγξαθείνπ. Μ Οπλήγνξνο ηνπ 

Ννιίηε κπνξεί λα ππνβάιιεη ζηνλ Νξσζππνπξγφ, ηνλ 

Νξφεδξν ηεο Βνπιήο θαη λα θνηλνπνηεί ζηνλ θαηά πε- 

ξίπησζε αξκφδην Ρπνπξγφ, εηδηθέο εθζέζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε δηελεξγεί έξεπλεο θαη δεκνζη- 

εχεη εηδηθέο εθζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πξνψζε- 

ζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, 

εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβν- 

ιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή 

ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο 

θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηε- 

ηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ. 

Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε, σο Γζληθφο Ιεραληζκφο 

Δηεξεχλεζεο Νεξηζηαηηθψλ Απζαηξεζίαο ζηα ζψκαηα 

αζθαιείαο θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηαζηεκάησλ 

θξάηεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ N. 3938/2011 

δηελεξγεί έξεπλεο, κεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ επί ζρεηηθψλ ζεκάησλ 

θαη δεκνζηεχεη εηδηθέο εθζέζεηο. Μη εθζέζεηο απηέο πεξη- 

ιακβάλνπλ θαη εηζεγήζεηο κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ απζαηξεζίαο ζηα 

ζψκαηα αζθαιείαο θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηαζηε- 

κάησλ θξάηεζεο θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλαπιεξσηή 

Ρπνπξγφ Γζσηεξηθψλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηε- 

ζεο, αξκφδην γηα ζέκαηα Νξνζηαζίαο ηνπ Ννιίηε, ζηνλ 

Ρπνπξγφ Καπηηιίαο θαη Κεζησηηθήο Ννιηηηθήο θαη ζηνλ 

Ρπνπξγφ Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δη- 

θαησκάησλ. 

6. Οην πιαίζην ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 

1 απνζηνιήο ηνπ σο θνξέα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξη- 

ζεο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή 

άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειη- 

θίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιη- 

θνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ 

θχινπ, θαζψο θαη ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη πέξαλ ησλ 

ινηπψλ θαηά ηνλ παξφληα λφκν αξκνδηνηήησλ ηνπ, ν 

Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε: 

α) παξέρεη ζπλδξνκή πξνο ηα ζχκαηα δηαθξίζεσλ 

ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσ- 

γήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο, 

νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχ- 

ινπ, θαζψο θαη ιφγσ θχινπ δηακεζνιαβψληαο κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αξρήο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. Γθφζνλ ε δηακεζνιάβεζε απηή δελ επηθέξεη 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, ν Οπλήγνξνο ηνπ Ννιί- 

ηε δηαβηβάδεη ην πφξηζκά ηνπ ζηνλ θαζ' χιελ αξκφδην 

θνξέα γηα ηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο ή θαη θπξσηηθήο 

αξκνδηφηεηαο, ν νπνίνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά 

ηνλ Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε, 

β) δηελεξγεί έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο δηαθξίζεηο ζχκθσ- 

λα κε ην άξζξν 4, 

γ) δεκνζηεχεη εηδηθέο εθζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαη εηζεγή- 

ζεηο κέηξσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ, 

δ) δηαηππψλεη γλψκε, απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ εξσ- 

ηήκαηνο άιιεο δεκφζηαο αξρήο, σο πξνο ηελ εξκελεία 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ε) αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θαη ζπλεξγάδεηαη κε 

νκφινγνπο θνξείο ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Γπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη κε αξκφδηνπο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο, 

φπσο ζε ζέκαηα δηαθξίζεσλ θχινπ κε ην Γπξσπατθφ 

Ζλζηηηνχην γηα ηελ Ζζφηεηα ησλ Φχισλ πνπ έρεη ζπζηα- 

ζεί κε ηνλ Ηαλνληζκφ (ΓΗ) 1922/2006 ηνπ Γπξσπατθνχ 

Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 20ήο Δεθεκβξίνπ 

2006 (ΓΓ L 403), ή ζε εξγαζηαθά ζέκαηα κε ππεξεζίεο ζε 

επίπεδν Γπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο Your Europe, SOLVIT, 

EURES θαη ην δίθηπν Enterprise Europe Network, 

ζη) ζπλεξγάδεηαη κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ ηνπ Ρπνπξγείνπ Δηθαη- 

νζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, κε 

ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ζζφηεηαο ησλ Φχισλ ηνπ Ρπνπξ- 

γείνπ Γζσηεξηθψλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

κε ην Ρπνπξγείν Γξγαζίαο, Ηνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πξνο 

ελεκέξσζε θαη δηάδνζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφ- 

κνπ θαη γηα ηε δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ επηκνξθσηηθψλ 

εθδειψζεσλ». 

Άοθοξ 20 

Πν άξζξν 4 ηνπ N. 3094/2003 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άξζξν 4 

1. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε επηιακβάλεηαη θάζε ζέ- 

καηνο πνπ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, χζηεξα απφ 

ελππφγξαθε αλαθνξά θάζε άκεζα ελδηαθεξφκελνπ 

θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσο πξνζψπσλ. 

Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε δέρεηαη επίζεο αλαθνξέο απφ 
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θάζε άκεζα ελδηαθεξφκελν παηδί ή ηνλ αζθνχληα ηε γν- 

ληθή κέξηκλα ή ζπγγελή θαη' επζεία γξακκή ή εθ πιαγίνπ 

έσο ην δεχηεξν βαζκφ, ηνλ επίηξνπν ή ηνλ πξνζσξηλφ 

επίηξνπν, θαζψο θαη απφ ηξίην πξφζσπν πνπ έρεη άκεζε 

αληίιεςε παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, σο 

παηδί λνείηαη φπνηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην 

φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

2. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε δχλαηαη λα επηιεθζεί ππν- 

ζέζεσλ απηεπαγγέιησο. Δχλαηαη, επίζεο, λα κελ αλα- 

θνηλσζεί ην φλνκα θαη ηα άιια πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ θαηέζεζε αλαθνξά, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εθφζνλ ην δεηήζεη εγγξάθσο 

ν ίδηνο ν ελδηαθεξφκελνο θαη εθφζνλ ε δηεξεχλεζε ηεο 

αλαθνξάο είλαη δπλαηή ρσξίο αλαθνίλσζε ηνπ νλφκα- 

ηνο. Αλ εθ ησλ πξαγκάησλ ε δηεξεχλεζε δελ είλαη δπλαηή 

ρσξίο αλαθνίλσζε ηνπ νλφκαηνο, ν ελδηαθεξφκελνο εη- 

δνπνηείηαη φηη ε αλαθνξά ηνπ ζα ηεζεί ζην αξρείν, εθφ- 

ζνλ ν ίδηνο δελ ζπλαηλέζεη εγγξάθσο ζηελ αλαθνίλσζε 

ηνπ νλφκαηφο ηνπ. 

3. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε δελ επηιακβάλεηαη πεξη- 

πηψζεσλ, θαηά ηηο νπνίεο ε δηνηθεηηθή ελέξγεηα έρεη γελ- 

λήζεη δηθαηψκαηα ή έρεη δεκηνπξγήζεη επλντθέο θαηαζηά- 

ζεηο ππέξ ηξίησλ, πνπ αλαηξέπνληαη κφλν κε δηθαζηηθή 

απφθαζε, εθηφο εάλ πξνθαλψο ζπληξέρεη παξαλνκία 

ή έρνπλ ζρέζε θαηά ην θχξην αληηθείκελφ ηνπο κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

4. Ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο αθφ- 

ηνπ ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ησλ ελεξ- 

γεηψλ ή παξαιείςεσλ γηα ηηο νπνίεο πξνζθεχγεη ζηνλ 

Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε, θαηαρσξείηαη δε ζε εηδηθφ κεηξψν. 

Ε ππνβνιή ηεο αλαθνξάο δελ αλαζηέιιεη ηηο πξνβιε- 

πφκελεο απφ ην λφκν πξνζεζκίεο γηα ηελ άζθεζε ελ- 

δίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηελ 

παξάιιειε αίηεζε ζεξαπείαο, ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο 

ή ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε 

κπνξεί, πξνηνχ επηιεθζεί ηεο ππνζέζεσο, λα δεηήζεη 

απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα αζθήζεη δηνηθεηηθή πξνζθπ- 

γή. Οε πεξίπησζε πνπ αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή, 

ν Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε δελ επηιακβάλεηαη ηνπ ζέκαηνο 

πξηλ απνθαζίζεη ην αξκφδην φξγαλν ή παξέιζεη άπξαθηε 

πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπ- 

γήο. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε κπνξεί λα ζέηεη ζην αξρείν 

αλαθνξά πνπ θξίλεηαη πξνδήισο αφξηζηε, αβάζηκε ή 

αζθείηαη θαηά ηξφπν θαηαρξεζηηθφ ή θαηά παξάβαζε ηεο 

αξρήο ηεο θαιήο πίζηεο. ηαλ ν Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε 

ελεξγεί σο θνξέαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνψ- 

ζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή 

άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειη- 

θίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιη- 

θνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ 

θχινπ, θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1, επηιακ- 

βάλεηαη ππνζέζεσλ εθφζνλ ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη 

κέζα ζε δψδεθα (12) κήλεο αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο 

έιαβε πιήξε γλψζε ησλ ελεξγεηψλ ή παξαιείςεσλ γηα 

ηηο νπνίεο πξνζθεχγεη ζηνλ Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε. 

5. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε δχλαηαη θαηά ηελ έξεπ- 

λα ησλ ππνζέζεσλ λα δεηεί ηε ζπλδξνκή ηνπ Οψκαηνο 

Γπηζεσξεηψλ - Γιεγθηψλ Δεκφζηαο Δηνίθεζεο ή άιισλ 

ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ηεο Δηνίθεζεο. Μ Οπλήγνξνο ηνπ 

Ννιίηε κπνξεί λα δεηεί απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θάζε 

πιεξνθνξία, έγγξαθν ή άιιν ζηνηρείν γηα ηελ ππφζε- 

ζε, λα εμεηάδεη πξφζσπα, λα ελεξγεί απηνςία θαη λα 

παξαγγέιιεη πξαγκαηνγλσκνζχλε. Ηαηά ηελ εμέηαζε 

εγγξάθσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηε δη- 

άζεζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, δελ κπνξεί λα αληηηαρζεί 

ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο σο απνξξήησλ, εθηφο εάλ αθν- 

ξνχλ ηελ εζληθή άκπλα, ηελ θξαηηθή αζθάιεηα θαη ηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ρψξαο. ιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο 

νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ηελ έξεπλα. Ε 

κε ζχκπξαμε δεκφζηαο ππεξεζίαο ζηε δηεμαγσγή ηεο 

απνηειεί αληηθείκελν εηδηθήο έθζεζεο ηνπ Οπλεγφξνπ 

ηνπ Ννιίηε πξνο ηνλ θαζ' χιελ αξκφδην Ρπνπξγφ. Γηα 

ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξε- 

ζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο 

πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηά- 

ζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή 

ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, θαζψο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξη- 

ζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, ν Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε κπνξεί 

λα δεηεί, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλν έγγξαθφ ηνπ, απφ ηδη- 

ψηε πνπ θαηνλνκάδεηαη ζηελ αλαθνξά, έγγξαθα ή άιια 

ζηνηρεία γηα ηελ ππφζεζε. Πα ζηνηρεία απηά παξέρνληαη 

εθφζνλ δελ παξαβηάδεηαη ε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Μ Οπλήγνξνο ηνπ 

Ννιίηε ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίδεη ην πξνζσπηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ απφξξεην ησλ ηδησηψλ θαη λα κε δεκν- 

ζηνπνηεί ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα θαηαζηήζνπλ δπλαηφ 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο. Αλ ηδηψηεο αξλείηαη λα παξά- 

ζρεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ν Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε 

κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή δεκφζηαο ππεξεζίαο ή 

επαγγεικαηηθνχ ζπιιφγνπ θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαη 

ηεο εηζαγγειηθήο αξρήο. 

Ηαηαγγειίεο ή πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε δε- 

κφζηα αξρή ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ 

δηαβηβάδνληαη απφ απηήλ ζην Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε. 

Δεκφζηεο ππεξεζίεο κε αξκνδηφηεηα επηζεψξεζεο, 

ειέγρνπ ή επηβνιήο θπξψζεσλ επί ηδησηψλ, φπσο νη 

θαηά ηφπν Γπηζεσξήζεηο Γξγαζίαο ηνπ Οψκαηνο Γπηζε- 

ψξεζεο Γξγαζίαο επί εξγνδνηψλ, ή Κ.Ν.Δ.Δ., θαζψο θαη 

επαγγεικαηηθνί, επηζηεκνληθνί ζχιινγνη ή επηκειεηήξηα 

ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο πεηζαξρηθήο ή θαη θπξσηηθήο 

αξκνδηφηεηαο επί κειψλ ηνπο, εθφζνλ παξαιακβάλνπλ 

θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφ- 

κνπ, πξνβαίλνπλ ζηελ θαηά λφκν δηεξεχλεζή ηνπο θαη 

ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ηνλ Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε ηφζν 

θαηά ηελ παξαιαβή θάζε θαηαγγειίαο φζν θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηεξεπλεηηθψλ θαη ηπρφλ θπξσηηθψλ 

ηνπο ελεξγεηψλ. 

Μη σο άλσ θνξείο νθείινπλ λα επηιακβάλνληαη ζρε- 

ηηθψλ θαηαγγειηψλ θαη κεηά απφ παξαγγειία ηνπ Οπ- 

λεγφξνπ ηνπ Ννιίηε, ζηνλ νπνίν ππνβάιινπλ ηα απν- 

ηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, επηθπιαζζφκελεο, ζε 

θάζε πεξίπησζε, ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ 

Ννιίηε πξνο ηδίαλ έξεπλα θαη δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ 

πνξίζκαηνο επί ηεο θαηαγγειίαο. 
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Πν δηαηαθηηθφ ηνπ πνξίζκαηνο απηνχ ππνρξενχληαη 

λα πινπνηήζνπλ νη σο άλσ θνξείο ζην πιαίζην ησλ πεη- 

ζαξρηθψλ ή θπξσηηθψλ ηνπο αξκνδηνηήησλ. Απφθιηζε 

απφ ην δηαηαθηηθφ ηνπ πνξίζκαηνο επηηξέπεηαη κφλν κε 

παξάζεζε πιήξνπο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο. 

6. Ιεηά ην πέξαο ηεο έξεπλαο ν Οπλήγνξνο ηνπ Ννιί- 

ηε, εθφζνλ ην απαηηεί ε θχζε ηεο ππφζεζεο, κπνξεί λα 

ζπληάζζεη πφξηζκα ην νπνίν γλσζηνπνηεί ζηνλ θαζ' χιελ 

αξκφδην Ρπνπξγφ θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, δηακεζν- 

ιαβεί δε κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηνπ πνιίηε. 

Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε ζηηο πξνηάζεηο ηνπ πξνο 

ηηο ππεξεζίεο κπνξεί λα ζέηεη πξνζεζκία, κέζα ζηελ 

νπνία νθείινπλ λα ηνλ ελεκεξψζνπλ γηα ηηο ελέξγεηεο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηάζεψλ ηνπ ή 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ απνδνρή ηνπο. 

Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε κπνξεί λα δεκνζηνπνηήζεη ηε 

κε απνδνρή ησλ πξνηάζεψλ ηνπ, εθφζνλ θξίλεη φηη δελ 

αηηηνινγείηαη επαξθψο. 

7. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε, φηαλ ε αλαθνξά ζηξέθε- 

ηαη θαηά ηδηψηε, πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο ελδεηθλπφκελεο 

ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ ηα πξνβιήκα- 

ηα πνπ έρνπλ ηεζεί ππφςε ηνπ θαη πξνηείλεη θάζε αλα- 

γθαίν κέηξν γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ παηδηνχ. Γηδηθφηεξα, φηαλ νη ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πξνζβάιινπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηα αλαγθαία νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά κέ- 

ηξα. Πν λνκηθφ πξφζσπν ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη 

ηνλ Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε γηα ηα κέηξα πνπ έρεη ιάβεη ή 

πξνηίζεηαη λα ιάβεη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ έρεη 

ηαρζεί. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε κπνξεί λα δεκνζηνπνη- 

ήζεη ηε κε απνδνρή ησλ πξνηάζεσλ ηνπ, εθφζνλ θξίλεη 

φηη δελ αηηηνινγείηαη επαξθψο. 

8. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε ελεκεξψλεη ζε θάζε πεξί- 

πησζε ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ ηχρε ηεο ππνζέζεψο 

ηνπ. 

9. Πν πξνζσπηθφ ηεο Αξρήο ππέρεη θαζήθνλ ερεκχζεηαο 

γηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε 

ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη είλαη απφξξεηα ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή εμαηξνχληαη απφ ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα, θαηά ηνλ Ηψδηθα 

Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη θάζε άιιε ζπλαθή δηάηαμε. 

10. Θεηηνπξγφο ή ππάιιεινο ν νπνίνο αξλείηαη λα 

ζπλεξγαζζεί κε ηνλ Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε κε ζθνπφ λα 

παξαθσιχζεη ή λα απνηξέςεη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν (2) εηψλ. Ε πνηληθή 

δίσμε αζθείηαη κφλν εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή έθζεζε 

απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή πξνο ηνλ αξκφδην Γηζαγγειέα. 

11. Άξλεζε ιεηηνπξγνχ ή ππαιιήινπ ή κέινπο δηνίθε- 

ζεο λα ζπλεξγαζζεί κε ηνλ Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε, θαηά 

ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξά- 

πησκα παξάβαζεο θαζήθνληνο, γηα δε ηα κέιε δηνίθεζεο 

ιφγν αληηθαηάζηαζήο ηνπο. 

Αλ θαηά ηελ έξεπλα δηαπηζησζεί παξάλνκε ζπκπεξη- 

θνξά ιεηηνπξγνχ, ππαιιήινπ ή κέινπο δηνίθεζεο, ν Οπ- 

λήγνξνο ηνπ Ννιίηε δηαβηβάδεη ηελ έθζεζε ζην αξκφδην 

φξγαλν θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ πεηζαξρηθή δίσμε 

ηνπ ππαηηίνπ ή λα πξνηείλεη ηε ιήςε άιισλ κέηξσλ, αλ ν 

ππαίηηνο δελ ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθφ έιεγρν. Μ Οπλήγν- 

ξνο ηνπ Ννιίηε κπνξεί λα ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία ελ 

φςεη ησλ πεξηζηάζεσλ, κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο 

νπνίαο παξαγγέιιεη ν ίδηνο ηνλ έιεγρν. Μ Οπλήγνξνο ηνπ 

Ννιίηε κπνξεί επίζεο ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο λα πξν- 

θαιέζεη κε έγγξαθφ ηνπ πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηελ 

πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ ππαίηηνπ ιεηηνπξγνχ ή ππαιιήινπ 

γηα ηελ αλσηέξσ παξάιεηςε άζθεζεο ηνπ ελδεηθλπφκε- 

λνπ ειέγρνπ. Αλ πξνθχπηεη απφ εθζέζεηο ηνπ Οπλεγφξνπ 

ηνπ Ννιίηε φηη ιεηηνπξγφο ή ππάιιεινο δεκφζηαο ππε- 

ξεζίαο παξαθσιχεη, γηα δεχηεξε θνξά εληφο ηξηεηίαο, 

ην έξγν ηεο έξεπλαο ή αξλείηαη ρσξίο ζνβαξφ ιφγν λα 

ζπκπξάμεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα 

ηνπ επηβιεζεί ε πνηλή νξηζηηθήο παχζεο. 

12. Αλ πξνθχςνπλ απνρξψζεο ελδείμεηο γηα ηέιεζε 

αμηφπνηλεο πξάμεο απφ ιεηηνπξγφ, ππάιιειν ή κέινο 

δηνίθεζεο, ν Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε δηαβηβάδεη ηελ έθ- 

ζεζε θαη ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα. Γηα ηελ ππεξάζπηζε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, αλ θξηζεί φηη παξίζηαηαη 

αλάγθε παξέκβαζεο ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή 

άιιεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ή θνξέα, ν Οπλήγνξνο ηνπ 

Ννιίηε δηαβηβάδεη ζε απηνχο ζρεηηθή έθζεζε». 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ Ρ' 

ΔΚΘΙΔΡ ΔΘΑΑΝΔΘΡ 

Άοθοξ 21 

(άοθοα 6 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/43/ΔΙ, 8 ςηπ Ξδηγίαπ 

2000/78/ΔΙ και 7 ςηπ Ξδηγίαπ 2014/54/ΔΔ ) 

Μη δηαηάμεηο ηνπ Ιέξνπο Α' ηνπ παξφληνο λφκνπ δε 

ζίγνπλ επλντθφηεξεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε 

θαη ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη δελ 

απνηεινχλ ιφγν κείσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ επηπέδνπ 

παξερφκελεο πξνζηαζίαο. 

Άοθοξ 22 

1. Μ N. 3304/2005 (Α' 16) θαηαξγείηαη. 

2. Μη δηαηάμεηο ηνπ Ιέξνπο Α' εθαξκφδνληαη ζε εθ- 

θξεκείο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ παξαβάζεηο ηνπ 

N. 3304/2005. 

3. Μη αξκνδηφηεηεο ηεο Ρπεξεζίαο Ζζεο Ιεηαρείξηζεο 

ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ N. 3304/2005, νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ 

αζθνχληαη απφ ην Πκήκα Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ ηνπ Ρπνπξγείνπ Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ θαηαξγνχληαη. 

Άοθοξ 23 

(άοθοα 14 ςηπ Ξδηγίαπ 2000/43/ ΔΙ και 16 

ςηπ Ξδηγίαπ 2000/78/ΔΙ) 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ απαγν- 

ξεχνληαη, θαηαξγνχληαη θαη θαζίζηαληαη άθπξνη φξνη θαη 

δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε αηνκηθή ή ζπιινγηθή 

ζχκβαζε, γεληθνχο φξνπο ζπλαιιαγψλ, εζσηεξηθνχο θα- 

λνληζκνχο επηρεηξήζεσλ, θαηαζηαηηθά θεξδνζθνπηθψλ 

ή κε νξγαλψζεσλ, αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηθψλ νξγα- 

λψζεσλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγαδν- 

κέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη είλαη αληίζεηνη πξνο ηελ, 

θαηά ην Ιέξνο Α' ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο. 

Άοθοξ 24 

Ιε Νξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ 

πξφηαζε ησλ Ρπνπξγψλ Μηθνλνκηθψλ, Μηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο, Γξγαζίαο, Ηνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ηνηλσ- 
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ληθήο Αιιειεγγχεο, Ναηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκά- 

ησλ, Ργείαο, Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ θαη θάζε άιινπ θαζ' χιελ αξκφδηνπ Ρπνπξ- 

γνχ, κπνξεί λα επεθηαζεί ε πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη γηα 

δηαθξίζεηο ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή 

θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ θαη πέξαλ ησλ 

ηνκέσλ εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο ζηνπο ηνκείο ηεο θνη- 

λσληθήο πξνζηαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσ- 

ληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ησλ 

θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη θνξνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηε δηάζεζε θαη 

παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζπλαι- 

ιαθηηθά ζην θνηλφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηέγεο. 

ΙΓΞΜΟ Β' 

ΠΙΕΙΑ Α' 

ΝΓΞΖ ΝΜΖΚΖΗΤΚ ΗΡΞΤΟΓΤΚ 

ΓΖΑ ΠΕΚ ΗΑΠΑΞΕΟΕ ΑΓΜΞΑΟ 

ΗΓΦΑΘΑΖΜ A' 

Άξζξν 25 

Οθνπφο 

Οθνπφο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πκήκαηνο Α' ηνπ Ιέξνπο 

Β' είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο 

Μδεγίαο 2014/57/ΓΓ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Οπκβνπιίνπ πεξί πνηληθψλ θπξψζεσλ γηα ηελ θα- 

ηάρξεζε αγνξάο (EE L 173/12.6.2014 ζει. 179). Γηα ηηο 

αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ Πκήκαηνο απηνχ ιακβάλνληαη 

ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ Ηαλνληζκνχ (EE) 596/2014 ηνπ 

Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ γηα ηελ 

θαηάρξεζε ηεο αγνξάο (θαλνληζκφο γηα ηελ θαηάρξεζε 

ηεο αγνξάο) θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Μδεγίαο 2003/6/ΓΗ 

ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ θαη 

ησλ νδεγηψλ ηεο Γπηηξνπήο 2003/124/ΓΗ, 2003/125/ 

ΓΗ θαη 2004/72/ΓΗ (ΓΓ L 173/12.6.2014, ζει. 1) σο θαη ηα 

κέηξα εθαξκνγήο ηνπ. 

Άξζξν 26 

Νεδίν εθαξκνγήο 

(άξζξν 1 ηεο Μδεγίαο 2014/57/ΓΓ) 

1. Μη δηαηάμεηο ηνπ Ιέξνπο Β' εθαξκφδνληαη: 

α) ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ είλαη εηζεγκέλα 

πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή γηα ηα 

νπνία έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε εηζαγσγήο, 

β) ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ηπγράλνπλ δηαπξαγ- 

κάηεπζεο ή είλαη εηζεγκέλα ή έρεη ππνβιεζεί αίηεζε εη- 

ζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε πνιπκεξή κεραληζκφ 

δηαπξαγκάηεπζεο (ΝΙΔ), 

γ) ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ηπγράλνπλ δηαπξαγ- 

κάηεπζεο ζε κεραληζκφ νξγαλσκέλεο δηαπξαγκάηεπζεο 

(ΙΜΔ), 

δ) ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ δελ θαιχπηνληαη 

απφ ηα ζηνηρεία α', β' ή γ' θαη ησλ νπνίσλ ε ηηκή ή ε αμία 

εμαξηάηαη απφ ή έρεη επίπησζε ζηελ ηηκή ή ηελ αμία ελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηα σο άλσ 

ζηνηρεία, φπσο ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο πηζησηηθήο 

αζέηεζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ επί δηαθνξάο. 

2. Μη δηαηάμεηο ηνπ Ιέξνπο Β' εθαξκφδνληαη επίζεο 

ζε ζπκπεξηθνξέο, ζπλαιιαγέο θαη πξνζθνξέο ζρεηηθέο 

κε πιεηζηεξηαζκνχο ζε πιαηθφξκα πιεηζηεξηαζκψλ, 

αδεηνδνηεκέλε σο ξπζκηδφκελε αγνξά δηθαησκάησλ 

εθπνκπήο ή άιισλ πιεηζηεξηαδφκελσλ πξντφλησλ βα- 

ζηδφκελσλ επί ησλ δηθαησκάησλ απηψλ, πεξηιακβαλνκέ- 

λεο θαη ηεο πεξίπησζεο ησλ πιεηζηεξηαδφκελσλ πξντφ- 

λησλ πνπ δελ είλαη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζχκθσλα 

κε ηνλ Ηαλνληζκφ (Γε) 1031/2010 ηεο Γπηηξνπήο. Ιε 

ηελ επηθχιαμε ησλ ηπρφλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αλα- 

θέξνληαη ζε πξνζθνξέο ππνβαιιφκελεο ζην πιαίζην 

πιεηζηεξηαζκνχ, θάζε δηάηαμε ηνπ παξφληνο λφκνπ ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζε εληνιέο πξνο δηελέξγεηα ζπλαιια- 

γήο εθαξκφδεηαη θαη ζε απηέο ηηο πξνζθνξέο. 

3. Μη δηαηάμεηο ηνπ Ιέξνπο Β' δελ εθαξκφδνληαη: 

α) ζηηο πξάμεηο επί ηδίσλ κεηνρψλ ζην πιαίζην πξν- 

γξακκάησλ επαλαγνξάο, εθφζνλ νη πξάμεηο απηέο δηε- 

λεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1,2 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, 

β) ζηηο πξάμεηο επί θηλεηψλ αμηψλ ή ζπλδεφκελσλ κέ- 

ζσλ γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ θηλεηψλ αμηψλ, φπσο 

αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α' θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 θαη πεξη- 

ιακβάλνπλ ηα αλαθεξφκελα ππφ (α) θαη (β) παξαθάησ, 

εθφζνλ νη πξάμεηο απηέο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε 

ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ αλσηέξσ 

Ηαλνληζκνχ. 

(α) Μη θηλεηέο αμίεο θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα πεξη- 

ιακβάλνπλ κεηνρέο θαη άιινπο ηίηινπο πνπ ηζνδπλακνχλ 

κε κεηνρέο, νκνινγίεο θαη άιιεο κνξθέο ηηηινπνηεκέλνπ 

ρξένπο ή ηηηινπνηεκέλν ρξένο κεηαηξέςηκν ή αληαιιά- 

μηκν ζε κεηνρέο ή ζε άιινπο ηίηινπο πνπ ηζνδπλακνχλ 

κε κεηνρέο. 

(β) Πα ζπλδεφκελα κέζα θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ηα νπνία δελ έρνπλ εη- 

ζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ή δελ δηαπξαγκαηεχνληαη 

ζε ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο ή γηα ηα νπνία δελ έρεη ππν- 

βιεζεί αίηεζε εηζαγσγήο ζε ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο: 

αα) ζπκβάζεηο ή δηθαηψκαηα πξνεγγξαθήο, απφθηε- 

ζεο ή πψιεζεο θηλεηψλ αμηψλ, 

ββ) ρξεκαηνπηζησηηθά παξάγσγα επί θηλεηψλ αμηψλ, 

γγ) εάλ νη θηλεηέο αμίεο είλαη κεηαηξέςηκνη ή αληαι- 

ιάμηκνη ρξεσζηηθνί ηίηινη, νη θηλεηέο αμίεο ζηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ή κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

αληαιιαγνχλ απηνί νη κεηαηξέςηκνη ή αληαιιάμηκνη ρξε- 

σζηηθνί ηίηινη, 

δδ) κέζα ηα νπνία εθδίδνληαη ή έρνπλ εγγχεζε απφ ηνλ 

εθδφηε ή ηνλ εγγπεηή ησλ θηλεηψλ αμηψλ θαη ησλ νπνίσλ 

ε αγνξαία ηηκή είλαη πηζαλφ λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ 

ηηκή ησλ θηλεηψλ αμηψλ, ή αληηζηξφθσο, 

εε) εάλ νη θηλεηέο αμίεο είλαη ηίηινη πνπ ηζνδπλακνχλ κε 

κεηνρέο, νη κεηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ απηνχο 

ηνπο ηίηινπο θαη νπνηνηδήπνηε άιινη ηίηινη πνπ ηζνδπ- 

λακνχλ κε απηέο ηηο κεηνρέο, 

γ) ζηηο ζπλαιιαγέο, εληνιέο ή ζπκπεξηθνξέο πνπ δη- 

ελεξγνχληαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιη- 

ηηθήο, ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο ή ηεο πνιηηηθήο 

δηαρείξηζεο δεκφζηνπ ρξένπο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, ζηηο ζπλαιια- 

γέο, εληνιέο ή ζπκπεξηθνξέο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην 

πιαίζην άζθεζεο ηεο θιηκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο 
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θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ζηηο δξαζηεξη- 

φηεηεο ζην πιαίζην ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Έλσζεο ή ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο 

θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ αλσηέξσ Ηα- 

λνληζκνχ. 

4. Μη δηαηάμεηο πεξί ρεηξαγψγεζεο αγνξάο σο νξίδν- 

ληαη ζην άξζξν 5 ηεο Μδεγίαο 2014/57/ΓΓ θαη ηνλ παξφ- 

ληα λφκν εθαξκφδνληαη επίζεο: 

α) ζε ζπκβφιαηα άκεζεο παξάδνζεο επί εκπνξεπκά- 

ησλ πνπ δελ είλαη ελεξγεηαθά πξντφληα ρνλδξηθήο, φπνπ 

ε ζπλαιιαγή, εληνιή ή άιιε ζπκπεξηθνξά έρεη επίπησζε 

ζηελ ηηκή ή ηελ αμία ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, 

β) ζε είδε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, πεξηιακβαλν- 

κέλσλ ησλ ζπκβάζεσλ παξαγψγσλ ή παξάγσγσλ κέ- 

ζσλ γηα ηε κεηαθχιηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (derivative 

instruments for the transfer of credit risk), φπνπ ε ζπ- 

λαιιαγή, εληνιή, πξνζθνξά ή άιιε ζπκπεξηθνξά έρεη 

επίπησζε ζηελ ηηκή ή ηελ αμία ζπκβνιαίνπ άκεζεο πα- 

ξάδνζεο επί εκπνξεπκάησλ ηνπ νπνίνπ ε ηηκή ή ε αμία 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ή ηελ αμία ησλ σο άλσ ρξεκα- 

ηνπηζησηηθψλ κέζσλ, 

γ) ζε ζπκπεξηθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε δείθηεο αλαθν- 

ξάο (θξηηήξηα αμηνιφγεζεο-benchmarks). 

5. Μ παξψλ λφκνο εθαξκφδεηαη ζε θάζε ζπλαιιαγή, 

εληνιή ή ζπκπεξηθνξά πνπ αθνξά θάζε ρξεκαηνπηζησ- 

ηηθφ κέζν, φπσο νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 4, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηή ε ζπλαιιαγή, εληνιή ή ζπ- 

κπεξηθνξά ιακβάλεη ρψξα ζε ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο. 

6. πνπ ζην παξφλ Ιέξνο αλαθέξεηαη νξηζκέλε ελσ- 

ζηαθή πξάμε, ε ζρεηηθή αλαθνξά λνείηαη φηη πεξηιακβά- 

λεη θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο πνπ εθδίδνληαη γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Άξζξν 27 

Μξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη κε ζηγνκέλσλ 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 λννχληαη 

σο: 

1. «ξεκαηνπηζησηηθά κέζα»: ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κ. 3606/2007, 

ηνπ Πκήκαηνο Γ ηνπ Ναξαξηήκαηνο Ζ ηεο Μδεγίαο 

2004/39/ΓΗ θαη ηνπ ζηνηρείνπ 15 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

4 ηεο Μδεγίαο 2014/65/ΓΓ πνπ αλαθέξνληαη ζε: 

αα) Ηηλεηέο αμίεο. 

ββ) Ιέζα ρξεκαηαγνξάο. 

γγ) Ιεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ. 

δδ) Οπκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφ- 

ιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο αληαιιαγήο 

(swaps), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο επηηνθίσλ (forward- 

rate agreements) θαη άιιεο ζπκβάζεηο παξαγψγσλ ζρε- 

ηηδφκελεο κε θηλεηέο αμίεο, λνκίζκαηα, επηηφθηα ή απν- 

δφζεηο, δηθαηψκαηα εθπνκπήο ή άιια κέζα παξαγψγσλ, 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο δείθηεο ή άιια ρξεκαηνπηζησηηθά 

κεγέζε δεθηηθά εθθαζαξίζεσο κε θπζηθή παξάδνζε ή 

κε ξεπζηά δηαζέζηκα. 

εε) Οπκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφ- 

ιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο αληαιιαγήο 

(swaps), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο (forwards) θαη θάζε 

άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε εκπν- 

ξεχκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ 14 ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, πνπ πξέ- 

πεη λα εθθαζαξηζζνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα ή κπνξνχλ 

λα εθθαζαξηζζνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα θαη' επηινγή 

ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, αιιά φρη ιφγσ αδπλακί- 

αο πιεξσκήο ή άιινπ γεγνλφηνο πνπ επηθέξεη ηε ιχζε 

ηεο ζχκβαζεο. Πα εκπνξεχκαηα πεξηιακβάλνπλ θαηά 

ηελ παξαπάλσ έλλνηα αγαζά αληαιιάμηκα κεηαμχ ηνπο 

θαη δπλάκελα λα παξαδνζνχλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κεηάιισλ θαη ησλ θξακάησλ ηνπο, ησλ γεσξγηθψλ πξν- 

τφλησλ θαη ηεο ελέξγεηαο. 

ζηζη) Οπκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφ- 

ιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο αληαιιαγήο 

(swaps), θαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ 

ζρεηηδφκελε κε εκπνξεχκαηα, πνπ κπνξνχλ λα εθθα- 

ζαξηζηνχλ κε θπζηθή παξάδνζε, εθφζνλ απνηεινχλ 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, 

πνιπκεξή κεραληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο (ΝΙΔ) ή κεραλη- 

ζκφ νξγαλσκέλεο δηαπξαγκάηεπζεο (ΙΜΔ), κε εμαίξεζε 

ηα ελεξγεηαθά πξντφληα ρνλδξηθήο ηα νπνία απνηεινχλ 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ΙΜΔ θαη πξέπεη λα 

εθθαζαξίδνληαη κε θπζηθή παξάδνζε. 

δδ) Οπκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφ- 

ιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο αληαιιαγήο 

(swaps), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο (forwards) θαη θάζε 

άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε εκπν- 

ξεχκαηα, πνπ κπνξνχλ λα εθθαζαξηζηνχλ κε θπζηθή 

παξάδνζε, εθφζνλ δελ αλαθέξνληαη άιισο ζην σο άλσ 

ζεκείν εε' θαη δελ πξννξίδνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 

θαη πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ παξάγσγσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. 

εε) Ναξάγσγα κέζα γηα ηε κεηαθχιηζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

ζζ) ξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβάζεηο επί δηαθνξψλ 

(contracts for differences). 

ηη) Οπκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφιαηα 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο αληαιιαγήο 

(swaps), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο επηηνθίνπ θαη θάζε 

άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε θιη- 

καηηθέο κεηαβιεηέο, λαχινπο ή πνζνζηά πιεζσξηζκνχ 

ή άιιεο επίζεκεο νηθνλνκηθέο ζηαηηζηηθέο, πνπ πξέπεη 

λα εθθαζαξηζζνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα ή κπνξνχλ λα 

εθθαζαξηζζνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα θαη' επηινγή ελφο 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο φρη ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο 

ή άιινπ γεγνλφηνο πνπ επηθέξεη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηη- 

δφκελε κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, δηθαηψκαηα, ππνρξεψ- 

ζεηο, δείθηεο θαη κέηξα, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθν- 

ξεηηθά ζην παξφλ ηκήκα, πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

άιισλ παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, φζνλ 

αθνξά, κεηαμχ άιισλ, ην θαηά πφζνλ είλαη αληηθείκελα 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ΙΜΔ ή ΝΙΔ. 

ηαηα) Δηθαηψκαηα εθπνκπήο ηνπ ζηνηρείνπ 12 ηνπ πα- 

ξφληνο άξζξνπ. 

2. «Γπηρείξεζε παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 

ή ΓΝΓΡ»: Ε αλψλπκε εηαηξεία παξνρήο επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ (ΑΓΝΓΡ) πνπ ιεηηνπξγεί κεηά απφ άδεηα ηεο 

Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο θαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο 

ζχκθσλα κε ην Κ. 3606/2007 σο θαη θάζε άιιν θπζηθφ 

ή λνκηθφ πξφζσπν ζχκθσλα κε ηελ Μδεγία 2014/65/ 

ΓΗ ηνπ νπνίνπ ε ζπλήζεο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφ- 

ηεηα είλαη ε παξνρή κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επελδπηηθψλ 
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ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο ή ε άζθεζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 

επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε επαγγεικαηηθή βάζε. 

3. «Νηζησηηθφ ίδξπκα»: Ε αλψλπκε εηαηξεία πνπ ιεη- 

ηνπξγεί σο πηζησηηθφ ίδξπκα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξί- 

πησζεο 1 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κ. 4261/2014 ή 

θάζε άιιε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ 1 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 575/2013, 

ε δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη ζηελ απνδνρή 

απφ ην θνηλφ θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθα- 

ιαίσλ θαη ζηε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ. 

4. «ξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα»: Πν ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο 22 ηεο παξ. 1 ηνπ άξ- 

ζξνπ 3 ηνπ Κ. 4261/2014 ή ηνπ ζηνηρείνπ 26 ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 575/2013 πνπ ιεηηνπξγεί 

σο επηρείξεζε πιελ ηδξχκαηνο, ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη ζηελ απφθηεζε ζπκκεηνρψλ ή 

ζηελ άζθεζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο δξαζηεξηφ- 

ηεηεο πνπ παξαηίζεληαη ζηα ζηνηρεία 2 έσο 12 θαη ζην 

ζηνηρείν 15 ηνπ Ναξαξηήκαηνο I ηεο Μδεγίαο 2013/36/ 

ΓΓ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εηαηξεηψλ 

ζπκκεηνρψλ, ησλ κηθηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαηξεηψλ 

ζπκκεηνρψλ, ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο Μδεγίαο 2007/64/ΓΗ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θαη ησλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο, αιιά 

απνθιεηνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ραξηνθπ- 

ιαθίνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ 

κεηθηήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο νξίδνληαη ζην ζηνηρείν δ' 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 212 ηεο Μδεγίαο 2009/138/ΓΗ. 

5. «Οπκβφιαην άκεζεο παξάδνζεο επί εκπνξεπκάησλ»: 

Πν ζπκβφιαην άκεζεο παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ 15 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 πνπ πεξηιακβάλεη θάζε 

ζχκβαζε, πξνκήζεηαο εκπνξεχκαηνο ην νπνίν ηπγράλεη 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε αγνξά άκεζεο παξάδνζεο θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ 16 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

ηδίνπ Ηαλνληζκνχ θαη παξαδίδεηαη ακέζσο κεηά ην δηαθα- 

λνληζκφ ηεο ζπλαιιαγήο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

ζχκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα εκπνξεχκαηνο ε νπνία δελ 

είλαη ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν νχηε θαη πξνζεζκηαθή ζχκ- 

βαζε πνπ ηπγράλεη εθθαζάξηζεο κε θπζηθή παξάδνζε. 

Ε αγνξά άκεζεο παξάδνζεο πεξηιακβάλεη θαηά ηελ πα- 

ξαπάλσ έλλνηα κηα αγνξά ρξεκαηηζηεξηαθψλ εκπνξεπ- 

κάησλ ζηελ νπνία ηα εκπνξεχκαηα πσινχληαη ηνηο κε- 

ηξεηνίο θαη παξαδίδνληαη ακέζσο κεηά ην δηαθαλνληζκφ 

ηεο ζπλαιιαγήο, θαζψο θαη άιιεο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο, φπσο νη πξνζεζκηαθέο αγνξέο εκπνξεπκάησλ. 

6. «Νξφγξακκα επαλαγνξάο»: νη ζπλαιιαγέο ζε ίδηεο 

κεηνρέο θαηά ηα άξζξα 21 έσο 27 ηεο Μδεγίαο 2012/30/ 

ΓΓ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ 

«πεξί ζπληνληζκνχ ησλ εγγπήζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζηα 

θξάηε - κέιε εθ κέξνπο ησλ εηαηξηψλ, θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 54 δεχηεξν εδάθην ηεο Οπλζήθεο γηα ηε ιεη- 

ηνπξγία ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ εηαίξσλ θαη ησλ ηξίησλ, κε ζθνπφ λα 

θαηαζηνχλ νη εγγπήζεηο απηέο ηζνδχλακεο φζνλ αθνξά 

ηε ζχζηαζε αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη ηε δηαηήξεζε θαη 

ηηο κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο». 

7. «Αξρεία δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ»: Πα αξρεία δεδνκέ- 

λσλ θίλεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ 27 ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014. 

8. «Νξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο (Inside Information)»: Μη 

πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

7 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

α) Ηάζε πιεξνθνξία ε νπνία είλαη ζπγθεθξηκέλε 

(information of precise nature), δελ έρεη δεκνζηνπνηε- 

ζεί θαη αθνξά, άκεζα ή έκκεζα, έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ή έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, 

θαη ε νπνία, εάλ δεκνζηνπνηνχληαλ, ζα κπνξνχζε λα 

επηδξάζεη ζεκαληηθά ζηελ ηηκή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ πνπ αθνξά ή ζηελ ηηκή ησλ ζπλδεφκελσλ κε απηά 

παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, 

β) φζνλ αθνξά ηα παξάγσγα κέζα επί εκπνξεπκά- 

ησλ, πιεξνθνξία ε νπνία είλαη ζπγθεθξηκέλε, δελ έρεη 

δεκνζηνπνηεζεί θαη αθνξά, άκεζα ή έκκεζα, έλα ή πε- 

ξηζζφηεξα παξάγσγα κέζα επί εκπνξεπκάησλ ή αθν- 

ξά άκεζα ην ζρεηηθφ ζπκβφιαην άκεζεο παξάδνζεο επί 

εκπνξεπκάησλ, θαη ε νπνία, εάλ δεκνζηνπνηνχληαλ, ζα 

κπνξνχζε λα επηδξάζεη ζεκαληηθά ζηελ ηηκή ησλ ελ 

ιφγσ παξάγσγσλ κέζσλ ή ησλ ζπλδεφκελσλ κε απηά 

ζπκβνιαίσλ άκεζεο παξάδνζεο επί εκπνξεπκάησλ, θαη 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξία πνπ αλακέλεηαη επιφ- 

γσο λα δεκνζηνπνηεζεί ή απαηηείηαη λα δεκνζηνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ή ηηο λν- 

κνζεηηθέο ή ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο ζε επίπεδν Έλσζεο, 

κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο, κε ηηο ζπκβάζεηο, ηηο 

πξαθηηθέο ή ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε, πνπ αθνξνχλ ηηο ζρε- 

ηηθέο αγνξέο παξαγψγσλ επί εκπνξεπκάησλ ή αγνξέο 

άκεζεο παξάδνζεο, 

γ) φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο ή ηα εθ- 

πιεηζηεξηαδφκελα πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζε απηά, 

πιεξνθνξία ε νπνία είλαη ζπγθεθξηκέλε, ε νπνία δελ 

έρεη δεκνζηνπνηεζεί θαη αθνξά, άκεζα ή έκκεζα, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα αλσηέξσ κέζα, θαη ε νπνία εάλ δε- 

κνζηνπνηνχληαλ, ζα κπνξνχζε λα επηδξάζεη ζεκαληηθά 

ζηελ ηηκή ησλ ελ ιφγσ κέζσλ ή ζηελ ηηκή ησλ ζπλδεφ- 

κελσλ κε απηά παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, 

δ) γηα πξφζσπα πνπ δηακεζνιαβνχλ θαη' επάγγεικα 

ζηελ εθηέιεζε εληνιψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, πιε- 

ξνθνξία ε νπνία δηαβηβάδεηαη απφ πειάηε θαη ζρεηίδεηαη 

κε εθθξεκείο εληνιέο ηνπ πειάηε ζε ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα, έρεη ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα, αθνξά, άκεζα ή 

έκκεζα, έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ή έλα ή πεξηζζφ- 

ηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, θαη ε νπνία, εάλ δεκνζην- 

πνηνχληαλ, ζα κπνξνχζε λα επηδξάζεη ζεκαληηθά ζηελ 

ηηκή ησλ ελ ιφγσ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ζηελ ηηκή 

ησλ ζπλδεφκελσλ κε απηά ζπκβνιαίσλ άκεζεο παξάδν- 

ζεο επί εκπνξεπκάησλ ή ζηελ ηηκή ησλ ζπλδεφκελσλ κε 

απηά παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. 

Ιηα πιεξνθνξία ζεσξείηαη ζπγθεθξηκέλε εάλ αθνξά 

ζε θαηάζηαζε πνπ πθίζηαηαη ή πνπ επιφγσο αλακέλεηαη 

λα ππάξμεη ή έλα γεγνλφο πνπ έρεη ζπκβεί ή επιφγσο 

αλακέλεηαη λα ππάξμεη θαη είλαη επαξθψο ζπγθεθξηκέλε 

(specific enough) ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζπ- 

κπεξάζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή επίδξαζε απηήο 

ηεο θαηάζηαζεο ή απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ζηηο ηηκέο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή ησλ ζπλδεφκελσλ κε απηά 

παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ζηα ζρεηηθά 

ζπκβφιαηα άκεζεο παξάδνζεο επί εκπνξεπκάησλ, ή ζηα 

εθπιεηζηεξηαδφκελα πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζε δηθαη- 

ψκαηα εθπνκπήο. Γλ πξνθεηκέλσ, ζηελ πεξίπησζε κηαο 

παξαηεηακέλεο δηαδηθαζίαο πνπ απνζθνπεί ζε ή έρεη σο 
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απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλφο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπληζηά ζπγθεθξηκέλε 

πιεξνθνξία ε ελ ιφγσ κειινληηθή θαηάζηαζε ή ην ελ 

ιφγσ κειινληηθφ γεγνλφο, θαζψο επίζεο θαη ηα επηκέ- 

ξνπο ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ηα νπνία ζπλδένληαη 

κε ηελ πξφθιεζε ή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ 

κειινληηθήο θαηάζηαζεο ή κειινληηθνχ γεγνλφηνο. Έλα 

επηκέξνπο ζηάδην κηαο παξαηεηακέλεο δηαδηθαζίαο ζα 

ζεσξείηαη φηη ζπληζηά πξνλνκηαθή πιεξνθνξία αλ πιε- 

ξνί αθ' εαπηνχ ηα θξηηήξηα πξνλνκηαθήο πιεξνθνξίαο 

πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

Το πιεξνθνξία ε νπνία, εάλ δεκνζηνπνηνχληαλ, ζα 

κπνξνχζε λα επηδξάζεη ζεκαληηθά ζηελ ηηκή ρξεκα- 

ηνπηζησηηθψλ κέζσλ, παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ, ζπλδεφκελσλ κε απηά ζπκβνιαίσλ άκεζεο πα- 

ξάδνζεο επί εκπνξεπκάησλ ή εθπιεηζηεξηαδφκελσλ 

πξντφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζε δηθαηψκαηα εθπνκπήο 

λνείηαη ε πιεξνθνξία πνπ έλαο ζπλεηφο επελδπηήο ζα 

αμηνινγνχζε, κεηαμχ άιισλ, θαηά ηε ιήςε ησλ επελδπ- 

ηηθψλ απνθάζεψλ ηνπ. 

Οηελ πεξίπησζε ησλ νληνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ αγνξά δηθαησκάησλ εθπνκπήο κε ζπλνιηθέο εθ- 

πνκπέο ή αλαινγηθή ζεξκηθή ηζρχ ζην θαζνξηζκέλν φξην 

ή θάησ απφ απηφ, ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, 

νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πιηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζε- 

σξείηαη φηη δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ηηκέο 

ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο, ησλ εθπιεηζηεξηαδφκελσλ 

πξντφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζηα δηθαηψκαηα απηά ή ησλ 

ζπλαθψλ παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. 

9. «Νξφζσπν πνπ αζθεί δηεπζπληηθά θαζήθνληα»: Πν 

πξφζσπν θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ 25 ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 πνπ πεξη- 

ιακβάλεη πξφζσπν εληφο εθδφηε, ζπκκεηέρνληα ζε αγν- 

ξά δηθαησκάησλ εθπνκπήο ή άιιε νληφηεηα ηεο παξ. 10 

ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 πνπ είλαη: 

α) κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηεο νληφηεηαο απηήο, ή 

β) αλψηεξν ζηέιερνο ρσξίο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο 

ησλ νξγάλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν α', ην νπνίν 

έρεη ηαθηηθή πξφζβαζε ζε πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη, άκεζα ή έκκεζα, κε ηελ νληφηεηα απηή, 

θαζψο θαη ηελ εμνπζία λα ιακβάλεη δηεπζπληηθέο απν- 

θάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε κειινληηθή πνξεία θαη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο πξννπηηθέο ηεο ελ ιφγσ νληφηεηαο. 

Μη νληφηεηεο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ηαλν- 

ληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 πεξηιακβάλνπλ πξφζσπα πνπ 

αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζε θάζε ρψξν πιεηζηε- 

ξηαζκψλ, εθπιεηζηεξηαζηή θαη επηηεξεηή πιεηζηεξηα- 

ζκψλ ζε ζρέζε κε πιεηζηεξηαζκνχο δηελεξγνχκελνπο 

ζχκθσλα κε ηνλ Ηαλνληζκφ (ΓΓ) 1031/2010, θαζψο θαη 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ζηελνχο δεζκνχο κε ηα πξφζσπα 

απηά θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ 26 ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, ζην βαζκφ 

πνπ νη ζπλαιιαγέο ηνπο αθνξνχλ δηθαηψκαηα εθπνκπήο, 

παξάγσγα απηψλ ή εθπιεηζηεξηαδφκελα πξντφληα πνπ 

βαζίδνληαη ζε απηά. 

10. «Οχζηαζε» ή «πξφηαζε κηαο επελδπηηθήο ζηξα- 

ηεγηθήο»: Ε ζχζηαζε ή πξφηαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

ζηνηρείνπ 34 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ηαλνληζκνχ 

(ΓΓ) 596/2014 ε νπνία πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ: 

i) παξάγνληαη απφ αλεμάξηεην αλαιπηή, ΓΝΓΡ, πη- 

ζησηηθφ ίδξπκα, θάζε άιιν πξφζσπν ηνπ νπνίνπ θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα είλαη ε παξαγσγή επελδπηηθψλ ζπζηά- 

ζεσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ 35 ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, ή απφ θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ εξγάδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ παξαπά- 

λσ δπλάκεη ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ή άιισο, ην νπνίν, 

άκεζα ή έκκεζα, εθθξάδεη ζπγθεθξηκέλεο επελδπηηθέο 

πξνηάζεηο φζνλ αθνξά έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ή 

έλαλ εθδφηε ή 

ii) παξάγνληαη απφ πξφζσπα δηαθνξεηηθά απφ εθείλα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν i' θαη νη νπνίεο πξνηείλνπλ 

άκεζα κηα ζπγθεθξηκέλε επελδπηηθή απφθαζε φζνλ 

αθνξά έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν. 

Μη επελδπηηθέο ζπζηάζεηο θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα 

πεξηιακβάλνπλ θάζε πιεξνθνξία πνπ ζπληζηά ή πξν- 

ηείλεη κηα επελδπηηθή ζηξαηεγηθή, ξεηά ή έκκεζα, φζνλ 

αθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή 

ηνπο εθδφηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θάζε γλψκεο φζνλ 

αθνξά ηελ παξνχζα ή κειινληηθή αμία ή ηηκή ησλ κέζσλ 

απηψλ, νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα δηαχινπο επηθνηλσλίαο 

ή γηα ην θνηλφ. 

11. «Ηξηηήξην αμηνιφγεζεο»: Μ δείθηεο αλαθνξάο θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 29 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θάζε 

αλαινγία, δείθηε ή αξηζκεηηθφ ζηνηρείν, πξνζβάζηκν 

απφ ην θνηλφ ή δεκνζηεπκέλν, ην νπνίν, θαηά πεξηφδνπο 

ή ηαθηηθά, ππνινγίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ελφο ηχπνπ 

ζηελ αμία ή κε βάζε ηελ αμία, ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηηκψλ, ζπκπεξη- 

ιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκψκελσλ ηηκψλ, ησλ ηξερφλησλ 

ή εθηηκψκελσλ επηηνθίσλ ή άιισλ κεγεζψλ ή ησλ εξεπ- 

λψλ, θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη ην πιεξσηέν 

πνζφ ζην πιαίζην ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή ε 

αμία ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ. 

12. «Δηθαίσκα εθπνκπήο»: Πν δηθαίσκα εθπνκπήο 

φπσο νξίδεηαη ζην Ναξάξηεκα Ζ Πκήκα Γ' ζεκείν 11 ηεο 

Μδεγίαο 2014/65/ΓΓ, πνπ αθνξά ζε δηθαηψκαηα εθπν- 

κπήο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ κνλάδεο νπνηνπδήπνηε 

ηχπνπ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Μδεγίαο 2003/87/ 

ΓΗ (Οχζηεκα Γκπνξίαο εθπνκπψλ). 

13. «Απνδεθηέο πξαθηηθέο αγνξάο»: Οπγθεθξηκέλεο 

πξαθηηθέο ζηελ αγνξά νη νπνίεο γίλνληαη απνδεθηέο 

απφ ηελ Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

13 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014. Νξαθηηθή αγνξάο πνπ 

έρεη θαζηεξσζεί απφ ηελ Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο σο 

απνδεθηή πξαθηηθή αγνξάο ζε ζπγθεθξηκέλε αγνξά δελ 

ζεσξείηαη εθαξκνζηέα ζε άιιεο αγνξέο, εθηφο εάλ ε 

ελ ιφγσ πξαθηηθή έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ησλ άιισλ αγνξψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014. 

14. «Οηαζεξνπνίεζε»: Ε πξάμε ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ 

ζηνηρείνπ δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ηαλνληζκνχ 

(ΓΓ) 596/2014 πνπ πεξηιακβάλεη αγνξά ή πξνζθνξά γηα 

ηελ αγνξά θηλεηψλ αμηψλ ή ζπλαιιαγή ζε ζπλδεφκελα 

κέζα φπσο αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α' θαη β' ηεο παξα- 

γξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ηδίνπ Ηαλνληζκνχ πνπ είλαη 

ηζνδχλακε, ηελ νπνία δηελεξγνχλ πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ή ΓΝΓΡ ζην πιαίζην ζεκαληηθήο δηάζεζεο θαηά ηελ έλ- 

λνηα ηνπ ζηνηρείνπ γ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ηδίνπ 
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Ηαλνληζκνχ ησλ ζρεηηθψλ θηλεηψλ αμηψλ κε απνθιεηζηη- 

θφ ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο αγνξαίαο ηηκήο ησλ ζρεηηθψλ 

θηλεηψλ αμηψλ γηα πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 

ιφγσ πίεζεο πνπ αζθείηαη ζηηο ηηκέο απηψλ ησλ θηλεηψλ 

αμηψλ απφ εληνιέο πψιεζεο. Ε ζεκαληηθή δηάζεζε θαηά 

ηελ παξαπάλσ έλλνηα πεξηιακβάλεη κηα αξρηθή ή δεπ- 

ηεξνγελή πξνζθνξά θηλεηψλ αμηψλ, ε νπνία δηαθέξεη 

απφ ηε ζπλήζε δηαπξαγκάηεπζε ηφζν απφ ηελ άπνςε 

ηεο αμίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ θηλεηψλ αμηψλ φζν θαη 

απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν πψιεζεο. 

15. «Ξπζκηδφκελε αγνξά»: Ε ξπζκηδφκελε αγνξά θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ. 3606/2007, 

ηεο παξ. 1(14) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Μδεγίαο 2004/39/ΓΗ θαη 

ηνπ ζηνηρείνπ 21 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Μδεγίαο 

2014/65/ΓΓ πνπ πεξηιακβάλεη ην πνιπκεξέο ζχζηεκα, 

ην νπνίν δηεπζχλεη ή δηαρεηξίδεηαη δηαρεηξηζηήο αγνξάο 

θαη ην νπνίν επηηξέπεη ή δηεπθνιχλεη ηελ πξνζέγγηζε 

πιεηφλσλ ζπκθεξφλησλ ηξίησλ γηα ηελ αγνξά θαη ηελ 

πψιεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ- εληφο ηνπ ζπζηή- 

καηνο θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ νη νπνίνη δελ 

παξέρνπλ δηαθξηηηθή επρέξεηα -θαηά ηξφπν θαηαιήγνληα 

ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο ζρεηηθήο κε ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα ηα νπνία είλαη εηζεγκέλα πξνο δηαπξαγκάηεπζε 

βάζεη ησλ θαλφλσλ ή θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ, θαη ην 

νπνίν έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηηο δηα- 

ηάμεηο ηνπ λ. 3606/2007, ηεο Μδεγίαο 2004/39/ΓΗ θαη ηεο 

Μδεγίαο 2014/65/ΓΓ θαη ιεηηνπξγεί θαλνληθά κε βάζε ηηο 

ελ ιφγσ δηαηάμεηο. 

16. «Ννιπκεξήο κεραληζκφο δηαπξαγκάηεπζεο» ή 

ΝΙΔ: Μ πνιπκεξήο κεραληζκφο δηαπξαγκάηεπζεο ή 

ν ΝΙΔ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Κ. 3606/2007, ηεο παξ. 1(15) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Μδεγίαο 

2004/39/ΓΗ θαη ηνπ ζηνηρείνπ 22 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 

ηεο Μδεγίαο 2014/65/ΓΓ πνπ πεξηιακβάλεη ην πνιπκεξέο 

ζχζηεκα, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ΓΝΓΡ ή δηαρεηξηζηήο 

αγνξάο θαη ην νπνίν επηηξέπεη ηελ πξνζέγγηζε πιεηφ- 

λσλ ζπκθεξφλησλ ηξίησλ γηα ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ- εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ζχκθσλα κε θαλφλεο πνπ δελ παξέρνπλ δηαθξηηηθή επρέ- 

ξεηα- θαηά ηξφπν πνπ θαηαιήγεη ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ην Κ. 3606/2007, ηελ Μδεγία 2004/39/ΓΗ 

θαη ηνλ ηίηιν II ηεο Oδεγίαο 2014/65/ΓΓ. 

17. «Ιεραληζκφο Μξγαλσκέλεο Δηαπξαγκάηεπζεο» 

ή «ΙΜΔ»: Μ νξγαλσκέλνο κεραληζκφο δηαπξαγκάηεπ- 

ζεο ή ν ΜΙΔ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ εκεδαπνχ δηθαίνπ θαη 

ηνπ ζηνηρείνπ 23 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Μδεγίαο 

2014/65/ΓΓ πνπ πεξηιακβάλεη ην πνιπκεξέο ζχζηεκα, 

άιιν απφ ξπζκηδφκελε αγνξά ή πνιπκεξή κεραληζκφ 

δηαπξαγκάηεπζεο (ΝΙΔ), ζην νπνίν πιείνλα ζπκθέξν- 

ληα ηξίησλ γηα αγνξά θαη πψιεζε νκνιφγσλ, δνκεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, δηθαησκάησλ εθπν- 

κπήο θαη παξάγσγσλ κέζσλ δχλαληαη λα αιιειεπηδξνχλ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαηά ηξφπν πνπ θαηαιήγεη ζηε ζχ- 

λαςε ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην εκεδαπφ δίθαην θαη ηνλ 

ηίηιν II ηεο Μδεγίαο 2014/65/ΓΓ. 

18. «Πφπνο δηαπξαγκάηεπζεο»: Μ ηφπνο δηαπξαγκά- 

ηεπζεο ζχκθσλα κε ην εκεδαπφ δίθαην θαη ην ζηνηρείν 

24 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Μδεγίαο 2014/65/ΓΓ 

πνπ πεξηιακβάλεη ηε ξπζκηδφκελε αγνξά, ηνλ πνιπκε- 

ξή κεραληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο (ΝΙΔ) ή ην κεραληζκφ 

νξγαλσκέλεο δηαπξαγκάηεπζεο (ΙΜΔ). 

19. «Γλεξγεηαθφ πξντφλ ρνλδξηθήο πψιεζεο»: Γλεξγεη- 

αθφ πξντφλ ρνλδξηθήο πψιεζεο ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν 

4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 1227/2011, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζπκβφιαηα θαη ρξεκαηννη- 

θνλνκηθά παξάγσγα, αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ 

ηξφπνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα 

ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ζηε ρνλδξηθή αγνξά 

ελέξγεηαο: 

α) Οπκβφιαηα πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή 

θπζηθνχ αεξίνπ φηαλ ε παξάδνζε δηελεξγείηαη εληφο 

ηεο Έλσζεο. 

β) ξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα πνπ αθνξνχλ ειε- 

θηξηθή ελέξγεηα ή θπζηθφ αέξην πνπ παξάγεηαη, απνηειεί 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ή παξαδίδεηαη εληφο ηεο 

Έλσζεο. 

γ) Οπκβφιαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ εληφο ηεο Έλσζεο. 

δ) ξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα πνπ αθνξνχλ ηε 

κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ εληφο 

ηεο Έλσζεο. 

Οπκβφιαηα Νξνκήζεηαο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξ- 

γεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ρξήζε απφ ηνπο ηειηθνχο 

πειάηεο δελ είλαη ελεξγεηαθά πξντφληα ρνλδξηθήο. Γληνχ- 

ηνηο, ηα ζπκβφιαηα παξνρήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηειηθνχο πειάηεο κε 

δπλακηθφηεηα θαηαλάισζεο κεγαιχηεξε ηεο νξηδφκελεο 

ζην δεχηεξν εδάθην ηνπ ζεκείνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 1227/2011, ζεσξνχληαη σο ελεξγεηαθά 

πξντφληα ρνλδξηθήο. 

20. «Γθδφηεο»: Μ εθδφηεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζηνη- 

ρείνπ 21 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 

596/2014 πνπ πεξηιακβάλεη ηε λνκηθή νληφηεηα ηδησηη- 

θνχ ή δεκφζηνπ δηθαίνπ, ε νπνία εθδίδεη ή πξνηίζεηαη λα 

εθδψζεη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Οε πεξίπησζε απνζε- 

ηεξίνπ εγγξάθνπ παξαζηαηηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέ- 

ζσλ, εθδφηεο είλαη ν εθδφηεο ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ. 

21. «Νξφζσπν»: θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 

22. Μη αλαθνξέο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Μδεγία 

2014/65/ΓΓ θαη ζηνλ Ηαλνληζκφ (ΓΓ) 600/2014 ινγίδν- 

ληαη, πξηλ ηηο 3 Ζαλνπαξίνπ 2018, σο παξαπνκπέο ζηελ 

Μδεγία 2004/39/ΓΗ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα αληηζηνηρίαο 

ηνπ Ναξαξηήκαηνο IV ηεο Μδεγίαο 2014/65/ΓΓ ζην βαζ- 

κφ πνπ ν ελ ιφγσ πίλαθαο πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ 

παξαπέκπνπλ ζηελ Μδεγία 2004/39/ΓΗ. 

ΗΓΦΑΘΑΖΜ Β' 

ΝΜΖΚΖΗΓΟ ΔΖΑΠΑΛΓΖΟ 

Άξζξν 28 

Αμηφπνηλεο πξάμεηο πξνζψπσλ 

πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο 

1. Πηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, 

φπνηνο, απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πα- 

ξάγξαθν 2, θαηέρνληαο πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο, ηηο 

ρξεζηκνπνηεί, κε πξφζεζε, απνθηψληαο ή δηαζέηνληαο, 

γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, άκεζα ή 

έκκεζα, ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ αθνξνχλ νη ελ 

ιφγσ πιεξνθνξίεο θαη εθφζνλ: 

α) ε κέζε εκεξήζηα αμία ησλ παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ ή 
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β) ε εκεξήζηα αμία ησλ παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ 

ππεξβαίλεη γηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα ην πνζφ ησλ εθαηφ 

πελήληα (150.000) επξψ. 

2. Γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

σο πξφζσπν πνπ θαηέρεη πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο 

λνείηαη: 

α) Ηάζε πξφζσπν ην νπνίν έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ πξν- 

λνκηαθέο πιεξνθνξίεο ιφγσ ηνπ φηη: 

αα) είλαη κέινο ησλ δηνηθεηηθψλ, δηεπζπληηθψλ ή επν- 

πηηθψλ νξγάλσλ ηνπ εθδφηε ή ζπκκεηέρσλ ζε αγνξά 

δηθαησκάησλ εθπνκπήο ή 

αβ) είλαη θάηνρνο ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηνπ εθ- 

δφηε ή ζπκκεηέρσλ ζε αγνξά δηθαησκάησλ εθπνκπήο ή 

αγ) έρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαηά ηελ 

εξγαζία ή ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ή ησλ θαζε- 

θφλησλ ηνπ ή 

αδ) ηειεί ή ζπκκεηέρεη ζε αμηφπνηλεο πξάμεηο κέζσ ησλ 

νπνίσλ απνθηά πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο. 

β) Ηάζε πξφζσπν ην νπνίν έρεη απνθηήζεη πξνλνκη- 

αθέο πιεξνθνξίεο, ππφ πεξηζηάζεηο δηαθνξεηηθέο απφ 

εθείλεο ηεο πεξίπησζεο α' φηαλ γλσξίδεη φηη πξφθεηηαη 

γηα πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο. 

3. Οηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, επηβάιιεηαη 

θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ αλ: α) ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) εθαηνκ- 

κχξηα επξψ ή β) ε κέζε εκεξήζηα αμία ησλ παξάλνκσλ 

ζπλαιιαγψλ ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο 

(250.0) επξψ ή γ) ην πεξηνπζηαθφ φθεινο πνπ πξάγ- 

καηη επήιζε ή ε δεκία πνπ πξάγκαηη απνθεχρζεθε ή 

ε πξνμελεζείζα δεκία ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηεηξα- 

θνζίσλ ρηιηάδσλ (400.000) επξψ ή δ) ν ππαίηηνο είλαη 

πξφζσπν πνπ δηαπξάηηεη ην έγθιεκα ηεο παξαγξάθνπ 

1 θαη' επάγγεικα ή θαηά ζπλήζεηα θαη ην πεξηνπζηαθφ 

φθεινο πνπ πξάγκαηη επήιζε ή ε δεκία πνπ πξάγκαηη 

απνθεχρζεθε ή ε πξνμελεζείζα δεκία ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) επξψ. 

4. Οηελ πεξίπησζε ησλ ηξηψλ πξψησλ εδαθίσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αλ ν ππαίηηνο είλαη πξφ- 

ζσπν πνπ δηαπξάηηεη ην έγθιεκα ηεο παξαγξάθνπ 1 

θαη' επάγγεικα ή θαηά ζπλήζεηα, επηβάιιεηαη θάζεηξμε. 

Αλ ν ππαίηηνο ησλ αδηθεκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο πα- 

ξαγξάθνπ είλαη κέινο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 187 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ννηληθνχ 

Ηψδηθα θαη ηα παξαπάλσ αδηθήκαηα ηεινχληαη κε ζθνπφ 

λα πνξηζηεί ε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε πιηθά ή άιια νθέ- 

ιε, επηβάιιεηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ. 

5. Ε ρξήζε πξνλνκηαθψλ πιεξνθνξηψλ δηα ηεο αθχ- 

ξσζεο ή ηεο ηξνπνπνίεζεο κίαο πθηζηάκελεο εληνιήο 

ζρεηηθά κε έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν πνπ αθνξνχλ νη 

ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο, εάλ ε εληνιή εζηάιε πξηλ απν- 

θηήζεη ην πξφζσπν ηηο πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο, είλαη 

πξάμε πξνζψπνπ πνπ θαηέρεη πξνλνκηαθέο πιεξνθν- 

ξίεο. Οηελ πεξίπησζε πιεηζηεξηαζκψλ δηθαησκάησλ 

εθπνκπήο ή άιισλ εθπιεηζηεξηαδνκέλσλ πξντφλησλ 

πνπ βαζίδνληαη ζε απηά θαη νη νπνίνη ιακβάλνπλ ρψξα 

θαηά ηνλ Ηαλνληζκφ (ΓΓ) 1031/2010, ε ρξήζε πξνλνκη- 

αθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν 

εδάθην, πεξηιακβάλεη επίζεο ππνβνιή, ηξνπνπνίεζε 

ή απφζπξζε κίαο πξνζθνξάο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ θαηέρεη πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίηνπ. 

Άοθοξ 29 

Ρύρςαρη για ςη διεμέογεια 

υοημαςξπιρςχςικώμ ρσμαλλαγώμ 

με υοήρη ποξμξμιακώμ πληοξτξοιώμ 

1. Πηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κε- 

λψλ φπνηνο απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ελεξγψληαο κε πξφζεζε θαη κε 

βάζε πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ Ηαλνληζκνχ 

(ΓΓ) 596/2014, ζπζηήλεη ή παξνηξχλεη ή ππνδεηθλχεη ζε 

άιινλ πνπ δελ έρεη ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο λα αγνξάζεη 

ή λα δηαζέζεη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηα νπνία αθνξνχλ 

νη πιεξνθνξίεο απηέο ή λα αθπξψζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη 

κία εληνιή ζε ζρέζε κε ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ην νπνίν 

αθνξνχλ απηέο νη πιεξνθνξίεο. 

2. Ιε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ηηκσξείηαη 

φπνηνο ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζπζηάζεηο, παξν- 

ηξχλζεηο ή ππνδείμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

πξνζψπνπ πνπ θαηέρεη πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο, αλ 

ην πξφζσπν πνπ αθνινχζεζε ηε ζχζηαζε ή ηελ παξφ- 

ηξπλζε ή ηελ ππφδεημε γλψξηδε φηη απηή βαζηδφηαλ ζε 

πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο. 

3. Ε πεξαηηέξσ γλσζηνπνίεζε ή δεκνζηνπνίεζε απφ 

ηνλ ηξίην ησλ ζπζηάζεσλ, ππνδείμεσλ ή παξνηξχλζε- 

σλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, αλ ν ππαίηηνο γλψξηδε φηη 

πξφθεηηαη γηα ζπζηάζεηο, ππνδείμεηο ή παξνηξχλζεηο κε 

βάζε πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο, θαηά ην ρξφλν ηεο πε- 

ξαηηέξσ γλσζηνπνίεζεο ή δεκνζηνπνίεζεο απφ απηφλ. 

4. Ε εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηειεί 

ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 

596/2014 πεξί ζχλλνκεο ζπκπεξηθνξάο. 

Άοθοξ 30 

Οαοάμξμη αμακξίμχρη 

ποξμξμιακώμ πληοξτξοιώμ 

Πηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ (3) εηψλ φπνηνο 

απφ ηα πξφζσπα ηεο παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 28, θαηέ- 

ρεη πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, θαη, 

ελεξγψληαο κε πξφζεζε, αλαθνηλψλεη κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν ή γλσζηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζε άιινλ, 

εθηφο αλ ε αλαθνίλσζε ή ε γλσζηνπνίεζε απηή γίλεηαη 

θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ή ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπ ή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή αλ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ηαλνλη- 

ζκνχ (ΓΓ) 596/2014 πεξί δηεξεχλεζεο (βνιηδνζθφπεζεο) 

ηεο αγνξάο ή αλ δηελεξγείηαη ζην πιαίζην εθπιήξσζεο 

δεκνζηνγξαθηθψλ ζθνπψλ ή άιισλ κνξθψλ έθθξαζεο 

ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφ- 

λεο πνπ δηέπνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ Πχπνπ θαη ηελ ειεπ- 

ζεξία έθθξαζεο ή ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ή θψδηθεο 

πνπ δηέπνπλ ην δεκνζηνγξαθηθφ επάγγεικα. 

Άοθοξ 31 
Ανιόπξιμη υειοαγώγηρη ςηπ αγξοάπ 

1. Πηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο 

φπνηνο, ζην πιαίζην ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ ξπζκίδνληαη απφ ην λφκν απηφλ θαη ηνλ Ηαλνληζκφ 

(ΓΓ) 596/2014, κε πξφζεζε: 
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α) Νξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγή ή απνζηέιιεη εληνιή 

γηα δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ή κε νπνηαδήπνηε άιιε ζπ- 

κπεξηθνξά ή δξαζηεξηφηεηα: (αα) παξέρεη ςεπδείο ή 

παξαπιαλεηηθέο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά, ηε 

δήηεζε ή ηελ ηηκή ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή ελφο 

ζπλαθνχο κε απηφ ζπκβνιαίνπ άκεζεο παξάδνζεο επί 

εκπνξεπκάησλ ή (ββ) δηακνξθψλεη ζε κε θαλνληθφ ή ζε 

ηερλεηφ επίπεδν ηελ ηηκή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ρξεκαην- 

πηζησηηθψλ κέζσλ ή ελφο ζπλαθνχο κε απηά ζπκβνιαίνπ 

άκεζεο παξάδνζεο επί εκπνξεπκάησλ, εθηφο αλ νη ιφγνη 

γηα ηελ ελέξγεηα απηή ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξαγκαηνπνί- 

εζε ηε ζπλαιιαγή ή έδσζε ηηο εληνιέο γηα δηελέξγεηα 

ζπλαιιαγήο είλαη λφκηκνη θαη νη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο ή 

εληνιέο γηα δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο είλαη ζχκθσλεο κε 

απνδεθηέο πξαθηηθέο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο θαη εθφζνλ: 

(ααα) ε κέζε εκεξήζηα αμία ησλ παξάλνκσλ ζπλαιια- 

γψλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ 

(150.0) επξψ ή (βββ) ε εκεξήζηα αμία ησλ παξάλν- 

κσλ ζπλαιιαγψλ ππεξβαίλεη γηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα ην 

πνζφ ησλ δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (250.000) επξψ. 

β) Νξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγή ή απνζηέιιεη εληνιή 

γηα δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ή κε νπνηαδήπνηε άιιε δξα- 

ζηεξηφηεηα ή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη ηελ ηηκή ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή ζπλαθνχο 

κε απηά ζπκβνιαίνπ άκεζεο παξάδνζεο επί εκπνξεπ- 

κάησλ, κε ηε ρξήζε εηθνληθήο δηαηάμεσο ή θάζε άιιεο 

κνξθήο παξαπιάλεζεο ή ηερλάζκαηνο θαη εθφζνλ: 

(αα) ε κέζε εκεξήζηα αμία ησλ παξάλνκσλ ζπλαιια- 

γψλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ 

(150.0) επξψ ή (ββ) ε εκεξήζηα αμία ησλ παξάλνκσλ 

ζπλαιιαγψλ ππεξβαίλεη γηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα ην 

πνζφ ησλ δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (250.000) επξψ. 

γ) Νξνβαίλεη ζε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ, είηε δηα ησλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, είηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, νη νπνί- 

εο είηε παξέρνπλ ςεπδείο ή παξαπιαλεηηθέο ελδείμεηο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά, ηε δήηεζε ή ηελ ηηκή ελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή ζπλαθνχο κε απηά ζπκ- 

βνιαίνπ άκεζεο παξάδνζεο επί εκπνξεπκάησλ είηε δη- 

ακνξθψλνπλ ζε κε θαλνληθφ ή ζε ηερλεηφ επίπεδν ηελ 

ηηκή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ 

ή ελφο ζπλαθνχο κε απηά ζπκβνιαίνπ άκεζεο παξάδν- 

ζεο επί εκπνξεπκάησλ, θαη εθφζνλ ν ππαίηηνο ή ηξίηνο, 

πξνζπνξίδεηαη, απφ ηε δηάδνζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθν- 

ξηψλ, πιενλέθηεκα ή φθεινο αμίαο ηνπιάρηζηνλ εθαηφ 

ρηιηάδσλ (100.000) επξψ. 

δ) Νξνβαίλεη είηε ζε δηάδνζε ςεπδψλ ή παξαπιαλε- 

ηηθψλ πιεξνθνξηψλ είηε ζηελ δηελέξγεηα ςεπδψλ ή πα- 

ξαπιαλεηηθψλ εηζξνψλ είηε ζε θάζε άιιε ζπκπεξηθνξά 

ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ ρεηξαγψγεζε ηνπ ηξφπνπ ππν- 

ινγηζκνχ ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ λφκνπ απηνχ. 

2. Οηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 επηβάιιεηαη 

θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ: α) αλ ε αμία ησλ παξάλνκσλ 

ζπλαιιαγψλ ή ησλ εληνιψλ γηα δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο 

ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα πέληε (5) εθαηνκκχξηα επξψ ή 

β) αλ ε κέζε εκεξήζηα αμία ησλ παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ 

ή ησλ εληνιψλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ππεξβαίλεη 

ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ ή γ) αλ 

ην πεξηνπζηαθφ φθεινο ή ε απνθεπρζείζα δεκία ή ε πξν- 

μελεζείζα δεκία ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ 

ρηιηάδσλ (500.000) επξψ ή δ) αλ ν ππαίηηνο είλαη πξφζσπν 

πνπ δηαπξάηηεη ην έγθιεκα ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη' επάγ- 

γεικα ή θαηά ζπλήζεηα θαη ην πεξηνπζηαθφ φθεινο ή ε 

απνθεπρζείζα δεκία ή ε πξνμελεζείζα δεκία ππεξβαίλεη 

ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (250.000) επξψ. 

3. Οηελ πεξίπησζε ησλ ηξηψλ πξψησλ εδαθίσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αλ ν ππαίηηνο είλαη πξφ- 

ζσπν πνπ δηαπξάηηεη ην έγθιεκα ηεο παξαγξάθνπ 1 

θαη' επάγγεικα ή θαηά ζπλήζεηα, επηβάιιεηαη θάζεηξμε. 

4. Οηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 αλ ν ππαίηηνο εί- 

λαη κέινο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 187 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ννηληθνχ Ηψδηθα θαη ηα 

παξαπάλσ αδηθήκαηα ηεινχληαη κε ζθνπφ λα πνξηζηεί ε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε πιηθά ή άιια νθέιε, επηβάιιεηαη 

θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ. 

Άοθοξ 32 
Άρκηρη πξιμικήπ δίχνηπ 

1. Ε πνηληθή δίσμε γηα φιεο ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ηνπ 

Ηεθαιαίνπ Β' ηνπ Πκήκαηνο Α' ηνπ Ιέξνπο Β' ηνπ πα- 

ξφληνο λφκνπ αζθείηαη απηεπαγγέιησο απφ ηνλ θαηά 

ηφπνλ αξκφδην εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, ν νπνίνο 

έρεη δηθαίσκα λα δηελεξγήζεη πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, 

πξναλάθξηζε ή λα παξαγγείιεη θπξία αλάθξηζε γηα ηε 

δηαθξίβσζε ησλ παξαπάλσ αμηνπνίλσλ πξάμεσλ, ρσξίο 

λα απαηηείηαη έγθιεζε ή αίηεζε νπνηαζδήπνηε αξρήο. Ε 

πνηληθή δηαδηθαζία είλαη ζε θάζε πεξίπησζε αλεμάξηε- 

ηε απφ ηελ φπνηα δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη απφ 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο έλδηθν βνήζεκα ή κέζν ελψπηνλ 

δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή άιισλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ. 

2. Ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο ππνβάιιεη ζηνλ εη- 

ζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ κελπηήξηα αλαθνξά κε 

ηελ νπνία αλαθνηλψλεηαη ε ηέιεζε νπνηαζδήπνηε αμη- 

φπνηλεο πξάμεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη θάζε 

άιιεο ζπλαθνχο αμηφπνηλεο πξάμεο ε νπνία δηψθεηαη 

απηεπαγγέιησο απφ ην λφκν. Οηελ πεξίπησζε απηή ν 

εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ ελεξγεί θαηά ηα άξζξα 

31 θαη 43 ηνπ ΗΝΔ. 

3. Αλ δηελεξγείηαη πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ή πξνα- 

λάθξηζε γηα θάπνηα απφ ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ηνπ πα- 

ξφληνο λφκνπ, ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο θαιείηαη λα 

ιάβεη γλψζε ηεο δηθνγξαθίαο θαη λα ππνβάιεη έθζεζε κε 

ηηο απφςεηο ηεο γηα φιεο ηηο ππφ δηεξεχλεζε αμηφπνηλεο 

πξάμεηο ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ 

ηελ επίδνζε ηεο θιήζεσο. Αλ δηελεξγείηαη θπξία αλάθξη- 

ζε θαη δελ έρεη ήδε ππνβιεζεί ε έθζεζε ηνπ πξνεγνπκέ- 

λνπ εδαθίνπ, ν αλαθξηηήο θαιεί ηελ Γπηηξνπή Ηεθαιαη- 

αγνξάο γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο θαηά ηα 

παξαπάλσ νξηδφκελα. Οε πεξίπησζε ακέζνπ θηλδχλνπ 

παξαγξαθήο ηεο ππνζέζεσο ή αλ ππάξρεη πξφζσπν πνπ 

ηειεί ζε πξνζσξηλή θξάηεζε, εθείλνο πνπ δηελεξγεί ηελ 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, πξναλάθξηζε ή θπξία αλάθξηζε 

έρεη δηθαίσκα ζχληκεζεο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ζε 

δέθα (10) εκέξεο. Ε κε ππνβνιή ηεο παξαπάλσ έθζεζεο 

δελ θσιχεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ πξφνδν ηεο δηαδη- 

θαζίαο νχηε ζπληζηά δηαδηθαζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο ή ηελ πεξαίσζε ηεο θχξηαο 

αλαθξίζεσο θαηά ηνπ ππαηηίνπ πξνζψπνπ. 

4. Μη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ 

εθαξκφδνληαη αλ ε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, ε πξναλά- 
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θξηζε ή ε θχξηα αλάθξηζε δηελεξγνχληαη θαηφπηλ κελπ- 

ηήξηαο αλαθνξάο ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο. 

5. Ε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο γηα φιεο ηηο αμηφπνηλεο 

πξάμεηο ηνπ Ιέξνπο Β' ηνπ λφκνπ απηνχ γλσζηνπνηεί- 

ηαη απφ ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ζηελ 

Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο. 

Άοθοξ 33 

Αομξδιόςηςα - πεοάςχρη κύοιαπ αμάκοιρηπ 

1. Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πιεκκε- 

ιεκάησλ ηνπ Ηεθαιαίνπ Β' ηνπ Πκήκαηνο Α' ηνπ Ιέξνπο 

Β' ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ην ηξηκειέο πιεκκειεηνδη- 

θείν, ησλ δε θαθνπξγεκάησλ ην ηξηκειέο εθεηείν, ηνπ 

ηφπνπ ηειέζεψο ηνπο. Αλ ν ηφπνο ηειέζεσο ησλ παξαπά- 

λσ αδηθεκάησλ είλαη ε αιινδαπή, αξκφδηα δηθαζηήξηα 

είλαη απηά ησλ Αζελψλ. 

2. Οηελ πεξίπησζε ησλ θαθνπξγεκάησλ ηνπ Ηεθα- 

ιαίνπ Β' ηνπ Πκήκαηνο Α' ηνπ Ιέξνπο Β' ηνπ παξφληνο 

λφκνπ γηα ηελ πεξαίσζε ηεο θχξηαο αλαθξίζεσο θαη ηελ 

εηζαγσγή ηεο ππνζέζεσο ζην αθξναηήξην εθαξκφδε- 

ηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 308Α ηνπ ΗΝΔ, πεξί θαη' εμαί- 

ξεζε πεξαηψζεσο ηεο θχξηαο αλαθξίζεσο, φπσο θάζε 

θνξά ηζρχεη. Ε εηζαγσγή ησλ πνηληθψλ ππνζέζεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ ζην αθξναηήξην γίλεηαη θαη' απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα. Αλαβνιή ηεο δίθεο γηα ζεκαληηθά αίηηα 

επηηξέπεηαη κία κφλν θνξά. 

3. Οηηο δίθεο γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ησλ πξνεγνχ- 

κελσλ παξαγξάθσλ, ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο έρεη 

δηθαίσκα, ζε θάζε πεξίπησζε, λα παξίζηαηαη σο πνιη- 

ηηθψο ελάγνπζα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο. Πν 

παξαπάλσ δηθαίσκα ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο δελ 

θσιχεηαη αθφκε θαη αλ δελ ππέβαιε ηελ έθζεζε πνπ πξν- 

βιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ. 

4. Ιεηά ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο ε Γπηηξνπή 

Ηεθαιαηαγνξάο έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη αληίγξαθα ηεο 

απφθαζεο θαη ησλ εγγξάθσλ ηεο δηθνγξαθίαο, αλεμαξηή- 

ησο αλ είρε δειψζεη ή φρη παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο. 

ΛΖΛΑ Β' 
ΔΘΞΘΙΖΘΙΔΡ ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ A' 
ΑΠΛΞΔΘΞΖΔΡ ΔΟΘΠΞΟΖΡ ΙΔΤΑΚΑΘΑΓΞΠΑΡ 

Άοθοξ 34 
Ρκξπόπ 

Οθνπφο ηνπ Πκήκαηνο Β' ηνπ Ιέξνπο Β' ηνπ λφκνπ απ- 

ηνχ είλαη ε ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22, 23, 30, 31 παξάγξαθνη 1, 

32 θαη 34 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 ηνπ Γπξσπατθνχ 

Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ γηα ηελ θαηάρξεζε 

αγνξάο (θαλνληζκφο γηα ηελ θαηάρξεζε ηεο αγνξάο) θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο Μδεγίαο 2003/6/ΓΗ ηνπ Γπξσπατθνχ 

Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ θαη ησλ Μδεγηψλ ηεο 

Γπηηξνπήο 2003/124/ΓΗ, 2003/125/ΓΗ θαη 2004/72/ΓΗ 

(ΓΓ L 173/12.6.2004). 

Άοθοξ 35 

Αομόδια Αουή 

[άοθοξ 22 ςξσ Ιαμξμιρμξύ (ΔΔ) 596/2014] 

Ιε ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ δηθαζηη- 

θψλ θαη εηζαγγειηθψλ αξρψλ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ησλ Πκεκάησλ Β' θαη Γ' ηνπ Ιέξνπο Β' ηνπ πα- 

ξφληνο λφκνπ θαη ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 ηνπ 

Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ γηα ηελ 

θαηάρξεζε ηεο αγνξάο, νξίδεηαη σο εληαία δηνηθεηηθή 

αξκφδηα αξρή ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο ε νπνία δηα- 

ζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή θαη επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 ζηελ εκεδαπή 

φζνλ αθνξά: 

α) Νξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ 

εκεδαπή θαη ζρεηίδνληαη κε ρξεκαηνπηζησηηθά ή άιια 

κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 

596/2014 ηα νπνία έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε 

ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί αί- 

ηεζε εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε 

αγνξά ή ηα νπνία εθπιεηζηεξηάδνληαη ζε ρψξν πιεηζηε- 

ξηαζκψλ ή ηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη ζε πνιπκεξή 

κεραληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο ή ζε νξγαλσκέλν κερα- 

ληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο ή γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί 

αίηεζε εηζαγσγήο ζε πνιπκεξή κεραληζκφ δηαπξαγκά- 

ηεπζεο, εθφζνλ ε ξπζκηδφκελε αγνξά, ν πνιπκεξήο κε- 

ραληζκφο δηαπξαγκάηεπζεο, ν νξγαλσκέλνο κεραληζκφο 

δηαπξαγκάηεπζεο ή ν ρψξνο πιεηζηεξηαζκψλ ιεηηνπξ- 

γνχλ είηε ζηελ εκεδαπή είηε ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο 

Γπξσπατθήο Έλσζεο. 

β) Νξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζηελ αιινδαπή θαη ζρεηίδνληαη κε ρξεκαηνπηζησηηθά 

ή άιια κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ηαλνληζκνχ 

(ΓΓ) 596/2014, ηα νπνία έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγ- 

κάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή γηα ηα νπνία έρεη ππν- 

βιεζεί αίηεζε εηζαγσγήο ηνπο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε 

ξπζκηδφκελε αγνξά ή ηα νπνία εθπιεηζηεξηάδνληαη ζε 

ρψξν πιεηζηεξηαζκψλ ή ηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη 

ζε πνιπκεξή κεραληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο ή νξγαλσ- 

κέλν κεραληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο ή γηα ηα νπνία έρεη 

ππνβιεζεί αίηεζε εηζαγσγήο ζε πνιπκεξή κεραληζκφ 

δηαπξαγκάηεπζεο, εθφζνλ ε ξπζκηδφκελε αγνξά, ν πν- 

ιπκεξήο κεραληζκφο δηαπξαγκάηεπζεο, ν νξγαλσκέλνο 

κεραληζκφο δηαπξαγκάηεπζεο ή ν ρψξνο πιεηζηεξηα- 

ζκψλ ιεηηνπξγνχλ ζηελ εκεδαπή. 

Άοθοξ 36 

Αομξδιόςηςεπ ςηπ Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ 

[άοθοξ 23 ςξσ Ιαμξμιρμξύ (ΔΔ) 596/2014] 

1. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, ε Γπη- 

ηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο κε 

νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

α) άκεζα, 

β) ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξρέο ή κε ηνπο θνξείο ηεο 

αγνξάο, 

γ) κε αλάζεζε θαη' εμνπζηνδφηεζε θαη ππφ ηελ επν- 

πηεία ηεο πξνο ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο, 

δ) κεηά απφ αίηεζή ηεο πξνο ηηο δηθαζηηθέο ή εηζαγ- 

γειηθέο Αξρέο. 

2. Γηα λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο δπλάκεη ηνπ 

Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο 

θαη ηα εληεηαικέλα φξγαλά ηεο κπνξνχλ λα: 

α) Έρνπλ άκεζε θαη αθψιπηε πξφζβαζε ζε νπνηαδή- 

πνηε έγγξαθα, βηβιία, ζηνηρεία ή άιια δεδνκέλα νπνηαζ- 

δήπνηε κνξθήο (έγγξαθεο, ειεθηξνληθήο, καγλεηηθήο ή 

άιιεο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ 
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απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

θαη ιακβάλνπλ αληίγξαθα απηψλ δίρσο λα ρσξεί έλαληη 

απηψλ θαη ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο ε επίθιεζε 

επαγγεικαηηθνχ ή άιινπ απνξξήηνπ γηα ηε κε παξνρή 

ηεο πξφζβαζεο θαη ησλ αληηγξάθσλ, ππφ ηελ επηθχιαμε 

ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ Ηψδηθα Ννηληθήο 

Δηθνλνκίαο. 

β) Δεηνχλ θαη ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο απφ νπνηνδή- 

πνηε πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ ζπκκεηέ- 

ρνπλ δηαδνρηθά ζηε δηαβίβαζε εληνιψλ ή ζηε δηεμαγσγή 

ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη απφ ηνπο εληνιείο 

απηψλ. 

γ) ζνλ αθνξά ηα παξάγσγα επί εκπνξεπκάησλ, δε- 

ηνχλ θαη ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο απφ ζπκκεηέρνληεο ζε 

ζρεηηθέο αγνξέο άκεζεο παξάδνζεο κέζσ ησλ ηππνπνη- 

εκέλσλ κνξθνηχπσλ, ιακβάλνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε 

ζπλαιιαγέο θαη έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα 

ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ. 

δ) Δηεμάγνπλ επηηφπηεο επηζεσξήζεηο θαη έξεπλεο ζε 

ρψξνπο πνπ δελ απνηεινχλ ηδησηηθέο θαηνηθίεο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ. 

ε) αα. Ιπνξνχλ λα εηζέξρνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

εγθαηάζηαζε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λα 

πξνβαίλνπλ ζε θαηάζρεζε εγγξάθσλ, βηβιίσλ, ζηνηρείσλ 

θαη δεδνκέλσλ, νπνηαζδήπνηε κνξθήο (έγγξαθεο, ειε- 

θηξνληθήο, καγλεηηθήο ή άιιεο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο 

θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ εχινγεο 

ππφλνηεο φηη ηα έγγξαθα, βηβιία, ζηνηρεία ή δεδνκέλα 

απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, 

ελδέρεηαη λα είλαη θξίζηκα γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε πα- 

ξάβαζεο θαηάρξεζεο πξνλνκηαθήο πιεξνθνξίαο ή 

ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο ζχκθσλα κε ηνλ Ηαλνληζκφ 

(ΓΓ) 596/2014. 

ββ. Γηα ηελ θαηάζρεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα 

παξαπάλσ ζπληάζζεηαη έθζεζε θαηάζρεζεο. Ε έθζεζε 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ειεγθηή ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηα- 

γνξάο πνπ ελεξγεί ηελ θαηάζρεζε θαη απφ ην ειεγρφκελν 

πξφζσπν ή ηνλ παξφληα θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαηά- 

ζρεζεο ππάιιειν ή εθπξφζσπφ ηνπ ή πξνθεηκέλνπ πεξί 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ πξφζσπν πνπ κεηέρεη ζηε δηνί- 

θεζε ή δηαρείξηζε ηνπ ειεγρφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ή απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή ηνπ ή ηνλ παξφληα θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηεο θαηάζρεζεο ππάιιειν ηνπ ειεγρφκελνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. Ε έθζεζε θαηάζρεζεο ζπληάζζεηαη 

ζε ηξία αληίγξαθα. Πα δχν αληίγξαθα θξαηνχληαη απφ 

ηνλ ειεγθηή ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο θαη ην άιιν 

παξαδίδεηαη ζηνλ ππνγξάθνληα ειεγρφκελν ή ζε εθείλν 

απφ ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ πνπ ππέγξαςε 

ηελ έθζεζε θαηάζρεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ειεγρφκε- 

λνπ πξνζψπνπ. Οε πεξίπησζε άξλεζεο ησλ παξαπάλσ 

λα ππνγξάςνπλ, γίλεηαη ζρεηηθή κλεία ζηελ έθζεζε θα- 

ηάζρεζεο. Οηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο θαη ζηελ πεξί- 

πησζε πνπ ε έθζεζε θαηάζρεζεο ππνγξάθεηαη απφ ηα 

πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ειεγρφκελνπ πξνζψπνπ, αληίγξαθν απηήο επηδίδεηαη κε 

δηθαζηηθφ επηκειεηή ζην ειεγρφκελν πξφζσπν θαηά ηνπ 

νπνίνπ επηβιήζεθε ε θαηάζρεζε, εληφο δέθα εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκέξα νινθιήξσζεο ηεο θαηάζρεζεο, 

εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά αλαιφγσο ησλ άξζξσλ 

47 έσο 57 ηνπ Ηψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηθνλνκίαο. Πν ειεγ- 

ρφκελν πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ιάβεη αληίγξαθα ησλ 

θαηαζρεζέλησλ βηβιίσλ, ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ 

κε δαπάλεο ηνπ. 

