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Θέμα 1ο (κληρώθηκε)
Ο ευρωπαϊκός  και  διεθνής  νομικός  πολιτισμός  αναγνωρίζουν  σειρά  θεμελιωδών 
δικαιωμάτων ατομικού, πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Μάλιστα, το Σύνταγμα 
της Ελλάδας στο άρθρο 5 παρ.  2 ορίζει  ότι  όλοι  όσοι  βρίσκονται  στην ελληνική 
επικράτεια  απολαμβάνουν  την  απόλυτη  προστασία  της  ζωής,  της  τιμής  και  της 
ελευθερίας τους, χωρίς καμία διάκριση.
Η απόλαυση των δικαιωμάτων δοκιμάζεται, ωστόσο, από καινοφανή προβλήματα 
όπως το μεταναστευτικό / προσφυγικό ζήτημα, που γνωρίζει ιδιαίτερη όξυνση στην 
εποχή μας. 
Ποια είναι,  κατά την κρίση σας,  η δέουσα αντιμετώπισή του από τη σκοπιά του 
ελληνικού κράτους,  λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης των αγαθών 
τόσο της ελευθερίας όσο και της ασφάλειας των πολιτών, ελλήνων και αλλοδαπών, 
στο πλαίσιο της Ε.Ε.



Βασικά σημεία – ενδεικτικό πλάνο απάντησης

Εισαγωγικά
- Μεταναστευτικό, προσφυγικό ζήτημα
 λόγοι  που  έχουν  οδηγήσει  σε  όξυνσή  του  (ένοπλες  συγκρούσεις,  οικονομική 

κρίση, ελκυστική η Ευρώπη σε μετανάστες /  πρόσφυγες λόγω της οικονομικής 
ανάπτυξης, του σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κοινωνικού κράτους)

 εντονότερο  το  πρόβλημα  ιδίως  για  την  Ελλάδα  εξαιτίας:  γεωγραφικής  θέσης, 
θαλάσσιων συνόρων αλλά και τρέχουσας οικονομικής κρίσης

 Ανάγκη  αντιμετώπισης  του  μεταναστευτικού  /  προσφυγικού  ζητήματος  με 
παράλληλο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών

Θεσμικό πλαίσιο 
- Θεμελιώδη δικαιώματα: 
 Η  προστασία  των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  στο  Σύνταγμα  της  Ελλάδας 
(άρθρα 4-25) όπως προστασία ζωής, ελευθερίας, ανθρώπινης αξιοπρέπειας
 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Διεθνής Σύμβαση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης,  υποχρεωτική για όλα τα κ-μ που την 
έχουν  επικυρώσει  (συμπεριλαμβάνονται  όλα  τα  κράτη  μέλη  της  ΕΕ): 
περιλαμβάνει το δικαίωμα στη ζωή, στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια. 
Δικαίωμα  προσφυγής  ιδιωτών  στο  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  Δικαιωμάτων  του 
Ανθρώπου
 Ενωσιακό Δίκαιο: αν και η ΕΟΚ αρχικά δεν είχε ρητή σχετική αρμοδιότητα, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα είναι,  σύμφωνα με το Δικαστήριο των Ε.Κ.  (υπ.29/69), 
αρχές που είναι κοινές στο δίκαιο των κρατών-μελών της ΕΟΚ (άρα πηγή δικαίου 
της  ΕΟΚ).  Με  τη  ΣυνθΜάαστριχτ  ο  σεβασμός  των  θεμελιωδών δικαιωμάτων 
προβλέπεται ρητά στη ΣυνθΕΕ.  O Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που έχει 
ίδιο  νομικό  κύρος  με  τις  Συνθήκες  αλλά  δεν  ενσωματώνεται  σε  αυτές  (άρα 
προβλέπονται  εξαιρέσεις  για  κάποια  κ-μ),  περιλαμβάνει:  μεταξύ  άλλων  τις 
ενότητες  της  αξιοπρέπειας  (ζωή,  ακεραιότητα  προσώπου),  των  ελευθεριών 
(ελευθερία  και  ασφάλεια,  δικαίωμα  ασύλου  και  ιδιοκτησίας,  προστασία  σε 
περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης), της ισότητας (ισότητα έναντι 
του νόμου, απαγόρευση διακρίσεων)
 Φορείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα από 
την ιθαγένειά τους, ημεδαποί και ευρωπαίοι αλλά και πολίτες τρίτων χωρών (ενώ 
πχ  διαφορετική  αντιμετώπιση  υπάρχει  στα  πολιτικά  και  σε  κοινωνικά 
δικαιώματα). 



