
  
 

   

 

 

ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
Εξασφάλιση της επανένωσης των ανιθαγενών με τα μέλη της οικογένειάς 

τους 

Ποιο είναι το θέμα; 
Τι μπορώ να κάνω ως επαγγελματίας πρώτης γραμμής προσφύγων;  
Τι χρειάζεται να αλλάξει στο επίπεδο πολιτικής; 
Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα και επιπλέον πηγές 

Ποιο είναι το θέμα; 
Τα εμπόδια στην επανένωση των ανιθαγενών με τα μέλη των οικογενειών τους μπορεί να 
παραβιάζουν το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και μερικές φορές αφήνουν τα μέλη των 
οικογενειών σε επικίνδυνες καταστάσεις, με κίνδυνο άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Για παράδειγμα: 

 Οι ανιθαγενείς που δεν έχουν έγγραφη απόδειξη των οικογενειακών τους σχέσεων επειδή 
δεν είχαν πρόσβαση σε καταχώρηση γάμου ή γέννησης είναι πιο πιθανό να κληθούν να 
υποβληθούν σε εξέταση DNA, την οποία μπορεί να μην μπορούν να αντέξουν οικονομικά 
ή/και να χρειαστεί να επιχειρήσουν μακρινά ή/και επικίνδυνα ταξίδια σε εγκαταστάσεις 
εξέτασης. 

 Τα ανιθαγενή μέλη οικογενειών διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να μην μπορούν να 
διασχίσουν νόμιμα τα σύνορα για να παραστούν σε κάποια συνέντευξη στην πρεσβεία, 
λόγω έλλειψης κατοχής εγγράφων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να τους 
αναγκάσει να αναλάβουν επικίνδυνα ταξίδια και να διασχίσουν σύνορα χωρίς άδεια. 

 Οι ανιθαγενείς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο μεγάλων καθυστερήσεων στην 
οικογενειακή επανένωση, λόγω της έλλειψης εγγράφων και άλλων επιπλοκών, που σε 
ορισμένες περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη των οικογενειών να απελπίζονται και 
να επιδιώκουν την επανένωση μέσω παράτυπων και επικίνδυνων διαδρομών. 

Τι μπορώ να κάνω ως επαγγελματίας πρώτης γραμμής 
προσφύγων; 
Οι 4 Αρχές: Αναγνώριση,Εγγραφή, Αναφορά και Ανάγνωση! 

1. Αναγνώριση της ανιθαγένειας και των σχετικών προκλήσεων στην επανένωση των 
οικογενειών 

Μην υποθέτετε ότι όλοι έχουν ιθαγένεια ή ότι όλοι οι ανιθαγενείς γνωρίζουν ότι είναι ανιθαγενείς ή 
ότι η ανιθαγένεια ενός αιτούντος ή ενός μέλους της οικογένειάς του θα έχει εντοπιστεί κατά τον 
έλεγχο των προσφύγων ή τις διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος. Εξετάστε τα εμπόδια που 
μπορεί να αντιμετωπίζουν οι ανιθαγενείς όσον αφορά την επανένωση των οικογενειών τους, όπως η 

https://statelessjourneys.org/the-issues/asylum-registration-and-screening/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/


  
 

   

 

 

έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για τις οικογενειακές σχέσεις λόγω ανιθαγένειας, και αναζητήστε 
τρόπους για να τα ξεπεράσετε. 

2. Καταγραφή ανιθαγένειας ή ενδείξεων ανιθαγένειας 

Εάν εντοπίσετε την ανιθαγένεια ή την πιθανή ανιθαγένεια ενός ατόμου, καταγράψτε αυτή τη 
σημαντική πληροφορία σε κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το άτομο αυτό. Εάν ένα έντυπο δεν 
διαθέτει πεδία που να σας επιτρέπουν να καταγράφετε με ακρίβεια την ανιθαγένεια ή τις ενδείξεις 
ανιθαγένειας, σημειώστε το κάπου στο έντυπο, ώστε να υπάρχει καταγραφή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
ενημερώσει το άτομο σχετικά με αυτό, καθώς και για το ότι ενδέχεται να είναι σημαντική αυτή η 
πληροφορία γι΄αυτό στο μέλλον. Επίσης, κρατήστε αντίγραφα τυχόν σχετικών εγγράφων στο αρχείο 
σας. Θα ήταν, επίσης, βοηθητικό να ζητήσετε από τον οργανισμό σας να συμπεριλάβει τρόπους για 
την ακριβή καταγραφή (του κινδύνου) ανιθαγένειας σε όλα τα σχετικά έντυπα. 