γγ. Ε έθζεζε θαηάζρεζεο πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζην: 

- ηνλ ηίηιν «Έθζεζε Ηαηάζρεζεο ηεο Γπηηξνπήο Ηεθα- 

ιαηαγνξάο», 

- ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηεο θαηάζρεζεο, 

- ηνλ ηφπν ηεο θαηάζρεζεο, δειαδή ηα ζηνηρεία ηεο 

εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηε λνκηθή κνξθή, επσλπκία ή 

πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ ειεγρφκελνπ πξνζψπνπ, 

- ην νλνκαηεπψλπκν θαη ην βαζκφ ηνπ εληεηαικέλνπ 

νξγάλνπ ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο θαη ηελ ηαπηφ- 

ηεηα ηνπ Νξντζηακέλνπ ηνπ, 

- ηνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία εληνιήο ειέγρνπ απφ 

ηελ Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο, 

- ηελ αηηηνινγία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο θαηάζρεζεο, 

- ηελ ππνγξαθή ησλ ελεξγνχλησλ ηελ θαηάζρεζε 

εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο, 

θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ειεγρφκελνπ πξνζψπνπ 

ή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαπάλσ 

ππνπεξίπησζεο ββ' πνπ ππέγξαςε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ειεγρφκελνπ πξνζψπνπ, 

- ην αληηθείκελν ηεο θαηάζρεζεο. Οηελ έθζεζε θαηά- 

ζρεζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο, αθξηβήο θαη ιεπηνκεξεη- 

αθή πεξηγξαθή ησλ θαηαζρεζέλησλ αληηθεηκέλσλ, ψζηε 

λα κελ επηδέρεηαη παξεξκελεία θαη λα κελ δεκηνπξγνχ- 

ληαη ακθηβνιίεο γηα ην είδνο θαη πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ή 

αληηθεηκέλσλ πνπ θαηαζρέζεθαλ. 

δδ. Πα εληεηαικέλα φξγαλα πνπ ελεξγνχλ ηελ θα- 

ηάζρεζε εθνδηάδνληαη, αλ είλαη δπλαηφ, κε αληίγξαθα 

ησλ εγγξάθσλ πνπ θαηαζρέζεθαλ θαη κε θσηνγξαθίεο 

ή άιιεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξαγκάησλ πνπ θαηαζρέ- 

ζεθαλ θαη κπνξνχλ λα αιινησζνχλ ή είλαη δχζθνιν λα 

θπιαρζνχλ. 

εε. Πα θαηαζρεζέληα θπιάζζνληαη ζηελ Γπηηξνπή Ηε- 

θαιαηαγνξάο. Οε θάζε πεξίπησζε, ην Δηνηθεηηθφ Οπκ- 

βνχιην ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα απν- 

θαζίζεη ηελ άξζε ηεο θαηάζρεζεο, αλ δελ είλαη πηζαλφλ 

φηη απφ απηφλ ην ιφγν ζα δεκηνπξγεζνχλ δπζρέξεηεο 

ζηελ δηαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο. 

ζηζη. Ε είζνδνο ζηελ θαηνηθία θπζηθνχ πξνζψπνπ γηα 

ηελ έξεπλα θαη θαηάζρεζε θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ 

αλσηέξσ ππνπεξίπησζε αα' επηηξέπεηαη κφλνλ κε ηε 

ζπλδξνκή εθπξνζψπνπ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, εθαξκν- 

δνκέλσλ αλαιφγσο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Ηψδηθα 

Ννηληθήο Δηθνλνκίαο. 

δδ. Ε θαηάζρεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλσηέξσ ππν- 

πεξίπησζεο αα' κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 

Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο δεηψληαο, εθφζνλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην, θαη ηελ παξνρή ζρεηηθήο ζπλδξνκήο απφ 

ην ΟΔΜΓ ηνπ Ρπνπξγείνπ Μηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηα 

ζρεηηθψο πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ 

Κ. 3296/2004. 

εε. Αλ θαηά ηελ έξεπλα θαη θαηάζρεζε παξίζηαηαη εθ- 

πξφζσπνο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, εθαξκφδνληαη αλαιφ- 

γσο νη δηαηάμεηο ηνπ Ηψδηθα Ννηληθήο Δηθνλνκίαο. 

ζη) Αηηνχληαη θαη ιακβάλνπλ λνκίκσο πθηζηάκελα αξ- 

ρεία θαηαγξαθήο ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ, ειεθηξν- 

ληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη άιια αξρεία δηαθίλεζεο 

δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη απφ επηρεηξήζεηο παξνρήο 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, αλψλπκεο εηαηξίεο επελδπηη- 
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θήο δηακεζνιάβεζεο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36 ηνπ 

Κ. 3606/2007, πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια ρξεκαηνδνηη- 

θά ηδξχκαηα ή άιια πξφζσπα πνπ ηεξνχλ λνκίκσο ηα σο 

άλσ αξρεία ζην πιαίζην ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014. 

δ) αα. Ηαινχλ θαη ιακβάλνπλ έλνξθεο καξηπξηθέο θα- 

ηαζέζεηο απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, γηα ηελ απφθηεζε 

πιεξνθνξηψλ. 

ββ. Ε ιήςε καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ, πξαγκαην- 

πνηείηαη ζηελ έδξα ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο. Πα 

πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 

4 ηνπ άξζξνπ 215 θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 

216 ηνπ Ηψδηθα Ννηληθήο Δηθνλνκίαο εμεηάδνληαη ζηελ 

θαηνηθία ηνπο. 

γγ. Πν πξφζσπν πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζέζεη θιεηεχε- 

ηαη εγγξάθσο ζε νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα. Ε θιήζε ππν- 

γξάθεηαη απφ ηνλ Νξντζηάκελν ηεο θαζ' χιελ αξκφδηαο 

Δηεχζπλζεο ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο. 

δδ. Ε θιήζε πεξηέρεη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ππφ- 

ζεζεο γηα ηελ νπνία πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί ν κάξηπ- 

ξαο, κλεκνλεχεη ηελ αξρή ζηελ νπνία απηφο θαιείηαη 

θαη αλαγξάθεη φηη, αλ απηφο δελ εκθαληζηεί, επηβάιιεηαη 

δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ παξφληνο. 

εε. Ε θιήζε επηδίδεηαη ζην εμεηαδφκελν πξφζσπν, κε 

δηθαζηηθφ επηκειεηή, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά 

αλαιφγσο ησλ άξζξσλ 155 έσο 164 ηνπ Ηψδηθα Ννηλη- 

θήο Δηθνλνκίαο, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ εκέξα γηα ηελ νπνία θαιείηαη πξνο εμέηαζε. 

Ε πξνζεζκία θιήζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζε ηξεηο 

εξγάζηκεο εκέξεο, εθφζνλ ην εμεηαδφκελν πξφζσπν 

έρεη ηελ θαηνηθία ή έδξα ηνπ εθηφο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. 

Ε πξνζεζκία θιήζεο παξαηείλεηαη ζε δέθα (10) εξγάζη- 

κεο εκέξεο, εθφζνλ ην εμεηαδφκελν πξφζσπν έρεη ηελ 

θαηνηθία ή έδξα ηνπ εθηφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

ζηζη. Ε ιήςε καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ πξαγκαηνπνη- 

είηαη ελψπηνλ ελφο ηνπιάρηζηνλ ππαιιήινπ ηνπ εηδηθνχ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαη- 

αγνξάο θαη ελφο δεκνζίνπ ππαιιήινπ ηεο Γπηηξνπήο 

Ηεθαιαηαγνξάο σο γξακκαηέα, νη νπνίνη έρνπλ εμνπζη- 

νδνηεζεί πξνο ηνχην απφ ηελ Γθηειεζηηθή Γπηηξνπή ηεο 

Γπηηξνπήο ^θαιαηαγνξάο. 

δδ. Μ κάξηπξαο, πξηλ θαηαζέζεη, θαιείηαη λα δειψζεη 

ην φλνκα θαη ην επψλπκφ ηνπ, ηνλ ηφπν ηεο γέλλεζεο θαη 

ηεο θαηνηθίαο ηνπ, θαζψο θαη ηελ ειηθία ηνπ. 

εε. Το πξνο ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ καξηπξηθψλ θαηα- 

ζέζεσλ, ηνλ φξθν ησλ καξηχξσλ θαη σο πξνο ην επαγ- 

γεικαηηθφ απφξξεην ησλ καξηχξσλ εθαξκφδνληαη αλα- 

ιφγσο θαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 210, 212, 216 παξ. 2, 

218, 219 παξ. 1, 221, 223-226 θαη 227 ηνπ Ηψδηθα Ννη- 

ληθήο Δηθνλνκίαο. Γηα ηε καξηπξηθή θαηάζεζε ζπληάζ- 

ζεηαη απφ ηνλ γξακκαηέα έθζεζε. Ε έθζεζε πξέπεη λα 

αλαθέξεη ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζεζεο, 

ηελ ψξα θαηά ηελ νπνία άξρηζε θαη ηειείσζε ε θαηάζεζε, 

ηα νλνκαηεπψλπκα θαη ηελ θαηνηθία ηνπ ππαιιήινπ πνπ 

έιαβε ηελ θαηάζεζε, ηνπ γξακκαηέα θαη ηνπ κάξηπξα, 

θαζψο θαη αθξηβή πεξηγξαθή φζσλ θαηαηέζεθαλ απφ 

ηνλ κάξηπξα. Ε έθζεζε δηαβάδεηαη απφ φια ηα παξεπ- 

ξηζθφκελα θαηά ηελ εμέηαζε πξφζσπα θαη ππνγξάθεηαη 

απφ απηά. Αλ θάπνην απφ ηα πξφζσπα απηά αξλείηαη λα 

ππνγξάςεη, απηφ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε θαη επηβάιιε- 

ηαη ζε απηφ δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ε 

έθζεζε είλαη άθπξε, αλ ιείπνπλ ε ρξνλνινγία (εθηφο αλ 

πξνθχπηεη κε βεβαηφηεηα απφ ην φιν πεξηερφκελν ηεο 

έθζεζεο ή απφ άιια έγγξαθα πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε 

απηήλ), ε αλαγξαθή ησλ νλνκάησλ θαη ησλ επσλχκσλ 

ή ε ππνγξαθή ησλ πξνζψπσλ πνπ παξεπξέζεθαλ ζηελ 

θαηάζεζε. Ε έθζεζε ζπληάζζεηαη ζε δχν αληίγξαθα απφ 

ηα νπνία έλα αληίγξαθν δίδεηαη ζηνλ κάξηπξα θαη ην 

άιιν ηίζεηαη κε επζχλε ηνπ ππαιιήινπ πνπ έιαβε ηελ 

θαηάζεζε ζην θάθειν ηεο ππφζεζεο. 

ζζ. Σεπδείο ή αλαθξηβείο καξηπξηθέο θαηαζέζεηο ηηκσ- 

ξνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 224 ηνπ Ννηληθνχ Ηψδηθα. 

ηη. Αλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγε- 

ηαη απφ ηελ Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο πξνθχςνπλ πξαγ- 

καηηθά πεξηζηαηηθά επί ηε βάζεη ησλ νπνίσλ απνδίδεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ε ηέιεζε παξάβαζεο ηνπ 

Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, ζην πξφζσπν απηφ ρνξε- 

γείηαη απφ ηελ Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο δηθαίσκα πξν- 

εγνχκελεο αθξφαζεο ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο 

ηνπ Ηψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο. Μ θεξφκελνο σο 

παξαβάηεο έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη γλψζε ηεο έθζεζεο 

ειέγρνπ θαη ηνπ ππφινηπνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ θαηά 

ην κέξνο πνπ ηνλ αθνξά, θαζψο θαη λα εθπξνζσπείηαη 

απφ ζπλήγνξν. Ππρφλ πξνεγνχκελε έλνξθε εμέηαζή ηνπ 

δελ ιακβάλεηαη ζε θακία πεξίπησζε ππφςηλ ελαληίνλ 

ηνπ θαη παξακέλεη ζε εηδηθφ αξρείν ηεο Γπηηξνπήο Ηε- 

θαιαηαγνξάο. 

3. Γπηπξνζζέησο, ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο, πξν- 

θεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηα θαζήθνληά ηεο δπλάκεη ηνπ 

Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, κπνξεί λα: 

α) Δεηεί ηελ αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ρξεκαηνπη- 

ζησηηθψλ κέζσλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε παξαβάζεηο 

ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014. 

β) Δεηεί ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή, θάζε πξαθηηθήο ηελ 

νπνία ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο ζεσξεί αληίζεηε κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014. 

γ) Νξνβαίλεη ζε πξνζσξηλή απαγφξεπζε άζθεζεο 

ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνζψπσλ πνπ 

αδεηνδνηνχληαη ή πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ Γπηηξνπή 

Ηεθαιαηαγνξάο, γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εχινγεο ππφ- 

λνηεο φηη επζχλνληαη γηα παξαβάζεηο ηνπ Ηαλνληζκνχ 

(ΓΓ) 596/2014. 

δ) Θακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ νξζή ελε- 

κέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο δηφξζσζεο ςεπδψλ ή παξαπιαλεηηθψλ πιεξνθνξη- 

ψλ πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ. Οηελ ηειεπηαία πεξίπησζε 

κπνξεί λα αμηψζεη απφ νπνηνλδήπνηε εθδφηε ή άιιν 

πξφζσπν πνπ δεκνζίεπζε ή δηέδσζε ςεπδείο ή παξα- 

πιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο ηε δεκνζίεπζε δηνξζσηηθήο 

δήισζεο. 

ε) αα. Δεηεί απφ ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα πιεκκειεην- 

δηθψλ ηε δέζκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ειεγρφ- 

κελσλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ζπγθεθξηκέ- 

λα ηελ απαγφξεπζε θίλεζεο θάζε είδνπο ινγαξηαζκψλ, 

ηίηισλ ή ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ ηεξνχληαη 

ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ, 

θαζψο θαη ην άλνηγκα ζπξίδσλ ζεζαπξνθπιαθίνπ ηνπ 

ειεγρφκελνπ, έζησ θαη θνηλψλ νπνηνπδήπνηε είδνπο κε 

άιιν πξφζσπν, θαζψο θαη ηελ απαγφξεπζε εθπνίεζεο 

νξηζκέλνπ αθηλήηνπ ηνπ ειεγρφκελνπ εθφζνλ ππάξρνπλ 
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ζνβαξέο ππφλνηεο φηη απηά ζρεηίδνληαη κε ελδερφκελεο 

παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 14 θαη 15 ηνπ 

Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014. Ε δέζκεπζε ησλ πεξηνπζη- 

αθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεγρφκελνπ πξνζψπνπ πξαγκα- 

ηνπνηείηαη κε δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, επί πνηλή αθπξφηεηνο, ε δηάξ- 

θεηα ηζρχνο ηεο, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο. Ε 

ηζρχο ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο αθφκε έηνπο κε βνχιεπκα ηνπ 

νηθείνπ ζπκβνπιίνπ πιεκκειεηνδηθψλ. 

ββ. Ε δέζκεπζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηζρχεη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο επίδνζεο ηεο δηάηαμεο 

ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ζην πηζησηηθφ ίδξπκα 

ή ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν απεπ- 

ζχλεηαη. Ε επίδνζε θαηά ηα παξαπάλσ γίλεηαη παξαρξή- 

κα απφ ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ θαη κπνξεί λα 

ιακβάλεη ρψξα κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν αθφκε 

θαη κε ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Απφ 

ηεο επηδφζεσο απαγνξεχεηαη ην άλνηγκα ηεο ζπξίδαο θαη 

είλαη άθπξε ηπρφλ εθηακίεπζε ρξεκάησλ απφ ην ινγα- 

ξηαζκφ ή εθπνίεζε ηίηισλ ή ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντ- 

φλησλ. Ε δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ εθ- 

δίδεηαη θαη ρσξίο πξνεγνχκελε θιήζε ηνπ ειεγρφκελνπ 

ή ηνπ ηξίηνπ, δελ είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξεη ζπγθε- 

θξηκέλν ινγαξηαζκφ, ηίηιν, ρξεκαηνπηζησηηθφ πξντφλ 

ή ζπξίδα θαη επηδίδεηαη θαη ζηνλ ειεγρφκελν, θαζψο θαη 

ζηνλ ηξίην, ζε πεξίπησζε θνηλψλ ινγαξηαζκψλ, ηίηισλ, 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή θνηλήο ζπξίδαο. Ε επίδνζε 

ηεο δηαηάμεσο ζηνλ ειεγρφκελν γίλεηαη εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο. Νξνθεηκέλνπ γηα αθίλεηα, ε 

δηάηαμε πεξί απαγφξεπζεο εθπνίεζεο εθδίδεηαη θαη ρσ- 

ξίο πξνεγνχκελε θιήζε ηνπ ειεγρφκελνπ θαη επηδίδεηαη 

ακειιεηί ηφζν ζηνλ ειεγρφκελν φζν θαη ζηνλ αξκφδην 

θχιαθα κεηαγξαθψλ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί 

ηελ ίδηα εκέξα ζε ζρεηηθή ζεκείσζε ζηα νηθεία βηβιία 

θαη λα αξρεηνζεηήζεη ην έγγξαθν πνπ ηνπ θνηλνπνηήζε- 

θε. Μ ειεγρφκελνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ άξζε ηεο 

δηάηαμεο κε αίηεζε πξνο ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεην- 

δηθψλ εληφο είθνζη εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ζε απηφλ. 

Ηαηά ησλ απνξξηπηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ εηζαγγειέα ν 

ειεγρφκελνο δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζην ζπκβνχιην 

πιεκκειεηνδηθψλ εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε 

ζε απηφλ ηεο απνξξηπηηθήο δηάηαμεο, ην νπνίν απνθαί- 

λεηαη ακεηαθιήησο. Οε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ λέα 

ζηνηρεία θαηά ηελ έξεπλα, ηφζν ν ειεγρφκελνο, φζν θαη 

ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ 

απφ ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ηελ αλάθιεζε ηεο 

δηάηαμεο. 

ζη) Αλαθέξεηαη ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα πιεκκε- 

ιεηνδηθψλ γηα ηελ πνηληθή δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

Μδεγίαο 2014/57/ΓΓ φπσο απηέο ελζσκαηψλνληαη ζην 

εζληθφ δίθαην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 

έσο 33 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

δ) Δεηεί δηα ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδη- 

θψλ ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Κ. 2225/1994, γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο θαη αληαπφθξηζεο θαη επη- 

θνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηα ππάξρνληα αξρεία 

δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη απφ θνξέα πα- 

ξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, φηαλ ππάξρνπλ 

εχινγεο ππφλνηεο παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζηνη- 

ρείσλ α' ή β' ηνπ άξζξνπ 14 ή ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ηαλν- 

ληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 θαη ηα ελ ιφγσ αξρεία ελδέρεηαη λα 

είλαη νπζηψδε γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο παξάβαζεο απηήο. 

4. Πα εληεηαικέλα φξγαλα ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγν- 

ξάο αζθνχλ ηηο νξηδφκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 αξκνδηφ- 

ηεηέο ηνπο κφλνλ εθφζνλ δνζεί ζρεηηθή έγγξαθε εληνιή 

απφ ηνλ Γεληθφ Δηεπζπληή ή απφ ηνλ Νξντζηάκελν ηεο 

θαζ' χιελ αξκφδηαο Δηεχζπλζεο ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαη- 

αγνξάο. Ε εληνιή δίδεηαη είηε ζε νξηζκέλν ειεγθηή είηε 

ζε νκάδα ειεγθηψλ. Οηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε εληνιή 

πξέπεη λα νξίδεη θαη ηνλ ειεγθηή πνπ είλαη ν επηθεθαιήο 

ηνπ ειέγρνπ. 

5. Μη έιεγρνη, ε ιήςε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, 

νη έξεπλεο, θαζψο θαη νη θαηαζρέζεηο ησλ παξαπάλσ 

αλαθεξνκέλσλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξάγξαθν 2, πξαγ- 

καηνπνηνχληαη ζε νπνηαδήπνηε γηα ην ειεγρφκελν πξφ- 

ζσπν εξγάζηκε ψξα. Ηαη' εμαίξεζε θαη ζε εμαηξεηηθά 

επείγνπζεο πεξηπηψζεηο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη εθηφο εξγαζίκσλ σξψλ κε 

ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο Δηθαζηηθήο Αξρήο, επη- 

θπιαζζφκελσλ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ηψδηθα Ννηληθήο 

Δηθνλνκίαο πεξί λπθηεξηλήο έξεπλαο ζε θαηνηθία. 

Ιε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ ππν- 

πεξίπησζε ζηζη' ηεο πεξίπησζε ε' ηεο παξαγξάθνπ 

2, ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγν- 

ξάο κεηαβαίλνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειεγρφκελνπ 

πξνζψπνπ. Μ επηθεθαιήο ηνπ ειέγρνπ αλαδεηεί θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ην ειεγρφκελν πξφζσπν ή νπνηνλδή- 

πνηε ππάιιειν ή εθπξφζσπφ ηνπ ή πξνθεηκέλνπ πεξί 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, πξφζσπν πνπ κεηέρεη ζηε δηνίθεζε 

ή δηαρείξηζε ηνπ ειεγρφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηνλ 

εζσηεξηθφ ειεγθηή ηνπ ή νπνηνλδήπνηε ππάιιειν ηνπ 

ελ ιφγσ πξνζψπνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνηλψζεη ην 

ζθνπφ ηεο επίζθεςήο ηνπ, δείρλεη ηελ ππεξεζηαθή ηνπ 

ηαπηφηεηα, επηδίδεη αληίγξαθν ηεο εληνιήο θαη ακέζσο 

γίλεηαη έιεγρνο. 

6. Οηνπο ειέγρνπο θαη ηηο θαηαζρέζεηο πνπ δηεμάγν- 

ληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ζηελ επαγ- 

γεικαηηθή εγθαηάζηαζε ή ηελ θαηνηθία πξνζψπσλ πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ηελ Πξάπεδα ηεο Γιιάδνο θαιείηαη λα 

ζπκκεηάζρεη θαη εθπξφζσπφο ηεο. Ε θιήζε πξνο ζπκ- 

κεηνρή γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. Ε 

ηπρφλ κε ζπκκεηνρή ηνπ δελ επηθέξεη θακία αθπξφηεηα. 

7. Ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα δεηήζεη ηε 

ζπλδξνκή ηνπ ΟΔΜΓ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δεκν- 

ζίσλ Γζφδσλ (ΓΓΔΓ) ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Οηελ πεξίπησζε 

απηή, ην ΟΔΜΓ ή ε ΓΓΔΓ αλαιφγσο, θνηλνπνηνχλ ζηελ 

Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ κε 

ηα ηπρφλ επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε παξαβάζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο. 

8. Μη αζηπλνκηθέο, ιηκεληθέο θαη ινηπέο δεκφζηεο αξ- 

ρέο θαη ππεξεζίεο ππνρξενχληαη, φηαλ ηνπο δεηεζεί, λα 

ζπλδξάκνπλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηα εληεηαικέλα 

φξγαλα ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, 

θαζψο επίζεο θαη λα ρνξεγνχλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία 

θαη ζηνηρείν. 

9. Πα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη σο 

ΓΝΓΡ θαη δηακεζνιαβνχλ ζηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ 
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νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηελ Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο, 

ζην πιαίζην ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πεξίπησζε α' ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαη νπνηεζδή- 

πνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ θάζε κνξθήο 

ζπκβάζεηο, θαηαζέζεηο ή ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχλ ζην 

φλνκά ηνπο ή ζην φλνκα επελδπηψλ πειαηψλ ηνπο, θαη 

άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παξαπάλσ, νη νπνίεο 

είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 14 θαη 15 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 

596/2014, κε δηθαηνχκελα λα επηθαιεζηνχλ ην ηξαπεδηθφ 

ή άιιν απφξξεην. 

10. Πν ηξαπεδηθφ απφξξεην δελ ηζρχεη έλαληη ηεο 

Πξάπεδαο ηεο Γιιάδνο πξνθεηκέλνπ πεξί αζθήζεσο 

επνπηείαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 

596/2014, θαζψο θαη πεξί ειέγρνπ ζεκάησλ πνπ ζπλδέ- 

νληαη ελ γέλεη κε ηελ επνπηεία ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο θεθαιαηαγνξάο. Ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο, κε αηηη- 

νινγεκέλε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ ηεο Οπκβνπιίνπ, 

κπνξεί λα δεηεί απφ ηελ Πξάπεδα ηεο Γιιάδνο λα ηεο πα- 

ξέρεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο σο πξνο θάζε κνξθήο 

ζπκβάζεηο, θαηαζέζεηο ή ινγαξηαζκνχο νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα, θαη άιια ζηνηρεία 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παξαπάλσ, φηαλ ηνχην απαηηείηαη 

γηα ηελ άζθεζε ησλ επνπηηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ. Ε 

Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο, ζηελ νπνία ε Πξάπεδα ηεο 

Γιιάδνο παξέρεη ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ππνρξενχηαη 

λα ηα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθψο γηα ηελ άζθεζε ησλ 

επνπηηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ, ηεξνπκέλσλ ηδίσο ησλ δη- 

αηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ 

Κ. 1969/1991 θαη ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

11. Πα πξφζσπα απφ ηα νπνία δεηνχληαη έγγξαθα, 

ζηνηρεία, θάζε κνξθήο δεδνκέλα θαη νηεζδήπνηε πιε- 

ξνθνξίεο ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ δπλάκεη ηνπ 

Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 θαη ηνπ παξφληνο λφκνπ 

αξκνδηνηήησλ ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο ππνρξε- 

νχληαη ζε άκεζε, πιήξε θαη αθξηβή παξνρή απηψλ, κε 

δηθαηνχκελα λα επηθαιεζηνχλ ηξαπεδηθφ, επαγγεικαηηθφ 

ή άιιν απφξξεην. 

12. Ε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ Γπηηξνπή 

Ηεθαιαηαγνξάο απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ζπκπεξη- 

ιακβαλνκέλεο ηεο Πξάπεδαο ηεο Γιιάδνο, ε νπνία γί- 

λεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 

596/2014 θαη ηνπ παξφληνο λφκνπ, δελ ζεσξείηαη φηη 

παξαβηάδεη θάπνηνλ πεξηνξηζκφ ζηε δεκνζηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ ν νπνίνο επηβάιιεηαη δηα ζπκβαηηθήο 

ππνρξεψζεσο ή δηα λνκνζεηηθήο ή θαλνληζηηθήο ή άιιεο 

δηνηθεηηθήο δηαηάμεσο θαη δελ επηζχξεη ζην πξφζσπν 

πνπ πξνβαίλεη ζηε γλσζηνπνίεζε απηή θακία απνιχησο 

θχξσζε δηνηθεηηθή ή πνηληθή εθ κφλνπ ηνπ ιφγνπ ηεο 

γλσζηνπνηήζεσο. 

13. Οε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαη φπνπ ζε- 

κειηψλεηαη αξκνδηφηεηα ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγν- 

ξάο έλαληη ηδησηψλ ή ππαιιήισλ ηξίησλ πξνζψπσλ γηα 

ελέξγεηα ή παξάιεηςε, ε ηπρφλ κε ζρεηηθή ζπλδξνκή 

ησλ ηειεπηαίσλ ζηε λφκηκε πξφζθιεζε ηεο Γπηηξνπήο 

Ηεθαιαηαγνξάο, ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 169 ΝΗ, εθφζνλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε επη- 

βνιήο βαξχηεξεο πνηλήο κε άιιε πνηληθή δηάηαμε. Γηα 

ηελ ηηκσξία αμηφπνηλσλ πξάμεσλ πνπ ηεινχληαη ζε βά- 

ξνο ππαιιήισλ ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ σο άλσ αξκνδηνηήησλ ηνπο αθνινπζείηαη 

ππνρξεσηηθά ε απηφθσξε δηαδηθαζία. 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ Β' 

ΔΘΞΘΙΖΘΙΔΡ ΙΣΠΩΡΔΘΡ 

ΙΑΘ ΑΜΑΤΞΠΑ ΟΑΠΑΔΞΡΔΩΜ 

Άοθοξ 37 

Διξικηςικέπ κσοώρειπ και διξικηςικά μέςοα 

[άοθοα 30 και 31 ςξσ Ιαμξμιρμξύ (ΔΔ) 

596/2014] 

1. Ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο, γηα παξαβάζεηο ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 14,15, 16 παξάγξαθνη 1 θαη 2, 17 

παξάγξαθνη 1, 2, 4, 5, 7 θαη 8, 18 παξάγξαθνη 1 έσο 6, 19 

παξάγξαθνη 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 θαη 12 θαη ηνπ άξζξνπ 20 

παξ. 1 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 θαη ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζή ηνπ εθδηδφκελσλ Ηαλνληζκψλ, 

θαζψο θαη ησλ Ηαλνληζκψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εθηειεζηη- 

θψλ θαη ξπζκηζηηθψλ ηερληθψλ πξνηχπσλ, θαζψο θαη ησλ 

θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ παξφληνο λφκνπ απνθάζεσλ 

ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο, επηβάιιεη ηηο αθφινπζεο 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο: 

α) Γηα παξάβαζε απφ θπζηθφ πξφζσπν ηεο απαγφ- 

ξεπζεο θαηάρξεζεο πξνλνκηαθψλ πιεξνθνξηψλ, ηεο 

απαγφξεπζεο παξάλνκεο αλαθνίλσζεο πξνλνκηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηεο απαγφξεπζεο ρεηξαγψγεζεο ηεο 

αγνξάο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 15 ηνπ Ηαλνλη- 

ζκνχ (ΓΓ) 596/2014, πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο 

(10.000) κέρξη πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) επξψ ή 

πξφζηηκν έσο θαη ην ηξηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ θεξδψλ 

πνπ απνθηήζεθαλ ή ησλ δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ 

ιφγσ ηεο παξάβαζεο, εάλ ην πνζφ απηφ κπνξεί λα πξνζ- 

δηνξηζηεί. Γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 14 

θαη 15 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014/ΓΓ απφ λνκηθφ πξφ- 

ζσπν, πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) κέρξη 

δέθα πέληε εθαηνκκχξηα (15.000.000) επξψ ή κέρξη ηνπ 

πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζχκθσλα κε 

ηηο ηειεπηαίεο δηαζέζηκεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή έσο θαη 

ην ηξηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ 

ή ησλ δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ ιφγσ ηεο παξάβαζεο, 

εάλ ην πνζφ απηφ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. Αλ ην λν- 

κηθφ πξφζσπν είλαη κεηξηθή επηρείξεζε ή ζπγαηξηθή 

επηρείξεζε, ε νπνία νθείιεη λα θαηαξηίδεη ελνπνηεκέ- 

λεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ N. 4308/2014, ή ηεο Μδεγίαο 2013/34/ΓΓ ηνπ Γπξσ- 

πατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ, ν ζρεηηθφο 

ζπλνιηθφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ινγίδεηαη σο ίζνο 

κε ην ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ, ή ην αληίζηνηρν 

είδνο εηζνδεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ινγηζηη- 

θέο Μδεγίεο (Μδεγία 86/635/ΓΜΗ ηνπ Οπκβνπιίνπ γηα ηηο 

ηξάπεδεο θαη Μδεγία 91/674/ΓΜΗ ηνπ Οπκβνπιίνπ γηα ηηο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο 

δηαζέζηκεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ηειηθήο 

κεηξηθήο επηρείξεζεο. 

β) Γ ηα παξάβαζε απφ θπζηθφ πξφζσπν ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ άξζξσλ 16 παξάγξαθνη 1 θαη 2, 17 παξάγξαθνη 1,2, 

4, 5, 7 θαη 8 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, έγγξαθε επί- 

πιεμε ή πξφζηηκν χςνπο απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) κέρξη 

έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ ή πξφζηηκν έσο θαη 
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ην ηξηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ 

ή ησλ δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ ιφγσ ηεο παξάβαζεο, 

εάλ ην πνζφ απηφ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. Γηα παξάβα- 

ζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηνπ Ηαλνληζκνχ 596/2014/ 

ΓΓ απφ λνκηθφ πξφζσπν, έγγξαθε επίπιεμε ή πξφζηηκν 

χςνπο απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) κέρξη δχν εθαηνκκχξηα 

πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (2.500.000) επξψ ή κέρξη ηνπ πνζνχ 

πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ηνπο ηε- 

ιεπηαίεο δηαζέζηκεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ή έσο θαη ην ηξη- 

πιάζην ηνπ πνζνχ ησλ θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ή ησλ 

δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ ιφγσ ηεο παξάβαζεο, εάλ ην 

πνζφ απηφ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. Αλ ην λνκηθφ πξφ- 

ζσπν είλαη κεηξηθή επηρείξεζε ή ζπγαηξηθή επηρείξεζε, 

ε νπνία νθείιεη λα θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4308/2014 

ή ηεο Μδεγίαο 2013/34/ΓΓ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ, ν ζρεηηθφο ζπλνιηθφο εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ ινγίδεηαη σο ίζνο κε ην ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ, ή ην αληίζηνηρν είδνο εηζνδεκάησλ ζχκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο Μδεγίεο (Μδεγία 86/635/ΓΜΗ 

ηνπ Οπκβνπιίνπ γηα ηηο ηξάπεδεο θαη Μδεγία 91/674/ΓΜΗ 

ηνπ Οπκβνπιίνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) ζχκ- 

θσλα κε ηηο ηειεπηαίεο δηαζέζηκεο ελνπνηεκέλεο νηθνλν- 

κηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηεο ηειηθήο κεηξηθήο επηρείξεζεο. 

γ) Οε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ θπζηθφ πξφζσπν 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 παξάγξαθνη 1 έσο 6, 19 

παξάγξαθνη 1,2, 3, 5, 6, 7, 11 θαη 12, θαη ηνπ άξζξνπ 20 

παξ. 1 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 έγγξαθε επίπιεμε 

ή πξφζηηκν χςνπο απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) κέρξη πε- 

ληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ ή πξφζηηκν έσο θαη 

ην ηξηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ 

ή ησλ δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ ιφγσ ηεο παξάβαζεο, 

εάλ ην πνζφ απηφ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. Οε πεξίπησ- 

ζε παξάβαζεο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ απφ λνκηθφ 

πξφζσπν, έγγξαθε επίπιεμε ή πξφζηηκν χςνπο απφ 

ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) κέρξη έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) 

επξψ ή πξφζηηκν έσο θαη ην ηξηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ 

θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ή ησλ δεκηψλ πνπ απνθεχ- 

ρζεθαλ ιφγσ ηεο παξάβαζεο, εάλ ην πνζφ απηφ κπνξεί 

λα πξνζδηνξηζηεί. 

2. Οε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλα- 

θέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο, ε Γπηηξνπή 

Ηεθαιαηαγνξάο κπνξεί, αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, λα επηβάιεη ηα αθφινπζα 

δηνηθεηηθά κέηξα: 

α) εληνιή πξνο ην ππεχζπλν γηα ηελ παξάβαζε πξφ- 

ζσπν λα δηαθφςεη ηελ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά θαη λα 

ηελ παξαιείπεη ζην κέιινλ, 

β) δεκφζηα πξνεηδνπνίεζε πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηε θχζε 

ηεο παξάβαζεο θαη ην φλνκα ηνπ ππεχζπλνπ γη' απηήλ 

πξνζψπνπ, 

γ) απνζηέξεζε απφ ην ππεχζπλν πξφζσπν ησλ απν- 

θηεζέλησλ θεξδψλ ή απνθεπρζεηζψλ δεκηψλ ιφγσ ηεο 

παξάβαζεο, ζην βαζκφ πνπ απηά κπνξεί λα πξνζδην- 

ξηζηνχλ. Πα πνζά απηά βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη 

ππέξ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηνλ Ηψδηθα 

Γίζπξαμεο Δεκνζίσλ Γζφδσλ, 

δ) αλάθιεζε ή αλαζηνιή, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζη- 

ψλ θαη αλψλπκεο εηαηξίαο επελδπηηθήο δηακεζνιάβεζεο 

(ΑΓΓΔ), 

ε) πξνζσξηλή απαγφξεπζε κέρξη έμη (6) κελψλ ζε 

πξφζσπν ην νπνίν αζθεί δηεπζπληηθά θαζήθνληα εληφο 

επηρείξεζεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή αλψ- 

λπκεο εηαηξίαο επελδπηηθήο δηακεζνιάβεζεο (ΑΓΓΔ) ή 

ζε θάζε άιιν θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν θέξεη επζχλε 

γηα ηελ παξάβαζε, άζθεζεο δηεπζπληηθψλ θαζεθφλησλ 

ζε επηρείξεζε παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή ζε 

αλψλπκε εηαηξία επελδπηηθήο δηακεζνιάβεζεο (ΑΓΓΔ), 

ζη) ζε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο παξάβαζεο ησλ 

άξζξσλ 14 ή 15 ηνπ Ηαλνληζκνχ 596/2014/ΓΓ, κφληκε 

απαγφξεπζε ζε πξφζσπν πνπ αζθεί δηεπζπληηθά θαζή- 

θνληα εληφο επηρείξεζεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξε- 

ζηψλ ή αλψλπκεο εηαηξίαο επελδπηηθήο δηακεζνιάβε- 

ζεο (ΑΓΓΔ) ή ζε θάζε άιιν θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν 

θέξεη επζχλε γηα ηελ παξάβαζε, λα αζθεί δηεπζπληηθέο 

ιεηηνπξγίεο εληφο επηρείξεζεο παξνρήο επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ή αλψλπκεο εηαηξίαο επελδπηηθήο δηακεζν- 

ιάβεζεο (ΑΓΓΔ), 

δ) πξνζσξηλή απαγφξεπζε δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ 

γηα ίδην ινγαξηαζκφ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζε 

πξφζσπν πνπ αζθεί δηεπζπληηθά θαζήθνληα εληφο επη- 

ρείξεζεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή ζε θάζε 

άιιν θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν θέξεη επζχλε γηα ηελ 

παξάβαζε. 

3. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο θαη ηεο, ηπρφλ, 

ρξνληθήο έθηαζεο ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη ηελ 

επηκέηξεζε ηνπ χςνπο ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιιν- 

ληαη, ιακβάλνληαη, θαηά πεξίπησζε, ελδεηθηηθά ππφςε ηα 

θαησηέξσ απφ ην Δηνηθεηηθφ Οπκβνχιην ηεο Γπηηξνπήο 

Ηεθαιαηαγνξάο: 

α) ε ζνβαξφηεηα θαη δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο, 

β) ε επίπησζε ηεο παξάβαζεο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξ- 

γία ηεο αγνξάο θαη ζηε δηάρπζε νξζήο θαη έγθπξεο πιε- 

ξνθφξεζεο ζην επελδπηηθφ θνηλφ, 

γ) ε αμία ησλ παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ, 

δ) ν βαζκφο επζχλεο ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ παξάβα- 

ζε πξνζψπνπ, 

ε) ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ ππεχζπλνπ γηα 

ηελ παξάβαζε πξνζψπνπ, φπσο πξνθχπηεη γηα παξά- 

δεηγκα απφ ην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ 

πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ ή απφ ην εηήζην δεισζέλ εηζφ- 

δεκα πξνθεηκέλνπ πεξί θπζηθνχ πξνζψπνπ, 

ζη) ην χςνο ησλ θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ή ησλ 

δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ απφ ην ππεχζπλν γηα ηελ 

παξάβαζε πξφζσπν, ζηνλ βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ, 

δ) ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ πα- 

ξάβαζε πξνζψπνπ κε ηελ Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο 

θαηά ην ζηάδην δηεξεχλεζεο-ειέγρνπ απφ ηελ ηειεπηαία 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο αλάγθεο απνζηέξεζεο ησλ απν- 

θηεζέλησλ θεξδψλ ή απνθεπρζεηζψλ δεκηψλ απφ ην ελ 

ιφγσ πξφζσπν, 

ε) νη αλάγθεο ηεο εηδηθήο θαη γεληθήο πξφιεςεο, 

ζ) ηπρφλ πξνεγνχκελεο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 θαη ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

θεθαιαηαγνξάο, 
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η) ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ην ππεχζπλν γηα ηελ 

παξάβαζε πξφζσπν πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ηπρφλ 

επαλάιεςε ηεο παξάβαζεο. 

4. Οε φπνηνλ: 

α) παξαθσιχεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ έιεγρν 

πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο, ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 

596/2014 θαη ηνπ λφκνπ απηνχ, ή 

β) αξλείηαη ή παξαθσιχεη ηελ παξνρή ζηελ Γπηηξνπή 

Ηεθαιαηαγνξάο ησλ θαηά ην άξζξν 36 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ πιεξνθνξηψλ ή παξέρεη ελ γλψζεη ηνπ ςεπδείο 

πιεξνθνξίεο ή απνθξχπηεη αιεζείο πιεξνθνξίεο ή 

γ) αξλείηαη, αλ θαη έρεη θιεζεί πξνο ην ζθνπφ απηφλ λα 

παξάζρεη ζηνηρεία ή απνθξχπηεη ζηνηρεία ή θαηαζέηεη 

ςεπδή ζηνηρεία, ή αξλείηαη λα θαηαζέζεη ελψπηνλ ηεο 

Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο, ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο 

επηβάιιεη πξφζηηκν χςνπο απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) 

κέρξη πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ. 

5. Ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο πξηλ πξνβεί ζηελ επη- 

βνιή ησλ θπξψζεσλ ή ζηε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ πξν- 

βιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο θαιεί ηνλ 

θεξφκελν σο παξαβάηε λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ 

εγγξάθσο γηα ηελ απνδηδφκελε ζε απηφλ παξάβαζε. Μ 

θεξφκελνο σο παξαβάηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη γλψ- 

ζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ θαηά ην κέξνο πνπ ηνλ αθνξά. 

6. Ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο θνηλνπνηεί ζηελ Πξάπε- 

δα ηεο Γιιάδνο θάζε πξφζηηκν πνπ επηβάιιεη βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή 

θαη ζε απαζρνινχκελα ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πξφζσπα. 

6. α. Οε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξ- 

ζξσλ 14,15, 16 παξάγξαθνη 1 θαη 2, 17 παξάγξαθνη 1, 2, 

4, 5, 7 θαη 8, 18 παξάγξαθνη 1 έσο 6, 19 παξάγξαθνη 1, 2, 

3, 5, 6, 7, 11 θαη 12 θαη ηνπ άξζξνπ 20 παξ.1 ηνπ Ηαλνλη- 

ζκνχ (ΓΓ) 596/2014, θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θαη' 

εμνπζηνδφηεζή ηνπ εθδηδφκελσλ Ηαλνληζκψλ θαη ησλ 

Ηαλνληζκψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εθηειεζηηθψλ θαη ξπζ- 

κηζηηθψλ ηερληθψλ πξνηχπσλ απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Πξάπεδα ηεο Γιιάδνο ή απφ 

απαζρνινχκελα ζε απηά πξφζσπα, ε Πξάπεδα ηεο Γιιά- 

δνο, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο 

ή θαη απηνηειψο, έρεη ηελ εμνπζία, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

θπξψζεηο πνπ επηβάιιεη ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο: 

(α) αλάθιεζεο ή αλαζηνιήο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, 

(β) ζε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο παξάβαζεο ησλ 

άξζξσλ 14 ή 15 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, κφλη- 

κεο απαγφξεπζεο ζε πξφζσπν πνπ αζθεί δηεπζπληηθά 

θαζήθνληα εληφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ζε θάζε άιιν 

θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν θέξεη επζχλε γηα ηελ παξά- 

βαζε, λα αζθεί δηεπζπληηθέο ιεηηνπξγίεο εληφο πηζησηη- 

θνχ ηδξχκαηνο, 

(γ) πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο ζε πξφζσπν ην νπνίν 

αζθεί δηεπζπληηθά θαζήθνληα εληφο πηζησηηθνχ ηδξχ- 

καηνο ή ζε θάζε άιιν θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν θέξεη 

επζχλε γηα ηελ παξάβαζε, λα αζθεί δηεπζπληηθέο ιεη- 

ηνπξγίεο εληφο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, 

(δ) πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο ζε πξφζσπν ην νπνίν 

αζθεί δηεπζπληηθά θαζήθνληα εληφο πηζησηηθνχ ηδξχ- 

καηνο ή ζε θάζε άιιν θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν θέξεη 

επζχλε γηα ηελ παξάβαζε, λα δηελεξγεί ζπλαιιαγέο επί 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ. 

6. β. Ε Πξάπεδα ηεο Γιιάδνο παξέρεη εηεζίσο ζηελ Γπ- 

ξσπατθή Αξρή Ηηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ (ΓΑΗΑΑ) ζπ- 

γθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα δηνηθεηηθά κέηξα πνπ 

επηβιήζεθαλ δπλάκεη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

Οηελ πεξίπησζε δεκνζηνπνίεζεο επηβνιήο δηνηθεηηθψλ 

κέηξσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε Πξάπεδα ηεο 

Γιιάδνο ηα γλσζηνπνηεί ζηελ ΓΑΗΑΑ. 

7. Α) Αμηφπνηλεο πξάμεηο θαηάρξεζεο αγνξάο θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ άξζξσλ 28 έσο 31ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ: 

α) εληνινδφρν εθπξνζψπεζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

β) πιεξεμνχζην ιήςεο απνθάζεσλ εμ νλφκαηνο λν- 

κηθνχ πξνζψπνπ ή 

γ) πιεξεμνχζην άζθεζεο ειέγρνπ εληφο λνκηθνχ πξν- 

ζψπνπ, έλεθα ηεο άζθεζεο ηεο εξγαζίαο ή ηνπ επαγ- 

γέικαηνο ή ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζην λνκηθφ πξφζσπν 

ή επ' επθαηξία απηψλ, ελεξγψληαο αηνκηθά ή σο κέινο 

νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη θαηέρνληαο ηζχλνπ- 

ζα ζέζε εληφο απηνχ, ππφ ηελ σο άλσ ζρεηηθή ηδηφηεηα, 

ζεσξνχληαη φηη έρνπλ δηελεξγεζεί επ' σθειεία ηνπ λνκη- 

θνχ πξνζψπνπ, εθηφο εάλ ην λνκηθφ πξφζσπν, δηα ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, αλππαίηηα αγλννχζε ηελ ηέιεζε 

ηεο πξάμεσο πξνο φθειφο ηνπ. 

Β) Οηελ πεξίπησζε ηέιεζεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ θα- 

ηάρξεζεο αγνξάο απφ θπζηθφ πξφζσπν ηνπ εδαθίνπ 

Α' νη ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηεο παξάγξαθνο 1 

επηβάιινληαη θαη επί ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

8. Μη απνθάζεηο επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη 

κέηξσλ, πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ην παξφλ άξζξν, πξν- 

ζβάιινληαη δηθαζηηθψο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 25 ηνπ N. 3371/2005. 

Άξζξν 38 

Δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ 

[άξζξν 34 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014] 

1. Ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο δεκνζηεχεη ζηνλ δηα- 

δηθηπαθφ ηεο ηφπν ηηο απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο επηβάι- 

ιεηαη δηνηθεηηθή θχξσζε ή κέηξν γηα παξαβάζεηο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 θαη ησλ θαη' 

εμνπζηνδφηεζή ηνπ εθδηδνκέλσλ θαλνληζκψλ θαη ησλ 

θαλνληζκψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εθηειεζηηθψλ θαη ξπζκη- 

ζηηθψλ ηερληθψλ πξνηχπσλ ακέζσο κεηά ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν επηβάιιεηαη ε θχξσζε ή ην 

κέηξν, ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε. Ε δεκνζίεπζε 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

είδνο θαη ηε θχζε ηεο παξάβαζεο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ ζην νπνίν επηβάιιεηαη ε θχξσζε ή ην κέηξν. 

Ε αλσηέξσ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο δελ ηζρχεη γηα 

απνθάζεηο επηβνιήο κέηξσλ δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα. 

Αλ ε δεκνζίεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ λνκηθψλ πξνζψ- 

πσλ ή ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θπζηθψλ 

πξνζψπσλ ζηα νπνία αθνξά ε απφθαζε, θξίλεηαη απφ 

ηελ Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο φηη είλαη δπζαλάινγε, θα- 

ηφπηλ θαηά πεξίπησζε αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγείηαη 

ζρεηηθά κε ηελ αλαινγηθφηεηα ηεο δεκνζίεπζεο απηψλ 

ησλ δεδνκέλσλ, ή αλ ε δεκνζίεπζε ζέηεη ζε θίλδπλν 

ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ή κία 

δηεμαγφκελε έξεπλα, ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο: 

α) αλαβάιεη ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο κέρξη λα 

παχζνπλ λα πθίζηαληαη νη ιφγνη γηα ηελ ελ ιφγσ αλα- 

βνιή ή 
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β) δεκνζηεχεη ηελ απφθαζε ρσξίο ηα ζηνηρεία ησλ πξν- 

ζψπσλ ηα νπνία αθνξά ε απφθαζε θαηά ηξφπν ζχκθσ- 

λν κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, εθφζνλ ε δεκνζίεπζε απηή 

εμαζθαιίδεη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ ζρεηηθψλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή 

γ) δελ δεκνζηεχεη ηελ απφθαζε, αλ ζεσξεί φηη ε δε- 

κνζίεπζε, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α' θαη β' δελ 

δηαζθαιίδεη: 

i) φηη δελ ζα ηεζεί ζε θίλδπλν ε ζηαζεξφηεηα ησλ ρξε- 

καηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ή 

ii) ηελ αλαινγηθφηεηα ηεο δεκνζίεπζεο ησλ ελ ιφγσ 

απνθάζεσλ ζηελ πεξίπησζε κέηξσλ πνπ ζεσξνχληαη 

ήζζνλνο ζεκαζίαο. 

Οε πεξίπησζε πνπ ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο απν- 

θαζίζεη λα δεκνζηεχζεη κία απφθαζε ρσξίο ηα ζηνηρεία 

ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία αθνξά ε απφθαζε ζχκθσλα 

κε ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε β', κπνξεί λα αλαβάιεη ηε 

δεκνζίεπζε ησλ νηθείσλ δεδνκέλσλ γηα εχινγν ρξνλη- 

θφ δηάζηεκα, φηαλ πξνβιέπεηαη φηη ζην δηάζηεκα απηφ 

ζα εθιείςνπλ νη ιφγνη γηα ηε δεκνζίεπζε κε ηνλ ηξφπν 

απηφλ. 

2. Οε πεξίπησζε άζθεζεο ελψπηνλ ησλ δηθαζηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ ή άιισλ αξρψλ πξνζθπγήο θαηά ηεο απφ- 

θαζεο επηβνιήο δηνηθεηηθήο θχξσζεο ή κέηξνπ ηεο Γπη- 

ηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο, ε ηειεπηαία δεκνζηεχεη άκεζα 

ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαη 

θάζε κεηαγελέζηεξε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ έθβαζε 

ηεο πξνζθπγήο. 

Ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο δεκνζηεχεη επίζεο θάζε 

απφθαζε πνπ αθπξψλεη πξνεγνχκελε απφθαζε επηβν- 

ιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ή δηνηθεηηθψλ κέηξσλ. 

3. Ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο δηαηεξεί θάζε δεκν- 

ζίεπζε θαηά ην παξφλ άξζξν, πξνζβάζηκε ζην δηαδη- 

θηπαθφ ηεο ηφπν γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εηψλ κεηά ηε δεκνζίεπζή ηεο. Πα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ελ ιφγσ δεκνζίεπ- 

ζε δηαηεξνχληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Γπηηξνπήο 

Ηεθαιαηαγνξάο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα, ζχκθσλν κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο εζληθήο λνκνζεζίαο πεξί πξν- 

ζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

Άξζξν 39 

Αλαθνξά παξαβάζεσλ 

[άξζξν 32 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014] 

1. Ιε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ ηεο Γπη- 

ηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο θαζνξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ εθηειεζηηθή Μδεγία (ΓΓ) 2015/2392 ηεο 

Γπηηξνπήο, θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνί πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή ζε απηήλ αλαθνξψλ παξαβά- 

ζεσλ ή ελδερφκελσλ παξαβάζεσλ ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 

596/2014 θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ: 

α) εηδηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε αλαθνξψλ παξαβά- 

ζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο, ζπκπεξηιακβαλν- 

κέλεο ηεο θαζηέξσζεο αζθαιψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο 

γηα ηηο ελ ιφγσ αλαθνξέο, 

β) θαηάιιειε πξνζηαζία πξνζψπσλ πνπ εξγάδνληαη 

δπλάκεη ζχκβαζεο εξγαζίαο ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

ηα νπνία αλαθέξνπλ παξαβάζεηο ή θαηεγνξνχληαη γηα 

παξαβάζεηο, ηνπιάρηζηνλ έλαληη αληηπνίλσλ, δηαθξίζεσλ 

ή άιισλ κνξθψλ άδηθεο κεηαρείξηζεο, ζην πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο ηνπο θαη 

γ) πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηή- 

ξα ηφζν ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαθέξεη ηελ παξάβαζε 

φζν θαη ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ην νπνίν θέξεηαη φηη 

δηέπξαμε απηήλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο 

ζε ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηή- 

ξα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ, ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ απαηηή- 

ζεσλ δεκνζηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ δπλάκεη ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο ζην πιαίζην εξεπλψλ ή κεηέπεηηα 

δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

2. Μη εξγνδφηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

νη νπνίεο ππάγνληαη ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη 

ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ζεζπίδνπλ 

θαηάιιειεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα κπνξνχλ 

νη εξγαδφκελνί ηνπο λα αλαθέξνπλ παξαβάζεηο ηνπ Ηα- 

λνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014. 

ΗΓΦΑΘΑΖΜ Γ' 

Άξζξν 40 

Γμνπζηνδνηήζεηο 

Ιε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ ηεο Γπη- 

ηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο κπνξνχλ λα θαηαξγνχληαη, λα 

ηξνπνπνηνχληαη ή λα αληηθαζίζηαληαη πξνεγνχκελεο 

απνθάζεηο ηνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη' εμνπζηνδφηε- 

ζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαηαξγνχληαη κε ην άξζξν 42 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζην κέηξν πνπ αληίθεηληαη ζηνλ 

Ηαλνληζκφ (ΓΓ) 596/2014 θαη ηνπο θαη' εμνπζηνδφηεζή 

ηνπ εθδηδφκελνπο εθηειεζηηθνχο ή άιινπο Ηαλνληζκνχο 

ή ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν ξπζκίδεηαη απφ απηνχο. 

Άξζξν 41 

Ιεηαβαηηθέο θαη ηειηθέο δηαηάμεηο 

1. Ιε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

1 έσο 19, 20 έσο 28 θαη 31Α ηνπ N. 3340/2005 (Α' 112) εμα- 

θνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη ζε παξαβάζεηο νη νπνίεο έια- 

βαλ ρψξα κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2. Μη αξκνδηφηεηεο ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο, 

ζχκθσλα, κε ην άξζξν 36 εθαξκφδνληαη θαη ζε ππνζέ- 

ζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηηο νπνίεο δελ έρεη μεθηλήζεη 

αθφκε ν έιεγρνο. 

Γθθξεκείο ππνζέζεηο ζπλερίδνληαη ππφ ηελ ηζρχ ηνπ 

N. 3340/2005 κέρξηο ακεηαθιήηνπ πεξαηψζεψο ηνπο. 

3. Ιε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, φπνπ 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θαηαξγνχ- 

κελεο δηαηάμεηο ηνπ N. 3340/2005, λννχληαη νη αληίζηνη- 

ρεο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο δηαηάμεηο ηνπ Ηαλνληζκνχ 

(ΓΓ) 596/2014 θαη ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

4. πνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο γίλεηαη αλαθνξά 

ζε ΙΜΔ, αγνξέο αλάπηπμεο ΙΙΓ, δηθαηψκαηα εθπνκπήο 

ή εθπιεηζηεξηαδφκελα πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζε απηά, 

νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο δελ εθαξκφδνληαη ζε ΙΜΔ, αγνξέο 

αλάπηπμεο ΙΙΓ, δηθαηψκαηα εθπνκπήο ή εθπιεηζηεξη- 

αδφκελα πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζε απηά, έσο ηηο 3 

Ζαλνπαξίνπ 2018. 

Άξζξν 42 

Ηαηάξγεζε δηαηάμεσλ 

Ιε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 41 παξάγξαθνο 1 

απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχ- 

ληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 19, 20 έσο 31Α ηνπ 

N. 3340/2005 (Α' 112). 
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ΠΙΕΙΑ Γ 

ΘΜΖΝΓΟ ΔΖΑΠΑΛΓΖΟ 

Άξζξν 43 

Πήξεζε ζηνηρείσλ ζπλαιιαγψλ 

1. Πα πξφζσπα πνπ θαη' επάγγεικα δηακεζνιαβνχλ 

ζηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ή εθηεινχλ ζπλαιιαγέο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ζηνηρείν 28 ηνπ Ηαλνλη- 

ζκνχ (ΓΓ) 596/2014 ππνρξενχληαη λα θαηαγξάθνπλ θαη 

λα αξρεηνζεηνχλ φιεο ηηο εληνιέο πνπ δίλνπλ πειάηεο 

ηνπο γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ, θαη ηδίσο λα ερνγξαθνχλ ηηο εληνιέο πνπ δίδνληαη 

ηειεθσληθψο, θαζψο θαη λα απνζεθεχνπλ ηηο εληνιέο 

πνπ δίδνληαη κέζσ ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ κέ- 

ζνπ, φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή ην δηαδίθηπν. 

2. Ε θαηαγξαθή θαη αξρεηνζέηεζε ησλ πην πάλσ ελην- 

ιψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ 

αμηνπηζηία, ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ θαηα- 

γεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ, ηε δπλαηφηεηα επρεξνχο αλα- 

παξαγσγήο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ εγγξάθσο 

ή ζε ειεθηξνληθφ ή καγλεηηθφ κέζν, θαζψο, επίζεο, λα 

επηηξέπεη ηελ επρεξή πξφζβαζε θαη έξεπλα ησλ θαηαγε- 

γξακκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αζθαιή απνζήθεπζή ηνπο. 

3. Πα πξφζσπα πνπ θαη' επάγγεικα δηακεζνιαβνχλ 

ζηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ή εθηεινχλ ζπλαιιαγέο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ζηνηρείν 28 ηνπ Ηαλνλη- 

ζκνχ (ΓΓ) 596/2014 ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ γηα πέληε 

(5) ηνπιάρηζηνλ έηε, ηνπιάρηζηνλ ζε ερεηηθή κνξθή, ηηο 

ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο πνπ θαηαγξάθνπλ ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1, πξνζδηνξίδνληαο επαθξηβψο ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ εληνιέα. 

Ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο κπνξεί κε απφθαζή ηεο 

λα δηαηάμεη ηε δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνεγνχ- 

κελνπ εδαθίνπ γηα πξφζζεηε πεξίνδν πνπ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηε, εθφζνλ δηελεξγείηαη έξεπλα 

γηα θαηάρξεζε ηεο αγνξάο. 

Πα πξφζσπα πνπ θαη' επάγγεικα δηακεζνιαβνχλ ζηελ 

θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ή εθηεινχλ ζπλαιιαγέο, ζχκθσ- 

λα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ζηνηρείν 28 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 

596/2014 ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο Γπη- 

ηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο ηηο θαηαγεγξακκέλεο ζπλνκηιίεο, 

θαζψο θαη λα απνκαγλεηνθσλνχλ θαη λα ζέηνπλ ζηε 

δηάζεζή ηεο εγγξάθσο θαη ζε ερεηηθή κνξθή θαη ζηελ 

έθηαζε πνπ εθείλε ζα πξνζδηνξίδεη ζε θάζε πεξίπησζε, 

ηηο ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο πνπ θαηαγξάθνπλ, ζχκθσλα 

κε ην παξφλ άξζξν. 

4. Πα πξφζσπα πνπ ερνγξαθνχλ εληνιέο γηα ηελ 

θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα νη 

νπνίεο δίλνληαη ηειεθσληθψο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ 

ηνπο θαινχληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηειεθσληθήο ζπλν- 

κηιίαο, φηη ε ηειεθσληθή ζπλνκηιία θαηαγξάθεηαη γηα ιφ- 

γνπο πξνζηαζίαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Γπίζεο, νθείινπλ, ζε 

θάζε πεξίπησζε, λα πεξηιακβάλνπλ ζηε ζχκβαζε πνπ 

ζπλάπηνπλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο ζαθή φξν φηη φιεο νη 

εληνιέο πνπ δηαβηβάδνληαη ηειεθσληθά θαηαγξάθνληαη 

θαη αξρεηνζεηνχληαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ ζπλαι- 

ιαγψλ, θαζψο θαη φηη ηίζεληαη, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί, ζηε 

δηάζεζε ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο. 

5. Μη ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 εμαθνινπ- 

ζνχλ λα ηζρχνπλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ηα πξφζσπα 

ηα νπνία θαη' επάγγεικα δηακεζνιαβνχλ ζηελ θαηάξηηζε 

ζπλαιιαγψλ ή εθηεινχλ ζπλαιιαγέο είηε έρνπλ αλαζηεί- 

ιεη πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπο είηε έρνπλ παχζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν. 

6. Οε φπνηνλ παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο επηβάιιεη έγγξαθε 

επίπιεμε ή πξφζηηκν χςνπο απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) 

κέρξη πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ, ιακβαλνκέ- 

λσλ ππφςε θαη ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 37. 

7. Νξνθεηκέλνπ πεξί παξαβάζεσο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

επνπηεχεη ε Πξάπεδα ηεο Γιιάδνο ή απφ πξφζσπα πνπ 

απαζρνινχληαη ζε απηά, αξκφδηα γηα ηελ επηβνιή ησλ 

θπξψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 είλαη ε Πξάπεδα ηεο Γιιά- 

δνο, ε νπνία ελεξγεί θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Γπηηξνπήο 

Ηεθαιαηαγνξάο ή θαη απηνηειψο. 

Άξζξν 44 

Οπλεξγαζία κε ηελ Πξάπεδα ηεο Γιιάδνο 

1. Ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο ζπλεξγάδεηαη, κε ηελ 

Πξάπεδα ηεο Γιιάδνο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηή- 

ησλ ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ηαλνληζκφ (ΓΓ) 596/2014 θαη 

ηνλ παξφληα λφκν, σο πξνο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Γιιάδα, λν- 

νπκέλνπ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ζίγνπλ 

ηηο επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Πξάπεδαο ηεο Γιιάδνο 

επί ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

2. Ιε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ πνη- 

ληθή λνκνζεζία, φηαλ ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο ιακ- 

βάλεη πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε πα- 

ξάγξαθν ηηο ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζην πιαίζην ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζψο θαη ζην πιαίζην ησλ δηνηθεηηθψλ 

ή δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη εηδηθά κε ηελ 

άζθεζε απηψλ ησλ θαζεθφλησλ. Ε Γπηηξνπή Ηεθαιαη- 

αγνξάο κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα άιινπο ζθνπνχο 

ή λα ηηο δηαβηβάζεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ 

χζηεξα απφ ξεηή ζπλαίλεζε ηεο Πξάπεδαο ηεο Γιιάδνο. 

Άξζξν 45 

Ηαηάινγνο Δηεπζπληηθψλ Νξνζψπσλ 

1. Μ εθδφηεο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Γπηηξνπή Ηεθα- 

ιαηαγνξάο ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 

19 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014 θαηάινγν ησλ πξνζψ- 

πσλ πνπ αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα θαη ησλ πξν- 

ζψπσλ πνπ έρνπλ ζηελνχο δεζκνχο κε απηά. Μ εθδφηεο 

ελεκεξψλεη ηνλ θαηάινγν ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηελ 

Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο. 

2. Ιε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ ηεο Γπη- 

ηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο κπνξνχλ λα πξνβιέπνληαη ηα 

ζηνηρεία θαη νη φξνη ελεκέξσζεο ηνπ θαηαιφγνπ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ηνπ. 

3. Οε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

παξφληνο ε Γπηηξνπή Ηεθαιαηαγνξάο επηβάιιεη έγ- 

γξαθε επίπιεμε ή πξφζηηκν χςνπο απφ ηξεηο ρηιηάδεο 

(3.000) κέρξη πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ ιακ- 

βαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 

3 ηνπ άξζξνπ 37. 
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Άοθοξ 46 

Οαοξυή ρςξιυείχμ 

Αλ έλαο εθδφηεο ή έλαο ζπκκεηέρσλ ζε αγνξά δηθαησ- 

κάησλ εθπνκπήο έρεη αλαβάιεη ηε δεκνζηνπνίεζε πξν- 

λνκηαθήο πιεξνθνξίαο δπλάκεη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

17 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, παξέρεη ζηελ Γπηηξν- 

πή Ηεθαιαηαγνξάο ηηο έγγξαθεο εμεγήζεηο θαη ην ζρεηηθφ 

αξρείν ζρεηηθά κε ην πψο πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, 

κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ πιεξνθνξίαο, θαηφ- 

πηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο Γπηηξνπήο Ηεθαιαηαγνξάο. 

Άοθοξ 47 

Ιαςάοςιρη και επιμόοτχρη 

(άοθοξ 11 ςηπ Ξδηγίαπ 2014/57/ΔΔ) 

Μη αξκφδηνη θνξείο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε 

ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ θαη 

αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πνηληθέο ή 

άιιεο δηαδηθαζίεο θαη έξεπλεο, κεξηκλνχλ ψζηε ηα αλσ- 

ηέξσ πξφζσπα λα ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπ- 

ζε θαη επηκφξθσζε πνπ ζα ηα βνεζά λα εληνπίδνπλ θαη 

λα εξεπλνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

παξάλνκεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Πν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Γζληθήο Ορνιήο Δηθαζηη- 

θψλ Θεηηνπξγψλ πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη καζήκαηα ζπλαθή κε ηε λνκνζε- 

ζία πεξί θεθαιαηαγνξάο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο δηθα- 

ζηηθνχο ιεηηνπξγνχο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ, θαζψο 

θαη γηα λα παξέρεηαη ζρεηηθή ζεκηλαξηαθή επηκφξθσζε 

ζηνπο ήδε ππεξεηνχληεο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο. 

ΛΔΠΞΡ Γ' 

ΔΜΡΩΛΑΩΡΖ ΡΞ ΔΚΚΖΜΘΙΞ ΔΘΙΑΘΞ 

ΖΡ ΞΔΖΓΘΑΡ 2014/68/ΔΔ ΞΣ ΔΣΠΩΟΑΧΙΞΣ 

ΙΞΘΜΞΒΞΣΚΘΞΣ ΙΑΘ ΞΣ ΡΣΛΒΞΣΚΘΞΣ 

ΖΡ 15ΖΡ ΛΑΧΞΣ 2014 ΡΥΔΘΙΑ 

ΛΔ ΖΜ ΟΠΞΡΑΡΘΑ ΞΣ ΔΣΠΩ ΙΑΘ ΑΚΚΩΜ 

ΜΞΛΘΡΛΑΩΜ ΑΟΞ ΖΜ ΟΑΠΑΥΑΠΑΝΖ 

ΙΑΘ ΖΜ ΙΘΒΔΖΚΔΘΑ ΛΔΡΩ ΞΣ ΟΞΘΜΘΙΞΣ 

ΔΘΙΑΘΞΣ ΙΑΘ ΓΘΑ ΖΜ ΑΜΘΙΑΑΡΑΡΖ 

ΖΡ ΑΟΞΤΑΡΖΡ-ΟΚΑΘΡΘΞΣ 2000/383/ΔΔΣ 

ΞΣ ΡΣΛΒΞΣΚΘΞΣ 
ΙΔΤΑΚΑΘΞ Α' 

ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΞΣ ΜΞΛΞΣ 

Άοθοξ 48 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο λφκνπ απνηειεί ε πξνζηα- 

ζία ηνπ επξψ θαη άιισλ λνκηζκάησλ απφ ηελ παξαρά- 

ξαμε θαη ηελ θηβδειεία κέζσ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ νπζη- 

αζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ. 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ Β' 
ΞΣΡΘΑΡΘΙΔΡ ΔΘΑΑΝΔΘΡ 

Άοθοξ 49 

οξπξπξιήρειπ ςξσ Οξιμικξύ Ιώδικα 

(άοθοξ 3 παοάγοατξπ 1δ ςηπ Ξδηγίαπ) 

Πν άξζξν 211 ηνπ Ννηληθνχ Ηψδηθα αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 

«Άξζξν 211 

Νξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο 

πνηνο κε ζθνπφ λα δηαπξάμεη θάπνην απφ ηα εγθιή- 

καηα ησλ άξζξσλ 207 θαη 209 θαηαζθεπάδεη, απνδέ- 

ρεηαη, πξνκεζεχεηαη ή θαηέρεη εξγαιεία, αληηθείκελα, 

ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα θαη δεδνκέλα, ή άιια κέζα 

ρξήζηκα γη' απηφλ ην ζθνπφ, θαζψο θαη ραξαθηεξηζηη- 

θά αζθαιείαο, φπσο νινγξάκκαηα, πδαηνγξαθήκαηα 

ή ινηπά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ λνκίζκαηνο, ηα νπνία 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ παξαράξαμε, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο θαη 

ρξεκαηηθή πνηλή». 

Άοθοξ 50 

οξπξπξιήρειπ ςξσ Οξιμικξύ Ιώδικα 

(άοθοξ 3 παοάγοατξπ 2 ςηπ Ξδηγίαπ) 

Πν άξζξν 208A ηνπ Ννηληθνχ Ηψδηθα αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 

«Άξζξν 208Α 

πνηνο κε πξφζεζε θαηαζθεπάδεη, πξνκεζεχεηαη, 

απνδέρεηαη, εηζάγεη, εμάγεη, κεηαθέξεη, θαηέρεη ή ζέηεη 

ζε θπθινθνξία κεηαιιηθφ λφκηζκα ή ραξηνλφκηζκα είηε 

θαηά είηε πξηλ απφ ην ρξφλν λφκηκεο θπθινθνξίαο ηνπο 

είηε θαηά ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν γίλεηαη δεθηφ πξνο 

αληαιιαγή απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη γηα ηελ θαηα- 

ζθεπή ηνπ νπνίνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί λφκηκεο εγθα- 

ηαζηάζεηο θαη πιηθά, ρσξίο φκσο ηελ άδεηα ηεο αξκφδηαο 

αξρήο ή θαζ' ππέξβαζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο, ηηκσ- 

ξείηαη κε ηηο πνηλέο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 208». 

Άοθοξ 51 

Δσθύμη μξμικώμ ποξρώπχμ 

(άοθοα 6 και 7 ςηπ Ξδηγίαπ) 

1. Αλ θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 207 έσο θαη 

211 ηνπ Ννηληθνχ Ηψδηθα ηειέζηεθε πξνο φθεινο ή γηα 

ινγαξηαζκφ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή έλσζεο πξνζψπσλ, 

απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί είηε αηνκηθά είηε σο 

κέινο νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο έλσζεο 

πξνζψπσλ θαη έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζήο ηνπο ή εμνπ- 

ζηνδφηεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο 

ή γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ εληφο απηψλ, επηβάιινληαη ζην 

λνκηθφ πξφζσπν ή ζηελ έλσζε πξνζψπσλ κε απφθαζε 

ηνπ Ρπνπξγνχ Μηθνλνκηθψλ, ζσξεπηηθά ή δηαδεπθηηθά, 

νη αθφινπζεο θπξψζεηο: 

α) δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη 100% επί ηνπ πνζνχ ηεο 

παξάβαζεο ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζζεί απηφ, κέρξη ην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπ- 

ξίνπ (1.000.000) επξψ, 

β) πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απαγφξεπζε άζθεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

γ) πξφζθαηξνο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο απφ δεκφζηεο 

παξνρέο, εληζρχζεηο, επηδνηήζεηο, αλαζέζεηο έξγσλ θαη 

ππεξεζηψλ, πξνκήζεηεο, δηαθεκίζεηο θαη δηαγσληζκνχο 

ηνπ Δεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, 

δ) πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηέιεζε 

ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ. 



 

238 

 

9820 ΔΤΖΛΔΠΘΔΑ ΖΡ ΙΣΒΔΠΜΖΡΔΩΡ Πεχρνο Α' 232/09.12.2016 

Μη ίδηεο θπξψζεηο επηβάιινληαη ζην λνκηθφ πξφζσπν 

θαη φηαλ ιφγσ έιιεηςεο επνπηείαο ή ειέγρνπ θαηέζηε 

δπλαηή ε ηέιεζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζην ίδην εδάθην 

πνηληθψλ αδηθεκάησλ πξνο φθεινο ηνπ λνκηθνχ πξν- 

ζψπνπ απφ άιιν θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηειεί ππφ ηελ 

εμνπζία εθείλνπ. 

2. Γηα ηε ζσξεπηηθή ή δηαδεπθηηθή επηβνιή ησλ θπ- 

ξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξά- 

γξαθν θαη γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ θπξψζεσλ απηψλ 

ιακβάλνληαη ππφςε, ηδίσο, ε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, 

ν βαζκφο ηεο ππαηηηφηεηαο, ε νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο έλσζεο πξνζψπσλ θαη ε ηπρφλ 

ππνηξνπή ηνπο. 

3. Ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ πα- 

ξαγξάθσλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ αζηηθή, πεηζαξρηθή 

ή πνηληθή επζχλε ησλ αλαθεξφκελσλ ζε απηέο θπζη- 

θψλ πξνζψπσλ. Ηακία θχξσζε δελ επηβάιιεηαη ρσξίο 

πξνεγνχκελε θιήηεπζε ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο έλσζεο πξνζψπσλ πξνο παξν- 

ρή εμεγήζεσλ. Ε θιήζε θνηλνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ δέθα 

(10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο αθξφαζεο. Ηαηά ηα 

ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 

2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ηψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο. Οε 

πεξίπησζε άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο γηα θάπνηα απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 αμηφπνηλεο πξάμεηο 

πνπ ηειέζηεθε απφ πξφζσπν αλαθεξφκελν ζηελ ίδηα 

παξάγξαθν θαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε πξνβιε- 

πφκελε ζην άξζξν απηφ δηαδηθαζία επηβνιήο δηνηθε- 

ηηθψλ θπξψζεσλ, νη εηζαγγειηθέο αξρέο ελεκεξψλνπλ 

ακέζσο ηνλ Ρπνπξγφ Μηθνλνκηθψλ θαη απνζηέιινπλ ζε 

απηφλ αληίγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο. 

4. Οε πεξίπησζε ακεηάθιεηεο απαιιαγήο εθείλνπ πνπ 

παξαπέκθζεθε, νη θαηά ηα αλσηέξσ απνθάζεηο επηβν- 

ιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ αλαθαινχληαη. 

5. Μη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ δελ 

εθαξκφδνληαη ζην Ηξάηνο, ζηνπο θνξείο δεκφζηαο εμνπ- 

ζίαο θαη ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

ρσξίο απηφ λα επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά πεξί αζηηθήο, πεηζαξρηθήο ή 

πνηληθήο επζχλεο. 

ΗΓΦΑΘΑΖΜ Γ' 

ΓΞΓΡΚΕΠΖΗΑ ΙΓΟΑ ΗΑΖ ΓΘΚΖΗΜ 

ΗΓΚΠΞΜ ΑΚΑΘΡΟΕΟ 

Άξζξν 52 

(άξζξν 9 ηεο Μδεγίαο) 

Μη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 253Α ηνπ Ηψδηθα 

Ννηληθήο Δηθνλνκίαο αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«1. Γηδηθά, γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 

1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 187, ησλ άξζξσλ 187A, 207 εδάθην 

α', 208 παξ. 1 εδάθην α', 208Α, εθηφο απφ ηηο ηδηαίηεξα 

ειαθξέο πεξηπηψζεηο, 323Α, 336 ζε βάξνο αλειίθνπ, ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 338 ζε βάξνο αλειίθνπ, ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 339, ησλ παξαγξάθσλ 

1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 342, ησλ άξζξσλ 348Α, 348Β, 348Γ, 

351 θαη 351Α ηνπ Ννηληθνχ Ηψδηθα, ε έξεπλα κπνξεί λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη ηε δηελέξγεηα: 

α) αλαθξηηηθήο δηείζδπζεο, κε ηελ ηήξεζε ησλ εγγπή- 

ζεσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ θαη 

φπσο θαηά ηα ινηπά ε δηείζδπζε πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

28 ηνπ N. 4139/2013 (Α' 74) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ N. 2713/1999 (Α' 89), εθφζνλ ε αλαθξηηηθή δηείζδπζε 

πεξηνξίδεηαη ζηηο πξάμεηο πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαίεο 

γηα ηε δηαθξίβσζε εγθιεκάησλ, ηελ ηέιεζε ησλ νπνίσλ 

ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο είραλ πξναπνθαζίζεη, 

β) ειεγρφκελσλ κεηαθνξψλ, κε ηελ ηήξεζε ησλ εγγπή- 

ζεσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ θαη 

φπσο θαηά ηα ινηπά νη κεηαθνξέο απηέο πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 38 ηνπ N. 2145/1993 (Α' 88). 

γ) άξζεο ηνπ απνξξήηνπ, κε ηελ ηήξεζε ησλ εγγπή- 

ζεσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ 

θαη φπσο θαηά ηα ινηπά ε άξζε απηή πξνβιέπεηαη ζηα 

άξζξα 4 θαη 5 ηνπ N. 2225/1994 (Α' 121), 

δ) θαηαγξαθήο δξαζηεξηφηεηαο ή άιισλ γεγνλφησλ 

εθηφο θαηνηθίαο κε ζπζθεπέο ήρνπ ή εηθφλαο ή κε άιια 

εηδηθά ηερληθά κέζα, κε ηελ ηήξεζε ησλ εγγπήζεσλ θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ θαη φπσο 

θαηά ηα ινηπά ε θαηαγξαθή πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξαπάλσ N. 2713/1999 (Α' 89) θαη 

ε) ζπζρέηηζεο ή ζπλδπαζκνχ δεδνκέλσλ πξνζσπη- 

θνχ ραξαθηήξα, κε ηελ ηήξεζε ησλ εγγπήζεσλ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ θαη ππφ ηνπο 

νπζηαζηηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ N. 2472/1997 

(Α' 50). 

2. Μη αλαθξηηηθέο πξάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξά- 

θνπ δηεμάγνληαη κφλν: 

α) αλ πξνθχπηνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έρεη ηειεζζεί 

αμηφπνηλε πξάμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

187, ησλ άξζξσλ 187Α, 207 εδάθην α', 208 παξ. 1, εδάθην 

α', 208Α, εθηφο απφ ηηο ηδηαίηεξα ειαθξέο πεξηπηψζεηο, 

323Α, 336 ζε βάξνο αλειίθνπ, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

338 ζε βάξνο αλειίθνπ, ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 339, ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 342, 

ησλ άξζξσλ 348Α, 348Β, 348Γ, 351 θαη 351Α ηνπ Ννηλη- 

θνχ Ηψδηθα, 

β) αλ ε εμάξζξσζε ηεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο ή 

ε εμηρλίαζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

187Α ή ησλ πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 207 εδάθην α', 208 

παξ. 1, εδάθην α', 208Α, εθηφο απφ ηηο ηδηαίηεξα ειαθξέο 

πεξηπηψζεηο, 323Α, 336 ζε βάξνο αλειίθνπ, ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 338 ζε βάξνο αλειίθνπ, ησλ παξαγξάθσλ 

1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 339, ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 342, ησλ άξζξσλ 348Α, 348Β, 348Γ, 351 θαη 351Α 

ηνπ Ννηληθνχ Ηψδηθα είλαη δηαθνξεηηθά αδχλαηε ή ηδη- 

αηηέξσο δπζρεξήο». 

Άξζξν 53 

Πξνπνπνηήζεηο ηνπ Ννηληθνχ Ηψδηθα 

(άξζξν 10 ηεο Μδεγίαο) 

Οην άξζξν 213 ηνπ Ννηληθνχ Ηψδηθα πξνζηίζεηαη πα- 

ξάγξαθνο 3 σο εμήο: 

«3. Πα λνκίζκαηα πνπ θαηάζρνληαη σο χπνπηα πξν- 

τφληα παξαράξαμεο ή θηβδειείαο, απνζηέιινληαη ζην 

αληίζηνηρν Γζληθφ Ηέληξν Αλάιπζεο ή Γζληθφ Ηέληξν 

Αλάιπζεο Ηεξκάησλ Γπξψ γηα αλάιπζε, αλίρλεπζε θαη 

εληνπηζκφ πεξαηηέξσ πξντφλησλ παξαράξαμεο, ρσξίο 

θαζπζηέξεζε θαη ην αξγφηεξν κέρξη λα εθδνζεί ηειεζί- 

δηθε απφθαζε θαηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία». 
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ΗΓΦΑΘΑΖΜ Δ' 

ΠΓΘΖΗΓΟ ΔΖΑΠΑΛΓΖΟ 

Άξζξν 54 

(άξζξν 11 ηεο Μδεγίαο) 

Μη αξκφδηεο ππεξεζίεο θάζε Γηζαγγειίαο Νξσηνδηθψλ 

αλά ηελ Γπηθξάηεηα ηεξνχλ θαη' έηνο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

θαη δεδνκέλα σο πξνο: α) ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ 

αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 207 έσο 211 ΝΗ πνπ 

δηαπξάηηνληαη ζηε ρψξα, β) ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ 

θαηά ησλ νπνίσλ αζθήζεθε πνηληθή δίσμε γηα ηα σο άλσ 

εγθιήκαηα, γ) ηηο πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ ζηα πξφζσπα 

πνπ θαηαδηθάζζεθαλ γηα ηα ίδηα εγθιήκαηα. Πα δεδνκέλα 

απηά νη αλσηέξσ εηζαγγειηθέο ππεξεζίεο δηαβηβάδνπλ 

θαη' έηνο ζηελ αξκφδηα Δηεχζπλζε ηνπ Ρπνπξγείνπ Δη- 

θαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, ε 

νπνία ηνπιάρηζηνλ θάζε δχν (2) έηε ηα δηαβηβάδεη ζηελ 

Γπξσπατθή Γπηηξνπή. 

Άξζξν 55 

Ηαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 

Ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ N. 2948/2001 θαηαξγείηαη. 

ΙΓΞΜΟ Δ' 

ΟΡΟΠΑΟΕ ΓΘΚΖΗΜΡ ΙΕΑΚΖΟΙΜΡ 

ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕΟ ΝΓΞΖΟΠΑΠΖΗΤΚ ΑΡΘΑΖΞΓΟΖΑΟ 

ΟΠΑ ΟΤΙΑΠΑ ΑΟΦΑΘΓΖΑΟ 

ΗΑΖ ΠΜΡΟ ΡΝΑΘΘΕΘΜΡΟ 

ΠΤΚ ΗΑΠΑΟΠΕΙΑΠΤΚ ΗΞΑΠΕΟΕΟ 

Άξζξν 56 

Πν άξζξν 1 ηνπ N. 3938/2011 (Α' 61) αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 

«Άξζξν 1 

1. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε νξίδεηαη σο Γζληθφο Ιε- 

ραληζκφο Δηεξεχλεζεο Νεξηζηαηηθψλ Απζαηξεζίαο κε 

αξκνδηφηεηα ηε ζπιινγή, ηελ θαηαγξαθή, ηελ αμηνιφ- 

γεζε, ηε δηεξεχλεζε ή ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε πξνο 

άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ζηηο αξκφδηεο Ρπεξεζίεο, 

θαηαγγειηψλ γηα πξάμεηο ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Γιιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Θηκεληθνχ Οψκαηνο - Γιιελη- 

θήο Αθηνθπιαθήο, ηνπ Νπξνζβεζηηθνχ Οψκαηνο, θαζψο 

θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, νη 

νπνίεο εθδειψζεθαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ ή θαηά θαηάρξεζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπ θαη αθνξνχλ: 

α. βαζαληζηήξηα θαη άιιεο πξνζβνιέο ηεο αλζξψπη- 

λεο αμηνπξέπεηαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 137Α ηνπ 

Ννηληθνχ Ηψδηθα, 

β. παξάλνκεο εθ πξνζέζεσο πξνζβνιέο θαηά ηεο δσήο 

ή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ή πγείαο ή ηεο πξνζσπη- 

θήο ή γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, 

γ. παξάλνκε ρξήζε ππξνβφινπ φπινπ θαη 

δ. παξάλνκε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη δηελεξγήζεθε κε ξαηζηζηηθφ θίλεηξν ή ε 

νπνία ελέρεη άιινπ είδνπο δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θπιήο, ρξψκαηνο εζληθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθείαο, αλα- 

πεξίαο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή 

ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ. 

2. Μη θαηαγγειίεο πξέπεη λα είλαη επψλπκεο θαη γξαπηέο 

θαη λα ππνβάιινληαη ζην Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε, απην- 

πξνζψπσο ή κέζσ πιεξεμνχζηνπ. Πν φλνκα θαη ηα άιια 

ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηαγγέιινληνο κπνξεί λα κελ 

αλαθνηλψλνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο, αλ ην 

δεηήζεη εγγξάθσο ν ελδηαθεξφκελνο. Αλ θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ Ννιίηε ε δηεξεχλεζε δελ είλαη δπλα- 

ηή ρσξίο αλαθνίλσζε ηνπ νλφκαηνο, ν ελδηαθεξφκελνο 

ελεκεξψλεηαη φηη ε θαηαγγειία ηνπ ζα ηεζεί ζην αξρείν, 

εθφζνλ ν ίδηνο δελ ζπλαηλέζεη εγγξάθσο ζηελ αλαθνί- 

λσζε ηνπ νλφκαηφο ηνπ. Αλ ν θαηαγγέιισλ αγλνεί ηελ 

ειιεληθή γιψζζα, κπνξεί λα παξαζηεί κε δηεξκελέα. Αλ 

ν θαηαγγέιισλ αδπλαηεί λα γξάςεη, ε θαηαγγειία γίλεηαη 

πξνθνξηθψο, θαηαγξάθεηαη απφ ππάιιειν ηνπ Οπλε- 

γφξνπ ηνπ Ννιίηε θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε ζηελ νπνία 

γίλεηαη εηδηθή κλεία ηεο αδπλακίαο ηνπ θαηαγγέιινληνο 

λα γξάςεη. Ε έθζεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θαηαγγέιιν- 

ληα θαη ηνλ ππάιιειν ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ Ννιίηε πνπ ηε 

ζπλέηαμε. ηαλ ε θαηαγγειία είλαη αλψλπκε ηίζεηαη ζην 

αξρείν κε πξάμε ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ Ννιίηε, φκσο ηπ- 

ρφλ ζηνηρεία απηήο πνπ παξέρνπλ βάζε γηα δηεξεχλεζε 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην απηεπάγγειηεο 

παξέκβαζεο. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε επηιακβάλεηαη 

θαη απηεπαγγέιησο, κεηά απφ πιεξνθνξίεο κε ζπγθε- 

θξηκέλα ζηνηρεία γηα πεξηζηαηηθά ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 

ηδίσο φζσλ πξνέξρνληαη απφ δεκνζηεχκαηα ή εθπνκπέο 

Ι.Ι.Γ. ή κεηά απφ παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο απφ ηνλ 

θαζ' χιελ αξκφδην Ρπνπξγφ ή Γεληθφ Γξακκαηέα. 

3. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε αμηνινγεί θάζε θαηαγγειία 

ή πεξηζηαηηθφ γηα ην αλ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ 

θαηά ηνλ παξφληα λφκν θαη απνθαζίδεη κε πξάμε ηνπ 

εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ ή γηα ηε δηεξεχλε- 

ζε κηαο θαηαγγειίαο ή ελφο πεξηζηαηηθνχ, πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ππνρξενχηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ 

(3) κελψλ λα έρεη ζπληάμεη ζρεηηθφ πφξηζκα, ή γηα ηελ 

πξνψζεζε κηαο θαηαγγειίαο ή ελφο πεξηζηαηηθνχ πξνο 

δηεξεχλεζε ζηηο αξκφδηεο Ρπεξεζίεο, ή γηα ηε ζέζε 

ηνπο ζην αξρείν σο αβάζηκσλ ή αλεπίδεθησλ εθηίκε- 

ζεο. Μη πξνζεζκίεο ηνπ σο άλσ εδαθίνπ κπνξνχλ θαηά 

παξέθθιηζε λα παξαηείλνληαη κέρξη ηξεηο (3) κήλεο κε 

αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ Ννιίηε ππφ 

ηνπο φξνπο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ N. 2690/1999 

(Α' 45). Οε απηή ηελ πεξίπησζε, ν Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο αξκφδηεο Ρπεξεζίεο. 

4. Οε πεξίπησζε δηεξεχλεζεο κηαο θαηαγγειίαο ή ελφο 

πεξηζηαηηθνχ απφ ην Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε, ηα αξκφδηα 

πεηζαξρηθά φξγαλα αλαζηέιινπλ ηελ έθδνζε ηεο απφθα- 

ζήο ηνπο, έσο ηελ έθδνζε πνξίζκαηνο απφ ην Οπλήγνξν 

ηνπ Ννιίηε. Δηνηθεηηθά κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ην πεηζαξρηθφ δίθαην θάζε Ρπεξεζίαο θαη ιακβάλνληαη 

ζε βάξνο ηνπ πεηζαξρηθά ειεγρφκελνπ δελ ζίγνληαη. Μ 

ειεγρφκελνο έρεη δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο θαη 

ελψπηνλ ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ Ννιίηε. Γλδερφκελε απφθιη- 

ζε απφ ην δηαηαθηηθφ ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ Οπλεγφξνπ 

ηνπ Ννιίηε επηηξέπεηαη κφλν κε εηδηθή θαη εκπεξηζηα- 

ησκέλε αηηηνινγία. Μη πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε θαη γλσζηνπνίεζε ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ 

Οπλεγφξνπ ηνπ Ννιίηε δηέπνληαη απφ ην αληίζηνηρν πεη- 

ζαξρηθφ δίθαην εθάζηεο ππεξεζίαο. 
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5. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε επηιακβάλεηαη επίζεο 

ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε απφ ην Γπξσπατθφ Δηθαζηήξην Δηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ ζε βάξνο ηεο Γιιάδαο γηα παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο Γπξσπατθήο Οχκβαζεο Δηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ (Κ.δ. 53/1974), κε ηελ νπνία δηαπηζηψλνληαη 

ειιείςεηο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ή λέα ζηνηρεία 

πνπ δελ αμηνινγήζεθαλ ζηελ πεηζαξρηθή έξεπλα ή ηελ 

εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο. Οηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη Δη- 

επζχλζεηο Νξνζσπηθνχ ησλ αξκφδησλ Ρπεξεζηψλ ησλ 

ζσκάησλ αζθαιείαο, θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ θα- 

ηαζηεκάησλ θξάηεζεο ππνρξενχηαη λα δηαβηβάδνπλ ηελ 

σο άλσ απφθαζε θαη ην ζρεηηθφ πεηζαξρηθφ θάθειν ζην 

Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε, ν νπνίνο επαλεμεηάδεη ηελ ππφ- 

ζεζε ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηδίσο φζα έθαλε δεθηά ην 

Γπξσπατθφ Δηθαζηήξην Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη 

απνθαζίδεη γηα ηελ εθ λένπ δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο. 

6. Γληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ πα- 

ξφληνο άξζξνπ, ν Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε, επηθπιαζζφ- 

κελνο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ γηα δηεξεχλεζε θαη δηακφξ- 

θσζε ζρεηηθνχ πνξίζκαηνο, γλσζηνπνηεί ηελ απφθαζή 

ηνπ γηα ηελ εθ λένπ δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο κε φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ζηελ αξκφδηα Ρπεξεζία πνπ δε- 

ζκεχεηαη απφ ηελ αλσηέξσ απφθαζε θαη δηαηάζζεη λέα 

έξεπλα, ζχκθσλα θαη κε φζα γίλνληαη δεθηά απφ ην Γπ- 

ξσπατθφ Δηθαζηήξην Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Οην 

πιαίζην ηεο επαλεμέηαζεο ηεο πεηζαξρηθήο ππφζεζεο εί- 

λαη δπλαηφλ λα αζθεζεί ή λα ζπκπιεξσζεί ε πεηζαξρηθή 

δίσμε θαη λα επηβιεζεί ε πξνζήθνπζα πεηζαξρηθή πνηλή 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηθή εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηψθεηαη ππάιιεινο γηα δεχηε- 

ξε θνξά γηα ην ίδην πεηζαξρηθφ παξάπησκα. Γηα ηνλ ππν- 

ινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο γηα ηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη 

ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο δελ ππν- 

ινγίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ, θαηά πεξίπησζε, 

πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 38 θαη 39 

ηνπ Ν.δ. 120/2008 (Α' 18), ην άξζξν 5 ηνπ Ν.δ. 187/2004 

(Α' 187), ην άξζξν 25 παξ. 9 ηνπ Κ.δ. 343/1969 (Α' 238), 

ην άξζξν 18 παξάγξαθνη 9 θαη 10 ηνπ Κ.δ. 935/1971 

(Α' 149) θαη ην άξζξν 122 ηνπ Ηψδηθα Ηαηάζηαζεο Δεκν- 

ζίσλ Ννιηηηθψλ Δηνηθεηηθψλ Ρπαιιήισλ θαη Ρπαιιήισλ 

Κ.Ν.Δ.Δ., κέρξη ηελ πεξηέιεπζε ζην Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε 

ηεο απφθαζεο ηνπ Γπξσπατθνχ Δηθαζηεξίνπ Δηθαησ- 

κάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Ηαηά ηα ινηπά αθνινπζείηαη ε 

πξνβιεπφκελε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θάζε Ρπεξεζίαο 

ζηελ νπνία αλήθεη ην ειεγρφκελν πξνζσπηθφ. Αλ ν Οπ- 

λήγνξνο ηνπ Ννιίηε θξίλεη φηη δελ απαηηείηαη ε εθ λένπ 

δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο γλσζηνπνηεί ην πφξηζκά ηνπ 

ζηε Δηεχζπλζε Νξνζσπηθνχ θάζε αξκφδηαο Ρπεξεζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ε ππφζεζε ζην αξρείν. 

7. Μ Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε κπνξεί λα δεηεί ζηνηρεία 

απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα Ρπεξεζία ή Ρπεξεζία ηνπ επ- 

ξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα ηα 

γλσζηνπνηνχλ ή λα δηαβηβάδνπλ αληίγξαθα εγγξάθσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ ππφζεζε εθηφο αλ ραξαθηεξίδνληαη 

σο απφξξεηα, επεηδή αθνξνχλ ηελ εζληθή άκπλα, ηελ 

θξαηηθή αζθάιεηα θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ρψξαο. Ε 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ηαηξηθνχ απνξξήηνπ δελ απνηειεί 

ιφγν άξλεζεο ρνξήγεζεο ησλ εγγξάθσλ. Πα ζηνηρεία ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ 

Ννιίηε. Οε πεξίπησζε ήδε ζρεκαηηζζείζαο πεηζαξρη- 

θήο δηθνγξαθίαο απφ ηα αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα 

εθάζηεο Ρπεξεζίαο, ν Οπλήγνξνο ηνπ Ννιίηε ιακβάλεη 

αληίγξαθα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεηηθνχ 

θαθέινπ. 

8. Πα πεηζαξρηθά φξγαλα ηεο Γιιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

ηνπ Θηκεληθνχ Οψκαηνο - Γιιεληθήο Αθηνθπιαθήο, ηνπ 

Νπξνζβεζηηθνχ Οψκαηνο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ θαηα- 

ζηεκάησλ θξάηεζεο ππνρξενχληαη λα εμεηάδνπλ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα θάζε πεηζαξρηθή ππφζεζε πνπ ηνπο πξν- 

σζείηαη απφ ην Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε θαη αθνξά πξάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 1, πξνβαίλνπλ δε ζε ελεκέξσζή ηνπ 

αλαθνξηθά κε ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ησλ σο άλσ 

ππνζέζεσλ, δηαβηβάδνληαο αληίγξαθα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη αλαζηέιινληαο ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο. Μ Οπλήγνξνο απνηηκά ηελ πιε- 

ξφηεηα ηεο εμέηαζεο θαη κπνξεί λα ηελ αλαπέκςεη πξνο 

ζπκπιήξσζε, ζπληάζζνληαο πφξηζκα εληφο απνθιεη- 

ζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ, ε νπνία κπνξεί 

λα παξαηαζεί ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 ηνπ 

Κ. 2690/1999 (Α' 45). Γλδερφκελε απφθιηζε απφ ην δηα- 

ηαθηηθφ ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ Ννιίηε επη- 

ηξέπεηαη κφλν κε εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία. 