 Σύγκρουση δικαιωμάτων: διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών τρίτων. Περιορισμός των δικαιωμάτων επιτρέπεται με νόμο, για 
λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.  Πρέπει  να τηρούνται  οι αρχές της 
αναλογικότητας  και  της  αναγκαιότητας  και  να  μη  θίγεται  ο  πυρήνας  του 
δικαιώματος.  Το κράτος οφείλει  να εγγυάται  την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων:  Το  κράτος  απέχει  από  ενέργειες  που  θίγουν  τα  θεμελιώδη 
δικαιώματα  των  πολιτών  και  αναλαμβάνει  δράση  ώστε  να  τα  διασφαλίζει. 
Προστασία του πολίτη σε περίπτωση που τα θεμελιώδη δικαιώματα θίγονται (πχ 
δικαστική προστασία). 

- Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση
 Διεθνείς  Συνθήκες Σένγκεν και  Δουβλίνου για ζητήματα ασύλου, πριν η ΕΕ 
αποκτήσει σχετική αρμοδιότητα.
Με τη  ΣυνθΜάαστριχτ  η  (διακρατική)  Συνεργασία  σε  θέματα  Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων ως τρίτος πυλώνας της ΕΕ. 
Με  τη  ΣυνθΆμστερνταμ  δημιουργείται  ο  Χώρος  Ελευθερίας,  Ασφάλειας  και 
Δικαιοσύνης.  Η  πολιτική  για  την  Ασφάλεια  περιλαμβάνει  την  πολιτική  για  το 
άσυλο και τη μετανάστευση, όπου η ΕΕ έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα. 
 Πολιτική ασύλου: Έννοια πρόσφυγα / δικαιούχου ασύλου που προστατεύεται 
από το διεθνές δίκαιο (βρίσκεται  εκτός της χώρας καταγωγής του,  κινδυνεύει 
πραγματικά  να  υποστεί  παραβιάσεις  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  του  στη 
χώρα του εξαιτίας της ταυτότητάς του ή των πεποιθήσεών του, δεν μπορεί ή δεν 
θέλει  να επιστρέψει  επειδή  η  κυβέρνησή του δεν  μπορεί  ή  δεν  θέλει  να τον 
προστατέψει).  Προσδιορισμός  του  κ-μ  που  εξετάζει  την  αίτηση  για  άσυλο. 
Κώδικας  Συνόρων,  FRONTEX,  EURODAC-λήψη  δακτυλικών  αποτυπωμάτων 
και ταυτοποίηση αλλοδαπών. 
 Πολιτική για τη Μετανάστευση: Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, δίκαιη 
μεταχείριση  υπηκόων τρίτων  χωρών που διαμένουν  νόμιμα  στα  κράτη  μέλη, 
πρόληψη  παράνομης  μετανάστευσης  και  εμπορίας  ανθρώπων.  Σύναψη 
συμφωνιών ΕΕ με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή οικονομικών μεταναστών. 
Χρηματοδότηση των κ-μ από το Ευρ.Ταμείο για θέματα ασύλου, μετανάστευσης, 
ένταξης