πνηνο ππνβάιιεη θαηαγγειία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηθαηνχηαη λα πιεξνθνξείηαη ην 

απνηέιεζκα ηεο θαηαγγειίαο ηνπ, ελψ πξφζβαζε επί ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ κπνξεί λα απνθηήζεη νπνηνζδή- 

πνηε ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ Κ. 2690/1999 (Α' 45), ηνπ Κ. 2472/1997 

(Α' 50), θαζψο θαη ηνπ Κ. 3471/2006 (Α' 133). 

9. Ε αξκνδηφηεηα ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ Ννιίηε σο Γζλη- 

θνχ Ιεραληζκνχ Δηεξεχλεζεο Νεξηζηαηηθψλ Απζαηξε- 

ζίαο δελ ππνθαζηζηά ηηο πθηζηάκελεο δνκέο ππνβνιήο 

θαη εμέηαζεο θαηαγγειηψλ απζαηξεζίαο ζε άιια φξγαλα 

ή αξρέο. 

10. Οπληζηψληαη ζην Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε δέθα (10) 

ζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κ. 3094/2003, φπσο έρεη ηξν- 

πνπνηεζεί θαη ηζρχεη, γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηεο Αξρήο θαηά ην παξφλ άξζξν». 

Άοθοξ 57 

Μη δαπάλεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γζληθνχ Ιεραληζκνχ Δηεξεχλεζεο Νεξηζηαηηθψλ Απζαη- 

ξεζίαο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, αληηκεησπίδνληαη 

ζην πιαίζην ησλ θαη' έηνο εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπν- 

ινγηζκφ ηνπ Ρπνπξγείνπ Γζσηεξηθψλ θαη Δηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο πηζηψζεσλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Οπλεγφξνπ ηνπ Ννιίηε. 

Άοθοξ 58 

Πν Ν.δ. 78/2011 (Α' 187) θαηαξγείηαη. 

Άοθοξ 59 

Ε παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Κ. 2800/2000 (Α' 41), 

φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 

Κ. 4249/2014 (Α' 73), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
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«14.α. Μη Ρπεξεζίεο Γλαεξίσλ Ιέζσλ ηεο Γιιεληθήο 

Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Νπξνζβεζηηθνχ Οψκαηνο ζπγρσ- 

λεχνληαη ζε εληαία θεληξηθή απηνηειή Ρπεξεζία κε ηίηιν 

«Γλαέξηα Ιέζα Οσκάησλ Αζθαιείαο» (Γ.Ι.Ο.Α.), ππαγφ- 

κελε απεπζείαο ζην Αξρεγείν ηεο Γιιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Ρπαξρεγνχ ηνπ Οψκαηνο απηνχ. 

Ε ζπληζηψκελε Ρπεξεζία έρεη εληαία έδξα θαη δηνί- 

θεζε, ρεηξηζηέο θαη ηερληθνχο πξνεξρφκελνπο θαη απφ 

ηα δχν Οψκαηα, νη νπνίνη εληάζζνληαη απηνδηθαίσο ζε 

απηήλ, θνηλά πηεηηθά κέζα, δηαηηζέκελα γηα ηελ εμππεξέ- 

ηεζε ησλ αλαγθψλ πνπ θαιχπηνπλ νη ζπγρσλεπφκελεο 

Ρπεξεζίεο, θαη εθαξκφδεη θνηλή εθπαίδεπζε θαη θνηλφ 

πξφγξακκα ηερληθήο θαη εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο, ζπ- 

ληήξεζεο, κίζζσζεο θαη αγνξάο ελαεξίσλ κέζσλ. Οην 

πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβά- 

ζεηο κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο θαη κε δηεζλείο 

ή δηαθξαηηθνχο νξγαληζκνχο. 

β. Μ Δηνηθεηήο θαη ν Β' Ρπνδηνηθεηήο ηεο Ρπεξεζίαο 

επηιέγνληαη απφ ηελ Γιιεληθή Αζηπλνκία θαη ν Α' Ρπν- 

δηνηθεηήο απφ ην Νπξνζβεζηηθφ Οψκα, θαηά ηηο νηθείεο 

δηαδηθαζίεο ησλ δχν Οσκάησλ. 

γ. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ πξνο αληηκεηψπη- 

ζε, ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο θαη έιεγρνο ηεο απαη- 

ηνπκέλεο δχλακεο ζε κέζα θαη πξνζσπηθφ δηελεξγείηαη 

απφ ηα θεληξηθά φξγαλα ηνπ αληίζηνηρνπ Οψκαηνο. Ε 

θαηά ηα αλσηέξσ αλάιεςε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ειέγρνπ 

κπνξεί λα αθνξά θαη ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν, φπσο ηδίσο 

ηελ αληηππξηθή πεξίνδν. 

Μη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ ζίγνπλ ηε ζχζηαζε, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γληαίνπ Οπληνληζηη- 

θνχ Ηέληξνπ Γπηρεηξήζεσλ ηνπ άξζξνπ 68, νχηε ησλ 

επηκέξνπο Ηέληξσλ, Ινλάδσλ θαη Γξαθείσλ ζηα νπνία 

απηφ δηαξζξψλεηαη. 

δ. Οην λέν θνξέα κεηαθέξνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ 

Ηξαηηθνχ Νξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπγρσ- 

λεπφκελεο Ρπεξεζίεο. Oη ζπλαθζείζεο πξνεγνπκέλσο 

ζπκβάζεηο θαη ηα εμ απηψλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο 

παξακέλνπλ ζην θνξέα ηνπ αληίζηνηρνπ Οψκαηνο. Μ 

Ηιάδνο Μηθνλνκνηερληθήο Ρπνζηήξημεο θαη Νιεξνθν- 

ξηθήο ηεο Γιιεληθήο Αζηπλνκίαο παξέρεη ζην λέν θν- 

ξέα δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή, ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή 

ππνζηήξημε. 

ε. Ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν έληαμε πξνο απαζρφιεζε 

έλζηνινπ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δχν Οσκάησλ 

ζην λέν θνξέα, πιελ απηψλ ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ α' ηεο παξνχζαο, ξπζκίδεηαη κε απφ- 

θαζε ηνπ Ρπνπξγνχ Γζσηεξηθψλ ρσξίο λα ζίγεηαη θαηά 

ηα ινηπά ε ππεξεζηαθή, κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή 

θαηάζηαζε θαη εμέιημε, ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο θαη ην ηζρχνλ πεηζαξρηθφ δίθαην. κνηα 

απφθαζε εθδίδεηαη γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ αλσηέξσ 

πξνζσπηθνχ απφ ην λέν θνξέα. Μη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ρεηξηζηψλ απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ζην Νπξνζβεζηηθφ Οψκα δηαηεξνχληαη 

ζε ηζρχ. 

ζη. Ιε Νξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη κε 

πξφηαζε ηνπ Ρπνπξγνχ Γζσηεξηθψλ, ξπζκίδνληαη ηα 

επηκέξνπο δεηήκαηα ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ πθηζηάκε- 

λσλ Ρπεξεζηψλ, ηεο νξγάλσζεο θαη δηάξζξσζεο ηεο 

ζπληζηψκελεο Ρπεξεζίαο, ηεο εζσηεξηθήο θαηαλνκήο 

αξκνδηνηήησλ, ηεο ζηειέρσζήο ηεο απφ έλζηνιν θαη πν- 

ιηηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

Ε έθδνζε ηνπ Νξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο δελ ζπληζηά 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Οηε ζπληζηψκελε δηά ηνπ παξφληνο Ρπεξεζία δχλαληαη 

λα ζπγρσλεχνληαη θαη θάζε είδνπο ππεξεζίεο ελαεξίσλ 

κέζσλ άιισλ Ρπνπξγείσλ κε Νξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην 

νπνίν πξνηείλεηαη απφ ηνλ Ρπνπξγφ Γζσηεξηθψλ θαη ηνλ 

θαηά πεξίπησζε αξκφδην Ρπνπξγφ. 

δ. Μ Ηαλνληζκφο Θεηηνπξγίαο ηεο Ρπεξεζίαο θαηαξηίδε- 

ηαη θαηφπηλ επεμεξγαζίαο απφ Γπηηξνπή πνπ ζπγθξνηεί- 

ηαη κε απφθαζε ηνπ Ρπνπξγνχ Γζσηεξηθψλ ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ηζνκεξψο εθπξφζσπνη ησλ δχν Οσκάησλ. 

Ε Γπηηξνπή ππνβάιιεη ηηο πξνηάζεηο ηεο εληφο εμήληα 

(60) εκεξψλ απφ ηε ζπγθξφηεζή ηεο ζηνλ Ρπνπξγφ, ν 

νπνίνο εθδίδεη ηνλ Ηαλνληζκφ κε απφθαζή ηνπ. Μ Ηα- 

λνληζκφο ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Μη απνθάζεηο απηέο ηνπ 

Ρπνπξγνχ δελ δεκνζηεχνληαη. 

ε. Ιέρξη ηελ έθδνζε ηνπ αλσηέξσ Νξνεδξηθνχ δηαηάγ- 

καηνο θαη ηνπ Ηαλνληζκνχ Θεηηνπξγίαο εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Ρπεξεζηψλ Γλαεξίσλ Ιέζσλ ηεο Γιιεληθήο Αζηπλνκίαο 

θαη ηνπ Νπξνζβεζηηθνχ Οψκαηνο». 

Άοθοξ 60 

Αληηθαζίζηαηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξ- 

ζξνπ 7 ηνπ Ν.δ. 62/2014 σο εμήο: 

«1. Μ ζεζκφο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζα εθαξ- 

κνζζεί πηινηηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα έμη (36) 

κελψλ θαη ζα αθνξά:». 

Άοθοξ 61 

Ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ. 2328/1995 (Α' 159), 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 33 ηεο απφ 

30.12.2015 ΝΚΝ (Α' 184), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξ- 

ζξν δεχηεξν ηνπ Κ. 4366/2016 (Α' 18) θαη κε ην άξζξν 

63 ηνπ Κ. 4409/2016 (Α' 136), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Απφ 1.4.2017 ε ηηκνιφγεζε γηα ηηο πξάμεηο ηεο πα- 

ξαγξάθνπ 1 δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά κε ηηκνιφγην πνπ 

εθδίδεη ην Ιέζν πνπ θαηαρσξεί ή αλακεηαδίδεη ηε δηα- 

θήκηζε ή ηε ρνξεγία πξνο ηνλ δηαθεκηδφκελν. Γμαίξεζε 

απφ ηελ παξαπάλσ δηάηαμε επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη δηαθεκηζηηθέο θαη επηθνηλσλη- 

αθέο ελέξγεηεο δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ζχκβαζεο 

δηαθεκηζηηθήο θαη επηθνηλσληαθήο πξνβνιήο πνπ: 

α. είηε έρεη ζπλαθζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31.3.2017, 

ππφ ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη: (i) ε ζρεηηθή ζχκβα- 

ζε έρεη θνηλνπνηεζεί εγθαίξσο ζηελ νηθεία θνξνινγηθή 

αξρή, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, θαη (ii) ζε 

θάζε πεξίπησζε, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ιήγεη ην αξγφ- 

ηεξν κέρξη ηηο 30.6.2017, 

β. είηε έρεη ζπλαθζεί απφ ην Δεκφζην ή θνξέα ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζπλέρεηα δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο ηεο νπνίαο ε Δηαθήξπμε έρεη δεκνζηεπζεί 

κέρξη ηηο 31.3.2017. 

Αλ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ Ιέζνπ κεζνιαβεί κε νπνηνλ- 

δήπνηε ηξφπν δηαθεκηζηήο, απηφο ελεξγεί σο εθπξφζσ- 

πνο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ, πξνο ηνλ νπνίν εθδίδνληαη θαη 

φια ηα λφκηκα παξαζηαηηθά. 
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Ναξαηάζεηο ζπκβάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην ζηνηρείν α' 

παξαπάλσ απαγνξεχνληαη, ελψ παξαηάζεηο ζπκβάζεσλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζην ζηνηρείν β' επηηξέπνληαη ππφ ηνπο 

φξνπο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή 

ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφ- 

ζηνπ ηνκέα. 

Πηκνιφγηα γηα ηηο πξάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 

ηνπ Κ. 2328/1995 (Α' 159) πνπ ηπρφλ έρνπλ εθδνζεί απφ 

1.10.2016, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, επαλεθ- 

δίδνληαη, κέρξη ηηο 31.12.2016. 

Ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ β', γ', ε' θαη 

ζη' ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ Κ. 4279/2014 (Α' 158), φπσο 

ηζρχεη, αξρίδεη απφ 1.4.2017». 

Δθμικόπ Ληυαμιρμόπ Δπξπςείαπ ςηπ Δταομξγήπ 

ςχμ Απξτάρεχμ ςξσ ΔΔΔΑ 

Άοθοξ 62 

Ρύρςαρη 

Οπληζηάηαη ζπιινγηθφ ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ππφ ηελ 

νλνκαζία «Γζληθφο Ιεραληζκφο Γπνπηείαο ηεο Γθαξκν- 

γήο ησλ Απνθάζεσλ ηνπ ΓΔΔΑ», ην νπνίν ππάγεηαη ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησ- 

κάησλ (εθεμήο «Γζληθφο Ιεραληζκφο»). 

Άοθοξ 63 

Ρύμθερη 

1. Μ Γζληθφο Ιεραληζκφο ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηνπ Ρπνπξγνχ Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο: 

α. Πνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ σο Νξφεδξν, 

β. έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Ρπνπξγείνπ Γμσηεξηθψλ, 

γ. έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Κνκηθνχ Οπκβνπιίνπ ηνπ Ηξά- 

ηνπο. 

2. Παθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε νξίδνληαη απφ 

ηνπο αξκφδηνπο Ρπνπξγνχο θαη θνξείο, κε γλψκνλα ηελ 

εμεηδίθεπζή ηνπο ζε ζέκαηα Νξνζηαζίαο ησλ Δηθαησκά- 

ησλ ηνπ Αλζξψπνπ. 

3. Ηαηά πεξίπησζε θαη εθφζνλ ηα ππφ ζπδήηεζε ζέ- 

καηα εκπίπηνπλ ζηελ θαζ' χιελ αξκνδηφηεηα άιισλ 

θνξέσλ ηεο Δηνίθεζεο πέξα ησλ κειψλ ηνπ Γζληθνχ 

Ιεραληζκνχ, εθπξφζσπφο ηνπο δχλαηαη λα θαιείηαη θαη 

λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζρεηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γζληθνχ 

Ιεραληζκνχ. 

Άοθοξ 64 

Αομξδιόςηςεπ 

Μ Γζληθφο Ιεραληζκφο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφ- 

ηεηεο: 

α. Πελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

ΓΔΔΑ θαη ηεο ελαξκφληζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη 

ηεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο κε απηέο. 

β. Πε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ ΓΔΔΑ θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο κε απηέο. 

γ. Πε ζπκβνιή ζηελ πξνψζεζε θαη δηάρπζε ηεο Γπξσ- 

πατθήο Οχκβαζεο Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηεο 

λνκνινγίαο ηνπ Γπξσπατθνχ Δηθαζηεξίνπ Δηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ ζηε Δεκφζηα Δηνίθεζε, ηε Δηθαηνζχλε 

θαη ηελ Ηνηλσλία ησλ Ννιηηψλ. 

Άοθοξ 65 
Κειςξσογία 

1. Μ Γζληθφο Ιεραληζκφο εδξεχεη ζην Ρπνπξγείν Δηθαη- 

νζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ θαη επη- 

θνπξείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ επηζηεκνληθά θαη δηνηθε- 

ηηθά απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ, ελψ παξέρεηαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

απφ ππάιιειν ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Ρπνπξγείνπ 

Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ. 

2. Μ Γεληθφο Γξακκαηέαο Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ κεξηκλά γηα ηε ζχγθιεζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ Γζληθνχ Ιεραληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ εθπιήξσ- 

ζεησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

3. Μ Γζληθφο Ιεραληζκφο ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θάζε 

δχν (2) κήλεο, έθηαθηα δε χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ 

Νξνέδξνπ. 

4. Μ Γζληθφο Ιεραληζκφο ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ θαλν- 

ληθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ νηθείσλ Ρπεξεζηψλ ή ζε 

ρξφλν πνπ θαιχπηεηαη απφ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. 

Οηα κέιε ηνπ δελ θαηαβάιιεηαη θακία πξφζζεηε ακνηβή 

ή απνδεκίσζε. 

5. Ηαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ηψδηθα Δη- 

νηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο. 

Άοθοξ 66 

Ρσμεογαρία με τξοείπ και κξιμχμικόπ διάλξγξπ 

Ηαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γζληθνχ Ιεραληζκνχ δχ- 

λαηαη λα θαινχληαη εκπεηξνγλψκνλεο κε ζπλαθή εμεη- 

δίθεπζε, Ιε Ηπβεξλεηηθέο Μξγαλψζεηο ή θνξείο γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηε δηαβνχιεπζε ή ηε ζπλεξγαζία, 

εθφζνλ απηφ ζεσξείηαη αλαγθαίν θαηά ηελ θξίζε απηνχ. 

Άοθοξ 67 

Απφ 1.12.2016 νη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ δηθαζηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ πνιηηηθήο θαη πνηληθήο δηθαηνζχλεο απμά- 

λνληαη σο αθνινχζσο: ησλ Αξενπαγηηψλ θαηά ηέζζεξηο 

(4), νξηδνκέλνπ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ απηψλ ζε εμήληα 

πέληε (65). 

Άοθοξ 68 

Ιεηά ην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

Κ. 2606/1998 (A' 89) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

«Ηαηά ηελ έλλνηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ε άδεηα 

απηή απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ πεξί επηινγήο θαη δηνξη- 

ζκνχ ζε ζέζε πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιε- 

ζεο». 

Άοθοξ 69 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη: 

α) Μη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ δ' θαη ε' ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ Κ. 3147/2003 «Ξχζκηζε ζεκάησλ αγξν- 

ηηθήο γεο, επίιπζε δεηεκάησλ απνθαηαζηαζέλησλ θαη 

απνθαζηζηακέλσλ θηελνηξφθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α' 135). 

β) Πν Ν.δ. 36/1986 «ξνη, πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία 

αλαγλψξηζεο Μκάδσλ Ναξαγσγψλ θαη Γλψζεσλ Μκά- 

δσλ Ναξαγσγψλ» (Α' 12). 

Άοθοξ 70 

1. Ιε απφθαζε ηνπ Ρπνπξγνχ Πνπξηζκνχ ζπγθξνηεί- 

ηαη πεληακειήο γλσκνδνηηθή Γπηζηεκνληθή Γπηηξνπή, 
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αξκφδηα γηα ζέκαηα ησλ Ορνιψλ Λελαγψλ ηνπ Ρπνπξγεί- 

νπ Πνπξηζκνχ θαη ινηπά ζέκαηα εθπαίδεπζεο μελαγψλ, 

απνηεινχκελε απφ: α) ηέζζεξα κέιε ΔΓΝ εηδηθνηήησλ 

ζπλαθψλ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ μελαγψλ, κε ηνπο αλα- 

πιεξσηέο ηνπο θαη β) έλαλ εθπξφζσπν ηεο αξκφδηαο 

Δηεχζπλζεο ηνπ Ρπνπξγείνπ Πνπξηζκνχ, κε ηνλ αλαπιε- 

ξσηή ηνπ. 

Νξφεδξνο ηεο Γπηηξνπήο νξίδεηαη έλα εθ ησλ αλσηέ- 

ξσ κειψλ ΔΓΝ. Ηαζήθνληα γξακκαηέσο ηεο Γπηηξνπήο 

αζθεί ππάιιεινο ηεο αξκφδηαο Δηεχζπλζεο ηνπ Ρπνπξ- 

γείνπ Πνπξηζκνχ, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. 

2. Έξγν ηεο Γπηηξνπήο είλαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ 

γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο μελαγψλ, ηδίσο δε φζνλ αθν- 

ξά ζηηο Ορνιέο Λελαγψλ, ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηνλ νξηζκφ εηδηθνηήησλ ησλ πξνο 

πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ ππφδεημε εθπαηδεπηη- 

θψλ ζπγγξακκάησλ. 

3. Ε Γπηζηεκνληθή Γπηηξνπή έρεη ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ 

θαη ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Νξφεδξν απηήο. Οηηο ζπλεδξη- 

άζεηο ηεο Γπηηξνπήο δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ, φπνηε απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν, θαηά 

πεξίπησζε, ππεξεζηαθνί παξάγνληεο, νη Νξντζηάκελνη 

ησλ Ορνιψλ Λελαγψλ, εθπξφζσπνη ηνπ δηδαθηηθνχ πξν- 

ζσπηθνχ, ησλ ζπνπδαζηψλ θαη εθπξφζσπνη ζπιινγηθψλ 

θνξέσλ. 

Άξζξν 71 

1. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο 

αμίαο (ΦΝΑ) επί ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ θαηαβνιψλ ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θπξσζείζα, κε ην άξζξν 30 

παξ. 5 ηνπ Κ. 4313/2014 (Α' 261), θνηλή απφθαζε ησλ 

Ρπνπξγψλ Μηθνλνκηθψλ θαη Ρπνδνκψλ, Ιεηαθνξψλ θαη 

Δηθηχσλ ππ' αξηζκ. Α νηθ. 45787/3551/5.8.2014 (Β' 2283), 

εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο ΦΝΑ πνπ ηζρχεη θαηά ην 

ρξφλν θαηαβνιήο απηψλ ζηνλ Μξγαληζκφ Αζηηθψλ Οπ- 

γθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο (Μ.Α.Ο.Θ.) θαη αλεμαξηήησο 

εάλ απηέο αθνξνχλ πξνυπνινγηζηηθφ θαζνξηζκφ, επα- 

λαπξνζδηνξηζκφ ή νξηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ. 

2. Οηνλ Μξγαληζκφ Αζηηθψλ Οπγθνηλσληψλ Θεζζα- 

ινλίθεο (Μ.Α.Ο.Θ.) θαηαβάιινληαη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηνπ ΦΝΑ πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί 

ή ζα θαηαβιεζεί, θαη' εθαξκνγή ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κέρξη ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπ ΦΝΑ πνπ 

ππάξρεη ππνρξέσζε λα θαηαβιεζεί θαη' εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ 1. 

Άξζξν 72 

Πξνπνπνηήζεηο ηνπ Κ. 4314/2014 (Α' 265) 

1. Ιεηά ην άξζξν 27 ηνπ Κ. 4314/2014 (Α' 265) πξν- 

ζηίζεηαη άξζξν 27Α σο εμήο: 

«Άξζξν 27Α 

Αξκνδηφηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ 

θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη έθδνζεο απνθάζεσλ 

θαηαλνκήο θαη εληνιψλ πιεξσκήο 

ηνπ Νξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Γπελδχζεσλ 

1. ξεκαηνδφηεζε Οπιινγηθψλ Απνθάζεσλ Νξνγξάκ- 

καηνο Δεκνζίσλ Γπελδχζεσλ 

α. Μη πξνηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Οπιινγηθψλ 

Απνθάζεσλ ηνπ Νξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Γπελδχζε- 

σλ πνπ αθνξνχλ: 

i. πξάμεηο Γπηρεηξεζηαθψλ Νξνγξακκάησλ ηνπ ΓΟΝΑ 

πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Γπξσπατθά Δηαξζξσ- 

ηηθά Πακεία (ΓΠΝΑ, ΓΗΠ) θαη ην Πακείν Οπλνρήο, θαζψο θαη 

πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ Ι-ΓΜ θαη 

ην Ιεραληζκφ «Δηεπθφιπλζε Οπλδένληαο ηελ Γπξψπε» 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ Νξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γηδη- 

θήο Ρπεξεζίαο Δηαρείξηζεο θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

δηθαηνχρνπο θαη ηηο Μηθνλνκηθέο Ρπεξεζίεο ησλ θνξέσλ 

ξεκαηνδφηεζεο, 

ii. πξάμεηο ησλ ινηπψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξν- 

γξακκάησλ, θαζψο θαη πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδν- 

ηνχληαη απφ ην Γπξσπατθφ Γεσξγηθφ Πακείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΓΓΠΑΑ) θαη ην Γπξσπατθφ Πακείν Θάιαζζαο 

θαη Αιηείαο (ΓΠΘΑ), ππνβάιινληαη απφ ηνλ Νξντζηάκελν 

ηεο αξκφδηαο εηδηθήο ππεξεζίαο ή απφ ην φξγαλν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

β. Μη ινηπέο, πέξαλ ηεο πεξίπησζεο α', πξνηάζεηο ρξε- 

καηνδφηεζεο ησλ Οπιινγηθψλ Απνθάζεσλ ηνπ Νξν- 

γξάκκαηνο Δεκνζίσλ Γπελδχζεσλ: 

1. ησλ Φνξέσλ ηεο Ηεληξηθήο Δηνίθεζεο ππνβάιινληαη 

απφ ηνλ Γεληθφ Δηεπζπληή Μηθνλνκηθψλ Ρπεξεζηψλ ηνπ 

αξκφδηνπ Ρπνπξγείνπ ή απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ 

απηφλ φξγαλν, 

ii. ησλ Νεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο ππνβάιινληαη απφ ηνλ 

Νεξηθεξεηάξρε ή απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ 

φξγαλν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

γ. Μη απνθάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πεξηπηψζεσλ α' 

θαη β' ηεο παξαγξάθνπ απηήο εγθξίλνληαη κε απφθαζε 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δεκνζίσλ Γπελδχζεσλ θαη ΓΟΝΑ 

ηνπ Ρπνπξγείνπ Μηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Ιε απφθαζή 

ηνπ δχλαηαη λα εμνπζηνδνηεί ηνλ Νξντζηάκελν ηεο Γελη- 

θήο Δηεχζπλζεο Δεκνζίσλ Γπελδχζεσλ λα ππνγξάθεη 

ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο. 

2. Γληνιέο θαηαλνκήο 

α. Μη εληνιέο θαηαλνκήο πξνο ηελ Πξάπεδα ηεο Γι- 

ιάδνο γηα πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππνιφγσλ/ 

ππεπζχλσλ ινγαξηαζκνχ ή γηα απεπζείαο κεηαθνξά 

άλεπ ππνιφγνπ ηεο ππνπεξίπησζεο i ηεο πεξίπησζεο 

α' ηεο παξαγξάθνπ 1 εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γε- 

ληθνχ Γξακκαηέα Δεκνζίσλ Γπελδχζεσλ θαη ΓΟΝΑ ηνπ 

Ρπνπξγείνπ Μηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Ιε απφθαζή ηνπ 

δχλαηαη λα εμνπζηνδνηεί ηνλ Νξντζηάκελν ηεο Γεληθήο 

Δηεχζπλζεο Δεκνζίσλ Γπελδχζεσλ λα ππνγξάθεη ηηο 

αλσηέξσ εληνιέο θαηαλνκήο. 

β. Μη εληνιέο θαηαλνκήο πξνο ηελ Πξάπεδα ηεο Γιιά- 

δνο γηα πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππνιφγσλ/ππεπ- 

ζχλσλ ινγαξηαζκνχ ή γηα απεπζείαο κεηαθνξά άλεπ 

ππνιφγνπ ηεο ππνπεξίπησζεο ii ηεο πεξίπησζεο α ηεο 

παξαγξάθνπ 1 εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Νξντζηα- 

κέλνπ ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Μηθνλνκηθψλ Ρπεξεζηψλ 

ηνπ νηθείνπ Φνξέα ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δεκνζίσλ 

Γπελδχζεσλ θαη ΓΟΝΑ ηνπ Ρπνπξγείνπ Μηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο, φηαλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο νξίδεηαη φηη ε 

θαηαλνκή απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Ρπνπξγείνπ Μη- 

θνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Μ Γεληθφο Γξακκαηέαο Δεκν- 

ζίσλ Γπελδχζεσλ θαη ΓΟΝΑ κε απφθαζή ηνπ δχλαηαη λα 

εμνπζηνδνηεί ηνλ Νξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο 
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Δεκνζίσλ Γπελδχζεσλ λα ππνγξάθεη ηηο αλσηέξσ ελην- 

ιέο θαηαλνκήο. 

γ. Μη εληνιέο θαηαλνκήο πξνο ηελ Πξάπεδα ηεο Γι- 

ιάδνο γηα πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππνιφγσλ/ 

ππεπζχλσλ ινγαξηαζκνχ ή γηα απεπζείαο κεηαθνξά 

άλεπ ππνιφγνπ ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 1 

εγθξίλνληαη: 

i. γηα ηνπο Φνξείο ηεο Ηεληξηθήο Δηνίθεζεο απφ ηνλ 

Γεληθφ Δηεπζπληή Μηθνλνκηθψλ Ρπεξεζηψλ ηνπ αξκφδη- 

νπ Ρπνπξγείνπ ή απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ 

φξγαλν, 

ii. γηα ηηο Νεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο απφ ηνλ Νεξηθεξεη- 

άξρε ή απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ φξγαλν ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

3. Γληνιέο Νιεξσκήο 

α. Μη απνθάζεηο εληνιψλ πιεξσκήο ησλ θνξέσλ Ηε- 

ληξηθήο Δηνίθεζεο εθδίδνληαη αλάινγα ηνπ χςνπο δα- 

πάλεο εθάζηεο απφθαζεο σο εμήο: 

i. απφ ηνπ πνζνχ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ ελφο 

(10.000.001) επξψ θαη άλσ απφ ηνλ Ρπνπξγφ, 

ii. απφ ηνπ πνζνχ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ελφο 

(1.000.001) επξψ θαη κέρξη δέθα εθαηνκκχξηα 

(10.000.000) επξψ απφ ηνλ αξκφδην ηεξαξρηθά Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Μηθνλνκηθψλ Ρπε- 

ξεζηψλ, 

iii. απφ ηνπ πνζνχ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ελφο 

(200.001) επξψ θαη κέρξη ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) 

επξψ απφ ηνλ Γεληθφ Δηεπζπληή Μηθνλνκηθψλ Ρπεξεζηψλ 

θαη 

τλ. κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) 

επξψ απφ ηνλ Νξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Μηθνλνκηθήο 

Δηεχζπλζεο ή απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ φξ- 

γαλν. 

β. Μη εληνιέο πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ Περληθήο Βνή- 

ζεηαο ησλ άξζξσλ 119 θαη 329 ηνπ Κ. 4412/2016 (Α' 147) 

πνπ εληάζζνληαη ζε δξάζεηο Περληθήο Βνήζεηαο ησλ εη- 

δηθψλ ππεξεζηψλ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Κ. 4412/2016. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ δξάζεσλ Περληθήο 

Βνήζεηαο πιελ ησλ Γηδηθψλ Ρπεξεζηψλ, αξκφδηα ππεξε- 

ζία γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ έθδνζε ηεο 

ζρεηηθήο εληνιήο πιεξσκήο είλαη ε αξκφδηα νηθνλνκηθή 

ππεξεζία ηνπ νηθείνπ θνξέα. 

γ. Μη εληνιέο θαηαλνκήο γηα απεπζείαο κεηαθνξά ηεο 

πίζησζεο ζε ΖΒΑΚ Γηδηθνχ Θνγαξηαζκνχ, άλεπ ππνιφ- 

γνπ εθδίδνληαη θαη' αλαινγία κε ηηο αλσηέξσ ππνπεξη- 

πηψζεηο i, ii, iii θαη iv ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. 

δ. Μη απνθάζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ γηα ηηο 

ζπιινγηθέο απνθάζεηο ησλ Νεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, θα- 

ζψο θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ θέξνπλ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππνιφγνπ εθδίδνληαη βάζεη ηνπ νηθείνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλάζεζεο αξκνδηφηεηαο, αλάινγα 

ηνπ χςνπο δαπάλεο εθάζηεο απφθαζεο. 

ε. Μη ινηπέο, ζρεηηθέο κε ηηο σο άλσ απνθάζεηο, δηα- 

δηθαζηηθέο πξάμεηο πινπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Γε- 

ληθή Δηεχζπλζε Μηθνλνκηθψλ Ρπεξεζηψλ ζχκθσλα κε 

ην εθάζηνηε ηζρχνλ γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηεο ζεζκηθφ πιαίζην. 

ζη. Οηηο ππνπεξηπηψζεηο ii, iii θαη iv ηεο πεξίπησζεο α', 

ε απνπζία ηνπ νξηδφκελνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ αλαπιε- 

ξψλεηαη απφ ην αλψηεξν ζηελ ηεξαξρία φξγαλν. 

4. Μη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ απφ 

1.1.2017 θαη ππεξηζρχνπλ θάζε αληίζεηεο ξχζκηζεο». 

2. Οην άξζξν 47 ηνπ Κ. 4314/2014 (Α' 265) πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 4 σο εμήο: 

«4. Γηα ηηο αλάγθεο αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ, θαζψο θαη 

παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ δξάζεσλ RIS3, πνπ 

πινπνηνχληαη ζην πιαίζην Νεξηθεξεηαθψλ Γπηρεηξεζηα- 

θψλ Νξνγξακκάησλ, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην Ιε- 

ηξψν Νηζηνπνηεκέλσλ Αμηνινγεηψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

Κ. 4310/2014 (Α' 258). Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηαβαιιφ- 

κελεο απνδεκίσζεο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα κε ηελ θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη' εμνπζηνδφηεζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εβδφκνπ θαη νγδφνπ εδαθίνπ ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ. 4354/2015 (Α' 176) γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, 

πηζηνπνηεηψλ θαη κειψλ ησλ επηηξνπψλ γηα ηελ αμην- 

ιφγεζε θαη πινπνίεζε έξγσλ Έξεπλαο, Περλνινγηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ηαηλνηνκίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Έξεπλαο θαη Περλνινγίαο». 

3. Οην άξζξν 51 ηνπ Κ. 4314/2014 (Α' 265) πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 3 σο εμήο: 

«3. Οηηο ζπκθσλίεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 38 

ηνπ Ηαλνληζκνχ, ην Γιιεληθφ Δεκφζην εθπξνζσπείηαη 

απφ ηνλ Ρπνπξγφ Μηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ή ην εηδηθψο 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ φξγαλν. Οηηο ζπκθσλίεο 

απηέο δχλαηαη λα ζπλνκνινγνχληαη, θαηά παξέθθιηζε 

ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, φξνη ζρεηηθά κε ην εθαξ- 

κνζηέν δίθαην, ηνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, ζπ- 

κπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ξήηξαο δηαηηεζίαο, θαζψο 

θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ». 

4. Οην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Κ. 4314/2014 

(Α' 265) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

«Ε αλσηέξσ Γηδηθή Ρπεξεζία κεηνλνκάδεηαη ζε «Γπηηε- 

ιηθή Δνκή ΓΟΝΑ Πνκέα Περλνινγίαο, Νιεξνθνξηθήο θαη 

Γπηθνηλσληψλ» θαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαη έσο ηηο 31.3.2017, ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Δεκνζίσλ Γπελδχζεσλ θαη ΓΟΝΑ ηνπ Ρπνπξγείνπ Μη- 

θνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Απφ 1.4.2017 ππάγεηαη ζην 

Ρπνπξγείν Σεθηαθήο Ννιηηηθήο, Πειεπηθνηλσληψλ θαη 

Γλεκέξσζεο». 

Άοθοξ 73 

Ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

έξγσλ χδξεπζεο ησλ Δεκνηηθψλ Γπηρεηξήζεσλ Όδξεπ- 

ζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Ρ.Α.), ησλ νπνίσλ αλαθιήζεθαλ 

νη απνθάζεηο έληαμεο ζε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα 

ηνπ ΓΟΝΑ 2007-2013, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ην εζληθφ ζθέινο ηνπ Νξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Γπελ- 

δχζεσλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 13 θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ. 1069/1980 (Α' 191). 

Ε έληαμε ησλ έξγσλ ζην εζληθφ ζθέινο, ζχκθσλα κε ην 

πξνεγνχκελν εδάθην, επηηξέπεηαη, κέρξη ηηο 31.12.2016 

θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ππνβνιήο βεβαίσζεο ησλ 

αξκφδησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο επηρεηξεζη- 

αθψλ πξνγξακκάησλ (ΓΝ) ηνπ ΓΟΝΑ, απφ ηελ νπνία 
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λα πξνθχπηεη φηη ε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο θαη φηη 

δελ είλαη δπλαηή ε έληαμε ηνπ έξγνπ ζε επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα ηνπ ΓΟΝΑ 2014-2020. 

Άξζξν 74 

Πξνπνπνηήζεηο ηνπ Κ. 3419/2005 (Α' 297) 

1. Οηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ. 3419/2005 πξν- 

ζηίζεηαη πεξίπησζε ε' σο εμήο: 

«ε. Γπηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Γ.Γ.ΙΕ., 

γηα ηηο νπνίεο απφ ηα δηαβηβαδφκελα ζηηο Ρπεξεζίεο 

Γ.Γ.ΙΕ. ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο 

παχζεο εξγαζηψλ ηνπο είλαη πξνγελέζηεξνο ηεο 23εο 

Κνεκβξίνπ 2016, δηαγξάθνληαη απηεπάγγειηα θαη αηε- 

ιψο απφ ην Γ.Γ.ΙΕ. κε ρξφλν δηαγξαθήο ηνπο ηνλ σο άλσ 

πξαγκαηηθφ ρξφλν». 

2. Οην άξζξν 6 ηνπ Κ. 3419/2005 πξνζηίζεηαη παξά- 

γξαθνο 3 σο εμήο: 

«3. Μη επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ άξζξνπ 11 απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπο γηα ηηο 

ρξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ην ρξφλν δηαγξαθήο ηνπο. Γπί- 

ζεο, απαιιάζζνληαη απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε πξνο 

ην Γ.Γ.ΙΕ. νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο 

ζην Γ.Γ.ΙΕ. θαη ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο παχζεο εξγαζηψλ 

ηνπο είλαη πξνγελέζηεξνο ηεο 23εο Κνεκβξίνπ 2016». 

Ε ππάξρνπζα παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ. 3419/2005 

αλαξηζκείηαη ζε 4. 

3. Οην άξζξν 8 ηνπ Κ. 3419/2005 πξνζηίζεηαη παξά- 

γξαθνο 1α σο εμήο: 

«1α. Μη επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξαγξά- 

θνπ 4 ηνπ άξζξνπ 11 απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή 

επηκειεηεξηαθψλ ηειψλ θαη ηειψλ Γ.Γ.ΙΕ. γηα ηηο ρξή- 

ζεηο πνπ αθνινπζνχλ ην ρξφλν δηαγξαθήο ηνπο. Γπίζεο, 

απαιιάζζνληαη απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε πξνο ην 

Γ.Γ.ΙΕ. νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην 

Γ.Γ.ΙΕ. θαη ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο παχζεο εξγαζηψλ ηνπο 

είλαη πξνγελέζηεξνο ηεο 23εο Κνεκβξίνπ 2016». 

Άξζξν 75 

Ιεηά ηελ πεξίπησζε δ'ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

Κ. 4384/2016 (Α' 78) πξνζηίζεηαη εδάθην, σο εμήο: 

«Ππρφλ θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί επί ηνπ ηηκή- 

καηνο ησλ πξντφλησλ ησλ κειψλ Μκάδαο Ναξαγσγψλ, 

ε νπνία είρε ζπγθξνηεζεί ζην πιαίζην Έλσζεο Αγξν- 

ηηθψλ Οπλεηαηξηζκψλ, θαη' εθαξκνγή ηνπ Ηαλνληζκνχ 

2200/1996 ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο Γ.Γ., γηα νθεηιέο ηεο Έλσ- 

ζεο Αγξνηηθψλ Οπλεηαηξηζκψλ, πξνο νπνηνλδήπνηε, κε 

ηελ νπνία Έλσζε, ε Μκάδα Ναξαγσγψλ είρε ηνλ ίδην 

Α.Φ.Ι., αίξνληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη 

ηα θαηαζρεζέληα πνζά απνδίδνληαη ζηελ Μκάδα Ναξα- 

γσγψλ θαη ζηνπο αγξφηεο, κέιε απηήο». 

Άξζξν 76 

Ε παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κ. 3852/2010 (Α' 87), 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«7. Οε πεξίπησζε ιχζεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ή 

Δ.Γ.Ρ.Α. ή αλψλπκεο εηαηξείαο Μ.Π.Α. ηεο νπνίαο πνζν- 

ζηφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) 

ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ αλήθεη ζηνλ νηθείν Μ.Π.Α., 

ην πξνζσπηθφ ηεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαί- 

νπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεηαθέξεηαη ζηνλ 

αληίζηνηρν Μ.Π.Α. ή Κ.Ν.Δ.Δ. θαη Κ.Ν.Ζ.Δ. απηνχ, κε ηελ 

ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δεκν- 

ηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηεο επη- 

ρείξεζεο ή χζηεξα απφ εηδηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πα- 

ξφληνο έρεη ήδε εθδνζεί ε απφθαζε γηα ηε ιχζε ηεο θαη 

εθφζνλ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε ή ιπζνχλ θαη ηεζνχλ 

ππφ εθθαζάξηζε κέρξη ηηο 31.3.2017. Οπκβάζεηο έξγνπ 

πνπ έρνπλ ζπλαθζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιχνληαη 

εθηεινχληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν θνξέα άζθεζεο ησλ 

ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ. 

Πν κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ θαηαηάζζεηαη ζε πξν- 

ζσπνπαγείο ζέζεηο, αληίζηνηρεο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ 

ηνπ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πξνο δηνξηζκφ νξγάλνπ, 

ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Ηπβεξλήζε- 

σο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ γηα 

θάζε κηζζνινγηθή, βαζκνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ζπ- 

λέπεηα. 

Μθεηιέο ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ 

ακηγψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ν.δ. 410/1995 πνπ ιχζεθαλ, 

πξνο ην Γιιεληθφ Δεκφζην, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη 

πξνο ηξίηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη δεδνπιεπκέλσλ 

απνδνρψλ ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, κπν- 

ξνχλ λα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ νηθείν δήκν κεηά απφ 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφ- 

ινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

Μθεηιέο πνπ βεβαηψζεθαλ ηακεηαθά ζηηο Δ.Μ.Ρ. ζε 

βάξνο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν 

επηρεηξήζεσλ δηαγξάθνληαη, έπεηηα απφ ηε ιήςε απφ- 

θαζεο αλαδνρήο ησλ νθεηιψλ απφ ην νηθείν δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην θαη κε πξάμεηο ηεο βεβαηνχζαο ελ επξεία έλ- 

λνηα αξρήο θαη βεβαηψλνληαη ζε βάξνο ηνπ νηθείνπ Μ.Π.Α. 

κφλν γηα ηα πνζά ησλ θχξησλ νθεηιψλ πνπ νξίδνληαη ζηα 

πξνεγνχκελα εδάθηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε 

βάζε ρξεκαηηθφ θαηάινγν πνπ ζπληάζζεηαη ζε βάξνο 

ηνπ, γηα ην πνζφ ηεο θχξηαο νθεηιήο, φπσο απηφ πξν- 

θχπηεη απφ εθδνζείζεο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ ή 

απνθάζεσλ θαηαινγηζκνχ ή θχιια ειέγρνπ ή πξάμεηο 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζψο θαη 

απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ή παξαθξαηνχκελνπο θφ- 

ξνπο, έζησ θαη αλ ηα αλσηέξσ έρνπλ θαηαζηεί απξφ- 

ζβιεηα ιφγσ απφξξηςεο ηειεζίδηθα ησλ πξνζθπγψλ 

πνπ αζθήζεθαλ ελαληίνλ ηνπο ή άπξαθηεο παξφδνπ ηεο 

πξνζεζκίαο ηεο πξνζθπγήο. 

Ιε θνηλή απφθαζε ησλ Ρπνπξγψλ Μηθνλνκηθψλ θαη 

Γζσηεξηθψλ, ξπζκίδνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηα- 

γξαθή, ηε ξχζκηζε θαη ελ γέλεη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο 

ησλ πξφζζεησλ θφξσλ, πξνζηίκσλ, πξνζαπμήζεηο εθ- 

πξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη θάζε κνξθήο επηβαξχλζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο νθεηιέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

Το πξνο ηε δηαδηθαζία ιχζεο, εθθαζάξηζεο θαη κεηα- 

θνξάο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πα- 

ξαγξάθνπ απηήο, εθαξκφδνληαη θαηά ηα ινηπά νη δηαηά- 

μεηο ησλ άξζξσλ 262 θαη 269 ηνπ Κ. 3463/2006 (Α' 114)». 



 

246 

9828 ΔΤΖΛΔΠΘΔΑ ΖΡ ΙΣΒΔΠΜΖΡΔΩΡ Πεχρνο Α' 232/09.12.2016 

Άοθοξ 77 

Έμαονη ιρυύξπ 

Ε ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Ηπβεξλήζεσο, εθηφο απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 έσο 39 θαη 46, ε έλαξμε ηζρχνο ησλ νπνίσλ αλαηξέρεη ζην ρξφλν έλαξμεο εθαξκνγήο 

ηνπ Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) 596/2014, δειαδή ηελ 3ε Ζνπιίνπ 2016, θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 56 θαη 58, ε 

ηζρχο ησλ νπνίσλ αξρίδεη έμη κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Ηπβεξλήζεσο. 

Ναξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Ηπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ 

ηνπ Ηξάηνπο. 

Αζήλα, 8 Δεθεκβξίνπ 2016 

Μ Νξφεδξνο ηεο Δεκνθξαηίαο 

ΠΡΟΚΟΠΙΟ Β. 

ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ 

Γζσηεξηθψλ 
ΟΑΜΑΓΘΩΖΡ ΡΙΞΣΠΚΔΖΡ 

Αλαπιεξσηήο Ρπνπξγφο 

Μηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΡ ΥΑΠΘΡΖΡ 

Γξγαζίαο, Ηνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

ΔΣΣΥΘΑ ΑΥΡΘΞΓΚΞΣ 

Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ 

ΡΑΣΠΞΡ ΙΞΜΞΜΖΡ 

Αλαπιεξσηήο Ρπνπξγφο 

Μηθνλνκηθψλ 

ΓΔΩΠΓΘΞΡ ΥΞΣΚΘΑΠΑΙΖΡ 

Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ΞΚΓΑ ΓΔΠΞΒΑΡΘΚΖ 

Ιεηαλαζηεπηηθήο Ννιηηηθήο 

ΘΩΑΜΜΖΡ ΛΞΣΕΑΚΑΡ 

ξσοιρμξύ 

ΔΚΔΜΑ ΙΞΣΜΞΣΠΑ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα τοσ Κράτοσς. 

Αζήλα, 9 Δεθεκβξίνπ 2016 

Μ επί ηεο Δηθαηνζχλεο Ρπνπξγφο 

ΡΑΣΠΞΡ ΙΞΜΞΜΖΡ 

Ιαπξδιρςοίξσ 34, .Ι. 104 32, Αθήμα 
ηλ 

ΣΤΠΟΓΡΑΦΓΙΟ Ιείμεμα ποξπ δημξρίεσρη: webmaster.et@et.gr 
 

 

Μη Ρπνπξγνί 

Αλαπιεξσηήο Ρπνπξγφο 

Γζσηεξηθψλ 

ΜΘΙΞΚΑΞΡΞΡΙΑΡ 

Σεθηαθήο Ννιηηηθήο, 

Πειεπηθνηλσληψλ θαη Γλεκέξσζεο 

ΜΘΙΞΚΑΞΡ ΟΑΟΟΑΡ 

Δνχςεοικώμ 

ΜΘΙΞΚΑΞΡ ΙΞΕΘΑΡ 

Αλαπιεξσηήο Ρπνπξγφο 

Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ 

ΔΖΛΖΠΘΞΡ ΟΑΟΑΓΓΔΚΞΟΞΣΚΞΡ 

Ρθππνπξγφο 

Μηθνλνκηθψλ 
ΑΘΙΑΔΠΘΜΖ ΟΑΟΑΜΑΡΘΞΣ 

Νεξηβάιινληνο θαη Γλέξγεηαο 

ΓΔΩΠΓΘΞΡ ΡΑΗΑΙΖΡ 

Καπηηιίαο 

θαη Κεζησηηθήο Ννιηηηθήο 

ΟΑΜΑΓΘΩΖΡ ΙΞΣΠΞΣΛΟΚΖΡ 

Μηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

ΔΖΛΞΡ ΟΑΟΑΔΖΛΖΠΘΞΣ 

Ναηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ 

ΙΩΜΡΑΜΘΜΞΡ ΓΑΒΠΞΓΚΞΣ 

Αλαπιεξσηήο Ρπνπξγφο 

Γμσηεξηθψλ 

ΓΔΩΠΓΘΞΡ ΙΑΠΞΣΓΙΑΚΞΡ 

Μηθνλνκηθψλ 
ΔΣΙΚΔΘΔΖΡ ΡΑΙΑΚΩΞΡ 

Ργείαο 
ΑΜΔΠΔΑΡ ΝΑΜΗΞΡ 

Ρπνδνκψλ θαη Ιεηαθνξψλ 

ΥΠΖΡΞΡ ΡΟΘΠΕΖΡ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Πξνθίκσλ 

ΔΣΑΓΓΔΚΞΡ ΑΟΞΡΞΚΞΣ 

mailto:webmaster.et@et.gr
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ηαηηζηηθά αλά πεδίν δηάθξηζεο 

 

Ηαηαπνιέκεζε 

ησλ δηαθξίζεσλ 

Διδική έκθερη 2015 

(άοθοξ 20 παοάγο. 3 

Μ. 3304/2005) 

ΔΘΡΑΓΩΓΖ 

ΔΘΑΙΠΘΡΔΘΡ ΚΞΓΩ ΤΣΚΔΘΙΖΡ Ή ΔΗΜΞΘΙΖΡ ΙΑΑΓΩΓΖΡ 

Νξφζβαζε ζε δεκφζηα ιεηηνπξγήκαηα 

Άζθεζε ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο 

Δηαθξίζεηο ιφγσ εζλνθπιεηηθήο θαηαγσγήο ζηελ εξγαζία 

Ναξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

I J . ' ' ί 

ΔΘΑΙΠΘΡΔΘΡ ΚΞΓΩ ΘΗΑΓΔΜΔΘΑΡ 

Μ λφκνο γηα ηελ ηζαγέλεηα 

Αζέκηηεο δηαθξίζεηο ζε βάξνο πνιηηψλ ΓΓ 

Δηάθξηζε ζε βάξνο άλεξγσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ 
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Ε παξνχζα Έθζεζε απνηππψλεη ηε δξάζε ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ 

Ννιίηε ην έηνο 2015 σο θνξέα πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ θαηά ηνλ Κ. 

3304/2005 αξκνδηφηεηά ηνπ. H Έθζεζε ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

ππνζέζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ δελ αμηνπνηήζεθαλ ηα 

ζεζκηθά εξγαιεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ. 3304/2005, θαζψο 

δελ ελέπηπηαλ κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ λφκνπ (stricto sensu) ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ. Μη ππνζέζεηο απηέο εμεηάζηεθαλ ππφ ην 

πξίζκα ηεο γεληθφηεξεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Οπλεγφξνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ηεο εηδηθφηεξεο σο 

θνξέα πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο (άξζξν 19 

παξάγξ. 1 Κ. 3304/2005). Γπίζεο, ζηελ παξνχζα Έθζεζε έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφ- 

ηεηαο θχινπ, παξά ην γεγνλφο φηη ην πεδίν απηφ δελ εληάζζεηαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ. 3304/2005. Τζηφζν, θξίζεθε ζθφπηκν λα 

εληαρζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα γηα ιφγνπο ζπλάθεηαο θαη 

ζεκαζίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ην 2015, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θξηηή- 

ξηα, o Οπλήγνξνο δηεξεχλεζε 224 ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο θεξφ- 

ηαλ λα ζπληξέρεη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε βάξνο θάπνηνπ ή 

θάπνησλ πξνζψπσλ. Απφ απηέο, νη εθθξεκείο ππνζέζεηο πξνε- 

γνχκελσλ εηψλ είλαη 109. Απφ ην ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ αξ- 

ρεηνζεηήζεθαλ 42, επεηδή θξίζεθαλ εθηφο αξκνδηφηεηαο, αβά- 

ζηκεο ή δηαθφπεθε ε δηεξεχλεζή ηνπο ιφγσ κε πξνζθφκηζεο 

ζηνηρείσλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Ε έθβαζε ησλ 70 ππν- 

ζέζεσλ ησλ νπνίσλ ε δηεξεχλεζε νινθιεξψζεθε ην 2015 ήηαλ 

θαηαξρήλ ζεηηθή ζε 32 πεξηπηψζεηο, ελψ ζε 16 πεξηπηψζεηο ε 

Δηνίθεζε αξλήζεθε λα ζπκκνξθσζεί θαη ζε 22 απφ απηέο δηαπη- 

ζηψζεθε ηειηθψο φηη νη ελέξγεηέο ηεο ήηαλ ζχλλνκεο. Μη ππφινη- 

πεο 112 εμαθνινπζνχλ λα δηεξεπλψληαη. 

Ρςαςιρςικά αμά πεδίξ διάκοιρηπ 

 

Πν 2015 ζπκπιεξψζεθαλ 10 ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Κ. 

3304/2005. Μ Οπλήγνξνο ήδε απφ ηελ πξψηε ρξνληά εθαξκνγήο 

ηνπ λφκνπ επηζήκαλε Ο ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο λνκνζεζίαο θαηά 

ησλ δηαθξίζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ πξφβιεςε λέσλ ζε- 

ζκηθψλ εξγαιείσλ (αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο ηεο απφδεημεο, επξχ- 

ηεηα ηεο αξκνδηφηεηαο πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξη- 

ζεο), αιιά θαη ηηο ζνβαξέο ειιείςεηο ηνπ νηθείνπ πιαηζίνπ, ηφζν ζην 

ζθέινο πνπ αθνξά ην ξπζκηζηηθφ ηνπ εχξνο φζν θαη ζηελ επηινγή 

αλάζεζεο ηεο νηθείαο αξκνδηφηεηαο ζε θνξείο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο 

απαηηνχκελεο εγγπήζεηο αλεμαξηεζίαο (Οψκα Γπηζεψξεζεο Γξγα- 

ζίαο θαη Γπηηξνπή Ίζεο Ιεηαρείξηζεο ηνπ Ρπνπξγείνπ Δηθαηνζχλεο). 

Πν 2014 θηλήζεθε απφ ηελ Γπξσπατθή Γπηηξνπή δηαδηθαζία πηζα- 

λήο παξαβίαζεο ηεο Μδεγίαο 2000/78 ηνπ Οπκβνπιίνπ, κε αληηθεί- 

κελν ειέγρνπ ηελ αλεμαξηεζία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ σο 

άλσ δχν θνξέσλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο εηδηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο 

σο θνξέσλ πξνψζεζεο θαη επνπηείαο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρεί- 

ξηζεο. Οε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, θξίζεθε αλαγθαία ε αλα- 

ζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε αλάζεζε ζπλνιηθά ηεο 

αξκνδηφηεηαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, 

ζηνλ Οπλήγνξν. 

Δμϊφει ςηπ επικείμεμηπ αμαθεόοηρηπ ςξσ μξμξθεςι- 

κξϋ πλαιρίξσ, παοέυεςαι η εσκαιοία μιαπ ρσμξλικήπ 

επαμεκςίμηρηπ ςηπ μξμξθερίαπ και ιδίχπ ςχμ ποξ- 

βλέφεχμ εκείμχμ πξσ αμέδειναμ αδσμαμίεπ καςά ςη 

δεκαεςή εταομξγή ςξσπ. Οοϊκειςαι κσοίχπ για ςη δι- 

άςανη πξσ ατξοά ςημ εναίοερη ςηπ ιθαγέμειαπ, ςη ρσ- 

μπεοίληφη ςχμ Ρχμάςχμ Αρταλείαπ ρςιπ εναιοέρειπ 

πξσ ατξοξϋμ ςιπ Έμξπλεπ Δσμάμειπ, ςημ αςξλμία ρςη 

διεϋοσμρη ςχμ πεδίχμ πξσ καλϋπςξμςαι ιδίχπ ρςημ 

εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2000/78, ςημ αράτεια χπ 

ποξπ ςημ σπξυοέχρη ςηπ Διξίκηρηπ μα αιςιξλξγεί με 

επάοκεια και ρϋμτχμα με ςιπ ασρςηοέπ ποξωπξθέρειπ 

ςξσ μϊμξσ ςσυϊμ δικαιξλξγημέμη διατξοεςική μεςα- 

υείοιρη (ιδίχπ ρςιπ πεοιπςόρειπ διακοίρεχμ λϊγχ ηλι- 

κίαπ ή αμαπηοίαπ). 

ΡΣΜΞΚΞ 
ΑΜΑΤΞΠΩΜ 
ΟΞΣ ΔΝΔΑΡΖ- 
ΙΑΜ ΙΑΑ 

Ξ 2015 

Αματξοέπ πξσ 
σπξβλήθηκαμ 

καςά ςξ 2015 

Αματξοέπ 
ποξηγξύμεμχμ 
εςώμ πξσ 
ενεςάρςηκαμ 

ςξ 2015 

Διακοίρειπ Διακοίρειπ 
ρςημ εογαρία ρςημ εκπαί- 
-απαρυόληρη δεσρη και 
ρςημ επαγ- 
γελμαςική 

καςάοςιρη 

Διακοίρειπ 
ρςη διάθερη 
αγαθώμ, 
ρςημ παοξυή 
σπηοεριώμ, 

ρςη ρςέγαρη 

Ρομά 53 21 32 4 14 35 

Γθνοηική 
καηα- 
γωγή / 
θςλεηική 
καηαγωγή 
(εκηόρ 
ςποθέζεων 
Ρομά) 

25 19 6 6 8 11 

Αναπηπία 87 48 39 25 56 6 

Ηλικία 33 15 18 26 7 
 

εξοςαλικό
ρ 
πποζαναηο
λιζμόρ 

4 3 
1 

 

1 
3 

Θπηζκεςηικ
έρ ή 
άλλερ 
πεποιθήζει
ρ 

22 9 13 4 

 

18 

ΤΝΟΛΟ 224 115 109 65 86 73 

Μ Οπλήγνξνο εθηηκά φηη ε αλάζεζε ηνπ ζπ- 

λφινπ ηεο αξκνδηφηεηαο ζε έλαλ θνξέα ζα 

εμνξζνινγίζεη ην πθηζηάκελν θαη εμαηξεηηθά 

ζχλζεην νξγαλσηηθφ πιαίζην θαη ζα δηεπθν- 

ιχλεη ηελ πξφζβαζε ζπκάησλ δηαθξίζεσλ 

ζηνλ αξκφδην θνξέα. Γπηπιένλ, ζα επηηξέςεη 

ηε ζπλνιηθή επνπηεία δεηεκάησλ δηαθξί- 

ζεσλ, γεγνλφο πνπ επρεξέζηεξα ζα αλαδεί- 

μεη δνκηθά ή ζπζηεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα κε επηηξεπηνχο 

απνθιεηζκνχο. Οε θάζε πεξίπησζε πάλησο, 

εθείλν πνπ πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί είλαη ε 

επάξθεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ 

νηθείσλ πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπ- 

λαηή ε αληαπφθξηζε ηνπ λένπ εληαίνπ θνξέα 

ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ. Γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ νηθείσλ αξ- 
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κνδηνηήησλ, εμαηξεηηθά ζεκαληηθή αλαδεηθλχεηαη ε πξφβιεςε 

ζηνλ ππφ αλαζεψξεζε λφκν ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ ζα 

ζπλδξάκνπλ ηνλ Οπλήγνξν ζην έξγν ηνπ. Νέξα απφ ην ΟΓΝΓ, ν 

ξφινο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα είλαη θνκβηθφο 

ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ζην πξφηππν 

ηνπ Κ. 3896/2010 γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ), εμαηξεηηθά ζεκα- 

ληηθή είλαη ε εμεηδίθεπζε ζηνλ λφκν ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ 

ππνπξγείσλ (Ρπνπξγείν Γξγαζίαο, Ναηδείαο, Δηθαηνζχλεο, Ργεί- 

αο), αιιά θαη άιισλ θνξέσλ (π.ρ. ΜΗΓ, ΓΟΓΓ, ΓΟΑκεΑ, θνξείο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ), νη νπνίνη ζα ζπλζέηνπλ ην πιέγκα ελφο 

ζεζκηθνχ κεραληζκνχ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θα- 

ηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. 

ΔΘΑΙΠΘΡΔΘΡ ΚΞΓΩ ΤΣΚΔΘΙΖΡ 

Ή ΔΗΜΞΘΙΖΡ ΙΑΑΓΩΓΖΡ 

Οοόρβαρη ρε δημόρια λειςξσογήμαςα 

Οε φια ζρεδφλ ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ν Οπλήγνξνο έρεη αληη- 

κεησπίζεη πεξηπηψζεηο αιινγελψλ ειιήλσλ πνιηηψλ πνπ απέ- 

θηεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε θαη πθίζηα- 

ληαη δπζκελή κεηαρείξηζε ζε ζχγθξηζε κε φζνπο απέθηεζαλ ηελ 

ειιεληθή ηζαγέλεηα είηε απφ ηε γέλλεζή ηνπο σο ηέθλα ειιήλσλ 

είηε επεηδή πνιηηνγξαθήζεθαλ σο νκνγελείο. Μη ππνζέζεηο απ- 

ηέο αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε ειιήλσλ πνιηηψλ ζε δεκφζηα ιεη- 

ηνπξγήκαηα θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηνλ Οηξαηφ ή ηε Δηθαηνζχλε θαη είηε απνθιείνπλ 

επζέσο φζνπο έιιελεο πνιίηεο δελ δηαζέηνπλ ειιεληθή εζληθή 

θαηαγσγή (άξζξν 14 παξάγξ. 3 ηνπ Ηψδηθα Δηθαζηηθνχ Οψκαηνο 

Γλφπισλ Δπλάκεσλ, Κ. 2304/1995) είηε πξνβιέπνπλ πξφζζεηεο 

πξνυπνζέζεηο κεηά ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κφλνλ 

γηα αιινγελείο έιιελεο (απαίηεζε παξέιεπζεο πεληαεηίαο απφ 

ηελ πνιηηνγξάθεζε ηνπ άξζξνπ 36 παξάγξ. 3 ηνπ Ηψδηθα Μξ- 

γαληζκνχ Δηθαζηεξίσλ θαη Ηαηάζηαζεο Δηθαζηηθψλ Θεηηνπξγψλ, 

Κ. 1756/1988, ή ζην παξειζφλ, άξζξν 3 παξάγξ. 1 εδάθ. β' ηνπ 

πξντζρχζαληνο Ηψδηθα Δηθεγφξσλ, ΚΔ 3026/1954). Ε δηεξεχ- 

λεζε ησλ ππνζέζεσλ απηψλ αλαδεηθλχεη φηη αθφκε θαη κεηαμχ 

ειιήλσλ πνιηηψλ κπνξνχλ λα γίλνληαη αλεθηέο απφ ηε Δηνίθεζε 

δηαθνξνπνηήζεηο ιφγσ εζληθήο θαηαγσγήο, παξά ηηο λνκνζεηη- 

θέο εμειίμεηο πνπ έρνπλ επέιζεη κε ηνλ Κ. 3304/2005 θαη ηε ξεηή 

πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 26, θαηά ηελ νπνία «Ιε ηελ έλαξμε ηζρχ- 

νο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγείηαη θάζε λνκνζεηηθή θαη θαλνληζηη- 

θή δηάηαμε ... ε νπνία είλαη αληίζεηε πξνο ηελ, θαηά ηνλ παξφληα 

λφκν, αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο». 

Ξ Ρσμήγξοξπ παγίχπ σπξρςηοίζει ϊςι η ιδιαιςεοϊςηςα 

ρσγκεκοιμέμχμ λειςξσογημάςχμ μπξοεί μα επιςοέπει, 

καςαουήμ, ςξμ απξκλειρμϊ αλλξδαπόμ απϊ ςημ άρκη- 

ρή ςξσπ, χρςϊρξ διατξοξπξιήρειπ μεςανϋ ελλήμχμ 

πξλιςόμ με κοιςήοιξ ςημ εθμική ςξσπ καςαγχγή δεμ 

μπξοεί μα απξςελξϋμ θεμιςϊ κοιςήοιξ διάκοιρηπ. 

Οην πιαίζην απηφ, έρεη επαλεηιεκκέλσο ζέζεη δήηεκα επζείαο 

αληίζεζεο ησλ επίκαρσλ πεξηνξηζκψλ πξνο ηε ζπληαγκαηηθή 

αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ, αιιά θαη ηελ αξρή ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσ- 

γήο, φπσο απηή θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 13 ηεο Οπλζήθεο ΓΗ, 

εμεηδηθεχεηαη ζηελ νδεγία 2000/43/ΓΗ θαη ελζσκαηψλεηαη ζην 

εζληθφ δίθαην κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ. 3304/2005. 

Γπηζεκαίλεηαη φηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξ. 1 εδάθ. β' 

ηνπ πξντζρχζαληνο Ηψδηθα Δηθεγφξσλ (ΚΔ 3026/1954), ζε ζπ- 

λέρεηα ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ Οπλεγφξνπ ζην παξειζφλ 

αιιά θαη ελεξγεηψλ ηνπ Ρπνπξγείνπ Δηθαηνζχλεο, έπαςε λα 

εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε θαη κε ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ Ηψδηθα 

Δηθεγφξσλ (Κ. 4194/2013) πιένλ απαιείθζεθε (βι. Ετήσια Έκ- 

θεση 2013, ζ. 139). Αληίζηνηρε δηνηθεηηθή πξαθηηθή είρε πηνζε- 

ηεζεί θαη απφ ην Ρπνπξγείν Γζληθήο Άκπλαο, φπνπ ζε πξνθεξχ- 

μεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε 

ζηξαηησηηθέο ζρνιέο δελ αλαθεξφηαλ σο ηππηθφ πξνζφλ ε θηή- 

ζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ ηε γέλλεζε, φπσο απαηηνχζε 

ε ζρεηηθή δηάηαμε, ρσξίο φκσο λα έρεη αλαιεθζεί πξσηνβνπιία 

γηα ηε λνκνζεηηθή θαηάξγεζή ηεο. Ιε εμαίξεζε, σζηφζν, ηηο σο 

άλσ ζεηηθέο εμειίμεηο ζε επίπεδν δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο ή θαη 

λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο, αληίζηνηρεο δηαηάμεηο εμαθνινπ- 

ζνχλ λα εθαξκφδνληαη απφ ηε Δηνίθεζε, ρσξίο λα παξέρεηαη 

επαξθήο πξνο ηνχην αηηηνιφγεζε. 

αξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε αιινγελνχο πνιηηνγξαθε- 

ζείζαο (ππφζεζε 175919/2013, βι. Ετήσια Έκθεση 2014, ζ. 117). 

Ναξά ηηο επίκνλεο παξεκβάζεηο ηνπ Οπλεγφξνπ, ην Ρπνπξγείν 

Δηθαηνζχλεο εμαθνινπζεί λα εκκέλεη ζηελ εθαξκνγή δηάηαμεο 

πνπ εμαξηά ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο ζηελ 

Γζληθή Ορνιή Δηθαζηψλ (ΓΟΔη) απφ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο 

απφ ηελ πνιηηνγξάθεζε. Ε κέρξη πξφζθαηα αηηηνιφγεζε ηεο 

ζηάζεο απηήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ππνπξγείνπ ζπλαξηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ δηθαζηηθνχ 

ιεηηνπξγήκαηνο, ηελ απνπζία ζρεηηθήο λνκνινγίαο θαη ηελ 

εθηίκεζε φηη ε επηηπρήο ζπκκεηνρή ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο 

ηεο Ορνιήο ή ν ρξφλνο θνίηεζεο ζηελ ΓΟΔη «.δελ αξθεί γηα 

λα αηηηνινγήζεη ηελ πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά δεδνκέλα ... 

ή ηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλεο θαη βαζηάο γλψζεο ηεο ειιε- 

ληθήο λνκηθήο επηζηήκεο». Πν 2015 ν Οπλήγνξνο επαλήιζε κε 

παξέκβαζή ηνπ ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Ρπνπξγείνπ Δηθαην- 

ζχλεο, δεηψληαο ηελ επαλεθηίκεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ ππνπξγεί- 

νπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο 3317/2014 απφθαζεο ΟηΓ, κε 

ηελ νπνία θξίζεθε φηη δηαηάμεηο ηνπ θνηλνχ ή ηνπ θαλνληζηηθνχ 

λνκνζέηε πνπ ζεζπίδνπλ σο πξνζφλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα 

δεκφζηα ιεηηνπξγήκαηα, εθηφο απφ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη 

ηελ ειιεληθή θαηαγσγή, αληίθεηληαη ζηε ζπληαγκαηηθή αξρή 

ηεο ηζφηεηαο (άξζξν 4 ηνπ Οπληάγκαηνο). 

Νέξα, σζηφζν, απφ ηα δεηήκαηα ίζεο κεηαρείξηζεο ειιήλσλ πν- 

ιηηψλ πνπ εγείξνληαη κε ηηο σο άλσ ππνζέζεηο θαη ζρεηίδνληαη κε 

εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε ζε εηδηθά δεκφζηα 

ιεηηνπξγήκαηα, ην 2015 ζηνλ Οπλήγνξν θαηαηέζεθε αλαθνξά 

κε ηελ νπνία ακθηζβεηείηαη ε λνκηκφηεηα ηεο απαίηεζεο παξέ- 

ιεπζεο έηνπο απφ ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κε πνιηην- 

γξάθεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπκκεηνρή ζε δηα- 

γσληζκνχο γηα ζέζεηο ζην Δεκφζην ελ γέλεη. Γπηζεκαίλεηαη φηη ε 
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ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε αθνξά κφλνλ ηνπο έιιελεο πνιίηεο πνπ 

έρνπλ εζληθή θαηαγσγή απφ ηξίηεο ρψξεο, θαζψο εμαηξεί ξεηά 

απφ ηνλ ρξνληθφ απηφ πεξηνξηζκφ ηνπο πνιίηεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ρψξεο ηεο ΓΓ (ππφζεζε 202150/2015). 

'Αρκηρη ρσμδικαλιρςικήπ ελεσθεοίαπ 

Πν δήηεκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ εθινγηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

αιινδαπψλ πνιηηψλ πνπ είλαη κέιε ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ, είηε 

πξφθεηηαη γηα πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο ΓΓ είηε γηα πνιίηεο 

ηξίησλ ρσξψλ, έρεη απαζρνιήζεη ηνλ Οπλήγνξν ήδε απφ ην έηνο 

2008. Πν 2015 ν Οπλήγνξνο εμέηαζε αλαθνξά ληγεξηαλήο, εηδη- 

θεπφκελεο γηαηξνχ ζε δεκφζην λνζνθνκείν θαη κέινπο ηαηξηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία δελ επεηξάπε ε άζθεζε ηνπ 

εθινγηθνχ ηεο δηθαηψκαηνο ιφγσ ηνπ φηη δελ δηαζέηεη ηελ ειιε- 

ληθή ηζαγέλεηα. Έξεηζκα γηα ηνλ επίκαρν δηαρξνληθφ απνθιεηζκφ 

παξέρεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΒΔ ηεο 7.11.1957, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξ. 1 άξζξν 3 Κ. 1425/1984, θαηά 

ηελ νπνία «Αιινδαπνί πνπ δηθαηνχληαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηά- 

μεηο λα αζθνχλ ηελ ηαηξηθή ζηελ Γιιάδα, απνηεινχλ ππνρξεσ- 

ηηθά κέιε ησλ νηθείσλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ θαη έρνπλ ηηο ίδηεο κε 

ηα ινηπά κέιε ππνρξεψζεηο, δελ έρνπλ φκσο ην δηθαίσκα νχηε 

ηνπ εθιέγεηλ νχηε ηνπ εθιέγεζζαη. Πν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη 

εθιέγεζζαη έρνπλ νη νκνγελείο, κέιε ησλ Ζαηξηθψλ Οπιιφγσλ». Μ 

Οπλήγνξνο, απεπζπλφκελνο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Ρπνπξ- 

γείνπ Ργείαο θαη ζε πξφεδξνπο ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ, επηθαιέ- 

ζηεθε ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπ- 

ζεξίαο αδηαθξίησο ηζαγέλεηαο (άξζξν 23 παξάγξ. 1), ην λνκηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ «Γιεχζεξε θπθινθνξία θαη δηακνλή ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα ησλ πνιηηψλ ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο» (ΝΔ 

106/2007), ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο επί καθξφλ δηακέλν- 

ληεο αιινδαπνχο ηξίησλ ρσξψλ, αιιά θαη νηθεία εζληθή λνκνζε- 

ζία (Κ. 1264/1982) πνπ πξνβιέπεη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη 

ηνπ εθιέγεζζαη αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο, κε κφλε πξνυπφζεζε 

ηελ ηακεηαθή ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κειψλ. Να- 

ξάιιεια, επηθαιέζηεθε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ ΔΓΓ ζε ππφζεζε 

πνπ εκθαλίδεη ζπγθξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ ππφ θξίζε πε- 

ξίπησζε (ππφζεζε C-465/01, Γπξσπατθή Γπηηξνπή θαηά Δεκν- 

θξαηίαο ηεο Απζηξίαο), κε ηελ νπνία θξίζεθε φηη ν απνθιεηζκφο 

απφ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη ζε επηκειεηήξηα, πνιηηψλ ηεο 

ΓΓ, αιιά θαη πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ εληαίν νη- 

θνλνκηθφ ρψξν παξαβηάδεη δηαηάμεηο ησλ ζπλζεθψλ ηεο ΓΓ θαη 

άιισλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην δίθαην ηεο Έλσζεο. 

Δμϊφει ασςόμ, ξ Ρσμήγξοξπ ζήςηρε ςιπ απϊφειπ ςχμ ξι- 

κείχμ ρσλλϊγχμ και ςηπ πξλιςικήπ ηγερίαπ ςξσ Σπξσο- 

γείξσ Σγείαπ, επιρημαίμξμςαπ ϊςι μξλξμϊςι ξ εκάρςξςε 

ιαςοικϊπ ρϋλλξγξπ δεμ απξςελεί ςσπική ρσμδικαλιρςική 

έμχρη, λϊγχ ςηπ δημϊριαπ ενξσρίαπ πξσ αρκεί, ξ πλήοηπ 

απξκλειρμϊπ ςχμ αλλξδαπόμ μελόμ ςξσ θα ποέπει μα 

επαμενεςαρςεί ρε ρυέρη με ςη θεμελιόδη αουή ςηπ ίρηπ 

μεςαυείοιρηπ μεςανϋ πξλιςόμ ςηπ ΔΔ αμεναοςήςχπ ιθαγέ- 

μειαπ, αλλά και ςχμ εμιρυσμέμχμ δικαιχμάςχμ πξσ οηςά 

αμαγμχοίζξμςαι απϊ διαςάνειπ Ξδηγιόμ ρε αλλξδαπξϋπ 

ςοίςηπ υόοαπ. 
 

Οε ζπλέρεηα ηεο παξέκβαζεο απηήο, ν Οπλήγνξνο έιαβε απφ ηνλ 

Νξφεδξν ηνπ Ναλειιήληνπ Ζαηξηθνχ Οπιιφγνπ ηε δηαβεβαίσζε 

φηη νη επηζεκάλζεηο ηνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαη επίθεηηαη ζρεηη- 

θή λνκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε. Πν δήηεκα παξαθνινπζείηαη κέρξη 

ηελ νξηζηηθή λνκνζεηηθή επίιπζή ηνπ (ππφζεζε 194759/2014). 

Διακοίρειπ λόγχ εθμξτσλεςικήπ καςαγχγήπ 

ρςημ εογαρία 

Οηνλ Οπλήγνξν ζπρλά θαηαηίζεληαη αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ δη- 

αθξίζεηο ιφγσ εζληθήο ή θπιεηηθήο θαηαγσγήο, νη νπνίεο, σζηφ- 

ζν, επεηδή αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δελ 

κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ. Μ Οπλήγνξνο δηαβηβάδεη ηηο αλαθν- 

ξέο απηέο ζηνλ αξκφδην γηα ηελ εμέηαζή ηνπο θνξέα θαη παξέρεη 

φιεο ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε γλψζε 

ηνπ θαη ρξήδνπλ δηεξεχλεζεο. Γλδεηθηηθή είλαη ε ππφζεζε πν- 

ιίηε Κηγεξίαο, θαηφρνπ Δειηίνπ Αηηήζαληνο Άζπιν Αιινδαπνχ, 

ε νπνία αθνξνχζε αζέηεζε δήισζεο πξφζιεςεο απφ ηδησηηθή 

εηαηξεία ζε ζέζε γηα ηελ νπνία επηζήκσο είρε γίλεη δεθηφο θαη 

είρε πξνζθιεζεί λα αλαιάβεη ππεξεζία, ιφγσ ηεο εζλνθπιεηηθήο 

ηνπ θαηαγσγήο (ππφζεζε 187370/2014) © 

Ξ Ρσμήγξοξπ, εκςιμόμςαπ ϊςι η διαμαοςσοία ήςαμ βά- 

ριμη, σπϊ ςξ ποίρμα ςξσ Μ. 3304/2005, διαβίβαρε ςημ 

αματξοά ρςξ Ρόμα Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ (ΡΔΟΔ), ςξ 

ξπξίξ είμαι ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ για ςημ εταομξγή ςηπ 

αουήπ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ λϊγχ τσλεςικήπ ή εθμξ- 

ςικήπ καςαγχγήπ ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα. Λεςά ςημ ξλξ- 

κλήοχρη ςηπ διεοεϋμηρηπ, ςξ ΡΔΟΔ ποξυόοηρε ρςημ 

επιβξλή ποξρςίμξσ ρςημ επιυείοηρη για παοάβαρη 

ςχμ διαςάνεχμ ςξσ Μ. 3304/2005. 

Οαοξυή σπηοεριώμ σγείαπ 

Ρπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ κεξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά ζηε δηνη- 

θεηηθή κεηαρείξηζε πνιηηψλ ιφγσ ηεο εζληθήο ή θπιεηηθήο ηνπο 

θαηαγσγήο έρνπλ εμεηαζηεί ζπρλά απφ ηνλ Οπλήγνξν. Οηηο πε- 

ξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε επίκεκπηε ζπκπεξηθνξά αθνξά ηελ 

αζηπλνκηθή ηνπο κεηαρείξηζε (βι. θαη εηδηθή έθζεζε γηα ηε ξα- 

ηζηζηηθή βία, 2013 ). Τζηφζν, αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο θαί- 

λεηαη λα δηαηξέρνπλ φιν ην θάζκα ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, 

αθφκε θαη ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξε- 

ζηψλ ή ππεξεζηψλ πγείαο. Γλδεηθηηθή είλαη ε ππφζεζε πνιίηε πνπ 

ππέβαιε αλαθνξά γηα άξλεζε εμέηαζεο απφ γηαηξφ ηνπ λνζν- 

θνκείνπ «Ηνξγηαιέλεην - Ιπελάθεην» ιφγσ ηεο παιαηζηηληαθήο 

θαηαγσγήο ηνπ. Μ Οπλήγνξνο έρεη απεπζπλζεί θαη' επαλάιεςε 

ζην λνζνθνκείν, ρσξίο σζηφζν λα έρεη ππάξμεη αληαπφθξηζε 

(ππφζεζε 198395/2015). Αληίζηνηρε είλαη θαη ε ππφζεζε πνιίηε 

αιβαληθήο θαηαγσγήο, ν νπνίνο ππέβαιε αλαθνξά θαηά γηαηξνχ 

ηνπ ΝΓΔΡ Ινλάδα Ργείαο Κ. Ζσλίαο γηα ξαηζηζηηθή επίζεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ξαληεβνχ. Ιε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηή ηεο νηθείαο 

Ργεηνλνκηθήο Νεξηθέξεηαο (ΡΝΓ) δηαηάρζεθε ε δηελέξγεηα ΓΔΓ 

αλαθνξηθά κε ην πεξηζηαηηθφ θαη έγηλε ζχζηαζε ζηε γηαηξφ λα 

ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο δενλην- 

ινγίαο (ππφζεζε 199771/2015). 

ΡΣΜΖΓΞΠΞΡ ΞΣ ΟΞΚΘΖ Δςήρια Έκθερη 2015 
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ΔΘΑΙΠΘΡΔΘΡ ΚΞΓΩ ΘΗΑΓΔΜΔΘΑΡ 

Δηαθξηηή πεξίπησζε ζην πεδίν ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ εζλνηη- 

θήο ή θπιεηηθήο θαηαγσγήο είλαη νη δηαθξίζεηο ιφγσ ηζαγέλεη- 

αο. Ε γεληθή ξήηξα εμαίξεζεο απφ ην ξπζκηζηηθφ πεδίν ηνπ Κ. 

3034/2005 ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο (άξζξν 4 παξάγξ. 

2 Κ. 3304/2005), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα πξν- 

ζηαζίαο πνπ επηθπιάζζεη ε εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πνιηηψλ (πνιίηεο ΓΓ, επί καθξφλ δηακέ- 

λνληεο αιινδαπνί, πξφζθπγεο, αηηνχληεο άζπιν, πνιίηεο ηξίησλ 

ρσξψλ), ζπληεξεί έλα αζαθέο θαζεζηψο πξνζηαζίαο θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ ζε απηφ ην πεδίν. Μ Οπλήγνξνο ζηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο ζπρλά αμηνπνηεί ηελ εηδηθή αξκνδηφηεηά ηνπ σο θνξέαο 

πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε γεληθή αξκνδηφηεηά ηνπ γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη 

ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ. 

Ξ μόμξπ για ςημ ιθαγέμεια 

Έκκεζε αιιά ζαθή ζεηηθή επίπησζε, ζην δήηεκα ησλ δηαθξί- 

ζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο, αλακέλεηαη λα έρεη ε εθαξκνγή ηνπ Κ. 

4332/2015 (βι. αλαιπηηθά «Πν πξφζσπν θαη ν λφκνο»). Ιε απ- 

ηφλ επαλήιζε ζε ηζρχ ε δπλαηφηεηα θηήζεο ηζαγέλεηαο ιφγσ 

γέλλεζεο θαη θνίηεζεο, ε νπνία ηεινχζε ζε άηππε αλαζηνιή 

κεηά ηελ απφθαζε 460/2013 ΟηΓ. 

 

Ρςξμ βαθμϊ πξσ επιςοέπει ςημ σπέοβαρη ςξσ δικαίξσ 

ςξσ αίμαςξπ, ξ μϊμξπ ασςϊπ θα παοάρυει ρςαδιακά, ρε 

ϊλξ και πεοιρρϊςεοξσπ ρσμπξλίςεπ μαπ, ποϊρβαρη 

ρε ρειοά δικαιχμάςχμ και παοξυόμ ςημ ξπξία μέυοι 

ςόοα ρςεοξϋμςαμ επειδή η αμςίρςξιυη μξμξθερία 

ξοίζει χπ αμελαρςική ποξωπϊθερή ςξσπ ςημ ελλημική 

ιθαγέμεια. 

Ναξακέλεη κελ αλαγθαία ε κέξηκλα ηνπ λνκνζέηε γηα ηελ αλα- 

ζεψξεζε ηέηνησλ παξσρεκέλσλ δηαηάμεσλ, ηδίσο ζηνλ ηνκέα 

ηεο εξγαζίαο, πιελ φκσο ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ δηθαίνπ ηζα- 

γέλεηαο ζα ζπξξηθλψζεη δξαζηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ζηγνκέλσλ, 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο λεφηεξεο ειηθίεο. Ηαηά ηε δηαβνχιεπζε πνπ 

πξνεγήζεθε ηεο ςήθηζεο ηνπ Κ. 4332/2015, ν Οπλήγνξνο επη- 

ζήκαλε, πάλησο, φηη ε αλειαζηηθή πξνυπφζεζε επηηπρνχο πα- 

ξαθνινχζεζεο ζην λέν άξζξν 1α ΗΓΖ αθήλεη εθηφο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο παηδηά ηα νπνία έρνπλ κελ ελζσκαησζεί ζηελ ει- 

ιεληθή θνηλσλία αιιά αδπλαηνχλ λα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο 

ηηο απαηηνχκελεο ηάμεηο ιφγσ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

θαη καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Θα ήηαλ ρξήζηκν, ελφςεη θαη ηεο 

ππνρξέσζεο γηα ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, λα πξν- 

βιεθζνχλ ελαιιαθηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηεγνξία απηή, 

φπσο ι.ρ. ζπλδπαζκφο απιήο (φρη επηηπρνχο) ζρνιηθήο παξαθν- 

ινχζεζεο κε πηζηνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο δπζθνιίαο απφ αξ- 

κφδην δεκφζην δηαγλσζηηθφ θνξέα. 

Αθέμιςεπ διακοίρειπ ρε βάοξπ πξλιςώμ ΔΔ 

Μη δηαθξίζεηο ιφγσ ηζαγέλεηαο πνιηηψλ ΓΓ απαγνξεχνληαη θα- 

ηαξρήλ θαη επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ ππάξρεη εηδηθή πξφ- 

βιεςε ζηε λνκνζεζία θαη ε πξφβιεςε απηή δελ αληηβαίλεη 

ζην δίθαην ησλ ζπλζεθψλ ηεο ΓΓ. Ινινλφηη θαηά γεληθή αξρή 

δηαθνξνπνηήζεηο ιφγσ ηζαγέλεηαο πνιηηψλ ΓΓ δελ είλαη επη- 

ηξεπηέο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο σο άλσ εμαίξεζεο, ζηελ πξάμε 

παξαηεξνχληαη ζε επξχ θάζκα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη είηε ιφγσ ηνπ φηη νη πνιίηεο ηεο ΓΓ ζπρλά δελ ζπ- 

κπεξηιακβάλνληαη ξεηά ζηηο νηθείεο πξνβιέςεηο ή παξνρέο 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηε λνκνζεζία 

είηε ιφγσ έκκεζσλ δηαθξίζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επέιζνπλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ, θαηαξρήλ νπδέηεξσλ κέ- 

ηξσλ ή πξαθηηθψλ. 

Γλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε πνιίηε ηεο ΓΓ, απνθνίηνπ ΓΝΑΘ, 

ε νπνία θαηέζεζε αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα επαγ- 

γεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Γπξσ- 

πατθφ Ηνηλσληθφ Πακείν. Οε ζπλέρεηα ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο 

ηεο Γιιεληθήο Γηαηξείαο Δηνίθεζεο Γπηρεηξήζεσλ (ΓΓΔΓ), ε ελ- 

δηαθεξφκελε έγηλε απνδεθηή, ηεο δεηήζεθε, σζηφζν, ε πξν- 

ζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ εληνπηφηεηαο, ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

ρνξεγεζεί ζε πνιίηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέ- 

λεηα θαη δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε δεκνηνιφγην. 

Ξ Ρσμήγξοξπ απεσθϋμθηκε ρςξ Σπξσογείξ Οαιδείαπ 

και ζήςηρε ςημ εμαλλακςική ποξρκϊμιρη πιρςξπξιη- 

ςικξϋ μϊμιμξσ καςξίκξσ ειδικά για ςξσπ αλλξδαπξϋπ 

ρπξσδαρςέπ πξσ πληοξϋμ ςξσπ λξιπξϋπ ϊοξσπ ςηπ 

ποξκήοσνηπ, επιρημαίμξμςαπ ϊςι η απαίςηρη ποξρκϊ- 

μιρηπ πιρςξπξιηςικξϋ εμςξπιϊςηςαπ ειδικά για ςξσπ 

ρσγκεκοιμέμξσπ δικαιξϋυξσπ ρσμιρςά έμμερη διάκοι- 

ρη. Ζ ποϊςαρη έγιμε απξδεκςή και παοελήτθηραμ πι- 

ρςξπξιηςικά μϊμιμχμ καςξίκχμ για ςξσπ αλλξδαπξϋπ 

ρπξσδαρςέπ. 

Τζηφζν, ζηε ζπλέρεηα θξίζεθε αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο ΡΑ θαη ην δήηεκα παξακέλεη εθθξεκέο κέρξη ηελ έθδνζή 

ηεο (ππφζεζε 198398/2015). 

Πηο ζπλέπεηεο ηεο πηζαλά αθνχζηαο κε ξεηήο ζπκπεξίιεςεο 

ζηνπο δηθαηνχρνπο παξνρήο αλαδεηθλχεη θαη ε ππφζεζε πν- 

ιίηε Ζηαιίαο, ν νπνίνο δηακαξηπξήζεθε δηφηη ε θαλνληζηηθή 

πξάμε πνπ πξνβιέπεη δπλαηφηεηα ειεπζέξαο εηζφδνπ ζε 

φινπο ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεία θαη κλεκεία, 

ζε έιιελεο θαηφρνπο ελεξγνχ θάξηαο αλεξγίαο δελ πξνβιέ- 

πεη αληίζηνηρε δπλαηφηεηα γηα πνιίηεο ηεο ΓΓ πνπ εκπίπηνπλ 

ζηελ ίδηα θαηεγνξία (ππφζεζε 199143/2015). Μ Οπλήγνξνο, 

απεπζπλφκελνο ζην Ρπνπξγείν Ννιηηηζκνχ, επηζήκαλε φηη 

ε εμαίξεζε ησλ πνιηηψλ ηεο ΓΓ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ σθειήκαηνο δελ πξνθχπηεη απφ ηελ νηθεία 

λνκνζεζία, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθε- 

θξηκέλεο δηάηαμεο κε λφκηκε, θαζψο αληηβαίλεη ζε ζεηξά δηα- 

ηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην δίθαην ηεο ΓΓ (άξζξν 18 Οπλζήθε ΓΓ 

θαη άξζξν 21 παξάγξ. 2 ηνπ άξηε Θεκειησδψλ Δηθαησκά- 

ησλ). Ε πξφηαζε ηνπ Οπλεγφξνπ έγηλε δεθηή θαη πινπνηήζε- 

θε κε ΗΡΑ ηεο 24.12.2015. 
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Οχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε δηαπίζησζε ηεο κε δηα- 

ζεζηκφηεηαο ησλ αλέξγσλ ιφγσ κεηάβαζήο ηνπο ζην εμσηεξη- 

θφ ζπληζηά ιφγν δηαγξαθήο απφ ην κεηξψν αλέξγσλ. Μ ΜΑΓΔ, 

πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλεη ζηνπο αλέξγνπο ηηο παξνρέο πνπ δηθαη- 

νχληαη, απαηηεί ηελ επίδεημε δεκφζηνπ εγγξάθνπ, απφ ην νπνίν 

δηαπηζηψλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Γηα ηνπο έιιελεο 

θαη ηνπο πνιίηεο ηεο ΓΓ πηζηνπνηεηηθφ ηαπηνπξνζσπίαο απνηειεί 

ε ηαπηφηεηα. Οηελ πεξίπησζε πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, πηζηνπνη- 

εηηθφ ηαπηνπξνζσπίαο απνηειεί ην δηαβαηήξην, απφ ην νπνίν, 

φκσο, κπνξεί λα πξνθχςεη, παξεκπηπηφλησο, ε δηαπίζησζε ηπ- 

ρφλ κεηάβαζήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη ζπλεπψο ε κε δηαζεζηκφ- 

ηεηά ηνπο. Μ Οπλήγνξνο επηζήκαλε φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή 

ηνπ ΜΑΓΔ δελ ζπληζηά πξφζθνξν θαη αληηθεηκεληθφ κέζν γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ελφο ζεκηηνχ θαηά ηα ινηπά ζθνπνχ, φπσο είλαη ε 

δηαπίζησζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ αλέξγσλ, θαζψο ειέγμηκε 

ελ ηνηο πξάγκαζη είλαη κφλνλ ε δηαζεζηκφηεηα ησλ αιινδαπψλ 

αλέξγσλ. Οε ζπλέρεηα ηεο παξέκβαζεο ηνπ Οπλεγφξνπ, ν ΜΑΓΔ 

δεζκεχηεθε λα πξνβιέςεη έλαλ ζαθή, πιήξε θαη αληηθεηκεληθφ 

ηξφπν ειέγρνπ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ αλέξγσλ, ζε επηθείκελε 

ζεζκνζέηεζε ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησ- 

κάησλ ησλ αλαδεηνχλησλ εξγαζία (ππφζεζε 182672/2014) 

ΔΘΑΙΠΘΡΔΘΡ ΡΔ ΒΑΠΞΡ ΠΞΛΑ 

Ιξιμχμικόπ απξκλειρμόπ και όνσμρη 

κξιμχμικήπ έμςαρηπ 

Μη πνηθίιεο εθθάλζεηο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ Ξνκά θαη ε 

ζχλδεζή ηνπο κε δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηηείλνπλ ηηο δη- 

αθξίζεηο ζε βάξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θπιεηηθήο νκάδαο έρνπλ 

επαλεηιεκκέλσο επηζεκαλζεί ζε Γθζέζεηο ηνπ Οπλεγφξνπ. Πν 

2015 παξαηεξείηαη ζηαζηκφηεηα ζε φ,ηη αθνξά ελέξγεηεο ή 

πξσηνβνπιίεο ηεο Δηνίθεζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ νμχηαησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα. Οην πιαίζην 

απηφ, παξακέλνπλ εθθξεκείο αξθεηέο ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ζηεγαζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ Ξνκά ζε πνιιέο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο (ελδεηθηηθέο ππνζέζεηο 193004/2014, 200442/2015). 

Αληηζηξφθσο αλάινγν κέγεζνο πξνο ηε ζηαζηκφηεηα ησλ ελεξ- 

γεηψλ ηεο Δηνίθεζεο είλαη ε απμαλφκελε θνηλσληθή έληαζε, αιιά 

θαη ν αξηζκφο ησλ θαηαγγειηψλ πεξηνίθσλ πνπ δηακέλνπλ θνληά 

ζε θαηαπιηζκνχο Ξνκά θαη δηακαξηχξνληαη γηα ηηο επηπηψζεηο 

πνπ θαη νη ίδηνη πθίζηαληαη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ 

Ξνκά (ελδεηθηηθέο ππνζέζεηο 200608, 203391/2015). Μ Οπλήγν- 

ξνο επεμεξγάδεηαη ηα ζέκαηα απηά θαη πξνηίζεηαη λα δεκνζην- 

πνηήζεη ζρεηηθή θεληξηθή παξέκβαζε κε ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ εληφο ηνπ 2016. 

Δπιβξλή πξλεξδξμικώμ ποξρςίμχμ 

ρε καςαλύμαςα Πξμά 

Μ ηξφπνο ππνινγηζκνχ πνιενδνκηθψλ πξνζηίκσλ γηα απζαίξε- 

ηεο πξφρεηξεο θαηαζθεπέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θάιπςε ηεο 

αλάγθεο ζηέγαζεο έρεη απαζρνιήζεη δηαρξνληθά ηνλ Οπλήγνξν, 

θαζψο ε εθαξκνγή ελφο κέηξνπ κε εληαίν ηξφπν ζε πεξηπηψζεηο 

νπζησδψο δηαθνξεηηθέο κπνξεί λα έρεη δπζαλάινγα επαρζείο 

επηπηψζεηο θαη λα ζπληζηά δηάθξηζε. Πν 2010, κε αθνξκή ππφ- 

ζεζε πνπ αθνξνχζε ηελ επηβνιή πνιενδνκηθψλ πξνζηίκσλ ζε 

Ξνκά (ππφζεζε 129730/2010, Ηξαλίδη Αξγνιίδαο), 

 

ξ Ρσμήγξοξπ είυε επιρημάμει ςημ αμάγκη σπξλξγι- 

ρμξϋ ςχμ ποξρςίμχμ ρε ασθαίοεςεπ καςαρκεσέπ πξσ 

απξρκξπξϋμ ρςημ κάλσφη άμερχμ ρςεγαρςικόμ αμα- 

γκόμ με ςη υοήρη ποϊυειοχμ και εσςελόμ σλικόμ, με 

βάρη ςξσπ μειχμέμξσπ ρσμςελερςέπ ποϊυειοχμ σλι- 

κόμ καςαρκεσήπ, ϊπχπ ποξβλεπϊςαμ ρςημ ςϊςε ιρυϋ- 

ξσρα μξμξθερία. 

Οην πιαίζην εμέηαζεο κεηαγελέζηεξεο ππφζεζεο γηα ηνλ νηθη- 

ζκφ Ξνκά ζηνπο Ονθάδεο Ηαξδίηζαο, ν Οπλήγνξνο επηζήκαλε 

φηη ν εληαίνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ πξνζηίκσλ, είηε πξφθεη- 

ηαη γηα πξφρεηξα παξαπήγκαηα κε επηειή πιηθά είηε γηα κφληκεο 

ζπκβαηηθέο θαηαζθεπέο, εγείξεη δεηήκαηα λνκηκφηεηαο. Έπεηηα 

απφ επίκνλεο παξεκβάζεηο, ην 2014 ν Οπλήγνξνο είρε ηε δηαβε- 

βαίσζε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία σξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ Νε- 

ξηβάιινληνο ηνπ Ρπνπξγείνπ Νεξηβάιινληνο φηη εμεηάδεηαη ην 

ελδερφκελν εηδηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο. Πνλ Ιάην ηνπ 2015 

ν Οπλήγνξνο απεπζχλζεθε ζηνλ αξκφδην ππνπξγφ, επηζεκαί- 

λνληαο φηη ε πξφηαζή ηνπ γηα ηελ επίκαρε λνκνζεηηθή ξχζκηζε 

απνζθνπεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηε ξχζκηζε 

κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν νπζησδψο δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 

πνιενδνκηθψλ παξαβάζεσλ, γεγνλφο πνπ ζα άξεη, κε αληηθεηκε- 

ληθφ θαη απξφζσπν ηξφπν, ηηο εμαηξεηηθά δπζκελείο επηπηψζεηο 

ησλ νηθείσλ πξνζηίκσλ ζε νηθνγέλεηεο πνπ ζηεγάδνληαη πξφρεη- 

ξα ζε παξαπήγκαηα, είηε δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα θπιεηηθά ρα- 

ξαθηεξηζηηθά (Ξνκά) είηε φρη (ππφζεζε 143770/2011). 

Δκπαίδεσρη ςχμ παιδιώμ Πξμά 

Μ Οπλήγνξνο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη δηεξεπλή- 

ζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ αλαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαί- 

δεπζε παηδηψλ Ξνκά (ελδεηθηηθέο ππνζέζεηο 164851, 165718, 

175856/2013, 183013, 196623/2014, 200514/2015). Μη ππνζέ- 

ζεηο απηέο αθνξνχλ: 

• ηελ έληαμε θαη θνίηεζε κεκνλσκέλσλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επζχλεο ηφζν ησλ γνλέσλ ηνπο φζν θαη 

παξαγφλησλ ηεο εθπαίδεπζεο 

• ηηο δπζθνιίεο θαη ειιείςεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ εκβνιηαζκφ 

ησλ παηδηψλ, ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο θάιπςε θαη ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζήο ηνπο, θαη ηε ζπλαθφινπζε άξλεζε ζρνιείσλ λα εγ- 

γξάςνπλ ηνπο καζεηέο Ξνκά, ζε ζπλδπαζκφ κε αληηδξάζεηο εθ 

κέξνπο ησλ γνλέσλ άιισλ παηδηψλ 

• ηνλ ηξφπν έληαμεο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν θαη ζχλδεζεο κε 

ηνλ ππφινηπν καζεηηθφ πιεζπζκφ (ειιείςεηο ζε ηκήκαηα ππν- 

δνρήο, απνκφλσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ ζε μερσξη- 

ζηά ηκήκαηα, ιεηηνπξγία ζρνιείσλ γθέην) 

ΡΣΜΖΓΞΠΞΡ ΞΣ ΟΞΚΘΖ Δςήρια Έκθερη 2015 
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• πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν 

• ηελ ειιηπή εθαξκνγή ή ηελ απνπζία ππνζηεξηθηηθψλ πξν- 

γξακκάησλ (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ πινπνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ξνκά, ηελ πα- 

ξνρή ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ φπσο γξαθηθή χιε, ζίηηζε θ.ιπ.) 

• ηελ αζηηθνδεκνηηθή θαηάζηαζε (νλνκαηνδνζία, εγγξαθή ζηα 

δεκνηνιφγηα) θαη ηελ άζθεζε ηεο επηκέιεηάο ηνπο 

• ηε ζρνιηθή θνίηεζε ησλ κεγάισλ ζε ειηθία αλειίθσλ Ξνκά 

(15-18 εηψλ) πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ην δεκνηηθφ ζρνιείν 

• ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο γηα ηε ζρνιηθή θνίηεζε καζε- 

ηψλ κε πνιχ ρακειά εηζνδήκαηα, ζηνπο νπνίνπο ζε κεγάιν 

βαζκφ πεξηιακβάλνληαη καζεηέο Ξνκά. 

 

Απϊ ςη διεοεϋμηρη ςχμ αματξοόμ ασςόμ αμαδείυθη- 

κε ϊςι ςξ ποϊβλημα ςξσ απξκλειρμξϋ παιδιόμ Πξμά 

απϊ ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία παοαμέμει σπαοκςϊ 

και ρϋμθεςξ, παοά ςιπ διαυοξμικέπ διακηοϋνειπ ςηπ 

Οξλιςείαπ και ςημ σλξπξίηρη εκπαιδεσςικόμ και σπξ- 

ρςηοικςικόμ ποξγοαμμάςχμ για ςημ ποξρέλκσρη και 

διαςήοηρη ςχμ παιδιόμ Πξμά ρςξ ρυξλείξ. 

Μ Οπλήγνξνο ππέβαιε ζηνλ Αλαπιεξσηή Ρπνπξγφ Ναηδείαο ζπ- 

γθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ δηαπίζησζε (βι. «Κνκνζεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο πξνηάζεηο»). 

ΔΘΑΙΠΘΡΔΘΡ ΚΞΓΩ ΑΜΑΟΖΠΘΑΡ 

Ζ ρσμβξλή ςηπ Διεθμξύπ Ρύμβαρηπ 

Δικαιχμάςχμ ΑμεΑ 

Αζαθήο θαη πάλησο φρη ηθαλνπνηεηηθφο εκθαλίδεηαη ν βαζκφο 

θαηά ηνλ νπνίν ν Κ. 3304/2005 θαηάθεξε λα επηθέξεη βειηηψ- 

ζεηο ζην πεδίν ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ αλαπε- 

ξίαο ζηελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε. Δεηνχκελν θαίλεηαη λα 

παξακέλεη ε ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρεί- 

ξηζεο, φπσο απηή ζρεκαηνπνηείηαη ζηελ Μδεγία 2000/78 θαη 

ελζσκαηψλεηαη ζην εζληθφ δίθαην κε ηνλ Κ. 3304/2005, κε ηε Δη- 

εζλή Οχκβαζε ηνπ ΜΕΓ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ (ΔΟΔΑκεΑ) 

πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Κ. 4074/2012 θαη θπξίσο κε ηελ πξαθηηθή 

ζπλδπαζηηθή ηνπο εθαξκνγή. 

Γλδεηθηηθή, αιιά φρη ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε φπνπ ε ζπλδπ- 

αζηηθή απηή αμηνπνίεζε είρε ζεηηθή έθβαζε απνηειεί ε ππφζε- 

ζε ζπνπδαζηή κε ςπρηθή αλαπεξία, πηζηνπνηεκέλε απφ ΗΓΝΑ, 

ηνπ νπνίνπ ην αίηεκα κεηεγγξαθήο απνξξίθζεθε ιφγσ κε ζπ- 

κπεξίιεςεο ησλ ςπρηθψλ παζήζεσλ ζηνπο ιφγνπο πγείαο πνπ 

επηηξέπνπλ κεηεγγξαθή, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία 

(ππφζεζε 195651/2014). Μ Οπλήγνξνο είρε επαλεηιεκκέλσο 

παξέκβεη γηα ην δήηεκα απηφ, φηαλ κε ηε δξαζηηθή αλαζεψ- 

ξεζε ηνπ θαζεζηψηνο κεηεγγξαθψλ ην 2004 νη ςπρηθέο παζή- 

ζεηο εμαηξέζεθαλ απφ ηνπο ιφγνπο πγείαο πνπ δηθαηνινγνχλ 

κεηεγγξαθή. Μη παξεκβάζεηο απηέο δελ έηπραλ ζεηηθήο αληα- 

πφθξηζεο, κε ηελ επίθιεζε ζνβαξψλ θαηαρξήζεσλ πνπ είραλ 

δηαπηζησζεί ζην παξειζφλ. Ιε αθνξκή ηελ αλσηέξσ ππφζεζε, 
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ν Οπλήγνξνο επαλήιζε ζην ζέκα, επηθαιέζηεθε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαηάμεηο ηεο ΔΟΔΑκεΑ πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα ίζεο κεηα- 

ρείξηζεο θαη ηελ ππνρξέσζε ιήςεο εχινγσλ πξνζαξκνγψλ ζε 

άηνκα κε ςπρηθή αλαπεξία θαη επηζήκαλε φηη ε επίηεπμε παξά- 

ηππσλ κεηεγγξαθψλ ζην απψηεξν παξειζφλ κε θαηαρξεζηηθή 

επίθιεζε θαη πηζηνπνίεζε ςπρηθψλ παζήζεσλ δελ κπνξεί λα 

απνηειεί ιφγν απφιπηεο απαγφξεπζεο θαη πιήξνπο απνζηέξε- 

ζεο ελφο δηθαηψκαηνο ζε ζπνπδαζηέο κε ςπρηθή αλαπεξία. 

Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, ξ Ρσμήγξοξπ ζήςηρε μα ενειδικεσ- 

θξϋμ ξι ποξωπξθέρειπ πξσ πιρςξπξιξϋμ με εγκσοϊ- 

ςηςα ςημ εκάρςξςε φσυική πάθηρη και μα επιςοαπεί η 

ανιξπξίηρη μέςοχμ εϋλξγχμ ποξραομξγόμ, ϊπχπ εμ 

ποξκειμέμχ η δσμαςϊςηςα μεςεγγοατήπ ποξκειμέμξσ 

μα καςαρςεί δσμαςή η ξλξκλήοχρη ςχμ ρπξσδόμ ασ- 

ςήπ ςηπ καςηγξοίαπ ρπξσδαρςόμ με ϊοξσπ ιρξςιμίαπ. 

Ρε ρσμέυεια ςηπ παοέμβαρηπ ασςήπ, εκδϊθηκε ΣΑ η 

ξπξία ρσμπεοιέλαβε ςημ φσυική αμαπηοία χπ λϊγξ 

σγείαπ πξσ επιςοέπει μεςεγγοατή, ετϊρξμ πληοξϋ- 

μςαι ρσγκεκοιμέμεπ ποξωπξθέρειπ. 

Ξ απξκλειρμόπ μέςοχμ εύλξγηπ ποξραομξγήπ 

Πν δήηεκα ησλ εχινγσλ πξνζαξκνγψλ θαη ε νξηνζέηεζε ηνπ πε- 

ξηερνκέλνπ ηνπο έρεη απαζρνιήζεη ζπζηεκαηηθά ηνλ Οπλήγνξν. Πν 

2015 ηέζεθε ην δήηεκα αλ κφληκνη ή κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ ππάιιεινη ησλ Ηέληξσλ Γμππεξέηεζεο Ννιη- 

ηψλ (ΗΓΝ), πνπ έρνπλ δηνξηζηεί κε κνξηνδφηεζε ιφγσ εληνπηφηε- 

ηαο, αλαιακβάλνληαο ηελ ππνρξέσζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία 

γηα κηα δεθαεηία, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα κεηαθηλεζνχλ θαη πξηλ 

απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο δεθαεηίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ 

αλαπεξία. Δεδνκέλνπ φηη αληίζηνηρν εξψηεκα είρε ηεζεί θαη ην 

2011 (βι. Ετήσια Έκθεση 2011, ζ. 108), ν Οπλήγνξνο επαλαδηαηχ- 

πσζε ηελ άπνςε φηη ν πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο δπλαηφηεηαο κε- 

ηαθίλεζεο ππαιιήισλ κε αλαπεξία παξαβηάδεη ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ ππέρεη ην ειιεληθφ Δεκφζην σο εξγνδφηεο γηα ιήςε κέηξσλ 

εχινγσλ πξνζαξκνγψλ θαηά άξζξν 10 Κ. 3304/2010. Μ πιήξεο 

απνθιεηζκφο εμέηαζεο επί ηεο νπζίαο ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ππαι- 

ιήισλ κε αλαπεξία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνρξεσηηθή παξακν- 

λή ηνπο ζηνλ ηφπν απφ ηνλ νπνίν δεηνχλ λα κεηαθεξζνχλ ιφγσ 

ηεο αλαπεξίαο ηνπο παξαθσιχεη ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ βίν ζε ηζφηηκε βάζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο, π.ρ. δηφηη ζηεξνχληαη ζηελήο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο θαη θξνληίδαο ή/θαη 

ηεο δένπζαο ζπκπαξάζηαζεο απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο. Γπνκέλσο, 

ην ζρεηηθφ λνκηθφ πιαίζην παξέρεη πεξηζψξην εθηηκήζεσλ ζηε 

Δηνίθεζε, ψζηε λα απνξξίπηεη ηπρφλ θαηαρξεζηηθά αηηήκαηα 

θαη λα εμεηάδεη ην εθάζηνηε αίηεκα γηα απφζπαζε ή κεηάηα- 

με ππαιιήινπ ΗΓΝ κε αλαπεξία ζε ζηάζκηζε κε ηηο εθάζηνηε 

ππάξρνπζεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο (ππφζεζε 203348/2015). 

Λεοική αμςιρςοξτή ςξσ βάοξσπ απόδεινηπ 

Πα δεηήκαηα αληηζηξνθήο ηνπ βάξνπο ηεο απφδεημεο ζηηο ππν- 
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ζέζεηο δηαθξίζεσλ αλαδεηθλχνπλ ηελ έιιεηςε εμνηθείσζεο ηεο 

Δηνίθεζεο κε ηνλ νηθείν κεραληζκφ. Γλδεηθηηθή είλαη ε ππφζε- 

ζε αηφκνπ κε αλαπεξία, ππαιιήινπ ππνπξγείνπ, ε νπνία ήηαλ 

επηιέμηκε κε βάζε ηελ θαηάηαμή ηεο σο Νξντζηακέλε Δηεχζπλ- 

ζεο ζχκθσλα κε ην πξντζρχνλ νξγαλφγξακκα θαη ηειηθά δελ 

επειέγε (ππφζεζε 193841/2015). Ηαη' εθαξκνγή ηεο κεξηθήο 

αληηζηξνθήο ηνπ βάξνπο απφδεημεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

14 παξάγξ. 1 Κ. 3304/2005, ζε πεξηπηψζεηο παξάιεηςεο απφ 

πξναγσγή ππαιιήινπ κε αλαπεξία πνπ θαηέρεη επηιέμηκε 

ζέζε ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα θαηάηαμεο θαη πιεξνί ηηο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο, ε ππεξεζία θέξεη ην βάξνο λα ζεκειηψζεη φηη 

ε κε επηινγή ηνπ δελ ζρεηίδεηαη αηηησδψο κε ηελ αλαπεξία ή 

φηη ζρεηίδεηαη, αιιά ε δηαθνξεηηθή απηή κεηαρείξηζε κπνξεί 

λα δηθαηνινγεζεί γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηηο επαγγεικαηη- 

θέο απαηηήζεηο ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο (άξζξν 9 παξάγξ. 1 

Κ. 3304/2015). Ε ππεξεζία νθείιεη δειαδή λα αλαθεξζεί ζηα 

ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ππάιιεινο κε αλαπεξία αμηνινγεί- 

ηαη σο ιηγφηεξν ηθαλφο/ή λα θαηαιάβεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο ηειηθψο επηιεγέληεο ππαιιήινπο. 

Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, η αματξοά απϊ ςημ σπηοερία ςχμ 

κοιςηοίχμ ρϋμτχμα με ςα ξπξία ποαγμαςξπξιήθηκε 

η επιλξγή ςχμ ποξψρςαμέμχμ σπϊ ςξ μέξ ξογαμϊγοαμ- 

μα, ρε ρσμδσαρμϊ με ςη δήλχρη ϊςι η επιλξγή έγιμε 

υχοίπ ρσγκοιςική ανιξλϊγηρη ςχμ σπξφητίχμ και υχ- 

οίπ μα λητθξϋμ σπϊφη δεδξμέμα σγείαπ, δεμ αοκξϋμ 

για μα θεμελιχθεί ϊςι δεμ σπήονε άμερη διάκοιρη 

λϊγχ αμαπηοίαπ καςά παοάβαρη ςηπ αουήπ ςηπ ίρηπ 

μεςαυείοιρηπ, ρϋμτχμα με ςξμ Μ. 3304/2005. 

Διξοιρμόπ εκπαιδεσςικώμ με αμαπηοία 

Οχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έρνπλ απψιεηα φξαζεο ή αθνήο ή είλαη ηεηξαπιεγηθνί - παξα- 

πιεγηθνί κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, θαη είλαη ηθαλνί 

γηα εθπαηδεπηηθφ έξγν, πξνζιακβάλνληαη σο αλαπιεξσηέο 

πιήξνπο ή κεησκέλνπ σξαξίνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κφλν ζε ΟΙΓΑΓ θαη ζηα Πκήκαηα 

Έληαμεο θαη επνκέλσο απνθιείνληαη π.ρ. απφ ηελ παξάιιειε 

ζηήξημε (άξζξν 3 παξάγξ. 2 ηεο ΡΑ 128005/Δ2/14). Νεξαηηέξσ, 

ηα άξζξα 22 θαη 23 Κ. 3699/2008 δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε αλαπεξία 67% θαη άλσ ζηνπο δηνξηζκνχο 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο, εμαηξψληαο ξεηά ηνπο ςπρηθά 

πάζρνληεο. Ηαηά ηνλ Οπλήγνξν, ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο 

αληαπφθξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο 

εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (ΓΑΓ) κπνξεί εχινγα λα ζεσ- 

ξεζεί φηη απνηειεί έλαλ ζεκηηφ ζηφρν, ηθαλφ λα δηθαηνινγήζεη 

παξεθθιίζεηο απφ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαηά ηελ 

πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ κε αλαπεξία, εθφζνλ φκσο ηεξείηαη 

ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (άξζξν 9 παξάγξ. 1 Κ. 3304/2005). 

Οπλεπψο, νη παξεθθιίζεηο νθείινπλ λα είλαη κέηξα αθελφο 

πξφζθνξα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ (ήηνη 

λα επηθέξνπλ πξάγκαηη ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα), αθε- 

ηέξνπ αλαγθαία (ήηνη λα κελ είλαη επαρζέζηεξα απ' φ,ηη απαη- 

ηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ). Ε πιήξσζε ησλ φξσλ 

απηψλ πξνυπνζέηεη ad hoc εμεηδηθεχζεηο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αληαπνθξηζνχλ, αλάινγα κε ηε 

θχζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο θαη κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο παη- 

δαγσγηθήο επηζηήκεο, ζηηο εθάζηνηε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο 

ΓΑΓ πνπ πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηε βαξχηεηα ηεο 

αλαπεξίαο ησλ καζεηψλ. Μη ζηαζκίζεηο απηέο άιισζηε απνηε- 

ινχλ αληηθείκελν εθηίκεζεο ηνπ κεραληζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 7 παξάγξ. 2 Κ. 3528/2007, ησλ γλσκαηεχζεσλ δε- 

ιαδή: α) παζνιφγνπ ή γεληθνχ γηαηξνχ θαη β) ςπρηάηξνπ, είηε 

ηνπ Δεκνζίνπ είηε ηδησηψλ, κε βάζε παξαπεκπηηθφ έγγξαθν, 

ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη απφ ηελ ππεξεζία ηα θαζήθνληα ηεο 

ζέζεο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαιεθζεί. Αληηζέησο, φηαλ νη παξεθ- 

θιίζεηο ζεζκνζεηνχληαη en bloc, απνθιείνληαο απφ δνκέο ηεο 

εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζπιιήβδελ εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλαπεξίεο (απψιεηα φξα- 

ζεο ή αθνήο ή είλαη ηεηξαπιεγηθνί - παξαπιεγηθνί), ρσξίο θα- 

κία ζπζρέηηζε κε ηηο αλαπεξίεο ησλ καζεηψλ θαη ρσξίο θαλέλα 

πεξηζψξην εθηίκεζεο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο, δελ κπνξεί λα ζεσ- 

ξεζεί φηη ηεξείηαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Οην πιαίζην ησλ 

επηζεκάλζεσλ απηψλ, ν Οπλήγνξνο πξφηεηλε ηελ αλαζεψξεζε 

ησλ σο άλσ ξπζκίζεσλ (θαζψο θαη άιισλ αληίζηνηρσλ πνπ ελ- 

δερνκέλσο ππάξρνπλ) απφ πιεπξάο ηνπ Ρπνπξγείνπ Ναηδείαο, 

ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξη- 

ζεο θαηά ηνλ Κ. 3304/2005 (ππφζεζε 194835/2014). 

Οαιδιά με υοόμιεπ παθήρειπ ή αμαπηοίεπ 

Ε κε δηάθξηζε ζην πεδίν ηεο αλαπεξίαο δηαζθαιίδεηαη κε ηε 

ζέζπηζε θαη εθαξκνγή εηδηθψλ κέηξσλ πνπ εμαιείθνπλ ή εια- 

ρηζηνπνηνχλ ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ηζφηηκε 

απφιαπζε δηθαησκάησλ θαη νδεγνχλ ζε de facto δηάθξηζε. Ε 

ειιηπήο ή απνχζα ζεζκνζέηεζε ηέηνησλ κέηξσλ θαη ηδίσο ε 

αλεπαξθήο πινπνίεζή ηνπο, αθφκε θαη φηαλ πξνβιέπνληαη ζηε 

λνκνζεζία, έρεη απαζρνιήζεη δηαρξνληθά ηνλ Οπλήγνξν θαη αλα- 

δεηθλχεηαη θαη απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ ην 2015. Οην 

πιαίζην απηφ, πξνβιέςεηο φπσο ε εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε 

κε παξάιιειε ζηήξημε παηδηψλ κε απηηζκφ, ην εηδηθφ βνεζεηη- 

θφ πξνζσπηθφ γηα παηδηά κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ν ζρνιηθφο 

λνζειεπηήο γηα παηδηά κε ρξφληα πάζεζε φπσο ν ηλζνπιηλνε- 

μαξηψκελνο δηαβήηεο, ν εμεηδηθεπκέλνο ζηελ θψθσζε ή ηελ 

ηχθισζε εθπαηδεπηηθφο παξάιιειεο ζηήξημεο γηα παηδηά κε αη- 

ζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά ηερληθά βνεζήκα- 

ηα εκθαλίδνληαη ζπρλά σο πξνβιέςεηο ρσξίο πξαθηηθφ αληίθξη- 

ζκα. Πν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαλαιακβαλφκελε 

θάζε έηνο αλεπαξθή ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε αλαπιεξσηέο, 

ηελ παγίσο θαζπζηεξεκέλε πξφζιεςε εθπαηδεπηηθνχ, εηδηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε Ορνιηθέο Ινλά- 

δεο Γηδηθήο Αγσγήο θαη Γθπαίδεπζεο (ΟΙΓΑΓ), φπνπ θνηηνχλ κα- 

ζεηέο κε βαξηέο θαη ζχλζεηεο αλαπεξίεο, ηελ αδπλακία δηαζθά- 

ιηζεο ηεο κεηαθνξάο καζεηψλ ζηα εηδηθά ζρνιεία, αιιά θαη ηελ 

ειιηπή ζηειέρσζε ησλ δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ ΗΓΔΔΡ ζπλζέ- 

ηνπλ ην πιέγκα ησλ εκπνδίσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ αληηθεηκεληθά 

ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπληζηνχλ de facto 

δηάθξηζε (ελδεηθηηθέο ππνζέζεηο 196163/2014, 201226, 203037, 

204710, 205449/2015, βι. θαη «Γθπαίδεπζε»). 

ΡΣΜΖΓΞΠΞΡ ΞΣ ΟΞΚΘΖ Δςήρια Έκθερη 2015 
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ΔΘΑΙΠΘΡΔΘΡ ΚΞΓΩ ΖΚΘΙΘΑΡ 

Αιςιξλόγηρη ςχμ διακοίρεχμ λόγχ ηλικίαπ 

Οαοά ςξσπ οηςξϋπ πεοιξοιρμξϋπ πξσ θέςει ξ Μ. 

3304/2005 και παοά ςημ ασρςηοϊςαςη ποξρέγγιρη 

πξσ έυει σιξθεςήρει ςξ ΔΔΔ χπ ποξπ ςη δικαιξλξγημέμη 

ηλικιακή διάκοιρη, ξ Ρσμήγξοξπ έυει αμςιμεςχπίρει ςη 

ρσρςημαςική ποακςική τξοέχμ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα 

μα θέςξσμ ηλικιακά ϊοια ρε διαδικαρίεπ ποϊρληφηπ 

ποξρχπικξϋ, κιμηςικϊςηςαπ σπαλλήλχμ, ρσμςανιξδϊ- 

ςηρηπ, ρσμμεςξυήπ ρε επαγγελμαςικέπ ξογαμόρειπ, 

εγγοατήπ ρε επαγγελμαςικξϋπ ρσλλϊγξσπ, υχοίπ ςα 

ρσγκεκοιμέμα ϊοια μα αιςιξλξγξϋμςαι ειδικόπ, ϊπχπ 

επιςάρρει ςξ ρυεςικϊ μξμξθεςικϊ πλαίριξ. 

Έηζη, παξά ηελ θαζνιηθή απαγφξεπζε ειηθηαθψλ δηαθξίζε- 

σλ ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα πνπ έρεη εηζαγάγεη ν Κ. 

3304/2005, αλψηαηα ειηθηαθά φξηα εκθαλίδνληαη ηαθηηθά ζηηο 

νηθείεο πξνθεξχμεηο σο πεξίπνπ απηνλφεηα θαη ηείλνπλ λα 

ζεζπίδνληαη κε ηξφπν απζαίξεην θαη θαηαρξεζηηθφ, είηε ζπλν- 

δεπφκελα απφ πιεκκειή αηηηνιφγεζε είηε ζηεξνχκελα νπνηαζ- 

δήπνηε εηδηθήο αηηηνιφγεζεο σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

ειηθηαθνχ θξηηεξίνπ. Ινινλφηη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Κ. 

3304/2005 ν Οπλήγνξνο έρεη δερηεί ζεκαληηθφ αξηζκφ αλαθν- 

ξψλ, κε αληηθείκελν ηελ αδηθαηνιφγεηε ρξήζε ειηθηαθψλ θξη- 

ηεξίσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηελ επαγγεικα- 

ηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ ππεξεζηαθή ή επαγγεικαηηθή εμέιημε, 

ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ ε παξέκβαζή ηνπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ. Γμαίξε- 

ζε ζηνλ γεληθφ απηφ θαλφλα απνηειεί ε πεξίπησζε άξζεο ηνπ 

ειηθηαθνχ νξίνπ ησλ 50 εηψλ ζηε ζρνιή πξνπνλεηψλ θνιχκ- 

βεζεο (ππφζεζε 191898/2014), ε πεξίπησζε αλάθιεζεο αλα- 

θνίλσζεο ηνπ ΚΓΓ γηα κεηάηαμε δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ πνπ 

θαζφξηδε αλψηαην ειηθηαθφ φξην (βι. Ετήσια Έκθεση 2014, ζ. 

126), ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο δηαγξαθήο ζπνπδαζηή απφ 

ηε ΟΙΡ, ε νπνία είρε ζπληειεζηεί κε ηελ αηηηνινγία ηεο ππέξ- 

βαζεο επηηξεπφκελνπ ειηθηαθνχ νξίνπ (βι. εηδηθή έθζεζε «Ηα- 

ηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ» 2009, ζ. 18), ε απνδνρή αίηεζεο 

ππνςήθηνπ δηθεγφξνπ γηα ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο, ε νπνία 

είρε αξρηθά απνξξηθζεί κε επίθιεζε ππέξβαζεο λφκηκνπ νξί- 

νπ ειηθίαο (βι. εηδηθή έθζεζε «Ηαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ» 

2008, ζ. 14) θαη ηέινο, ε απνδνρή ηνπνζέηεζεο αηφκνπ ζε ζέζε 

πξνζσπηθνχ θχιαμεο ζε θαηάζηεκα θξάηεζεο, αλεμαξηήησο 

ηεο ειηθίαο ηεο (βι. εηδηθή έθζεζε «Ηαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξί- 

ζεσλ» 2007, ζ. 12). 

Διδική αιςιξλόγηρη και διαπίρςχρη διάκοιρηπ 

Φαηλφκελα πιεκκεινχο ή πιήξνπο απνπζίαο εηδηθήο αηηηνινγί- 

αο, σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ειηθίαο σο θξηηεξίνπ πξφζβαζεο ζηα 

πεδία ηεο εξγαζίαο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, επαλαιακβάλνληαη ζπζηεκαηηθά θαη ζην ηξέρνλ 

έηνο. Οηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν Οπλήγνξνο δεηά ηελ εθάζηνηε 

εηδηθή αηηηνιφγεζε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη αλ ζπληξέρεη 

 

δηάθξηζε θαη λα εμνηθεηψζεη ηε Δηνίθεζε κε ηελ ππνρξέσζε 

λα αηηηνινγεί. Γλδεηθηηθή είλαη ε ππφζεζε ειηθηαθήο δηάθξηζεο 

ππαιιήινπ ηνπ Δηπισκαηηθνχ Ηιάδνπ ηνπ Ρπνπξγείνπ Γμσηε- 

ξηθψλ, ν νπνίνο απνρψξεζε ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία 

ηνπ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ, ρσξίο 

φκσο λα έρεη ζπκπιεξψζεη 35εηή πξαγκαηηθή ζπληάμηκε δεκφ- 

ζηα ππεξεζία. Ε ππνρξεσηηθή απνρψξεζε επήιζε θαη' εθαξ- 

κνγή ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία δελ αθνξά, 

σζηφζν, ηνπο ινηπνχο θιάδνπο ηνπ ππνπξγείνπ γηα ηνπο νπνί- 

νπο πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε θαη ζπγθεθξηκέλα, ε 

δπλαηφηεηα παξακνλήο ζηελ ππεξεζία έσο ηε ζπκπιήξσζε 

ηεο 35εηίαο, φρη φκσο πέξαλ ηνπ 67νπ έηνπο. Μ Οπλήγνξνο 

απεπζχλζεθε ζην Ρπνπξγείν Γμσηεξηθψλ, δεηψληαο δηεπθξηλί- 

ζεηο γηα ηνπο αθξηβείο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ αλσηέξσ δη- 

αθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δηπισκαηηθνχ Ηιά- 

δνπ θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ ινηπψλ θιάδσλ ηνπ ππνπξγείνπ 

(ππφζεζε 203998/2015). 

Οε αληίζηνηρε ππφζεζε, ν Οπλήγνξνο απεπζχλζεθε ζε ΔΓΡΑ, 

επηζεκαίλνληαο φηη ε απφξξηςε αίηεζεο απαζρνινχκελνπ πεξί 

κεηαηξνπήο ηεο ζχκβαζήο ηνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ δπλάκεη εη- 

δηθψλ επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 56 Κ. 4186/2013), κε ηελ 

επίθιεζε επηινγήο αηφκνπ λεφηεξεο ειηθίαο, ζπληζηά δηάθξηζε 

ιφγσ ειηθίαο ζηνλ βαζκφ πνπ δελ εμεηδηθεχνληαη νη ιφγνη πνπ 

πξνθξίζεθε ε ζπγθεθξηκέλε ππνςεθηφηεηα κε θξηηήξηα πνπ 

αθνξνχλ ηε ζχγθξηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ππνςεθίσλ θαη ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληα ησλ ζέζε- 

σλ πνπ θαηέρνπλ. Αλακέλεηαη ε αληαπφθξηζε ηνπ θνξέα (ππφ- 

ζεζε 203546/2015). 

Πέινο, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαζνξηζκνχ αλψηαηνπ 

νξίνπ ειηθίαο, ζηεξνχκελνπ εηδηθήο αηηηνιφγεζεο, είλαη ε πε- 

ξίπησζε πιήξσζεο ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ΝΓ θαη ΠΓ, δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ ζηε ΔΓΕ, βάζεη ηεο ππ' αξηζκ. 1Η/2015 πξνθήξπ- 

μεο ηνπ ΑΟΓΝ, κε ηελ νπνία ηέζεθαλ αλψηαηα ειηθηαθά φξηα 

θαη' εθαξκνγή ΡΑ, ε νπνία σζηφζν είρε εθδνζεί πξηλ απφ ηε 

ζέζπηζε ηνπ Κ. 3304/2005 θαη δελ πεξηείρε ηελ απαηηνχκελε 

εηδηθή αηηηνινγία, απφ ηελ νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη ε ειηθία 

ζπληζηά νπζηαζηηθή θαη θαζνξηζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέ- 

ιεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ ησλ πξνο πιήξσζε 

ζέζεσλ. Αλάινγε ήηαλ θαη ε πεξίπησζε πξνθήξπμεο ηεο ΔΓΔ- 

ΔΕΓ (βι. Ετήσια Έκθεση 2014, ζ. 127). Ιε αθνξκή ηελ ππφζεζε 

απηή, ν Οπλήγνξνο απεπζχλζεθε εθ λένπ ζηνλ Ρπνπξγφ Δηνη- 

θεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, επηζεκαίλνληαο φηη ε πξνβιεκαηη- 

θή πξαθηηθή ζέζπηζεο ειηθηαθψλ νξίσλ ρσξίο εηδηθή αηηηνιφ- 

γεζε πξέπεη λα εμαιεηθζεί θαη λα παξαζρεζνχλ θαηεπζχλζεηο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο θαη 

ηνπ Κ. 3304/2005 ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο (ππφζεζε 

199520/2015). 

Δπαγγελμαςική καςάοςιρη 

Ινινλφηη ην ελδερφκελν άκεζεο ή έκκεζεο δηάθξηζεο θαη ε 

αηηηνιφγεζε ηπρφλ δηθαηνινγεκέλνπ ειηθηαθνχ θξηηεξίνπ ζα 

ήηαλ αλακελφκελν λα ιακβάλεηαη ππφςε ήδε θαηά ηελ έθδνζε 

ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ζηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή 
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θαίλεηαη φηη ε άκεζε ή έκκεζε ζέζπηζε ειηθηαθψλ θξηηεξίσλ 

ζεσξείηαη σο πεξίπνπ απηνλφεηε. Γλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησ- 

ζε ζπνπδαζηή, ηνπ νπνίνπ ην αίηεκα εηζαγσγήο ζε δεκφζηα 

ΖΓΗ απνξξίθζεθε, κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ έρεη πξνζθάησο 

απνθνηηήζεη απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ινινλφηη 

ε πξφζθαηε απνθνίηεζε απνηεινχζε πξάγκαηη φξν ηεο ζρε- 

ηηθήο θαλνληζηηθήο πξάμεο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί εάλ ε 

ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε εκκέζσο εηζάγεη πηζαλή δηάθξηζε 

ιφγσ ειηθίαο, θαζψο εμαηξεί κεγαιχηεξεο ειηθίαο άηνκα απφ 

ηελ νηθεία πξφζβαζε, ν Οπλήγνξνο δήηεζε απφ ηελ αξκφδηα 

Δηεχζπλζε ηνπ Ρπνπξγείνπ Ναηδείαο ηελ παξνρή ζπγθεθξη- 

κέλσλ ζηνηρείσλ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα 

θαζηέξσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξηνδφηεζεο ζηα λεαξφηε- 

ξεο ειηθίαο άηνκα, αιιά θαη ζηνηρεία πνπ ηπρφλ αθνξνχλ άιια 

αληηζηαζκηζηηθά κέηξα γηα κεγαιχηεξεο ειηθηαθά νκάδεο, ελδε- 

ρνκέλσο ζε επίπεδν κεηαδεπηεξνβάζκηαο βαζκίδαο επαγγει- 

καηηθήο θαηάξηηζεο (ππφζεζε 198422/2015). 

Ζλικιακέπ διακοίρειπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ 

ρςξ πεδίξ ςξσ Μ. 3304/2005 

Μ Οπλήγνξνο ζπζηεκαηηθά αμηνπνηεί ηε γεληθή ηνπ αξκνδηφηε- 

ηα, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηνλ Κ. 3094/2003, πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπηζηνχλ δεηήκαηα δηαθξίζεσλ ζε πεδία πέξαλ εθεί- 

λσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ηνπ Κ. 3304/2005 

ή πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζεη θνξείο ή ππεξεζίεο πνπ είλαη 

αξκφδηα γηα ηε δηεξεχλεζή ηνπο. Οην πιαίζην απηφ, έρεη εμεηά- 

ζεη ππφζεζε πνπ αθνξά ηε ζέζπηζε αλψηαηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ 

28 εηψλ, σο πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ρνξήγε- 

ζεο ππνηξνθίαο απφ ην ΖΗΡ, επηζεκαίλνληαο ζηνλ αξκφδην θν- 

ξέα ηελ ππνρξέσζε εμεηδίθεπζεο ησλ ιφγσλ πνπ δηθαηνινγνχλ 

ηε ζέζπηζε ειηθηαθνχ νξίνπ, ηεξνπκέλεο ηεο αξρήο ηεο αλα- 

ινγηθφηεηαο (βι. Ετήσια Έκθεση 2011, ζ. 110-111). Αληηζηνίρσο, 

φηαλ ηέζεθε ππφςε ηνπ ν θαζνξηζκφο αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο 

(30 έηε) γηα ζπκκεηνρή ζε πξνθήξπμε ηεο Γζληθήο Πξάπεδαο 

ηεο Γιιάδνο, ν Οπλήγνξνο επηρείξεζε λα ελεξγνπνηήζεη ην 

ΟΓΝΓ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ. Γπίζεο, κε αθνξκή ηε δηεξεχλεζε 

αλαθνξάο κε αληηθείκελν αλψηαην ειηθηαθφ φξην ζε αγγειία 

ηδησηηθνχ Ηέληξνπ Δηά Βίνπ Ιάζεζεο γηα πξφζιεςε, ν Οπλή- 

γνξνο πξνέηξεςε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δηά Βίνπ Ιάζεζεο, σο 

αξκφδην επνπηεχνληα θνξέα, λα ιάβεη ππφςε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο πεξί απαγφξεπζεο ηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαηά 

ην ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ επηθείκελνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο 

ησλ ηδησηηθψλ Ηέληξσλ Δηά Βίνπ Ιάζεζεο (θαη νη δχν, Ετήσια 

Έκθεση 2014, ζ. 126-127). 

Οε πξφζθαηε παξέκβαζή ηνπ πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

Ρπνπξγείνπ Ναηδείαο θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δεκφζηαο Νε- 

ξηνπζίαο, ν Οπλήγνξνο δήηεζε ηελ εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

ζέζπηζεο ειηθηαθψλ νξίσλ ζε ππνηξνθίεο. Αθνξκή ππήξμε ε 

ππφζεζε απνθιεηζκνχ 45ρξνλνπ ζπνπδαζηή ηνπ Ννιπηερλεί- 

νπ, ν νπνίνο θξίζεθε δηθαηνχρνο ππνηξνθίαο θιεξνδνηήκαηνο, 

ρσξίο σζηφζν απηή λα θαηαζηεί δπλαηφ λα ηνπ ρνξεγεζεί, 

ιφγσ ζρεηηθήο ξχζκηζεο πνπ ζέηεη ην 36ν έηνο σο φξην ειηθίαο. 

Ξ Ρσμήγξοξπ αμαγμόοιρε, καςαουήμ, χπ θεμιςή ςημ 

επιδίχνη εμίρυσρηπ ρπξσδαρςόμ πξσ είμαι μέξι ρε 

ηλικία και ρσγκεμςοόμξσμ ςιπ ξικξμξμικέπ και κξιμχ- 

μικέπ ποξωπξθέρειπ πξσ επιβάλλξσμ ςημ σπξρςήοινή 

ςξσπ με ςημ παοξυή σπξςοξτίαπ. Δπιρήμαμε, χρςϊρξ, 

ϊςι η επιδίχνη ασςή δεμ ακσοόμει ςημ αμςιρςξίυχπ 

θεμιςή απαίςηρη άορηπ αμελαρςικόμ απξκλειρμόμ 

σπαγχγήπ ρπξσδαρςόμ μεγαλϋςεοηπ ηλικίαπ ρε αμςί- 

ρςξιυεπ παοξυέπ. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπνπδαζηέο κεγαιχηεξεο ειηθίαο αληαπνθξί- 

λνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη πιεξνχλ ζπγθεθξη- 

κέλεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο, ν απνθιεηζκφο 

ηνπο απφ παξνρέο, ηδίσο κάιηζηα εθείλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

απφδνζε ή ηε θνίηεζή ηνπο, δελ κπνξεί λα είλαη απηνδίθαηνο. 

Γλφςεη απηψλ, ν Οπλήγνξνο δήηεζε ηηο απφςεηο ησλ αξκφδησλ 

Γεληθψλ Γξακκαηέσλ, θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο έρνπλ 

πξνβεί ή πξνηίζεληαη λα πξνβνχλ γηα ηε ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο, 

θαζψο νη επίκαρεο δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή κέρξη ηελ έθδνζε 

ησλ αλαγθαίσλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη θαλνληζηηθψλ πξά- 

μεσλ πνπ εθθξεκνχλ επί καθξφλ (ππφζεζε 199893/2015). 

ΗΠΖΡΙΔΣΘΙΔΡ 'Ζ ΑΚΚΔΡ ΟΔΟΞΘΗΖΡΔΘΡ 

Οε ζπλέρεηα ηεο θαηαξρήλ ζεηηθήο εθηίκεζεο γηα ηνλ Κ. 4301/2014 

(βι. Ετήσια Έκθεση 2014, ζ. 127-128), κε ηνλ νπνίν εθζπγρξνλί- 

ζηεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε λνκηθή κνξθή ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ θαη νξγαλψζεθε ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζήο ηνπο, ν 

Οπλήγνξνο νθείιεη λα επηζεκάλεη φηη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο απ- 

ηνχ ηνπ λφκνπ δελ έρεη ηεζεί ππφςε ηνπ νχηε κία δηακαξηπξία 

ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο δηαδηθα- 

ζίαο. Απηφ, θπζηθά, δελ ζεκαίλεη φηη έρνπλ εθιείςεη νη πνηθίιεο 

παξάπιεπξεο εθθξεκφηεηεο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν ε 

εγγξαθή ελφο ζξεζθεχκαηνο ζην «εηδηθφ δεκφζην βηβιίν» απν- 

ηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ζεηξάο δηθαησκάησλ 

ζε δηάθνξα πεδία ηεο Δηνίθεζεο. Πν πξφβιεκα απηφ παξακέλεη 

άιπην ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ιεμηαξρηθήο θαηαγξαθήο, θα- 

ζψο ηα κελ ιεμηαξρεία αξλνχληαη λα θαηαρσξίζνπλ δεινχκελα 

ζξεζθεχκαηα εθφζνλ ηα ζεσξνχλ θαηλνθαλή, ηα δε Ρπνπξγεία 

Γζσηεξηθψλ θαη Ναηδείαο δελ έρνπλ αθφκε απνηνικήζεη λα ζπ- 

ζηήζνπλ ηελ απηνηειή απνηίκεζε ηεο ηδηφηεηαο θάπνησλ πεπνη- 

ζήζεσλ σο «ζξεζθεπηηθψλ» ή κε, αλεμάξηεηα δειαδή απφ ηελ 

ππαγσγή ηεο αληίζηνηρεο έλσζεο πξνζψπσλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ Κ. 4301/2014 (ππφζεζε 193943/2014). Οην ζέκα ηεο ρσξνζέ- 

ηεζεο θαη έγθξηζεο Ηέληξσλ Απνηέθξσζεο Κεθξψλ, δελ παξα- 

ηεξήζεθε νπζηαζηηθή πξφνδνο: ζε ζεζκηθφ επίπεδν απνηηκάηαη 

ζεηηθά ε έθδνζε ηεο ΗΡΑ νηθ.152442/5.10.2015 γηα ηηο πξφηππεο 

πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο ησλ ΗΑΚ, σζηφζν ζε επίπεδν πξαγ- 

καηηθήο πξνεξγαζίαο δελ ππάξρνπλ ελζαξξπληηθέο εμειίμεηο. 

Ηοηρκεσςική εκπαίδεσρη 

και διαδικαρία απαλλαγήπ 

Απφ ηελ αξρή ηνπ 2015 πξνζέιαβε λέεο δηαζηάζεηο ην δήηεκα 
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ηεο δηαδηθαζίαο απαιιαγήο απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, 

κε ην νπνίν ν Οπλήγνξνο έρεη αζρνιεζεί επαλεηιεκκέλσο ζην 

παξειζφλ. 

Ξ Ρσμήγξοξπ σπξρςηοίζει ϊςι η θοηρκεσςική ελεσ- 

θεοία επιβάλλει μα μη ρσμξδεϋεςαι η απαλλαγή ασςή 

απϊ ξιαδήπξςε έμμερη κϋοχρη ή επαυθή ποξωπϊθε- 

ρη, εμό χπ ςέςξια ποξωπϊθερη θα μπξοξϋρε μα εκλη- 

τθεί η απαίςηρη απξκάλσφηπ ςχμ θοηρκεσςικόμ πε- 

πξιθήρεχμ ςξσ μαθηςή. Ζ εγκσοϊςηςα ςηπ δήλχρηπ 

για ςημ απαλλαγή δεμ είμαι ρσμςαγμαςικόπ θεμιςϊ μα 

εναοςάςαι απϊ ξπξιαρδήπξςε μξοτήπ -θεςική ή αο- 

μηςική- δήλχρη θοηρκεϋμαςξπ. 

Έηζη, ην δηθαίσκα απαιιαγήο ζα έπξεπε λα αλαγλσξίδεηαη ζε 

φπνηνλ καζεηή δειψζεη (ν ίδηνο αλ είλαη ελήιηθνο ή νη γνλείο 

ηνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ) φηη επηζπκεί απαιιαγή επηθαινχκε- 

λνο ιφγνπο ζπλείδεζεο, θαζφζνλ ε ζπληαγκαηηθή ππνρξέ- 

σζε ηεο Ννιηηείαο λα παξέρεη ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε δελ 

απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα νηνπδήπνηε αλεμαηξέησο καζεηή λα 

απαιιάζζεηαη, γηα ιφγνπο ζπλείδεζεο, απφ έλα κάζεκα πνπ 

δηαηεξεί, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1 παξάγξ. 1α' θαη 6 παξάγξ. 

2α' Κ. 1566/1985, νκνινγηαθφ ραξαθηήξα. Μ Οπλήγνξνο αληη- 

ιακβάλεηαη πιήξσο ηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ην θαηλφκελν ηεο θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο απαιιαγήο, σζηφζν ε απφξξηςε ησλ ζρεηη- 

θψλ αηηεκάησλ δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ αληη- 

βαίλεη ζηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο θαη δελ ζπλάδεη 

κε ηνλ επηβαιιφκελν ζεβαζκφ ζην αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο ζξε- 

ζθεπηηθήο ειεπζεξίαο εθείλσλ ησλ αηηνχλησλ πνπ εηιηθξηλψο 

δηαζέηνπλ ιφγνπο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο νη νπνίνη ηνπο 

εκπνδίδνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα. Γθ ηνπ ιφγνπ 

απηνχ ν Οπλήγνξνο πξφηεηλε ζηνλ Ρπνπξγφ Ναηδείαο ηελ 

αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζκ. 12773/Δ2/23.1.2015 εγθπθιίνπ (βι. 

«Κνκνζεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο πξνηάζεηο»), επηζεκαίλνληαο 

φκσο παξάιιεια φηη ν ππεχζπλνο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηε ζνβαξφηεηα ησλ ππεχζπλσλ δειψ- 

ζεσλ, πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε απαιιαγήο απφ ην 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ (ελδεηθηηθή ππφζεζε 

198231/2015). 

Οαοαυώοηρη υοήρηπ αουαιξλξγικώμ υώοχμ 

Ιε ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ ζξεζθεχκαηνο ζπλδέεηαη θαη ε πεξίπησ- 

ζε Αζηηθήο Ιε Ηεξδνζθνπηθήο Γηαηξείαο, ε νπνία είρε ππνβάιεη 

αίηεζε παξαρψξεζεο ρξήζεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηνπ 

Μιπκπηείνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο πξνο ηηκήλ ηνπ 

Δηφο (ππφζεζε 177943/2013). Πν Ρπνπξγείν Ννιηηηζκνχ απέξξη- 

ςε ηελ αίηεζε κε ην ζθεπηηθφ φηη ε εμππεξέηεζε ιαηξεπηηθνχ 

ζθνπνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πνιηηηζηηθέο ή άιιεο εθδειψ- 

ζεηο πνπ ζεσξνχληαη ζπκβαηέο κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αξραίνπ 

κλεκείνπ. Γπηθαινχκελνο ην άξζξν 46 παξάγξ. 1 Κ. 3028/2002 

θαη ηελ θαη' εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζα ΡΑ («κπνξνχλ λα 

παξαρσξνχληαη γηα πνιηηηζηηθέο ή άιιεο εθδειψζεηο ζπκβαηέο 

κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπο σο κλεκείσλ, φπσο ... ηηκεηηθέο ή επεηεη- 

αθέο ... πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα ηελ πνηφηεηα, ηελ αηζζεηηθή 

θαη ηελ θαιιηηερληθή ηνπο αμία»), ν Οπλήγνξνο επηζήκαλε φηη ε 

ΡΑ εμεηδηθεχεη ελδεηθηηθψο ηηο ζπκβαηέο εθδειψζεηο θαη επηθε- 

ληξψλεηαη ζε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πξνζηαζίαο ηνπ κλεκεί- 

νπ απφ πξφζζεηεο εγθαηαζηάζεηο ή άιιεο βιαπηηθέο ρξήζεηο 

ηνπ, ρσξίο λα ππεηζέξρνληαη ζηελ ηδενινγηθή, ζξεζθεπηηθή θαη 

ελ γέλεη θνζκνζεσξεηηθή θαηεχζπλζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, επί 

ησλ νπνίσλ σο κφλν θξηηήξην νξίδνπλ ηελ αηζζεηηθή αμία φπσο 

νξηνζεηείηαη απφ ηα θνηλψο παξαδεδεγκέλα κε βάζε ηελ εγρψ- 

ξηα θαη δηεζλή ζρεηηθή εκπεηξία. 

 

Ζ διαμερξλάβηρη ςξσ Ρσμηγϊοξσ είυε χπ απξςέλερμα 

ςημ έκδξρη μέαπ απϊταρηπ, η ξπξία, αμ και επιμέμει 

ϊςι «ςα μμημεία ςηπ κλαρικήπ και οχμαψκήπ αουαιϊ- 

ςηςαπ ... δεμ ενσπηοεςξϋμ λαςοεσςικξϋπ ρκξπξϋπ», 

εμέκοιμε, χρςϊρξ, μεοικόπ ςξ αίςημα παοαυόοηρηπ 

υοήρηπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ υόοξσ για άσλεπ εκδη- 

λόρειπ, απαγξοεϋξμςαπ σλικέπ ποάνειπ λαςοεσςικξϋ 

υαοακςήοα. 

Διακοίρειπ λόγχ ιδεξλξγικώμ θέρεχμ 

Ναξά ηε ζαθή ζηαηηζηηθή ππεξνρή ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηαθξίζε- 

σλ ζε ζρέζε κε ηηο «άιιεο πεπνηζήζεηο» θαηά ηελ νξνινγία ηνπ 

Κ. 3304/2005, δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ε ππνρξέσζε πξν- 

ζηαζίαο ησλ κε ζξεζθεπηηθψλ θξνλεκάησλ. Ιε απηφ ην ζπα- 

ληφηεξν θαη εμ νξηζκνχ δπζαπφδεηθην θαηλφκελν, ν Οπλήγνξνο 

είρε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζεί ζην πιαίζην παξέκβαζήο ηνπ γηα 

ηε ζπλέληεπμε ππνςεθίσλ πξνο πνιηηνγξάθεζε, δηαδηθαζία ε 

νπνία, βάζεη ηνπ Κ. 3838/2010, ζπλνδεχεηαη πιένλ απφ ππνρξέ- 

σζε αηηηνινγίαο. Οε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε νπνία παξνπ- 

ζηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα ζην νηθείν θεθάιαην (βι. «Πν πξφζσπν 

θαη ν λφκνο»), ε Γπηηξνπή Ννιηηνγξάθεζεο ζηήξημε ηελ απνξξη- 

πηηθή ηεο θξίζε φρη ζηελ επάξθεηα ησλ γλψζεσλ ηεο ππνςήθηαο, 

πνιίηε ΝΓΔΙ, αιιά ζηελ ηδενινγηθή επζπγξάκκηζή ηεο κε ηελ 

εζληθή αθήγεζε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηεο θαη φρη ηεο Γιιάδαο, 

φπσο ηνπιάρηζηνλ ηελ αληηιακβάλνληαλ κέιε ηεο επηηξνπήο. 

Ηαηά ηελ άπνςε ηνπ Οπλεγφξνπ, ε Γπηηξνπή Ννιηηνγξάθεζεο 

νθείιεη λα ζπλεθηηκά κφλν ηε γλψζε θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηα 

ζεκειηψδε ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά δεδνκέλα ηεο Γιιεληθήο 

Δεκνθξαηίαο, φρη ηε ζπκθσλία κε απηά (ππφζεζε 199539/2015). 

ΡΔΝΞΣΑΚΘΙΞΡ ΟΠΞΡΑΜΑΞΚΘΡΛΞΡ 

ΙΑΘ ΑΣΞΖΑ ΤΣΚΞΣ 

Ξ μόμξπ για ςξ ρύμτχμξ ρσμβίχρηπ 

Το ηδηαηηέξσο ζεηηθή εμέιημε απνηηκάηαη ε κε απμεκέλε πιεην- 

ςεθία ςήθηζε ηνπ Κ. 4356/2015 γηα ην ζχκθσλν ζπκβίσζεο, 

ρσξίο δηάθξηζε κεηαμχ νκφθπισλ θαη εηεξφθπισλ δεπγαξηψλ. 

Πν αίηεκα απηφ, άιισζηε, είρε απνηειέζεη αληηθείκελν δεκφζηαο 

παξέκβαζεο ηνπ Οπλεγφξνπ ήδε απφ ην 2014 @. 
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Οάγια θέρη ςξσ Ρσμηγϊοξσ είμαι η αμαγμόοιρη, ρςα 

ξμϊτσλα ζεσγάοια, δικαιχμάςχμ αμςίρςξιυχμ με 

ασςά πξσ ιρυϋξσμ για ςα εςεοϊτσλα, καθόπ απξςελεί 

ποχςαουική σπξυοέχρη ςηπ Οξλιςείαπ η εναρτάλιρη 

ιρξμξμίαπ και η ποξρςαρία ςηπ ιδιχςικήπ και ξικξγε- 

μειακήπ ζχήπ ϊλχμ ςχμ πξλιςόμ. 

Ιε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, σζηφζν, δελ θαηνρπξψλνληαη δηθαη- 

ψκαηα γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ γελλεζεί ή πηνζεηεζεί πξηλ απφ ή 

κεηά ηε ζχλαςε ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο, κνινλφηη πξφθεηηαη γηα 

έλα ππαξθηφ θνηλσληθφ δεδνκέλν, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκβί- 

σζεο νκνθχισλ φπνπ ηα ηέθλα δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ 

λνκηθά κε άιιν ηξφπν. Ννιινί ζπκβηνχληεο νκφθπινη έρνπλ 

γελλήζεη ή πηνζεηήζεη ηέθλα, πξηλ απφ ή θαη κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο ζπκβίσζήο ηνπο. Πα ηέθλα απηά, ζεηά ή θπζηθά, ζπκβηνχλ 

κε ην νκφθπιν δεχγνο αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή αλαγλψξηζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζπκβίσζεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

βαζκφ θνηλσληθήο απνδνρήο. Ρπφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ςεθηζζέληνο 

λφκνπ, ηα παηδηά απηά ζα ζπλερίζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πνηθίια 

λνκηθά θαη πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα απφ ηελ έιιεηςε έλλνκεο 

ζρέζεο κε ηνλ ζπκβίν ή ηε ζπκβία ηνπ λνκηθνχ ή θπζηθνχ γν- 

λέα ηνπο, θαζψο εθείλνο/ε δελ ζα δηαζέηεη λνκηθή δπλαηφηεηα 

λα επηιεθζεί ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζην πιαίζην νπνηαζδήπνηε 

δηαδηθαζίαο. Γ ηα ηνλ ιφγν απηφ θαη κέρξη ηελ επξχηεξε αλαδηάηα- 

με ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ πνπ ζα επηηξέςεη 

επαξθέζηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο, ν Οπλήγνξνο κε δεκφ- 

ζηα παξέκβαζε πξφηεηλε ζην ζηάδην ηεο δηαβνχιεπζεο ηνπ λν- 

κνζρεδίνπ, ηε κεξηθή, έζησ, θάιπςε ηνπ λνκνζεηηθνχ θελνχ κε 

ελδηάκεζε ξχζκηζε φρη ζην πεδίν ηεο πηνζεζίαο, αιιά ζ' εθείλν 

ηεο επηκέιεηαο. Νξφθεηηαη γηα κηα πξφηαζε λνκνζεηηθήο επέκ- 

βαζεο κηθξήο κελ θιίκαθαο, αιιά απνιχησο θξίζηκε σο πξνο ην 

θνηλσληθφ δεδνκέλν ην νπνίν θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. Ε πξφ- 

ηαζε απηή, κνινλφηη πξνθάιεζε δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ην ζέκα, 

δελ έγηλε ηειηθά απνδεθηή © 

ασςόςηςα τύλξσ και μξμξθεςική ποξρςαρία 

πσο έρεη ήδε επηζεκάλεη ν Οπλήγνξνο (βι. Ετήσια Έκθεση 

2014, ζ. 116), ζεηηθή εμέιημε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν ζεμνπα- 

ιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε ηαπηφηεηα θχινπ έρνπλ ζπκπεξη- 

ιεθζεί ζηα πξνζηαηεπηέα αγαζά ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ αληηξαηζη- 

ζηηθνχ λφκνπ (Κ. 4285/2014), αιιά θαη ζην άξζξν 81Α ΝΗ, κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ην νκνθνβηθφ ή ηξαλζθνβηθφ θίλεηξν 

ζπληζηνχλ επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, θαηά ηελ επηκέηξεζε 

ηεο πνηλήο. Μη πξναλαθεξφκελεο κεηαξξπζκίζεηο είλαη ηδηαί- 

ηεξα ζεκαληηθέο, θαζψο ε ζπκπεξίιεςε ησλ θηλήηξσλ απηψλ 

ζε πξάμεηο πνπ ελέρνπλ πνηληθή απαμία θαη πξνβιέπνπλ πνηλέο 

αλακέλεηαη λα ελεξγνπνηήζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα αξκφδηα 

δηνηθεηηθά ή δηθαζηηθά φξγαλα ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφ- 

κνπ. Ε σο άλσ λνκνζεηηθή πξνζηαζία εκθαλίδεη κεγαιχηεξε 

ζεκαζία γηα ηα δηεκθπιηθά άηνκα, θαζψο είλαη ε πξψηε θνξά 

πνπ ε ηαπηφηεηα θχινπ πξνζηαηεχεηαη ζε λφκν, γεγνλφο πνπ 

αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηαδηαθά ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο 

ησλ δηεκθπιηθψλ αηφκσλ, πέξα απφ πθηζηάκελα ζηεξεφηππα 

θαη πξνθαηαιήςεηο. Δεηνχκελν, σζηφζν, γηα ηελ ηζφηηκε αλα- 

γλψξηζε δηθαησκάησλ παξακέλεη ε λνκηθή αλαγλψξηζε ηεο 

ηαπηφηεηαο θχινπ, ε απηναληίιεςε δειαδή ηνπ θάζε αηφκνπ 

γηα ην θχιν ηνπ, αζρέησο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο ή ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηαπηνπνίεζεο θαη ε ζέζπη- 

ζε γξήγνξσλ, δηαθαλψλ θαη εχθνια πξνζβάζηκσλ δηαδηθαζη- 

ψλ αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ινηπψλ 

εγγξάθσλ ηαπηνπνίεζεο ησλ δηεκθπιηθψλ αηφκσλ (ςήθηζκα 

2048/2015 ηεο νινκέιεηαο ηεο Ηνηλνβνπιεπηηθήο Δηάζθεςεο 

ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο Γπξψπεο) © 

Ιαςαυοηρςική ρσμπεοιτξοά αρςσμξμικώμ 

Ναξά ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη 

ηηο σο άλσ εμειίμεηο, ηα ΘΜΑΠ άηνκα εμαθνινπζνχλ λα πθίζηα- 

ληαη δηαθξίζεηο θαη λα γίλνληαη ζχκαηα αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ, 

πξνθαηαιήςεσλ αθφκα θαη βίαησλ επηζέζεσλ, γεγνλφο πνπ έρεη 

απνηππσζεί θαη ζε δεκφζηα παξέκβαζε ηνπ Οπλεγφξνπ ©. Οην 

πιαίζην δηεξεχλεζεο αλαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηα- 

ρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ ζε βάξνο ΘΜΑΠ 

αηφκσλ θαη αθνξνχλ παξάλνκεο πξνζαγσγέο, εμεπηειηζηηθή 

κεηαρείξηζε ή θαη βηαηνπξαγίεο ζε βάξνο ηδίσο δηεκθπιηθψλ (ελ- 

δεηθηηθέο ππνζέζεηο: 183561/2014, 197845/2015), 

ξ Ρσμήγξοξπ ρε παοέμβαρη ποξπ ςξμ Αουηγϊ ςηπ 

ΔΚΑΡ ζήςηρε ςξμ διενξδικϊ έλεγυξ ςχμ καςαγγελιόμ, 

αλλά και ςημ αμάληφη ποχςξβξσλίαπ για δοάρειπ 

εμημέοχρηπ και εσαιρθηςξπξίηρηπ ςξσ αρςσμξμικξϋ 

ποξρχπικξϋ ρυεςικά με ςα ειδικά υαοακςηοιρςικά ςχμ 

διεμτσλικόμ αςϊμχμ, ποξκειμέμξσ μα διαρταλιρςεί η 

αμεοϊληπςη άρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςχμ αρςσμξμι- 

κόμ ξογάμχμ με ρεβαρμϊ ρςα δικαιόμαςά ςξσπ και η 

ενξικείχρή ςξσπ με ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ και ςιπ αμάγκεπ 

ποξρςαρίαπ ςηπ κάθε καςηγξοίαπ. 

Οε αληίζηνηρε παξέκβαζε πξνο ηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο 

πξνέβε επίζεο ν Οπλήγνξνο ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο αλαθνξάο 

γηα νκνθνβηθή βία απφ αζηπλνκηθνχο (ππφζεζε 190702/2014). 

Οε ζπλέρεηα απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ, ν Οπλήγνξνο θιήζεθε 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ζεηξά δηαιέμεσλ κε ζέκα «Οπλήγνξνο ηνπ 

Ννιίηε, Αλζξψπηλα Δηθαηψκαηα θαη Αζηπλνκηθή Δξάζε», ζηηο 

νπνίεο έγηλε εηδηθή αλαθνξά ζε ζέκαηα ξαηζηζκνχ, θαζψο θαη 

ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιη- 

ζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ησλ ζπκάησλ. Γηδηθά εζηηαζκέλε 

δηάιεμε γηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο ΘΜΑΠ αηφκσλ πξαγκαηνπνη- 

ήζεθε ηνλ Ιάξηην ηνπ 2015 απφ ζηειέρε ηνπ Οπλεγφξνπ ζηε 

Ορνιή Αμησκαηηθψλ ηεο ΓΘΑΟ. Γμαηξεηηθά ζεηηθά απνηηκάηαη θαη 

ην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ζε αζηπλνκηθνχο πνπ ζηειερψλνπλ 

ηα Πκήκαηα Ξαηζηζηηθήο Βίαο, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηε 

Ινλάδα Οεμνπαιηθνχ Νξνζαλαηνιηζκνχ θαη Παπηφηεηαο Φχινπ 

(SOGI) ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο Γπξψπεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξα- 

θείν Δεκνθξαηηθψλ Θεζκψλ θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ ηνπ 

ΜΑΟΓ (OSCE/OD^R), ην Γιιεληθφ Ρπνπξγείν Νξνζηαζίαο ηνπ 

Ννιίηε, ηνλ Γπξσπατθφ Οχλδεζκν ΘΜΑΠ Αζηπλνκηθψλ (EGPA) 

θαη ηνλ Οπλήγνξν, ζην νπνίν ζπκκεηείρε σο εθπαηδεχηξηα θαη ε 

ΡΣΜΖΓΞΠΞΡ ΞΣ ΟΞΚΘΖ Δςήρια Έκθερη 2015 
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ίδηα ε Νξφεδξνο ηνπ ΟΡΔ. Ε ζπκκεηνρή άιισζηε ησλ ηδίσλ ησλ 

θνηλνηήησλ ΘΜΑΠ ζηε δηαδηθαζία επηκφξθσζεο ζηειερψλ ηεο 

Δηνίθεζεο απνηειεί πάγην αίηεκα ηνπ Οπλεγφξνπ. 

ΔΠΑΡΔΘΡ ΟΠΞΩΗΖΡΖΡ 

ΖΡ ΘΡΖΡ ΛΔΑΥΔΘΠΘΡΖΡ 

Μ Οπλήγνξνο, κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο θνξέαο πξνψζεζεο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο, ζπκκεηείρε θαη ην 2015 ζηελ εθζηξαηεία θαηά 

ηνπ ξαηζηζκνχ κε ηελ παξνπζία θιηκαθίνπ ηνπ θαη ηε δηαλνκή 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζηελ πιαηεία Οπληάγκαηνο (21 Ιαξηίνπ) 

αιιά θαη κε εηδηθφ ξαδηνθσληθφ κήλπκα θαηά ηεο κηζαιινδνμίαο 

@. Γπίζεο, θιηκάθην ζηειερψλ ηνπ Οπλεγφξνπ πξνέβε ζε ζην- 

ρεπκέλε δξάζε επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ 

γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο, ζηελ πεξηνρή ηεο παιηάο Δεκν- 

ηηθήο Αγνξάο ηεο Ηπςέιεο, κε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία θαηά ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ηεο κηζαιινδνμίαο (17-19 Ιαξηίνπ) © 

Ιαςάοςιρη και ρσμεογαρία με ελλημικξύπ 

και διεθμείπ τξοείπ 

Ηαηά ην 2015, αμηνπνηψληαο ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ, ν 

Οπλήγνξνο ζπκκεηείρε ζε ζεηξά επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ 

κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα 

θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ. Ναξάιιεια, ζπλερίζηεθε ε 

εληαηηθή ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ηνπ Οπλεγφ- 

ξνπ κε άιινπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο θαη εθηφο 

Γιιάδαο ζε ζέκαηα εθαξκνγήο θαη πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο (βι. «Μη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρξνληάο»). Γθ- 

πξφζσπνη ηνπ Οπλεγφξνπ ζπκκεηείραλ σο εθπαηδεπηέο ζε πν- 

ιπάξηζκα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. Γλδεηθηηθά, ζεκεηψλεηαη ε 

ζηαζεξή ζπλεξγαζία ηνπ Οπλεγφξνπ κε ηε Ορνιή Ιεηεθπαί- 

δεπζεο ηεο ΓΘΑΟ, θαζψο θαη ηελ Γζληθή Ορνιή Δεκφζηαο Δηνί- 

θεζεο, φπνπ παξέρεη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα δηθαησκάησλ θαη 

ίζεο κεηαρείξηζεο. 

Πέινο, ν Οπλήγνξνο παξακέλεη ελεξγφ κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ 

Δηθηχνπ Γζληθψλ Φνξέσλ Νξνψζεζεο ηεο Αξρήο ηεο Ίζεο Ιε- 

ηαρείξηζεο (Equinet), έλα δίθηπν νξηδφληηαο ζχλδεζεο θαη ζπ- 

ληνληζκνχ ησλ επίζεκσλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θνηλν- 

ηηθψλ Μδεγηψλ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζηηο ρψξεο ηεο ΓΓ θαη ζηηο 

ππφ έληαμε ρψξεο. Μ Οπλήγνξνο ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο νκάδεο 

εξγαζίαο ηνπ δηθηχνπ θαη εθπξνζσπείηαη ζπζηεκαηηθά ζηηο ζπ- 

λαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εηεζίσο γηα ηελ νξγάλσζε 

ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ζέκαηα δηαθξίζεσλ, ζην πιαίζην ησλ εθάζηνηε επη- 

ιεγκέλσλ δξάζεσλ ηεο νκάδαο. Πνλ Μθηψβξην ηνπ 2015 εθπξφ- 

ζσπνο ηνπ Οπλεγφξνπ εμειέγε ζην ΔΟ ηνπ δηθηχνπ. 
Νεξηζζφηεξα θαη πην αλαιπηηθά ζηνηρεία, 

ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Οπλεγφξνπ 

www.synigoros.gr 

Σν ζχκβνιν [ ] κέζα ζην θείκελν 

παξαπέκπεη ζε θαηάινγν ζπλδέζκσλ 

(www.synigoros .g r/?i=stp.el.links2015) 

φπνπ κπνξείηε λα βξείηε ζρεηηθά 

αλαξηεκέλα έγγξαθα. 
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Ζ ΑΠΛΞΔΘΞΖΑ ΞΣ ΡΣΜΖΓΞΠΞΣ ΡΞΜ 

ΔΝΩΔΠΘΙΞ ΔΚΔΓΥΞ ΑΜΑΓΙΑΡΘΙΩΜ ΔΟΘΡΠΞΤΩΜ 

Κνκηθφ πιαίζην 

Δξάζεηο ηνπ Οπλεγφξνπ 

ΡΞΘΥΔΘΑ ΓΘΑ Ξ ΟΔΔΘΞ ΔΤΑΠΛΞΓΖΡ ΞΣ ΜΞΛΞΣ 

Νξνβιήκαηα δηνηθεηηθά θαη άιια 

Πν γεληθφηεξν πιαίζην 

Αξηζκεηηθέο παξάκεηξνη 

Ννηνηηθέο παξάκεηξνη 

Δηνηθεηηθά θξαηνχκελνη πξνο επηζηξνθή 

ΔΟΘΡΙΔΦΔΘΡ ΡΔ ΟΠΞΑΜΑΥΩΠΖΡΘΑΙΑ ΙΔΜΠΑ 

ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ ΔΟΘΡΠΞΤΩΜ 

Δηνηθεηηθέο εμειίμεηο 

Δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη, δηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο 

ΔΝΩΔΠΘΙΞΡ ΔΚΔΓΥΞΡ ΡΔ ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΔΘΡ 

ΑΟΞΛΑΙΠΣΜΡΖΡ ΟΞΚΘΩΜ ΠΘΩΜ ΥΩΠΩΜ 

Γπηρεηξήζεηο ρεξζαίαο απνκάθξπλζεο 

Γπηρεηξήζεηο αεξνπνξηθήο απνκάθξπλζεο 

Οπκπεξαζκαηηθά 

Γπηζηξνθέο 

αιινδαπψλ 

Διδική έκθερη 2015 
(άοθοξ 23 παοάγο. 6 

Μ. 3907/2011) 
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Ε παξνχζα έθζεζε απνηππψλεη ηε δξάζε ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ 

Ννιίηε ην έηνο 2015 γηα ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν αλαγθαζηηθψλ επη- 

ζηξνθψλ, ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή αξκνδηφηεηά ηνπ θαη' άξζξν 

23 παξάγξ. 6 Κ. 3907/2011. 

Ζ ΑΠΛΞΔΘΞΖΑ ΞΣ ΡΣΜΖΓΞΠΞΣ 
ΡΞΜ ΔΝΩΔΠΘΙΞ ΔΚΔΓΥΞ 
ΑΜΑΓΙΑΡΘΙΩΜ ΔΟΘΡΠΞΤΩΜ 

Μξμικό πλαίριξ 

Μ εμσηεξηθφο έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξν- 

θψλ απφ αλεμάξηεην θνξέα πξνβιέπεηαη απφ ηελ επξσπατθή 

Μδεγία 2008/115/ΓΗ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο 

δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ (Μδεγία Γπηζηξνθψλ, άξ- 

ζξν 8 παξάγξ. 6) θαη έρεη αλαηεζεί ζηνλ Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε 

βάζεη ηνπ Κ. 3097/2011 (άξζξν 23 παξάγξ. 6). Ε αξκνδηφηεηα 

ηνπ Οπλεγφξνπ ελεξγνπνηήζεθε πιήξσο κε ηελ έθδνζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ΗΡΑ (ΦΓΗ 2870 Β724.10.2014), κε ηελ νπνία 

εμεηδηθεχεηαη ν λφκνο γηα ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ επηζηξν- 

θψλ. Ε ΗΡΑ πηνζεηεί ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ Μξγαλη- 

ζκφ Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ ηεο Γπξσπατθήο Γλσζεο (FRA), 

ζχκθσλα κε ηα νπνία απαηηείηαη έιεγρνο φισλ ησλ ζηαδίσλ 

ησλ δηαδηθαζηψλ επηζηξνθήο απφ αλεμάξηεην θνξέα κε ζπ- 

ζηεκαηηθφ ηξφπν. Ρπφ ην πξίζκα απηφ, ν Οπλήγνξνο ειέγρεη 

φιε ηε δηαδηθαζία, απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επηζηξνθήο 

αιινδαπνχ κέρξη θαη ηελ πινπνίεζή ηεο κε ρεξζαία, ζαιάζζηα 

ή αεξνπνξηθή κεηαθνξά ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ. Ε ΗΡΑ πξν- 

βιέπεη ζηαζεξή ξνή δεδνκέλσλ απφ φιεο ηηο αξκφδηεο γηα ηηο 

αλαγθαζηηθέο επηζηξνθέο ππεξεζίεο. Γπηπιένλ, ν Οπλήγνξνο 

πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ, παξαιεί- 

ςεσλ θαη πιηθψλ ελεξγεηψλ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, δηαζέην- 

ληαο φια ηα ζεζκηθά εξγαιεία πνπ πξνβιέπνπλ νη θαηαζηαηηθέο 

ηνπ δηαηάμεηο, ελψ έρεη απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε θάζε ρψξν 

θξάηεζεο, αλακνλήο ή δηέιεπζεο (transit) ζε φιε ηελ επηθξά- 

ηεηα. Γπίζεο, ζπκκεηέρεη σο παξαηεξεηήο ζηηο επηρεηξήζεηο 

εθηέιεζεο απνθάζεσλ επηζηξνθψλ. Ναξάιιεια, ζπλεξγάδεηαη 

κε δηεζλείο νξγαληζκνχο, θαζψο επίζεο θαη κε ΙΗΜ θαη θνηλφηε- 

ηεο κεηαλαζηψλ, ζε επίπεδν ηαθηηθνχ δηαιφγνπ. Μ Οπλήγνξνο 

απεπζχλεη εθζέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθα- 

ζηψλ επηζηξνθήο πξνο ηε Δηνίθεζε, ε νπνία ππέρεη ππνρξέσζε 

αηηηνινγεκέλεο απάληεζεο. Δεκνζηνπνηεί ηα ζπκπεξάζκαηά 

ηνπ ζε εηδηθή έθζεζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη θαη' έηνο ζηε Βνπιή. 

Δοάρειπ ςξσ Ρσμηγόοξσ 

Οην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο αξκνδηφηεηαο, θαηά ην έηνο 2015, ν 

Οπλήγνξνο: 
•
 

• Γηνξγάλσζε, ζηηο 21 Μαΐνπ, εκεξίδα κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δπηζηξνθψλ κε ηίηιν «Δπηζηξνθέο αι- 

ινδαπψλ. Μεηθηέο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη δηθαηψκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ», κε ηε ζπκκεηνρή πνιηηεηαθψλ, ππεξεζηαθψλ θαη 

θπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ, εθπξνζψπσλ επξσπατθψλ θαη 

δηεζλψλ ζεζκψλ (Οπκβνχιην ηεο Γπξψπεο, Γπξσπαίνο Δηακε- 

ζνιαβεηήο), νκφινγσλ ζεζκψλ επξσπατθψλ ρσξψλ, θαζψο θαη 

εθπξνζψπσλ ΙΗΜ, κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εμσ- 

ηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επηζηξνθψλ. 

• Οπλέρηζε λα ζπκκεηέρεη σο κέινο ζηελ νκάδα πινπνίεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Forced Return Monitoring (FREM) ζην 

πιαίζην ηνπ European Return Fund-Community Actions ηεο 

Γεληθήο Δηεχζπλζεο Γζσηεξηθψλ Ρπνζέζεσλ ηεο Γπξσπατ- 

θήο Γπηηξνπήο (Δηεχζπλζε Ιεηαλάζηεπζεο θαη Οπλφξσλ). 

Πεο νκάδαο εγείην ν Μξγαληζκφο International Centre for 

Migration Policy Development (ICMPD) θαη ζπκκεηείραλ θν- 

ξείο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ επηρεη- 

ξήζεσλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ ζε Απζηξία, Βνπιγαξία, 

Γιβεηία, Γιιάδα, Θνπμεκβνχξγν, Ιάιηα, Μπγγαξία θαη Ννξ- 

ηνγαιία. Πν πξναλαθεξφκελν πξφγξακκα, ε πινπνίεζε ηνπ 

νπνίνπ μεθίλεζε ηνλ Οεπηέκβξην ηνπ 2013, νινθιεξψζεθε 

ηνλ Μθηψβξην ηνπ 2015 θαη είρε σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο επηζηξνθψλ, θαη' 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8 (6) ηεο Μδεγίαο 2008/115/ΓΗ. Πν 

έξγν επηθεληξψζεθε θαη νινθιήξσζε κε επηηπρία ηνπο πα- 

ξαθάησ ζηφρνπο: α) δεκηνπξγία επξσπατθήο βάζεο ζπζηε- 

κάησλ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ, 

δηαζέζηκεο ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ αλάγθε ηε ιεηηνπξγία ηεο, 

πνπ ζα ζηειερψλεηαη απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο παξαηεξε- 

ηέο (monitors), β) δηακφξθσζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ 

θαη εξγαιείσλ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ππάξρνπζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Ηψδηθα Δενληνιν- 

γίαο γηα Ηνηλέο Γπηρεηξήζεηο Γπηζηξνθψλ ηεο FRONTEX (the 

Frontex Code of Conduct for Joint Return Operations), ηα 

πξφηππα ηεο Γπηηξνπήο γηα ηελ Νξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξί- 

σλ (the CPT standards), ηηο 20 θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

Οπκβνπιίνπ ηεο Γπξψπεο γηα ηηο αλαγθαζηηθέο επηζηξνθέο 

(the Council of Europe 20 Guidelines on Forced Return), 

θαζψο θαη θαιέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ζπκκε- 

ηέρνληα ζην πξφγξακκα θξάηε, γ) επηινγή θαη εθπαίδεπζε 

παξαηεξεηψλ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επηζηξνθψλ, θαζψο 

θαη δηελέξγεηα πηινηηθψλ επηρεηξήζεσλ επηζηξνθψλ. Ηαηά ηε 

δηεηή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο FREM, εηδηθνί επηζηήκνλεο, 

κέιε ηεο νκάδαο επηζηξνθψλ ηνπ Οπλεγφξνπ, ζπκκεηείραλ 

ζε ζπλαληήζεηο εξγαζίαο (workshops) πνπ δηελεξγήζεθαλ 

ζε Βηέλλε (Κνέκβξηνο 2013 θαη Κνέκβξηνο 2014), Ιάιηα 

(Ιάξηηνο 2014), Βξπμέιιεο (Μθηψβξηνο 2014 θαη Μθηψβξη- 

νο 2015) θαη Θνπμεκβνχξγν (Ιάηνο 2015). Μη ζπλαληήζεηο 

εξγαζίαο επηθεληξψζεθαλ ζηελ επεμεξγαζία θαη πινπνίεζε 

ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηδίσο ηε 

δηακφξθσζε θνηλψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη θαιψλ 

πξαθηηθψλ θαηά ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ αλαγθαζηηθψλ επη- 

ζηξνθψλ, ν νπνίνο δηελεξγείηαη απφ έκπεηξνπο θαη εμεηδηθεπ- 

κέλνπο παξαηεξεηέο. Ναξάιιεια, κέιε ηεο νκάδαο επηζηξν- 

θψλ ηνπ Οπλεγφξνπ, ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο, 

παξαθνινχζεζαλ εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην γηα ηελ επηηήξεζε 

ησλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ (Βηέλλε, Κνέκβξηνο 2014), 

ζην νπνίν ζπκκεηείραλ θαη εηδηθέο δπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο 

ηεο Απζηξίαο (COMBRA). Ε εθπαίδεπζε νινθιεξψζεθε κε ηε 

ζπκκεηνρή δχν εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ηεο νκάδαο επηζηξν- 

ΡΣΜΖΓΞΠΞΡ ΞΣ ΟΞΚΘΖ Δςήρια Έκθερη 2015 
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θψλ ζε δχν θνηλέο αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο επηζηξνθήο 

(Βνπδαπέζηε - Νξίζηηλα θαη Βηέλλε - Νξίζηηλα), θαζψο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηξίηνπ κέινπο ηεο νκάδαο ζε ρεξζαία επηρείξεζε 

απνκάθξπλζεο (Βηέλλε - ζχλνξα Ννισλίαο), ηνλ Ιάξηην ηνπ 

2015. Πα κέιε απηά έρνπλ ιάβεη πηζηνπνηεηηθά επηηπρνχο νιν- 

θιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, αλήθνπλ ζηελ 

επξσπατθή δεμακελή εθπαηδεπκέλσλ παξαηεξεηψλ θαη εί- 

λαη δηαζέζηκα ζε ρψξεο πνπ ιεηηνπξγεί ζχζηεκα εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ησλ επηζηξνθψλ, ζχκθσλα άιισζηε θαη κε ηνλ ζηφ- 

ρν ηνπ πξνγξάκκαηνο FREM. Οεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πξνγξάκ- 

καηνο απνηέιεζε θαη ε εθπφλεζε ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ πιαηζί- 

νπ γηα κηα επξσπατθή δεμακελή παξαηεξεηψλ επηζηξνθψλ, 

ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη εξγαιείσλ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

ηνπ εγρεηξηδίνπ εθπαίδεπζεο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαγθα- 

ζηηθψλ επηζηξνθψλ ("Α Framework for a European Pool of 

Forced Return Monitors" "Guidelines and Monitoring Tools" 

θαη "Training Manual Forced Return Monitoring"). 

• Δηνξγάλσζε ηελ εθπαίδεπζε 6 εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ηνπ Οπλε- 

γφξνπ κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γπξσπατθνχ Πακείνπ Γπηζηξν- 

θψλ ην δηάζηεκα 22-23.6.2015 ζηελ Ηνπεγράγε ζε ζέκαηα εμσ- 

ηεξηθνχ ειέγρνπ επηζηξνθψλ. Ε εθπαίδεπζε πξνζθέξζεθε απφ 

ηνλ Δαλφ Οπλήγνξν (Ombudsman), νκφινγν ζεζκφ κε ζεκαληη- 

θή εκπεηξία monitoring, ζχκθσλα κε ηελ Μδεγία 2008/115/ΓΗ. 

ΡΞΘΥΔΘΑ ΓΘΑ Ξ ΟΔΔΘΞ ΔΤΑΠΛΞΓΖΡ 
ΞΣ ΜΞΛΞΣ 

Οοξβλήμαςα διξικηςικά και άλλα 

Ηαηά ην 2015 νη επηρεηξήζεηο αλαγθαζηηθήο απνκάθξπλζεο αι- 

ινδαπψλ θαίλεηαη λα ζπλερίδνπλ λα πξνζθξνχνπλ ζε αδπλακί- 

εο πνιηηηθέο, φπσο ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο θάπνησλ πξνμεληθψλ 

αξρψλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πξνο επηζηξνθή αιινδαπψλ, 

αιιά θαη δηνηθεηηθέο, φπσο ε κε νινθιήξσζε δηαγσληζκνχ γηα 

λαχισζε πηήζεσλ ηζάξηεξ γηα αεξνπνξηθέο επηζηξνθέο. Οε 

απηά έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε έιιεηςε ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηε- 

ζεο ησλ πξναλαρσξεζηαθψλ θέληξσλ αιιά θαη ησλ επηζηξν- 

θψλ, δεδνκέλσλ ησλ θαλνληζηηθψλ αιιαγψλ, κε ην άξζξν 9 

παξάγξ. 6 επ. Κ. 4332/2015 θαη ηηο θαη' εμνπζηνδφηεζηλ απηνχ 

παξεπφκελεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, σο πξνο ηνλ δηαρεηξηζηηθφ 

θνξέα ησλ πνζψλ πνπ κπνξεί λα δηαηεζνχλ απφ 1.7.2015 απφ 

ην εληαίν πιένλ Γπξσπατθφ Πακείν Αζχινπ - Ιεηαλάζηεπζεο 

(AMIF) γηα Γπηζηξνθέο. Οηε ρξεκαηνδφηεζε απηή εληάζζεηαη 

θαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο ησλ επηζηξνθψλ απφ ηνλ Οπλήγνξν 

ηνπ Ννιίηε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΗΡΑ πνπ δηέπεη ηελ νξ- 

γάλσζε ηνπ ειέγρνπ, θαη επνκέλσο πξνζθξνχεη ζηελ αδπλακία 

ηεο Ννιηηείαο λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ηνπ 

Οπλεγφξνπ απφ 1εο Ζνπιίνπ, δειαδή γηα νιφθιεξν ην δεχηε- 

ξν εμάκελν ηνπ 2015. Τζηφζν, ν Οπλήγνξνο ζπλέρηζε κε ίδηα 

κέζα, ζην κέηξν πνπ κπφξεζε λα εμνηθνλνκήζεη θάπνην πνζφ 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο θαηά ην Οχ- 

ληαγκα θαη ηνλ Κ. 3094/2003 γεληθήο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ηνπο 

δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ηφζν ζε Νξναλαρσξεζηαθά Ηέ- 

ληξα ή άιινπο ρψξνπο θξάηεζεο αιινδαπψλ πξνο επηζηξνθή 

φζν θαη ζε επηρεηξήζεηο ρεξζαίαο αλαγθαζηηθήο απνκάθξπλζεο 

αιινδαπψλ, φπσο ζα αλαθεξζεί ζηε ζπλέρεηα. Ιε ηε ζπλδξν- 

κή ηεο FRONTEX κεηείρε θαη ζε κία καδηθή επηρείξεζε αεξνπν- 

ξηθήο απνκάθξπλζεο αιινδαπψλ. 

ξ γεμικόςεοξ πλαίριξ 

Ε γεληθφηεξε εηθφλα γηα ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κ. 3907/2011 

σο πξνο ηηο επηζηξνθέο ην 2015 θπξηαξρείηαη σζηφζν απφ ηελ 

πξνζθπγηθή θξίζε ζηελ Γπξψπε θαη ηελ Γιιάδα σο ζεκείν εη- 

ζφδνπ. Μη καδηθέο αθίμεηο ζε ηεξάζηηνπο αξηζκνχο ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2015 (91 1.471 ζπιιήςεηο απφ ιηκεληθέο θαη αζηπ- 

λνκηθέο αξρέο ην 2015 ζπλνιηθά, έλαληη 77.163 ην 2014, ζχκθσ- 

λα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΓΘΑΟ) δεκηνπξγνχλ εμαηξεηη- 

θέο απαηηήζεηο ζηνλ δηνηθεηηθφ κεραληζκφ γηα ηελ νξζνινγηθή 

αληηκεηψπηζή ηνπο, φπσο αλαιχεηαη ζηελ νηθεία ελφηεηα ηεο 

Γηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Οπλεγφξνπ γηα ην 2015. Μη εηζεξρφκελνη 

κάιηζηα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ 

ΜΕΓ γηα ηνπο πξφζθπγεο, πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ρψξεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ δεηήκαηα δηεζλνχο πξνζηαζίαο, δεκηνπξγψληαο 

θπξίσο ζέκα δηαρείξηζεο ελ δπλάκεη πξνζθχγσλ θαη φρη αιιν- 

δαπψλ πξνο επηζηξνθή. Πν ζρέδην δξάζεο ηεο Γπξσπατθήο Γπη- 

ηξνπήο πξνβιέπεη θαηαξρήλ ηελ ππνδνρή θαη κεηεγθαηάζηαζε 

αηηνχλησλ άζπιν, θαη ζπκπιεξσκαηηθά έλα απνηειεζκαηηθφ 

ζχζηεκα αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ γηα ηνπο ελαπνκείλαληεο 

πιεζπζκνχο. Πν επξσπατθφ εγρείξεκα πξνβιέπεη ζρεηηθά ηα ιε- 

γφκελα hotspots - θνκβηθά ζεκεία ππνδνρήο, ε πινπνίεζε ησλ 

νπνίσλ παξακέλεη ην δεηνχκελν ζην ηέινο ηνπ 2015, φπσο θαη 

ε ζπλαθφινπζε εληαηηθνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ επηζηξνθήο. 

Μ Οπλήγνξνο ραηξεηίδεη ηε δεκνζίεπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

απφ ηελ ΓΘΑΟ γηα ζέκαηα παξάηππσλ κεηαλαζηψλ (ζπιιήςεηο, 

απειάζεηο θ.ά.) ζηελ ηζηνζειίδα www.hellenicpolice.gr σο ζε- 

καληηθφ βήκα δηαθάλεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. 

Αοιθμηςικέπ παοάμεςοξι 

Γοάτημα 1 

Δπιρςοξτέπ 2014-2015 

 

Έηνο 2015 Έηνο 2014 

Αλαγθαζηηθέο | Γζεινχζηεο 
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Γοάτημα 2 

Ιοαςξύμεμξι ρε Οοξαμαυχοηριακά Ιέμςοα 

 

Κνέκβξηνο Κνέκβξηνο 

2015 2014 

Οην γεληθφηεξν πνιηηηθφ πιαίζην ηεο επξσπατθήο πξνζθπγη- 

θήο/κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο, νη επηζηξνθέο πνπ πινπνηνχληαη 

θαηά ην 2015 εκθαλίδνπλ θάπνηα κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ πξν- 

εγνχκελε ρξνληά, δεδνκέλσλ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ πξνβιε- 

κάησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Πα δηαβηβαζζέληα απφ ηελ ΓΘΑΟ 

ζηνηρεία γηα ην 2015 εκθαλίδνπλ ζπλνιηθά 20.868 επηζηξνθέο, 

έλαληη 27.789 ην 2014. Απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 20.868 

επηρεηξήζεσλ απνκάθξπλζεο, νη 17.097 είλαη αλαγθαζηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απειάζεσλ θαη επαλαπξνσζήζε- 

σλ βάζεη δηκεξψλ ζπκθσληψλ κε φκνξεο ρψξεο, ελψ νη 3.771 

είλαη εζεινχζηεο δηαδηθαζίεο (βι. γξάθεκα 1). Μη εζεινχζηεο 

δηελεξγνχληαη θαηά βάζε (3.718) απφ ηνλ Δηεζλή Μξγαληζκφ 

Ιεηαλάζηεπζεο (ΔΜΙ) θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ (53) απφ ηελ 

ΓΘΑΟ. Ε κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2014 αθνξά ηφζν ηηο εζεινχζη- 

εο επηζηξνθέο (3.725 ιηγφηεξεο ην 2015) φζν θαη ηηο αλαγθαζηη- 

θέο δηαδηθαζίεο απνκάθξπλζεο (3.196 ιηγφηεξεο ην 2015). 

Οξιξςικέπ παοάμεςοξι 

Οηα δηαζέζηκα ζηνλ Οπλήγνξν ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία φιεο 

ηεο επηθξάηεηαο, γηα κεραλνγξαθηθνχο ή νξγαλσηηθνχο ιφγνπο, 

δελ πεξηιακβάλνληαη πξνο ην παξφλ πνηνηηθέο παξάκεηξνη γηα 

πξφζσπα πνπ ηπρφλ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο (έγθπνη, 

αζζελείο, ππεξήιηθεο, νηθνγέλεηεο, αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θ.ά.), 

πνπ έρνπλ δεηεζεί ζπλνιηθά απφ ην ππνπξγείν, αιιά θάζε 

αζηπλνκηθή δηεχζπλζε ζηέιλεη επηκέξνπο ζηνηρεία, δήηεκα πνπ 

επειπηζηνχκε λα επηιπζεί ζχληνκα. 

Γηδηθά φζνλ αθνξά ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο αζπλφ- 

δεπηνπο αλειίθνπο: 

• Γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 έρνπκε κφλνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ζπιιεθζέλησλ αλειίθσλ, αζπλφδεπησλ ή κε: 1.255, απφ ηνπο 

νπνίνπο 561 πξνέξρνληαη απφ ηε Οπξία. 

• Πελ 6.10.2015 έρνπκε ζπλνιηθφ αξηζκφ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

πνπ παξακέλνπλ ζηα Νξναλαρσξεζηαθά Ηέληξα ή ζηα λεζηά 

(ζηελ Ακπγδαιέδα 4, ζηε Οάκν 19) ελ αλακνλή εμεχξεζεο ζέ- 

ζεσλ απφ ην ΓΗΗΑ ζε μελψλεο θηινμελίαο. Ναξακέλεη επίθαηξε 

ε πξφηαζε ηνπ Οπλεγφξνπ γηα νιηγνήκεξε παξακνλή ηνπο ζε 

εηδηθνχο ρψξνπο θχιαμεο θαη φρη θέληξα θξάηεζεο, κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαπνκπή ηνπο ζε ρψ- 

ξνπο θηινμελίαο (βι. Ετήσια Έκθεση 2014, ζ. 153). 

• Οε απηνςία θιηκαθίνπ ηνπ Οπλεγφξνπ ζην ΑΠ Ιπγδνλίαο Θεζ- 

ζαινλίθεο, ηε 16.11.2015, βξέζεθαλ λα θξαηνχληαη 3 αζπλφ- 

δεπηνη αλήιηθνη, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη φηη πέξαλ ηεο πξν- 

ζσξηλήο παξακνλήο ζε Νξναλαρσξεζηαθά Ηέληξα πθίζηαηαη 

δηνηθεηηθή θξάηεζε αλειίθσλ θαη ζε ρψξνπο παιαηψλ αζηπλν- 

κηθψλ θξαηεηεξίσλ, πνπ δελ παξέρνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

νχηε γηα πξνζσξηλή θχιαμε. 

Οπγθεληξσηηθά ζηνηρεία παξέρνληαη σζηφζν απφ ην ππνπξγείν 

γηα ηελ ηζαγέλεηα ησλ επηζηξεθφκελσλ αιινδαπψλ, απφ ηα νπνία 

πξνθχπηεη φηη απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 18.071 επηρεηξήζεσλ 

απνκάθξπλζεο, αλαγθαζηηθψλ θαη εζεινχζησλ, πνπ πινπνηήζε- 

θαλ ηνπο πξψηνπο 10 κήλεο ηνπ 2015, νη 13.381 αθνξνχλ πνιίηεο 

Αιβαλίαο, δειαδή πεξηζζφηεξνη απφ 7 ζηνπο 10. 

Διξικηςικά κοαςξύμεμξι ποξπ επιρςοξτή 

Το πξνο ηνπο ρψξνπο θξάηεζεο, ε ΓΘΑΟ ελεκέξσζε ηνλ Οπλήγν- 

ξν φηη ηελ 3.11.2014 θξαηνχληαλ ζπλνιηθά 504 άηνκα ζηα Νξνα- 

λαρσξεζηαθά Ηέληξα, αξηζκφο ζπληξηπηηθά κηθξφηεξνο απφ ηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ 4.123 θξαηνπκέλσλ ην 2014 (βι. γξάθεκα 

2). Τζηφζν, ηνλ Κνέκβξην ηνπ 2014 ππήξραλ επηπιένλ θαη 2.160 

θξαηνχκελνη ζε θξαηεηήξηα αζηπλνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη ηκε- 

κάησλ. Μ αληίζηνηρνο αξηζκφο ησλ πξνο επηζηξνθή αιινδαπψλ 

ζε αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα δελ είλαη γλσζηφο. 

Πνλ Κνέκβξην ηνπ 2015 ε ΓΘΑΟ ελεκεξψλεη ζρεηηθά: «Ηαηά θαλφ- 

λα νη ππφ επηζηξνθή αιινδαπνί δελ θξαηνχληαη ζε αζηπλνκηθά 

θξαηεηήξηα. Νξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε νξζή εθαξκνγή 

ηεο Μδεγίαο 2008/115/ΓΗ πεξί επηζηξνθψλ, έρνπλ δνζεί ζαθείο 

νδεγίεο λα νδεγνχληαη ζηα Νξναλαρσξεζηαθά Ηέληξα Ηξάηεζεο 

Αιινδαπψλ, κεηά ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπο θαη ηελ έθδνζε ησλ απα- 

ξαίηεησλ απνθάζεσλ, νη αιινδαπνί πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

ηεζνχλ ππφ θξάηεζε. Ε θξάηεζε ππφ επηζηξνθή παξάηππσλ 

αιινδαπψλ ζε αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα δηαξθεί ηνλ απνιχησο 

απαξαίηεην ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ έσο φηνπ 

κεηαθεξζνχλ ζε Ηέληξα Ηξάηεζεο Αιινδαπψλ, πνπ ζπλήζσο 

αλέξρεηαη έσο πέληε εκέξεο». Τζηφζν, απφ ηηο επηζθέςεηο ηνπ Οπ- 

λεγφξνπ ζε αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέ- 

ρεηα, πξνθχπηεη φηη δελ ηεξνχληαη απαξέγθιηηα νη θαηεπζχλζεηο 

απηέο, αλ θαη αλάγνληαη ζε δήηεκα «νξζήο εθαξκνγήο ηεο Μδε- 

γίαο» 2008/115/ΓΗ πεξί επηζηξνθψλ, φπσο αλαγλσξίδεη ε ΓΘΑΟ. 