- Αντιμετώπιση του προβλήματος
 Η διασφάλιση της ζωής, ελευθερίας και  ασφάλειας των εισερχομένων στην 
Ελλάδα  συνεπάγεται  δράσεις  του  κράτους  για  τη  διάσωσή  τους,  την 
ενσωμάτωση και τη χορήγηση κοινωνικών παροχών σε αυτούς ή την προώθηση 
τους σε άλλα κράτη μέλη ή την επανεισδοχή τους στις χώρες προέλευσης με 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά ζητούμενο και η ανάγκη επιβίωσης 
και  ομαλής  λειτουργίας  του  κοινωνικού  κράτους  και  η  ανάγκη  διατήρησης 
δημοσιονομικής πειθαρχίας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.
 Διασφάλιση  της  κοινωνικής  ειρήνης,  της  δημόσιας  τάξης  και  ασφάλειας, 
πρόληψη τρομοκρατίας  αλλά επίσης ζητούμενο είναι η δράση του κράτους να 
μην  περιορίζει  τις  θεμελιώδεις  ελευθερίες  των  πολιτών  (Ελλήνων  και 
αλλοδαπών) και να αποτρέπεται η καλλιέργεια ξενοφοβίας και ρατσισμού
 Το ελληνικό κράτος πρέπει να αξιοποιήσει πόρους και μέσα που παρέχει η ΕΕ 
για  την  υποδοχή  των  προσφύγων,  αντιμετωπίζοντας  προβλήματα 
δυσλειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, πχ χαμηλή απορροφητικότητα πόρων, η 
καθυστέρηση στην ίδρυση Διαχειριστικής Αρχής για τη διαχείριση πόρων για το 
μεταναστευτικό, η υποστελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών.
 Το προσφυγικό είναι  πρόβλημα που δε μπορεί  να αντιμετωπιστεί  από την 
Ελλάδα (ή από ένα κράτος-μέλος) μεμονωμένα. Ζήτημα πόρων και μέσων. Άρα 
διεθνοποίηση του προβλήματος στο πλαίσιο της ΕΕ. Πρωτοβουλίες της Ελλάδας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Ενίσχυση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων με σκοπό τον περιορισμό 
των  εισροών  οικονομικών  μεταναστών,  αποτελεσματικότερος  έλεγχος  και 
επιβολή  κυρώσεων  σε  διακινητές  ανθρώπων.  Αποτελεσματικός  έλεγχος  στα 
εξωτερικά σύνορα των ατόμων που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τη δημόσια 
ασφάλεια.  Ενίσχυση  της  FRONTEX και  συνεργασία  της  με  τα  κράτη-μέλη, 
παροχή πόρων και μέσων σε κράτη για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της 
ΕΕ (πχ η λειτουργία της EUNAVFOR MED). Χορήγηση από την ΕΕ μέσων και 
πόρων  για  τη  διάσωση,  την  καταγραφή  και  τους  όρους  διαβίωσης  των 
εισερχομένων.  Καλύτερη  συνεργασία  με  τρίτες  χώρες,  όπως  η  Τουρκία, 
ενίσχυσή τους για τον έλεγχο των μεταναστευτικών / προσφυγικών ροών πριν 
την είσοδο των αλλοδαπών στην ΕΕ.
 Αποτελεσματικότερη  διαχείριση  των  ροών  των  προσφύγων  εντός  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Έμπρακτη  αλληλεγγύη  των  κ-μ,  κατανομή  των 
προσφύγων στα κ-μ - μεταβολή του ισχύοντος καθεστώτος χορήγησης ασύλου. 
Διασφάλιση  των  δικαιωμάτων  των  προσφύγων  αλλά  και  της  ανάγκης 
αποτελεσματικής  λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης  προσφυγικών ροών 
και της αποτροπής κατάχρησής του (πχ λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και 
αναλογικότητα της ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό). 



 Πρόβλημα  για  την  ΕΕ  η  έλλειψη  πραγματικά  αναδιανεμητικής  πολιτικής 
(καθώς είναι περιορισμένος ο ρόλος της πολιτικής συνοχής). Προβλήματα, όπως 
το μεταναστευτικό / προσφυγικό, δείχνουν την ανάγκη ενίσχυσης του ενωσιακού 
προϋπολογισμού  ώστε  να  παρέχει  επαρκείς  πόρους  για  την  ενσωμάτωση 
πολιτών τρίτων χωρών. 
 Ενίσχυση της ΚΕΠΠΑ ώστε η ΕΕ να έχει ενισχυμένη διεθνή παρουσία στην 
πρόληψη / αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων στην πηγή τους. Ρόλος της ΕΕ 
στον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης στη Συρία, συνεργασία με τον ΟΗΕ 
και άλλους διεθνείς οργανισμούς για τον τερματισμό διεθνών συγκρούσεων και 
την αντιμετώπιση της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο, που θα οδηγήσει στην 
ταχύτερη επάνοδο των προσφύγων στις εστίες τους και στον περιορισμό των 
ροών οικονομικών μεταναστών.

Επίλογος 
Η  προστασία  των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  των  πολιτών  αποτελεί  υπέρτατη 
αξία. Το μεταναστευτικό/προσφυγικό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα κινδύνου 
για  την  απόλαυση αυτών των  δικαιωμάτων.  Ο κίνδυνος  αυτός  δε  μπορεί  να 
αντιμετωπιστεί  από  ένα  κράτος  άρα  χρειάζεται  επέκταση  της  ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, με δημοκρατική λογοδοσία και δημοκρατικό έλεγχο, καλλιέργεια 
της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας που θα οδηγήσει σε έμπρακτη αλληλεγγύη 
των κ-μ, προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ συνολικά, 
αλλά και εντός των κ-μ, ενίσχυση πολιτικών που θα οδηγήσουν σε περιορισμό 
της  ξενοφοβίας  και  του  ρατσισμού,  ενίσχυση  της  συνεργασίας  σε  θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.