ΡΣΜΖΓΞΠΞΡ ΞΣ ΟΞΚΘΖ Δςήρια Έκθερη 2015 
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ΔΟΘΡΙΔΦΔΘΡ ΡΔ ΟΠΞΑΜΑΥΩΠΖΡΘΑΙΑ 

ΙΔΜΠΑ - ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ 

ΔΟΘΡΠΞΤΩΜ 

Διξικηςικέπ ενελίνειπ 

Πν 2015 ππήξμαλ δχν πνιχ ζεκαληηθέο εμειίμεηο απφ πιεπξάο 

δηαδηθαζηψλ θξάηεζεο αιινδαπψλ ηξίησλ ρσξψλ πξνο επη- 

ζηξνθή: ε ίδξπζε Νξναλαρσξεζηαθψλ Ηέληξσλ ζηηο αξρέο ηνπ 

2015 θαη ε κείσζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ θξαηνχληαη 

νη αιινδαπνί ζηα θέληξα απηά. Οπγθεθξηκέλα: 

• Οηηο αξρέο ηνπ 2015 ηδξχνληαη κε ΗΡΑ (ΦΓΗ ΒΊ18/21.1.2015) 

7 Νξναλαρσξεζηαθά Ηέληξα Ηξάηεζεο (ΝΗΓΗ): Ακπγδαιέδαο, 

Παχξνπ (Νέηξνπ Ξάιιε), Ηνξίλζνπ, Φπιαθίνπ Έβξνπ, Λάλζεο, 

Ναξαλεζηίνπ Δξάκαο, Ιφξηαο Θέζβνπ. Ιε ηελ ίδηα απφθαζε 

ζεζπίδεηαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Μη ρψξνη απηνί, νη 

νπνίνη ιεηηνπξγνχζαλ ήδε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, νξίδν- 

ληαη πιένλ ην 2015 σο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ θξάηε- 

ζε πξνο επηζηξνθή ή απέιαζε αιινδαπψλ, κε αλαθνξά ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 31 Κ. 3907/2011 γηα ηνπο φξνπο 

θξάηεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο Μδεγίαο 2008/115/ 

ΓΗ πεξί επηζηξνθψλ. 

• Ιεηά ηηο εζληθέο εθινγέο ηεο 25.1.2015, αθνινπζνχλ θπβεξ- 

λεηηθέο εμαγγειίεο (17.2.2015) θαη εζσηεξηθέο νδεγίεο ηεο 

ΓΘΑΟ γηα κείσζε ηνπ δηαζηήκαηνο θξάηεζεο ζηελ πξάμε, 

ψζηε νη αιινδαπνί πξνο επηζηξνθή λα κελ θξαηνχληαη θαηά 

θαλφλα πιένλ ησλ 6 κελψλ θαη νη επάισηεο νκάδεο λα κελ 

θξαηνχληαη θαζφινπ. Οεκεηψλεηαη φηη ην αλψηαην φξην θξά- 

ηεζεο απφ ηνλ λφκν θαη ηελ Μδεγία Γπηζηξνθψλ παξακέλεη 

18 κήλεο. Γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ λφκηκνπ νξίνπ θξάηεζεο 

ην 2014, κε εζσηεξηθή νδεγία ηνπ ππνπξγείνπ θαηφπηλ απν- 

δνρήο ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ ΚΟΗ, ν Οπλήγνξνο έρεη 

αζθήζεη θξηηηθή (Ετήσια Έκθεση 2014, ζ. 153-154). Ε αιιαγή 

πνιηηηθήο σο πξνο ηε δηνηθεηηθή θξάηεζε αιινδαπψλ επηθέ- 

ξεη ξηδηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ πξνο επη- 

ζηξνθή (βι. παξαπάλσ ζπλνιηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ). 

Δειγμαςξληπςικξί έλεγυξι, διαπιρςώρειπ 

και ποξςάρειπ 

Μ Οπλήγνξνο, αζθψληαο ηνλ θαη' άξζξν 23 παξάγξ. 6 Κ. 

3907/2011 εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ επηζηξνθήο, 

πξνέβε ζε δεηγκαηνιεπηηθέο απηνςίεο ζηα Νξναλαρσξε- 

ζηαθά Ηέληξα Παχξνπ / Νέηξνπ Ξάιιε (3.4.2015), Ηνξίλζνπ 

(28.4.2015), Ιφξηαο Θέζβνπ (16.6.2015) θαη Ναξαλεζηίνπ Δξά- 

καο (23.6.2015), ζηα Ηξαηεηήξηα ηνπ Αζηπλνκηθνχ Πκήκαηνο 

Καππιίνπ (29.4.2015), ζηα Ηξαηεηήξηα ηεο Αζηπλνκηθήο Δη- 

εχζπλζεο Αιινδαπψλ Θεζζαινλίθεο (21.10.2015), ζηα Ηξα- 

ηεηήξηα ησλ Πκεκάησλ «Δίσμεο Θαζξνκεηαλαζηψλ» (sic) ηεο 

Ιπγδνλίαο ζηε Θεηή θαη ηεο Θεζζαινλίθεο (16.11.2015) θ.ά. Μη 

δηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Οπλεγφξνπ σο πξνο ηηο ζπλ- 

ζήθεο θξάηεζεο αιινδαπψλ αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ελφηεηα 

ηεο Γηήζηαο Έθζεζήο ηνπ γηα ην 2015, βάζεη ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπ σο Γζληθνχ Ιεραληζκνχ Νξφιεςεο Βαζαληζηεξίσλ θαη 

Απάλζξσπεο ή Παπεηλσηηθήο Ιεηαρείξηζεο (OPCAT). Το πξνο 

ηελ νξζή σζηφζν εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Μδεγίαο 

2008/115/ΓΗ πεξί Γπηζηξνθψλ, απφ ηηο απηνςίεο θαη ηηο ζπδε- 

ηήζεηο κε ηνπο θξαηνπκέλνπο αιιά θαη ηα αξκφδηα αζηπλνκη- 

θά φξγαλα ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ 

πξάμε, νη βαζηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ Οπλεγφξνπ γηα ην 2015 

έρνπλ σο εμήο: 

Ε εζσηεξηθή νδεγία ηεο ΓΘΑΟ γηα κείσζε ηνπ δηαζηήκαηνο 

θξάηεζεο έσο 6 κήλεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015 νδήγεζε ζην 

εζθαικέλν απνηέιεζκα λα εθιακβάλεηαη ην εμάκελν φρη σο 

φξην αιιά σο θαλφλαο. Ε θξάηεζε σζηφζν, σο ν επαρζέζηεξνο 

πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο, επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηε ξεηή 

επηηαγή ηνπ άξζξνπ 30 παξάγξ. 1 Κ. 3907/201 1 «κφλν εάλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα εθαξκνζζνχλ απν- 

ηειεζκαηηθά άιια επαξθή θαη ιηγφηεξν επαρζή κέηξα» θαη δη- 

αξθεί «γηα ην απνιχησο αλαγθαίν ρξνληθφ δηάζηεκα δηεθπεξαί- 

σζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζεο, ε νπνία εμειίζζεηαη θαη 

εθηειείηαη κε ηε δένπζα επηκέιεηα». Μ Οπλήγνξνο δηαπίζησζε 

ειιηπή κέξηκλα ηεο αζηπλνκίαο φρη κφλν λα αλαδεηήζεη ελαι- 

ιαθηηθά κέηξα θξάηεζεο αιιά θαη λα θηλήζεη εμαηνκηθεπκέλε 

δηαδηθαζία επηζηξνθήο γηα θάζε αιινδαπφ πνπ θξαηείηαη ελφ- 

ςεη επηζηξνθήο θαη επηζήκαλε φηη κφλνλ εάλ ε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζπάζεηα δελ έρεη επηθέξεη απνηειέζκαηα γηα θάπνηνλ αιιν- 

δαπφ κπνξεί λα δεηεζεί ε ζπλέρεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ (θαηφπηλ 

αλά ηξίκελν δηθαζηηθήο θξίζεο). Οηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θξα- 

ηνχκελνπο θαηά ηηο απηνςίεο αλαδείρζεθε κάιηζηα έληνλν ην 

πξφβιεκα ηεο ειιηπνχο ελεκέξσζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηάξ- 

θεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο θαη ελ γέλεη ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζί- 

αο. Ε εμαηνκηθεπκέλε δένπζα επηκέιεηα ηεο αζηπλνκίαο ("due 

diligence" θαηά ηνλ ζρεηηθφ φξν ηνπ άξζξνπ 15 παξάγξ. 1 ηεο 

Μδεγίαο Γπηζηξνθψλ) απνηειεί πξνυπφζεζε λνκηκφηεηαο ηεο 

θξάηεζεο θαη ην δεηνχκελν ζηελ πξάμε γηα ηελ απνηειεζκαηη- 

θφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ. 

Δηαπηζηψλεηαη αληηθαηηθή πξαθηηθή σο πξνο ηελ θξάηεζε πα- 

ξάηππα εηζεξρφκελσλ ζηε ρψξα αιινδαπψλ θαηά ηνλ Ζνχλην 

ηνπ 2015, δηφηη ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο καδηθήο εηζξνήο κεη- 

θηψλ πιεζπζκψλ ζηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ησλ Δσ- 

δεθαλήζσλ νη λενεηζεξρφκελνη εθνδηάδνληαη απιψο κε ππε- 

ξεζηαθφ ζεκείσκα γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπο (βι. «Νξνζθπγηθφ 

δήηεκα θαη κεηαλάζηεπζε»), ελψ νη ζπιιακβαλφκελνη ζε άιια 

ζεκεία ηεο ρψξαο νδεγνχληαη ζε θξάηεζε ζηα Νξναλαρσξε- 

ζηαθά Ηέληξα. Ε δηαπίζησζε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ αλα- 

θνξέο ζηνλ Οπλήγνξν (ελδεηθηηθή ππφζεζε 201627/2015). 

Γπίζεο, ε θξάηεζε θαίλεηαη λα δηαηεξείηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε επηζηξνθή ηνπ αιινδαπνχ δελ είλαη εθηθηή (ι.ρ. απην- 

ςία ζηε Δηεχζπλζε Αιινδαπψλ Θεζζαινλίθεο ηελ 21.10.2015, 

αλαθέξζεθε φηη θξαηνχληαλ 15-20 άηνκα, ησλ νπνίσλ ε επη- 

ζηξνθή δελ ήηαλ εθηθηή). Ε δηαηήξεζε ηεο θξάηεζεο αληηβαί- 

λεη ζην άξζξν 30 παξάγξ. 5 Κ. 3907/201 1 θαη ζην αληίζηνηρν 

άξζξν 15 ηεο Μδεγίαο Γπηζηξνθψλ, γηα άξζε ηεο θξάηεζεο 

φηαλ «δελ πθίζηαηαη πιένλ ινγηθά πξννπηηθή απνκάθξπλζεο 

γηα λνκηθνχο ή άιινπο ιφγνπο». To πξφβιεκα απηφ εληείλεηαη 
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φηαλ εθαξκφδεηαη δηαθνξεηηθή πξαθηηθή σο πξνο ηελ αλαβνιή 

απνκάθξπλζεο πξνο δηαθχιαμε ηεο αξρήο ηεο κε επαλαπξν- 

ψζεζεο (άξζξν 24 Κ. 3907/2011) κεηαμχ πνιηηψλ πνπ αληηκε- 

ησπίδνπλ εκπφιεκεο θαηαζηάζεηο ζηε ρψξα ηνπο πνπ δεκηνπξ- 

γνχλ ζνβαξφ θίλδπλν βιάβεο γηα ηε δσή ηνπο (άξζξν 33 ηεο 

Οχκβαζεο ηεο Γελεχεο). Μ Οπλήγνξνο, κε βάζε θαη ηε ζέζε ηεο 

Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΜΕΓ γηα ηνπο Νξφζθπγεο φζνλ αθν- 

ξά ηε κε θξάηεζε θαη ην αλέθηθην ηεο επηζηξνθήο πνιηηψλ 

Ζξάθ (Οχζηαζε ΜΕΓ Μθησβξίνπ 2014 ), επηζήκαλε φηη ζηελ 

πεξίπησζή ηνπο ε δηνηθεηηθή θξάηεζε παχεη λα επηηειεί ηνλ 

ζθνπφ ηεο, θαζίζηαηαη αζπκβίβαζηε κε ην άξζξν 24 παξάγξ. 

4 Κ. 3907/201 1 αιιά θαη αληίζεηε ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηε- 

ηαο ησλ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο κέηξσλ [άξζξν 5 παξάγξ. 

3 Οπληάγκαηνο, άξζξν 5 ΓΟΔΑ (απφθαζε ΓΔΔΑ, Tabesh θαηά 

Γιιάδνο, πξνζθπγή 8256/07, 2009), θαηαδηθαζηηθή γηα θξά- 

ηεζε ιφγσ αλέθηθηεο απέιαζεο]. Γηα ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο 

ηεο αδπλακίαο επηζηξνθήο ησλ ηξαθηλψλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο 

ηνπο, ν Οπλήγνξνο δήηεζε απφ ηελ ΓΘΑΟ ηελ έθδνζε εγθπθιίνπ 

πνπ λα θαιχπηεη ηελ αλαβνιή απνκάθξπλζήο ηνπο θαη' αλαιν- 

γία κε ηνπο ζχξνπο πνιίηεο (έγγξαθν 197333/8563/3.3.2015). 

Πε ζχζηαζε απηή ν Οπλήγνξνο επαλέιαβε ζε πνιιέο ππνζέζεηο 

(1991 17, 201627, 204275/2015) κέρξη ηειηθψο ην δήηεκα λα επη- 

ιπζεί ηνλ Κνέκβξην ηνπ 2015 κε ζρεηηθή εγθχθιην δηαηαγή ηεο 

ΓΘΑΟ (1604/15/2189144/30.11.2015) πεξί ππαγσγήο ησλ ηξα- 

θηλψλ ζην θαζεζηψο κε επαλαπξνψζεζεο ηνπ λένπ άξζξνπ 

78Α Κ. 3386/2005. Ε δηαηαγή ηεο ΓΘΑΟ ιακβάλεη ππφςε θαη ηε 

ζπκπεξίιεςε πιένλ ησλ αηηνχλησλ άζπιν πνιηηψλ ηξαθηλήο 

θαηαγσγήο ζην πξφγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο (relocation) ζε 

άιιν θξάηνο κέινο ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο. Ε ξχζκηζε ηνπ 

λένπ άξζξνπ 78Α Κ. 3386/2005, ε νπνία επήιζε κε ην άξζξν 

18 Κ. 4332/2015, απνηειεί επίζεο κηα πνιχ ζεηηθή εμέιημε, ζε 

αληαπφθξηζε ηνπ Ρπνπξγείνπ Γζσηεξηθψλ πξνο ηελ Όπαηε 

Αξκνζηεία ηνπ ΜΕΓ γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη πξνο ηνλ Οπλή- 

γνξν, δηφηη νξίδεη φηη δελ εθδίδεηαη πιένλ απφθαζε απέιαζεο 

φηαλ ζπληξέρνπλ νη φξνη ηεο αξρήο κε επαλαπξνψζεζεο, αιιά 

ρνξεγείηαη βεβαίσζε κε απνκάθξπλζεο γηα αλζξσπηζηηθνχο 

ιφγνπο. Ιε εγθχθιην ηεο ΓΘΑΟ (1604/15/1423412/10.8.2015) 

δηεπθξηλίζηεθε φηη ε βεβαίσζε απηή θαηαιακβάλεη λενεηζεξ- 

ρφκελνπο πνιίηεο απφ ηε Οπξία, ηελ Ρεκέλε, ην Κφηην Ονπδάλ, 

ηελ Ναιαηζηίλε, ηελ Γξπζξαία, ηε Ονκαιία. 

Μ ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο θάπνησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ ησλ Νξναλαρσξεζηαθψλ Ηέληξσλ Ηξάηεζεο, απφ ην 

Γπξσπατθφ Πακείν Γπηζηξνθψλ κέρξη 30.6.2015 θαη ζηε ζπ- 

λέρεηα απφ ην Γπξσπατθφ Πακείν Αζχινπ - Ιεηαλάζηεπζεο - 

Γπηζηξνθψλ, θαζψο θαη νη ζπλαθείο δπζθνιίεο ηεο Δηνίθεζεο 

λα πξνσζήζεη εγθαίξσο ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, κε θελφ ζηελ 

πξάμε επξσπατθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην δεχηεξν εμάκελν 

ηνπ 2015, νδεγνχλ ζε δπζιεηηνπξγία ησλ Νξναλαρσξεζηαθψλ 

Ηέληξσλ. Ε θαζπζηέξεζε επηκέξνπο δηαγσληζκψλ ζίηηζεο, 

πξφζιεςεο ςπρνιφγσλ, δηεξκελέσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ 

δεκηνπξγεί αληίζηνηρα θελά πνπ ζπληζηνχλ ζνβαξέο ειιείςεηο 

ζηνηρεησδψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ δηνηθεηηθά θξαηνχ- 

κελσλ αιινδαπψλ. Ε κε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζίηηζεο ησλ 

Νξναλαρσξεζηαθψλ Ηέληξσλ θαίλεηαη επίζεο λα νδεγεί ζηελ 

πξαθηηθή ηεο δηνηθεηηθήο θξάηεζεο αιινδαπψλ ζε αζηπλνκη- 

θά θξαηεηήξηα, παξά ηελ αληίζεηε δέζκεπζε ηεο ΓΘΑΟ. Πελ 

εκέξα ηεο απηνςίαο ζηε Δηεχζπλζε Αιινδαπψλ Θεζζαινλί- 

θεο (21.10.2015) θξαηνχληαλ ζπλνιηθά 95 άηνκα, εθ ησλ νπνί- 

σλ 69 ζηα θξαηεηήξηα ηεο Δηεχζπλζεο θαη νη ππφινηπνη ζηα 4 

«Πκήκαηα Δίσμεο Θαζξνκεηαλάζηεπζεο» ηεο Δηεχζπλζεο, κε 

δεδνκέλε ηε δπζθνιία ηνπ Νξναλαρσξεζηαθνχ Ηέληξνπ ζην 

Ναξαλέζηη λα δερηεί ηνπο αιινδαπνχο απηνχο (130 θξαηνχκε- 

λνη ζην Ναξαλέζηη ηελ 3.11.2015, δπλακηθφηεηα θέληξνπ 977 

ζέζεηο). Μ Οπλήγνξνο εκκέλεη ζηε δέζκεπζε ηεο ΓΘΑΟ γηα θξά- 

ηεζε ζε Νξναλαρσξεζηαθά Ηέληξα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κ. 

3907/2011 θαη παξαηεξεί φηη ην δηάζηεκα θξάηεζεο ζηα θξα- 

ηεηήξηα ηεο Δηεχζπλζεο Αιινδαπψλ Θεζζαινλίθεο, πνπ είλαη 

ζπλήζσο 2-3 ή θαη πάλσ απφ 6 κήλεο (5 άηνκα ηελ 21.10.2015), 

γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αιινδαπνχο πιελ ησλ ηεο αιβαληθήο 

θαηαγσγήο, δελ είλαη κηθξφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξηζκφ ηνπο 

πνπ έρεη ραξαθηεξηζηηθά καδηθήο θξάηεζεο (69 άηνκα ζηα 

θξαηεηήξηα ηεο Δηεχζπλζεο). Γπίζεο, επηζεκαίλεη φηη ν φξνο 

«ιαζξνκεηαλάζηεο», ν νπνίνο απαληάηαη ζηελ επσλπκία ησλ 

«Πκεκάησλ Δίσμεο Θαζξνκεηαλάζηεπζεο» ηεο Δηεχζπλζεο Αι- 

ινδαπψλ Θεζζαινλίθεο, ελέρεη ζαθψο κεησηηθή ρξήζε, δεδν- 

κέλεο θαη ηεο ξαηζηζηηθήο δξάζεο νξγαλσκέλσλ νκάδσλ ζηε 

ρψξα καο (βι. εηδηθή έθζεζε ηνπ Οπλεγφξνπ γηα ηε ξαηζηζηηθή 

βία, 2013). Θα ήηαλ πξνηηκφηεξν ηα Πκήκαηα ηεο Δηεχζπλζεο 

Αιινδαπψλ ηεο ΓΘΑΟ λα νλνκάδνληαη «Πκήκαηα Αιινδαπψλ» 

(βι. «Κνκνζεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο πξνηάζεηο»). πσο αλαθέ- 

ξεη ν Μξγαληζκφο Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ (FRA) ηεο Γπξσ- 

πατθήο Έλσζεο, ε Γπξσπατθή Γπηηξνπή, ιφγσ ηεο επηξξνήο ηεο 

γιψζζαο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, δελ ρξεζηκνπνηεί 

πηα ηνλ φξν νχηε θαλ «παξάλνκνο κεηαλάζηεο», αιιά έρεη επη- 

ιέμεη ηνλ ελλνηνινγηθά πην νπδέηεξν φξν «παξάηππνο κεηαλά- 

ζηεο» ή «κεηαλάζηεο ζε παξάηππν θαζεζηψο» (Ννηληθνπνίεζε 

κεηαλαζηψλ ζε παξάηππν θαζεζηψο, έθδνζε FRA, Ιάξηηνο 

2014, ζε www.fra.europa.eu). 

ΔΝΩΔΠΘΙΞΡ ΔΚΔΓΥΞΡ ΡΔ ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΔΘΡ 
ΑΟΞΛΑΙΠΣΜΡΖΡ ΟΞΚΘΩΜ ΠΘΩΜ ΥΩΠΩΜ 

Μη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη απφ ηνλ Οπλήγνξν ζε επηρεηξήζεηο 

απνκάθξπλζεο ηεο ΓΘΑΟ αθνινχζεζαλ ηελ ππ' αξηζκ. πξση. 

1604/15/993326/4.6.2015 ειεθηξνληθή δηαηαγή ηνπ Αξρεγείνπ 

ΓΘΑΟ πξνο ηηο αζηπλνκηθέο δηεπζχλζεηο (ππεξεζίεο αιινδα- 

πψλ), θαηφπηλ ηεο νπνίαο μεθίλεζε ε απνζηνιή ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηέιεζε επηζηξνθψλ θαη ε ελεκέξσζε ηνπ 

Οπλεγφξνπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξήζε- 

σλ απνκάθξπλζεο απφ ηηο αζηπλνκηθέο δηεπζχλζεηο ηεο ρψξαο. 

Μ Οπλήγνξνο ζεσξεί φηη ήδε ε ηαθηηθή ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ 

φιε ηε ρψξα ζπκβάιιεη ζηε δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία ηνπ ζπ- 

ζηήκαηνο αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ. 

Δπιυειοήρειπ υεοραίαπ απξμάκοσμρηπ 

Ιε δεδνκέλε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ρεξζαίσλ επηρεηξή- 

ζεσλ απνκάθξπλζεο πξνο ηελ Αιβαλία (βι. παξαπάλσ ζηαηη- 

ζηηθά ζηνηρεία), ν Οπλήγνξνο πξνγξακκάηηζε δεηγκαηνιεπηη- 

θνχο ειέγρνπο ζε επηρεηξήζεηο ρεξζαίαο απνκάθξπλζεο πνπ 

ΡΣΜΖΓΞΠΞΡ ΞΣ ΟΞΚΘΖ Δςήρια Έκθερη 2015 
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παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία καδηθφηεηαο επηζηξεθφκελσλ πξνζψ- 

πσλ. Ιέιε ηεο νκάδαο επηζηξνθψλ ηνπ Οπλεγφξνπ ζπκκεηεί- 

ραλ σο παξαηεξεηέο ζε ηξεηο επηρεηξήζεηο ρεξζαίαο επηζηξνθήο 

αιινδαπψλ, πνιηηψλ Αιβαλίαο. Γμ απηψλ, νη δχν πξνγξακκαηί- 

ζηεθαλ απφ ηε Δηεχζπλζε Αιινδαπψλ Αηηηθήο κε πξννξηζκφ 

ηελ Ηαθαβηά (ζχλνξα Γιιάδαο - Αιβαλίαο) ζηηο 13.6.2015 θαη 

27.6.2015 αληίζηνηρα, ελψ ε ηξίηε πξνγξακκαηίζηεθε απφ ηε 

Δηεχζπλζε Αιινδαπψλ Θεζζαινλίθεο κε πξννξηζκφ ηελ Ηξπ- 

ζηαιινπεγή (ζχλνξα Γιιάδαο - Αιβαλίαο) ζηηο 22.10.2015. Μη 

επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο πξνβιήκαηα θαη νιν- 

θιεξψζεθαλ νκαιά. Μη βαζηθφηεξεο δηαπηζηψζεηο ησλ παξαηε- 

ξεηψλ, νη νπνίεο αλέδεημαλ πξνβιεκαηηθέο πηπρέο ησλ δηαδηθα- 

ζηψλ απνκάθξπλζεο, ήηαλ νη αθφινπζεο: 

• Μη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο θξαηνχληαη νη ππφ επηζηξνθή αιινδα- 

πνί, πξνηνχ αλαρσξήζνπλ γηα ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, είλαη αθα- 

ηάιιεινη, θαζψο δελ ππάξρεη επαξθήο θπζηθφο θσηηζκφο θαη 

εμαεξηζκφο νχηε ρψξνο πξναπιηζκνχ. Απνπζηάδνπλ ππνδνκέο, 

αλαγθαίεο έζησ θαη γηα ηελ πξφζθαηξε παξακνλή. Γλδεηθηηθά, 

ζηε Δηεχζπλζε Αιινδαπψλ Αηηηθήο ν ρψξνο θξάηεζεο δελ δηα- 

ζέηεη θαζίζκαηα, παξά κφλνλ έλαλ ηζηκεληέλην πάγθν πεξηνξη- 

ζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα νη αιινδαπνί λα πεξηκέ- 

λνπλ φξζηνη κέρξη ηελ ψξα αλαρψξεζεο. 

• Πν φρεκα κεηαγσγήο δηαζέηεη εηδηθνχο ρψξνπο-θειηά, ηα 

νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζηελά, ζθνηεηλά θαη κε θαζίζκαηα αθα- 

ηάιιεια γηα πνιχσξε παξακνλή. Γηδηθφηεξα, ην φρεκα πε- 

ξηιακβάλεη έλαλ ρψξν κε 8 θειηά, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 είλαη 

ρσξεηηθφηεηαο 2 αηφκσλ θαη ηα 6 ρσξεηηθφηεηαο 4 αηφκσλ. 

Οε θάζε θειί ππάξρεη πφξηα πνπ θιεηδψλεη θαη έλα πνιχ κηθξφ 

παξαζπξάθη (θεγγίηεο) ςειά κε ιίγεο ηξχπεο. Ρπάξρεη, επη- 

πιένλ, ρψξνο ζπλνδψλ, ν νπνίνο δηαζέηεη 10 ζέζεηο επηβαηψλ 

θαη άιιεο 2 γηα νδεγφ θαη ζπλνδεγφ. Πν φρεκα δηαζέηεη θιηκα- 

ηηζκφ, αιιά φρη ηνπαιέηα. 

• Ηαηά ηε κεηαθνξά δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο δηνηθεηηθψλ θξα- 

ηνπκέλσλ θαη απηψλ πνπ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή απέιαζε. 

• Δελ ππάξρεη γηαηξφο, αιιά νχηε θαη θαξκαθείν, ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηηο καθξάο δηάξθεηαο κεηαθηλήζεηο, φπσο απηή απφ ηε Δηεχζπλ- 

ζε Αιινδαπψλ Αηηηθήο ζηελ Ηαθαβηά. 

• ινη νη παξαηεξεηέο, σζηφζν, επηζήκαλαλ ηνλ επαγγεικαηη- 

ζκφ ησλ αζηπλνκηθψλ-ζπλνδψλ, θαζψο θαη ηνλ ζεβαζκφ πνπ 

επέδεημαλ ζηελ αμηνπξέπεηα ησλ ππφ επηζηξνθή αιινδαπψλ, 

θαηά ηελ επηβίβαζε, κεηαθνξά θαη παξάδνζή ηνπο ζηηο αιβα- 

ληθέο αξρέο. 

Το απφξξνηα ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ, θξίλνληαη αλα- 

γθαίεο νη αθφινπζεο ζπζηάζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ρεξζαίαο 

απνκάθξπλζεο: 
•
 

• Να δηακνξθσζνχλ ζηα ζεκεία αλαρψξεζεο θαηάιιεινη, 

θα- 

ζαξνί θαη αζθαιείο ρψξνη αλακνλήο, κε θπζηθφ θσηηζκφ θαη 

εμαεξηζκφ, κε θαζίζκαηα, άλεηε πξφζβαζε ζε ηνπαιέηα θαη 

δηαθξηηφ ρψξν θαπλίζκαηνο. 

• Να δηακνξθσζνχλ ζηα ζεκεία αλαρψξεζεο θαηάιιεινη θαη 

αζθαιείο ρψξνη γηα ηνλ ζσκαηηθφ έιεγρν ησλ αιινδαπψλ. 

• Να δηελεξγεζεί επηρεηξεζηαθή αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ηνπξη- 

ζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ψζηε λα δηεμάγεηαη ε νδηθή επηρείξεζε 

επηζηξνθήο κε φρεκα θαηάιιειν γηα ηαμίδηα καθξάο δηάξθεηαο. 

• Κα ππάξρεη ζην φρεκα «θηη» εθνδίσλ γηα ηελ άκεζε αληηκε- 

ηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πγείαο ησλ επηβαηλφλησλ, 

ην νπνίν ζα πεξηέρεη παπζίπνλα, αληηζηακηληθά, ράπηα γηα ηε 

λαπηία θαη πιηθά φπσο ζαθνχιεο γηα ηε λαπηία. 

• Κα ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ ζηηο απνζηνιέο καθξάο δηάξθεη- 

αο ζπλνδφο κε πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο πξψησλ βνεζεηψλ. 

• Κα ιεηηνπξγεί ζην φρεκα ηνπαιέηα, ψζηε λα βειηησζνχλ νη 

ζπλζήθεο κεηαθίλεζεο φισλ ησλ επηβαηλφλησλ. 

• Κα γίλεηαη δηαρσξηζκφο, θαηά ην δπλαηφλ, δηνηθεηηθψλ θξα- 

ηνπκέλσλ θαη απηψλ πνπ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή απέιαζε. 

Δπιυειοήρειπ αεοξπξοικήπ απξμάκοσμρηπ 

Μ Οπλήγνξνο ζπκκεηείρε γηα πξψηε θνξά σο θνξέαο άζθεζεο 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε αεξνπνξηθή θνηλή επηρείξεζε επηζηξν- 

θήο αιινδαπψλ. Οπγθεθξηκέλα, ζηηο 2-3.12.2015, δχν ζηειέρε 

ηεο αξρήο ζπκκεηείραλ σο παξαηεξεηέο ζηελ επηρείξεζε επη- 

ζηξνθήο πνιηηψλ Ναθηζηάλ, ε νπνία νξγαλψζεθε απφ ηηο ει- 

ιεληθέο αξρέο κε ηνλ ζπληνληζκφ ηεο FRONTEX, θαη κε ηε ζπκ- 

κεηνρή ησλ απζηξηαθψλ θαη βνπιγαξηθψλ αξρψλ. Πα ζηειέρε 

ηνπ Οπλεγφξνπ πξαγκαηνπνίεζαλ απηνςία ζηνπο ρψξνπο θξά- 

ηεζεο ησλ ππφ επηζηξνθή πνιηηψλ Ναθηζηάλ ζην Νξναλαρσ- 

ξεζηαθφ Ηέληξν Ακπγδαιέδαο, θαη ζην Νξναλαρσξεζηαθφ Ηέ- 

ληξν Παχξνπ (θξαηεηήξηα ηεο δηεχζπλζεο Αιινδαπψλ Αηηηθήο 

ζηελ νδφ Ν. Ξάιιε), ζηελ αίζνπζα αλακνλήο ζην αεξνδξφκην 

«Γιεπζέξηνο Βεληδέινο», επηβηβάζηεθαλ ζην αεξνζθάθνο θαη 

αθνινχζεζαλ ηελ ειιεληθή απνζηνιή παξακέλνληαο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επηρείξεζεο. 

Οηε ζρεηηθή έθζεζή ηνπ ν Οπλήγνξνο επηζήκαλε σο πξνο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο φηη απαηηνχληαη άκεζα κέηξα γηα ηελ επηινγή 

θαη δηακφξθσζε θαηάιιεινπ εληαίνπ πξναλαρσξεζηαθνχ θέ- 

ληξνπ θαζψο νη ρψξνη ηνπ Νξναλαρσξεζηαθνχ Ηέληξνπ Παχ- 

ξνπ είλαη εληειψο αθαηάιιεινη θαη ζην Νξναλαρσξεζηαθφ 

Ηέληξν Ακπγδαιέδαο απαηηείηαη απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ γηα 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ πηεξχγσλ θξάηεζεο ησλ ππφ επη- 

ζηξνθή αιινδαπψλ. Πέινο, είλαη απαξαίηεηε ε δηακφξθσζε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζην αεξνδξφκην ψζηε λα δηαηίζεηαη ρψ- 

ξνο θαπλίζκαηνο, εχθνια πξνζβάζηκεο ηνπαιέηεο θαη πξνζηα- 

ζία απφ νπηηθή επαθή κε ηδηψηεο. 

Το πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πξν αλαρψξεζεο, απαηηνχληαη άκεζα 

κέηξα γηα: 

• ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ αιινδαπψλ ζρεηηθά κε ηελ επη- 

ρείξεζε απνκάθξπλζεο θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο, 

• ηελ εχθνιε θαη έγθαηξε πξφζβαζή ηνπο ζε κέζα ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο ψζηε λα κπνξνχλ απηνί λα εηδνπνηνχλ ηνπο νη- 

θείνπο ηνπο θαη 

• ηε ζπληνληζκέλε, έγθαηξε θαη πιήξε παξνρή θαηάιιεισλ 

γεπκάησλ θαη λεξνχ ζηνπο ππφ επηζηξνθή αιινδαπνχο. 

Μ Οπλήγνξνο δηαπίζησζε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαγσγήο 
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ζην αεξνδξφκην «Γιεπζέξηνο Βεληδέινο» θαη θαηά ηελ παξα- 

κνλή ηνπο ζηνλ ρψξν αλακνλήο, νη ππφ επηζηξνθή αιινδαπνί 

πνπ επηζηξέθνληαλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο παξέκελαλ δε- 

ζκεπκέλνη κε κεηαιιηθέο ή πιαζηηθέο ρεηξνπέδεο ζε αληίζεζε 

κε απηνχο πνπ επηζηξέθνληαλ απφ ηηο απζηξηαθέο θαη βνπι- 

γαξηθέο αξρέο. Μ Οπλήγνξνο δεηά λα κε δεζκεχνληαη νη ππφ 

επηζηξνθή αιινδαπνί κε ρεηξνπέδεο ή άιια κέζα παξά κφλνλ 

φηαλ απηφ είλαη απνιχησο αλαγθαίν θαη πξφζθνξν θαη θαηφπηλ 

εηδηθήο αηηηνιφγεζεο. Δεηά επίζεο λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ ππφ επηζηξνθή αιινδαπψλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ θσηνγξάθεζε θ.ιπ. 

απφ δεκνζηνγξάθνπο, ηδίσο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπο. 

Πέινο, ν Οπλήγνξνο παξαηεξεί φηη ε αζηπλνκία κπνξεί λα βει- 

ηηψζεη ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ ππφ επηζηξνθή αιινδαπψλ πξνκεζεχνληαο ηνπο επηθεθα- 

ιήο κε επαξθή κέζα επηθνηλσλίαο κε ηελ Αζήλα ψζηε λα αλα- 

δεηείηαη άκεζα ιχζε ζε πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ, θξν- 

ληίδνληαο γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ελεκέξσζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηειερψλ, θαη ιακβάλνληαο φια 

ηα κέηξα εγθαίξσο ψζηε λα είλαη βέβαην πσο φζνη αιινδαπνί 

επηβηβαζηνχλ ζην αεξνζθάθνο ζα γίλνπλ ηειηθά δεθηνί απφ ηε 

ρψξα ηνπο. Ηαηαιπηηθφ ελδερνκέλσο ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ απνκάθξπλζεο ζα 

είρε ν νξηζκφο ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Αζήλαο ή ηεο Θεζζαινλί- 

θεο σο ζεκείνπ αλαρψξεζεο γηα θνηλέο πηήζεηο ηεο FRONTEX, 

ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο πνπ δηεπθνιχλεη πηήζεηο 

πξνο ηελ Αζία ή ηελ Αθξηθή, εμππεξεηεί νδηθψο θαη ζηδεξν- 

δξνκηθψο γεηηνληθά θξάηε κέιε ηα νπνία ζα ήζειαλ λα ζπκκε- 

ηάζρνπλ, αιιά θαη δηφηη ζα επέθεξε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε 

ζε εηζηηήξηα - δηαλπθηεξεχζεηο ησλ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ ζπ- 

λνδείαο ησλ επηζηξεθνκέλσλ. 

Ρσμπεοαρμαςικά 

Μη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ Ννιίηε, κε 

βάζε ηελ εκπεηξία απφ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν πνπ δηελήξγε- 

ζε ζπζηεκαηηθά ην 2015 γηα ηηο εθαξκνζηέεο εγγπήζεηο απφ 

πιεπξάο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθψλ, 

απνζθνπνχλ ζην λα ζπκβάινπλ ζηελ πξάμε ζηε δηακφξθσζε 

ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ ζπζηήκαηνο επηζηξνθήο πνιηηψλ 

ηξίησλ ρσξψλ, ην νπνίν απνηειεί ην δεηνχκελν ζχκθσλα κε ην 

Ορέδην Δξάζεο γηα ηηο Γπηζηξνθέο ηεο Γπξσπατθήο Γπηηξνπήο. 

Νεξηζζφηεξα θαη πην αλαιπηηθά ζηνηρεία, 

ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Οπλεγφξνπ 

www.synigoros.gr 

Σν ζχκβνιν [ ] κέζα ζην θείκελν 

παξαπέκπεη ζε θαηάινγν ζπλδέζκσλ 

(www.synigoros .g r/?i=stp.el.links2015) 

φπνπ κπνξείηε λα βξείηε ζρεηηθά 

αλαξηεκέλα έγγξαθα. 
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Ε παξνχζα Έθζεζε απνηππψλεη ηε δξάζε ηνπ Οπλεγφξνπ ηνπ 

Ννιίηε ην έηνο 2015, σο Γζληθνχ Ιεραληζκνχ Νξφιεςεο Βαζα- 

ληζηεξίσλ, ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή αξκνδηφηεηά ηνπ, θαη' άξ- 

ζξν δεχηεξν Κ. 4228/2014. 

ΜΞΛΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ ΙΑΘ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑ 
ΞΣ ΔΛΟ 

Πν Νξναηξεηηθφ Νξσηφθνιιν ηεο Οχκβαζεο θαηά ησλ Βα- 

ζαληζηεξίσλ θαη Άιισλ Ινξθψλ Οθιεξήο, Απάλζξσπεο ή 

Παπεηλσηηθήο Ιεηαρείξηζεο ή Πηκσξίαο (OP-CAT) απνηειεί 

κηα δηεζλή ζπλζήθε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε νπνία 

πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή Οπλέιεπζε ησλ Ελσκέλσλ Γζλψλ 

ην 2002. Ηνηλφο παξνλνκαζηήο ππήξμε ε ζπλαίλεζε θαη ζπ- 

λαληίιεςε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο φηη 

νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνκεηαρείξηζεο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ζηεξνχληαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, θαη σο 

εθ ηνχηνπ ε ζέζε ηνπο είλαη ηδηαίηεξα επάισηε, ζα πξέπεη 

λα εζηηάδνληαη ζηελ πξφιεςε. Ε Γιιάδα θχξσζε κε ηνλ Κ. 

4228/2014 ην αλσηέξσ Νξναηξεηηθφ Νξσηφθνιιν, θαζηζηψ- 

ληαο ηε ζπγθεθξηκέλε Οχκβαζε εζσηεξηθφ δίθαην ηεο ρψξαο 

κε απμεκέλε ηππηθή ηζρχ. Ιε ην δεχηεξν άξζξν ηνπ λφκνπ 

απηνχ ν Οπλήγνξνο νξίζηεθε σο «Γζληθφο Ιεραληζκφο Νξφ- 

ιεςεο ησλ Βαζαληζηεξίσλ». 

Ε απνζηνιή ηνπ Γζληθνχ Ιεραληζκνχ Νξφιεςεο (εθεμήο 

ΓΙΝ) πεξηιακβάλεη ηελ ηαθηηθή εμέηαζε ηεο κεηαρείξηζεο ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ζηεξνχληαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, ηελ θαηάζε- 

ζε αληίζηνηρσλ ζπζηάζεσλ βειηίσζεο πξνο ηηο αξκφδηεο αξ- 

ρέο θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ ζρεηηθά 

κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία ή ηα ηπρφλ ζρέδηα λφκσλ. Ήδε ν 

Οπλήγνξνο, απφ ηελ αλάιεςε ησλ λέσλ θαζεθφλησλ ηνπ, επη- 

ζήκαλε φηη ζα αζθήζεη κε αθξηβνδίθαην θαη επνηθνδνκεηηθφ 

ηξφπν ηελ απνζηνιή ηνπ. Ιε ην ηέηαξην άξζξν Κ. 4228/2014, 

νξίζηεθε φηη ν ΓΙΝ δηελεξγεί επηζθέςεηο ζε φινπο ηνπο, δε- 

κφζηνπο ή ηδησηηθνχο, ρψξνπο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο, κε ή 

ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Το ηέ- 

ηνηνη ρψξνη λννχληαη νη θπιαθέο, ηα αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα, 

ηα ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα, νη ρψξνη δηνηθεηηθήο θξάηεζεο 

αιινδαπψλ, πξνλνηαθά ηδξχκαηα θ.ά. Ιάιηζηα, θαηά ηε δηεζλή 

πξαθηηθή, νη επηζθέςεηο απηέο κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη θαη 

κε εξγάζηκεο εκέξεο ή αθφκα θαη λπρηεξηλέο ψξεο. Ε επίζθεςε 

ηνπ ΓΙΝ πεξηιακβάλεη ζπιινγή ζηνηρείσλ κε θάζε δηαζέζηκν 

κέζν, φπσο, ελδεηθηηθά, επίζθεςε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θξά- 

ηεζεο, εμέηαζε πξνζψπσλ θαη ιήςε θσηνγξαθηψλ. Ιε βάζε, 

εμάιινπ, ηε γεληθή αξκνδηφηεηα ηνπ άξζξνπ 103 παξάγξ. 9 

ηνπ Οπληάγκαηνο θαη ηνπ Κ. 3094/2003, ν Οπλήγνξνο έρεη πξφ- 

ζβαζε ζε θάζε αξρείν, έγγξαθν, ζηνηρείν ή θάθειν. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο, πνπ αλαηέζεθε ζηνλ Οπλήγνξν, 

ζπγθξνηήζεθε νκάδα εξγαζίαο κε αληηθείκελν ηα ζέκαηα ηνπ 

«Γζληθνχ Ιεραληζκνχ Νξφιεςεο», ππφ ηελ επζχλε Βνεζνχ 

Οπλεγφξνπ, θαη νξίζηεθαλ ζπληνληζηήο ηεο Μκάδαο θαη αλα- 

πιεξσηήο απηνχ. Ε νκάδα άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Μθηψβξην 

ηνπ 2014 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2015 ζπλέρηζε ηηο εξ- 

γαζίεο ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: 

• Αλάιπζε πεδίνπ θαη έθηαζεο αξκνδηφηεηαο, θαιψλ πξαθηη- 

θψλ θαη αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ. 

• Ηαζνξηζκφο ηεο κεζνδνινγίαο δηελέξγεηαο έξεπλαο, ζπιιν- 

γήο ζηνηρείσλ, επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο δηαπηζηψζεσλ 

θαη πξνηάζεσλ. 

• Δηακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα επηιν- 

γήο ησλ ρψξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο γηα ηε δηελέξγεηα 

επηζθέςεσλ. 

ΡΣΜΑΜΖΡΔΘΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ, ΔΘΔΗΜΖΡ 

ΟΑΠΞΣΡΘΑ ΙΑΘ ΑΚΚΔΡ ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΔΡ 

ΞΣ ΔΛΟ 

Οην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηνπ Ρπνπξγείνπ Δηθαηνζχλεο κε ηνλ 

Οπλήγνξν ηνπ Ννιίηε σο ΓΙΝ, πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηηο 20 

Κνεκβξίνπ, ζπλάληεζε ηνπ Αλαπιεξσηή Οπλεγφξνπ Βαζίιε 

Ηαξχδε κε ηνλ Ρπνπξγφ Δηθαηνζχλεο Κίθν Ναξαζθεπφπνπ- 

ιν. Οηε ζπδήηεζε ζπκκεηείραλ επίζεο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Αληεγθιεκαηηθήο Ννιηηηθήο, ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ θαη ηνπ 

Οπλεγφξνπ. Πν ζέκα ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε αληεγθιεκαηηθή 

θαη ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή, ππφ ην πξίζκα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ θξά- 

ηεζεο θαη ηεο πξφιεςεο θάζε κνξθήο θαθνκεηαρείξηζεο, ελψ 

ππήξμε δηεμνδηθή ελεκέξσζε γηα ηε ιήςε λνκνζεηηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, θαζψο θαη αλαιπηηθή ζπδήηεζε 

επί ησλ επηζεκάλζεσλ ηνπ Οπλεγφξνπ πξνο ην ππνπξγείν. 

Αλαδεηήζεθε, ηέινο, θνηλφο ηφπνο θαη ζπγθιίζεηο ζε ζέκαηα 

πνπ απαζρνινχλ θαη ηηο δχν πιεπξέο Οπλαθήο ήηαλ θαη ε 

παξνπζία, πνπ είρε πξνεγεζεί, ηεο ηφηε Οπλεγφξνπ Ηαιιηφπεο 

Οπαλνχ θαη ησλ Βνεζψλ Οπλεγφξσλ Βαζίιε Ηαξχδε θαη Γηψξ- 

γνπ Ιφζρνπ, ζηηο 8 Απξηιίνπ, ζηε Δηαξθή Ηνηλνβνπιεπηηθή 

Γπηηξνπή Δεκφζηαο Δηνίθεζεο, Δεκφζηαο Πάμεο θαη Δηθαηνζχ- 

λεο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ «Ιεηαξξπζκίζεηο 

πνηληθψλ δηαηάμεσλ, θαηάξγεζε ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο 

Γ' ηχπνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ε δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία ηεο 

ΓΘΑΟ, ζην πιαίζην πεηζαξρηθήο δηεξεχλεζεο θαηαγγειηψλ γηα 

αζηπλνκηθή απζαηξεζία, ήηαλ, κεηαμχ άιισλ, θεληξηθφ ζέκα 

ηεο ζπλάληεζεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19 Ιαΐ- 

νπ κε ηνλ Αλαπιεξσηή Ρπνπξγφ Γζσηεξηθψλ Γηάλλε Ναλνχζε, 

ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δεκφζηαο Πάμεο, ηε Οπλήγνξν ηνπ Ννιί- 

ηε θαη ηνπο σο άλσ Βνεζνχο Οπλεγφξνπο. 

Οην πιαίζην ηεο ζεζκνζεηεκέλεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Οπλεγφξνπ, 

σο ΓΙΝ, κε ηελ Ρπνεπηηξνπή γηα ηελ Νξφιεςε ησλ Βαζαληζηε- 

ξίσλ (SPT) ηνπ ΜΕΓ, ζηηο 8 Ζαλνπαξίνπ, πξαγκαηνπνίεζε επί- 

ζθεςε ζηα γξαθεία ηνπ ΓΙΝ ν Νξφεδξνο ηεο SPT, θαζεγεηήο 

Malcolm Evans, ν νπνίνο ζπλαληήζεθε κε ηε Οπλήγνξν, ηνλ Βν- 

εζφ Οπλήγνξν επηθεθαιήο ηνπ ΓΙΝ θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο 

ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ζέκαηα ηνπ ΓΙΝ. Ηαηά ηελ επίζθεςε 

αληειιάγεζαλ απφςεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε ζχζηαζε ησλ κεραληζκψλ, ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηηο θα- 

ιέο πξαθηηθέο θαη ηηο ελ γέλεη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη Γζληθνί Ιεραληζκνί Νξφιεςεο, ελψ επηβεβαηψζεθε ε πξν- 

ΡΣΜΖΓΞΠΞΡ ΞΣ ΟΞΚΘΖ Δςήρια Έκθερη 2015 
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ζπκία ησλ δχν κεξψλ γηα ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ζπ- 

λερνχο δηαιφγνπ θαη πηζαλψλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο. Ηιηκάθην 

ηεο Γπηηξνπήο γηα ηελ Νξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ (CPT) © 

ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο Γπξψπεο ζπλαληήζεθε ζηηο 20 Απξηιίνπ 

κε ηε Οπλήγνξν, ηνπο Βνεζνχο Οπλεγφξνπο Βαζίιε Ηαξχδε θαη 

Γηψξγν Ιφζρν θαη ζηειέρε ηεο Αξρήο, θαη ζπδήηεζαλ δεηήκα- 

ηα πνπ αθνξνχζαλ ηδίσο ηηο ζπλζήθεο αζηπλνκηθήο θξάηεζεο, 

ηελ πεηζαξρηθή δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ αζηπλνκηθήο απζαηξε- 

ζίαο θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ ξαηζηζηηθήο βίαο. 

Οηηο 2 Ιαξηίνπ, ν Βνεζφο Οπλήγνξνο Γηψξγνο Ιφζρνο ζπκ- 

κεηείρε ζην ζπλέδξην The CTP at 25: taking stock and moving 

forward, κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 25 ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο 

ηεο Γπηηξνπήο γηα ηελ Νξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ ηνπ Οπκ- 

βνπιίνπ ηεο Γπξψπεο, φπνπ θαη ζπληφληζε ηε ζπδήηεζε ζηε 

ζεκαηηθή ελφηεηα «Ε θξάηεζε ησλ αλειίθσλ» © Οηηο 4 Ζνπ- 

λίνπ, ν Βνεζφο Οπλήγνξνο Βαζίιεο Ηαξχδεο εθπξνζψπεζε ηνλ 

ΓΙΝ ζε ζεκηλάξην κε ζέκα Workshop on Ombudsinstitutions 

as NPMs πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε Βαξζνβία απφ ηνλ Μξγαληζκφ 

γηα ηελ Νξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ (APT). Οηηο 16-19 Ζνπλί- 

νπ, ε εηδηθή επηζηήκνλαο - ζπληνλίζηξηα ηεο νκάδαο εξγαζί- 

αο ηνπ ΓΙΝ ζπκκεηείρε ζε εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην κε ζέκα 

Implementing a preventive mandate, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε 

ζηε Ξίγα απφ ηνλ Δηεζλή Μξγαληζκφ Οπλεγφξσλ (IOI) ζε ζπ- 

λεξγαζία κε ηνλ Οπλήγνξν ηεο Θεηνλίαο θαη ηνλ Μξγαληζκφ γηα 

ηελ Νξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ (APT). Οηηο 29 Οεπηεκβξίνπ, 

ν Βνεζφο Οπλήγνξνο Βαζίιεο Ηαξχδεο ζπκκεηείρε ζε ζηξνγ- 

γπιή ηξάπεδα κε ζέκα "Roundtable discussion on pre-trial de- 

tention", πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Ιπξίζηνι απφ ηνπο Human 

Rights Implementation Centre of the University of Bristol (HRIC) 

θαη Open Society Justice Initiative (OSJI). Μ ΓΙΝ ζπκκεηέρεη ζην 

Γπξσπατθφ Δίθηπν Γζληθψλ Ιεραληζκψλ Νξφιεςεο ησλ Βαζα- 

ληζηεξίσλ θαη πην πξφζθαηα ζην Δίθηπν Γζληθψλ Ιεραληζκψλ 

Νξφιεςεο Κνηηναλαηνιηθήο Γπξψπεο. 

ΡΩΤΠΞΜΘΡΘΙΖ ΟΠΑΓΛΑΘΙΞΖΑ - 
ΔΟΘΗΔΩΠΖΡΖ ΥΩΠΩΜ ΙΠΑΖΡΖΡ 

Μξμξθεςικέπ ενελίνειπ και ποξκλήρειπ 

Γληφο ηνπ έηνπο 2015, ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα 

ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε 

ρψξα, απνηέιεζαλ δε απαξρή κηαο ζθαηξηθφηεξεο πξνζέγγηζεο 

ηνπ ζσθξνληζηηθνχ δεηήκαηνο θαη ησλ δνκηθψλ, ζπζηεκηθψλ θαη 

ρξφλησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηφ εκθαλίδεη (βι. Ετήσια Έκθεση 

2014, ζ. 156-159). Ιε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ. 4322/2015 «Ιεηαξ- 

ξπζκίζεηο πνηληθψλ δηαηάμεσλ, θαηάξγεζε ησλ θαηαζηεκάησλ 

θξάηεζεο Γ' ηχπνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» επηρεηξήζεθε λα αληη- 

κεησπηζηνχλ κε ηξφπν άκεζν ζνβαξά δεηήκαηα ηνπ ζσθξνλη- 

ζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία είραλ νηνλεί «λνκηκνπνηήζεη» κηα 

ζηξεβιή αληίιεςε θαη πξαθηηθή σο πξνο ηελ νξζή πνηληθή θαη 

ζσθξνληζηηθή κεηαρείξηζε (ι.ρ ην ζέκα ηεο πνηληθήο θαη ζσ- 

θξνληζηηθήο κεηαρείξηζεο ησλ ηνμηθνεμαξηεκέλσλ, αλειίθσλ, 

αζζελψλ, αλαπήξσλ θ.ά.), δεηήκαηα ηα νπνία είρε αλαδείμεη ν 

Οπλήγνξνο επαλεηιεκκέλσο ζε έγγξαθά ηνπ αιιά θαη ζε Γηήζη- 

εο Γθζέζεηο πξνεγνχκελσλ εηψλ (ελδεηθηηθά, βι. Ετήσια Έκθεση 

2013, ζ. 136-137). Πν γξάκκα θαη ην πλεχκα ησλ λέσλ δηαηάμεσλ 

εζηηάδεη ζην ηειηθψο δεηνχκελν, πνπ έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνλ 

ΓΙΝ, «ιηγφηεξνη θξαηνχκελνη, κηθξφηεξνο ρξφλνο εγθιεηζκνχ, 

εηδηθή κέξηκλα γηα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, εθαξκνγή ελαιια- 

θηηθψλ κέηξσλ θξάηεζεο». Ιεηά ηελ εθαξκνγή ησλ επίκαρσλ 

δηαηάμεσλ θαη ζην πιαίζην κηαο πξψηεο αμηνιφγεζεο, θαίλεηαη 

φηη νη πξννπηηθέο είλαη επνίσλεο, φπσο αλαιπηηθά εθηίζεληαη ζην 

ππ' αξηζκ. πξση. 86847/26.11.2015 απαληεηηθφ έγγξαθν ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Αληεγθιεκαηηθήο Ννιηηηθήο πξνο ηνλ Οπλή- 

γνξν. Γλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

πνηληθψλ θξαηνπκέλσλ ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα αιιά 

θαη ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ππφ δηθαζηηθή απέιαζε παξακελφλησλ 

αιινδαπψλ, φπσο θαη ε παχζε ηεο θξάηεζεο ησλ πνηληθψλ θξα- 

ηνπκέλσλ ζηα αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα. Οχκθσλα κε ην σο άλσ 

έγγξαθν, έσο ηηο 30 Οεπηεκβξίνπ 2015 είραλ απνθπιαθηζζεί 

3.459 άηνκα. Τζηφζν, κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ επίκαρσλ 

δηαηάμεσλ θαη ηελ ελ ζπλερεία ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο απνηε- 

ιεζκαηηθφηεηαο απηψλ, ν ΓΙΝ ηνλίδεη φηη ν ππεξπιεζπζκφο ζηηο 

ειιεληθέο θπιαθέο παξακέλεη δήηεκα αηρκήο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ηδίσο ζε 

ζρέζε κε ηελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ θηη- 

ξηαθψλ ππνδνκψλ, ηελ αλεπάξθεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξί- 

ζαιςεο θαη ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Πν ελ ιφγσ 

δήηεκα ρξήδεη αληηκεηψπηζεο πέξαλ ηεο πηνζέηεζεο έθηαθησλ 

κέηξσλ γηα ηελ άκεζε απνθφξηηζε ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηε- 

ζεο αιιά θαη ηεο πηνζέηεζεο δηνξζσηηθψλ - απνθαηαζηαηηθψλ 

κεραληζκψλ γηα ηνλ επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ ηεο πνηλήο. 

Απξςελεί επείγξσρα ποξςεοαιϊςηςα, ϊπχπ έυει επαμει- 

λημμέμχπ ςξμίρει ξ Ρσμήγξοξπ και ήδη επιρημαίμεςαι 

ρςημ αιςιξλξγική έκθερη ςξσ Μ. 4322/2015, η ανιξλϊ- 

γηρη ςξσ ρχτοξμιρςικξϋ ζηςήμαςξπ σπϊ ςξ ποίρμα 

ςηπ ρσμξλικήπ λειςξσογίαπ ςξσ πξιμικξϋ ρσρςήμαςξπ 

με ςιπ επιμέοξσπ ϊφειπ ςξσ, ήςξι ςηπ μξμξθεςικήπ, ςηπ 

δικαρςικήπ και ςηπ ρχτοξμιρςικήπ, ρςξ πλαίριξ μιαπ 

μερξποϊθερμηπ ρσγκοξςημέμηπ πξιμικήπ και ρχτοξ- 

μιρςικήπ πξλιςικήπ, ποξςεοαιϊςηςα ςημ ξπξία ταίμε- 

ςαι, καςαουήμ, μα αμςιλαμβάμεςαι η Διξίκηρη. 

Οε θάζε πεξίπησζε ζεηηθέο αμηνινγνχληαη επηκέξνπο ξπζκίζεηο 

ζρεηηθά κε ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα θαη ηα θαηαζηήκαηα θξά- 

ηεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πνιχ πξφζθαηα δεκνζηεπ- 

ζέληα Κ. 4356/2015. Γλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

• Ε δηάζεζε θαηαζρεζέλησλ θαη δεκεπζέλησλ πξντφλησλ ζε 

θαηαζηήκαηα θξάηεζεο (άξζξν 38), ζέκα ην νπνίν είρε επη- 

ζεκάλεη ν Οπλήγνξνο θαηά ην παξειζφλ. 

• Γπηκέξνπο ξπζκίζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αγξνηηθψλ θπια- 

θψλ (άξζξν 41, βι. θαη παξαθάησ). 

• Ε ζχζηαζε λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζα επε- 

μεξγαζηεί ην ππάξρνλ ζρέδην ζσθξνληζηηθνχ θψδηθα (άξζξν 40). 

• Ε θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ρξεκαηηθνχ πν- 

ζνχ κέρξη 10.000 επξψ ζε θνηλσθειέο ίδξπκα σο φξνπ πνπ 
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δχλαηαη λα δηαηαρζεί κεηαμχ άιισλ γηα ηνπο πθ' φξνλ απν- 

ιπφκελνπο (άξζξν 12 παξάγξ. 6 Κ. 4322/2015 θαη άξζξν 

100 παξάγξ. 3 πεξίπη. ζ' ΝΗ), δήηεκα ην νπνίν απαζρφιεζε 

ηδηαηηέξσο ηνλ ΓΙΝ σο πξνο ηελ πξνζθνξφηεηα ηνπ κέηξνπ 

ζε ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ ηεο πθ' φξνλ απφιπζεο (έζησ φηαλ 

απηή απνηειεί έθηαθην κέηξν γηα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ 

θαηαζηεκάησλ, φπσο ελ πξνθεηκέλσ) αιιά θαη ζε ζρέζε κε 

ηνλ δηαπηζηνχκελν κεγάιν αξηζκφ απφξσλ θξαηνπκέλσλ. 

• Ε ππνρξεσηηθή δηαθνπή ηεο δίθεο γηα 30 εκέξεο θαηά ηνλ 

ππνρξεσηηθφ δηνξηζκφ ζπλεγφξνπ απφ ην δηθαζηήξην πξνο 

ηνλ ζθνπφ ηεο νπζηαζηηθήο ππεξάζπηζεο ηνπ θαηεγνξνπκέ- 

λνπ (άξζξν 33). 

Αγοξςικέπ Τσλακέπ Δμηλίκχμ 

Λεςά και ςιπ διαπιρςόρειπ ςξσ ΔΛΟ απϊ ςιπ χπ άμχ επι- 

ρκέφειπ εμςϊπ ςξσ έςξσπ 2015, επιρημαίμεςαι εκ μέξσ 

ϊςι ποέπει μα αμαρυεθεί η απξδσμάμχρη ςχμ Αγοξςι- 

κόμ Τσλακόμ με ςημ παοαυόοηρη μέοξσπ εκςάρεόμ 

ςξσπ για άλλξσπ ρκξπξϋπ και μα σπάονει ρςοαςηγικϊπ 

ρυεδιαρμϊπ, εκρσγυοξμιρμϊπ ςηπ σλικξςευμικήπ σπξ- 

δξμήπ ςξσπ και άμερη ρϋμςανη καμξμιρμξϋ λειςξσο- 

γίαπ ςξσπ (με απξρατήμιρη, μεςανϋ άλλχμ, ςχμ κοι- 

ςηοίχμ μεςάβαρηπ απϊ ςξ καθερςόπ ςξσ «κλειρςξϋ 

ςμήμαςξπ» ρςξ καθερςόπ ςηπ «ημιελεϋθεοηπ» διαβίχ- 

ρηπ αλλά και ςχμ διαδικαριόμ αμάθερηπ εογαρίαπ). ξ 

ρϋμξλξ ςχμ αμχςέοχ ζηςημάςχμ παοαμέμξσμ επιςα- 

κςική και αδιαμτιρβήςηςη ποξςεοαιϊςηςα. 

Γληφο ηνπ έηνπο 2015, ν ΓΙΝ νινθιήξσζε έλαλ θχθιν επηζθέ- 

ςεσλ ζηηο Αγξνηηθέο Φπιαθέο Ηξάηεζεο Γλειίθσλ, ζην πιαίζην 

επξχηεξεο δξάζεο πνπ είρε ήδε μεθηλήζεη ην έηνο 2014 (βι. 

Ετήσια Έκθεση 2014, ζ. 158), γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Αγξνηηθήο 

Φπιαθήο Ηαζζάλδξαο θαη ζρεηηθέο δηαπηζηψζεηο θαη πξνηά- 

ζεηο πνπ ππέβαιε ν ΓΙΝ) πξαγκαηνπνηψληαο επηζθέςεηο ζηελ 

Αγξνηηθή Φπιαθή Αγηάο, ζηηο 3 θαη 4 Δεθεκβξίνπ, θαη ζηελ 

Αγξνηηθή Φπιαθή Πίξπλζαο, ζηηο 18 Δεθεκβξίνπ. 

 

Οαοά ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ πξσ παοξσριάζει ςξ κάθε κα- 

ςάρςημα κοάςηρηπ και με ςημ ειδική επιρήμαμρη ϊςι 

ρε καθέμα κοαςξϋμςαμ μικοϊςεοξπ αοιθμϊπ κοαςξσ- 

μέμχμ απϊ ςημ ποξβλεπϊμεμη δσμαμικϊςηςα ςχμ υό- 

οχμ, κξιμέπ είμαι ξι διαπιρςόρειπ ϊςι, εμό διαθέςξσμ 

μεγάλεπ εκςάρειπ, αμςιμεςχπίζξσμ ποξβλήμαςα ρςξμ 

ςοϊπξ λειςξσογίαπ, ρςη ρςελέυχρη και ρςιπ σλικξςε- 

υμικέπ σπξδξμέπ. 

Το εθ ηνχηνπ, θαίλεηαη λα απνκαθξχλνληαη απφ έλα ελαιιαθηη- 

θφ κνληέιν έθηηζεο ηεο πνηλήο πξνζαλαηνιηζκέλν ζε αλζξσπη- 

ζηηθά θξηηήξηα επαλέληαμεο, ελψ θηλδπλεχνπλ λα ρξεζηκνπνη- 

νχληαη απνθιεηζηηθά γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο απνζπκθφξεζεο 

ησλ ππφινηπσλ θπιαθψλ, κέζσ ηεο δηνρέηεπζεο ησλ θξαηνπ- 

κέλσλ ζηα αγξνηηθά θαηαζηήκαηα θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε έλαλ 

ρψξν transit πξηλ απφ ηελ ειεπζεξία. Γκθαλή είλαη ηα ζεκάδηα 

εγθαηάιεηςεο, ελ κέξεη ιφγσ θαη ηεο θφπσζεο ησλ θξαηνπκέ- 

λσλ, νη νπνίνη θαινχληαη λα θαιχςνπλ αξθεηέο ψξεο εξγαζί- 

αο πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο ζπληήξεζεο, ζην κέηξν ηνπ απνιχησο 

αλαγθαίνπ, θαη ηεο ειάρηζηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ ηεο θπ- 

ιαθήο (πεξίπησζε ηεο Αγξνηηθήο Φπιαθήο Αγηάο). Ε πξνθαλήο 

απνπζία θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο 

φισλ ησλ δπλαηνηήησλ θαιιηέξγεηαο θαη παξαγσγήο πνπ πξν- 

ζθέξνπλ νη ελ ιφγσ εθηάζεηο κπνξεί λα αλαηξέζεη παληειψο 

ηνλ δηθαηνινγεηηθφ ιφγν ηνπ ζεζκνχ ηεο Αγξνηηθήο Φπιαθήο 

θαη λα εδξαηψζεη ζηε ζπιινγηθή θνηλσληθή ζπλείδεζε ηελ εθ- 

θξαζζείζα ζηξεβιή θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθή άπνςε φηη πξφ- 

θεηηαη γηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο - θαληάζκαηα, φπνπ απιψο 

δηαβηψλνπλ πξνλνκηνχρνη θαηάδηθνη. Γμαίξεζε σο πξνο ηελ, θα- 

ηαξρήλ, νκαιή ιεηηνπξγία αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

θξαηνπκέλσλ θαίλεηαη λα απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Αγξνηηθήο 

Φπιαθήο Πίξπλζαο. 

Γπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη αλάγθε γηα: 

• Δηαζθάιηζε ηεο άκεζεο (φζνλ αθνξά ηε ζχληαμε Ηαλνλη- 

ζκνχ Θεηηνπξγίαο) αιιά θαη ηεο ελ γέλεη ηαθηηθήο ζχγθιεζεο 

θαη νκαιήο ιεηηνπξγία ηνπ ΗΓΟΦ, ζχκθσλα θαη κε ηα πξν- 

βιεπφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ Οσθξνληζηηθνχ Ηψδηθα, αλάγθε 

ε νπνία βέβαηα απαληάηαη ζην ζχλνιν ησλ δεηεκάησλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ νξγάλνπ. 

• Γηδηθή κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ πξνυπνζέ- 

ζεσλ κεηαγσγήο ζηηο Αγξνηηθέο Φπιαθέο απφ ηα αξκφδηα φξ- 

γαλα, κε φξνπο δηαθάλεηαο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο καθξν- 

πξφζεζκεο ελίζρπζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ Αγξνηηθψλ Φπιαθψλ. 

• Γπαξθή ελεκέξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θξαηνπκέλσλ γηα ηηο 

εθ ηνπ λφκνπ πξνυπνζέζεηο κεηαγσγήο θαη ην θαζεζηψο 

θξάηεζεο ζηηο Αγξνηηθέο Φπιαθέο. 

• Αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ, ι.ρ κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, 

κε ζθνπφ ηελ πγηή αλάπηπμε θαη απφδνζε ησλ εθηάζεσλ 

ησλ Αγξνηηθψλ Φπιαθψλ αιιά θαη φισλ ησλ δπλαηνηήησλ 

παξαγσγήο, κέζσ ηεο νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο ησλ θξαηνπ- 

κέλσλ, ε νπνία ζα ήηαλ επρήο έξγνλ λα ζπλδπαζηεί θαη κε 

παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζην θαηά- 

ζηεκα ζε κφληκε βάζε ή ζε ηπρφλ ζπλεξγαζία κε ηνλ ΜΑΓΔ. 

• Δηεξεχλεζε ηνπ ελδερνκέλνπ απνδέζκεπζεο ησλ ηηκψλ πψ- 

ιεζεο ησλ παξαγφκελσλ ζηα αγξνηηθά θαηαζηήκαηα πξντφ- 

λησλ θαη αγαζψλ απφ ηελ ηηκή εκπνξίνπ, πξνο δηεπθφιπλζε 

ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ ζε ρακειφηεξε ηηκή. 

• Γπέθηαζε ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξ. 1 πεξίπη. 

γ' ΝΔ 60/2015 ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηα αξηνπνηεία θαη ηα 

(ππάξρνληα) εξγαζηήξηα παξαγσγήο γιπθψλ φισλ ησλ 

αγξνηηθψλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο. 

• Γπέθηαζε ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξ. 1 ΝΔ 60/2015 

ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε εξγαζίαο, θξα- 

ηνπκέλνπο πνπ έρνπλ ππεξβεί ην 70φ έηνο ηεο ειηθίαο. 

Ζδηαίηεξα ζεηηθέο αμηνινγνχληαη νη πξφζθαηεο ξπζκίζεηο ηνπ 

άξζξνπ 41 ηνπ Κ. 4356/2015, ζηνλ βαζκφ πνπ δηεπξχλνληαη 

νη πξνυπνζέζεηο κεηαγσγήο ζηηο αγξνηηθέο θπιαθέο αιιά θαη 

ζηνλ βαζκφ πνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνξείο ηνπ δε- 

κφζηνπ ηνκέα απεπζείαο αλάζεζεο, θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο 

ΡΣΜΖΓΞΠΞΡ ΞΣ ΟΞΚΘΖ Δςήρια Έκθερη 2015 
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πξνκήζεηαο αγαζψλ ή πξντφλησλ, ζε θαηαζηήκαηα θξάηεζεο 

πνπ δηαζέηνπλ αγξνηηθέο ή βηνηερληθέο κνλάδεο εξγαζίαο. 

Ιοάςηρη αμηλίκχμ - ΔΙΙΜ Ιξοίμθξσ 

Μ Οπλήγνξνο θαη απηή ηε ρξνληά επαλέιαβε © ηηο πάγηεο ζέζεηο 

θαη πξνηάζεηο ηνπ γηα πεξηνξηζκφ ηεο θξάηεζεο ησλ αλειίθσλ, 

κε ζπλδπαζκφ αθελφο λνκνζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επηφηεξε 

πνηληθή κεηαρείξηζε ησλ αλειίθσλ γηα ζπγθεθξηκέλα αδηθήκαηα, 

αθεηέξνπ δε ηεο δεκηνπξγίαο δνκψλ κε πξνλνηαθφ / παηδαγσγη- 

θφ ραξαθηήξα θαη δπλαηφηεηα δηαθνξνπνηεκέλεο κεηαρείξηζεο 

ησλ αλειίθσλ αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πνξεία 

ηνπο (ηδίσο κε ηελ πξνψζεζε ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο Ινλάδεο 

Ιέξηκλαο Αλειίθσλ θαη ηελ έκπξαθηε ζηήξημε ηνπ ξφινπ ησλ 

επηκειεηψλ αλειίθσλ). Πέινο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνμηθνεμαξηε- 

κέλσλ αλειίθσλ πνπ δηαπξάηηνπλ αδηθήκαηα ζπλδεδεκέλα κε 

ηε ρξήζε θαη δηαθίλεζε νπζηψλ, δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ζα 

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη λα εθαξκφδεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο 

ζε ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα (βι. «Κνκνζεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο 

πξνηάζεηο»). Μ λένο Κ. 4322/2015 πεξηφξηζε ηελ επηβνιή πνηλη- 

θνχ ζσθξνληζκνχ ζε αλειίθνπο κφλν γηα πεξηπηψζεηο αδηθεκά- 

ησλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο ή 

ηνπ άξζξνπ 336 ΝΗ (βηαζκφο) ελαληίνλ πξνζψπνπ λεφηεξνπ ησλ 

15 εηψλ, θαηάξγεζε ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε γηα φια ηα αδηθήκα- 

ηα πιελ ησλ παξαπάλσ, ελψ παξάιιεια ζπζηάζεθε ζην Ρπνπξ- 

γείν Δηθαηνζχλεο λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή γηα ηε ζχληαμε 

ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηηο Ινλάδεο Ιέξηκλαο Κέσλ, ξπζκίζεηο πνπ ν 

ΓΙΝ εθηηκά φηη θηλνχληαη πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε. © 

Ηαηά ηελ επίζθεςε ζην Γηδηθφ Ηαηάζηεκα Ηξάηεζεο Κέσλ 

(15-18 εηψλ) Ηνξίλζνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015 ©, δηαπη- 

ζηψζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, θνηλή θξάηεζε ππνδίθσλ θαη θαηα- 

δηθαζκέλσλ, κε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη πξνγξακκάησλ λνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, έι- 

ιεηςε ρψξνπ αλαςπρήο, θζνξά ησλ ζηξσκάησλ θ.ά. Γπηζε- 

καίλεηαη φηη ε κε απνκφλσζε ηεο ηνπαιέηαο απφ ην ππφινηπν 

θειί αμηνινγείηαη σο γεγνλφο ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ, απφ 

πιεπξάο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Γπίζεο πξνβιεκαηηθή 

θξίλεηαη ε χπαξμε θαη ρξήζε ζην Ηαηάζηεκα θειηψλ απνκφ- 

λσζεο, ηδίσο σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ρψξσλ γηα αλειίθνπο, αιιά θαη ηε ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε ηνπ 

κέηξνπ κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. 

Ξ Ρσμήγξοξπ ποϊςειμε ρειοά βελςιχςικόμ οσθμίρεχμ 

ρςξ Ιαςάρςημα, ϊπχπ καςάλληλη διαμϊοτχρη και 

ενξπλιρμϊ ςχμ ήδη σπαουϊμςχμ υόοχμ, διαμϊοτχρη 

αίθξσραπ φσυαγχγίαπ και βιβλιξθήκηπ, ξογάμχρη και 

ρσρςημαςική σλξπξίηρη ποξγοαμμάςχμ ρε ρϋμδερη 

με ςημ κξιμϊςηςα, εμίρυσρη και ρςελέυχρη ςξσ ρυξλεί- 

ξσ πξσ σπξλειςξσογξϋρε και σλξπξίηρη ποξγοαμμά- 

ςχμ επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ ρε ρσμεογαρία με ςξμ 

ξικείξ δικηγξοικϊ ρϋλλξγξ. 

Γεμικά Ιαςαρςήμαςα Ιοάςηρηπ 

O ΓΙΝ, θαηά ην έηνο 2015, πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά επηζθέςε- 

σλ / απηνςηψλ ζε Γεληθά Ηαηαζηήκαηα Ηξάηεζεο. Γηδηθφηεξα, 

εθηφο απφ ηηο ηξεηο Αγξνηηθέο Φπιαθέο (Ηαζζάλδξαο, Πίξπλζαο 

θαη Αγηάο, βι. αλσηέξσ), θιηκάθηα ηνπ ΓΙΝ επηζθέθζεθαλ ηα 

Ηαηαζηήκαηα Ηξάηεζεο Ηνκνηελήο ζηηο 25 Ζνπλίνπ, Καππιίνπ 

ζηηο 28 Απξηιίνπ, Ησ ζηηο 24 Ζνπλίνπ θαη αλίσλ (Ηξήηε Ζ) ζηηο 

3 Δεθεκβξίνπ. 

α ποξβλήμαςα πξσ εμςξπίζξμςαι και πάλι είμαι, με- 

ςανϋ άλλχμ, ξ σπεοπληθσρμϊπ ςχμ κοαςξσμέμχμ, ξι 

ελλείφειπ ρε σπξδξμέπ και η παλαιϊςηςα ςχμ εγκαςα- 

ρςάρεχμ, ποξβλήμαςα θέομαμρηπ ςχμ υόοχμ και πα- 

οξυήπ ζερςξϋ μεοξϋ, τθαομέμα και λεοχμέμα ρςοό- 

μαςα και ϋπαονη παοαριςικόμ εμςϊμχμ (κξοιόμ), η 

αμσπαονία ξπξιξσδήπξςε επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμ- 

μαςξπ ή ποξγοάμμαςξπ δημιξσογικήπ δοαρςηοιϊςη- 

ςαπ, η αμσπαονία ποξγοάμμαςξπ απενάοςηρηπ, ελ- 

λείφειπ ρε ενειδικεσμέμξ ποξρχπικϊ, ϊπχπ ιαςοικϊ / 

μξρηλεσςικϊ, και η ελλιπέρςαςη έχπ και αμϋπαοκςη, 

ρε κάπξιεπ πεοιπςόρειπ, ρςελέυχρη ςηπ Ιξιμχμικήπ 

Σπηοερίαπ ςχμ Ιαςαρςημάςχμ. 

Αλ θαη ε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηνλ ππεξπιεζπζκφ ησλ θξα- 

ηνπκέλσλ παξνπζηάδεηαη βειηησκέλε ζε ζρέζε κε πξνεγνχ- 

κελεο ρξνληέο, σζηφζν θαη πάιη ζε ζπγθεθξηκέλα Ηαηαζηή- 

καηα παξακέλεη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή. αξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ην Ηαηάζηεκα Ηξάηεζεο Καππιίνπ, φπνπ 

212 άηνκα αλαγθάδνληαη λα θνηκνχληαη ζην πάησκα ζε ζηξψ- 

καηα, ηα νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ηνπνζεηνχληαη 

ζε ππεξπςσκέλν ζεκείν, ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε θίλεζε. 

Ε ίδηα θαηάζηαζε παξνπζηάδεηαη θαη ζην Ηαηάζηεκα Ηξάηε- 

ζεο Ησ, φπνπ θξαηνχκελνη, εθηφο απφ ην πάησκα, θάησ απφ 

ηα θξεβάηηα, θνηκνχληαη αθφκε θαη ζηελ νξνθή (ηαβάλη) ησλ 

ηνπαιεηψλ εληφο ησλ ζαιάκσλ, εηθφλα πνπ νπδέπνηε είρε 

αληηθξίζεη ν Οπλήγνξνο κέρξη ηφηε ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο, 

θαη απνθαιχπηεη κε ηνλ πην δξακαηηθφ ηξφπν ην πξφβιεκα 

ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζηεξνχληαη ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπο. Μ ΓΙΝ δήηεζε κε έγγξαθν πξνο ην Ρπνπξ- 

γείν Δηθαηνζχλεο λα επηδεηρζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα. Ήδε απφ ην 

ππ' αξηζκ. πξση. 86847/26.11.2015 απαληεηηθφ έγγξαθν ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Αληεγθιεκαηηθήο Ννιηηηθήο πξνθχπηεη φηη 

ζηηο 16.11.2015 ν αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ είρε κεησζεί ζε 

137 άηνκα, ελψ ηελ 1ε Δεθεκβξίνπ, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα, 

αλαξηεκέλα ζην δηαδίθηπν, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Ρπνπξ- 

γείνπ Δηθαηνζχλεο, ν αξηζκφο απηφο ήηαλ 113 άηνκα. Οεκεηψ- 

λεηαη φηη νη πξνβιεπφκελεο γηα ην θαηάζηεκα ζέζεηο είλαη 45. 

Γπίζεο, ζην Ηαηάζηεκα Ηξάηεζεο Ηνκνηελήο εμ αλάγθεο ρξε- 

ζηκνπνηείηαη ν ρψξνο ησλ πεηζαξρηθψλ θειηψλ, ζηεξνχκελνο 

θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη εμαεξηζκνχ, σο ρψξνο θαλνληθήο θαη 

ζπλήζνπο δηακνλήο θξαηνπκέλσλ (θαη κάιηζηα θαη' επηζπκία 

ηνπο), ιφγσ ηνπ ζπλσζηηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ ζηνπο ινη- 

πνχο ζαιάκνπο θαη ζηα θειηά. Πν Ηαηάζηεκα Ηξάηεζεο αλί- 

σλ (Ηξήηε Ζ) είλαη θαηλνχξγην θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θηιν- 

μελίαο ππφ πνιχ θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαη ππνδνκέο κεγάινπ 

αξηζκνχ θξαηνπκέλσλ, σζηφζν αληηκεησπίδεη πξφβιεκα κε 

ηε ζηειέρσζε ζε πξνζσπηθφ, θαη κέρξη ζηηγκήο θάπνηεο πηέ- 
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ξπγεο παξακέλνπλ θιεηζηέο. Ζδηαίηεξν πξνβιεκαηηζκφ, ηέινο, 

πξνθαιεί ε έιιεηςε πξφβιεςεο ρψξσλ άζιεζεο θαη ζρεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ άζιεζεο, ρψξσλ/ζέζεσλ εξγαζίαο (π.ρ. εξγαζηή- 

ξηα, ζηδεξνπξγείν - μπινπξγείν θ.ιπ.) θαη ινηπψλ ρψξσλ εθηφ- 

λσζεο θαη ελαζρφιεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ. 

Δπιμέοξσπ ζηςήμαςα ρχτοξμιρςικξύ εμδιατέοξμςξπ 

Στ' ϊοξμ απϊλσρη 

Πν πξφβιεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαθαηλφκελε αδπλα- 

κία ηνπ θξάηνπο λα αληεπεμέιζεη νηθνλνκηθά ζηελ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα δηαζθάιηζε αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ησλ 

θξαηνπκέλσλ, θαίλεηαη λα είλαη ε βαζηθή παξάκεηξνο ε νπνία 

έρεη θαζνξίζεη θαη ζπλερίδεη λα θαζνξίδεη ηελ εμέιημε, ηελ εξ- 

κελεία θαη ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηεο πθ' φξνλ 

απφιπζεο ζηε ρψξα καο θαη εληέιεη εθιακβάλεηαη, απφ φινπο 

ηνπο εκπιεθνκέλνπο, σο νηνλεί «ράξε», απνγπκλψλνληαο ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ην ζσθξνληζηηθφ ηνπ πεξηερφκελν. αξαθηε- 

ξηζηηθή είλαη ε δηάηαμε πνπ εηζήρζε γηα ηνλ επεξγεηηθφ ππνιν- 

γηζκφ ηεο πνηλήο ησλ πνηληθψλ θξαηνπκέλσλ ζηα αζηπλνκηθά 

θξαηεηήξηα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ. 4322/2015. Ε ελ ιφγσ δηάηα- 

με κπνξεί κελ λα ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ άξζε ηεο ζπγθε- 

θξηκέλεο δπζκελνχο ζπλέπεηαο, σζηφζν ε λνκνηερληθή ζέζε 

ηεο ζην άξζξν 105 ΝΗ εγθπκνλεί θηλδχλνπο λνκηκνπνίεζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζε πεξίπησζε επαλεκθάληζήο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη 

είλαη πιένλ εμνπιηζκέλν κε λνκνζεηηθφ έξεηζκα. 

Ε εκπεηξία ηνπ Οπλεγφξνπ έρεη θαηαδείμεη ηα ρξφληα πξνβιήκα- 

ηα σο πξνο ην έιιεηκκα παξερφκελσλ επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο 

θαη εξγαζίαο θαη ελ γέλεη πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ είζνδν ησλ θξα- 

ηνπκέλσλ, κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο, ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

θαηλφκελν ην νπνίν δηνγθψζεθε ηδηαηηέξσο ηα ηειεπηαία έηε. 

Πν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηαγεγξακκέλεο απφ 

ηνλ Οπλήγνξν ειιείςεηο ή αθφκε θαη ηελ πιήξε απνπζία ηεο 

θνηλσληθήο ππεξεζίαο θαη ινηπνχ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

αιιά θαη ηελ χπαξμε ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ ππνηξφπσλ, θαηαδεη- 

θλχεη φηη νη ζεκαληηθνί ζηφρνη ηνπ ζεζκνχ ηεο πθ' φξνλ απφ- 

ιπζεο κάιινλ δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηνπο ηππηθνχο 

φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη θαη επηβάιινληαη απφ ηα δηθαζηήξηα, 

φπσο απιψο ε απαγφξεπζε εμφδνπ απφ ηε ρψξα ή ε παξνπζία 

ζε αζηπλνκηθφ ηκήκα. 

Ξ ΔΛΟ έυει εμταςικά ςξμίρει ςημ αμάγκη για ςημ, καςά 

ποξςεοαιϊςηςα, θχοάκιρη ςηπ κξιμχμικήπ σπηοερίαπ 

ςχμ τσλακόμ, ϊρξμ ατξοά ςημ επάοκεια ςξσ ποξρχ- 

πικξϋ αλλά και ςημ ξογάμχρή ςηπ, ςημ ςευμική και 

σλική σπξρςήοινή ςηπ ποξπ ςημ καςεϋθσμρη ςηπ πα- 

οξυήπ ξσριαρςικήπ ρσμδοξμήπ, καςά ςξ ρςάδιξ λίγξ 

ποιμ απϊ ςη υξοήγηρη ςηπ στ' ϊοξμ απϊλσρηπ αλλά 

και μεςά ςη υξοήγηρη ασςήπ, ρε ρσμεογαρία με ρσγκε- 

κοιμέμξσπ κοαςικξϋπ τξοείπ, επιτξοςιρμέμξσπ με ςξ 

έογξ ασςϊ. 

 

Υξοήγηρη ςακςικόμ αδειόμ ρε πεοιπςόρειπ 

σπϊςοξπχμ κοαςξσμέμχμ 

ζνλ αθνξά ην δήηεκα ρνξήγεζεο ησλ ηαθηηθψλ αδεηψλ ζε 

πεξηπηψζεηο ππφηξνπσλ θξαηνπκέλσλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ζεζκνζέηεζεο πξνεγνχκελεο γλψ- 

κεο επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ πξνο ηνχην αιιά θαη πξφ- 

βιεςεο εηδηθψλ φξσλ ρνξήγεζεο ηεο ηαθηηθήο άδεηαο, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο επίβιεςεο ηνπ θξαηνπκέλνπ, κε ζηφρν πάληα 

ηελ νκαιή επαλέληαμε. Ε ελ ιφγσ πξφηαζε έρεη ήδε θαηαηε- 

ζεί ζηελ αξκφδηα λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή, ζην πιαίζην 

επεμεξγαζίαο ζρεδίνπ λένπ Οσθξνληζηηθνχ Ηψδηθα. 

Δσμαςϊςηςα ποξρτσγήπ μέλξσπ ςξσ Ρσμβξσλίξσ 

ςηπ Τσλακήπ, καςά ςηπ απϊταρηπ υξοήγηρηπ άδειαπ 

(άοθοξ 55 παοάγο. 3 Ρχτοξμιρςικξϋ Ιόδικα) 

Ιε ηνλ Κ. 3772/2009 ζεζπίζηεθε ε δπλαηφηεηα ηνπ Γηζαγγε- 

ιέα πνπ ζπκκεηέρεη σο κέινο ζην Οπκβνχιην ηεο Φπιαθήο λα 

αζθήζεη ην έλδηθν κέζν ηεο πξνζθπγήο, κέζα ζε πξνζεζκία 5 

εκεξψλ (απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ζηε ιήςε 

ηεο νπνίαο ζπκκεηείρε) ζην αξκφδην Οπκβνχιην Νιεκκειεην- 

δηθψλ, ζε πεξίπησζε κεηνςεθίαο ηνπ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίε- 

ζε αηηήκαηνο ρνξήγεζεο άδεηαο. Ε ελ ιφγσ πξφβιεςε κνηάδεη 

λα κε ζπλάδεη θαηαξρήλ κε ζεκειηψδεηο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, θαζψο κάιινλ πξνζηδηάδεη ζηνλ 

ραξαθηήξα λνκνζεηηθά επηβαιιφκελεο «ελδνζηξεθνχο δί- 

θεο». Ηαη ηνχην κε νξαηφ, ζρεδφλ βέβαην, ηνλ θίλδπλν ηεο θαηά 

θαλφλα νξηζηηθήο θαη ακεηάθιεηεο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο 

πνπ είρε αξρηθά γίλεη θαηά πιεηνςεθία δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ 

εκπεηξία ηνπ Οπλεγφξνπ, ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο ζρεηηθψλ 

αλαθνξψλ, αιιά θαη απφ ζπδεηήζεηο κε θξαηνχκελνπο θαη 

κέιε Δηνηθήζεσλ Ηαηαζηεκάησλ. Μ Οπλήγνξνο δελ ακθηζβε- 

ηεί ηα παξερφκελα ερέγγπα ηεο δηθαζηηθήο θξίζεο κε ηελ νπνία 

εληέιεη πεξηβάιιεηαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε θξίζε πεξί ηεο 

ρνξήγεζεο ηαθηηθήο άδεηαο θαη αληηιακβάλεηαη επίζεο ηνπο 

ηπρφλ ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο πξνζηαζίαο ππέξηεξνπ δεκφ- 

ζηνπ ζπκθέξνληνο, πνπ θαίλεηαη λα επέβαιαλ ηελ ελ ιφγσ λν- 

κνζεηηθή πξφβιεςε. 

 

Ωρςϊρξ, και με ςημ ειδική επιρήμαμρη ϊςι ςξ πεοιευϊ- 

μεμξ ςηπ μξμιμϊςηςαπ ςηπ πξιμικήπ καςαρςξλήπ ποέ- 

πει μα καςαμξείςαι σπϊ δικαιξκοαςικϊ, τιλελεϋθεοξ 

και αμθοχπιρςικϊ ποίρμα, θεχοεί ϊςι η εμ λϊγχ διάςα- 

νη υοήζει επαμενέςαρηπ. 

Οην ζεκείν απηφ, θξίζηκε αλαδεηθλχεηαη ε κειέηε θαη αμηνιφγε- 

ζε ηεο δπλαηφηεηαο ελεξγνπνίεζεο ηεο λνκνζεηηθά πξνβιεπφ- 

κελεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δηθαζηεξίσλ Γθηέιεζεο Ννηλψλ. 

ξνικξεναοςημέμα άςξμα πξσ ρςεοξϋμςαι 

ςηπ ελεσθεοίαπ ςξσπ 

Ηνκβηθήο ζεκαζίαο αλαδεηθλχεηαη ε κέξηκλα γηα ηελ νξζή 

εθαξκνγή ησλ ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ έθηηζεο πνηλήο ζηηο πε- 
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ξηπηψζεηο απηέο, πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο 

ζην ζχλνιφ ηνπο ησλ λέσλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ. 4322/2015, 

θαζψο θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ε άκεζε ιεη- 

ηνπξγία ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 

απεμάξηεζεο ζε φια ηα Ηαηαζηήκαηα Ηξάηεζεο ηεο ρψξαο, κε 

ζηφρν ηελ απνθιεηζηηθή ιεηηνπξγία ζεξαπεπηηθψλ ή εηδηθψλ θα- 

ηαζηεκάησλ θξάηεζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. Οεκαληηθή εμέιημε, 

ζην ζεκείν απηφ, απνηειεί ε ιεηηνπξγία εληφο ηνπ έηνπο Ινλάδαο 

Απεμάξηεζεο ζην Ηαηάζηεκα Ηξάηεζεο Δηαβαηψλ. Νξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε, ηεο νξζνινγηθήο θαη αμηνπξεπνχο κεηαρείξηζεο 

ησλ ηνμηθνεμαξηεκέλσλ θξαηνπκέλσλ ηεο ρψξαο, ν ΓΙΝ ηνλίδεη 

φηη επείγνπζα αλαδεηθλχεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε αλαγθαηφηεηα άκε- 

ζεο απνπεξάησζεο ηεο κνλάδαο απεμάξηεζεο ζην Αγξνηηθφ Ηα- 

ηάζηεκα Ηξάηεζεο Ηαζζάλδξαο. 

Ιαςάρςημα Ιοάςηρηπ οίπξληπ 

Μ ΓΙΝ εκκέλεη (βι. Ετήσια Έκθεση 2014, ζ. 158) ζηελ απφιπηε 

αλα- 

γθαηφηεηα γηα ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ 

θξαηνπκέλσλ ζην Ηαηάζηεκα Ηξάηεζεο Πξίπνιεο, ελψ ζα παξα- 

θνινπζήζεη ηελ πινπνίεζε ηεο δηαβεβαίσζεο ηνπ Ρπνπξγείνπ 

Δηθαηνζχλεο γηα κεηαθνξά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ θξαηνπκέλσλ ζε 

ζρεηηθή πηέξπγα ζην Ηαηάζηεκα Ηξάηεζεο Γξεβελψλ, αιιά θαη 

ηελ πξνζθνξφηεηα ηνπ κέηξνπ γηα ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

ΔΘΞΘΙΖΘΙΖ ΙΠΑΖΡΖ ΑΚΚΞΔΑΟΩΜ 

Πν δήηεκα ηεο δηνηθεηηθήο θξάηεζεο ησλ αιινδαπψλ έρεη ηδη- 

αηηέξσο θαη επαλεηιεκκέλσο απαζρνιήζεη ηνλ Οπλήγνξν ζην 

παξειζφλ, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα αιιά θαη ηηο ζπλζή- 

θεο θξάηεζεο. Πν 2015 δηαθάλεθε ε βνχιεζε ηεο Ννιηηείαο 

λα πηνζεηήζεη κία πξνζέγγηζε ζχκθσλε κε ηηο επηηαγέο ηνπ 

εζληθνχ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ, φζνλ αθνξά ι.ρ. ηε δηάξθεηα 

ηεο θξάηεζεο. αξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ άξ- 

ζξνπ 18 Κ. 4332/2015, φπσο εμεηδηθεχηεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. 

1604/15/1423412/10.8.2015 δηαηαγή ηνπ Αξρεγείνπ ΓΘΑΟ, 

κε ηελ νπνία πηνζεηήζεθε πξφηαζε ηνπ Οπλεγφξνπ ζρεηηθά 

κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ελφο ζαθνχο, πξνζηαηεπηηθνχ θαη 

ξεαιηζηηθνχ πιαηζίνπ αλαβνιήο απνκάθξπλζεο, γηα ηα πξφζσ- 

πα ησλ νπνίσλ ε απνκάθξπλζε είλαη αλέθηθηε. Οπγθεθξηκέλα, 

επξφθεηην γηα αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαλ, πιένλ ηεο Οπξί- 

αο, απφ ηελ Γξπζξαία, ηε Ονκαιία, ηελ Ναιαηζηίλε, ηε Ιηαλκάξ 

θαη ηε Ιαπξηηαλία. Ναξεκθεξή κεηαρείξηζε επηθχιαμε ε Νν- 

ιηηεία, εληφο ηνπ έηνπο 2015, γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ Ζξάθ, δπλά- 

κεη ηεο ππ' αξηζκ. 1604/15/2189144/30.11.2015 δηαηαγήο ηεο 

ΓΘΑΟ (βι. «Γπηζηξνθέο αιινδαπψλ»), θαζψο έπαςε λα ηζρχεη 

ελ ηνηο πξάγκαζη, έζησ θαη ρσξίο ξεηή αλάθιεζή ηεο, ε ππ' 

αξηζκ. 71778/14/482251/22.3.2014 δηαηαγή πνπ είρε εθδνζεί 

θαη' εθαξκνγή ηεο ππ' αξηζκ. 4000/4/5-62/28.2.2014 ΡΑ θαη ηεο 

Γλσκνδφηεζεο 44/2014 ΚΟΗ πεξί θξάηεζεο θαηά γεληθεπκέλν 

ηξφπν γηα 18 κήλεο. Ε λέα απηή πνιηηηθή θαίλεηαη λα νδήγεζε 

ζε θαηαξρήλ κεγάιε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηνηθεηηθά θξα- 

ηνπκέλσλ αιινδαπψλ, ηφζν ζε θέληξα θξάηεζεο φζν θαη ζε 

αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα. 

Τζηφζν, ε δηνηθεηηθή θξάηεζε αιινδαπψλ παξακέλεη θξίζηκν 

πεδίν κε αδηαπξαγκάηεπην δεηνχκελν ηε λνκηκφηεηα ηεο θξάηε- 

ζεο (δεδνκέλνπ φηη ηπρφλ έιιεηςε λφκηκνπ εξείζκαηνο ζηέξεζεο 

ηεο ειεπζεξίαο ζπληζηά άλεπ εηέξνπ θαη κε ακάρεην ηξφπν επ- 

ζεία παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο βαζαληζηεξίσλ), ηε δηαζθά- 

ιηζε αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ, ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ επξεία 

πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ ηεο θξάηεζεο κέηξσλ αιιά θαη ηελ εμα- 

ηνκηθεπκέλε θξίζε γηα ηελ επηβνιή ηνπ κέηξνπ αιιά θαη ηε δηάξ- 

θεηά ηνπ. Πν δήηεκα απηφ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηνλ Οπλήγνξν, 

ππφ ην θσο ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε 

ηδηαίηεξα κεγάινπ αξηζκνχ κεηθηψλ (πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλα- 

ζηεπηηθψλ) ξνψλ θαη πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο νξηζηηθήο εμάιεηςεο ηνπ 

επαλαιακβαλφκελνπ θαηλνκέλνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη ην κέηξν 

ηεο θξάηεζεο σο ζπγθπξηαθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο ησλ κεηθηψλ 

ξνψλ αιιά θαη σο αληηζηάζκηζκα ηεο, κέρξη ζήκεξα, δηαπηζηνχ- 

κελεο αδπλακίαο εθαξκνγήο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πεξί Νξψηεο 

Ρπνδνρήο (βι. «Νξνζθπγηθφ δήηεκα θαη κεηαλάζηεπζε» θαη «Γπη- 

ζηξνθέο αιινδαπψλ»). Οην πιαίζην απηφ ν ΓΙΝ εμαθνινπζεί λα 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ηελ νινζρεξή δηαθνπή ηεο πξαθηηθήο ηεο 

δηνηθεηηθήο θξάηεζεο ησλ αιινδαπψλ ζε ρψξνπο αζηπλνκηθψλ 

ηκεκάησλ, ζχκθσλα θαη κε ηε ζρεηηθή δέζκεπζε ηεο ΓΘΑΟ, κε 

έγγξαθφ ηεο πξνο ηνλ Οπλήγνξν (βι. Ετήσια Έκθεση 2014, ζ. 

185). 

Ζδηαίηεξε αλεζπρία πξνθάιεζε ην θαηλφκελν ηεο παξακνλήο 

κεγάινπ αξηζκνχ παξάηππα εηζεξρφκελσλ αιινδαπψλ, πξν- 

θεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ ζε πξφρεηξα νξηζζέληεο πξνο ηνχην 

ρψξνπο, νη νπνίνη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, δελ επνπηεχνληαη 

απφ θξαηηθφ θνξέα (ι.ρ. μελνδνρείν "Captain Elias" Ησ, πεξηνρή 

Ηαξά Πεπέ Θέζβνπ, «Βίια Άξηεκηο» Θέξνπ). Πν θαηλφκελν απηφ 

θνξπθψζεθε ζην πιαίζην ηεο αζξφαο εηζφδνπ ζηε ρψξα κεη- 

θηψλ ξνψλ αιινδαπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη 

παξακέλεη κέρξη ζήκεξα αλεζπρεηηθφ @. Ε θαηάζηαζε απηή 

νδήγεζε ζην θαηλφκελν κηαο θαηλνθαλνχο θαηεγνξίαο αιινδα- 

πψλ, πξνζψπσλ ζε κηα κεηέσξε θαηάζηαζε, πνπ επιφγσο πξν- 

ζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζε de facto νκεξία παξά ζε Νξψηε Ρπνδν- 

ρή Αιινδαπψλ, πξάγκα πνπ απαηηεί άκεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα 

αληηκεηψπηζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. 

Έκθαζε δφζεθε, θαη εληφο ηνπ έηνπο 2015, ζηηο πεξηπηψζεηο 

αζζελψλ αιινδαπψλ ππφ δηνηθεηηθή θξάηεζε. 

 

Ρε ρυεςική παοέμβαρή ςξσ, ξ Ρσμήγξοξπ επιρήμαμε ϊςι 

η κοάςηρη, χπ ξ επαυθέρςεοξπ πεοιξοιρμϊπ ςηπ ελεσθε- 

οίαπ, ποέπει μα απξςελεί ςημ εναίοερη ϊςαμ δεμ μπξοξϋμ 

μα επιβληθξϋμ εμαλλακςικά μέςοα. ϊμιρε επίρηπ ϊςι η 

διξικηςική κοάςηρη αμθοόπχμ, με ρξβαοά ποξβλήμαςα 

σγείαπ, ρε ρσμθήκεπ ξσριαρςικήπ απξσρίαπ ξπξιαρδή- 

πξςε σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ και θεοαπεσςικήπ αγχ- 

γήπ, παοίρςαςαι αρσμβίβαρςη με ςιπ διαςάνειπ ςξσ διε- 

θμξϋπ και εθμικξϋ δικαίξσ, είμαι δε αμςίθεςη ρςημ αουή 

ςηπ αμαλξγικϊςηςαπ ςχμ ρςεοηςικόμ ςηπ ελεσθεοίαπ μέ- 

ςοχμ (άοθοξ 5 παοάγο. 3 Ρσμςάγμαςξπ, άοθοξ 5 ΔΡΔΑ). 

Ρε κάθε πεοίπςχρη, η παϋρη ςηπ κοάςηρηπ ςχμ αλλξ- 

δαπόμ θα ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ παοαπξμπή ρε 

καςάλληλη δξμή, ποξπ ςξμ ρκξπϊ ςηπ απξςελερμαςικήπ 

αμςιμεςόπιρηπ ςξσ αμςίρςξιυξσ ποξβλήμαςξπ σγείαπ. 
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Υώοξι Ιοάςηρηπ Αλλξδαπώμ 

Πελ 3ε Ιαξηίνπ, ηελ 29ε Απξηιίνπ θαη ηελ 23ε Ζνπλίνπ 2015, 

θιηκάθηα ηνπ ΓΙΝ επηζθέθζεθαλ ηα Νξναλαρσξεζηαθά Ηέ- 

ληξα ηεο νδνχ Νέηξνπ Ξάιιε, Ηνξίλζνπ θαη Ναξαλεζηίνπ 

Δξάκαο, αληίζηνηρα. Ιε ηελ εηδηθή επηζήκαλζε ηεο ζεκαληη- 

θήο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ, θνηλέο ήηαλ νη 

δηαπηζηψζεηο γηα ηελ απνπζία ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαι- 

ςεο θαη ηελ ηφηε επηθείκελε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ, ςπρνιφγσλ θαη δηεξκελέσλ. Οηελ πεξίπησζε ηεο 

Ηνξίλζνπ θαη ηεο Νέηξνπ Ξάιιε έληνλα αλαδείρζεθε ε ειιηπήο 

θαζαξηφηεηα, ην έιιεηκκα ελεκέξσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ ζρε- 

ηηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη πνξεία 

ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, αιιά θαη ε έιιεηςε εηδψλ ξνπρηζκνχ θαη 

πξνζσπηθήο πγηεηλήο. 

Πε 16ε Ζνπλίνπ θιηκάθην ηνπ ΓΙΝ επηζθέθζεθε ηε Θέζβν θαη ηνπο 

ρψξνπο παξακνλήο θαη θξάηεζεο ησλ αιινδαπψλ πξνο νιν- 

θιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο απφ ηελ ΓΘΑΟ © Ορεηη- 

θή ήηαλ θαη ε επίζθεςε, ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, θιηκαθίνπ 

ηνπ ΓΙΝ ζηελ Ησ © θαη ηε Θέξν © Γηδηθφηεξα, ην θιηκάθην 

επηζθέθζεθε ην Νξναλαρσξεζηαθφ Ηέληξν Ηξάηεζεο Ιφξηαο 

Θέζβνπ, ην νπνίν σζηφζν ιεηηνπξγεί σο Ηέληξν Παπηνπνίε- 

ζεο Ζζαγέλεηαο απφ ηελ ΓΘΑΟ. Μ ελ ιφγσ ρψξνο παξνπζηάδεη 

ζσξεία ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ιφγσ ηεο πξνρεηξφηεηαο ηεο 

θαηαζθεπήο. Οεκαληηθέο είλαη νη ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ θαζα- 

ξηζκνχ, θιίλεο, θιηλνζθεπάζκαηα θαη είδε θαζαξηζκνχ, πνπ ζπ- 

λεπάγνληαη ειιηπέζηαηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη πξνθαλή ππν- 

βάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ παξακνλήο. Γπίζεο, ηελ 24ε Ζνπλίνπ 

θαη ζην πξναλαθεξζέλ πιαίζην, θιηκάθην ηνπ ΓΙΝ επηζθέθζε- 

θε ηνπο ρψξνπο θξάηεζεο ηνπ ΑΠ Θέξνπ, νη νπνίνη παξνπζηά- 

δνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη ρξεηάδνληαη άκεζα επηζθεπέο 

θαη θαζαξηζκφ, γεγνλφο πνπ ηνπο θαζηζηά αθαηάιιεινπο αθφ- 

κε θαη γηα πξνζσξηλή θηινμελία. Γπίζεο, εγθπκνλνχληαη θίλδπ- 

λνη γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αιινδαπψλ αιιά θαη 

ησλ ίδησλ ησλ αζηπλνκηθψλ. 

Πελ 29ε Ιαΐνπ, ηελ 21ε Μθησβξίνπ θαη ηε 16ε Κνεκβξίνπ, θιη- 

κάθηα ηνπ ΓΙΝ πξαγκαηνπνίεζαλ επηζθέςεηο ζηα ΑΠ Καππιίνπ, 

ζην Πκήκα Ιεηαγσγψλ ηεο Ρπνδηεχζπλζεο Ιεηαγσγψλ Δηθα- 

ζηεξίσλ Θεζζαινλίθεο θαη Δηεχζπλζε Αιινδαπψλ Θεζζαιν- 

λίθεο, θαζψο θαη ζην Πκήκα Δίσμεο «Θαζξνκεηαλάζηεπζεο» 

Θεζζαινλίθεο (φπνπ θξαηνχληαη αιινδαπέο γπλαίθεο) θαη ζην 

Πκήκα Δίσμεο «Θαζξνκεηαλάζηεπζεο» Ιπγδνλίαο (φπνπ βξί- 

ζθνληαη αλήιηθνη αιινδαπνί, ππφ «πξνζηαηεπηηθή θχιαμε»), 

αληίζηνηρα. Ηνηλή δηαπίζησζε είλαη φηη δελ παξαηεξείηαη πιένλ 

ππέξβαζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο, ελψ ε παξακνλή ζηνπο ελ ιφγσ 

ρψξνπο δελ είρε κεγάιε δηάξθεηα (νιηγνήκεξε ζηηο πεξηζζφηε- 

ξεο πεξηπηψζεηο). 

 

Ξι ρσμθήκεπ κοάςηρηπ, χρςϊρξ, παοαμέμξσμ ποξ- 

βλημαςικέπ και δεμ ρσμάδξσμ με ςα αμεκςά ϊοια 

ανιξποεπξϋπ διαβίχρηπ ρε υόοξ κοάςηρηπ. Ξι αμϋ- 

παοκςξι υόοξι ποξασλιρμξϋ, η μη ποϊρβαρη ρςξμ κα- 

θαοϊ αέοα και ςξμ αμξικςϊ ξσοαμϊ, η έλλειφη τσρικξϋ 

 

τχςϊπ εμςϊπ ςχμ υόοχμ, η αμεπαοκήπ καθαοιϊςηςα, 

η έλλειφη ειδόμ σγιειμήπ και η ελλιπήπ ιαςοξταομα- 

κεσςική πεοίθαλφη πξσ παοαςηοείςαι ρυεδϊμ ρςξ ρϋ- 

μξλξ ςχμ εμ λϊγχ υόοχμ ενακξλξσθξϋμ μα πλήςςξσμ 

ξσριχδόπ θεμελιόδη δικαιόμαςα ςχμ κοαςξσμέμχμ 

(ιδίχπ αμηλίκχμ), ακϊμη και ρςημ πεοίπςχρη ξλιγξή- 

μεοηπ παοαμξμήπ. 

ΦΣΥΘΑΠΘΙΞΡ ΔΓΙΚΔΘΡΛΞΡ 

H πνιπεπίπεδε θξίζε θαη ε παξαηεηακέλε χθεζε έρνπλ θαζν- 

ξηζηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν ζηελ αχμεζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξα- 

ρψλ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, ηδηαίηεξα ηεο θαηάζιηςεο θαη ησλ 

απηνθηνληθψλ ηάζεσλ, φζν θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αηηήκαηνο γηα 

ςπρηαηξηθή θαη ςπρνινγηθή ζπλδξνκή, ελψ ηαπηφρξνλα ζπληε- 

ιείηαη ε απνδφκεζε, ιφγσ ππνρξεκαηνδφηεζεο, ηνπ δεκφζηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Ηαηά ζπλέπεηα, 

νη κείδνλεο πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη απέλαληη ζηνπο εηαίξνπο 

ηνπ ρψξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο κεηέσξεο ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο νθείινπλ λα έρνπλ ραξαθηήξα «πξφιεςεο» 

ελάληηα: 

• ζηνλ απνθιεηζκφ ή ηελ ππνβάζκηζε ηεο ςπρηθήο πγείαο απφ 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο επξχηε- 

ξεο πνιηηηθήο ηεο πγείαο 

• ζηνλ πεξαηηέξσ θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηελ απνδπλάκσζε ηνπ 

δηθηχνπ ησλ δνκψλ ςπρηθήο πγείαο 

• ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο ςπρη- 

θήο πγείαο. 

O Οπλήγνξνο έρεη επαλεηιεκκέλσο εμεηάζεη αλαθνξέο, νη 

νπνίεο ζίγνπλ δεηήκαηα παξαβίαζεο δηθαησκάησλ ησλ ςπρη- 

θά παζρφλησλ, θαη έρεη εθζέζεη αλαιπηηθά ηηο θνηλσληθέο θαη 

λνκηθέο δηαζηάζεηο ησλ ζεκάησλ απηψλ, δεδνκέλνπ φηη δηα- 

θπβεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ 

θνηλσληθή επαλέληαμε, ελψ ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα βξί- 

ζθνληαη ζε λνκηθή θαη πξαγκαηηθή αδπλακία λα πξναζπίζνπλ 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Ξ Ρσμήγξοξπ έυει επιρημάμει ϊςι η καςαδίκη ςηπ Δλλά- 

δαπ απϊ ςξ Δσοχπαψκϊ Δικαρςήοιξ Δικαιχμάςχμ ςξσ 

Αμθοόπξσ (σπϊθερη «Βεμιϊπ καςά Δλλάδαπ», 2011) 

ρυεςικά με ςξμ αμαγκαρςικϊ εγκλειρμϊ αρθεμξϋπ ρε 

φσυιαςοική κλιμική, επιβάλλει ςημ άμερη λήφη μέ- 

ςοχμ για ςη διαρτάλιρη ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμά- 

ςχμ ςχμ φσυικά αρθεμόμ. Δπιπλέξμ, η καςαδικαρςική 

απϊταρη λϊγχ παοαβίαρηπ ςξσ άοθοξσ 5 ςηπ ΔΡΔΑ 

ρσμιρςά ποϊκληρη για ςιπ δικαρςικέπ και ειραγγελικέπ 

αουέπ ςηπ υόοαπ. 

Πν Δηθαζηήξην παξαπέκπεη ξεηά ζε θείκελα ηνπ Οπλεγφξνπ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ 

Γιιάδα. Αληίζηνηρεο ππνζέζεηο έρνπλ απαζρνιήζεη θαη' επαλά- 
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ιεςε ηνλ Οπλήγνξν, φπσο ζε πεξηπηψζεηο αθνχζηαο εμέηαζεο 

θαη λνζειείαο ζε ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν (2004) ©, ελψ ην 

2007 δηελεξγήζεθε απηεπάγγειηε έξεπλα γηα ηελ αθνχζηα λνζε- 

ιεία ςπρηθά αζζελψλ © Ιε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ, ν Οπλήγνξνο 

πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη ηηο παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ςπρηθά αζζελψλ θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

Δπζηπρψο, ε αληαπφθξηζε δελ ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή. Οχκθσλα 

κε πφξηζκα ηνπ Οπλεγφξνπ γηα ηε θχιαμε πνηληθψο αθαηαιφγη- 

ζησλ αηφκσλ ζε ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία (2005) © ε λνζειεία 

ησλ αζζελψλ παξεκπνδίδεηαη απφ ην έξγν ηεο θχιαμεο. 

Ζ αμςίταρη αμάμερα ρςη τσλακςική και ρςη θεοα- 

πεσςική αμςιμεςόπιρη ςχμ ακαςαλϊγιρςχμ αρθεμόμ 

είμαι εγγεμήπ ρςιπ πεοιπςόρειπ εταομξγήπ ςξσ μέ- 

ςοξσ αρταλείαπ ςχμ άοθοχμ 69 και 70 ςξσ Οξιμικξϋ 

Ιόδικα. ξ μα αμαςίθεςαι ρςιπ φσυιαςοικέπ μξμάδεπ 

η τϋλανη ακαςαλϊγιρςχμ «εγκλημαςιόμ» απξςελεί 

μξμικϊ παοάδξνξ και καθιρςά επιςακςική ςημ επενεο- 

γαρία εμϊπ ειδικξϋ πλαιρίξσ μξρηλείαπ ςχμ ακαςαλϊ- 

γιρςχμ αςϊμχμ απϊ ςα ρσμαομϊδια Σπξσογεία Σγείαπ 

και Δικαιξρϋμηπ. 

Δπιρκέφειπ - Ασςξφίεπ 

Μ Οπλήγνξνο πξνέβε, ζηηο 11 Δεθεκβξίνπ, ζε δηελέξγεηα επί- 

ζθεςεο - απηνςίαο ζην Σπρηαηξηθφ Κνζνθνκείν Αηηηθήο (ΣΚΑ 

- Δαθλί) ζε ζπλέρεηα ησλ ζρεηηθψλ πνξηζκάησλ ηεο Αξρήο, θα- 

ζψο θαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΓΙΝ. Μη 6 ζάλαηνη 

λνζειεπνκέλσλ θαηά ην 2014-2015 (απηνθηνλία 19.6.2014, 

αλζξσπνθηνλία απφ θαζεισκέλν αζζελή θαηά άιινπ θαζε- 

ισκέλνπ επί θιίλε ζπλαζζελνχο 17.5.2015, εκπξεζκφο θαη ζά- 

λαηνο 3 αζζελψλ 4.9.2015, ζάλαηνο αθνπζίσο λνζειεπφκελνπ 

ν νπνίνο απνπεηξάζεθε απηνθηνλία, δηέθπγε ηνπ ρψξνπ ηνπ 

ςπρηαηξείνπ θαη βξέζεθε λεθξφο έμσ απφ απηφλ 24.9.2015), 

θαζψο θαη νη επαλεηιεκκέλεο αλαθνξέο πξνο ηνλ Οπλήγνξν 

αιιά θαη ηελ Γηδηθή Γπηηξνπή Γιέγρνπ Νξνζηαζίαο ησλ Δηθαη- 

σκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Σπρηθέο Δηαηαξαρέο ηνπ Ρπνπξγείνπ 

Ργείαο γηα παξαβίαζε δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζην 

ΣΚΑ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο είλαη πξνθαλψο αλεπαξθήο. Μ Οπλήγνξνο ζα αμηνιν- 

γήζεη ηηο πξνηάζεηο ηεο Δηνίθεζεο ηνπ ΣΚΑ θαη αλαιφγσο ζα 

δηακεζνιαβήζεη πξνο ηα Ρπνπξγεία Ργείαο θαη Δηθαηνζχλεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ άκεζα κέηξα. Πέινο, θιηκάθην ηνπ Οπ- 

λεγφξνπ δηελήξγεζε, ζηηο 22-24 Οεπηεκβξίνπ 2014, απηνςία 

ζε φιεο ηηο ελδνλνζνθνκεηαθέο θαη εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο 

ηνπ Ηξαηηθνχ Θεξαπεπηεξίνπ - Ηέληξνπ Ργείαο Θέξνπ © 

νινθιήξσζε δε ηελ αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ θαη παξνπ- 

ζίαζε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ εληφο ηνπ έηνπο 2015. Γλψ θαηά 

ηελ επίζθεςε θαηαγξάθεθαλ ζνβαξέο θζνξέο ζηελ θηηξηαθή 

ππνδνκή, ειιείςεηο ζηε ζίηηζε ησλ αζζελψλ θαη ζηελ παξνρή 

πνηνηηθήο θξνληίδαο, ζεκεηψλεηαη φηη κεηά ηελ επίζθεςε ηνπ 

Οπλεγφξνπ ε Δηνίθεζε απνθάζηζε λα θιείζεη θαη λα κεηαθέξεη 

ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ππφ απαξάδεθηεο ζπλζήθεο ζε 

λέα θηίξηα κε θαιχηεξεο ππνδνκέο, βειηηψλνληαο παξάιιεια 

θαηά ην δπλαηφλ ηελ πνηφηεηα παξνρψλ. 

ΘΔΠΣΛΑΑ 

Οηηο 17 Ζνπιίνπ, ν ΓΙΝ επηζθέθζεθε ην παξάξηεκα ΑκεΑ 

Θεραηλψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη ζπλζήθεο δηαβί- 

σζεο θαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ θηινμελνπκέ- 

λσλ, ζε ζπλέρεηα ηνπ απφ 2011 πνξίζκαηνο ηνπ Οπλεγφξνπ 

© Ηαηά ηελ επίζθεςε ν ΓΙΝ δηαπίζησζε φηη ηα πξνβιήκα- 

ηα έρνπλ δηνγθσζεί αθελφο ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ λν- 

κνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο ζπγρψλεπζεο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν ησλ κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, αθεηέξνπ δε 

ιφγσ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο θαη ηεο 

αδπλακίαο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζε απηέο. Γηδηθφηεξα, 

εληνπίδεηαη έιιεηςε νηθνλνκηθήο ξεπζηφηεηαο γηα θάιπςε 

βαζηθψλ αλαγθψλ ζίηηζεο, πξνκήζεηαο ηκαηηζκνχ, παλψλ, 

βελδίλεο, αιιά θαη γεληθφηεξα έιιεηςε πφξσλ γηα πξφζιε- 

ςε επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ, πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνπνί- 

εζεο, εθπαίδεπζεο, ςπραγσγίαο, αγνξά εμνπιηζκνχ, φπσο 

αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ θ.ά. Πν πξνζσπηθφ δελ αξθεί γηα ηε 

ζηνηρεηψδε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, νξηζκέλνη θηινμελνχ- 

κελνη πθίζηαληαη ζπλερψο κεραληθή θαζήισζε, ελψ ζπλε- 

ρίδεηαη ε ηνπνζέηεζε παηδηψλ θαη ελειίθσλ ζε θιεηζηά απφ 

παληνχ μχιηλα θξεβάηηα (θινπβηά), θαηά παξάβαζε ησλ Οπ- 

ζηάζεσλ ηεο Γπξσπατθήο Γπηηξνπήο γηα ηελ Νξφιεςε ησλ 

Βαζαληζηεξίσλ (CPT/ Inf/E Rev 2009 “The CPT Standards"). 

Πν ππάξρνλ πξνζσπηθφ, πνπ θαίλεηαη φηη θαηαβάιιεη ππε- 

ξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο, εκθαλίδεη αθφκε θαη πξνβιήκαηα 

πγείαο θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ελψ ε παληειήο 

έιιεηςε θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θαζηζηά αδχλαηε νπνηαδή- 

πνηε πηζαλφηεηα πξνψζεζεο πηνζεζίαο, αλαδνρήο, δηαρείξη- 

ζεο πξνγξακκάησλ εζεινληηθήο ππνζηήξημεο θ.ά. 

Μ ΓΙΝ ηνλίδεη, επαλαιακβάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο 

ζέζεηο πνπ έρεη ήδε δηαηππψζεη ν Οπλήγνξνο ζην παξειζφλ, 

φηη είλαη ελδεδεηγκέλνο ν ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο 

ηεο ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο ησλ πξνλνηαθψλ κνλάδσλ αζπ- 

ιηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ην ζπγθεθξηκέλν θέληξν, κε ηαπηφ- 

ρξνλε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ πξνγξάκκαηα αλαδνρήο θαη 

απφ κηθξέο κνλάδεο νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ, νη νπνίεο ζα ιεη- 

ηνπξγνχλ κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ψζηε λα δηαζθα- 

ιίδεηαη ε ζχλδεζε κε ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο πξνσζνχκελεο ζηελ ΓΓ πνιηηηθήο απντδξπκαην- 

πνίεζεο (γηα άιινπο ρψξνπο φπνπ θηινμελνχληαη αλήιηθνη, 

βι. «Ηνηλσληθή αζθάιηζε θαη αιιειεγγχε»). 

Νεξηζζφηεξα θαη πην αλαιπηηθά ζηνηρεία, 

ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Οπλεγφξνπ 

www.synigoros.gr 

Σν ζχκβνιν [ ] κέζα ζην θείκελν 

παξαπέκπεη ζε θαηάινγν ζπλδέζκσλ 

(www.synigoros .g r/?i=stp.el.links2015) 

φπνπ κπνξείηε λα βξείηε ζρεηηθά 

αλαξηεκέλα έγγξαθα. 
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Μνλόινγνη αηηό ην Aijqio 

Πν πιηθφ ζε απηφ ην βηβιίν είλαη απνηέιεζκα θχθινπ 

βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, πνπ έγηλαλ ζε μελψλεο 
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ηνλ Ζνχιην ηνπ 2016, ζην πιαίζην ηεο Δξάζεο 

«Ινλφινγνη απφ ην Αηγαίν». 

Ε Δξάζε απηή είλαη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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απφ ην Ναλειιήλην Δίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ 

Γθπαίδεπζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Όπαηε Αξκνζηεία 

ηνπ ΜΕΓ γηα ηνπο Νξφζθπγεο, απφ ην 2015. 
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ΠΑΛΩ ΑΠΟ ΟΙΑ ΠΑΗΓΗΑ 

Από ηνπο αλαγθαζηηθά εθηνπηζκέλνπο ζε όιν ηνλ θόζκν, πνπ κόλν κέζα ζην 
2015 μεπέξαζαλ ηα 65 εθαηνκκύξηα, θηάλνληαο ην πςειόηεξν επίπεδν πνπ 

έρεη θαηαγξαθεί πνηέ, νη κηζνί είλαη παηδηά. Καη αλάκεζά ηνπο, ν αξηζκόο όζσλ 
ρσξίζηεθαλ από ηνπο γνλείο ηνπο ή ηαμίδεπαλ κόλα ηνπο, έθηαζε ζε εμίζνπ 
αλεζπρεηηθό επίπεδν. 
Με ηηο εηθόλεο απηώλ ησλ παηδηώλ έρνπκε «εμνηθεησζεί» πιένλ ζε κεγάιν βαζκό, 
θαζώο από ηηο αξρέο ηνπ 2015 πάλσ από 1 εθαηνκκύξην άλζξσπνη πέξαζαλ 
ηηο αθηέο ηνπ Αηγαίνπ αλαδεηώληαο θαηαθύγην ζηελ Δπξώπε, ζηε κεγάιε ηνπο 
πιεηνςεθία μεξηδσκέλνη από ηε βία, ηνλ πόιεκν θαη ηηο δηώμεηο ζηελ παηξίδα 
ηνπο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ην όηη κέζα από ην βηβιίν «Μνλόινγνη από ην 
Αηγαίν», έρνπκε ηελ επθαηξία λα θάλνπκε έλα βήκα πέξα από ηελ θπξίαξρε 
εηθόλα, απηή πνπ καο έρεη ζπγθηλήζεη, καο έρεη ζπκώζεη, καο έρεη ηαξαθνπλήζεη. 
Έλα βήκα επίζεο πέξα από ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ εθηνπηζκνύ, θαζώο καο 
θέξλεη πην θνληά ζηελ πξνζσπηθή ηζηνξία πνπ θνπβαιάεη θάζε έλα από απηά 
ηα παηδηά. 
Η θάζε ηζηνξία είλαη κνλαδηθή θαη απνθαιύπηεη κε ηνλ πην άκεζν ηξόπν ηα 

αδηέμνδα πνπ νδήγεζαλ ηα παηδηά απηά ζηε ρώξα καο. Αδηέμνδα πνπ κπνξεί 
πνιιέο θνξέο λα κελ ηειεηώλνπλ εδώ. Απηά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο 
βαζηθέο αηηίεο ηνπ μεξηδσκνύ ηνπο, πνπ δπζηπρώο ε δηεζλήο θνηλόηεηα απέρεη 
πνιύ από λα ηηο αληηκεησπίζεη. Σηο ειάρηζηεο λόκηκεο νδνύο πνπ έρνπλ, ώζηε 
λα θηάζνπλ ζε ηόπν αζθαιή, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θαηαθύγνπλ ζε ρέξηα 
δηαθηλεηώλ θαη λα ξηζθάξνπλ ηε δσή ηνπο ζην επηθίλδπλν ζαιάζζην πέξαζκα 
ηεο Μεζνγείνπ, ην νπνίν έρεη θνζηίζεη ηε δσή ζε 7.500 αλζξώπνπο από ην 
2015. Σν πόζν εθηεζεηκέλα είλαη ζηελ εθκεηάιιεπζε, ηελ θαθνπνίεζε θαη 
ηε βία ζε θάζε βήκα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο. Καη πόζν κπνξεί λα ππνιείπνληαη νη 
ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη πξνζηαζίαο ηνπο ζηηο ρώξεο όπνπ ζα αλαδεηήζνπλ 
θαιύηεξν κέιινλ. 
Δηδηθόηεξα γηα ηε ρώξα καο, όπνπ ην ζύζηεκα πξνζηαζίαο ησλ αζπλόδεπησλ 
παηδηώλ παξακέλεη αλεπαξθέο, ην ζέκα ηεο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ηνπο 
είλαη έλα από ηα πιένλ ζνβαξά θαη δηαρξνληθά, κε ηηο δηαζέζηκεο δνκέο θαη 
πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο λα είλαη ειιηπείο. Από ηα 3.500 αζπλόδεπηα παηδηά 
πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ην 2016 απόην Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο1, 
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αγόξηα άλσ ησλ 14 εηώλ, ηα κηζά πεξίπνπ είλαη ζε ιίζηα 
αλακνλήο γηα λα θηινμελεζνύλ ζε κία από ηηο ππάξρνπζεο - ππεξπιήξεηο - 
εηδηθέο δνκέο θηινμελίαο, όπσο νη μελώλεο ηεο Praksis. Σν απνηέιεζκα είλαη 
πνιιά λα παξακέλνπλ ζε ρώξνπο ηειείσο αθαηάιιεινπο, όπσο ζε αζηπλνκηθά 
θξαηεηήξηα ή ζην δξόκν θαη λα κελ έρνπλ πξόζβαζε ζε δσηηθέο ππεξεζίεο 
ςπρνθνηλσληθήο, ηαηξηθήο θαη λνκηθήο ζηήξημεο. Από ηελ άιιε, νη δηαδηθαζίεο 

1. ξ Δθμικό Ιέμςοξ Ιξιμχμικήπ Αλληλεγγύηπ είμαι ξ αομόδιξπ τξοέαπ για ςη διαυείοιρη ςχμ αιςημάςχμ 

ρςέγαρηπ ςχμ αιςξύμςχμ άρσλξ και ςχμ αρσμόδεσςχμ αμηλίκχμ ρςη υώοα. Δείςε: www.ekka.org.gr 

http://www.ekka.org.gr/
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θαηαγξαθήο θαη εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο ηνπο γηα άζπιν, ή επαλέλσζεο κε 
κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο ζηελ ππόινηπε Δπξώπε, κπνξεί λα είλαη ηόζν 
ρξνλνβόξεο, πνπ ηα παηδηά βιέπνπλ ην κέιινλ ηνπο κε αθόκα κεγαιύηεξε 
αβεβαηόηεηα θαη αλαζθάιεηα. 
Δίλαη ινηπόλ κεγάιε αλάγθε λα εληζρπζνύλ από ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαη λα 
επηηαρπλζνύλ ηα πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθήοεπαλέλσζεο θαη κεηεγθαηάζηαζεο 
ησλ αζπλόδεπησλ παηδηώλ θαη παξάιιεια λα εληζρπζεί ην εζληθό ζύζηεκα 
ππνδνρήο ηνπο. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή γίλνληαη πξνζπάζεηεο ηόζν απάηελ 
Πνιηηεία όζν θαη από ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία θαη άιινπο θνξείο, κε απνηέιεζκα 
ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο λα έρεη ζρεδόλ δηπιαζηαζηεί ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ 
θηινμελίαο ηνπο, μεπεξλώληαο πιένλ ηηο 1.100 ζέζεηο, ελώ ζρεδηάδνληαη 
πεξηζζόηεξεο2. Βέβαηα, κέλεη λα γίλνπλ πνιιά αθόκα ζηνλ ηνκέα απηό, όζν θαη 
ζην πεδίν ηεο ππνδνρήο θαη έληαμεο όζσλ παηδηώλ ζα παξακείλνπλ ζηε ρώξα. 
Θα ήηαλ παξάιεηςε όκσο λα κελ αλαθεξζνύκε ζηα πνιιά πνπ γίλνληαη ήδε 
ή ζε απηά πνπ κπνξεί λα είλαη κηθξά αιιά ζεκαληηθά, θαζώο παξακέλνπλ 
ζην ρέξη καο, σο θνηλσλίαο ππνδνρήο. Παξαδείγκαηα πνπ βιέπνπκε ζηελ 
θνηλόηεηα, ηε γεηηνληά, ην ζρνιείν - ρώξνπο θαη νκάδεο πνπ δεκηνπξγνύλ 
έλα πιέγκα αζθάιεηαο θαη αιιειεγγύεο. Από ηηο ηζηνξίεο ησλ παηδηώλ ηνπ 
βηβιίνπ αληινύκε δύλακε θαη αηζηνδνμία, γηαηί βιέπνπκε ηνπο «ζεκαληηθνύο 
άιινπο» πνπ έρνπλ ζηαζεί δίπια ηνπο. Καηαιαβαίλνπκε πόζα πξνζδνθνύλ 
από ην ζρνιείν θαη ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη πόζε ραξά παίξλνπλ όηαλ έρνπλ ηελ 
επθαηξία λα μαλαγίλνπλ καζεηέο. Πόζν κπνξεί ε ζεηηθή γλώκε ησλ άιισλ 
λα εληζρύζεη ηελ ςπρνινγία ηνπο - είλαη άιισζηε έθεβνη πνπ δελ ζέινπλ λα 
ηνπο αληηκεησπίδνπλ κε ιύπε ή θαρππνςία. Πόζε ζεκαζία έρεη ην «αγαπώ ηελ 
Διιάδα» ελόο αγνξηνύ θαη ην «νη άλζξσπνη εδώ είλαη επγεληθνί». 

Απηά ηα κηθξά θαη ζεκαληηθά, πνπ κπνξεί λα θάλνπλ ηε δηαθνξά ζηε δσή 

ησλ αζπλόδεπησλ παηδηώλ πεξηγξάθνληαη, κεηαμύ άιισλ, ζηηο ηζηνξίεο πνπ ζα 

δηαβάζεηε. Καη καο ππελζπκίδνπλ όηη, αλεμάξηεηα απόην λνκηθό ηνπο θαζεζηώο, 

από ην αλ έρνπλ ραξηηά ή όρη, από ην αλ έθπγαλ από ηε πξία, ην Αθγαληζηάλ 

ή ην Παθηζηάλ, είλαη πάλσ από όια παηδηά. Παηδηά, πνπ έρνπλ αλάγθε από 

αζθάιεηα θαη αμηνπξέπεηα, θαη σο παηδηά πξέπεη λα βξνπλ πξνζηαζία, απνδνρή 

θαη ππνζηήξημε. 

Δύα Ραββξπξύλξσ 
ξμέαπ Δπικξιμχμίαπ και Δμημέοχρηπ 

Ύπαςη Αομξρςεία ςξσ ΞΖΔ για ςξσπ Οοόρτσγεπ 
Αμςιποξρχπεία ρςημ Δλλάδα 

www.unhcr.gr 

Οθηώβξηνο 2016 

2. Ζ Ύπαςη Αομξρςεία ςξσ ΞΖΔ για ςξσπ Οοόρτσγεπ έυει ρςηοίνει μέυοι ρςιγμήπ ςη δημιξσογία πεοιρρόςεοχμ 
ςχμ 500 θέρεχμ ποξρχοιμήπ ρςέγαρηπ για ςα παιδιά πξσ είμαι μόμα, εμώ ρυεδιάζεςαι μα δημιξσογηθξύμ 

πεοιρρόςεοεπ ςξ επόμεμξ διάρςημα. Δείςε πεοιρρόςεοα ρςξ data.unhcr.org/mediterranean 

http://www.unhcr.gr/
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Δηαδξνκέο... 

Αηγαίν. 

Σν πέιαγνο κε ηα λεζηά ηνπ. 

Δηθφλεο ηξαγσδίαο 

εηθφλεο θξίθεο. 

Αλάκεζά ηνπο 

εηθφλεο παηδηψλ, 

θηγνχξεο αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ. 

Σνπο είδακε λα θηάλνπλ 

κφλνη ηνπο ζηηο αθηέο ησλ λεζηψλ. 

Μφλνη ηνπο λα δηαζρίδνπλ ηνπο δξφκνπο ηεο Διιάδαο 

γηα λα θηάζνπλ ζηα ζχλνξα. 

Καη επεηδή ηα βιέκκαηά ηνπο καο ζηνίρεησζαλ 

θαη επεηδή ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη 

λα αληηδξάζεη θάπνηνο ζηε θξίθε, 

ζειήζακε 

νη ζθέςεηο, νη αλακλήζεηο, ην ηαμίδη θαη ηα φλεηξα ηνπο 

λα απνθηήζνπλ θσλή. 

Καη απηή ε θσλή, 

κέζα απφ ηηο θσλέο άιισλ παηδηψλ, ζπλνκειίθσλ ηνπο 

λα αθνπζηεί δπλαηά 

ηφζν, πνπ λα θηάζεη καθξηά, φζν πην καθξηά γίλεηαη. 

Έηζη γελλήζεθε ε ηδέα ησλ «Μνλνιφγσλ απφ ην Αηγαίν». Μηα ηδέα, πνπ κε 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, επηκνλή θαη αγάπε, εμειίρηεθε ζε Γξάζε. 

Ζ Γξάζε απηή άξρηζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016, σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Κη αλ ήζνπλ εζχ;». Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη απφ ην Παλειιήλην Γίθηπν 

γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία 

ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, απφ ηνλ θεβξνπάξην ηνπ 2015, κε ζηφρν ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζε ζέκαηα πξνζθχγσλ. 

ε δχν πφιεηο ηεο Διιάδαο, ηελ Αζήλα θαη ηελ Πάηξα, απφ ηνλ Απξίιην 

έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016, έγηλαλ θχθινη βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο απφ 

ηε πξία, ην Αθγαληζηάλ, ην Παθηζηάλ, ην Ηξάλ, ην Μαξφθν θαη ηελ Αίγππην. 

Αγφξηα, ειηθίαο 13 έσο 18 εηψλ, πνπ δηακέλνπλ ζε μελψλεο θηινμελίαο ηεο 

ΜΚΟ PRAKSIS. 

πγθεθξηκέλα ζηελ Αζήλα, ην εξγαζηήξην πινπνηήζεθε ζε ρψξν κέζα 

ζηνλ μελψλα ΣΔΓΖ PLUS (+), ελψ ζηελ Πάηξα, ζην Θεαηξηθφ ρψξν 

Καιιηηερληθψλ Αλαξξηρήζεσλ «Οξνπαίδην». 
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ε θάζε πφιε νινθιεξψζεθαλ είθνζη εξγαζηήξηα. Οη ζπλαληήζεηο ήηαλ 

δίσξεο θαη γίλνληαλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, κε εζεινληηθή ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηψλ. 

πλνιηθά, πήξαλ κέξνο έμη ζεαηξνπαηδαγσγνί-εκςπρσηέο (Παλειιήλην 

Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε), επηά δηεξκελείο (Ύπαηε Αξκνζηεία, 

ΜΚΟ PRAKSIS), επηά θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί (ΜΚΟ PRAKSIS) θαη ηξεηο 

ςπρνιόγνη (ΜΚΟ PRAKSIS). 

Ήηαλ έλα εγρείξεκα δύζθνιν, πξσηόγλσξν γηα όινπο καο. Έλα εγρείξεκα 

πνπ απαηηνύζε δηαξθή ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία πνιιψλ αλζξψπσλ κε 

δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο, δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο θαη απφ δηαθνξεηηθέο 

δηαδξνκέο. 

Καηαθέξακε φκσο λα «ζπλαληεζνχκε». Γηαηί ζεκαζία είρε ν ζηφρνο. 

Ο ζηφρνο ήηαλ λα θαηαγξαθνχλ νη ηζηνξίεο απηψλ ησλ λέσλ. 

Ζ πξφθιεζε κεγάιε. Πξνρσξήζακε, γηαηί πηζηεχνπκε πσο ην ζέαηξν 

έρεη ηε δχλακε θαη ηε καγηθή ηδηφηεηα λα αλνίγεη ςπρέο, λα μεθιεηδψλεη 

ζπλαηζζήκαηα, λα αλαζχξεη βηψκαηα, λα γεθπξψλεη ράζκαηα. Καη έηζη, 

κέζα απφ εξγαζηήξηα πνπ βαζίδνληαλ ζηε ρξήζε ζεαηξηθψλ ηερληθψλ, ζηελ 

εηθαζηηθή έθθξαζε θαη ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή, πξφεθπςαλ είθνζη νθηψ 

ηζηνξίεο. Σν πεξηερφκελν απηνχ ηνπ βηβιίνπ. Έθεβνη νη νπνίνη δελ κηινχλ 

κφλν γηα ην δξάκα πνπ έρνπλ βηψζεη, ηφζν ζηελ παηξίδα φζν θαη ζην ηαμίδη 

ηνπο, αιιά θαη γηα απηά πνπ αγαπνχλ θαη απηά πνπ ηνπο αξέζνπλ. Γηα φζα 

ειπίδνπλ θαη φζα νλεηξεχνληαη. 

Όπσο φινη νη έθεβνη! 

Έλα βηβιίν απφ εθήβνπο, έλα βηβιίν ράξηηλν θαξαβάθη 

μεθηλά ηε δηαδξνκή ηνπ 

κε ηελ ειπίδα λα ζπλαληεζεί κε κπξηάδεο άιια θαξαβάθηα 

εθήβσλ, πνπ ιαρηαξνχλ λα ρηίζνπλ έλα θφζκν 

ζηα κέηξα ησλ νλείξσλ ηνπο 

έλα θφζκν πνπ ζα ρσξάλε φινη 

θαη ζα καζαίλνπλ ηε δσή θαζηζκέλνη ζην ίδην ζξαλίν 

θαη ελειίθσλ πνπ ίζσο ζπκεζνχλ 

εθείλεο ηηο κηζνζβεζκέλεο ιέμεηο 

πάλσ ζηα παληά ησλ δηθψλ ηνπο εθεβηθψλ ράξηηλσλ θαξαβηψλ 

«θηινμελία», «αλζξσπηά», «αιιειεγγχε». 

Υαξά Σζνπθαιά 
πληνλίζηξηα ηεο Γξάζεο «Μνλφινγνη απφ ην Αηγαίν» 

Ηνχιηνο 2016 

9 



 

286 

 

 

10 



 

287 

Οεκείσκα εκςπρσηψλ 

Σα παηδηά ζήκεξα κεγαιώλνπλ ζε έλα θόζκν πνπ δηαξθώο αιιάδεη 

θαη νη έλλνηεο παηξίδα, εζηία, νηθνγέλεηα, ηόπνο θαη εζληθή ηαπηόηεηα 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη δηαξθώο. ε έλα θόζκν πνπ νη πιεζπζκνί ή ηα 

άηνκα δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηαθηλνύληαη ειεύζεξα θαη όπνπ νη ιέμεηο 

πξόζθπγαο θαη κεηαλάζηεο πξνζιακβάλνληαη σο ηαπηόηεηα θαη όρη σο 

ηδηόηεηα. 

Από ηνλ Απξίιην έσο ηνλ Ινύιην ηνπ 2016 ζπκκεηείρακε ζην ζρεδίαζκά θαη 

ηελπινπνίεζε κηαο ζεηξάο εξγαζηεξίσλ ζηα πιαίζηα ηεοΓξάζεο «Μνλόινγνη 

από ην Αηγαίν», κε ζηόρν ηελ θαηαγξαθή ησλ ηζηνξηώλ αζπλόδεπησλ 

εθήβσλ. Παηδηά πνπ αλαγθάζηεθαλ λα θύγνπλ από ηε ρώξα θαηαγσγήο 

ηνπο θαη βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία κεηαθίλεζεο πξνο ηελ Δπξώπε. Έρνληαο 

θαηά λνπ ην παξάδεηγκα ησλ «Μνλνιόγσλ από ηε Γάδα»1, πξόζεζή καο 

ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα πιηθό αλνηρηήο θόξκαο θαη κε ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερόκελν, ην νπνίν ζα έδηλε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

εθήβνπο λα αξζξώζνπλ ην δηθό ηνπο ιόγν, αλνίγνληαο έηζη έλα δηάινγν 

κε ηνλ εαπηό ηνπο, ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα. 

ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ησλ εξγαζηεξίσλ, βξεζήθακε κπξνζηά ζηα εμήο 

εξσηήκαηα-πξν θιήζεηο: 

Με πνηνλ ηξόπν ζα πξνζεγγίζνπκε ηηο εκπεηξίεο απηώλ ησλ εθήβσλ κέζα 

από κηα ζεαηξνπαηδαγσγηθή δηαδηθαζία, πνπ λα ζέβεηαη θαη λα αλαγλσξίδεη 

ην πξνζσπηθό βίσκα απηώλ ησλ λέσλ; 

Με πνηνλ ηξόπν ε θσλή ηνπο ζα εληζρπζεί, ζα πνιιαπιαζηαζηεί θαη ζα 

νδεγήζεη ζε δξάζε; 

Με πνηνλ ηξόπν ηα όλεηξα θαη νη ειπίδεο ηνπο γηα ην κέιινλ ζα αμηνπνηεζνύλ 

σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν γηα ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη σο εξγαιείν 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο επξύηεξεο εθπαηδεπηηθήο θαη θαιιηηερληθήο 

θνηλόηεηαο; 

Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα θαη νη δπζθνιίεο ζπλύπαξμεο εθήβσλ από 

δηαθνξεηηθέο ρώξεο, κεηε δηθή ηνπο θνπιηνύξα θαη ηηο δηθέοηνπο πνιηηηζκηθέο 

θαηαβνιέο, καο νδήγεζαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή ησλ εξγαζηεξίσλ, 

ε νπνία ζα ιάκβαλε ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο απηέο. Ο πξσηαξρηθόο 

ζηόρνο ήηαλ λα εληζρύζνπκε ηε ζπλνρή θαη ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο, λα 

ελδπλακώζνπκε ηνπο εθήβνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα, λα νηθνδνκήζνπκε κηα 

1. Οη «Μνλόινγνη από ηε Γάδα» γξάθηεθαλ από καζεηέο 13 έσο 17 εηώλ, κε πξσηνβνπιία ηνπ Θεάηξνπ ASHTAR ηεο 
Παιαηζηίλεο, από ην Ννέκβξην ηνπ 2009 έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 (θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζηε Γάδα). ηελ 
Διιάδα ην Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε πήξε κέξνο ζην δηεζλέο απηό πξόγξακκα, κεηαθξάδνληαο 
ζηα ειιεληθά ηα θείκελα ησλ καζεηώλ θαη νξγαλώλνληαο ζεηξά εθδειώζεσλ κε ζρνιεία θαη νκάδεο λέσλ, (πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζην www.TheatroEdu.gr) 

11 

http://www.theatroedu.gr/


 

288 

 

■ 
 

 

 

 
 

 



 

289 

ζρέζε εκπηζηνζύλεο καδί ηνπο. Σν ζπλαηζζεκαηηθό άλνηγκα ησλ παηδηώλ 

γηλόηαλ ζηαδηαθά, βήκα βήκα, κέζα από αζθήζεηο θαη ηερληθέο πνπ έζηηαδαλ 

ζηε γεληθόηεξε απνθόξηηζε θαη ζηε ζηαδηαθή έθζεζε θαη έθθξαζή ηνπο. Οη 

δξάζεηο ήηαλ δνζκέλεο κε ηξόπν ζπκβνιηθό, ώζηε νη έθεβνη λα κπνξνύλ 

λα κνηξάδνληαη αβίαζηα θαη ρσξίο ην θόβν ηεο έθζεζεο ηα βηώκαηα θαη ηα 

όλεηξά ηνπο. ηελ αξρή θάζε ζπλάληεζεο γηλόηαλ «δέζηακα», κε ζηόρν 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο νκάδαο. Μεηά αθνινπζνύζε ην θπξίσο κέξνο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ όπνπ, κεηαμύ άιισλ, αμηνπνηήζεθαλ ηερληθέο ζεαηξηθνύ 

παηρληδηνύ, εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο, ζεάηξνπ ηνπ θαηαπηεζκέλνπ (Α. 

Μπνάι), ζεάηξνπ Playback, ςπρνδξάκαηνο θαη ηερληθέο ζθηώλ, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαπηπρζεί ην ζέκα ηεο εθάζηνηε ζπλάληεζεο, θαζώο θαη λα δηεξεπλεζεί 

απηό ηεο επόκελεο. Σν ηειεπηαίν κέξνο πεξηιάκβαλε δξαζηεξηόηεηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη θάζε θνξά ην εξγαζηήξην έθιεηλε κε αζθήζεηο 

απνθόξηηζεο. 

Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηλόηαλ ζε έλα πιαίζην 

ζπλεξγαζίαο θαη αλαηξνθνδόηεζεο κε ηνπο θνηλσληθνύο επηζηήκνλεο ηεο 

PRAKSIS, ηνπο ζπληνληζηέο θαη ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ηόρνο καο ήηαλ ε ζπλδηακόξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

αθνπγθξαδόκελνη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ ελδπλάκσζή 

ηνπο. 

ηε δηάξθεηα ηεο όιεο δηαδηθαζίαο θαη παξά ηνλ πξνζεθηηθό ζρεδίαζκά, 

πξνέθπςαλ δπζθνιίεο πνπ πξνζπαζήζακε λα αληηκεησπίζνπκε κε επειημία, 

πξνζαξκόδνληαο ηηο δξάζεηο αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ. 

Οη ελαιιαγέο ζηε ζύλζεζε ηεο νκάδαο, ε επκεηάβιεηε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε πνιιώλ εθήβσλ, ε απνπζία δηεξκελέσλ ζε θάπνηα εξγαζηήξηα 

θαη ε αζηάζεηα ηνπ θαζεκεξηλνύ πξνγξάκκαηνο ησλ εθήβσλ, δπζρέξαηλαλ 

ην πξόγξακκά καο. Δπηπιένλ, ηα εξγαζηήξηα ζπλέπεζαλ κε ην Ρακαδάλη2, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πνιινί έθεβνη απείραλ από ηηο ζπλαληήζεηο. 

Δίλαη αιήζεηα όηη ππήξμαλ θνξέο πνπ αλαξσηηόκαζηαλ αλ ην ζπγθεθξηκέλν 

εγρείξεκα κπνξνύζε ηειηθά λα νινθιεξσζεί όπσο ην είρακε ζρεδηάζεη θαη 

αλ ζα θαηνξζώλακε ηειηθά λα παξαθάκςνπκε όιεο ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο. 

Κη όκσο, αξθνύζε έλα ηεξάζηην εθεβηθό ρακόγειν ζην θαισζόξηζκα θαη 

κηα ζάιαζζα από αγθαιηέο ζηνλ απνρσξηζκό γηα λα εμαθαληζηνύλ όιεο 

νη ακθηβνιίεο καο. Γηαηί, όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Ικάλ Ανύλ, 

θαιιηηερληθή δηεπζύληξηα ηνπ Θεάηξνπ ASHTAR ζηελ Παιαηζηίλε: «Σν 

ζέαηξν είλαη ζέιεζε πνπ γίλεηαη δξάζε θαη δηεθδηθεί ηε λίθε ηεο δσήο». 

Γηνλπζία Αζπξνγέξαθα, Βέξα Λάξδε , φληα Μνινγνχζε, 

Γηψξγνο Μπεθηάξεο , Ζξψ Πνηακνχζε, Αλδξηάλα Σαβαληδή 
Οαμελλήμιξ Δίκςσξ για ςξ Ηέαςοξ ρςημ Δκπαίδεσρη 

Θξύλιξπ 2016 

2. ξ Παμαζάμι είμαι θοηρκεσςική γιξοςή μηρςείαπ ςχμ Λξσρξσλμάμχμ. Ζ ξμξμαρία ςξσ ποξέουεςαι από 

ςημ ςξσοκική λένη οαμαζάμ και ςημ αμςίρςξιυη αοαβική οαμαμςάμ. Απξςελεί επίρηπ ξμξμαρία ςξσ έμαςξσ 

μήμα ςξσ μξσρξσλμαμικξύ έςξσπ, πξσ ρύμτχμα με ςημ παοάδξρη, δόθηκε ςξ Ιξοάμι ρςξσπ αμθοώπξσπ 

ποξκειμέμξσ μα ςξσπ καθξδηγήρει ρςη ζχή. 

13 
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Γοάτξσμ 

ζξλμάμ 

Αμςςμςάλα 

Δυράμ 

Θμάμς 

Υάοιπ 

Αροάτ 

Θμςςοαυίμ 

Λόυι 

Αμάο 

Λξσρςατά 

Αυμές 

αψψιάμπ 

αυάο 

ACiC 

Θοτάμ 

Αλί 

Λξυαμάμς 

Γξσαρίτ 

Ταοίμς 

Λξυάμαμς 

Ραλμάμ 

Ξσρμάμ 

Ραοβάο 

Αμίο 

Ραυίμ 

Μαμςίλ 

Πατ 

Υαμίμς 

Σα ονόματα 

των παιδιών 

έχουν αλλάξει 

ϊΐα λόγους 

προστασίας. 
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Σο όνομά μου είναι Ζολμάν, είμαι 15 χρονών, από το Αφγανιστάν. 

Σο 2015, λόγω της επίθεσης των Σαλιμπάν στην πόλη μου, αναγκάστηκα 

να φύγω από την πατρίδα μου. 

Σο ταξίδι μου δεν ήταν ένα κανονικό ταξίδι. Φρειάστηκαν τρεις μήνες 

μέχρι να φτάσω στην Ελλάδα. Πείνασα, δίψασα και κινδύνεψα να πνιγώ 

στη θάλασσα του Αιγαίου. 

Ίσως ήταν οι ευχές των γονιών μου, ίσως έγινε ένα θαύμα και τελικά 

κατάφερα να φθάσω ως εδώ. το ταξίδι τα πήγαινα καλά με όλους και 

είχα καθαρό μυαλό. Αυτό βοήθησε πολύ. 

Πολλοί από τους ανθρώπους που ταξίδευαν μαζί μου πνίγηκαν στη 

θάλασσα ή πέθαναν στο δρόμο από κούραση και πείνα. 

Εμένα με έσωσε ο Αλάχ και οι ευχές των γονιών μου. 

Μου ζήτησαν να ζωγραφίσω τη ζωή μου και εγώ ζωγράφισα δέντρα 

στη σειρά. Η ιστορία των δέντρων αυτών μοιάζει με τη δική μου 

ιστορία. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήμουν σαν ένα πράσινο 

δεντράκι και μεγάλωνα, σαν όλα τα μικρά δέντρα. Οι γονείς μου, σαν 

τη γη, με πότιζαν και μου έδιναν ό,τι είχα ανάγκη. Όμως, ξαφνικά όλα 

άλλαξαν. Οι καταστροφές πήραν τη θέση των καλών καιρών. Άρχισε ο 

πόλεμος. Κι εγώ βρέθηκα μόνος, σαν μικρό, αδύναμο δεντράκι μέσα στην 

καταιγίδα. Έπρεπε να φύγω, δεν είχα άλλη επιλογή. 

Έτσι, ξεκίνησα ένα ταξίδι με άγνωστο προορισμό. 

Μετά από καιρό και πολλές δυσκολίες έφτασα σε ένα ξένο, αλλά γόνιμο 

τόπο. Θέλω να ξεκινήσω την καινούρια μου ζωή εδώ και να μεγαλώσω. 

Να καταφέρω να βγάλω καρπούς και, τόσο εγώ όσο και οι άλλοι 

συνάνθρωποί μου, να αξιοποιήσουμε τους καρπούς αυτούς. Εύχομαι 

ποτέ μα ποτέ να μην ξανασυναντήσω τέτοια κακοκαιρία στο δρόμο μου. 

Σώρα εδώ, στην Ελλάδα, αισθάνομαι καλύτερα. Μπορώ χωρίς φόβο να 

βγω από το σπίτι και να πάω σχολείο. Όταν βλέπω τους συμμαθητές μου 

νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. ιγά σιγά βρίσκω ελπίδα για το μέλλον. 

Σο όνειρό μου είναι να ασχοληθώ επαγγελματικά με το Tae^on-Do. 

Υαντάζομαι τον εαυτό μου Murabbi Tae^on-Do, δηλαδή προπονητή! Αυτό 

θα με κάνει να νιώθω πολύ περήφανος. 

Προσπαθώ να μάθω τη γλώσσα σας, γιατί έχω πολλά πράγματα να πω 

και να μοιραστώ μαζί σας. Θέλω να μάθω καλά τα ελληνικά. Θέλω να 

τελειώσω το σχολείο και να βρω μια δουλειά. 

Θέλω να μάθω πώς περνούν οι συνομήλικοί μου που έχουν τα ίδια 

προβλήματα με εμένα και μαζί να τους βοηθήσουμε να ζήσουν με 

ειρήνη. Να μπορέσουν να πάνε σχολείο. 

Πριν τελειώσω, θέλω να σας μιλήσω για ένα μαγικό λουλούδι. Σο 

λουλούδι αυτό αναδύει ένα υπέροχο άρωμα. Όποιος το αγγίζει παίρνει 

τη μυρωδιά του και δεν τη χάνει ποτέ. Μοσχοβολάει σε όλη του τη 

ζωή. Αν όμως πάψουν να το ποτίζουν, αυτό δεν ευωδιάζει πια και 

πεθαίνει λυπημένο. Δεν θέλω να μαραθεί το λουλούδι αυτό. Ποτέ. Θέλω 

να υπάρχει για πάντα. Για να μπορώ να το μυρίζω. 

Θξύλιξπ 2016 
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Σο όνομά μου είναι Αμπντάλα, είμαι 17 χρονών, αϊτό τη υρία. 

Δίμαι απϊ τςχυή ξικξγέμεια πξσ απξςελείςαι απϊ ξκςό άςξμα· ςξσπ γξμείπ μξσ, 

ςοειπ αδελτξϋπ και ςοειπ αδελτέπ. Οαο' ϊλη ςη Τςόυεια μαπ, ζούσαμε ρςη Δαμαρκϊ 
μια ζχή εσςσυιρμέμη, υχοίπ ποξβλήμαςα. 

Ζ γειςξμιά μξσ είμαι Τςχυή- Δκεί, μέμξσμ καλξί άμθοχπξι. Ρςη Ρσοία ήμξσμ 

υαοξϋμεμξπ, υιαςί ήμξσμ με ςημ ξικξυέμειά μξσ. Όςαμ νσπμξϋρα κάθε ποχί κι 

έβλεπα ςη μηςέοα και ςξμ παςέοα μξσ, γελξϋραμε. Έπειςα πήυαιμα ρςξ ρυξλείξ κι 

έκαμα διάτξοα ποάγμαςα με ςξσπ τίλξσπ μξσ. Νέοχ ϊςι ήμαρςαμ άςακςα παιδιά ρςξ 

ρυξλείξ, ϊμχπ ήμαρςαμ πξλϋ υαοξϋμεμξι. 

Όλα ςελείχραμ νατμικά ϊςαμ νέρπαρε ξ πϊλεμξπ. Ξι χοαίεπ πλαςείεπ και ςα 

πάοκα έυιμαμ πξλεμικέπ ζόμεπ κι η αυξοά γέμιρε ϊπλα και κλεφιέπ...Όμξοτα μέοη, 

αουαιξλξγικά μμημεία καςαρςοάτηκαμ και πξσλήθηκαμ. Λέυοι ςόοα σπάουξσμ 

άμθοχπξι εκεί πξσ αμςιρςέκξμςαι ρςξ θάμαςξ και ςημ πείμα. 

Δυό ϊμχπ αμαγκάρςηκα μα φϋυχ απϊ ςημ παςοίδα μξσ. Έτςαρα ρςημ ξσοκία ϊπξσ, 
με κάςι τίλξσπ, δξϋλεσα ρκληοά δεκαςοείπ όοεπ ςημ ημέοα υια πέμςε πεοίπξσ 
μήμεπ. Λε ςη δξσλειά ξ καιοϊπ πέοαρε υοήυξοα. Απξτάριρα μα αμαζηςήρχ μια 
καλϋςεοη ζχή και έςρι, ρςιπ 5 Λαοςίξσ ςξσ Ί6, έφσυα απϊ ςη Ρμϋομη και νεκίμηρα 
υια ςημ Δσοόπη- 

Λπήκαμε ρςα πλξία ςξσ θαμάςξσ και τςάραμε ρε έμα έοημξ μηρί. Απϊ εκεί με μια 

μικοή βάοκα μαπ πήυαμε ρςημ Ιχ. είυα ρκξπϊ μα τςάρχ ρςα ελλημικά ρϋμξοα με ςη 

Ρεοβία υια μα πάχ ρςη Γεομαμία. Ρσμάμςηρα ϊμχπ έμαμ μεςατοαρςή απϊ ςη Ρσοία, 

πξσ με ρσμβξϋλεφε μα πάχ εκεί μέρχ ςηπ Praksis. Λεςά απϊ ιαςοικέπ ενεςάρειπ 

έμειμα ρε έμα κέμςοξ σπξδξυήπ ποξρτϋυχμ, ϊπξσ υμχοίρςηκα με κάςι παιδιά πξσ 

έυιμαμ ραμ αδέλτια υια μέμα και πέοαρα καλέπ μέοεπ μαζί ςξσπ. Αουϊςεοα με 

έρςειλαμ ρςημ Οάςοα, μια χοαία ςξσοιρςική πϊλη- Δκεί μξσ υμόοιραμ μια δαρκάλα 

ζχυοατικήπ και με ςη βξήθειά ςηπ έκαμα μια ρημαμςική έκθερη ζχυοατικήπ. Ό,ςι 

καλϋςεοξ έυει ρσμβεί ρςη ζχή μξσ! 

ςόοα λξιπϊμ βοίρκξμαι ρςημ Δλλάδα. Σπάουξσμ ρςιυμέπ πξσ μιόθχ ρυεδϊμ ραμ 

ζηςιάμξπ ρςημ άκοη ςξσ δοϊμξσ. Όμχπ, πιρςεϋχ ϊςι, μεςά απϊ μευάλη ποξρπάθεια 

και με πεοιρρϊςεοη σπξμξμή, μπξοό μα υίμχ ρημαμςικϊπ άμθοχπξπ και μα ποξρτέοχ 

ρςημ κξιμχμία. Έυχ ρσμαμςήρει πξλλξϋπ τιλικξϋπ αμθοόπξσπ και είμαι πξλϋ 

ρημαμςικϊ υια μέμα μα βοίρκξμαι αμάμερά ςξσπ. 

Έυχ υοέξπ μα τςιάνχ ςη ζχή μξσ και μα ακξλξσθήρχ ςα ϊμειοά μξσ. θα ρσμευίρχ 

μα παλεϋχ υια ασςά. 

Ρσοία, θα υσοίρξσμε πίρχ! 

Ζνχιηνο 2016 
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Σο όνομά μου είναι Εχσάν, είμαι 17 χρονών, από το Αφγανιστάν. 

Σα χαιρετίσματά μου στα συνομήλικα παιδιά που διαβάζουν αυτό το 

γράμμα. Γραμμένο από εμένα χια εσάς, αγαπημένοι. 

Η ζωή μου είναι σαν μια ετοιμόρροπη σκάλα που διαρκώς χάνει την 

ισορροπία της. Όπως ακριβώς και ο πόλεμος στο Αφγανιστάν. τη χώρα 

μας έχουμε πόλεμο εδώ και 34 χρόνια, τα σπίτια μας είναι ισοπεδωμένα. 

Πολλοί από εμάς έχουμε χάσει γονείς και αδέλφια στον πόλεμο και σε 

τρομοκρατικές επιθέσεις από κακούς ανθρώπους. 

Εχώ έχασα τον πατέρα και τη μάνα μου στο Αφγανιστάν. Δυσκολεύτηκα 

πάρα πολύ. Μετά το θάνατο των γονιών μου δεν είχα κανέναν και δεν 

μπορούσα να ζήσω πια εκεί. Επειδή ήμουν πολύ μικρό παιδί χια να 

δουλέψω, αναγκάστηκα να ψύχω, πήχα στο Ιράν. Εκεί είχα συ^ενείς και 

φίλους. Όμως, όταν μεγάλωσα αρκετά δεν μπορούσα να μείνω άλλο στο 

σπίτι τους. Έτσι, έπιασα δουλειά χια να βχάζω τα έξοδά μου. Ήμουν ακόμα 

μικρός χια μια τόσο δύσκολη δουλειά. Οικοδομή! Δούλεψα κάποιους μήνες 

εκεί και πάντα προσπαθούσα να μαζεύω λίχα χρήματα από το υστέρημά 

μου. πέρασαν έτσι τρία χρόνια... 

το Ιράν ζουν πολλοί Αφγανοί. τη χώρα αυτή όμως, δεν μας δίνουν 

καμία σημασία, καμία αξία. Μας προσβάλλουν. Μας αντιμετωπίζουν με 

το χειρότερο τρόπο. Με τη στάση τους μας διώχνουν από τη χώρα τους. 

κέφτηκα ότι με αυτή τη δύσκολη ζωή δεν θα μπορούσα να τελειώσω 

κάποια σχολή- Έτσι αποφάσισα να έρθω στην Ευρώπη- Σαξίδεψα από τόσο 

μακριά, μήπως και μπορέσω επιτέλους να σπουδάσω και να αλλάξω τη 

ζωή μου. 

Έφτασα στην Ελλάδα και βρίσκομαι ακόμα εδώ, χιατί ο δρόμος προς τις 

άλλες χώρες της Ευρώπης είναι κλειστός χια τους πρόσφυγες. 

Θέλω να σας εξηϊήσω το λόχο που εμείς φεύγουμε από τη χώρα μας και 

μεταναστεύουμε στις δικές σας. Ήρθαμε σε χώρες σαν τη δική σας 

επειδή κινδύνευε η ζωή μας. κάποιοι από εμάς δεν έχουμε πια σπίτι, 

μαμά, μπαμπά κι αδέρφια. Δεν ήρθαμε jfia διασκέδαση, αναγκαστήκαμε να 
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έρθουμε, θέλουμε να μας βοηθήσετε να μάθουμε τη γλώσσα σας και να 

γνωρίσουμε τον πολιτισμό σας. Όταν βλέπετε ένα μεγαλύτερο σε ηλικία 

παιδί να πηγαίνει σε μικρότερη τάξη στο σχολείο, μην το κοροϊδεύετε. 

Βοηθείστε τον, υποστηρίξτε τον! 

Ελπίζω σε έξι περίπου χρόνια να είμαι σε μια χώρα όπου θα μπορέσω να 

πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Ονειρεύομαι να σπουδάσω. Να τελειώσω 

τη σχολή μου, να παντρευτώ τον άνθρωπο που επιθυμώ και να ζήσω 

τη ζωή που θέλω, μια ζωή ευτυχισμένη. το σπίτι μου θα έχω μια 

φωτογραφία που μου έδωσαν οι γονείς μου, από την παιδική μου ηλικία. 

Αυτή η φωτογραφία έχει πολύ μεγάλη αξία »ια μένα, ϊΐατί είναι κάτι που 

έχω από αυτούς, το σπίτι μου θα είναι η ελπίδα μου. Ελπίζω να ξεχάσω 

τον πόλεμο και τις δυσκολίες που έχω περάσει, θέλω να ζήσω τις καλές 

μέρες του μέλλοντος. 

Θξύλιξπ 2016 
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Το όνομά μου είναι ΐνάντ, είμαι 16 χρονών, από την Αίγυπτο. 

Νοσταλγώ την πατρίδα μου και τις πυραμίδες. 

Μ' αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο, PlayStation και να πίνω καφέ. 

την πατρίδα μου κάναμε ό,τι θέλαμε με τους φίλους μου. Βγαίναμε 

βόλτες τα βράδια, πηγαίναμε στη θάλασσα και πειράζαμε τα 

κορίτσια. Ανεβαίναμε σε μια ταράτσα και καπνίζαμε κρυφά από τον 

πατέρα μου κι όταν χυρνούσα σπίτι, περπατούσα σιχά σιχά χια να μην 

τον ξυπνήσω. 

Αγάπησα μια κοπέλα. Σην αγαπούσα πολύ. Σην αγαπούσα από το 

σχολείο και με αγαπούσε κι αυτή- Πολύ! Όλα τα αγόρια την ήθελαν, 

αυτή όμως αγαπούσε μόνο εμένα. Μιλάγαμε καθημερινά. Όμως, μια 

μέρα το κατάλαβε ο πατέρας της- το είπε στον δικό μου και εκείνος 

μου έβαλε τις φωνές. Δεν την ξαναείδα από τότε και στενοχωρήθηκα 

πολύ. 

Αχαπώ την Ελλάδα. Έρχομαι κάθε βδομάδα στο εργαστήριο. Εκεί 

έκανα καινούριους φίλους και πήγαμε μια ωραία εκδρομή· 

Όμως, έρχονται φορές που δεν αχαπώ τίποτα στη ζωή μου... 

Βλέπω όνειρα συχνά. Ένα όνειρο που βλέπω είναι πως περπατώ 

πάρα πολλή ώρα στην έρημο και ο ήλιος με έχει εξαντλήσει. Ο 

δρόμος μου είναι πολύ δύσκολος, κάποια στιχμή συναντώ ένα σκύλο 

που πεθαίνει από τη δίψα. Βχάζω το παπούτσι μου, το χεμίζω νερό 

και του δίνω να πιει. Πολλή ώρα μετά βρίσκω κόσμο να μου κάνει 

παρέα. υνεχίζω τη διαδρομή μαζί με κάποιον και βρίσκουμε ένα κάρο 

που το σέρνουν χαϊδουράκια. Ανεβαίνουμε πάνω και μας μεταφέρει. 

Ύστερα συναντάμε δύο ανθρώπους που μαλώνουν. Σους χωρίζουμε, 

τους παίρνουμε μαζί μας και φτάνουμε ως εδώ. 

ονειρεύομαι να πάω στην Ιταλία να βρω τον αδελφό μου. Ονειρεύομαι 

επίσης να ενωθώ ξανά με την οικοχένειά μου, στην Αίχυπτο. 

ας αχαπώ πολύ. 

Ζνχιηνο 2016 
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Σο όνομά μου είναι Φάρις, είμαι 16 χρονών, από το Πακιστάν. 

Γεια σας. ε αυτό το χαρτί γράφω για τις όμορφες και τις άσχημες 

στιγμές της ζωής μου. 

Όταν ήμουν μικρός δεν μου άρεσε το σχολείο, γιατί δεν ήθελα να 

διαβάζω πολύ και το σχολείο θέλει προσπάθεια και διάβασμα. Μια 

χρονιά δεν πέρασα τρία μαθήματα και έπρεπε να ξαναδώσω εξετάσεις. 

Σελικά διάβασα, τα έδωσα και πέρασα. ιγά σιγά άρχισε να μου αρέσει 

να διαβάζω. Η καλύτερη μέρα της ζωής μου ήταν όταν τελείωσα την 

εκμάθηση του Κορανίου στο Ισλαμικό σχολείο. 

το Πακιστάν είχαμε πολλά προβλήματα. Μια μέρα οι γονείς μου 

αποφάσισαν ότι έπρεπε να έρθω στην Ευρώπη. Πίστευαν πως ήταν ο 

μόνος τρόπος για να είμαι ασφαλής. 
_ / / / / 
Σρία χρόνια τώρα περπατάω... 

Με κάποιους κολλητούς μου ξεκινήσαμε το ταξίδι προς την Ελλάδα. 

Μας πήρε καιρό, αλλά τελικά φτάσαμε. Με βοήθησε ο Θεός και τα 

δυνατά μου πόδια...τρέχω γρήγορα. 

Σώρα ζω εδώ, στην Ελλάδα. Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, όμως οι 

δυσκολίες που συνάντησα όταν ήρθα στην Αθήνα ήταν περισσότερες 

από αυτές που αντιμετώπισα στο ταξίδι μου. Υθάνοντας εδώ δεν ήξερα 

τη γλώσσα και δεν μπορούσα να μιλήσω με κανέναν. Δεν ήξερα τον 

τρόπο ζωής και δεν μπορούσα να λύσω βασικά προβλήματα. την αρχή 

έμεινα με κάποιους γνωστούς και μετά έκανα αίτηση για τον ξενώνα. 

Σώρα μένω εδώ. Πηγαίνω σχολείο, μαθαίνω ελληνικά και παίζω με τα 

υπόλοιπα παιδιά. Σα πράγματα είναι σχεδόν καλά....'Επειτα από οκτώ 

μήνες στην Ελλάδα έχω μάθει αρκετά καλά τα ελληνικά. Έχω δυνατό 

μυαλό και θέληση και έτσι μαθαίνω γρήγορα να γράφω και να διαβάζω 

μια ξένη γλώσσα. Είμαι χαρούμενος που μπορώ σιγά σιγά να επικοινωνώ 

με τους ανθρώπους. Ακόμη πιο χαρούμενος αισθάνθηκα την ημέρα που 

με επέλεξαν να μπω στην ομάδα βόλεϊ εδώ! Οι άνθρωποι είναι καλοί 

και βοηθάνε. Έτσι και εγώ μπορώ να αρχίσω να σκέφτομαι το μέλλον. 

Ονειρεύομαι να έχω δύο σπίτια. Ένα εδώ και ένα στο Πακιστάν. Σο σπίτι 

μου εδώ θα ήθελα να είναι στη Βούλα. Να είναι μια μονοκατοικία κοντά 

στη θάλασσα και το βουνό με τέσσερα, πέντε δωμάτια. Να έχω έναν 

άσπρο σκύλο και μια γάτα. Να μένω μαζί με φίλους. Θα ήθελα ακόμα να 

«φέρω» ένα γήπεδο βόλεϊ από το παρελθόν. Αλλά αυτό δε γίνεται. Έτσι 

θα ήθελα να φτιάξω ένα ίδιο με εκείνο που υπάρχει στην πόλη όπου 

ζούσα στο Πακιστάν. Πώς να αποχωριστώ τον πιο αγαπημένο μου τόπο 

πάνω στη γη; Εκεί όπου συναντούσα τους φίλους μου και περνάγαμε 

τέλεια; κέφτομαι πόσο θα μου λείψουν. Θα τους ξαναβρώ άραγε; κάτι 

τέτοιες στιγμές φαντάζομαι πώς θα ήταν αν είχα φτερά και μπορούσα 

να πετάξω για να ξανασμίξω με τους φίλους μου. Πόσο ελεύθερος και 

χαρούμενος θα ένιωθα τότε! 

Εσείς που ζείτε στην Ευρώπη δεν έχετε συναντήσει τέτοια 

προβλήματα. 

Θξύλιξπ 2016 
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Σο όνομά μου είναι Ασράφ, 

είμαι 15 χρονών, από το Αφγανιστάν. 

Έφυ^α από ττ\ν πατρίδα μου χια να 

φτάσω στην Ευρώπη.- Σο μεγαλύτερο 

πρόβλημα του ταξιδιού ήταν η. θάλασσα 

στη,ν Ελλάδα, περνώντας το Αιγαίο από 

την Σουρκία, χάλασε η. βάρκα μας. 

Όλοι απελπίστηκαν. Ε^ώ όμως δεν 

έπαψα να ελπίζω, τελικά, ήρθε η. βάρκα 

της Αστυνομίας. την αρχή νόμιζα 

ότι ήταν η Ασφάλεια της Σουρκίας. 

Υοβήθηκα πως θα με χυρίσουν πίσω. 

Όμως ήταν άνθρωποι της Ελληνικής 

Αστυνομίας. Αυτοί μας βοήθησαν και 

μας έφεραν στην Ελλάδα. 

Αυτό έχινε. τώρα τέλειωσε. Και ε^ώ 

συνεχίζω να ελπίζω. 
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Ονομάζομαι Ιμπραχίμ, είμαι 17 χρονών, 

από τη. υρία. 

ζούσα με το χρόνο και τον κόσμο. Άκουρα να λένε 

ότι ο χρόνος είναι ψεύτης. Ε&ώ είδα ότι ψεύτης 

και προδότης είναι ο κόσμος. Η ζωή είναι μια 

μπίρα και ένα τσιγάρο χια να ξεχάσουμε... 

το αγαπημένο μου μέρος είναι η θάλασσα, 

θυμάμαι με αχάπη και νοσταλγία τα μπάνια που 

έκανα μικρός στην Σαρτούς της υρίας και τις 

μέρες που κολυμπούσα σε πισίνες στη Δαμασκό. 

Όταν κολυμπώ, νιώθω το αίμα να κυλά χορχά στις 

φλέβες μου. 

Σο πιο αγαπημένο μου πρόσωπο είναι η μητέρα μου. 

είναι σαν να την βλέπω με μάτια δακρυσμένα* τα 

δάκρυά της στάζουν σε μια γυάλινη κανάτα... 

την Ελλάδα, η πιο αγαπημένη μου στιγμή είναι 

όταν βρίσκομαι στο θεατρικό εργαστήριο με τα 

άλλα παιδιά. 

Ζνχιηνο 2016 
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Σο όνομά μου είναι Μόχι, είμαι 17 χρονών, από το Αφγανιστάν. 

Η αγαπημένη μου εποχή είναι το καλοκαίρι, γιατί έχω χρόνο για διακοπές, 

νιώθω ελεύθερος και μπορώ να πηγαίνω για κολύμπι που μου αρέσει 

πολύ. 

Η ιστορία μου ξεκινά σε ένα μαιευτήριο του Αφγανιστάν. Θυμάμαι πως 

η οικογένειά μου μετακόμισε σε μιαν άλλη πόλη, όπου και ξεκίνησα το 

σχολείο. Ήμουν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στο σχολείο μας. Θυμάμαι 

επίσης την αρρώστια της μητέρας μου που κράτησε δύο ατελείωτα 

χρόνια. Ευτυχώς συνήλθε. τη συνέχεια όμως μια άλλη δυσκολία 

εμφανίστηκε. Η δουλειά του πατέρα μου δεν πήγαινε καλά και έτσι 

είχαμε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αλλά και πάλι τα καταφέραμε. 

Όμως, ένας μεγάλος πόλεμος ξέσπασε στην πατρίδα μου! Αναγκάστηκα 

να φύγω από την πόλη μου. Αυτό το ταξίδι είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει 

συμβεί στη ζωή μου. Είναι αυτό που άλλαξε όλους τους στόχους και 

τις ελπίδες μου. Για πολύ καιρό ταξίδευα στο Ιράν και την Σουρκία με 

ό,τι μέσο μπορεί κανείς να φανταστεί. Με βοήθησαν η θέληση και η 

ελπίδα ότι θα φτάσω σε έναν ασφαλή τόπο. 'Ετσι συνέχισα, παρά τις 

δυσκολίες. Α, και τα Αγγλικά! Πολλές φορές σκέφτηκα τον μεγαλύτερο 

αδερφό μου σε αυτό το ταξίδι. Σον ευχαριστώ, γιατί εκείνος ήταν που 

με έμαθε Αγγλικά, αν κι είναι μια τόσο δύσκολη γλώσσα. Και κάτι ακόμα· 

ήμουν πολύ ευγενικός με τους συνταξιδιώτες μου και είχα πάντα 

φυλαγμένες στην καρδιά μου τις ευχές των γονιών μου. Σελικά, έφτασα 

σε ένα ελληνικό νησί, τη Φίο. 

Ένα χρόνο πριν δεν μου είχε καν περάσει από το μυαλό ότι θα έκανα 

ένα τέτοιο ταξίδι. 

Σώρα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω, έχω ξεκινήσει μια 

καινούρια ζωή. Μαθαίνω γερμανικά γιατί επιθυμία μου είναι να σπουδάσω 

στη Γερμανία και να δουλέψω σε Σράπεζα. Ή να γίνω ποδοσφαιριστής! 

Θα ήθελα τόσο πολύ να ασχοληθώ επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, να 

γίνω ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής και το όνομά μου ν' ακουστεί 

σε όλη τη γη! Να τρέχω σαν τον άνεμο και να μην με ξεπερνάει κανείς, 

σαν τον σούπερ ήρωα που έχω στο μυαλό μου. Και, όπως όλοι οι σούπερ 

ήρωες, θα είχα κι εγώ μια αδυναμία. Αν έβλεπα στις κερκίδες κάποιο 

κορίτσι...ε τότε θα έχανα την μπάλα... 

Σώρα ονειρεύομαι και σχεδιάζω το μέλλον. 

Ονειρεύομαι ένα σπίτι στη Υρανκφούρτη. Έχει γυάλινους τοίχους και 

έναν τεράστιο κήπο με γρασίδι. Έχει πισίνα δίπλα στο γκαράζ και το 

αυτοκίνητο μου είναι μάρκας KIA. το σπίτι αυτό θα φτιάξω ένα ειδικό 

δωμάτιο και εκεί θα βάλω το γέλιο της μητέρας μου, μια μνήμη που 

θέλω να με συντροφεύει για πάντα. 

Θέλω κάτι ακόμη να πω σε εσάς, στα άλλα παιδιά της ηλικίας μου. Να 
/ / § / / Μ / 
εκτιμάτε την ειρήνη και την ηρεμία που επικρατεί στη χώρα σας. Πόσο 

θα 'θελα να 'μουν κι εγώ στην πόλη μου και να 'χαμε ειρήνη! Πόσο θα' 

θελα να ζω και να πηγαίνω σχολείο στη χώρα μου! 

Έχω τόσες αναμνήσεις, τόση νοσταλγία για την πατρίδα μου! 

Τπάρχει ένας τόπος πάνω στη γη που αγαπώ περισσότερο απ' όλους 

τους άλλους. Είναι ο κήπος του θείου μου, ένας κήπος γεμάτος δέντρα, 

γεμάτος φρούτα και μια πηγή που αναβλύζει γάργαρο νερό. Όταν δεν 

ένιωθα καλά, εκεί πήγαινα για να ηρεμήσω. Αν μπορούσα να μιλήσω 

σε αυτόν τον κήπο, θα του έλεγα: «Εύχομαι τώρα που είναι καλοκαίρι, 

όλα τα αμπέλια σου να είναι γεμάτα καρπούς. Μου λείπεις πάρα πολύ. 

Θα ήθελα να καθίσω πλάι στην πηγή σου. Θα ήθελα να ήμουν εκεί, με 

τα πόδια μου μέσα στο νερό, και να ακούω μόνο το κελάηδισμα των 

πουλιών, τίποτα άλλο. Θα ήθελα να μιλήσω με τα «ηλικιωμένα» δέντρα 

που εύχομαι να ζουν ακόμα». 

Ζνχιηνο 2016 
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_ / / / . t / - _ 
Σο ονομα μου είναι Αμαρ, είμαι 15 

/ / _ / 
χρονων, απο τη υρία. 

Αγαπώ πολύ την πατρίδα μου και 

εύχομαι να γυρίσω πίσω, στην 

πόλη μου, στο Φαλέπι. 

Σώρα είμαι στην Ελλάδα. Νιώθω 

μεγάλη μοναξιά αυτό το διάστημα. 

Νιώθω σαν να είμαι τίποτα. 

Θα ήθελα να φύγω για τη Δανία για 

να συναντήσω 

τον αδελφό μου που είναι ήδη 

εκεί και να μείνω μαζί του. 

Ονειρεύομαι να γίνω διάσημος 

κολυμβητής. 

Φαιρετίσματα σ' όλους τους 

αγαπημένους μου. 

Ζνχιηνο 2016 
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Σο όνομά μου είναι Μουσταφά, είμαι 17 χρονών, από ην Αφγανιστάν. 

Γεννήθηκα στην περιοχή της Καμπούλ. Εκεί γεννήθηκε και ο πατέρας 

μου και η μητέρα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο ωραία ένιωθα στη 

χώρα μου. Σώρα το μόνο που έμεινε είναι αυτό το συναίσθημα και εγώ... 

Για μένα ο πιο αγαπημένος τόπος πάνω στη γη είναι το Μαΐντάν Βαρδάκ 

στο Αφγανιστάν. Εκεί γεννήθηκαν οι πρόγονοί μου. Εκεί και εγώ. Αγαπώ 

αυτό τον τόπο και ποτέ δεν θα πάψω να τον αγαπώ. 

Όμως, ήταν αδύνατον να συνεχίσω να ζω στο Αφγανιστάν. Δεν υπήρχε 

καμία ελπίδα, κανένα φως, καμία πρόοδος. Μόνο εισβολείς, πόλεμος, 

τρομοκρατία, οι Σαλιμπάν.Όλα αυτά με ανάγκασαν να φύγω. 

Βρέθηκα στην Σουρκία, αλλά όταν φύγαμε για την Ελλάδα χάλασε 

η βάρκα καταμεσής στη θάλασσα. Ήταν τρεις το πρωί. Όλοι ήταν 

απελπισμένοι και λέγανε πως θα πεθάνουμε... Ύστερα από ένα τέταρτο 

ήρθε η αστυνομία και μας βάλανε στη δική τους βάρκα. Μας πήγαν 

σε ένα νησί. Εγώ είχα ελπίδα. Σο ήξερα πως, με κάποιο τρόπο, θα 

σωθούμε. 

Ήρθα στην Ελλάδα, αλλά δεν μπόρεσα να προχωρήσω περισσότερο, γιατί 

έκλεισαν τα σύνορα. Είμαι απογοητευμένος. Όμως και πάλι ελπίζω και 

πιστεύω πως θα καταφέρω να φτάσω εκεί που ονειρεύομαι. 

Αγαπώ το Αφγανιστάν και θέλω να ζητήσω από την κυβέρνηση να 

ενωθούν όλοι μαζί, για να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τη χώρα μας. 

Πόσο θα ήθελα να σταθεί πάλι στα πόδια της, και να μην αναγκαζόμαστε 

εμείς οι Αφγανοί να πηγαίνουμε μετανάστες σε άλλες χώρες, όπου 

όλοι να μας βλέπουν σαν τρομοκράτες! 
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Και όλα αυτά επειδή κάποιοι ζπκκεηέρνπλ ζε τρομοκρατικές ενέργειες 

στη.ν Ευρώπη. Έτσι, τώρα μας βλέπουν όλους το ίδιο. Κανένας δεν 

κοιτάζει τους Αφγανούς με καλό μάτι. 

Δεν πρόφτασα να ζήσω πολύ στη χώρα μου, και τώρα βρέθηκα 

επισκέπτης...επισκέπτης...επισκέπτης... Βέβαια, όλο αυτό το καιρό 

που είμαι στην Πάτρα νιώθω και πολλή χαρά. Βρήκα πολλούς φίλους. 

Φαίρομαι στις γιορτές και στα γενέθλια. Νιώθω πως ζω κάτι καινούριο, 

ελεύθερο. Νιώθω ότι κερδίζω από τη ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς 

και όλες τις οργανώσεις που μας βοηθάνε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, 

γιατί μας μάθατε πολλά. 

Ήθελα όμως να γράψω και μερικές γραμμές για τους ανθρώπους που 

νομίζουν πως εμείς λέμε ψέματα. ε σας θέλω να πω ότι τα πέντε 

δάχτυλα του χεριού είναι διαφορετικά, δεν είναι ίδια. Άνθρωποι 

είμαστε. Ίσως κάνουμε κάποιο λάθος. Πρέπει όμως να μας δείχνουν 

το λάθος μας, για να το καταλάβουμε και να μη το ξανακάνουμε. 

Ξεκίνησα από τη χώρα μου με στόχο ένα καλύτερο μέλλον. Είμαι 

ήρεμος επειδή ξέρω πως έκανα ό,τι μπορούσα. 

Ελπίζω να πάω στη χώρα που θέλω. Να γίνω άνθρωπος με αξία για την 

πατρίδα μου. Είμαι ακόμα μικρός αλλά, αν η ζωή με βοηθήσει, πολύ θα 

'θελα να κάνω κάτι για την πατρίδα μου. 

Ελπίζω ακόμη ότι κάποια στιγμή θα γίνει ειρήνη και θα μπορέσω να 

γυρίσω πίσω. Κανένας τόπος πάνω στον πλανήτη δεν είναι σαν την 

πατρίδα μου. 

Ένα μόνο πράγμα θέλω να σας παρακαλέσω. Μην με ξεχάσετε. 

Ζνχιηνο 2016 
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Το όνομά μοσ είναι Ατμέτ, είμαι 17 τρονών, από τη Σσρία. 
t ι 

Μαθάξη λα κπνξνύζε ην κνιύβη απηό λα εθθξάζεη ηηο δπζθνιίεο 

ηεο δσήο ηνπ ζπξηαθνύ ιανύ. 

Λαηξεύσ ηελ ειεπζεξία θαη αγαπώ βαζηά ηε γε κνπ. Η ειεπζεξία 

θύηεςε ηελ ειπίδα ζηηο ςπρέο ησλ παηδηώλ πνπ έρπζαλ ην αίκα 

ηνπο γηα απηήλ. Απηή ηελ ειπίδα πξνζπάζεζαλ λα 

θαηαζηξέςνπλ 

νη δπλάκεηο ηνπ πνιέκνπ. 

Τώξα αηζζάλνκαη ζαλ παηδί ηνπ δξόκνπ, γηαηί δελ μέξσ αθόκα 

πνύ 

ζα βξεζώ. Ειπίδσ ζην κέιινλ λα δήζσ θαιέο κέξεο θαη λα γίλσ 

γηαηξόο, ρεηξνπξγόο. Να έρσ θαιή θήκε θαη λα κ' αγαπνύλ. Γηα 

λα πξαγκαηνπνηήζσ όκσο ηα όλεηξά κνπ πξέπεη λα αληέμσ ηηο 

δπζθνιίεο... 
Ολεηξεύνκαη λα γπξίζσ ζηελ παηξίδα κνπ, γηα λα δσ ηνπο γνλείο 

θαη ηνπο θίινπο κνπ. 

Θξύλιξπ 2016 
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Σο όνομά μου είναι Σαϊχιάμπ, είμαι 17 χρονών, από το Πακιστάν. 

«Υίλοι συμπατριώτες που επιστρέφετε στη,ν αγαπημένη, 

πατρίδα». Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχω στη,ν καρδιά μου. 

το Πακιστάν ζούσα πολύ χαρούμενος με τους γονείς, τα 

αδέρφια και τους συχχενείς μου. πήχαινα σχολείο και έπαιζα 

με τους φίλους μου. τη,ν αρχή πήγαινα σε ένα μικρό σχολείο 

και μετά σε ένα μεγαλύτερο. Ήμουν πολύ καλός μαθητήν και 

αγαπούσα το σχολείο. Σο όνειρό μου ήταν να τελειώσω τις 

σπουδές μου και να καταταχώ στο στρατό. Μου αρέσει πάρα 

πολύ ο στρατός και ήθελα να χίνω ένας Υαουτζί* Δεν τα 

κατάφερα όμως, χιατί έπρεπε να εχκαταλείψω το Πακιστάν. 

τη,ν πατρίδα μου υπήρχε πολλή τρομοκρατία, γη' αυτό και 

έψυχα. Οι τρομοκράτες κατέστρεψαν τα σχολεία και δεν μας 

άφη,ναν να συνεχίσουμε τις σπουδές μας. Δεν μου αρέσουν 

καθόλου οι καυχάδες και ο πόλεμος. Έτσι, εχκατέλειψα σχολείο 

και πατρίδα. Τπήρχε μεχάλος κίνδυνος χια τη. ζωή μου. 

τώρα είμαι στη,ν Ελλάδα και σας ζη,τάω να με βοηθήσετε, 

ώστε να μπορέσω να ξεκινήσω πάλι το σχολείο και να ζήσω 

όμορφα. Πρώτα θέλω να τελειώσω τις σπουδές μου, και με 

τη. θέλη,ση. του Θεού, να βρω μια καλή δουλειά. Ονειρεύομαι 

εκείνη, τη. στιχμή, που θα είμαι πάλι μαζί με τη,ν οικοχένειά 

μου. H οικοχένειά μου, και ειδικά η. μη,τέρα μου, είναι το πρώτο 

πράχμα που σκέφτομαι το πρωί μόλις ξυπνήσω. 

Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους Έλλη,νες. 

Είναι πολύ ευχενικοί. 

ας ευχαριστώ. 

Ζνχιηνο 2016 

* Ανιχμαςικϊπ ςξσ Ρςοαςξϋ 
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Τν όλνκά κνπ είλαη Ταράξ, είκαη 18 

ρξνλώλ, από ην Μαξόθν. 

H χειρότερη, στιγμή, τη.ς ζωής μου ήταν 

όταν έψυχα από τη.ν πατρίδα μου. Έψυχα 

εξαιτίας τη.ς Υτώχειας, πέρασα στη,ν 

Σουρκία μέσα από τη,ν έρημο, και από 

εκεί ρρέθη.κα στη,ν Ελλάδα. 

τα σύνορα με τη. FYROM βρήκα 

τεράστιες δυσκολίες, τελικά, 

δεν τα κατάφερα να περάσω. 

τώρα αισθάνομαι σαν άστεγος, 

σαν ζητιάνος. 

Ονειρεύομαι να χίνω πετυχημένος και 

διάσημος. Έτσι φαντάζομαι τον εαυτό 

μου έπειτα από τόσο πόνο και τόσες 

δυσκολίες. Υαίνεται πως πρέπει να 

υποφέρουμε στη,ν αρχή· Φρειάζεται να 

κάνουμε υπομονή· τίποτε δεν έρχεται 

εύκολα, και όπως λέει η. παροιμία: 

«βλέπω ένα καλό μέλλον που μου 

δείχνει σηκωμένο το μεσαίο του 

δάχτυλο». 

Ζνχιηνο 2016 
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Σο όνομά μου είναι Αζίζ, είμαι 16 χρονών, από το Αθγαληζηάλ. 

Γεννή,θη,κα στο Αφγανιστάν και από εκεί έχω όλες τις παιδικές 

μου αναμνήσεις. Πουθενά δεν είναι τόσο όμορφα όσο στην πατρίδα 

μου. Για ένα διάστημα ταξίδεψα με τους φίλους μου; πή^α στην 

Καμπούλ και πέρασα πολύ ωραία. 

Ονειρεύομαι, νοσταλγώ πολύ τη χώρα μου. Ελπίζω μια μέρα να 

μπορέσω να γυρίσω και να ζήσω εκεί, το Αφγανιστάν είναι τα 

πάντα 8ΐα μένα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εκεί ζουν οι γονείς μου, 

εκεί είναι το σπίτι μου. Δεν υπάρχει σπίτι στην ξενιτιά, 

τα αγαπημένα μου πρόσωπα είναι οι χονείς μου. θέλω να τους 

ξαναδώ. Σους έχω τόσο επιθυμήσει! 

Σο αγαπημένο μου μέρος είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου. Ο α?απημένος 

μου χώρος είναι εκεί όπου διαλογίζομαι και ηρεμώ. 

Σο μεγαλύτερο πρόβλημα ?ια μας στο Αφγανιστάν είναι η ασφάλεια, 

χιατί ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη φυλή· Είμαστε Φαζαρά και οι 

ταλιμπάν κόβουν κεφάλια και λένε: «είσαι Φαζαρά, είσαι Φαζαρά!» 

Αναγκάστηκα να αφήσω την οικοχένειά μου και να ταξιδέψω με 

χιλιάδες ελπίδες »ια να φτάσω στην Ευρώπη. Όμως, τα σύνορα 

ηη\.ο FYROM ήταν κλειστά. 
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τα τρία τελευταία χρόνια που ταξίδευα και ήμουν μακριά από ττ\ν 

πατρίδα μου ήταν σαν να μην ζούσα. Δεν χαιρόμουνα τη ζωή· τρία 

χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν, αλλά δεν συχκρίνονται ούτε με μια 

μέρα στο Αφγανιστάν. 

Εδώ στην Ελλάδα είμαι σχετικά χαρούμενος. Μου αρέσει η ζωή 

στον τόπο σας και νιώθω ασφαλής, όμως και πάλι δεν αισθάνομαι 

καλά, αφού δεν έχω εκπληρώσει ακόμα όσα αναζητώ. το μεταξύ, η 

ζωή μου μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν καλυτέρεψε, αλλά χειροτέρεψε, 

κάθε μέρα στην ξενιτιά περνά σαν χίλιες μέρες. Δυστυχώς, 

φαίνεται πως δεν υπάρχει άλλη λύση. 

«Πατρίδα, η αχάπη σου είναι η περηφάνια μου... 

Πατρίδα, χια σένα να θυσιαστώ... 

Μπορώ να δώσω και ψυχή και σώμα χια σένα...» 

είτε χράψω είτε όχι, δεν έχει διαφορά. Γιατί κανένας δεν μπορεί να 

με καταλάβει. Αυτά που χράφω δείχνουν την νοσταλχία μου. 

Αφχανοί φίλοι μου, ελπίζω να μην μπορέσετε να διαβάσετε αυτά 

τα λόχια. Αν όμως τα διαβάσετε μην τα μεταφράσετε σε κανέναν 

άλλον. 
Ζνχιηνο 2016 
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Σο όνομά μου είναι Ιρφάν, είμαι 17 χρονών, 

αϊτό το Πακιστάν. 

Είμαι πολύ στενοχωρημένος και προβληματισμένος, 

8ΐατί άφησα πίσω πατρίδα και οικογένεια' τους γονείς 

μου, τους αδερφούς και τις αδερφές μου. 

Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου! 

Ήρθα εδώ, χιατί στη δίκιά μου χώρα η ζωή είχε χίνει 

πάρα πολύ δύσκολη· Αναγκάστηκα να ψύχω. Βέβαια, 

νιώθω πολύ χαρούμενος που έχω ξεπεράσει τα 

μεγάλα εμπόδια του ταξιδιού και κατάφερα να φτάσω 

στην Ελλάδα. 

Θα ήθελα να βρω καταφύγιο στη χώρα σας. 

Να μπορέσω να πάρω άσυλο και να μου δοθεί 

η δυνατότητα να πάω σχολείο, ώστε στο μέλλον να 

δίνω ένας καλός και χρήσιμος άνθρωπος. 

κάποια στιγμή στο μέλλον, φαντάζομαι ότι φθάνω σε 

ένα κέντρο υποδοχήν προσφύγων στη Γερμανία. Δεν 

θα ξέρω πως είναι η ζωή σε αυτή τη χώρα, ούτε 

θα γνωρίζω τους νόμους της- ©α τους μάθω όμως 

σιχά σιχά. Έχω ακούσει πως το γερμανικό κράτος 

σου δίνει τη δυνατότητα να σπουδάσεις. Η σχολή 

μου θα διαρκέσει τρία χρόνια. Όταν τελειώσω θα 

είμαι ηλεκτρολόγος. Θα βρω μια δουλειά και θα 

είμαι ευτυχισμένος. Θα μπορώ να καλύπτω όλες τις 

ανάγκες της οικο^ένειάς μου. 

Η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μου θα είναι όταν 

καταφέρω να γυρίσω στην πατρίδα μου. 

Ζνχιηνο 2016 
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Σο όνομά μου είναι Αλί, είμαι 15 χρονών, από το Αφγανιστάν. 

Η πρώτη, μνήμη, που έχω από τον εαυτό μου είναι από όταν ήμουν πέντε 

χρονών. Δεν θυμάμαι πολλά, αλλά είχα μια καλή και ευχάριστη, ζωή· Δεν 

πέρασε ούτε ένας χρόνος από τότε και ξέσπασε ο πόλεμος. H οικοχένειά 

μου και εχώ αναγκαστήκαμε να ψύχουμε από τη. χώρα. Ανήκουμε, βλέπετε, 

στη. φυλή Φαζάρα η. οποία διώκεται στο Αφχανιστάν. 

Όταν ξεκίνη,σα το ταξίδι δεν ήξερα ποιό θα είναι το τέλος τη,ς διαδρομής. 

Μέχρι τότε είχα άλλη, άποψη, χια τα ταξίδια. Ήθελα πάρα πολύ να 

ταξιδεύω. Έπειτα όμως από αυτό που έζη,σα, άλλαξα χνώμη.. Γιατί αυτό 

δεν ή^αν ένα ταξίδι φυσιολοχικό. Δεν ξέραμε τι να πάρουμε μαζί μας, κι 

ούτε είχαμε αυτά που έπρεπε. Δεν είχαμε κλείσει εισιτήρια από πριν, 

αφού δεν ξέραμε καν τον προορισμό μας... 

Ολοκλήρωσα το ταξίδι μόνος μου, με τη. βοήθεια του Αλλάχ. Δεν είχε 

καμία σημασία χια μένα που θα καταλήξει. Σο μόνο που με ένοιαζε ήταν 

να ψύχω από το Αφχανιστάν σώος και να ζήσω σε έναν κόσμο χωρίς 

πόλεμο, είναι μεχάλη. δυστυχία, μεχάλο εμπόδιο ο πόλεμος. Είπα στον 

εαυτό μου ότι θα ξεπεράσω όλες τις δυσκολίες και δεν θα αΥήσω 

ττ\ν κούραση, να με καταβάλλει. Η αντοχή μου με βοήθησε. Άλλοι όμως 

δεν τα κατάφεραν. το ταξίδι μου ήταν πολύ δύσκολο. Πολλά βράδια 



 

318 

κοιμήθηκα διψασμένος και πεινασμένος. Έζησα και είδα σκηνές που δεν 

βάζει ο νους σας. 

ε μια από τις χώρες που βρέθηκα προσπάθησα να περάσω τα σύνορα. 

Με έπιασε η αστυνομία και μπήκα φυλακή χια δώδεκα ημέρες. Δεν 

ήξερα τι θα απογίνω. Ήμουν μόνος ανάμεσα σε εβδομήντα πέντε άτομα 

από άλλες χώρες που είχαν φυλακιστεί χια διάφορους λόχους, και χια 

εχκλήματα ίσως. Αναχκάστηκα να κάνω τρεις μέρες απερχία πείνας χια 

να με αΥήσουν ελεύθερο. 

υνέχισα το ταξίδι μου, ώσπου έφθασα στην Ελλάδα. Αν σήμερα 

βρίσκομαι εδώ μαζί σας, είναι είτε χιατί έχινε ένα θαύμα είτε χιατί 

βρήκα δυνάμεις μέσα μου που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. 

Θέλω να μάθω χερμανικά. Θα ήθελα να μάθω και άλλες πολλές χλώσσες, 

όπως ο διερμηνέας μας σε αυτό το ερχαστήριο. Έτσι θα μπορώ να 

επικοινωνώ με όλους τους ανθρώπους. Όμως, δεν θέλω να ξεχάσω 

τη μητρική μου χλώσσα. την Ευρώπη νιώθω ανακούφιση και ελπίζω 

να ζήσω εδώ. Αισθάνομαι σαν να έφθασα σε μια ήσυχη ακτή, χωρίς 

κινδύνους. Τπάρχουν όμως ακόμα κάποια εμπόδια μέχρι να κάνω τα 

όνειρά μου αληθινά. Με υπομονή και επιμονή θα προσπαθήσω να τα 

ξεπεράσω και αυτά! 

Ζνχιηνο 2016 
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τεννήθτχκα το 2000 στο Φαλέτπ. το 2012 φύγαμε από 

το σπίτι μας και πήγαμε σε ένα χωριό. Μείναμε 

εκεί ένα μήνα και μετά πήχαμε σττ\ν Σουρκία. 

Έπειτα πέθανε ο πατέρας μας. Για τέσσερα χρόνια 

δουλέψαμε εκεί με τον αδερφό μου. Μετά ψύχαμε κι 

από εκεί και ήρθαμε σττ\ν Ελλάδα. Από τότε μένουμε 

στον ξενώνα τη,ς Praksis. 

Μ' αρέσει να οδηχώ μηχανή- 

το ωραιότερο μέρος του κόσμου χια μένα είναι η 

υρία, θυμάμαι τη μάνα μου να μαγειρεύει στην 

κουζίνα του σπιτιού μας. Θυμάμαι το σχολείο μου. 

Ονειρεύομαι να πάω στον αδελφό μου στη Δανία που 

ζει εκεί με τη χυναίκα του. 
Ζνχιηνο 2016 
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Σο όνομά μου είναι Γουασίφ, είμαι 16 χρόνων, αϊτό το Πακιστάν. 

Σα πρώτα πέντε χρόνια τη,ς ζωή,ς μου ήταν πολύ όμορφα. Όταν 

έχινα επτά χρονών ξεκίνησα το σχολείο σε μια ωραία πόλτ\, την 

Γκουχρανχουάλα. Λίχο αργότερα, η οικοχένειά μου μετακόμισε στο 

Ισλαμαμπάντ, όπου συνέχισα το σχολείο. Οι δουλειές όμως δεν 

πήγαιναν καλά και οι χονείς μου δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν 

το σχολείο και τα φροντιστήριά μου. Ήταν δύσκολα χρόνια. Πολλές 

φορές σκεφτόμουν τι ωραία θα ήταν αν είχα ένα μαχικό ραβδί που να 

έκανε πραγματικότητα τις επιθυμίες των ανθρώπων. Εχώ πάντως θα 

ζητούσα πολλά λεφτά! Όταν μεγάλωσα όμως, άρχισα να σκέφτομαι 

πραγματικές λύσεις χια τα προβλήματά μας. Αποφάσισα να ψύχω από 

τη χώρα μου και να πάω σε μιαν άλλη ϊΐα να μπορέσω να δουλέψω 

και να συνεχίσω το σχολείο. Να μάθω να ϊράφω και να διαβάζω. Να 

φτιάξω μια καινούρια ζωή· 

Έτσι, ξεκίνησα να έρθω στην Ελλάδα, το ταξίδι ήταν δύσκολο. Πολλές 

φορές κινδύνεψε η ζωή μου. τα πόδια μου έχουν ακόμα σημάδια, τα 

κατάφερα όμως, πρώτα από όλα με τη βοήθεια του Θεού. Βοήθησε 

επίσης το χεχονός ότι είμαι Χηλός, τρέχω ^ρήδορα και έχω καλό και 

δυνατό μυαλό. Έτσι μπορούσα να αποφασίζω ^ρήϊορα ποιο δρόμο θα 

πάρω, χια να φτάσω πιο άμεσα στο προορισμό μου. τελικά, έπειτα από 

τρεις μήνες, έφτασα στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι εδώ με βοήθησαν, μου 

έδωσαν νερό, φαχητό, σπίτι να μείνω. 

τώρα πηγαίνω σχολείο, θέλω να το τελειώσω, να βρω μια δουλειά, 

να φτιάξω τη ζωή μου και να βοηθήσω τους χονείς μου πίσω στο 

Πακιστάν. Θέλω να μείνω στην Ελλάδα και να χίνω ξεναχός. Έχω 

ξεκινήσει από τώρα την προσπάθεια μαθαίνοντας ξένες γλώσσες* 

ελληνικά, αχχλικά, γερμανικά... Μου αρέσει η ιστορία και στο 

σχολείο έμαθα χια τον Μέχα Αλέξανδρο. Υαντάζομαι τον εαυτό μου 

να ξεναχώ τους τουρίστες στο μουσείο και να τους λέω χια τον Μέχα 

Αλέξανδρο, τον πρώτο Πρόεδρο της Ελλάδας! ο Μέχας Αλέξανδρος ήταν 

ένας σπουδαίος άντρας που κατέκτησε πολλές πόλεις, όπου ζούσαν 

άνθρωποι με διαφορετικό πολιτισμό, και αυτός κατάφερε να τις ενώσει. 

Μετά όμως πέθανε και οι πόλεις αυτές ξεκίνησαν πολέμους μεταξύ 

τους και διαλύθηκαν, η' αυτό και η Ελλάδα είναι τώρα τόσο μικρή· 

Πιστεύω ότι σε τρία χρόνια θα τα έχω καταφέρει. Θέλω να βχάζω 
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πολλά λεφτά από τη. δουλειά και οι άλλοι να με αντιμετωπίζουν με 

σεβασμό. Θα ήθελα να βρω και μια κοπέλα, αλλά κι αν δεν βρω, δεν 

πειράζει. 

Ονειρεύομαι ένα σπίτι σε κάποιο ελληνικό νησί, όπου θα πηγαίνω με 

ελικόπτερο. Θα είναι μονοκατοικία με ένα μεγάλο χώρο jfia το σκυλί και 

το άλο^ό μου. Θα έχει πισίνα και πάρκινδκ jia το αυτοκίνητό μου, που 

θα είναι Nissan. Από το προηγούμενο σπίτι μου θα πάρω το κρεβάτι μου, 

μερικά ρούχα και τα απαραίτητα ϊΐα την κουζίνα. Θα Υτιάξω και ένα 

χώρο όπου θα κρεμάσω πολλές εικόνες με περιστέρια. την πόλη μου, 

στο Πακιστάν, έχουμε πολλά περιστέρια. Μαζευόμαστε φίλοι από τη 

γειτονιά και παίζουμε ένα παιχνίδι. Ο καθένας αφήνει τα περιστέρια 

του να πετάξουν ελεύθερα και μετά τα καλεί να γυρίσουν πίσω. το 

τέλος, σε όποιον γυρίσουν τα περισσότερα, αυτός κερδίζει. 

κέφτομαι συχνά το παλιό μου σχολείο στο Πακιστάν, εκεί όπου 

συναντούσα τον κολλητό μου. Σον εμπιστευόμουν πολύ. Ήταν ο μόνος 

που ήξερε χια το ταξίδι μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα εκείνη 

που, έπειτα από τόσον καιρό, μιλήσαμε ξανά οι δυο μας στο messenger. 

Μου είπε πως όταν έφυ&α, εκείνος παράτησε το σχολείο ^ιατί δεν 

είχε κανένα νόημα να πηχαίνει χωρίς εμένα, τον μάλωσα! του είπα ότι 

πρέπει να συνεχίσει και να τελειώσει οπωσδήποτε το σχολείο! ηατί 

αλλιώς πώς θα πάρει σπουδαστική βίζα δία να έρθει να με βρει; 
Ζνχιηνο 2016 
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Σο όνομά μου είναι Υαρίντ, είμαι 17 χρονών, 

από τη υρία. 

Με ρώτησαν ττοιό είναι το ωραιότερο μέρος δία μένα. 

Απάντησα ότι είναι η πόλη μου στη υρία, εκεί όπου 

γεννήθηκα και μεγάλωσα. 

Οι καλύτερες αναμνήσεις &ια μένα από τη υρία είναι 

όταν μαζευόμασταν με την οικογένεια μου, τρώγαμε 

όλοι μαζί και γελούσαμε. Μου λείπει η Δαμασκός και οι 

παλιές γειτονιές. Ελπίζω να μπορέσω να γυρίσω πίσω 

και να ξαναζωντανέψω τις αναμνήσεις μου. Ονειρεύομαι 

να γυρίσω στη υρία jia να ξαναβρεθώ με τους γονείς 

μου και να φάμε μαζί. Να συναντήσω τους φίλους μου, 

να πιούμε και να καπνίσουμε. 

τις αρχές του 2016 έφυ^α από τη υρία δία την Σουρκία, 

όπου έμεινα τρεις μήνες. Εκεί γνώρισα κάποιον που του 

έδωσα χρήματα χια να με περάσει στη Μυτιλήνη· Μετά 

ο Ερυθρός ταυρός με έστειλε στην Πάτρα. Εδώ νιώθω 

χαρούμενος με τους φίλους μου και περνώ ευχάριστες 

ώρες με τα μέλη *ns ομάδας. 

το πιο σημαντικό jfia μένα είναι να μπορέσω να 

συναντήσω τον αδελφό μου στην Αυστρία και να ζήσω 

μαζί του. Ονειρεύομαι να δίνω πιλότος, jia να μπορέσω 

να γυρίσω στην Ελλάδα και να σας ξαναδώ. 

Ζνχιηνο 2016 
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Σο όνομα μου είναι Μοχάμαντ, είμαι 15 χρονών, αττό το Αφγανιστάν. 

Εξαιτίας του πολέμου και της πολιτικής αστάθειας εχκατέλειψα το 

σπίτι και ττ\ν πατρίδα μου και έψυχα χια την Ευρώπη· Δάση, δρόμοι, βουνά 

κι άλλοι δρόμοι. Αυτό είναι το σκηνικό του ταξιδιού μου. Πρώτα έφτασα 

στο Ιράν, αλλά ούτε εκεί μπορούσα να σπουδάσω, λόχω εθνικότητας. Δεν 

μπορούσα ούτε ποδοσφαιριστής να χίνω, κάτι που ήταν το μεχάλο μου 

όνειρο. Οι χονείς μου με βοήθησαν να συνεχίσω το ταξίδι μου. Περπάτησα 

ως την Σουρκία, και έπειτα η θάλασσα με έφερε ως την Ελλάδα, όπου 

βρίσκομαι τώρα. 

Οι περισσότεροι ίσως σκεφτείτε, «ηατί αυτοί πηγαίνουν σε μικρότερη 

τάξη;» Ο λόχος είναι ότι εμείς στο Αφχανιστάν, εξαιτίας του πολέμου, 

δεν μπορούσαμε να πάμε σχολείο. Έτσι, ήρθαμε στη χώρα σας. Ελπίζω 

να μην σας ενοχλούμε. Είμαι εδώ χια να μπορέσω να σπουδάσω, ώστε 

στο μέλλον να χίνω ένας άνθρωπος χρήσιμος χια την κοινωνία, θέλω να 

μάθω πολλά από εσάς και εσείς ίσως κάτι μάθετε από εμένα. Ελπίζω να 

μπορέσουμε να χίνουμε φίλοι και να μην τσακωνόμαστε. 
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θέλω το σπίτι μου στο μέλλον να μοιάζει με το πατρικό μου, χια να 

ζωντανεύει τις αναμνήσεις μου. Να είναι κοντά στη. φύστ\, μέσα στα 

δέντρα. Να ζήσω εκεί με την οικοχένειά μου και να αναπνέω καθαρό 

αέρα. τον τοίχο θα βάλω τη Υωτογραφία τηε οικοχένειάς μου από το 

Αφγανιστάν, θέλω να παντρευτώ μια γυναίκα με καλλιέργεια και ηθική· 

θέλω να ζούμε καλά και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις 

τηε ζωήε· Ελπίζω το σπίτι αυτό να αρέσει στα παιδιά μου. Να μην νιώσουν 

ποτέ ότι στερούνται κάτι, θέλω ακόμα τα παιδιά μου να σπουδάσουν και 

να καταφέρουν να επικοινωνούν με τους άλλους ανθρώπους. 

Ονειρεύομαι να χίνω ένας επιτυχημένος πολιτικός μηχανικός. Θέλω να 

πάω στη Αχχλία. θέλω ακόμη να επισκεφθώ χώρες που έχουν αρχαία 

ιστορία χια να μελετήσω τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμά τους. Θα 

ήθελα επίσης να πάω σε τόπους που έχουν πόλεμο και φτώχεια χια να 

μάθω περισσότερα... 
Ζνχιηνο 2016 
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Σο όνομά μου είναι αλμάν, είμαι 14 χρονών, από το Πακιστάν. 

Αγαπώ πολύ το καλοκαίρι! Σο καλοκαίρι έχει καλό καιρό και μπορείς 

να πηγαίνεις για μπάνιο κάθε μέρα. Σα σχολεία είναι κλειστά και έχω 

τρεις ολόκληρους μήνες για να παίζω με τους φίλους μου. 

Από πολύ μικρός ήθελα να έρθω στην Ευρώπη. Είναι και ο θείος μου 

στη Γερμανία. Πολλές φορές είπα στους γονείς μου να με στείλουν, 

αλλά αυτοί δεν μπορούσαν. Σελικά, το αποφάσισαν και ξεκίνησα το 

ταξίδι από το χωριό μου μαζί με έναν ξάδερφο από την πλευρά της 

μαμάς μου. Εκείνος είναι λίγο μεγαλύτερος από εμένα, 16 χρονών. 

Σαξιδέψαμε οι δυο μας. 

Μπορώ να τρέχω γρήγορα και σε άσχημες συνθήκες. Είμαι και πολύ 

δυνατός! Ένα λεωφορείο μας πήγε σε μια μεγάλη πόλη, στο Καράτσι. 

τη συνέχεια περάσαμε με βαρκάκια στο Ιράν. Και ξανά με λεωφορείο 

μέχρι την Σεχεράνη. Από εκεί αλλάξαμε πολλές φορές αυτοκίνητο, 

για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα χωριό στα σύνορα Ιράν 

και Σουρκίας. Επόμενος προορισμός η Κωνσταντινούπολη. Άντε πάλι 

λεωφορεία και αυτοκίνητα. Από εκεί περάσαμε τη θάλασσα και 

βρεθήκαμε σε ένα νησί της Ελλάδας, που δεν θυμάμαι το όνομά του. 

Μετά, με τη βοήθεια του Θεού, φτάσαμε στην Αθήνα. Σαξιδεύαμε δυο 

μήνες. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στη χώρα σας. Από δω 

και πέρα θα δω τι μπορώ να κάνω. 

Θέλω να πάω στη Γερμανία να βρω τη θεία μου. Η θεία μου είναι ήδη 

εκεί. Προς το παρόν, όμως, βρίσκομαι στην Ελλάδα και δεν μπορώ να 

φύγω. 

ι* Πάντως, πρέπει να μάθω καλά τη γλώσσα της χώρας που θέλω να 

ζήσω, για να βρω γρήγορα δουλειά. Μετά θα βρω μια κοπέλα και θα 

παντρευτώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθω ακόμα έτοιμος, γιατί δεν 

γνωρίζω καλά τη γλώσσα των Γερμανών. Υοβάμαι ότι δεν θα μπορώ να 

επικοινωνήσω και θα δημιουργηθούν προβλήματα. 

Ονειρεύομαι να γίνω διευθυντής, επιχειρηματίας! Να ζω στη Γερμανία 

και να διευθύνω μια εταιρεία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Ονειρεύομαι ένα σπίτι, μια μονοκατοικία με τρεις κρεβατοκάμαρες 

και πισίνα. Θα έχει μεγάλο κήπο και βέβαια πάρκινγκ με τέσσερα 

αυτοκίνητα, δύο καινούρια και δύο παλιά. Θα έχω και μια γάτα. Αν 

μπορούσα να φέρω κάτι από το παρελθόν σε αυτό το σπίτι.για να 

σκεφτώ.αυτά θα ήταν το σκυλάκι μου και τα πουλιά που είχα κάποτε 

στο Πακιστάν. Νομίζω πως θα έχω πάντα στο μυαλό μου και το πάρκο 

που είναι κοντά στο πατρικό μου σπίτι. Σο αγαπώ πολύ αυτό το μέρος! 

Για μένα είναι σημαντικό να είμαι καλός άνθρωπος, και αυτό προσπαθώ. 

Για εμένα ήρωας είναι ένα αγόρι που μπορεί να δείξει και να εκφράσει 

αγάπη προς την πατρίδα. Ένα αγόρι που αντλεί δύναμη χαιρετώντας 

τη σημαία του Πακιστάν. Ένα αγόρι που.κάπως, κάποτε ένας σκύλος 

του έφαγε το αυτί! Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αν συναντήσω 

ποτέ το αγόρι αυτό θα του ζητήσω να μου αφηγηθεί πώς περνάει τη 

ζωή του και πώς νιώθει. Δεν θέλω να κάνει κάτι για εμένα. Εντάξει, 

αν επιμένει θα του ζητήσω να μου στείλει πολλά κορίτσια! 

Είμαι λίγο πειραχτήρι, το ξέρω. Πειράζω συνέχεια τον κόσμο και βρίσκω 

τον μπελά μου! 
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Σο όνομά μου είναι Ουσμάν, είμαι 16 χρονών, από το Πακιστάν. 

Σο Πακιστάν είναι μια μεγάλη, χώρα. Αχαπώ πάρα πολύ την πατρίδα 

μου. Σα τοπία και το περιβάλλον της είναι πανέμορφα. Σα φαχητά 

πεντανόστιμα. 

τη. χώρα μου οι άνθρωποι ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες. 

Οι περισσότεροι είναι Μουσουλμάνοι. Τπάρχουν πολλές φυλές. Οι 

γυναίκες και τα κορίτσια δεν έχουν δικαιώματα, τα παιδιά σέβονται 

πολύ τις μαμάδες τους. 

το Πακιστάν, το κράτος δεν δίνει δικαιώματα στους απλούς 

πολίτες. Τπάρχει βία, τρομοκρατία και οι ταλιμπάν κάνουν πολλά 

άσχημα πράχματα. Ο απλός κόσμος εγκαταλείπει τη χώρα, αν και η. 

αστυνομία τους εμποδίζει, χιατί κινδυνεύει η. ζωή τους. Πηχαίνουν 

σε άλλες χώρες και ζητάνε άσυλο. Για αυτό το λόχο έψυχα κι εχώ 

και ήρθα εδώ, στην Ελλάδα. 

Σο χειρότερο από όλα είναι η πολιτική· Εμένα δεν μου αρέσει η 

πολιτική· Μισώ τους πολιτικούς* αυτοί έχουν καταστρέφει τη 

χώρα. Μέρα με τη μέρα η πατρίδα μου πάει πίσω. το Πακιστάν το 

μόνο που ακούς είναι χια τη φτώχεια. Παράχουμε πολλά προϊόντα, 

αλλά οι κάτοικοι καταναλώνουν βρετανικά τρόφιμα, το μόνο καλό 

είναι ότι είμαστε μια ανεξάρτητη χώρα.. 

I 

Αχαπώ την πατρίδα μου, αλλά εκεί υπάρχει πολλή τρομοκρατία. Η 

καταστροφή και η απειλή είναι τόσο μεχάλες, που δεν μπορώ να 

ζήσω στη χώρα μου. 

 

 

Ζνχιηνο 2016 
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Σο όνομά μου είναι αρβάρ, είμαι 16 χρονών, από το Αφγανιστάν. 

Αχαπώ το φθινόπωρο επειδή, τα φύλλα των δέντρων παίρνουν ωραία 

χρώματα, αν και το αχαπημένο μου χρώμα είναι το χαλάζιο του ουρανού. 

Μου αρέσει να παρατηρώ τα δέντρα, χιατί μου θυμίζουν τη ζωή μου και 

την οικοχένειά μου. Δέντρα ψηλά και με πολλούς καρπούς μου φέρνουν 

στο νου εικόνες της καλής ζωής που είχα όταν ήμουν μικρός. Μου 

φέρνουν στο νου και τη χέννηση της αδερφής μου που χάρισε καινούριο 

φως στο σπίτι μας. Δέντρα ξερά και χωρίς φύλλα μου θυμίζουν δύσκολες 

στιχμές απώλειας, που έχιναν αιτία να μαραθεί αυτή η οικοχένειά. 

Λόχω του πολέμου αναγκάστηκα να εχκαταλείψω την πατρίδα μου και 

να έρθω στην Ευρώπη· πίσω στο Αφχανιστάν δεν μπορούσα να κάνω 

τίποτα. Δεν μπορούσα να πάω σχολείο όπως εσείς. Δεν μπορούσα ούτε 

μπάλα να παίξω, ούτε σε αθλητικές δραστηριότητες να συμμετέχω, 

ούτε τίποτα... 

Σώρα βρίσκομαι στην Ελλάδα και το πρώτο πράχμα που σκέφτομαι όταν 

ξυπνάω το πρωί είναι ένα καλύτερο μέλλον. Υαντάζομαι ότι σε επτά 

χρόνια από σήμερα θα βρίσκομαι στην Αυστρία. Θα έχω πάρει άσυλο 

και θα σπουδάζω. υχχρόνως θα δουλεύω σαν ράφτης με καλό μισθό. 

Θα τελειώσω το πανεπιστήμιο και θα είμαι δικηγόρος. Σην ημέρα που 

θα αποφοιτήσω θα δείξω το δίπλωμά μου στους χονείς μου και θα 

τους κάνω περήφανους, τα αδέρφια μου θα σπουδάζουν κι αυτα χια να 

χίνουν επιτυχημένοι άνθρωποι. Θα τα βοηθήσω εχώ να τα καταφέρουν. 

Υαντάζομαι ότι κάποτε θα μπορέσω να πάω διακοπές στο ΐραν και το 

Αφχανιστάν, και έτσι θα δω τους φίλους και τους συχχενείς μου που 

ζουν ακόμη εκεί. 

ας ζητάω λοιπόν να μην με βλέπετε μόνο σαν Αφχανό πρόσφυχα, αλλά 

να με δεχθείτε σαν έναν από εσάς, θέλω να χίνω φίλος σας, ώστε να 

μάθω εύκολα τα ήθη και τα έθιμα της χώρας σας. θέλω να χίνω σαν 

εσάς, να ζήσω όπως εσείς. 

ας ζητάω να είστε ευχενικοί και φιλικοί μεταξύ σας. Ο πόλεμος 

φέρνει μόνο δυστυχία. 

Ζνχιηνο 2016 
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Σο όνομά μου είναι Αμίρ, είμαι 16 χρονών, 

από το Αφγανιστάν.  

Σο μεγαλύτερο πρόβλημά μου είναι ο πόλεμος 

και η φτώχεια στην πατρίδα μου. αράντα χρόνια 

πόλεμος, ανασφάλεια και φτώχεια έκαναν το 

Αφγανιστάν μια χώρα με πολλά προβλήματα. Γι' 

αυτό κι εγώ αποφάσισα να έρθω στην Ευρώπη. 

Για μια καινούρια ζωή. 

Σο μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού μου δεν ήταν 

εύκολο. υνάντησα πολλά εμπόδια. Κατάφερα 

όμως να φθάσω στην Ελλάδα. Σώρα, ένα άλλο 

εμπόδιο που πρέπει να αντιμετωπίσω, είναι 

τα κλειστά σύνορα. Ελπίζω να ξεπεραστεί κι 

αυτό. Ελπίζω επίσης η ειρήνη και η ηρεμία να 

γυρίσουν για πάντα στο Αφγανιστάν. 
Ζνχιηνο 2016 
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Σο όνομά μου είναι αχίν, είμαι 15 χρονών, από το Ιράν. 

Αν έφτιαχνα μια διαφήμιση, χια τη. χώρα μου, σίχουρα θα έδειχνα τα 

διάσημα χαλιά του Ιράν, τον Πύρχο του Μιλάντ - όπου στεγάζεται και 

ο ραδιοφωνικός σταθμός - και τα καινούρια αεροπλάνα που αγόρασε το 

κράτος. Θα έβαζα όμως και μια φωτογραφία με τα κατεστραμμένα μνημεία. 

Θα μιλούσα και χια το λαό του Ιράν, χια τους απλούς και ταπεινούς 

ανθρώπους. 

Ανήκω στην κουρδική μειονότητα και εκεί, στη. χώρα μας, είμαστε πολύ 

περιορισμένοι. Δεν έχουμε ελευθερίες, ούτε ίσα δικαιώματα με τους 

υπόλοιπους. Ήθελα να σπουδάσω σε στρατιωτική σχολή/ όμως οι Κούρδοι 

που ζουν στο Ιράν δεν επιτρέπεται να σπουδάζουν, κάποια στιχμή οι 

γονείς μου ανέλαβαν πολιτική δράση, και τότε η. ζωή μου μπήκε σε 

κίνδυνο. Έτσι έψυχα από τη. χώρα μου και ταξίδεψα μόνος μου. 

Έκανα αυτό το ταξίδι με τη. βοήθεια των χονιών μου. Αυτοί μου έδωσαν το 

δικαίωμα να συνεχίσω να ονειρεύομαι. Με στήριξαν επίση,ς οι συχχενείς 

μου που ζουν στη. Νορβη,χία. Πολύ θα ήθελα να ζήσω μαζί τους. 

τη. διάρκεια του ταξιδιού οι άνθρωποι, στη,ν Ελλάδα και στη,ν Σουρκία, 

με βοήθησαν πολύ. Βλέπετε, δεν είχα κανέναν. Ευτυχώς ήξερα αχχλικά! 

Έτσι μπορούσα να επικοινωνώ εύκολα και να συχκεντρώνω πληροφορίες. 

Υάνηκα πολύ δυνατός και άντεξα όλες τις δυσκολίες. 

Θυμάμαι να φτιάχνω με το μυαλό μου μια χυναίκα με σούπερ ικανότητες! 

Μια σούπερ ηρωίδα! Η χυναίκα αυτή έχει πολύ μακριά μαλλιά και ένα 

μοναδικό χάρισμα. Όποιος ακουμπήσει τα μαλλιά της παραμένει χια πάντα 

νέος και δυνατός. Όμως, όπως κάθε ήρωας, έχει και αυτή μια αδυναμία. 

Αν τη? κόψουν τα μαλλιά δεν μακραίνουν ποτέ ξανά, και εκείνη μένει χια 

πάντα λυπημένη· 

Όταν έφτασα στην Ελλάδα ένιωσα μεχάλη χαρά. Ξέχασα σχεδόν όλα τα 

εμπόδια του ταξιδιού. Οι Έλληνες ήταν πολύ ευχενικοί μαζί μου. Ακόμα 

με βοηθούν. Εδώ αισθάνομαι ελεύθερος και δεν φοβάμαι πια τίποτα και 

κανέναν. 
θέλω να σας πω κι άλλα... 

Αν ζωχράφιζα τη ζωή μου σε ένα κομμάτι χαρτί θα έβαζα τις χειρότερες 
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εμπειρίες ms ζωής μου. Θα έβαζα όμως και τις καλύτερες. Όλες θα 

βρίσκονταν εδώ σε αυτή m ζωχραφιά. Θα mv έκανα χια να τη. δείτε κι 

εσείς. Οι καλύτερες αναμνήσεις μου είναι από τον καιρό που ζούσα στο 

Ιράν με τους χονείς μου. Θυμάμαι τότε που μαζί με τον πατέρα μου και 

τους φίλους μου, παίζαμε, πηγαίναμε στη,ν παραλία και στο χυμναστήριο. 

είχα και ένα σκύλο που τον αχαπούσα πολύ. Αλλά ακόμα και τότε δεν ήταν 

όλα εντάξει. Η χειρότερη, ανάμνηση που έχω είναι όταν η. μητέρα μου 

χώρισε τον πατέρα μου και δεν την ξαναείδα ποτέ πια. 

Τπάρχει ευτυχώς ένα μέρος που πάντα πήϊαινα όταν δεν ένιωθα καλά 

και ήθελα να ηρεμήσω. την πόλη που έμενα, στο Ιράν, υπάρχει ένα 

βουνό. την κορυφή του βουνού αυτού είναι μια καφετέρια. Δεν μαζεύει 

πολύ κόσμο, έχει πάντα ησυχία και έτσι μπορείς να σκεφτείς. Μου άρεσε 

να κάθομαι σε ένα τραπέζι μπροστά μπροστά με την καλύτερη θέα στην 

πόλη. Μου λείπει πολύ αυτό το μέρος. Αν χινόταν να με ακούσει εκείνο 

το τραπέζι, θα του έλεχα: «Μακάρι να μπορούσα να σε είχα εδώ. Άραχε, 

θα έρθω ποτέ να σε βρω; Θα βρω ξανά ένα τραπέζι σαν κι εσένα;» 

Από εδώ και πέρα, θέλω να συνεχίσω να χυμνάζομαι και να πηχαίνω 

σχολείο, θέλω επίσης να αρχίσω να μαθαίνω τη χλώσσα και τις 

παραδόσεις της Νορβηχίας. Να βρω από τώρα φίλους που μένουν εκεί, 

χια να είμαι έτοιμος όταν θα καταφέρω να φτάσω. Θέλω να χνωρίσω και 

μια κοπέλα, μια Ευρωπαία. 

Ονειρεύομαι στο μέλλον να έχω ένα καλό επάχχελμα, ένα μεχάλο 

σπίτι και παιδιά, μικρά και μεχάλα. Με φαντάζομαι να κάνω διακοπές 

στην Ελλάδα ως Νορβηχός πολίτης! Θα παίρνω τους φίλους μου και θα 

πηχαίνουμε εκδρομή στη θάλασσα. Θα ξαπλώνω στην παραλία και θα 

κάνω ηλιοθεραπεία πίνοντας το χυμό μου. 

Θα ήθελα να είμαι σαν τα υπόλοιπα παιδιά...σαν εσάς. 

Ζνχιηνο 2016 



 

335 

ν νλνκα κνπ είλαη Ναληηι, 

sijuOT 16 ρξνλώλ, από ην Αθγαληζηάλ. 

Ο αγαπεκέλνο κνπ ηόπνο ζηελ παηξίδα 

είλαη έλα δάζνο. 

^Εθεί ππάξρεη κηα αραλή? θνηιάδα ρσξίο 

^νερό. Αγαπεκέλν πξόζσπν είλαη ν κηθξόο 

^ulou αδειθόο. 

^Ταμίδεςα παξάλνκα, αιιά κπόξεζα λα 

θζάζσ σο ηελ Ειιάδα. Τώξα είκαη ζηελ 

εάηξα θαη όηαλ θάλνπκε ην ζεαηξηθό 

εξγαζηήξην, πεξλάσ θαιά. 
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Έτςιανα έμα καοαβάκι από υαοςί. 

Είλαη κηα εηθόλα από ην ηαμίδη κνπ ζηε. 

ζάιαζζα, πάλσ ηνπ έγξαςα ιόγηα γηα 

ηελ παηξίδα κνπ. Αγαπώ θαη άιιεο 

ρώξεο. Όκσο ην 70% ηεο αγάπεο κνπ ην 

αθηεξώλσ ζηελ παηξίδα κνπ. πξνζδνθώ 

θαη ειπίδσ λα έξζεη εηξήλε, εξεκία. 

Ολεηξεύνκαη λα γπξίζσ πίζσ... 

Ζνχιηνο 2016 
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Σο ονομα μου είναι Ραφ, είμαι 15 χρονων, από τη υρία. 

Η υρία κλαίει. 

Η χώρα που ήταν ένας παράδεισος πάνω στη γη, η χώρα όπου υπήρχε 

ειρήνη. 

Η χώρα που οι κάτοικοί της ήταν περήφανοι που ονομάζονται ύριοι. Και 

εγώ το ίδιο ένιωθα. 

Η χώρα αυτή με τον πόλεμο μεταμορφώθηκε από παράδεισο σε κόλαση. 

Υίλοι και φίλες, σας γράφω λίγες λέξεις με ένα μπλε μολύβι. Γράφω 

αυτό το γράμμα γιατί θέλω να μιλήσω. Να μιλήσω όχι μόνο σε αυτούς 

που θα συναντήσω κάποτε στη ζωή μου ή που έχω ήδή συναντήσει 

στο ταξίδι μου, αλλά και στους νέους που βρίσκονται στην Ευρώπη και 

δεν θα τους γνωρίσω ποτέ! Γράφω όμως και στους φίλους που κάποτε 

ζούσαμε μαζί, πίσω στην πατρίδα. 

Υίλοι, ο λαός μου πεθαίνει κάθε μέρα. Όταν άρχισε ο πόλεμος 

χωριστήκαμε και σκορπίσαμε εδώ κι εκεί και ο καθένας πήγε σε μια 

γωνιά. Οικογένειες διαλύθηκαν, πολλοί σκοτώθηκαν. Οι περισσότεροι 

από εμάς ζούμε μακριά από οικογένεια και φίλους. κάποιοι παλεύουν 

ακόμα. κάποιοι ακόμα πολεμούν. 

Αγαπημένοι, εμείς που αναγκαστήκαμε να φύγουμε από τη υρία 

αναζητώντας μια ειρηνική ζωή, ζήσαμε πολλά ώσπου να φτάσουμε 

στην Ευρώπη. Περάσαμε μέσα από δάση, μπήκαμε φυλακή, περάσαμε 

θάλασσες. Ήταν πολύ δύσκολα. Έκανε κρύο. Παγωνιά. Δυστυχώς, μερικοί 

δεν τα κατάφεραν. Φάθηκαν στο δρόμο και στη θάλασσα... Παιδιά, 

ενήλικες, οικογένειες, πατέρες, μητέρες. Όταν φτάσαμε στην Ευρώπη 

συναντήσαμε πάλι μίσος. Όμως φίλοι, πρέπει να φροντίζουμε ο ένας 

τον άλλον. Η αγάπη είναι πάνω από όλα. Γιατί σήμερα είμαστε στον τόπο 

μας, αλλά αύριο κανείς δεν ξέρει. 

Όποιος διαβάσει το γράμμα μου ελπίζω να καταλάβει. Ελπίζω η φωνή μου 

να φτάσει παντού, σε όλους τους λαούς. Οι ύριοι περνάνε δύσκολες 

μέρες και τα τραύματα δεν ξεχνιούνται. 

Η υρία κλαίει.. 

Ζνχιηνο 2016 

70 71 

ffl fflj 

j I 
lJ 

 

 



 

338 

Υαμίμς 

Σο όνομά μου είναι Φαμίντ, 

είμαι 16 χρονών, από το Πακιστάν. 

Γράφω αυτό το γράμμα-φυλαχτό 

Και το γράφω με ελευθερία, όχι με ζόρι 

Αν ζήσω, θα σε δω 

Αν πεθάνω, θα έχεις το φυλαχτό μου... 

Ζνχιηνο 2016 
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Σα επγαζηήπια πος έγιναν ζηο πλαίζιο ηηρ Δπάζηρ «Μονόλογοι 

από ηο Αιγαίο», πξνζέθεξαλ αζθάιεηα ζηα παηδηά, γεγνλόο πνπ 

ηνπο επέηξεςε λα εθθξάζνπλ ειεύζεξα ηηο ζθέςεηο ηνπο. 
Αθνύγνληαο θαη κεηαθξάδνληαο ηηο ηζηνξίεο απηώλ ησλ λέσλ, έλησζα 
αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα. ην κπαιό κνπ αλαδύζεθαλ κλήκεο από 
ην παξειζόλ, κηαο θη εγώ ν ίδηνο πξνέξρνκαη από κηα ρώξα πνπ γηα 
πάξα πνιιά ρξόληα έδεζε πόιεκν θαη πνιηηηθέο αλαηαξαρέο- αθόκε 
θαη ζήκεξα δελ ππάξρεη ειεπζεξία νύηε δεκνθξαηία. πγθηλήζεθα 
όηαλ ηα παηδηά κηινύζαλ κε ηόζε αγάπε γηα ηελ παηξίδα ηνπο, ζηελ 
νπνία επηζπκνύλ θάπνηα ζηηγκή λα γπξίζνπλ θαη λα ηε θηηάμνπλ 
από ηελ αξρή. Σα όλεηξα ηνπο γηα ζπνπδέο θαη θαιύηεξε δσή κε 
έθαλαλ λα ληώζσ όηη ε ειπίδα δελ έρεη ραζεί. Σαπηίζηεθα κε απηά 
ηα παηδηά. Μεηά βηώκαηα ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο αλεζπρίεο ηνπο, 
ηηο ειπίδεο ηνπο, θαζώο θαη ηε ζέιεζή ηνπο λα αιιάμνπλ ηνλ θόζκν. 
θέςεηο πνπ θαη εγώ είρα θαη έρσ κέρξη ζήκεξα. 

Δίλαη ηηκή κνπ πνπ ζπκκεηείρα ζε έλα ηέηνην πξόγξακκα, γηαηί 
πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο κνπ σο δηεξκελέαο, ζπλεηδεηνπνίεζα 
όηη θέξδηζα πνιιά σο άλζξσπνο! 

Asef Farjam 

Διεομημέαπ - Λεςατοαρςήπ 

Ύπαςη Αομξρςεία ςξσ ΞΖΔ για ςξσπ Οοόρτσγεπ 

Θξύλιξπ 2016 

Μιώθχ ςσυεοή πξσ έζηρα ασςή ςημ εμπειοία! 

Μέζα από ζεαηξηθέο αζθήζεηο θαη εηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο έκαζα 
πνιιά από ηα παηδηά απηά, πνπ έραζαλ ηα παηδηθά ηνπο ρξόληα ζηνλ 
πόιεκν, ζηα βνπλά θαη ζηε ζάιαζζα. Μνπ άλνημαλ ηα κάηηα, κε έθαλαλ 
λα θηινζνθήζσ ηε δσή θαη λα μαλαζπκεζώ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 
ησλ αλζξώπσλ. Οη ηζηνξίεο ηνπο κε άγγημαλ βαζεηά. Μνπ έθεξαλ ζην 
λνπ εηθόλεο από ηελ δηθή κνπ παηξίδα, πνπ αλαγθάζηεθα λα αθήζσ 
εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Δηθόλεο όκνξθεο, εηθόλεο δύζθνιεο. 
πκκεηείρα ζε απηά ηα εξγαζηήξηα σο δηεξκελέαο, αιιά ν ηξόπνο 
κε ηνλ νπνίν έγηλαλ, κε βνήζεζε λα πιεζηάζσ θαη λα γλσξίζσ 
νπζηαζηηθά ηα παηδηά. Γλώξηζα εθήβνπο αμηόινγνπο, πινύζηνπο ζε 
ζπλαηζζήκαηα, πξνηθηζκέλνπο κε ηαιέληα, θαη κε ηζρπξή ζέιεζε. 
Δύρνκαη νιόςπρα λα βξνπλ «δξόκνπο αλνηθηνύο», ώζηε λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα όλεηξά ηνπο. Σνπο αμίδεη! 

Eliane Choucair 

Διεομημέαπ - Λεςατοάρςοια 

Ύπαςη Αομξρςεία ςξσ ΞΖΔ για ςξσπ Οοόρτσγεπ 

Θξύλιξπ 2016 
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Ζ ρσμμεςξυή μξσ ρε ασςό ςξμ κύκλξ βιχμαςικώμ εογαρςηοίχμ 

ήςαμ μια εμπειοία ρημαμςική και ρσγκιμηςική. 

Σν γεγνλόο όηη δελ ήκνπλ απιώο ζεαηήο, αιιά ζπκκεηείρα ηζόηηκα 
ζηελ όιε δηαδηθαζία, κνπ επέηξεςε λα κνηξαζηώ θη εγώ ζπλαηζζήκαηα 
θαη εκπεηξίεο. Να εθηεζώ! Απηό βνήζεζε λα έξζσ πην θνληά κε ηα 
παηδηά, λα δεζώ πεξηζζόηεξν καδί ηνπο θαη λα κπσ ίζσο γηα ιίγν ζηε 
ζέζε ηνπο. 
Μνπ έθαλε εληύπσζε πσο, ελώ ηα παηδηά δελ είραλ θακία εμνηθείσζε 
κε ζεαηξηθέο ηερληθέο θαη δελ κηινύζαλ όια ηελ ίδηα γιώζζα, 
ζπλεξγάζηεθαλ ηόζν πξόζπκα. Δμσηεξίθεπζαλ ζηαδηαθά ηηο ζθέςεηο 
ηνπο θαη κίιεζαλ γηα ηηο αμίεο θαη ηηο ειπίδεο ηνπο. Έβιεπα λα 
εμειίζζνληαη κπξνζηά κνπ εηθόλεο από ηε δσή θαη ην ηαμίδη ηνπο, 
θαζώο κε ζρεηηθή επθνιία ζπλέδεαλ ηηο ζεκαηηθέο ησλ παηρληδηώλ- 
αζθήζεσλ κεηά βηώκαηα ηνπο. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κνπ πξνθάιεζε 
ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ «ράξηε ηεο δσήο». Δλώ ήκαζηαλ όινη θαζηζκέλνη 

ζην πάησκα θαη δσγξαθίδακε ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα ηεο δσήο 
καο, ζπλεηδεηνπνίεζα ηελ νκνηόηεηα ησλ αλζξώπηλσλ ηζηνξηώλ, ηηο 
θνηλέο αμίεο θαη αλάγθεο καο. Αιιά θαη ην «βάξνο» πνπ αηζζάλνληαη 
απηά ηα παηδηά, ηα νπνία αλαγθάζηεθαλ από πνιύ λσξίο, ρσξίο λα 
θηαίλε, λα αθήζνπλ πίζσ ηελ παηδηθόηεηά ηνπο θαη λα κεγαιώζνπλ 
απόηνκα, βίαηα. 
Ο ρξόλνο θύιεζε γξήγνξα. Δκπεηξία πξσηόγλσξε. Γπλαηέο ζηηγκέο, 
δπλαηά ζπλαηζζήκαηα. Κξαηώ ηε ζπγθίλεζε θαη ηελ αγάπε. Σνπο 
επραξηζηώ όινπο. Σόζν ηα παηδηά όζν θαη ηηο εκςπρώηξηεο. 

Κήδα Λξσολξύκξσ 
Φπρνιόγνο 
ΜΚΟ PRAKSIS 
Ινύιηνο 2016 

77 



 

343 

 

78 



 

344 

Δπραξηζηνύκε  

Σελ Διηάλλα Κνληάιε, ηελ ίζζπ Λεβαληή θαη ηνλ Αλδξέα Γήκνπ, από ηελ 
ΜΚΟ PRAKSIS, γηα ηε ζεξκή ππνζηήξημή ηνπο ζηελ όιε πξνζπάζεηα θαζώο 
θαη ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπο ζηελ παξαρώξεζε ηνπ ρώξνπ, ζηνλ μελώλα 

ΣΔΓΗ PLUS (+), όπνπ πινπνηήζεθαλ ηα εξγαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 

Σελ Γεσξγία Σδαλάθνπ, από ηελ ΜΚΟ PRAKSIS γηα ηε βνήζεηά ηεο ζηελ 

νξγάλσζε θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο ζηελ Πάηξα. 

Σελ Αλδξηάλα Σαβαληδή, πνπ δηέζεζε ηνλ Θεαηξηθό Υώξν Καιιηηερληθώλ 
Αλαξξηρήζεσλ «Οξνπαίδην», γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξίσλ ζηελ 
Πάηξα. 

Σνλ ηξάην Παπαθσλζηαληίλνπ θαη ηνλ Δπζύκε Αξγπξάην, νη νπνίνη 

ζπκκεηείραλ σο βνεζνί εκςπρσηέο ζε θάπνηα από ηα εξγαζηήξηα ηεο Πάηξαο. 
Σνλ Γηάζεξ-Ιάζνλα Θάκπεη, γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηε δηεξκελεία - ζηελ 

αξαβηθή γιώζζα - ζε αξθεηά εξγαζηήξηα πνπ έγηλαλ ζηελ Πάηξα. 

πληνληζηήο πξνγξάκκαηνο «Κη αλ ήζνπλ εζύ;» 
Μίκξπ Γκόβαπ 
πληνλίζηξηα Γξάζεο «Μνλόινγνη από ην Αηγαίν» 
Υαοά ρξσκαλά 
Τπεύζπλνο Γξάζεο «Μνλόινγνη από ην Αηγαίν» ζηελ Πάηξα 
Γιώογξπ Λπεκιάοηπ 
ύλεξγα δό κ ελόο θνξέαο ζηε Γξάζε 
«Μνλόινγνη από ην Αηγαίν», 
από ηνλ Απξίιην έσο ηνλ Ινύιην ηνπ 2016 
ΛΙΞ PRAKSIS 

Δκςπρσηέο-ζεαηξνπαηδαγσγνί 
Διξμσρία Αρποξγέοακα, Βέοα Κάοδη, Ρόμια Λξλξγξύρη, 

Γιώογξπ Λπεκιάοηπ, Ζοώ Οξςαμξύρη, Αμδοιάμα αβαμςζή 
Βνεζνί εκςπρσηέο 
Δσθύμηπ Αογσοάςξπ, Ρςοάςξπ Οαπακχμρςαμςίμξσ 
Γηεξκελείο 
Ιχμρςαμςίμξπ Αρημίδηπ, Eliane Choucair, Asef Farjam, 

Γιάρρεο-Θάρξμαπ Ηάμπες, Louay Hisjam, 
Habib Mohammde, AM Uosufi, 
Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 
Υοηρςόπ Γεχογόπξσλξπ, Μικξλέςα Διξμσρξπξύλξσ, 

Αλένηπ Καμποίδηπ, Λαοία Μςίμη, Γεχογία ζαμάκξσ, 

Αμαρςαρία Υαοίςξσ, Αμθξύλα Υοιρςξδξσλξπξύλξσ 
Φπρνιόγνη 
Τξίβξπ Ιξλξβόπ, Κήδα Λξσολξύκξσ, Ηεόδχοξπ Οανιμόπ 

ξ ποϊγοαμμα «Ιι αμ ήρξσμ ερϋ;» ρσγυοημαςξδξςείςαι 
απϊ ςημ Ύπαςη Αομξρςεία ςξσ ΞΖΔ για ςξσπ Οοϊρτσγεπ 

και ςξ Οαμελλήμιξ Δίκςσξ για ςξ Ηέαςοξ ρςημ Δκπαίδεσρη. 
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ΠΑΓΚΟΜΙΑ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΣΗ 

UNESCO 

ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ  

ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ  

Όπσο πηνζεηήζεθε απφ ηελ 31
ε
 χλνδν ηεο Γεληθήο Γηάζθεςεο ηεο UNESCO 

ΠΑΡΙΙ, 2 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2001 

UNESCO UNIVERSAL DECLARATION ON CULTURAL DIVERSITY 
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ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

Ο πολιηιζμικός πλούηος ηου κόζμου είναι η ποικιλόηηηα ηου ζε διάλογο. 

Ε Μηθνπκεληθή Δηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηελ Ννιηηηζκηθή Ννηθηιφηεηα πηνζεηήζεθε νκφθσλα ππφ ηηο πην 

αζπλήζηζηεο ζπλζήθεο. Νξαγκαηνπνηήζεθε θαηφπηλ ησλ γεγνλφησλ ηεο 11
εο

 Οεπηεκβξίνπ 2001, θαη ε 

Γεληθή Δηάζθεςε, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηνχζε ηελ 31
ε
 Οχλνδφ ηεο, ήηαλ ε πξψηε ππνπξγηθνχ επηπέδνπ 

ζχζθεςε πνπ ζα γηλφηαλ κεηά απφ ηα ηξνκεξά εθείλα γεγνλφηα. Ήηαλ κηα επθαηξία γηα ηα Ηξάηε λα 

επαλαθπξψζνπλ ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη ν δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο είλαη ν θαιχηεξνο εγγπεηήο ηεο 

εηξήλεο θαη λα απνξξίςνπλ θαηεγνξεκαηηθά ηελ ζεσξία ηεο αλαπφθεπθηεο ζχγθξνπζεο ησλ πνιηηηζκψλ 

θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ πξαθηηθψλ. 

Πέηνηαο επξείαο εκβέιεηαο λνκηθφ εξγαιείν είλαη άλεπ πξνεγνπκέλνπ γηα ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Αλαδεηθλχεη 

ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα σο «ηελ θνηλή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο», «ηφζν απαξαίηεηε γηα ην 

αλζξψπηλν είδνο, φζν ε βηνπνηθηιφηεηα γηα ηε θχζε» θαη νξίδεη ηελ ππεξάζπηζή ηεο σο εζηθή 

αλαγθαηφηεηα, αλαπφζπαζηε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αηφκνπ. 

Μ ζηφρνο ηεο Δηαθήξπμεο είλαη δηπιφο: λα δηαηεξήζεη ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα, σο δσληαλφ θαη 

επνκέλσο αλαλεψζηκν ζεζαπξφ πνπ δελ ζα πξέπεη λα λνείηαη σο ακεηάβιεηε θιεξνλνκηά αιιά σο κηα 

δηαδηθαζία πνπ εγγπάηαη ηελ επηβίσζε ηεο αλζξσπφηεηαο· θαη λα παξεκπνδίζεη θάζε είδνπο δηαρσξηζκφ 

θαη θνληακεληαιηζκφ, νη νπνίνη ζην φλνκα ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ ζα θαζαγίαδαλ ηηο δηαθνξέο απηέο 

θαη έηζη ζα εθκεδέληδαλ ην κήλπκα ηεο Μηθνπκεληθήο Δηαθήξπμεο γηα ηα Αλζξψπηλα Δηθαηψκαηα. 

Ε Μηθνπκεληθή δηαθήξπμε θάλεη μεθάζαξν φηη θάζε άηνκν πξέπεη λα αλαγλσξίδεη φρη κφλν ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Άιινπ θαη φιεο ηεο ηηο κνξθέο, αιιά θαη ηελ πνιιαπιφηεηα ηεο δηθήο ηνπ/ηεο ηαπηφηεηαο, ζε θνηλσλίεο πνπ 

είλαη θαη απηέο πινπξαιηζηηθέο. 

Ιφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί ε πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα λα δηαηεξεζεί ζαλ κηα δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο θαη ζαλ δπλαηφηεηα έθθξαζεο, δεκηνπξγίαο θαη θαηλνηνκίαο. Ε ζπδήηεζε κεηαμχ εθείλσλ 

ησλ ρσξψλ πνπ ζα ήζειαλ λα ππεξαζπίζνπλ φηη ηα πνιηηηζκηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο «ηα νπνία είλαη 

θνξείο ηαπηφηεηαο, αμηψλ θαη λνήκαηνο, δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ απιά πξντφληα ή 

θαηαλαισηηθά αγαζά», θαη απηψλ πνπ ζα έιπηδαλ λα πξνσζήζνπλ ηα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα, κε ηελ 

παξνχζα Δηαθήξπμε, έρεη μεπεξαζηεί, αθνχ νη δχν πξνζεγγίζεηο ελψλνληαη ζε κηα, ε νπνία αλαδεηθλχεη 

ηνλ αηηηνινγηθφ δεζκφ πνπ ελψλεη ηηο δπν ζπκπιεξσκαηηθέο απφςεηο. 

Ηαλείο δελ κπνξεί λα ππάξμεη δίρσο ηνλ άιιν. Ε Δηαθήξπμε, ζπλνδεπφκελε απφ ηηο βαζηθέο γξακκέο ελφο 

ζρεδίνπ δξάζεο, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε, ηθαλφ λα πξνζδψζεη έλα 

αλζξψπηλν πξφζσπν ζηελ παγθνζκηνπνίεζε. 

Βέβαηα, δελ ππαγνξεχεη νδεγίεο αιιά γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ηηο νπνίεο ηα Ηξάηε Ιέιε ζα 

κεηαηξέςνπλ ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο εληφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνπο πιαηζίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. 

Απηή ε Δηαθήξπμε, ε νπνία αληηπαξαβάιιεηαη ηνπ εζσζηξεθνχο θνληακεληαιηζκνπ κε ηελ πξννπηηθή ελφο 

θφζκνπ πην αλνηρηνχ, δεκηνπξγηθνχ θαη δεκνθξαηηθνχ, είλαη ηψξα έλα απφ ηα ηδξπηηθά θείκελα κηα λέαο 

εζηθήο πνπ πξνσζεί ε UNESCO ζηνλ 21
ν
 αηψλα. Ε ειπίδα κνπ είλαη φηη θάπνηα κέξα ίζσο λα απνθηήζεη 

ηελ ίδηα δχλακε κε ηελ Μηθνπκεληθή Δηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Δηθαηψκαηα. 

Koichiro Matsuura 

Γεληθφο Δηεπζπληήο 
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Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΚΔΦΗ, 

Δεσμεσμένη για ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ, φπσο δηαθεξχζζνληαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

θαη ζε άιια παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλα λνκηθά φξγαλα, φπσο ηα δχν Γηεζλή χκθσλα ηνπ 1966 

ζρεηηθά κε ηα αζηηθά θαη πνιηηηθά θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα 

αληίζηνηρα, 

Ανακαλώντας ην Πξννίκην ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο UNESCO πνπ επηβεβαηψλεη "φηη ε επξεία 

δηάρπζε ηνπ πνιηηηζκνχ, θαη ε εθπαίδεπζε ηεο αλζξσπφηεηαο γηα δηθαηνζχλε θαη ειεπζεξία θαη 

εηξήλε είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη απνηεινχλ ηεξφ θαζήθνλ πνπ 

φια ηα έζλε ζα πξέπεη λα εθπιεξψζνπλ, ζε πλεχκα ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο θαη ελδηαθέξνληνο", 

Περαιτέρω ανακαλώντας ην άξζξν Ι ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ην νπνίν αλαζέηεη ζηελ UNESCO, 

κεηαμχ άιισλ, ηελ ππνζηήξημε «ηέηνησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ σο απαξαίηεησλ γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ, είηε κέζσ ηνπ ιφγνπ είηε κέζσ ηεο εηθφλαο», 

Αναυερόμενη ζηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα θαη ηελ άζθεζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηελ 

UNESCO,1 

Διακηρύσσοντας εκ νέοσ φηη ν πνιηηηζκφο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ην ζχλνιν ησλ δηαθξηηψλ 

πλεπκαηηθψλ, πιηθψλ, δηαλνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο 

θνηλσλίαο ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, θαη φηη πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηελ ηέρλε θαη ηε ινγνηερλία, 

ηνπο ηξφπνπο δσήο θαη ζπλχπαξμεο, ηα αμηαθά ζπζηήκαηα, ηηο παξαδφζεηο θαη ηα πηζηεχσ,2 

Σημειώνοντας φηη ν πνιηηηζκφο βξίζθεηαη ζην θέληξν ησλ ζχγρξνλσλ ζπδεηήζεσλ γηα ζέκαηα 

ηαπηφηεηαο, θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαη αλάπηπμεο κηαο βαζηζκέλεο-ζηε-γλψζε νηθνλνκίαο, 

Επιβεβαιώνοντας φηη ν ζεβαζκφο γηα ηελ πνηθηιφηεηα ησλ πνιηηηζκψλ, ε αλνρή, ν δηάινγνο θαη 

ε ζπλεξγαζία, ζε θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο, απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, 

ηνπο θαιχηεξνπο εγγπεηέο γηα δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα, 

Στοτεύοντας ζε κεγαιχηεξε αιιειεγγχε, φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνηθηινκνξθίαο, ηελ επίγλσζε ηεο ελφηεηαο ηεο αλζξσπφηεηαο, θαη ηελ αλάπηπμεο ησλ 

δηαπνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ, 

Θεωρώντας φηη ε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ επηθέξεηαη απφ ηελ ηαρεία αλάπηπμε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, αλ θαη παξνπζηάδεη κηα πξφθιεζε γηα 

ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα, δεκηνπξγεί ηνπο φξνπο γηα έλαλ λέν δηάινγν κεηαμχ πνιηηηζηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη πνιηηηζκψλ, 

Έτοντας γνώση ηεο ξεηήο εμνπζηνδφηεζεο πνπ έρεη δνζεί ζηελ UNESCO, ζην πιαίζην ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

γφληκεο πνηθηιφηεηαο ησλ πνιηηηζκψλ, 

Διακηρύσσει ηηο αθφινπζεο αξρέο θαη πηνζεηεί ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε: 
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ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ, ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΛΟΤΡΑΛΙΜΟ 

ΑΡΘΡΟ 1 Πνιηηηζκηθή Πνηθηιφηεηα: ε θνηλή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο 

Ο πνιηηηζκφο ιακβάλεη πνηθίιεο κνξθέο αλά θαηξνχο θαη ηφπνπο. Απηή ε πνηθηινκνξθία 

ελζαξθψλεηαη ζηελ κνλαδηθφηεηα θαη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ ηαπηνηήησλ ησλ νκάδσλ θαη ησλ 

θνηλσληψλ πνπ απνηεινχλ ηελ αλζξσπφηεηα. Χο πεγή αληαιιαγήο, θαηλνηνκίαο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ε πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα είλαη ηφζν ζεκαληηθή γηα ηελ αλζξσπφηεηα φζν είλαη 

ε βηνπνηθηιφηεηα γηα ηε θχζε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, είλαη ε θνηλή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο 

θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί θαη λα επηθπξσζεί πξνο φθεινο ησλ παξνληηθψλ θαη κειινληηθψλ 

γελεψλ. 

ΑΡΘΡΟ 2 Απφ ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα ζηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ 

ηηο απμαλφκελα δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο καο, είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο λα δηαζθαιηζηνχλ ε 

αξκνληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αλζξψπσλ θαη νκάδσλ κε πνιιαπιέο, δηαθνξεηηθέο θαη 

ελαιιαζζφκελεο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη ε πξνζπκία ηνπο λα ζπκβηψζνπλ 

κεηαμχ ηνπο. Πνιηηηθέο γηα ηνλ ζπλππνινγηζκφ θαη ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ απνηεινχλ 

εγγχεζε γηα θνηλσληθή ζπλνρή, πγηή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη εηξήλε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν 

πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο απνηειεί έθθξαζε ησλ πην πάλσ πνιηηηθψλ, φζνλ αθνξά ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο. Αλαπφζπαζηνο απφ ην πιαίζην ηεο δεκνθξαηίαο, 

ν πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο ζπκβάιιεη ζηελ αληαιιαγή πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζηελ 

άλζεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ ππνβαζηάδνπλ ηε δεκφζηα δσή. 

ΑΡΘΡΟ 3 Η Πνιηηηζκηθή Πνηθηιφηεηα σο παξάγνληαο αλάπηπμεο 

Η πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα δηεπξχλεη ην πεδίν ησλ επηινγψλ πνπ έρεη θάζε άηνκν· είλαη κηα απφ 

ηηο ζεκειηψδεηο βάζεηο ηεο αλάπηπμεο, ε νπνία γίλεηαη θαηαλνεηή φρη κφλν κε φξνπο 

νηθνλνκηθνχο, αιιά θαη ζαλ κέζν γηα ηελ επίηεπμε κηαο πην ηθαλνπνηεηηθήο δηαλνεηηθήο, 

ζπλαηζζεκαηηθήο, εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο χπαξμεο. 

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΧΠΙΝΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 

ΑΡΘΡΟ 4 Σα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα σο εγγπεηέο ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο 

Η πξνάζπηζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο είλαη κηα εζηθή πξνζηαγή, αλαπφζπαζηε ηνπ 

ζεβαζκνχ γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Τπνδειψλεη δέζκεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, εηδηθφηεξα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο θαη ζε απηφρζνλεο ιανχο. Καλέλαο δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηελ πνιηηηζκηθή 

πνηθηιφηεηα γηα λα παξαβηάζεη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα εγγπεκέλα απφ ην δηεζλέο δίθαην, νχηε γηα 

λα πεξηνξίζεη ηελ εκβέιεηά ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 5 Σα Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα σο πιαίζην δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 
πνηθηιφηεηαο 

Σα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία 

είλαη νηθνπκεληθά, αδηαίξεηα θαη αιιεινεμαξηψκελα. Η άλζεζε ηεο δεκηνπξγηθήο πνηθηινκνξθίαο 
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απαηηεί ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 27 

ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ζηα άξζξα 13 θαη 15 ηνπ 

Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα. Όια ηα άηνκα 

έρνπλ επνκέλσο ην δηθαίσκα λα εθθξαζηνχλ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο ζηε γιψζζα ηεο επηινγήο ηνπο, θαη ηδηαίηεξα ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα· φια ηα άηνκα έρνπλ 

δηθαίσκα ζε πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πνπ ζέβνληαη πιήξσο ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα 

ησλ αηφκσλ απηψλ· θαη φια ηα άηνκα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηζκηθή δσή 

ηεο επηινγήο ηνπο θαη λα αζθνχλ ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζεβαζκφ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο. 

ΑΡΘΡΟ 6 Πξνο κηα θαζνιηθή πξφζβαζε ζηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα 

Μαδί κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ, είηε κέζσ ηνπ ιφγνπ είηε κέζσ ηεο 

εηθφλαο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα ψζηε φινη νη πνιηηηζκνί λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ θαη 

λα γίλνπλ επξέσο γλσζηνί. Η ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ν πινπξαιηζκφο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, 

ε πνιπγισζζία, ε ίζε πξφζβαζε ζηελ ηέρλε θαη ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή γλψζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ςεθηαθήο ηεο κνξθήο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο γηα 

φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο ζε κέζα έθθξαζεο θαη δηάδνζεο απνηεινχλ εγγπεηέο ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνηθηιφηεηαο. 

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΡΘΡΟ 7 Η Πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά σο αζηείξεπηε πεγή δεκηνπξγηθφηεηαο 

Η δεκηνπξγία ηξνθνδνηείηαη απφ ηηο ξίδεο ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο, αιιά αθκάδεη ζηελ επαθή 

ηεο κε άιινπο πνιηηηζκνχο. Γη' απηφλ ηνλ ιφγν, ε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ζε φιεο ηεο ηηο κνξθέο 

πξέπεη λα δηαηεξεζεί, λα εκπινπηηζηεί θαη λα παξαδνζεί ζηηο κειινληηθέο γεληέο σο ην αξρείν ηεο 

αλζξψπηλεο εκπεηξίαο θαη ησλ θηινδνμηψλ ηεο, ψζηε λα θαιιηεξγήζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζε φιε 

ηεο ηελ πνηθηινκνξθία θαη λα εκπλεχζεη ην γλήζην δηάινγν κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ. 

ΑΡΘΡΟ 8 Πνιηηηζκηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο: πξντφληα κνλαδηθνχ είδνπο 

Δλ φςεη ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ 

ηεξάζηηεο πξννπηηθέο γηα δεκηνπξγία θαη θαηλνηνκίεο, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ 

πνηθηινκνξθία ηεο πξνζθνξάο δεκηνπξγηθνχ έξγνπ, ζηελ δένπζα αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ θαιιηηερλψλ, θαζψο θαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ, ηα νπνία, σο θνξείο ηαπηφηεηαο, αμηψλ θαη λνήκαηνο, δελ ζα πξέπεη λα  

αληηκεησπίδνληαη σο απιά πξντφληα ή θαηαλαισηηθά αγαζά. 

ΑΡΘΡΟ 9 Οη πνιηηηθέο γηα ηνλ Πνιηηηζκφ σο θαηαιχηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

Μαδί κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ηδεψλ θαη έξγσλ, νη πνιηηηθέο γηα ηνλ πνιηηηζκφ 

ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ παξαγσγή θαη ηε 

δηάδνζε δηαθνξνπνηεκέλσλ πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κέζσ πνιηηηζκηθψλ 

βηνκεραληψλ πνπ θαηέρνπλ ηα κέζα λα παξέκβνπλ δπλακηθά ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Δίλαη 

ζηελ θξίζε ηνπ θάζε θξάηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηεο δηεζλείο ηνπ ππνρξεψζεηο, λα νξίζεη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ γηα ηνλ Πνιηηηζκφ θαη λα ηελ εθαξκφζεη κε ηα κέζα πνπ απηφ ζεσξεί θαηάιιεια, είηε 

κε ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε είηε κε ηελ θαηάιιειε λνκνζεζία. 
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ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΑΡΘΡΟ 10 Δληζρχνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα δεκηνπξγία θαη δηάδνζε ζε παγθφζκην 

επίπεδν 

Δλ φςεη ησλ ζχγρξνλσλ αληζνξξνπηψλ, φζνλ αθνξά ηε ξνή θαη ηελ αληαιιαγή πνιηηηζκηθψλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, είλαη απαξαίηεην λα εληζρχζνπκε ηε δηεζλή 

ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγχε πνπ ζα έρεη ζηφρν λα θαηαζηήζεη ηθαλέο φιεο ηηο ρψξεο, ηδηαίηεξα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο θαη ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην, λα δεκηνπξγήζνπλ 

πνιηηηζκηθέο βηνκεραλίεο πνπ ζα είλαη βηψζηκεο θαη αληαγσληζηηθέο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

ΑΡΘΡΟ 11 Αλαπηχζζνληαο ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθνχ ηνκέα θαη 

θνηλσλίαο πνιηηψλ 

Μφλν νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο δελ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο, ε νπνία είλαη ην θιεηδί γηα ηε βηψζηκε αλζξψπηλε αλάπηπμε. Τπφ απηή 

ηελ νπηηθή, ε ππεξνρή ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ζα πξέπεη λα επαλαθπξσζεί. 

ΑΡΘΡΟ 12 Ο ξφινο ηεο UNESCO 

Η UNESCO, δπλάκεη ηεο εμνπζηνδφηεζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, έρεη ηελ επζχλε : 

Α) - Να πξνσζήζεη ηελ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε 

ζηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο πνπ θαηαξηίδνληαη ζηα δηάθνξα δηαθπβεξλεηηθά ζψκαηα 

Β) - Να ιεηηνπξγήζεη σο ζεκείν αλαθνξάο αιιά θαη ζαλ ρψξνο δηαθίλεζεο ηδεψλ, φπνπ Κξάηε, 

δηεζλείο θπβεξλεηηθέο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, θνηλσλία πνιηηψλ θαη ηδησηηθφο ηνκέαο ζα 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηδεψλ, ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ ππέξ ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνηθηιφηεηαο. 

Γ) - Να ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ξχζκηζεο ησλ θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ, 

ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηα ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εληφο ηνπ πεδίνπ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

Δ) - Να δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο, νη βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

1. Μεηαμχ ησλ νπνίσλ, ζπγθεθξηκέλα, ε πκθσλία ηεο Φισξεληίαο ην 1950 θαη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Νατξφκπη 
ην 1976, ηελ Παγθφζκηα πλζήθε γηα ηα Πλεπκαηηθά Γηθαηψκαηα ην 1952, ε Γηαθήξπμε ησλ Αξρψλ ηεο 
Γηεζλνχο Πνιηηηζκηθήο πλεξγαζίαο ην 1966, ε πλζήθε γηα ηα Μέζα Απαγφξεπζεο θαη Πξφιεςεο ηεο 
Παξάλνκεο Δηζαγσγήο, Δμαγσγήο θαη Μεηαβίβαζεο Κπξηφηεηαο ηεο Πνιηηηζκηθήο Ηδηνθηεζίαο ην 1970, ε 
πλζήθε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Παγθφζκηαο Πνιηηηζκηθήο θαη Φπζηθήο Κιεξνλνκηάο ην 1972, ε Γηαθήξπμε 
γηα ηελ Φπιή θαη ηελ Φπιεηηθή Γηάθξηζε ην 1978, ε Δηζήγεζε γηα ηε Θέζε ηνπ Καιιηηέρλε ην 1980, θαη ε 
Δηζήγεζε γηα ηε Γηαθχιαμε ηνπ Παξαδνζηαθνχ Πνιηηηζκνχ θαη ησλ Λατθψλ Παξαδφζεσλ ην 1989. 

2. Απηφ ν νξηζκφο επζπγξακκίδεηαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο γηα ηηο Πνιηηηθέο ηνπ 
Πνιηηηζκνχ (Mondiacult, Mexico City, 1982), ηεο Παγθφζκηαο Αξκνζηείαο γηα ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηελ Αλάπηπμε 
(Our Creative Diversity, 1995), θαη ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Γηάζθεςεο γηα ηηο Πνιηηηθέο ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηελ 
Αλάπηπμε (Stockholm, 1998). 
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ΒΑΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΝΟ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 

ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ UNESCO 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

Τα κπάηη μέλη δεζμεύονηαι να λάβοςν ηα καηάλληλα μέηπα για ηην εςπεία διάδοζη ηηρ 

Οικοςμενικήρ Διακήπςξηρ ηηρ UNESCO για ηην Πολιηιζμική Ποικιλόηηηα, ζςγκεκπιμένα 

μέζυ αμοιβαίαρ ζςνεπγαζίαρ με ζκοπό ηην επίηεςξη ηυν παπακάηυ ζηόσυν: 

1 

Δκβάζπλζε ηεο δηεζλνχο ζπδήηεζεο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα, ηδηαίηεξα 

φζνλ αθνξά ηνπο δεζκνχο ηεο κε ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ αληίθηππν απηήο ζηε ράξαμε πνιηηηθήο, 

ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν· πεξαηηέξσ πξνψζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επθαηξίαο γηα έλα 

δηεζλέο λνκηθφ φξγαλν γηα ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα. 

2 

Πξναγσγή ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ αξρψλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηξφπσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη κνξθψλ ζπλεξγαζίαο πνπ ζα 

πξνάγνπλ πεξηζζφηεξν ηελ δηαθχιαμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο. 

3 

Δλίζρπζε ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, αλαθνξηθά κε ηνλ πνιηηηζκηθφ 

πινπξαιηζκφ, κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπκπεξίιεςε θαη ε ζπκκεηνρή αηφκσλ θαη νκάδσλ 

απφ δηάθνξα πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα ζηηο εθάζηνηε δηαθνξνπνηεκέλεο θνηλσλίεο. 

4 

εκείσζε πεξαηηέξσ πξνφδνπ ζηελ θαηαλφεζε θαη απνζαθήληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

5 

Γηαθχιαμε ηεο γισζζηθήο θιεξνλνκηάο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ππνζηήξημε ηεο έθθξαζεο, ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηεο δηάδνζήο ηεο ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο γιψζζεο. 

6 

Τπνζηήξημε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο - κε παξάιιειν ζεβαζκφ ζηε κεηξηθή γιψζζα - ζε φια 

ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, θαη πξνψζεζε ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ 

απφ ηελ παηδηθή ειηθία. 

7 

Πξνψζεζε, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο ζεηηθήο αμίαο ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνηθηιφηεηαο θαη βειηίσζε, πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

8 

Δλζσκάησζε, φπνπ ζεσξείηαη θαηάιιειν, παξαδνζηαθψλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή πνιηηηζκηθά ζπκβαηψλ 

κεζφδσλ επηθνηλσλίαο θαη κεηάδνζεο ηεο γλψζεο. 
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9 

Πξναγσγή ηεο «ςεθηαθήο εθπαίδεπζεο» θαη εμαζθάιηζε απφθηεζεο πεξαηηέξσ γλψζεο γηα ηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη θαη σο επηζηεκνληθφο θιάδνο αιιά θαη σο παηδαγσγηθά εξγαιεία πνπ εληζρχνπλ 

ηε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

10 

Πξνψζεζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη πξναγσγή ηεο θαζνιηθήο 

πξφζβαζεο, κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ δηθηχνπ, ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

11 

Καηαπνιέκεζε ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζηνλ θφζκν, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρεηηθνχο 

νξγαληζκνχο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ γηα 

θαζνιηθή πξφζβαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ππνζηεξίδνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα βαζχηεξε 

γλψζε θαη εθκάζεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο, θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ ςεθηαθή δηάδνζε 

ελδνγελψλ πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ησλ ρσξψλ απηψλ ζηνλ παγθφζκηα 

δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη επηζηεκνληθφ ςεθηαθφ πινχην. 

12 

Δλζάξξπλζε ηεο παξαγσγήο, ηεο δηαθχιαμεο θαη ηεο δηάδνζεο ηνπ πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

δηθηχσλ ελεκέξσζεο θαη παγθφζκηαο πιεξνθνξίαο, θαη γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνψζεζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ δεκνζίνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο ψζηε λα εληζρπζνχλ νη πνηνηηθέο παξαγσγέο 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ζπλεηαηξηζηηθψλ κεραληζκψλ 

πξνψζεζεο ηεο δηαλνκήο ηνπο. 

13 

Γηαηχπσζε πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη 

θπζηθήο θιεξνλνκηάο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πξνθνξηθήο θαη κε-πιηθήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, 

θαζψο θαη πάηαμε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

14 

εβαζκφ θαη πξνζηαζία ηεο παξαδνζηαθήο γλψζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα απηήο ησλ απηνρζφλσλ 

ιαψλ· αλαγλψξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο παξαδνζηαθήο γλψζεο, ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο· θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ· θαη ελίζρπζε ηεο 

ζχκπξαμεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη ηνπηθήο γλψζεο 

15 

Δλίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο δεκηνπξγψλ, θαιιηηερλψλ, εξεπλεηψλ, επηζηεκφλσλ θαη 

δηαλννχκελσλ, θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο δηεζλψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ζπλεξγαζηψλ, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ησλ δεκηνπξγηθψλ 

δπλαηνηήησλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη ησλ ρσξψλ ζε κεηάβαζε. 

16 

Γηαζθάιηζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηεο, πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμεο 

ηεο ζχγρξνλεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο δίθαηεο ακνηβήο ηεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο, 

δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ην δεκφζην δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο ζηνλ πνιηηηζκφ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 27 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. 
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17 

πλδξνκή ζηελ δεκηνπξγία ή ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ βηνκεραληψλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ζηηο ρψξεο ζε κεηάβαζε, θαη γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπλεξγαζία γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ θαη ηθαλνηήησλ, εληζρχνληαο ηελ δεκηνπξγία βηψζηκσλ 

ηνπηθψλ αγνξψλ, θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ ησλ ρσξψλ 

απηψλ ζηε παγθφζκηα αγνξά θαη ζηα δηεζλή δίθηπα δηαλνκήο. 

18 

Αλάπηπμε πνιηηηθψλ γηα ηνλ πνιηηηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπζκίζεσλ ιεηηνπξγηθήο 

ππνζηήξημεο ή/θαη ησλ θαηάιιεια ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ, ζρεδηαζκέλσλ έηζη ψζηε λα 

πξνσζήζνπλ ηηο αξρέο πνπ πξεζβεχεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ηηο επηβεβιεκέλεο 

δηεζλείο ππνρξεψζεηο θάζε Κξάηνπο. 

19 

ηελή ζπκκεηνρή φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ δηαθχιαμε θαη πξνψζεζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο. 

20 

Αλαγλψξηζε θαη ελζάξξπλζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηελ πξναγσγή ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο, θαη γηα ην ζθνπφ απηφ, δηεπθφιπλζε γηα ηελ θαζηέξσζε ρψξσλ 

δηεμαγσγήο δηαιφγνπ αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. 

Τα Κπάηη Μέλη πποηείνοςν ο Γενικόρ Διεςθςνηήρ, ζηην εθαπμογή ηυν ππογπαμμάηυν 

ηηρ UNSECO, να λάβει ςπότη ηοςρ ζηόσοςρ πος εκθέηονηαι ζηο Σσέδιο Δπάζηρ και να 

ηοςρ διαβιβάζει ζηα ιδπύμαηα ηος Οπγανιζμού Ηνυμένυν Εθνών και ζε άλλοςρ 

διακςβεπνηηικούρ και μη-κςβεπνηηικούρ οπγανιζμούρ με ζκοπό ηην πποαγυγή ηηρ 

ζύμππαξηρ ηυν ενεπγειών ςπέπ ηηρ πολιηιζμικήρ ποικιλόηηηαρ 

Μεηάθξαζε Βνχια Παπαγηάλλε, Αγγειηθή Καξάγησξγα 
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Ten simple things YOU can do to celebrate the World Day for Cultural Diversity for Dialogue 

and Development 

1. Visit an art exhibit or a museum dedicated to other cultures. 

2. Invite a family or people in the neighborhood from another culture or religion to share a 

meal with you and exchange views on life. 

3. Rent a movie or read a book from another country or religion than your own. 

4. Invite people from a different culture to share your customs. 

5. Read about the great thinkers of other cultures than yours (e.g. Confucius, Socrates, 

Avicenna, Ibn Khaldun, Aristotle, Ganesh, Rumi). 

6. Go next week-end to visit a place of worship different than yours and participate in the 

celebration. 

7. Play the "stereotypes game." Stick a post-it on your forehead with the name of a country. 

Ask people to tell you stereotypes associated with people from that country. You win if you 

find out where you are from. 

8. Learn about traditional celebrations from other cultures; learn more about Hanukkah or 

Ramadan or about amazing celebrations of New Year's Eve in Spain or Qingming festival in 

China. 

9.Spread your own culture around the world through our Facebook page and learn about 

other cultures. 

10.Explore music of a different culture. 
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Γηαθήξπμε ησλ Αξρώλ γηα ηελ Αλνρή* 

Πξννίκην 

Έρνληαο θαηά λνπ πσο ν Υάξηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ αλαθέξεη φηη «εκείο νη ιανί 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, απνθαζηζκέλνη λα ζψζνπκε ηηο εξρφκελεο γελεέο απφ ηε 

κάζηηγα ηνπ πνιέκνπ, λα δηαθεξχμνπκε θαη πάιη ηελ πίζηε καο ζηα ζεκειηψδε 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ζηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ, ζηα ίζα 

δηθαηψκαηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη κεγάισλ θαη κηθξψλ εζλψλ... θαη γη‘απηνχο 

ηνπο ζθνπνχο λα δείρλνπκε αλνρή θαη λα δνχκε εηξεληθά ν έλαο κε ηνλ άιινλ ζαλ 

θαινί γείηνλεο», 

Τπελζπκίδνληαο φηη ην Πξννίκην ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο UNESCO πνπ πηνζεηήζεθε 

ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1945 αλαθέξεη φηη ε εηξήλε γηα λα κελ απνηχρεη πξέπεη λα 

ζεκειησζεί ζηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή αιιειεγγχε ηεο αλζξσπφηεηαο 

Τπελζπκίδνληαο επίζεο πσο ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

επηβεβαηψλεη φηη φινη έρνπλ ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο (Άξζξν 

18), πεπνίζεζεο θαη έθθξαζεο (Άξζξν 19), θαη πσο ε εθπαίδεπζε νθείιεη λα πξνάγεη 

ηελ θαηαλφεζε, ηελ αλνρή θαη ηελ θηιία κεηαμχ φισλ ησλ θξαηψλ, θπιεηηθψλ ή 

ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ (Άξζξν 26), 

εκεηψλνληαο ζρεηηθέο δηεζλείο πξάμεηο φπσο: 

Σν Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, 

Σν Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα, 

Σε χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε Όισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ, 

Σε χκβαζε γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Σηκσξία ηνπ Δγθιήκαηνο ηεο Γ ελνθηνλίαο, 

Σε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, 

Σε χκβαζε ηνπ 1951 ζρεηηθά κε ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ θαη ην Πξσηφθνιιν 

ηεο ηνπ 1967 θαζψο θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο πξάμεηο, 

Σε χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε Όισλ ησλ Μνξθψλ Γηάθξηζεο θαηά ησλ Γπλαηθψλ, 

Σε χκβαζε θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη Άιισλ Μνξθψλ θιεξήο, Απάλζξσπεο 

ή Σαπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο, 

Σε Γηαθήξπμε γηα ηελ Δμάιεηςε Κάζε Μνξθήο Με-Αλνρήο Λφγσ Θξεζθείαο ή 

Πεπνηζήζεσο, 

Σε Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο ή εζλνηηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζηθέο κεηνλφηεηεο, 

Σε Γηαθήξπμε γηα ηα Μέηξα Δμάιεηςε ηεο Γηεζλνχο Σξνκνθξαηίαο, 

Σε Γηαθήξπμε θαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο ηεο Βηέλλεο πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ 

Παγθφζκηα Γηάζθεςε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 

Σε Γηαθήξπμε θαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο ηεο Κνπεγράγεο πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ 

Παγθφζκηα χλνδν ηεο Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο, 

Σε Γηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηε Φπιή θαη ηε Φπιεηηθή Γηάθξηζε, 

Σε χκβαζε θαη ηε χζηαζε ηεο UNESCO θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ ζηελ Δθπαίδεπζε, 

Έρνληαο θαηά λνπ ηνπο ζηφρνπο ηεο Σξίηεο Γεθαεηίαο γηα ηελ Δμάιεηςε Ραηζηζκνχ 

θαη ησλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ, ηελ Παγθφζκηα Γεθαεηία γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηα 

* Ζ Γηαθήξπμε ησλ Αξρώλ γηα ηελ Αλνρή πηνζεηήζεθε ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1995 θαηά ηελ 28ε ύλνδν 

ηεο Γεληθήο Γηάζθεςεο ηεο UNESCO ζην Παξίζη. Ζ κεηάθξαζε έρεη γίλεη, από ηελ Γξ. Καιιηόπε 

Υαΐλνγινπ, (ππό δηνξηζκό) Λέθηνξα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Θεζκώλ, πλεξγάηηδα ηεο Έδξαο 

UNESCO, θαη ηνπ θνπ Εαθείξε Σζηθηδή, ππνςήθηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή, ζην πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Έδξαο UNESCO Γηαπνιηηηζκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 
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Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, θαη ηε Γηεζλή Γεθαεηία γηα ηνπο Απηφρζνλεο Λανχο ηνπ 

Κφζκνπ, 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπζηάζεηο ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηαζθέςεσλ πνπ 

δηνξγαλψλνληαη ζην πιαίζην ηνπ Έηνπο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Αλνρή 

ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζεο ηεο Γεληθήο Γηάζθεςεο ηεο UNESCO (27C/Resolution 

5.14), θαζψο θαη ησλ θαηαιεθηηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ άιισλ 

δηαζθέςεσλ θαη ζπλαληήζεσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηα θξάηε κέιε ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Έηνπο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Αλνρή, 

Δθθξάδνληαο αλεζπρία γηα ηελ ζπλερφκελε αχμεζε ησλ θαηλνκέλσλ κε-αλνρήο, 

βίαο, ηξνκνθξαηίαο, μελνθνβίαο, επηζεηηθνχ εζληθηζκνχ, ξαηζηζκνχ, αληηζεκηηηζκνχ, 

απνθιεηζκνχ, πεξηζσξηνπνίεζεο θαη δηαθξίζεσλ ζε βάξνο εζληθψλ, εζλνηηθψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ θαη γισζζηθψλ κεηνλνηήησλ, πξνζθχγσλ, κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ, 

κεηαλαζηψλ θαη εππαζψλ νκάδσλ ζηηο θνηλσλίεο, φπσο θαη πξάμεσλ βίαο θαη 

εθθνβηζκνχ ζε βάξνο φζσλ απνιακβάλνπλ ηελ ειεπζεξία γλψκεο θαη έθθξαζεο, 

δειαδή φισλ ησλ θαηλνκέλσλ πνπ απεηινχλ ηελ εηξήλε θαη ηε δεκνθξαηία ζε εζληθφ 

θαη παγθφζκην επίπεδν θαη πνπ ζέηνπλ εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε, 

Τπνγξακκίδνληαο φηη ηα θξάηε κέιε έρνπλ επζχλε λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

ελζαξξχλνπλ ηνλ ζεβαζκφ σο πξνο ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ γηα φινπο, ρσξίο θακία δηάθξηζε σο πξνο ηε θπιή, ην θχιν, 

ηε γιψζζα, ηελ εζληθή θαηαγσγή, ηελ ζξεζθεία ή ηελ αλαπεξία, θαη λα 

θαηαπνιεκήζνπλ ηε κε-αλνρή. 

Τηνζεηνχκε θαη απνθαζίδνπκε απηή ηε Γηαθήξπμε ησλ Αξρψλ γηα ηελ Αλνρή, 

Απνθαζηζκέλνη λα ραξάμνπκε κέηξα ζεηηθήο δξάζεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο αλνρήο 

ζηηο θνηλσλίεο καο, επεηδή ε αλνρή δελ απνηειεί κφλν κηα πνιχηηκε αξρή, αιιά κηα 

επηηαγή γηα ηε ζεκειίσζε ηεο εηξήλεο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε φισλ ησλ αλζξψπσλ. 

Γηαθεξχηηνπκε ηα θάησζη: 
Άξζξν 1 - Έλλνηα ηεο Αλνρήο 

1.1 Ζ αλνρή είλαη ζεβαζκφο, απνδνρή θαη εθηίκεζε ζηελ πινχζηα πνιπκνξθία ησλ 

πνιηηηζκψλ φινπ ηνπ θφζκνπ, ησλ εθθξάζεσλ καο θαη ησλ ηξφπσλ ηνπ λα είζαη 

άλζξσπνο. Ζ γλψζε, ε εμσζηξέθεηα, ε επηθνηλσλία θαη ε ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, 

πεπνίζεζεο θαη πίζηεο εληζρχνπλ ηελ αλνρή. Αλνρή ζεκαίλεη αξκνλία κε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. Γελ είλαη απιψο κηα εζηθή ππνρξέσζε αιιά κηα πνιηηηθή θαη 

λνκηθή επηηαγή. Ζ Αλνρή, ε αξεηή κε ηελ νπνία ε εηξήλε θαζίζηαηαη δπλαηή, 

ζπκβάιιεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ πνιέκνπ απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο 

εηξήλεο. 

1.2 . Ζ αλνρή δελ είλαη ππαλαρψξεζε, ζπγθαηάβαζε ή ηδηνηξνπία. Πάλσ απφ φια ε 

αλνρή είλαη κηα δξαζηήξηα ζηάζε πνπ ππνδαπιίδεηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

νηθνπκεληθφηεηαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ 

ησλ άιισλ. ε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί δηθαηνινγία γηα ηηο παξαβηάζεηο απηψλ 

ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ. Όινη, ηα άηνκα, νη νκάδεο θαη ηα θξάηε, νθείινπλ λα 

επηδεηθλχνπλ αλνρή. 

1.3 Ζ αλνρή απνηειεί επζχλε φισλ καο γηαηί ππνζηεξίδεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

ηνλ πινπξαιηζκφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ), ηε 

δεκνθξαηία θαη ηνλ θαλφλα δηθαίνπ. Ζ αλνρή ηζνδπλακεί κε ηελ απφξξηςε ηνπ 
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δνγκαηηζκνχ θαη ηεο απνιπηαξρίαο θαη επηβεβαηψλεη ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη 

απφ ηηο πξάμεηο δηεζλνχο πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. 

1.4. χκθσλα κε ηνλ ζεβαζκφ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ε αλνρή δελ 

ηζνδπλακεί κε ηελ αλνρή ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο ή ην λα «θιείλεηο ηα απηηά ζνπ» ή 

λα πξνζπαζείο λα «ζσπάζεηο» ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ άιινπ. Αλνρή ζεκαίλεη λα είλαη 

θάπνηνο ειεχζεξνο θαη λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θαη λα 

απνδέρεηαη πσο θαη νη άιινη κπνξνχλ λα θάλνπλ ην ίδην. Αλνρή ζεκαίλεη πσο νη φινη 

νη άλζξσπνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δνπλ εηξεληθά θαη λα δηαηεξνχλ φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, απνδερφκελνη ην γεγνλφο πσο είλαη απφ ηελ θχζε ηνπο 

δηαθνξεηηθνί σο πξνο ηελ εκθάληζε, θαηάζηαζε, νκηιία, ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αμίεο 

ηνπο, λα έρεη ην δηθαίσκα λα δεη θαη λα ππάξρεη φπσο θαη απηνί. Δπίζεο, αλνρή είλαη 

λα κελ επηβάιιεη θάπνηνο ηηο απφςεηο ηνπο ζηνπο άιινπο. 

Άξζξν 2 - Κξαηηθφ Δπίπεδν 

2.1. ε θξαηηθφ επίπεδν ε αλνρή απαηηεί δίθαηε θαη ακεξφιεπηε λνκνζεζία, επηβνιή 

ηνπ λφκνπ θαη δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο πξνυπνζέηεη ηελ 

παξνρή νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επθαηξηψλ ζε θάζε άηνκν ρσξίο δηάθξηζε. Ζ 

πεξηζσξηνπνίεζε θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηνλ 

θαλαηηζκφ, ηελ έρζξα θαη ηε δπζαλεμία. 

2.2. Γηα κηα πην αλεθηηθή θνηλσλία, ηα θξάηε πξέπεη λα θπξψζνπλ φιεο ηηο ζπκβάζεηο 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη λα πηνζεηήζνπλ λένπο λφκνπο 

φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ηζφηεηα ζηελ κεηαρείξηζε 

θαη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φιεο ηηο νκάδεο θαη ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο. 

2.3 Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηεζλνχο αξκνλίαο θξίλεηαη απαξαίηεην ηα άηνκα, νη 

θνηλφηεηεο θαη ηα θξάηε λα δέρνληαη θαη λα ζέβνληαη ηνλ πνιππνιηηηζκηθφ 

ραξαθηήξα ηεο παγθφζκηαο αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη εηξήλε 

δίρσο αλνρή, θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλάπηπμε ή δεκνθξαηία δίρσο εηξήλε. 

2.4 Ζ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ θαη ν απνθιεηζκφο ηνπο απφ 

δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο κπνξεί λα απνηειεί κηα έθθαλζε 

ηεο κε-αλνρήο θαζψο θαη κνξθή βίαο θαη δηάθξηζεο ζε βάξνο απηψλ ησλ νκάδσλ. 

«Όινη νη άλζξσπνη θαη φιεο νη νκάδεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη δηαθνξεηηθνί», 

φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε γηα ηελ Φπιή θαη ηελ Φπιεηηθή 

Πξνθαηάιεςε (Άξζξν 1.2) 

Άξζξν 3 - Κνηλσληθέο Γηαδηθαζίεο 

3.1. ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ε αλνρή είλαη απαξαίηεηε πεξηζζφηεξν απφ πνηέ. 

Δίλαη ε επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ 

νινέλα απμαλφκελε θηλεηηθφηεηα, επηθνηλσλία, έληαμε θαη αιιειεμάξηεζε, ηηο 

κεγάιεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ, αζηηθνπνίεζε θαη αιιαγή 

ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ. Δθφζνλ θάζε κέξνο ηνπ πιαλήηε καο ραξαθηεξίδεηαη γηα 

ηελ πνιπκνξθία ηνπ, ε απμαλφκελε κε-αλνρή θαη ε έληαζε απνηειεί θίλδπλν γηα 

θάζε πεξηνρή. Γελ απεηιεί κφλν έλα θξάηνο αιιά ηελ νηθνπκέλε. 
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3.2. Ζ αλνρή είλαη απαξαίηεηε κεηαμχ αηφκσλ ηφζν ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο φζν θαη 

ζε επίπεδν θνηλφηεηαο. Ζ πξνψζεζή ηεο αλνρήο θαη ε δηακφξθσζε ζηάζεο 

εηιηθξίλεηαο εηιηθξίλεηαο, ε ακνηβαία αθξφαζε θαη ε αιιειεγγχε πξέπεη λα 

πξαγκαηψλνληαη ζε ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα, θαη κέζσ ηεο κε-επίζεκεο 

εθπαίδεπζεο, ζην ζπίηη θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Σα κέζα επηθνηλσλίαο είλαη ζε 

ζέζε λα δηαδξακαηίζνπλ έλαλ επνηθνδνκεηηθφ ξφιν ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειεχζεξνπ 

θαη αλνηρηνχ δηαιφγνπ θαη ζπδήηεζεο, ηε δηάδνζε ησλ αμηψλ ηεο αλνρήο, θαη λα 

δψζνπλ έκθαζε ζηνπο θηλδχλνπο ηεο αδηαθνξίαο απέλαληη ζε αδηάιιαθηεο νκάδεο 

θαη ηδενινγίεο. 

3.3. Όπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε γηα ηε Φπιή θαη ηε Φπιεηηθή 

Πξνθαηάιεςε επηβάιιεηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο ζηελ 

αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ. πγθεθξηκέλα, εππαζείο 

νκάδεο πνπ είλαη θνηλσληθά ή νηθνλνκηθά κεηνλεθηνχζεο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα θξάηε νθείινπλ λα ιακβάλνπλ λνκνζεηηθά κέηξα θαη 

κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, εηδηθά σο πξνο ηε ζηέγαζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ πγεία, 

κε ζθνπφ ην ζεβαζκφ ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ αμηψλ θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο έληαμεο ηνπο, εηδηθά κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

3.4. Οη αληηδξάζεηο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζε απηήλ ηελ παγθφζκηα πξφθιεζε ζα 

πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη βάζεη ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ θαη δηθηχσζεο ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θαη κε θφζκνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ αλάιπζε ησλ αηηηψλ θαη 

ηελ κειέηε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο κε-αλνρήο ζην πιαίζην ησλ 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, θαζψο θαη ηελ έξεπλα θαη ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ 

ράξαμεο πνιηηηθήο θαη λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Άξζξν 4 - Δθπαίδεπζε 

4.1 Ζ εθπαίδεπζε είλαη ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ πξφιεςε ηεο αλνρήο. Σν 

πξψην βήκα γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αλνρή είλαη λα δηδάζθεη ηνπο αλζξψπνπο 

πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ηνπο, έηζη ψζηε λα γίλνληαη ζεβαζηά θαη 

λα πξνσζνχλ ηελ επηζπκία λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. 

4.2 Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αλνρή πξέπεη λα ζεσξείηαη επηηαθηηθή αλάγθε. Γη‘ απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπζηεκαηηθή πξνψζεζε θαη ε νξζή δηδαζθαιία ηεο αλνρήο 

πνπ ζα εμεηάδεη ηηο πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο πεγέο αλνρήο - βαζηθέο αηηίεο ηεο βίαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ. Ζ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο, αιιειεγγχεο θαη αλνρήο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, αλάκεζα 

ζηηο εζληθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζηθέο νκάδεο θαη έζλε. 

4.3 Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηελ αλνρή πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επηξξνψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηνλ θφβν θαη ηνλ απνθιεηζκφ, θαη πξέπεη λα 

βνεζήζεη ηνπο λένπο λα αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο γηα αλεμάξηεηε θξηηηθή ζθέςε θαη 

εζηθφ ζπιινγηζκφ. 

4.4 Γεζκεπφκαζηε λα ππνζηεξίμνπκε θαη λα πινπνηήζνπκε φια ηα πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε ηεο αλνρήο, ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο κε-βίαο. Απηφ ζεκαίλεη εηδηθή πξνζνρή ζηε 
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βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ησλ καζεκάησλ θαη άιινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ε 

εθπαηδεπηηθή θξνληίδα θαη νη ππεχζπλνη πνιίηεο λα είλαη αλνηρηνί ζε άιινπο 

πνιηηηζκνχο, θαη ζε ζέζε λα εθηηκνχλ ηελ αμία ηεο ειεπζεξίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο, θαη λα πξνιακβάλνπλ ζπγθξνχζεηο 

ή θαη λα ηηο επηιχνπλ κε εηξεληθά κέζα. 

Άξζξν 5 - Γέζκεπζε γηα δξάζε 

Γεζκεπφκαζηε γηα ηελ πξναγσγή ηεο αλνρήο θαη ηεο κε-βίαο κέζσ πξνγξακκάησλ 

θαη κεραληζκψλ ζην πιαίζην ηεο επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο, πνιηηηζκνχ θαη 

επηθνηλσλίαο. 

Άξζξν 6- Παγθφζκηα Μέξα Αλνρήο 

Γηαθεξχηηνπκε ηελ 16
ε
 Ννεκβξίνπ σο ηελ εηήζηα Παγθφζκηα Ζκέξα Αλνρήο κε 

ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ειινρεχεη ε κε-αλνρή θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο δέζκεπζεο γηα δξάζε ζρεηηθά κε ηελ 

πξναγσγή ηεο αλνρήο θαη ηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αλνρήο. 
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H Σύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ 

Ζ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πηνζεηήζεθε νκφθσλα απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ ηνπ 1989. Έσο ζήκεξα έρεη 

επηθπξσζεί απφ 193 ρψξεο, ελψ δελ ηελ έρνπλ επηθπξψζεη δχν. Ζ Διιάδα ηελ 

επηθύξσζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1992. 
(Πίλαθαο ρσξώλ - ηειεπηαία ελεκέξσζε 5 Γεθεκβξίνπ 2008) 

ΣΑ 54 ΑΡΘΡΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 
(Οη ζχληνκεο πεξηγξαθέο πνπ δίλνληαη είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ αληαλαθινχλ ην πιήξεο 

πεξηερφκελν ησλ άξζξσλ.) 

Ππώηο μέπορ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ: Άπθπα 1 έωρ και 41 ' απηφ ζηνηρεηνζεηνχληαη νη 

ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ Δπηβίσζεο, Αλάπηπμεο, 

Πξνζηαζίαο & πκκεηνρήο. 

1. Οξηζκόο 

2. Γηαθξίζεηο 
3. Φξνληίδα 

4. Τν Θξάηνο Κέινο 

5. Γνληθή θαζνδήγεζε 

6. Δπηβίσζε & Αλάπηπμε 

7. Όλνκα & Δζληθόηεηα 

8. Ταπηόηεηα 
9. Εσή κε ηνπο Γνλείο 

10. Δπαλέλσζε κε ηελ νηθνγέλεηα 

11. Απαγσγή θαη θξάηεζε 

12. Διεπζεξία Γλώκεο 

13. Διεπζεξία Έθθξαζεο 

14. Διεπζεξία Σθέςεο-Θξεζθείαο 
15. Διεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη 

16. Πξνζσπηθή δσή 

17. Πξόζβαζε ζε πιεξνθόξεζε 
18. Γνληθή επζύλε 

19. Θαθνκεηαρείξηζε - Παξακέιεζε 

20. Πξνζηαζία - νξθαλά 

21. Υηνζεζία 

22. Παηδηά πξόζθπγεο 
23. Παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

24. Υγεία & πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο 

25. Δπαλεμέηαζε θξνληίδαο 

26. Θνηλσληθή Πξόλνηα 

27. Δπίπεδν δσήο 

28. Δθπαίδεπζε 
29. Σηόρνη ηεο εθπαίδεπζεο 

30. Παηδηά κεηνλνηήησλ 

31. Παηρλίδη - Ψπραγσγία 

32. Παηδηθή Δξγαζία 

33. Πξνζηαζία από λαξθσηηθά 

34. Σεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε 
35. Δκπνξία παηδηώλ 

36. Άιιεο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο 

37. Βαζαληζηήξηα & ζηέξεζε 

ειεπζεξίαο 

38. Έλνπιεο ζπξξάμεηο 

39. Δπαλέληαμε - Απνθαηάζηαζε 
40. Αληηκεηώπηζε από ηε Γηθαηνζύλε 

41. Θαηνρύξσζε 

Γεύηεξν κέξνο - ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ: Άξζξα 42 έσο θαη 45 Δδώ 

πεξηγξάθεηαη ν κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο θαη ζεζκνζεηείηαη ην 

φξγαλν πνπ ζα αζθεί απηφ ην ξφιν, ε Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 
Άξζξν 42 - Άξζξν 43 - Άξζξν 44 - Άξζξν 45 

Τξίην κέξνο - ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ: Άξζξα 46 έσο θαη 54 

Πεξηιακβάλεη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζε άξζξα ηεο 

χκβαζεο. 

Άξζξν 46 - Άξζξν 47 - Άξζξν 48 - Άξζξν 49 

Άξζξν 50 - Άξζξν 51 - Άξζξν 52 - Άξζξν 53 - Άξζξν 54 

Σα πκβαιιφκελα ζηελ παξνχζα χκβαζε Κξάηε 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ δηαθεξχζζνληαη ζηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, ε αλαγλψξηζε ηεο εγγελνχο αμηνπξέπεηαο θαη ησλ ίζσλ θαη αλαθαίξεησλ δηθαησκάησλ 
φισλ ησλ κειψλ ηεο αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο, απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ειεπζεξίαο, ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ θφζκν, 

Έρνληαο ππφςε φηη νη ιανί ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ έρνπλ δηαθεξχμεη εθ λένπ, ζηνλ Καηαζηαηηθφ 

Υάξηε, ηελ πίζηε ηνπο ζηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αμία 

ηνπ αλζξψπνπ, θαη έρνπλ απνθαζίζεη λα πξναγάγνπλ ηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη λα θαζνξίζνπλ 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο κέζα ζηα πιαίζηα κηαο κεγαιχηεξεο ειεπζεξίαο, 

Αλαγλσξίδνληαο φηη ηα Ζλσκέλα Έζλε, ζηελ Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ζηηο δηεζλείο ζπλζήθεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δηαθήξπμαλ θαη ζπκθψλεζαλ 
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φηη θαζέλαο δηθαηνχηαη λα απνιακβάλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε 
απηέο, ρσξίο θακία απνιχησο δηάθξηζε ηδίσο εμαηηίαο ηεο θπιήο, ηνπ ρξψκαηνο, ηνπ θχινπ, ηεο 

γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο, ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, ηεο εζληθήο ή θνηλσληθήο 

θαηαγσγήο, ηεο πεξηνπζίαο, ηεο γέλλεζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο, 

Τπελζπκίδνληαο φηη, ζηελ παγθφζκηα Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηα Ζλσκέλα 

Έζλε δηαθήξπμαλ φηη ηα παηδηά δηθαηνχληαη εηδηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε, 

Έρνληαο πεηζζεί φηη ε νηθνγέλεηα φληαο ε ζεκειηψδεο κνλάδα ηεο θνηλσλίαο θαη ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηψλ, 

πξέπεη λα έρεη ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξέζεη λα 

δηαδξακαηίζεη πιεξέζηεξα ην ξφιν ηεο ζηελ θνηλφηεηα, 

Αλαγλσξίδνληαο φηη ην παηδί, γηα ηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, πξέπεη λα 

κεγαιψλεη κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζ' έλα θιίκα επηπρίαο, αγάπεο θαη θαηαλφεζεο, 

Δπεηδή είλαη ζεκαληηθφ λα πξνεηνηκαζηεί πιήξσο ην παηδί γηα λα δήζεη κηα αηνκηθή δσή ζηελ 
θνηλσλία θαη λα αλαηξαθεί κέζα ζην πλεχκα ησλ ηδαληθψλ πνπ δηαθεξχζζνληαη ζηνλ Καηαζηαηηθφ 

Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη εηδηθφηεξα κέζα ζε πλεχκα εηξήλεο, αμηνπξέπεηαο, αλνρήο, 

ειεπζεξίαο, ηζφηεηαο θαη αιιειεγγχεο, 

Έρνληαο ππφςε φηη ε αλάγθε λα παξαζρεζεί ζην παηδί εηδηθή πξνζηαζία εμαγγέιζεθε ζηε 

Γηαθήξπμε ηεο Γελεχεο ηνπ 1924 γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, θαη ζηε Γηαθήξπμε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, πνπ πηνζέηεζε ε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1959 θαη πνπ 
αλαγλσξίζζεθε ζηελ παγθφζκηα Γηαθήξπμε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζην δηεζλέο χκθσλν 

γηα ηα αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα (ηδηαίηεξα ζηα άξζξα 23 θαη 24), ζην Γηεζλέο χκθσλν γηα 

ηα νηθνλνκηθά, ηα θνηλσληθά θαη ηα πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα (ηδηαίηεξα ζην άξζξν 10) θαη ζην 

θαηαζηαηηθφ θαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ησλ εηδηθεπκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ησλ δηεζλψλ 

νξγαλψζεσλ πνπ κεξηκλνχλ γηα ηελ επεκεξία ηνπ παηδηνχ, 

Έρνληαο ππφςε φηη, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, "ην παηδί, 
ιφγσ ηεο θπζηθήο θαη δηαλνεηηθήο ηνπ αλσξηκφηεηαο, ρξεηάδεηαη εηδηθή πξνζηαζία θαη κέξηκλα, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε γέλλεζή ηνπ", 

Τπελζπκίδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηηο λνκηθέο θαη θνηλσληθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ πηνζεζία θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζε 

αλάδνρεο νηθνγέλεηεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ ειάρηζησλ 

θαλφλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε δηνίθεζε ηεο δηθαηνζχλεο γηα αλήιηθνπο (Καλφλεο ηνπ 
Πεθίλνπ) θαη ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ ζε πεξίνδν 

επείγνπζαο αλάγθεο θαη έλνπιεο ζχξξαμεο, 

Αλαγλσξίδνληαο φηη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ππάξρνπλ παηδηά πνπ δνπλ θάησ απφ ηδηαίηεξα 

δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη φηη είλαη αλαγθαίν λα δνζεί ζηα παηδηά απηά ηδηαίηεξε πξνζνρή, 

Λακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηε ζεκαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ παξαδφζεσλ θαη αμηψλ θάζε ιανχ γηα 

ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, 

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ 
παηδηψλ ζε φιεο ηηο ρψξεο, θαη ηδηαίηεξα ζηηο ππφ αλάπηπμε ρψξεο, 

πκθψλεζαλ ηα εμήο: 

ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ 

Άξζξν1 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ζεσξείηαη παηδί θάζε αλζξψπηλν νλ κηθξφηεξν ησλ 
δεθανθηψ εηψλ, εθηφο εάλ ε ελειηθίσζε επέξρεηαη λσξίηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα γηα ην 
παηδί λνκνζεζία. 
 

Άξζξν 2 
1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ππνρξενχληαη λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
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παξνχζα χκβαζε θαη λα ηα εγγπψληαη ζε θάζε παηδί πνπ ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο, ρσξίο 
θακία δηάθξηζε θπιήο, ρξψκαηνο, θχινπ, γιψζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ 

ηνπ παηδηνχ ή ησλ γνλέσλ ηνπ ή ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ή ηεο εζληθήο, εζληθηζηηθήο ή 

θνηλσληθήο θαηαγσγήο ηνπο, ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηεο αληθαλφηεηάο ηνπο, ηεο 

γέλλεζήο ηνπο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο. 

2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη 

απνηειεζκαηηθά ην παηδί έλαληη θάζε κνξθήο δηάθξηζεο ή θχξσζεο, βαζηζκέλεο ζηε λνκηθή 
θαηάζηαζε, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο εθθξαζκέλεο απφςεηο ή ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ ηνπ, 

1. ε φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα παηδηά, είηε απηέο ιακβάλνληαη απφ δεκνζίνπο ή 
ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο είηε απφ ηα δηθαζηήξηα, ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο ή 

απφ ηα λνκνζεηηθά φξγαλα, πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξσηίζησο ππφςε ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 

2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίδνπλ ζην παηδί ηελ αλαγθαία γηα ηελ 

επεκεξία ηνπ πξνζηαζία θαη θξνληίδα, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ γνλέσλ ηνπ, ησλ επηηξφπσλ ηνπ ή ησλ άιισλ πξνζψπσλ πνπ είλαη λφκηκα ππεχζπλνη γη' 

απηφ, θαη παίξλνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ φια ηα θαηάιιεια λνκνζεηηθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα. 

3. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε κεξηκλνχλ ψζηε ε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη 
ησλ ηδξπκάησλ πνπ αλαιακβάλνπλ παηδηά θαη πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο λα 
είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηδηαίηεξα ζηνλ 
ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπο, θαζψο θαη ηελ χπαξμε κηαο θαηάιιειεο επνπηείαο. 
Επιστροφή στον πίνακα των Άρθρων 

Άξζξν 4 

Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ππνρξενχληαη λα παίξλνπλ φια ηα λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια 

κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ζηελ παξνχζα χκβαζε 
δηθαησκάησλ. ηελ πεξίπησζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ, 

παίξλνπλ ηα κέηξα απηά κέζα ζηα φξηα ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηνπλ θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, κέζα 

Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ζέβνληαη ηελ επζχλε, ην δηθαίσκα θαη ην θαζήθνλ πνπ έρνπλ νη γνλείο 

ή, θαηά πεξίπησζε, ηα κέιε ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο ή ηεο θνηλφηεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ηα ηνπηθά έζηκα, νη επίηξνπνη ή άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ λφκηκα ηελ επζχλε γηα ην παηδί, λα 

ηνπ παξάζρνπλ, θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ 

αλαγλσξίδεη ε παξνχζα χκβαζε. 
 

Άξζξν 6 
1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ φηη θάζε παηδί έρεη εγγελέο δηθαίσκα ζηε δσή. 

 Σα πκβαιιφκελα Κξάηε κέξε εμαζθαιίδνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηελ επηβίσζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. 

 
 
Άξζξν 7 
1. Σν παηδί εγγξάθεηαη ζην ιεμηαξρείν ακέζσο κεηά ηε γέλλεζή ηνπ θαη έρεη απφ εθείλε ηε ζηηγκή 

ην δηθαίσκα νλφκαηνο, ην δηθαίσκα λα απνθηήζεη ηζαγέλεηα, θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ην 

δηθαίσκα λα γλσξίδεη ηνπο γνλείο ηνπ θαη λα αλαηξαθεί απφ απηνχο. 

2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε κεξηκλνχλ γηα ηε ζέζε ζε εθαξκνγή απηψλ ησλ δηθαησκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπο θαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο επηβάινπλ νη ηζρχνπζεο 
ζ' απηφ ην πεδίν δηεζλείο ζπλζήθεο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ειιείςεη απηψλ, 

ην παηδί ζα ήηαλ άπαηξηο. 
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Άξζξν 8 
1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ 

γηα δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ, ηνπ νλφκαηφο ηνπ 

θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ, φπσο απηά αλαγλσξίδνληαη απφ ην λφκν, ρσξίο παξάλνκε 

αλάκημε. 

2. Δάμ έμα παιδί ρςεοείςαι παοάμξμα ξοιρμέμα ή όλα ςα ρςξιυεία πξσ ρσμιρςξύμ ςημ ςασςόςηςά 

ςξσ, ςα Ρσμβαλλόμεμα Ιοάςη ξτείλξσμ μα ςξσ παοάρυξσμ καςάλληλη σπξρςήοινη και ποξρςαρία, 

1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε κεξηκλνχλ ψζηε ην παηδί λα κελ απνρσξίδεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ, 

παξά ηε ζέιεζή ηνπο, εθηφο εάλ νη αξκφδηεο αξρέο απνθαζίζνπλ, κε ηελ επηθχιαμε δηθαζηηθήο 
αλαζεψξεζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο εθαξκνδφκελνπο λφκνπο θαη δηαδηθαζίεο, φηη ν ρσξηζκφο 

απηφο είλαη αλαγθαίνο γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Μηα ηέηνηα απφθαζε κπνξεί λα είλαη 

αλαγθαία ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, γηα παξάδεηγκα φηαλ νη γνλείο θαθνκεηαρεηξίδνληαη ή 

παξακεινχλ ην παηδί, ή φηαλ δνπλ ρσξηζηά θαη πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν 

δηακνλήο ηνπ παηδηνχ. 

2. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φια ηα 
ελδηαθεξφκελα κέξε πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη λα 

γλσζηνπνηνχλ ηηο απφςεηο ηνπο. 

3. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ζέβνληαη ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ πνπ δεη ρσξηζηά απφ ηνπο δπν 

γνλείο ηνπ ή απφ ηνλ έλαλ απφ απηνχο λα δηαηεξεί θαλνληθά πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη λα έρεη 

άκεζε επαθή κε ηνπο δπν γνλείο ηνπ, εθηφο εάλ απηφ είλαη αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 

4. Όηαλ ν ρσξηζκφο είλαη απνηέιεζκα κέηξσλ πνπ έρεη πάξεη έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο, φπσο ε 
θξάηεζε, ε θπιάθηζε, ε εμνξία, ε απέιαζε ε ν ζάλαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία, ν νπνίνο επήιζε θαηά ην ρξφλν θξάηεζεο) ησλ δχν γνλέσλ ή ηνπ ελφο απφ 

απηνχο ή ηνπ παηδηνχ ην πκβαιιφκελν Κξάηνο δίλεη, κεηά απφ αίηεζε, ζηνπο γνλείο, ζην παηδί ή, 

εάλ ρξεηαζηεί, ζε έλα άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ηηο νπζηψδεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν 

φπνπ βξίζθνληαη ην απφλ κέινο ή ηα απφληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, εθηφο εάλ ε απνθάιπςε ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ ζα είλαη επηδήκηα γηα ηελ επεκεξία ηνπ παηδηνχ. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε 
θξνληίδνπλ εμάιινπ ψζηε ε ππνβνιή ελφο ηέηνηνπ αηηήκαηνο λα κελ επηζχξεη δπζκελείο 

1. χκθσλα κε ηελ ππνρξέσζε ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 9, θάζε αίηεζε απφ έλα παηδί ή απφ ηνπο γνλείο ηνπ γηα ηελ είζνδν ζε έλα πκβαιιφκελν 

Κξάηνο ή ηελ έμνδν απφ απηφ κε ζθνπφ ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε αληηκεησπίδεηαη απφ ηα 

πκβαιιφκελα Κξάηε κε ζεηηθφ πλεχκα, αλζξσπηζκφ θαη ηαρχηεηα. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε 

θξνληίδνπλ επηπιένλ ψζηε ε ππνβνιή κηαο ηέηνηαο αίηεζεο λα κελ επηζχξεη δπζκελείο ζπλέπεηεο 

γηα ηνλ αηηνχληα ή γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

2. Σν παηδί ηνπ νπνίνπ νη γνλείο δηακέλνπλ ζε δηαθνξεηηθά Κξάηε έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηεξεί, 
εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηαθηηθή άκεζε επαθή κε ηνπο δχν 

γνλείο ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππνρξέσζε πνπ βαξχλεη ηα πκβαιιφκελα 

Κξάηε δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε ζέβνληαη ην δηθαίσκα 

πνπ έρνπλ ην παηδί θαη νη γνλείο ηνπ λα εγθαηαιείςνπλ νπνηαδήπνηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ρψξαο απηνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηε δηθή ηνπο 

ρψξα. Σν δηθαίσκα εγθαηάιεηςεο νπνηαζδήπνηε ρψξαο κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν κφλν 
ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο θαη πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εζληθήο 

αζθάιεηαο, ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ δεκφζησλ εζψλ, ή ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ, θαη πνπ είλαη ζπκβαηνί κε ηα ππφινηπα δηθαηψκαηα πνπ 

1. α Ρσμβαλλόμεμα Ιοάςη παίομξσμ μέςοα εμαμςίξμ ςχμ αθέμιςχμ μεςακιμήρεχμ παιδιώμ ρςξ 

ενχςεοικό και εμαμςίξμ ςηπ μη επαμόδξσ ςξσπ. 
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2. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε επλννχλ ηε ζχλαςε δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ 

1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε εγγπψληαη ζην παηδί πνπ έρεη ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ην δηθαίσκα 

ειεχζεξεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ην αθνξά, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο απφςεηο ηνπ παηδηνχ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ θαη ην βαζκφ σξηκφηεηάο ηνπ. 

2. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη ηδίσο λα δίλεηαη ζην παηδί ε δπλαηφηεηα λα αθνχγεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή δηαδηθαζία πνπ ην αθνξά, είηε άκεζα είηε κέζσ ελφο 

εθπξνζψπνπ ή ελφο αξκφδηνπ νξγαληζκνχ, θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο 

1. Σν παηδί έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο. Σν δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεη ηελ 
ειεπζεξία αλαδήηεζεο, ιήςεο θαη δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ νπνηνπδήπνηε είδνπο, 

αλεμαξηήησο ζπλφξσλ, ππφ κνξθή πξνθνξηθή, γξαπηή ή ηππσκέλε, ή θαιιηηερληθή ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ηεο επηινγήο ηνπ. 

2. Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν κφλν ησλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν θαη πνπ είλαη αλαγθαίνη: 

α) Γηα ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ππφιεςεο ησλ άιισλ ή 

β) Γηα ηε δηαθχιαμε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ 
δεκφζησλ εζψλ. 
Δπηζηξνθή ζηνλ πίλαθα ησλ Άξζξσλ 

Άξζξν 14 
1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ζέβνληαη ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ γηα ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο 

θαη ζξεζθείαο. 

2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ζέβνληαη ην δηθαίσκα θαη ην θαζήθνλ ησλ γνλέσλ ή, θαηά 

πεξίπησζε, ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ παηδηνχ, λα ην θαζνδεγνχλ ζηελ άζθεζε ηνπ 

παξαπάλσ δηθαηψκαηνο θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ. 

3. Ζ ειεπζεξία ηεο δήισζεο ηεο ζξεζθείαο ηνπ ή ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπ κπνξεί λα ππφθεηηαη κφλν 
ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν θαη πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηε δηαθχιαμε ηεο 

δεκφζηαο αζθάιεηαο, ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ δεκφζησλ εζψλ, ή ησλ 

1. α Ρσμβαλλόμεμα Ιοάςη αμαγμχοίζξσμ ςα δικαιώμαςα ςξσ παιδιξύ ρςημ ελεσθεοία ςξσ μα 

ρσμεςαιοίζεςαι και ςξσ μα ρσμέουεςαι ειοημικά. 

2. Γελ ηίζεληαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ, εθηφο απφ απηνχο πνπ νξίδεη 
ν λφκνο θαη πνπ είλαη αλαγθαίνη ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εζληθήο 
αζθάιεηαο, ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο ή ηεο δεκφζηαο ηάμεο ή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο 
πγείαο ή ησλ δεκφζησλ εζψλ, ή ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ. 
Επιστροφή στον πίνακα των Άρθρων 

Άξζξν 16 

1. Καλέλα παηδί δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν απζαίξεηεο ή παξάλνκεο επέκβαζεο ζηελ 

ηδησηηθή ηνπ δσή, ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ζηελ θαηνηθία ηνπ ή ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ, νχηε 
παξάλνκσλ πξνζβνιψλ ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςήο ηνπ. 

2. Σν παηδί δηθαηνχηαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην λφκν έλαληη ηέηνησλ επεκβάζεσλ ή πξνζβνιψλ. 
 

5  



 

366 

Άξζξν 17 
Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχλ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη θξνληίδνπλ ψζηε ην παηδί λα έρεη πξφζβαζε ζε ελεκέξσζε θαη ζε πιηθφ, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο εζληθέο θαη δηεζλείο πεγέο, ηδίσο ζ' απηά πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο, πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο επεκεξίαο ηνπ, θαζψο θαη ηεο ζσκαηηθήο θαη 
πλεπκαηηθήο πγείαο ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε: 

α) Δλζαξξχλνπλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη πιηθνχ πνπ 

παξνπζηάδνπλ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ρξεζηκφηεηα γηα ην παηδί πνπ είλαη ζχκθσλα κε ην 

πλεχκα ηνπ άξζξνπ 29. 

β) Δλζαξξχλνπλ ηε δηεζλή ζπλεξγαζία γηα ηελ παξαγσγή, αληαιιαγή θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ 

θαη πιηθνχ απηνχ ηνπ ηχπνπ, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο, εζληθέο θαη δηεζλείο 
πεγέο. 

γ) Δλζαξξχλνπλ ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάδνζε παηδηθψλ βηβιίσλ. 

δ) Δλζαξξχλνπλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο λα ιακβάλνπλ ηδηαίηεξα ππφςε ηνπο ηηο 

γισζζνινγηθέο αλάγθεο ησλ απηφρζνλσλ παηδηψλ ή ησλ παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζε κηα κεηνλφηεηα. 

ε) Δσμξξύμ ςημ επενεογαρία καςάλληλχμ καςεσθσμςήοιχμ αουώμ πξσ μα ποξξοίζξμςαι για ςημ 

ποξρςαρία ςξσ παιδιξύ από ςημ εμημέοχρη και ςξ σλικό πξσ βλάπςξσμ ςημ εσημεοία ςξσ, 

1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αλαγλψξηζεο ηεο αξρήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαη νη δχν γνλείο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα 

ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ. Ζ επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη γηα 

ηελ αλάπηπμή ηνπ αλήθεη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο γνλείο, ή θαηά πεξίπησζε, ζηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ. Σν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα απνηειεί ηε βαζηθή ηνπο κέξηκλα. 

2. Γηα ηελ εγγχεζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ εθθξάδνληαη ζηελ παξνχζα 

χκβαζε, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε βνήζεηα ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο 

λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ παηδηνχ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα ηελ αλαηξνθή 

ηνπ παηδηνχ θαη εμαζθαιίδνπλ ηε δεκηνπξγία νξγαληζκψλ, ηδξπκάησλ θαη ππεξεζηψλ 

επηθνξηηζκέλσλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ. 

3. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ 
ζηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο εξγάδνληαη ην δηθαίσκα λα επσθεινχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο θαη 
ηα ηδξχκαηα θχιαμεο παηδηψλ, εθφζνλ ηα παηδηά πιεξνχλ ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο. 
Επιστροφή στον πίνακα των Άρθρων 

Άξζξν 19 
1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά, θνηλσληθά θαη 

εθπαηδεπηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ ην παηδί απφ θάζε κνξθή βίαο, πξνζβνιήο ή 

βηαηνπξαγηψλ ζσκαηηθψλ ή πλεπκαηηθψλ, εγθαηάιεηςεο ή παξακέιεζεο, θαθήο κεηαρείξηζεο ή 

εθκεηάιιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο, θαηά ην ρξφλν πνπ βξίζθεηαη ππφ 

ηελ επηκέιεηα ησλ γνλέσλ ηνπ ή ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν, ηνπ ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ή 
νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ ζην νπνίν ην έρνπλ εκπηζηεπζεί. 

2. Απηά ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, απνηειεζκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθπφλεζε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή ηεο 

απαξαίηεηεο ππνζηήξημεο ζην παηδί θαη ζε απηνχο νη νπνίνη έρνπλ ηελ επηκέιεηά ηνπ, θαζψο θαη 

γηα άιιεο κνξθέο πξφλνηαο θαη γηα ην ραξαθηεξηζκφ, ηελ αλαθνξά, ηελ παξαπνκπή, ηελ 

αλάθξηζε, ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο θαθήο 
κεηαρείξηζεο ηνπ παηδηνχ πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ, θαη φπνπ ρξεηάδεηαη, γηα δηαδηθαζίεο 

δηθαζηηθήο παξέκβαζεο. 
Δπηζηξνθή ζηνλ πίλαθα ησλ Άξζξσλ 

Άξζξν 20 

1. Κάζε παηδί πνπ ζηεξείηαη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ή ην νπνίν γηα 

ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ δελ είλαη δπλαηφλ λα παξακείλεη ζην πεξηβάιινλ απηφ δηθαηνχηαη εηδηθή 

πξνζηαζία θαη βνήζεηα εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο. 
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2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε πξνβιέπνπλ γη' απηφ ην παηδί κηα ελαιιαθηηθή επηκέιεηα, ζχκθσλα κε 

ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπο. 

3.  Απηή ε επηκέιεηα κπνξεί λα έρεη, κεηαμχ άιισλ, ηε κνξθή ηεο ηνπνζέηεζεο ζε κηα νηθνγέλεηα, 
ηεο KAFALAH ηνπ ηζιακηθνχ δηθαίνπ, ηεο πηνζεζίαο ή, ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ηεο ηνπνζέηεζεο ζε 
έλα θαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε ίδξπκα γηα παηδηά. Καηά ηελ επηινγή αλάκεζα ζε απηέο ηηο 
ιχζεηο, ιακβάλεηαη δεφλησο ππφςε ε αλάγθε κηαο ζπλέρεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ, 
θαζψο θαη ε εζληθή, ζξεζθεπηηθή, πνιηηηζηηθή θαη γισζζνινγηθή θαηαγσγή ηνπ. 
Επιστροφή στον πίνακα των Άρθρων 

Άξζξν 21 
Σα πκβαιιφκελα Κξάηε πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη /ή επηηξέπνπλ ηελ πηνζεζία δηαζθαιίδνπλ φηη 

εθείλν πνπ ιακβάλεηαη πξσηίζησο ππφςε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ θαη: 

α) Μεξηκλνχλ ψζηε ε πηνζεζία ελφο παηδηνχ λα κελ επηηξέπεηαη παξά κφλν απφ ηηο αξκφδηεο 
αξρέο, νη νπνίεο απνθαίλνληαη, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη κε ηηο εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο θαη επί 

ηε βάζεη φισλ ησλ αμηφπηζησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, εάλ ε πηνζεζία είλαη δπλαηή ελ φςεη ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα ηνπ, ηνπο ζπγγελείο ηνπ θαη ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θαη εάλ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη, ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα έδσζαλ 

ηε ζπλαίλεζε ηνπο γηα ηελ πηνζεζία, έρνληαο γλψζε ησλ πξαγκάησλ θαη κεηά απφ ηελ αλαγθαία 

παξνρή ζπκβνπιψλ. 

β) Αλαγλσξίδνπλ φηη ε πηνζεζία ζην εμσηεξηθφ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί σο έλα άιιν κέζν 

εμαζθάιηζεο ζην παηδί ηεο αλαγθαίαο θξνληίδαο, έλα απηφ δελ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε κία 

αλάδνρε ή ζε κία πηνζεηνχζα νηθνγέλεηα ή λα αλαηξαθεί ζσζηά ζηε ρψξα ηεο θαηαγσγήο ηνπ. 

γ) Μεξηκλνχλ ψζηε, ζε πεξίπησζε πηνζεζίαο ζην εμσηεξηθφ, ην παηδί λα απνιακβάλεη ησλ ίδησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ κε εθείλα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξίπησζε εζληθήο 

πηνζεζίαο. 

δ) Παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη, ζε πεξίπησζε δηαθξαηηθήο 

πηνζεζίαο, ε ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνχ δελ απνιήγεη ζε αλάξκνζην πιηθφ φθεινο γηα ηα πξφζσπα 

πνπ είλαη αλακηγκέλα ζ' απηή. 

ε) Πξνσζνχλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ηε ζχλαςε δηκεξψλ ή 

πνιπκεξψλ δηαθαλνληζκψλ ή ζπκθσληψλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη πξνζπαζνχλ κέζα ζ' 

απηά ηα πιαίζηα, λα επηηχρνπλ νη ηνπνζεηήζεηο παηδηψλ ζην εμσηεξηθφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ έλα παηδί, ηα νπνίν 

επηδεηεί λα απνθηήζεη ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα ή πνπ ζεσξείηαη πξφζθπγαο δπλάκεη 

ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ηζρχνληνο δηεζλνχο ή εζληθνχ δηθαίνπ, είηε απηφ είλαη 

κφλν είηε ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, λα ραίξεη ηεο 

θαηάιιειεο πξνζηαζίαο θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα απνιακβάλεη ηα 
δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλαγλσξίδνπλ ε παξνχζα χκβαζε θαη ηα άιια δηεζλή φξγαλα ηα ζρεηηθά κε 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ ή αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα, ζηα νπνία κεηέρνπλ ηα ελ ιφγσ 

Κξάηε. 

2. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε ζπλεξγάδνληαη, φπσο απηά ην θξίλνπλ αλαγθαίν, 

ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηνπο άιινπο 

αξκφδηνπο δηαθπβεξλεηηθνχο ή κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ 
Οξγαληζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε, θαη πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ ηνπο γνλείο ή άιια 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θάζε παηδηνχ πξφζθπγα θαη γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο γηα 

ηελ επαλέλσζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ νχηε ν παηέξαο νχηε ε 

κεηέξα νχηε θαλέλα άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη δπλαηφλ λα αλεπξεζεί, ην παηδί έρεη 

δηθαίσκα λα ηχρεη ηεο ίδηαο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν παηδί ζηεξεκέλν 
νξηζηηθά ή πξνζσξηλά ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζχκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 
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Άξζξν 23 
1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ φηη ηα πλεπκαηηθψο ή ζσκαηηθψο αλάπεξα παηδηά 

πξέπεη λα δηάγνπλ πιήξε θαη αμηνπξεπή δσή, ζε ζπλζήθεο νη νπνίεο εγγπψληαη ηελ αμηνπξέπεηά 

ηνπο, επλννχλ ηελ απηνλνκία ηνπο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δσή ηνπ 

ζπλφινπ. 

2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ λα ηπγράλνπλ 

εηδηθήο θξνληίδαο θαη ελζαξξχλνπλ θαη εμαζθαιίδνπλ, ζην κέηξν ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηελ 

παξνρή, κεηά απφ αίηεζε, ζηα αλάπεξα παηδηά πνπ πιεξνχλ ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο θαη ζε 

απηνχο πνπ ηα έρνπλ αλαιάβεη, κηαο βνήζεηαο πξνζαξκνζκέλεο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ θαη 

ζηηο πεξηζηάζεηο ησλ γνλέσλ ηνπ ή απηψλ ζηνπο νπνίνπο ηα έρνπλ εκπηζηεπζεί. 

3. Δλ φςεη ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ, ε ρνξεγνχκελε ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ βνήζεηα παξέρεηαη δσξεάλ, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ, 

θαηφπηλ ππνινγηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ γνλέσλ ηνπο θαη απηψλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ 

εκπηζηεπζεί ην παηδί, θαη ζρεδηάδεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ηα αλάπεξα παηδηά λα έρνπλ 

απνθιεηζηηθή πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ επηκφξθσζε, ζηελ πεξίζαιςε, ζηελ 

απνθαηάζηαζε αλαπήξσλ, ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηηο ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, έηζη πνπ λα επηηπγράλεηαη ε φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε θνηλσληθή έληαμε θαη 
πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηνπο 

εμέιημεο. 

4. Μέζα ζε πλεχκα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε πξνσζνχλ ηελ αληαιιαγή 

θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνιεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ηεο ηαηξηθήο, 

ςπρνινγηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ζεξαπείαο ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηάδνζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο απνθαηάζηαζεο 
αλαπήξσλ θαη ζηηο ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, κε ζθνπφ λα επηηξαπεί ζηα 

πκβαιιφκελα Κξάηε λα βειηηψζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη λα 

δηεπξχλνπλ ηελ πείξα ηνπο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. ' απηφ ην πεδίν ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε 

1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα απνιακβάλεη ην θαιχηεξν 

δπλαηφλ επίπεδν πγείαο θαη λα επσθειείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο θαη 

απνθαηάζηαζήο αλαπήξσλ. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε επηδηψθνπλ λα δηαζθαιίζνπλ ην φηη θαλέλα 

παηδί δελ ζα ζηεξείηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο απηέο. 

2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ 

δηθαηψκαηνο θαη ηδηαίηεξα παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα: 

α) Να κεηψζνπλ ηε βξεθηθή θαη παηδηθή ζλεζηκφηεηα. 

β) Να εμαζθαιίζνπλ ζε θάζε παηδί ηελ απαξαίηεηε ηαηξηθή αληίιεςε θαη πεξίζαιςε δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζηνηρεηψδνπο πεξίζαιςεο. 

γ) Να αγσληζηνχλ θαηά ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο θαθήο δηαηξνθήο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

ζηνηρεηψδνπο πεξίζαιςεο, κε ηελ εθαξκνγή -αλάκεζα ζηα άιια- ηεο ήδε δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο 

θαη κε ηελ παξνρή ζξεπηηθψλ ηξνθψλ θαη θαζαξνχ πφζηκνπ λεξνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

θηλδχλνπο ηεο κφιπλζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

δ) Να εμαζθαιίζνπλ ζηηο κεηέξεο θαηάιιειε πεξίζαιςε πξηλ θαη κεηά απφ ηνλ ηνθεηφ. 

ε) Να κπνξνχλ φιεο νη νκάδεο ηεο θνηλσλίαο, ηδηαίηεξα νη γνλείο θαη ηα παηδηά, λα ελεκεξψλνληαη 
γηα ηα ζέκαηα ηεο πγείαο θαη ηεο δηαηξνθήο ηνπ παηδηνχ, γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θπζηθνχ 

ζειαζκνχ, ηελ πγηεηλή θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξφιεςε ησλ 

αηπρεκάησλ θαη λα βξίζθνπλ ππνζηήξημε ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ γλψζεσλ. 

ζη) Να αλαπηχμνπλ ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή θξνληίδα, ηελ θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ θαη ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

3. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα λα 

θαηαξγεζνχλ νη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο πνπ βιάπηνπλ ηελ πγεία ησλ παηδηψλ. 
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4. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνσζήζνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ 
ηε δηεζλή ζπλεξγαζία, ψζηε λα επηηχρνπλ ζηαδηαθά ηελ πιήξε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 
πνπ αλαγλσξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν. Δλ φςεη απηνχ, ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε νη αλάγθεο 
ησλ ππφ αλάπηπμε ρσξψλ. 
Δπηζηξνθή ζηνλ πίλαθα ησλ Άξζξσλ 

Άξζξν 25 
Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ζην παηδί, πνπ ηνπνζεηήζεθε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζε 
κία νηθνγέλεηα, κε ζθνπφ ηελ παξνρή θξνληίδαο, πξνζηαζίαο ή ζεξαπείαο ηεο ζσκαηηθήο ή 
πλεπκαηηθήο ηνπ πγείαο, ην δηθαίσκα ζε κία πεξηνδηθή αλαζεψξεζε ηεο παξαπάλσ ζεξαπείαο θαη 
θάζε άιιεο πεξίζηαζεο ζρεηηθήο κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. 
Δπηζηξνθή ζηνλ πίλαθα ησλ Άξζξσλ 

Άξζξν 26 
1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ζε θάζε παηδί ην δηθαίσκα λα επσθειείηαη απφ ηελ 

θνηλσληθή πξφλνηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, θαη παίξλνπλ ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, 

ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπο. 

2.  Σα σθειήκαηα, φπνπ είλαη αλαγθαία, πξέπεη λα δίλνληαη, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πφξνη θαη ε 

θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο ζπληήξεζήο ηνπ, 

θαζψο θαη θάζε άιιε εθηίκεζε ζρεηηδφκελε κε ηελ αίηεζε παξνρήο σθειεκάησλ πνπ γίλεηαη απφ 

1. α Ρσμβαλλόμεμα Ιοάςη αμαγμχοίζξσμ ςξ δικαίχμα κάθε παιδιξύ για έμα καςάλληλξ επίπεδξ 

ζχήπ πξσ μα επιςοέπει ςη ρχμαςική, πμεσμαςική, φσυική, ηθική και κξιμχμική αμάπςσνή ςξσ. 

2. ηνπο γνλείο ή ζηα άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ αλαιάβεη ην παηδί αλήθεη θαηά θχξην ιφγν ε 

επζχλε ηεο εμαζθάιηζεο κέζα ζηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπο, 

ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζπλζεθψλ δσήο. 

3. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε πηνζεηνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο ηνπο 

ζπλζήθεο θαη ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο θαη ηα άιια 

πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ην παηδί, λα εθαξκφζνπλ ην δηθαίσκα απηφ θαη πξνζθέξνπλ, ζε 
πεξίπησζε αλάγθεο, πιηθή βνήζεηα θαη πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε 

δηαηξνθή, ην ξνπρηζκφ θαη ηελ θαηνηθία. 

4. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

είζπξαμε ηεο δηαηξνθήο ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο γνλείο ηνπ ή απφ ηα άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή επζχλε γη' απηφ, είηε εληφο ηεο επηθξάηεηαο είηε ζην εμσηεξηθφ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ην πξφζσπν ην νπνίν έρεη ηελ νηθνλνκηθή επζχλε γηα ην παηδί δεη ζε έλα Κξάηνο δηαθνξεηηθφ 
απφ εθείλν ηνπ παηδηνχ, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε επλννχλ ηελ πξνζρψξεζε ζε δηεζλείο 

ζπκθσλίεο ή ηε ζχλαςε ηέηνησλ ζπκθσληψλ, θαζψο θαη ηελ πηνζέηεζε θάζε άιιεο θαηάιιειεο 

ξχζκηζεο. 
Δπηζηξνθή ζηνλ πίλαθα ησλ Άξζξσλ 

Άξζξν 28 

1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη, 

ηδηαίηεξα, γηα λα επηηεπρζεί ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ πξννδεπηηθά θαη ζηε βάζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ: 

α) Καζηζηνχλ ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ γηα φινπο. 

β) Δλζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ κνξθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηφζν γεληθήο 

φζν θαη επαγγεικαηηθήο, ηηο θαζηζηνχλ αλνηρηέο θαη πξνζηηέο ζε θάζε παηδί, θαη παίξλνπλ 

θαηάιιεια κέηξα, φπσο ε ζέζπηζε ηεο δσξεάλ εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ρξεκαηηθήο 

βνήζεηαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

γ) Δμαζθαιίδνπλ ζε φινπο ηελ πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε παηδεία κε φια ηα θαηάιιεια κέζα, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο. 
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δ) Καζηζηνχλ αλνηρηέο θαη πξνζηηέο ζε θάζε παηδί ηε ζρνιηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή ελεκέξσζε 

θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. 

ε) Παίξλνπλ κέηξα γηα λα ελζαξξχλνπλ ηελ ηαθηηθή ζρνιηθή θνίηεζε θαη ηε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ εγθαηάιεηςεο ησλ ζρνιηθψλ ζπνπδψλ. 

2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζρνιηθήο 

πεηζαξρίαο κε ηξφπν πνπ λα ηαηξηάδεη ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ παηδηνχ σο αλζξψπηλνπ φληνο, θαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε. 

3. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε πξνάγνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 
παηδείαο, κε ζθνπφ λα ζπκβάιινπλ θπξίσο ζηελ εμάιεηςε ηεο άγλνηαο θαη ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ 
ζηνλ θφζκν θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο θαη ζηηο 
ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε νη αλάγθεο 
ησλ ππφ αλάπηπμε ρψξσλ. 
 

Άξζξν 29 
1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ζπκθσλνχλ φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα απνζθνπεί: 

α) ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ πιεξέζηεξε δπλαηή αλάπηπμε ησλ 

ραξηζκάησλ ηνπ θαη ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ. 

β) ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο ζεκειηψδεο ειεπζεξίεο 

θαη γηα ηηο αξρέο πνπ θαζηεξψλνληαη ζην Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

γ) ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ, ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ηε γιψζζα ηνπ 

θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπ αμίεο, θαζψο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ γηα ηηο εζληθέο αμίεο ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία δεη, ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία κπνξεί λα θαηάγεηαη θαη γηα ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ δηαθέξνπλ 

απφ ην δηθφ ηνπ. 

δ) ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα κηα ππεχζπλε δσή ζε κηα ειεχζεξε θνηλσλία κέζα ζε 

πλεχκα θαηαλφεζεο, εηξήλεο, αλνρήο, ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη θηιίαο αλάκεζα ζε φινπο ηνπο 
ιανχο θαη ηηο εζληθηζηηθέο, εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο θαη ζηα πξφζσπα απηφρζνλεο 

θαηαγσγήο. 

ε) ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

2. Κακία δηάηαμε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ηνπ άξζξνπ 28 δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε ηξφπν πνπ 

λα ζίγεη ηελ ειεπζεξία ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηεχζπλζε 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ππφ ηνλ φξν φηη ζα ηεξνχληαη νη εθθξαζκέλεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ αξρέο θαη φηη ε παξερφκελε ζηα ηδξχκαηα απηά εθπαίδεπζε ζα είλαη ζχκθσλε 

ηα θξάηε φπνπ ππάξρνπλ εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο γισζζηθέο κεηνλφηεηεο ή πξφζσπα απηφρζνλεο 
θαηαγσγήο, έλα παηδί απηφρζνλαο ή πνπ αλήθεη ζε κία απφ απηέο ηηο κεηνλφηεηεο δελ κπνξεί λα 
ζηεξεζεί ην δηθαίσκα λα έρεη ηε δηθή ηνπ πνιηηηζηηθή δσή, λα πξεζβεχεη θαη λα αζθεί ηε δηθή ηνπ 
ζξεζθεία ή λα ρξεζηκνπνηεί ηε δηθή ηνπ γιψζζα απφ θνηλνχ κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. 
Επιστροφή στον πίνακα των Άρθρων 

Άξζξν 31 
1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ζην παηδί ην δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ζηελ ελαζρφιεζε κε ςπραγσγηθά παηρλίδηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπ θαη ζηελ ειεχζεξε ζπκκεηνρή ζηελ 

πνιηηηζηηθή θαη θαιιηηερληθή δσή. 

2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ζέβνληαη θαη πξνάγνπλ ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα ζπκκεηέρεη 
πιήξσο ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θαιιηηερληθή δσή θαη ελζαξξχλνπλ ηελ πξνζθνξά θαηάιιεισλ θαη 
ίζσλ επθαηξηψλ γηα πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα 
δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 
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Άξζξν 32 
1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε θαη απφ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πνπ ελέρεη θηλδχλνπο ή 

πνπ κπνξεί λα εθζέζεη ζε θίλδπλν ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ή λα βιάςεη ηελ πγεία ηνπ ή ηε ζσκαηηθή, 
πλεπκαηηθή, ςπρηθή, εζηθή ή θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπ. 

2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά κέηξα 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άιισλ δηεζλψλ νξγάλσλ, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε εηδηθφηεξα: 

α) Οξίδνπλ έλα θαηψηαην φξην ή θαηψηαηα φξηα ειηθίαο γηα ηελ είζνδν ζηελ επαγγεικαηηθή 

απαζρφιεζε. 

β) Οοξβλέπξσμ μια καςάλληλη ούθμιρη ςχμ χοαοίχμ και ςχμ ρσμθηκώμ εογαρίαπ. 

γ) Οοξβλέπξσμ καςάλληλεπ πξιμέπ και άλλεπ κσοώρειπ, για μα εναρταλίρξσμ ςημ απξςελερμαςική 

Σα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
λνκνζεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ, γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηα 
παηδηά απφ ηελ παξάλνκε ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη ςπρφηξνπσλ νπζηψλ, φπσο απηέο 
πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ζπκβάζεηο, θαη γηα λα εκπνδίζνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 
παηδηψλ ζηελ παξαγσγή θαη ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε απηψλ ησλ νπζηψλ. 
Δπηζηξνθή ζηνλ πίλαθα ησλ Άξζξσλ 

Άξζξν 34 

Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχζνπλ ην παηδί απφ θάζε 
κνξθή ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ζεμνπαιηθήο βίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ηα Κξάηε, 

εηδηθφηεξα, παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα ζε εζληθφ, δηκεξέο θαη πνιπκεξέο επίπεδν γηα λα 

εκπνδίζνπλ: 

α) Σελ παξαθίλεζε ή ηνλ εμαλαγθαζκφ ησλ παηδηψλ ζε παξάλνκε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. 

β) Σελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ γηα πνξλεία ή γηα άιιεο παξάλνκεο ζεμνπαιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

γ) Σελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ γηα ηελ παξαγσγή ζεακάησλ ή πιηθνχ πνξλνγξαθηθνχ 

ραξαθηήξα. 
 

Άξζξν 35 

Σα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα ζε εζληθφ, δηκεξέο θαη πνιπκεξέο 

επίπεδν γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ απαγσγή, ηελ πψιεζε ή ην δνπιεκπφξην παηδηψλ, γηα 
νπνηνλδήπνηε ζθνπφ θαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή. 
 

Άξζξν 36 
Σα πκβαιιφκελα Κξάηε πξνζηαηεχνπλ ην παηδί απφ θάζε άιιε κνξθή εθκεηάιιεπζεο επηβιαβή 
γηα νπνηαδήπνηε πιεπξά ηεο επεκεξίαο ηνπ. 
 
Άξζξν37 
Σα πκβαιιφκελα Κξάηε επαγξππλνχλ ψζηε: 

α) Καλέλα παηδί λα κελ ππνβάιιεηαη ζε βαζαληζηήξηα ή ζε άιιεο ζθιεξέο, απάλζξσπεο ή 

εμεπηειηζηηθέο ηηκσξίεο ή κεηαρείξηζε. Θαλαηηθή πνηλή ή ηζφβηα θάζεηξμε ρσξίο δπλαηφηεηα 
απειεπζέξσζεο δελ πξέπεη λα απαγγέιινληαη γηα παξαβάζεηο, ηηο νπνίεο έρνπλ δηαπξάμεη 

πξφζσπα θάησ ησλ δεθανθηψ εηψλ. 
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β) Καλέλα παηδί λα κελ ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία ηνπ θαηά ηξφπν παξάλνκν ή απζαίξεην. Ζ 

ζχιιεςε, θξάηεζε ή θπιάθηζε ελφο παηδηνχ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην λφκν, λα κελ 

απνηειεί παξά έλα έζραην κέηξν θαη λα είλαη ηεο κηθξφηεξεο δπλαηήο ρξνληθήο δηάξθεηαο. 

γ) Κάζε παηδί πνπ ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία λα αληηκεησπίδεηαη κε αλζξσπηζκφ θαη κε ηνλ 

νθεηιφκελν ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ ζεβαζκφ, θαη θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο αλάγθεο ηεο ειηθίαο ηνπ. Δηδηθφηεξα, θάζε παηδί πνπ ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία ζα ρσξίδεηαη 

απφ ηνπο ελήιηθεο, εθηφο εάλ ζεσξεζεί φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα κε γίλεη απηφ γηα ην ζπκθέξνλ 

ηνπ παηδηνχ, θαη έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηεξήζεη ηελ επαθή κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ δη' 

αιιεινγξαθίαο θαη κε επηζθέςεηο, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ. 

δ) Σα παηδηά πνπ ζηεξνχληαη ηελ ειεπζεξία ηνπο λα έρνπλ ην δηθαίσκα γηα ηαρεία πξφζβαζε ζε 

λνκηθή ή ζε άιιε θαηάιιειε ζπκπαξάζηαζε, θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα ακθηζβεηνχλ ηε 
λνκηκφηεηα ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπο ελψπηνλ ελφο δηθαζηεξίνπ ή κηαο άιιεο αξκφδηαο, 

αλεμάξηεηεο θαη ακεξφιεπηεο αξρήο, θαη γηα ηε ιήςε κηαο ηαρείαο απφθαζεο πάλσ ζ' απηφ ην 

δήηεκα. 
 

Άξζξν 38 
1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη θαη λα δηαζθαιίδνπλ ην 
ζεβαζκφ ζηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηά ζε 

πεξίπησζε έλνπιεο ζχξξαμεο, θαη ησλ νπνίσλ ε πξνζηαζία επεθηείλεηαη ζηα παηδηά. 

2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα δπλαηά κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα πξφζσπα 

θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ, δελ ζα ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηηο ερζξνπξαμίεο. 

3. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε απέρνπλ απφ ηελ επηζηξάηεπζε ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπο θάζε 

πξνζψπνπ θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ. Καηά ηελ επηζηξάηεπζε αλάκεζα ζε πξφζσπα άλσ ησλ 

δεθαπέληε εηψλ αιιά θάησ ησλ δεθανθηψ εηψλ, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε πξνζπαζνχλ λα δίλνπλ 
πξνηεξαηφηεηα ζηα πξφζσπα κεγαιχηεξεο ειηθίαο. 

4. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε, ζχκθσλα κε ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ, δπλάκεη ηνπ δηεζλνχο 

αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ, λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ άκαρν πιεζπζκφ ζε πεξίπησζε έλνπιεο ζχξξαμεο, 

παίξλνπλ φια ηα δπλαηά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ, πνπ ζίγνληαη 

α Ρσμβαλλόμεμα Ιοάςη παίομξσμ όλα ςα καςάλληλα μέςοα για μα διεσκξλύμξσμ ςη ρχμαςική 

και φσυξλξγική αμάοοχρη και ςημ κξιμχμική επαμέμςανη κάθε παιδιξύ θύμαςξπ: ξπξιαρδήπξςε 

μξοτήπ παοαμέληρηπ, εκμεςάλλεσρηπ ή κακξπξίηρηπ, βαραμιρμξύ ή κάθε άλληπ μξοτήπ 

ρκληοήπ, απάμθοχπηπ ή ενεσςελιρςικήπ μεςαυείοιρηπ ή ςιμχοίαπ ή έμξπληπ ρύοοανηπ. Ζ 

αμάοοχρη ασςή και η επαμέμςανη γίμξμςαι μέρα ρε πεοιβάλλξμ, πξσ εσμξεί ςημ σγεία, ςξμ 

1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ζε θάζε παηδί χπνπην, θαηεγνξνχκελν ή 

θαηαδηθαζκέλν γηα παξάβαζε ηνπ πνηληθνχ λφκνπ ην δηθαίσκα ζε κεηαρείξηζε πνπ λα ζπλάδεη κε 

ην αίζζεκα ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ θαη ηεο πξνζσπηθήο αμίαο, πνπ λα εληζρχεη ην ζεβαζκφ ηνπ γηα 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο ησλ άιισλ θαη πνπ λα ιακβάλεη ππφςε 

ηελ ειηθία ηνπ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα επαλέληαμε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αλάιεςε απφ ην 

παηδί ελφο επνηθνδνκεηηθνχ ξφινπ ζηελ θνηλσλία. 

2. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ δηεζλψλ νξγάλσλ, ηα 

πκβαιιφκελα Κξάηε επαγξππλνχλ ηδηαίηεξα ψζηε: 

α) Καλέλα παηδί λα κελ θαζίζηαηαη χπνπην, λα κελ θαηεγνξείηαη θαη λα κελ θαηαδηθάδεηαη γηα 

παξάβαζε ηνπ πνηληθνχ λφκνπ ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ, πνπ δελ απαγνξεχνληαη απφ ην 

εζληθφ ή δηεζλέο δίθαην θαηά ην ρξφλν πνπ δηαπξάρζεθαλ. 

β) Κάζε παηδί χπνπην ή θαηεγνξνχκελν γηα παξάβαζε ηνπ πνηληθνχ λφκνπ λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ην 
δηθαίσκα ζηηο αθφινπζεο εγγπήζεηο: 
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I) Να ζεσξείηαη αζψν κέρξη λα απνδεηρζεί λφκηκα ε ελνρή ηνπ. 

II) Να ελεκεξψλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη απεπζείαο γηα ηηο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξίεο ή, θαηά 

πεξίπησζε, κέζσ ησλ γνλέσλ ηνπ ή ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαη λα έρεη λνκηθή ή 
νπνηαδήπνηε άιιε θαηάιιειε ζπκπαξάζηαζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο 

ππεξάζπηζήο ηνπ. 

III) Να θξίλεηαη ε ππφζεζή ηνπ ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ κηα αξκφδηα, αλεμάξηεηε θαη ακεξφιεπηε 

αξρή ή δηθαζηηθφ ζψκα, ζχκθσλα κε κηα δίθαηε θαηά ην λφκν δηαδηθαζία κε ηελ παξνπζία ελφο 

λνκηθνχ ή άιινπ ζπκβνχινπ θαη ηελ παξνπζία ησλ γνλέσλ ηνπ ή ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ, 

εθηφο αλ απηφ ζεσξεζεί αληίζεην πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ιφγσ θπξίσο ηεο ειηθίαο ή ηεο 
θαηάζηαζήο ηνπ. 

IV) Να κελ ππνρξεψλεηαη λα θαηαζέζεη σο κάξηπξαο ή λα νκνινγήζεη ηελ ελνρή ηνπ, λα 

ππνβάιιεη εξσηήζεηο ην ίδην ή κέζσ άιινπ ζηνπο κάξηπξεο θαηεγνξίαο θαη λα επηηπγράλεη ηελ 

παξάζηαζε θαη ηελ εμέηαζε καξηχξσλ ππεξάζπηζεο θάησ απφ ζπλζήθεο ηζφηεηαο. 

V) Δάλ θξηζεί φηη παξέβε ηνλ πνηληθφ λφκν, λα κπνξεί λα πξνζθχγεη θαη' απηήο ηεο απφθαζεο θαη 

θαηά νπνηνπδήπνηε κέηξνπ πνπ ιήθζεθε σο ζπλέπεηα απηήο ελψπηνλ κηαο αλψηεξεο αξκφδηαο, 
αλεμάξηεηεο θαη ακεξφιεπηεο αξρήο ή δηθαζηηθνχ ζψκαηνο, ζχκθσλα κε ην λφκν. 

VI) Να έρεη ηε δσξεάλ βνήζεηα ελφο δηεξκελέα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαιαβαίλεη ή δελ κηιάεη 

ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

VII) Να αληηκεησπίδεηαη ε ηδησηηθή ηνπ δσή κε απφιπην ζεβαζκφ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

3. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε πξνζπαζνχλ λα πξναγάγνπλ ηε ζέζπηζε λφκσλ, δηαδηθαζηψλ, αξρψλ 
θαη ζεζκψλ εθαξκνδφκελσλ εηδηθψο ζηα παηδηά πνπ είλαη χπνπηα, θαηεγνξνχκελα ή 

θαηαδηθαζκέλα γηα παξάβαζε ηνπ πνηληθνχ λφκνπ θαη ηδηαίηεξα: 

α) Σε ζέζπηζε ελφο ειάρηζηνπ νξίνπ ειηθίαο θάησ απ' ην νπνίν ηα παηδηά ζα ζεσξνχληαη φηη δελ 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα παξάβαζεο ηνπ πνηληθνχ λφκνπ. 

β) Σελ εηζαγσγή κέηξσλ, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ θαη επθηαίν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ 

παηδηψλ, ρσξίο αλάγθε πξνζθπγήο ζηε δηθαηνζχλε, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ηεξείηαη ν 
απφιπηνο ζεβαζκφο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηηο λφκηκεο εγγπήζεηο. 

4. Μηα ζεηξά δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ θπξίσο κε ηελ επηκέιεηα, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ επηηήξεζε, 
ηνπο ζπκβνχινπο, ηε δνθηκαζία, ηελ ηνπνζέηεζε ζε νηθνγέλεηα, ηα πξνγξάκκαηα γεληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηηο άιιεο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πιελ ηεο επηκέιεηαο, ζα 
εμαζθαιίδεη ζηα παηδηά κηα κεηαρείξηζε πνπ λα εγγπάηαη ηελ επεκεξία ηνπο θαη πνπ λα είλαη 
αλάινγε θαη κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαη κε ηελ παξάβαζε. 
Επιστροφή στον πίνακα των Άρθρων 

Άξζξν 41 

Κακηά απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο δελ ζίγεη δηαηάμεηο επλντθφηεξεο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα πεξηέρνληαη: 

α) ηε λνκνζεζία ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ή 

β) ην ηζρχνλ γηα ην Κξάηνο απηφ δηεζλέο δίθαην. 
 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

Άξζξν 42 
Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ λα θάλνπλ επξέσο γλσζηέο ηφζν ζηνπο ελήιηθεο φζν θαη 
ζηα παηδηά, ηηο αξρέο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο κε δξαζηήξηα θαη θαηάιιεια κέζα. 
Επιστροφή στον πίνακα των Άρθρων 
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Άξζξν 43 
1. Με ζθνπφ ηελ έξεπλα ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη ζπληειεζηεί απφ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε ζε 

ζρέζε κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο ζπκθσλήζεθαλ δπλάκεη ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο, ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ε νπνία επηηειεί ηα θαζήθνληα 

πνπ νξίδνληαη παξαθάησ. 

2. Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ δέθα εκπεηξνγλψκνλεο πςεινχ ήζνπο θαη αλαγλσξηζκέλεο 

ηθαλφηεηαο ζηνλ ηνκέα πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα χκβαζε. Σα κέιε ηεο εθιέγνληαη απφ ηα 
πκβαιιφκελα Κξάηε αλάκεζα ζηνπο ππεθφνπο ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ ππφ ηελ αηνκηθή ηνπο 

ηδηφηεηα, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε αλάγθε εμαζθάιηζεο δίθαηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο θαη ηα 

θχξηα λνκηθά ζπζηήκαηα. 

3. Ζ εθινγή ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ έλαλ θαηάινγν 

πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε. Κάζε πκβαιιφκελν Κξάηνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ππνδεηθλχεη έλαλ ππνςήθην απφ ηνπο ππεθφνπο ηνπ. 

4. Ζ δηεμαγσγή ησλ πξψησλ εθινγψλ ζα γίλεη ην αξγφηεξν έμη κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. ηε ζπλέρεηα νη εθινγέο ζα γίλνληαη θάζε δπν ρξφληα. 

Σέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θάζε εθινγήο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ 

Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαιεί γξαπηψο ηα πκβαιιφκελα Κξάηε λα πξνηείλνπλ ηνπο 

ππνςεθίνπο ηνπο εληφο δπν κελψλ. ηε ζπλέρεηα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο εηνηκάδεη έλαλ 

θαηάινγν κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ ππνςεθίσλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, αλαθέξνληαο ηα 
πκβαιιφκελα Κξάηε πνπ έρνπλ ππνδείμεη απηνχο θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηα πκβαιιφκελα ζηελ 

παξνχζα χκβαζε Κξάηε. 

5. Οη εθινγέο γίλνληαη θαηά ηηο ζπλφδνπο ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ, νη νπνίεο ζπγθαινχληαη 

απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ζηελ έδξα ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. ηηο ζπλφδνπο απηέο, 

θαηά ηηο νπνίεο ε απαξηία ζρεκαηίδεηαη απφ ηα δπν ηξίηα ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ, 

εθιέγνληαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο εθείλνη πνπ έιαβαλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ θαη ηελ 
απφιπηε πιεηνςεθία απφ ηνπο παξφληεο θαη ςεθίζαληεο εθπξνζψπνπο ησλ πκβαιιφκελσλ 

Κξαηψλ. 

6. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη γηα ρξνληθή πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ. Δίλαη επαλεθιέμηκα 

εάλ πξνηαζεί εθ λένπ ε ππνςεθηφηεηά ηνπο. Ζ ζεηεία πέληε κειψλ απφ ηα εθιεγκέλα θαηά ηελ 

πξψηε εθινγή ιήγεη κεηά ηε ζπκπιήξσζε δχν εηψλ. Σα νλφκαηα ησλ πέληε απηψλ κειψλ 

επηιέγνληαη κε θιήξν απφ ηνλ πξφεδξν ηεο ζπλφδνπ, ακέζσο κεηά απφ ηελ πξψηε εθινγή. 

7. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή παξαίηεζεο ελφο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο, ή εάλ, γηα έλαλ 

νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, έλα κέινο δειψζεη φηη δελ κπνξεί πιένλ λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ 

ζηα πιαίζηα ηεο Δπηηξνπήο, ην πκβαιιφκελν Κξάηνο, πνπ είρε ππνδείμεη απηφ ην κέινο, δηνξίδεη 

έλαλ άιιν εκπεηξνγλψκνλα απφ ηνπο ππεθφνπο ηνπ, γηα λα ππεξεηήζεη γηα ην ππφινηπν ηεο 

ζεηείαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

8. Ζ Δπηηξνπή ζεζπίδεη ε ίδηα ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο. 

9. Ζ Δπηηξνπή εθιέγεη ηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο γηα κία πεξίνδν δχν εηψλ. 

10. Οη ζχλνδνη ηεο Δπηηξνπήο ζπγθαινχληαη θαλνληθά ζηελ έδξα ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θαηάιιειν ηφπν, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Ζ Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη θαλνληθά θάζε ρξφλν. 

Ζ δηάξθεηα ησλ ζπλφδσλ ηεο θαζνξίδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη, εάλ είλαη αλαγθαίν απφ κηα 

ζπλέιεπζε ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ζηελ παξνχζα χκβαζε, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε. 

11. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο 
Δπηηξνπήο ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί, δπλάκεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

12. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθξνηήζεθε δπλάκεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο εηζπξάηηνπλ, κε 
ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, απνιαβέο απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε. 
Επιστροφή στον πίνακα των Άρθρων 

1 4  



 

375 

Άξζξν 44 
1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή, κέζσ 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηα κέηξα 

πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ παξνχζα 

χκβαζε, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε σο πξνο ηελ απφιαπζε απηψλ ησλ 

δηθαησκάησλ: 

α) Δληφο ησλ δχν πξψησλ εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο γηα θάζε 
πκβαιιφκελν Κξάηνο. 

β) Καηφπηλ, θάζε πέληε ρξφληα. 

2. Οη εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη ζε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξέπεη λα επηζεκαίλνπλ 

ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο δπζθνιίεο, εάλ ππάξρνπλ, πνπ εκπνδίδνπλ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε λα 

ηεξήζνπλ πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε. Πξέπεη επίζεο λα 

πεξηέρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο, γηα λα δψζνπλ ζηελ Δπηηξνπή κηα αθξηβή εηθφλα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο ζηελ ελ ιφγσ ρψξα. 

3. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ηα νπνία έρνπλ ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή κηα αξρηθή πιήξε έθζεζε, 

δελ ρξεηάδεηαη λα επαλαιάβνπλ ζηηο επφκελεο εθζέζεηο πνπ ππνβάιινπλ, ζχκθσλα κε ην εδάθην 

β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε 

θνηλνπνηήζεη. 

4. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηά απφ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο. 

5. Ζ Δπηηξνπή ππνβάιιεη θάζε δπν ρξφληα ζηε Γεληθή πλέιεπζε, κέζσ ηνπ Κνηλσληθνχ θαη 

Οηθνλνκηθνχ πκβνπιίνπ, εθζέζεηο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

6. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε θαζηζηνχλ επξέσο πξνζηηέο ηηο εθζέζεηο ηνπο ζην θνηλφ ηεο ρψξαο 

ηνπο. 
Δπηζηξνθή ζηνλ πίλαθα ησλ Άξζξσλ 

Άξζξν 45 
Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο θαη γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζην πεδίν ην νπνίν θαιχπηεη ε χκβαζε: 

α) Οη εηδηθνί νξγαληζκνί, ην ηαμείο ηων Ηνωμένων Γθνών για ηην παιδική ηλικία* θαη άιια 

φξγαλα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθπξνζσπνχληαη θαηά ηελ εμέηαζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο. 

Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιέζεη ηηο εηδηθεπκέλεο νξγαλψζεηο, ην Σακείν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα 
ηελ παηδηθή ειηθία θαη άιινπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο, ηνπο νπνίνπο θξίλεη θαηάιιεινπο, λα 

παξάζρνπλ εηδηθεπκέλεο γλψκεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ζηνπο ηνκείο πνπ αλήθνπλ ζηηο 

αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Μπνξεί λα θαιεί ηηο εηδηθεπκέλεο νξγαλψζεηο, ην Σακείν ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία θαη άιια φξγαλα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ λα ηεο 

ππνβάινπλ εθζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ζηνπο ηνκείο πνπ αλήθνπλ ζην πεδίν 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

β) Ζ Δπηηξνπή δηαβηβάδεη, εάλ ην θξίλεη αλαγθαίν, ζηηο εηδηθεπκέλεο νξγαλψζεηο, ζην Σακείν ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία θαη ζηνπο άιινπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο θάζε έθζεζε 

ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ πνπ πεξηέρεη έλα αίηεκα ή ππνδεηθλχεη κηα αλάγθε γηα ηερληθή 

ζπκβνπιή ή βνήζεηα, καδί κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εάλ ππάξρνπλ, 

ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ αίηεκα ή ππφδεημε. 

γ) Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα ζπζηήζεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε λα δεηήζεη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα λα 
αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο κειέηεο πάλσ ζε εηδηθά ζέκαηα, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ. 

δ) Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα θάλεη ππνδείμεηο θαη ζπζηάζεηο γεληθήο θχζεσο βαζηζκέλεο ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρεη δερηεί θαη' εθαξκνγήλ ησλ άξζξσλ 44 θαη 45 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Οη 

ππνδείμεηο απηέο θαη νη ζπζηάζεηο γεληθήο θχζεσο δηαβηβάδνληαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν 

πκβαιιφκελν Κξάηνο θαη αλαθέξνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, καδί κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ 
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πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ 
Δπηζηξνθή ζηνλ πίλαθα ησλ Άξζξσλ 

κεξψλ φπνπ ππάξρνπλ. 

ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ 

Άξζξν 46 
Ζ παοξύρα Ρύμβαρη είμαι αμξιυςή για σπξγοατή ρε όλα ςα Ιοάςη. 
Δπηζηξνθή ζηνλ πίλαθα ησλ Άξζξσλ 

Άξζξν 47 

Ζ παοξύρα Ρύμβαρη σπξβάλλεςαι ρε επικύοχρη. α έγγοατα ςηπ επικύοχρηπ θα καςαςεθξύμ ρςξ 

Γεμικό Γοαμμαςέα ςξσ Ξογαμιρμξύ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμώμ. 

Δπηζηξνθή ζηνλ πίλαθα ησλ Άξζξσλ 

Άξζξν 48 

Ζ παοξύρα Ρύμβαρη είμαι αμξιυςή γιαποξρυώοηρη ξπξιξσδήπξςε Ιοάςξσπ. α έγγοατα ςηπ 

ποξρυώοηρηπ θα καςαςεθξύμ ρςξ Γεμικό Γοαμμαςέα ςξσ Ξογαμιρμξύ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμώμ. 
Δπηζηξνθή ζηνλ πίλαθα ησλ Άξζξσλ 

Άξζξν 49 

1. Ζ παξνχζα χκβαζε ζα αξρίζεη λα ηζρχεη ηελ ηξηαθνζηή εκέξα κεηά απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ εηθνζηνχ εγγξάθνπ 

επηθχξσζεο ή πξνζρψξεζεο. 

2. Γηα θάζε Κξάηνο πνπ επηθπξψλεη ηελ παξνχζα χκβαζε ή πξνζρσξεί ζε απηήλ κεηά ηελ 

θαηάζεζε ηνπ εηθνζηνχ εγγξάθνπ επηθχξσζεο ή πξνζρψξεζεο, ε χκβαζε ζα αξρίζεη λα ηζρχεη 

ηελ ηξηαθνζηή εκέξα κεηά απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο απφ ην Κξάηνο απηφ ηνπ δηθνχ ηνπ 

1. Κάζε πκβαιιφκελν Κξάηνο κπνξεί λα πξνηείλεη κηα ηξνπνινγία θαη λα θαηαζέζεη ην θείκελφ 

ηεο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Δλ ζπλερεία ν Γεληθφο 
Γξακκαηέαο δηαβηβάδεη φια ηα ζρέδηα ηξνπνινγηψλ ζηα πκβαιιφκελα Κξάηε δεηψληαο ηνπο λα 

ηνπ γλσξίδνπλ εάλ επηζπκνχλ λα ζπγθιεζεί δηάζθεςε ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ, κε ζθνπφ λα 

εμεηάζνπλ θαη λα ηεζνχλ ζε ςεθνθνξία απηά ηα ζρέδηα. Δάλ, εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο δηαβίβαζεο απηήο, ην έλα ηξίην ηνπιάρηζηνλ ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ 

θεξπρηεί ππέξ ηεο ζχγθιεζεο κηαο ηέηνηαο δηάζθεςεο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ζπγθαιεί ηε 

δηάζθεςε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Κάζε ηξνπνινγία, πνπ 
πηνζεηείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη ςεθηζάλησλ ζηε δηάζθεςε πκβαιιφκελσλ 

Κξαηψλ, ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

2. Κάζε ηξνπνινγία, πνπ πηνζεηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, αξρίδεη λα ηζρχεη φηαλ εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη γίλεη 

δεθηή κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ. 

3. Όηαλ κία ηξνπνινγία αξρίζεη λα ηζρχεη έρεη αλαγθαζηηθή ηζρχ γηα ηα πκβαιιφκελα Κξάηε πνπ 
ηελ απνδέρηεθαλ, ελψ ηα ππφινηπα πκβαιιφκελα Κξάηε παξακέλνπλ δεζκεπκέλα απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ηξνπνινγίεο πνπ έρνπλ 

απνδερηεί. 
Δπηζηξνθή ζηνλ πίλαθα ησλ Άξζξσλ 

Άξζξν 51 
1. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζα δερηεί θαη ζα δηαβηβάζεη ζε 
φια ηα Κξάηε ην θείκελν ησλ επηθπιάμεσλ πνπ έθαλαλ ηα Κξάηε θαηά ην ρξφλν ηεο επηθχξσζεο 

ή ηεο πξνζρψξεζεο. 

2. Γελ επηηξέπεηαη θακία επηθχιαμε, πνπ είλαη αζπκβίβαζηε κε ην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηεο 

παξνχζαο χκβαζεο. 
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Οη επηθπιάμεηο κπνξνχλ λα απνζπξζνχλ αλά πάζα ζηηγκή κε γλσζηνπνίεζε πξνο ην Γεληθφ 
Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ν νπνίνο ελεκεξψλεη γη' απηφ φια ηα 
πκβαιιφκελα ζηε χκβαζε Κξάηε. Ζ γλσζηνπνίεζε παξάγεη ηα απνηειέζκαηά ηεο απφ ηελ 
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία παξειήθζε απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα. 
 

Άξζξν52 
Κάζε πκβαιιφκελν Κξάηνο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα χκβαζε κε γξαπηή 
γλσζηνπνίεζε πξνο ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ θαηαγγειία 
παξάγεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έλα ρξφλν κεηά απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε 
γλσζηνπνίεζε παξειήθζε απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα. 
 

Άξζξν53 
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ νξίδεηαη ζεκαηνθχιαθαο ηεο 
παξνχζαο χκβαζεο. 
 

Άξζξν54 

Σν πξσηφηππν ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ηεο νπνίαο ηα θείκελα ζηελ αγγιηθή, αξαβηθή, θηλεδηθή, 

ηζπαληθή, γαιιηθή θαηξσζηθή γιψζζα έρνπλ ηελ ίδηα ηζρχ, ζα θαηαηεζεί ζην Γεληθφ Γξακκαηέα 

Σνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 
 

Γηα λα πηζηνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ νη ππνγξάθνληεο, εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο Κπβεξλήζεηο ηνπο, ππέγξαςαλ ηελ παξνχζα χκβαζε. 

* χκθσλα κε ηελ κεηάθξαζε, ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο σο Σακείν ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία λνείηαη ε UNICEF. >>> Επιστροφή στο Άρθρο 45 

ημ.: Ζ παξνχζα χκβαζε επηθπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα θαη δεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 

192/2.12.92 
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ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΑ ΑΝΘΡΩΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ 

10 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 1948 

ΠΡΟΟΗΜΗΟ 

Δπεηδή ε αλαγλψξηζε ηεο αμηνπξέπεηαο, πνπ είλαη ζχκθπηε ζε φια ηα κέιε 

ηεο αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ησλ ίζσλ θαη αλαπαιινηξίσησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο 

εηξήλεο ζηνλ θφζκν. 

Δπεηδή ε παξαγλψξηζε θαη ε πεξηθξφλεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 

νδήγεζαλ ζε πξάμεηο βαξβαξφηεηαο, πνπ εμεγείξνπλ ηελ αλζξψπηλε 

ζπλείδεζε, θαη ε πξννπηηθή ελφο θφζκνπ φπνπ νη άλζξσπνη ζα είλαη 

ειεχζεξνη λα κηινχλ θαη λα πηζηεχνπλ, ιπηξσκέλνη απφ ηνλ ηξφκν θαη ηελ 

αζιηφηεηα, έρεη δηαθεξπρζεί σο ε πην πςειή επηδίσμε ηνπ αλζξψπνπ. 

Δπεηδή έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία λα πξνζηαηεχνληαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα απφ έλα θαζεζηψο δηθαίνπ, ψζηε ν άλζξσπνο λα κελ αλαγθάδεηαη 

λα πξνζθεχγεη, σο έζραην θαηαθχγην, ζηελ εμέγεξζε θαηά ηεο ηπξαλλίαο θαη 

ηεο θαηαπίεζεο. 

Δπεηδή έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία λα ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε θηιηθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα έζλε. 

Δπεηδή, κε ηνλ θαηαζηαηηθφ Υάξηε, νη ιανί ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δηαθήξπμαλ 

θαη πάιη ηελ πίζηε ηνπο ζηα ζεκειηαθά δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ 

αμηνπξέπεηα θαη ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ ηζφηεηα 

δηθαησκάησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαη δηαθήξπμαλ πσο είλαη απνθαζηζκέλνη 

λα ζπληειέζνπλ ζηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο δσήο ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο ειεπζεξίαο. 

Δπεηδή ηα θξάηε κέιε αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζνπλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειηαθψλ ειεπζεξηψλ ζε 

φιν ηνλ θφζκν. 

Δπεηδή ε ηαπηφηεηα αληηιήςεσλ σο πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο 

απηέο έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα λα εθπιεξσζεί πέξα σο πέξα απηή ε 

ππνρξέσζε, 

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

Γηαθεξχζζεη φηη ε παξνχζα Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ απνηειεί ην θνηλφ ηδαληθφ ζην νπνίν πξέπεη λα θαηαηείλνπλ φινη νη 

ιανί θαη φια ηα έζλε, έηζη ψζηε θάζε άηνκν θαη θάζε φξγαλν ηεο θνηλσλίαο, κε 

ηε Γηαθήξπμε απηή δηαξθψο ζηε ζθέςε, λα θαηαβάιιεη, κε ηε δηδαζθαιία θαη 

ηελ παηδεία, θάζε πξνζπάζεηα γηα λα αλαπηπρζεί ν ζεβαζκφο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ απηψλ, θαη λα εμαζθαιηζηεί πξννδεπηηθά, κε 

εζσηεξηθά θαη δηεζλή κέζα, ε παγθφζκηα θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο, 
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ηφζν αλάκεζα ζηνπο ιανχο ησλ ίδησλ ησλ θξαηψλ κειψλ φζν θαη αλάκεζα 

ζηνπο πιεζπζκνχο ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 1 

Όινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη ειεχζεξνη θαη ίζνη ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα 

δηθαηψκαηα. Δίλαη πξνηθηζκέλνη κε ινγηθή θαη ζπλείδεζε, θαη νθείινπλ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο κε πλεχκα αδειθνζχλεο. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Κάζε άλζξσπνο δηθαηνχηαη λα επηθαιείηαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη φιεο ηηο 

ειεπζεξίεο πνπ πξνθεξχζζεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ρσξίο θακία απνιχησο 

δηάθξηζε, εηδηθφηεξα σο πξνο ηε θπιή, ην ρξψκα, ην θχιν, ηε γιψζζα, ηηο 

ζξεζθείεο, ηηο πνιηηηθέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο πεπνηζήζεηο, ηελ εζληθή ή 

θνηλσληθή θαηαγσγή, ηελ πεξηνπζία, ηε γέλλεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε 

θαηάζηαζε. 

Γελ ζα κπνξεί αθφκα λα γίλεηαη θακία δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ πνιηηηθνχ, 

λνκηθνχ ή δηεζλνχο θαζεζηψηνο ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη θαλείο, 

είηε πξφθεηηαη γηα ρψξα ή εδαθηθή πεξηνρή αλεμάξηεηε, ππφ θεδεκνλία ή 

ππεμνπζία, ή πνπ βξίζθεηαη ππφ νπνηνλδήπνηε άιινλ πεξηνξηζκφ θπξηαξρίαο. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Κάζε άηνκν έρεη δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

αζθάιεηα. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα δεη ππφ θαζεζηψο δνπιείαο, νιηθήο ή κεξηθήο. Ζ 

δνπιεία θαη ην δνπιεκπφξην ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή απαγνξεχνληαη. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ππνβάιιεηαη ζε βαζαληζηήξηα νχηε ζε πνηλή ή 

κεηαρείξηζε ζθιεξή, απάλζξσπε ή ηαπεηλσηηθή. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Καζέλαο, φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη, έρεη δηθαίσκα ζηελ αλαγλψξηζε ηεο λνκηθήο 

ηνπ πξνζσπηθφηεηαο. 

ΑΡΘΡΟ 7 

'Οινη είλαη ίζνη απέλαληη ζηνλ λφκν θαη έρνπλ δηθαίσκα ζε ίζε πξνζηαζία ηνπ 

λφκνπ, ρσξίο θακία απνιχησο δηάθξηζε. 'Οινη έρνπλ δηθαίσκα ζε ίζε 

πξνζηαζία απφ θάζε δηάθξηζε πνπ ζα παξαβίαδε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη 

απφ θάζε πξφθιεζε γηα κηα ηέηνηα δπζκελή δηάθξηζε. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα αζθεί απνηειεζκαηηθά έλδηθα κέζα ζηα αξκφδηα 

εζληθά δηθαζηήξηα θαηά ησλ πξάμεσλ πνπ παξαβηάδνπλ ηα ζεκειηαθά 

δηθαηψκαηα ηα νπνία ηνπ αλαγλσξίδνπλ ην χληαγκα θαη ν λφκνο. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Καλείο δελ κπνξεί λα ζπιιακβάλεηαη, λα θξαηείηαη ή λα εμνξίδεηαη απζαίξεηα. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Καζέλαο έρεη δηθαίσκα, κε πιήξε ηζφηεηα, λα εθδηθάδεηαη ε ππφζεζή ηνπ 

δίθαηα θαη δεκφζηα, απφ δηθαζηήξην αλεμάξηεην θαη ακεξφιεπην, πνπ ζα 

απνθαζίζεη είηε γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε, ζε πεξίπησζε 

πνηληθήο δηαδηθαζίαο, γηα ην βάζηκν ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ 

ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 11 

1. Κάζε θαηεγνξνχκελνο γηα πνηληθφ αδίθεκα πξέπεη λα ζεσξείηαη αζψνο, 

σζφηνπ δηαπηζησζεί ε ελνρή ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, ζε πνηληθή 

δίθε, θαηά ηελ νπνία ζα ηνπ έρνπλ εμαζθαιηζηεί φιεο νη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ εγγπήζεηο. 

2. Καλείο δελ ζα θαηαδηθάδεηαη γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ, θαηά ηνλ 

ρξφλν πνπ ηειέζηεθαλ, δελ ζπληζηνχζαλ αμηφπνηλν αδίθεκα θαηά ην 

εζσηεξηθφ ή ην δηεζλέο δίθαην. Δπίζεο, δελ επηβάιιεηαη πνηλή βαξχηεξε 

απφ εθείλε πνπ ίζρπε θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ηειέζηεθε ε αμηφπνηλε 

πξάμε. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ππνζηεί απζαίξεηεο επεκβάζεηο ζηελ ηδησηηθή ηνπ 

δσή, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θαηνηθία ή ηελ αιιεινγξαθία ηνπ, νχηε πξνζβνιέο 

ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςεο ηνπ. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ηνλ 

πξνζηαηεχνπλ νη λφκνη απφ επεκβάζεηο θαη πξνζβνιέο απηνχ ηνπ είδνπο. 

ΑΡΘΡΟ 13 

1. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα θπθινθνξεί ειεχζεξα θαη λα εθιέγεη ηνλ 

ηφπν ηεο δηακνλήο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο. 

2. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα εγθαηαιείπεη νπνηαδήπνηε ρψξα, αθφκα 

θαη ηε δηθή ηνπ, θαη λα επηζηξέθεη ζε απηήλ. 

ΑΡΘΡΟ 14 

1. Κάζε άηνκν πνπ θαηαδηψθεηαη έρεη ην δηθαίσκα λα δεηά άζπιν θαη ηνπ 

παξέρεηαη άζπιν ζε άιιεο ρψξεο. 

3 



 

381 

2. Σν δηθαίσκα απηφ δελ κπνξεί θαλείο λα ην επηθαιεζηεί, ζε πεξίπησζε 

δίσμεο γηα πξαγκαηηθφ αδίθεκα ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ ή γηα 

ελέξγεηεο αληίζεηεο πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηνπ ΟΖΔ. 

ΑΡΘΡΟ 15 

1. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα κηαο ηζαγέλεηαο. 

2. Καλείο δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί απζαίξεηα ηελ ηζαγέλεηά ηνπ νχηε ην 

δηθαίσκα λα αιιάμεη ηζαγέλεηα. 

ΑΡΘΡΟ 16 

1. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θζάζνπλ ζε ειηθία γάκνπ, ν άλδξαο θαη ε 

γπλαίθα, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ εμαηηίαο ηεο θπιήο, ηεο εζληθφηεηαο 

ή ηεο ζξεζθείαο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα παληξεχνληαη θαη λα ηδξχνπλ 

νηθνγέλεηα. Καη νη δχν έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα σο πξνο ηνλ γάκν, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ γάκνπ θαη θαηά ηε δηάιπζή ηνπ. 

2. Γάκνο δελ κπνξεί λα ζπλαθζεί παξά κφλν κε ειεχζεξε θαη πιήξε 

ζπλαίλεζε ησλ κειινλχκθσλ. 

3. Ζ νηθνγέλεηα είλαη ην θπζηθφ θαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο θαη 

έρεη ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ θνηλσλία θαη ην θξάηνο. 

ΑΡΘΡΟ 17 

1. Κάζε άηνκν, κφλν ηνπ ή κε άιινπο καδί, έρεη ην δηθαίσκα ηεο 

ηδηνθηεζίαο. 

2. Καλείο δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί απζαίξεηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 18 

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη 

ηεο ζξεζθείαο. ην δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεηαη ε ειεπζεξία γηα ηελ αιιαγή 

ηεο ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, φπσο θαη ε ειεπζεξία λα εθδειψλεη θαλείο ηε 

ζξεζθεία ηνπ ή ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, κφλνο ή καδί κε άιινπο, 

δεκφζηα ή ηδησηηθά, κε ηε δηδαζθαιία, ηελ άζθεζε, ηε ιαηξεία θαη κε ηελ 

ηέιεζε ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 19 

Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο, πνπ 

ζεκαίλεη ην δηθαίσκα λα κελ πθίζηαηαη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηηο γλψκεο 

ηνπ, θαη ην δηθαίσκα λα αλαδεηεί, λα παίξλεη θαη λα δηαδίδεη πιεξνθνξίεο θαη 

ηδέεο, κε νπνηνδήπνηε κέζν έθθξαζεο, θαη απφ φιν ηνλ θφζκν. 

ΑΡΘΡΟ 20 

1. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλέξρεηαη θαη λα ζπλεηαηξίδεηαη ειεχζεξα 

θαη γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο. 

2. Καλείο δελ κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα ζπκκεηέρεη ζε νξηζκέλν 

ζσκαηείν. 
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ΑΡΘΡΟ 21 

1. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο 

ηνπ, άκεζα ή έκκεζα, κε αληηπξνζψπνπο ειεχζεξα εθιεγκέλνπο. 

2. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα γίλεηαη δεθηφο, ππφ ίζνπο φξνπο, ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο ηνπ. 

3. Ζ ιατθή ζέιεζε είλαη ην ζεκέιην ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Ζ ζέιεζε απηή 

πξέπεη λα εθθξάδεηαη κε ηίκηεο εθινγέο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

δηεμάγνληαη πεξηνδηθά, κε θαζνιηθή, ίζε θαη κπζηηθή ςεθνθνξία, ή κε 

αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξία ηεο εθινγήο. 

ΑΡΘΡΟ 22 

Κάζε άηνκν, σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, έρεη δηθαίσκα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο. Ζ θνηλσλία, κε ηελ εζληθή πξσηνβνπιία θαη ηε δηεζλή 

ζπλεξγαζία, αλάινγα πάληα κε ηελ νξγάλσζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο 

θάζε θξάηνπο, έρεη ρξένο λα ηνπ εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 23 

1. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα εξγάδεηαη θαη λα επηιέγεη ειεχζεξα ην 

επάγγεικά ηνπ, λα έρεη δίθαηεο θαη ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο δνπιεηάο 

θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αλεξγεία. 

2. Όινη, ρσξίο θακία δηάθξηζε, έρνπλ ην δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο γηα ίζε 

εξγαζία. 

3. Κάζε εξγαδφκελνο έρεη δηθαίσκα δίθαηεο θαη ηθαλνπνηεηηθήο ακνηβήο, 

πνπ λα εμαζθαιίδεη ζε απηφλ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζπλζήθεο δσήο 

άμηεο ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Ζ ακνηβή ηεο εξγαζίαο, αλ 

ππάξρεη, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε άιια κέζα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο. 

4. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ηδξχεη καδί κε άιινπο ζπλδηθάηα θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζε ζπλδηθάηα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 24 

Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε, ζε ειεχζεξν ρξφλν, θαη ηδηαίηεξα, 

ζε ινγηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ζε πεξηνδηθέο άδεηεο κε 

πιήξεηο απνδνρέο. 

ΑΡΘΡΟ 25 

1. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζε έλα βηνηηθφ επίπεδν ηθαλφ λα εμαζθαιίζεη 

ζηνλ ίδην θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ πγεία θαη επεκεξία, θαη εηδηθφηεξα 

ηξνθή, ξνπρηζκφ, θαηνηθία, ηαηξηθή πεξίζαιςε φπσο θαη ηηο 

απαξαίηεηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 'Δρεη αθφκα δηθαίσκα ζε αζθάιηζε 

γηα ηελ αλεξγία, ηελ αξξψζηηα, ηελ αλαπεξία, ηε ρεξεία, ηε γεξνληηθή 

ειηθία, φπσο θαη γηα φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ ζηεξείηαη ηα κέζα 
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ηεο ζπληήξεζήο ηνπ, εμαηηίαο πεξηζηάζεσλ αλεμαξηήησλ ηεο ζέιεζεο 

ηνπ. 

2. Ζ κεηξφηεηα θαη ε παηδηθή ειηθία έρνπλ δηθαίσκα εηδηθήο κέξηκλαο θαη 

πεξίζαιςεο. Όια ηα παηδηά, αλεμάξηεηα αλ είλαη λφκηκα ή εμψγακα, 

απνιακβάλνπλ ηελ ίδηα θνηλσληθή πξνζηαζία. 

ΑΡΘΡΟ 26 

1. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

παξέρεηαη δσξεάλ, ηνπιάρηζηνλ ζηε ζηνηρεηψδε θαη βαζηθή βαζκίδα 

ηεο. Ζ ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη γηα φινπο. Ζ 

πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε παηδεία πξέπεη λα είλαη αλνηθηή ζε φινπο, 

ππφ ίζνπο φξνπο, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. 

2. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο 

αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειηαθψλ ειεπζεξηψλ. Πξέπεη λα 

πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε, ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηε θηιία αλάκεζα ζε φια 

ηα έζλε θαη ζε φιεο ηηο θπιέο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, θαη λα επλνεί 

ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο. 

3. Οη γνλείο έρνπλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ ην 

είδνο ηεο παηδείαο πνπ ζα δνζεί ζηα παηδηά ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 27 

1. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ειεχζεξα ζηελ πλεπκαηηθή 

δσή ηεο θνηλφηεηαο, λα ραίξεηαη ηηο θαιέο ηέρλεο θαη λα κεηέρεη ζηελ 

επηζηεκνληθή πξφνδν θαη ζηα αγαζά ηεο. 

2. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχνληαη ηα εζηθά θαη πιηθά 

ζπκθέξνληά ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ θάζε είδνπο επηζηεκνληθή, 

ινγνηερληθή ή θαιιηηερληθή παξαγσγή ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 28 

Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα επηθξαηεί κηα θνηλσληθή θαη δηεζλήο ηάμε, κέζα 

ζηελ νπνία ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο πνπ πξνθεξχζζεη ε παξνχζα 

Γηαθήξπμε λα κπνξνχλ λα πξαγκαηψλνληαη ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε. 

ΑΡΘΡΟ 29 

1. Σν άηνκν έρεη θαζήθνληα απέλαληη ζηελ θνηλφηεηα, κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο νπνίαο θαη κφλν είλαη δπλαηή ε ειεχζεξε θαη νινθιεξσκέλε 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

2. ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη ζηελ απφιαπζε ησλ ειεπζεξηψλ 

ηνπ θαλείο δελ ππφθεηηαη παξά κφλν ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη 

απφ ηνπο λφκνπο, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

αλαγλψξηζε θαη ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ 

άιισλ, θαη λα ηθαλνπνηνχληαη νη δίθαηεο απαηηήζεηο ηεο εζηθήο, ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο θαη ηνπ γεληθνχ θαινχ, ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 
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3. Σα δηθαηψκαηα απηά θαη νη ειεπζεξίεο δελ κπνξνχλ, ζε θακία 

πεξίπησζε, λα αζθνχληαη αληίζεηα πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

ΑΡΘΡΟ 30 

Κακηά δηάηαμε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί φηη 

παξέρεη ζε έλα θξάηνο, ζε κηα νκάδα ή ζε έλα άηνκν νπνηνδήπνηε δηθαίσκα 

λα επηδίδεηαη ζε ελέξγεηεο ή λα εθηειεί πξάμεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ άξλεζε 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ πνπ εμαγγέιινληαη ζε απηήλ. 
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