3. Παραπομπή των ατόμων για να λάβουν συμβουλές, υποστήριξη και πληροφορίες 
από ειδικούς 

Εντοπίστε οργανισμούς που ειδικεύονται σε θέματα ανιθαγένειας και ιθαγένειας στη χώρα εργασίας 
σας για να δείτε εάν μπορούν να βοηθήσουν. Κάποια από τα μέλη μας μπορεί να είναι σε θέση να 
σας βοηθήσουν. Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε τον οδηγό/την αφίσα μας για τους φορείς 
αντιμετώπισης των προσφύγων και τον σύντομο οδηγό μας για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες 
άσυλο. 

4. Ενημερωθείτε για την ανιθαγένεια και την ενότητα και επανένωση των οικογενειών.  

Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες παρακάτω, καθώς και περισσότερες στις ιστοσελίδες μας 
(σύνδεσμοι παρακάτω). Μάθετε περισσότερα για την ανιθαγένεια και την επανένωση των 
οικογενειών εδώ: 

  Από τη Συρία στην Ευρώπη (Τμήμα 4) 
  Διπλός κίνδυνος - Οι ανιθαγενείς Παλαιστίνιοι της Συρίας 
  Ενότητα αυτομελέτης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σχετικά με την 

ανιθαγένεια (σ. 95) 

Τι πρέπει να αλλάξει σε επίπεδο πολιτικής; 
 Τα κράτη θα πρέπει να εγγυώνται ίση πρόσβαση στο δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή 

διασφαλίζοντας ότι οι νόμοι και οι πολιτικές προβλέπουν ίση πρόσβαση στην επανένωση 
των οικογενειών για τους ανιθαγενείς και τα μέλη της οικογένειάς τους. 

 Τα κράτη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες για την επανένωση των 
οικογενειών λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές συνθήκες των απάτριδων προσφύγων και των 
μελών των οικογενειών, προσφέροντας ευελιξία και βοήθεια όπου χρειάζεται. 

 Τα κράτη και άλλοι οργανισμοί που εμπλέκονται στην επανένωση των οικογενειών θα 
πρέπει να ευαισθητοποιηθούν μέσω κατάρτισης σχετικά με τις δυσκολίες τεκμηρίωσης 
και απόδειξης των ανιθαγενών σε διάφορα πλαίσια. 

https://www.statelessness.eu/about/members
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-actors.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-poster.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-English.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf
https://www.statelessness.eu/updates/blog/double-jeopardy-syrias-stateless-palestinians
https://www.statelessness.eu/updates/blog/double-jeopardy-syrias-stateless-palestinians
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf


  
 

   

 

 

 Τα κράτη δεν θα πρέπει να απαιτούν από τα μέλη των οικογενειών να πραγματοποιούν 
δυσβάσταχτα ή επικίνδυνα ταξίδια για να διευκολύνουν την επανένωση των οικογενειών 
και θα πρέπει να προσφέρουν εύλογες εναλλακτικές λύσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα και πρόσθετες 
πηγές 
Ορισμένα κράτη δεν διαθέτουν νομικές διατάξεις για την επανένωση των ανιθαγενών με τα μέλη 
της οικογένειάς τους. Σε ορισμένα κράτη, υπάρχει κενό στις νομικές διατάξεις για την επανένωση 
ανιθαγενών στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα, αλλά μάλλον τους 
έχει χορηγηθεί προστασία/άδεια παραμονής μέσω διαδικασίας προσδιορισμού της ανιθαγένειας ή 
άλλης διαδικασίας. Ορισμένα κράτη έχουν προβλέψει στο νόμο διατάξεις για την επανένωση των 
οικογενειών των ανιθαγενών, αλλά έχουν παραλείψει να δημιουργήσουν ένα έντυπο/διαδικασία 
αίτησης για τον σκοπό αυτό. Ακόμα και αν δεν είναι σκόπιμο, αυτό μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια 
στην επανένωση των ανιθαγενών με τα μέλη των οικογενειών τους. Ορισμένα κράτη προβλέπουν στο 
νόμο την επανένωση ορισμένων μόνο μελών της οικογένειας (συνήθως εξαρτώμενα τέκνα και 
σύζυγοι/σύντροφοι). Όπως και με τους πρόσφυγες ευρύτερα, τα κράτη θα πρέπει να εξετάζουν την 
επανένωση πρόσθετων μελών της οικογένειας και το δικαίωμα των ενδιαφερομένων για σεβασμό 
της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (και άλλο σχετικό δίκαιο). 

Οι άκαμπτες διαδικασίες και τα χρονικά πλαίσια για τις διαδικασίες επανένωσης των οικογενειών 
μπορεί να σημαίνουν ότι οι προθεσμίες χάνονται και οι διαδικασίες πρέπει να ξεκινήσουν εκ νέου. 
Αυτό είναι αναποτελεσματικό για όλους τους εμπλεκόμενους και αγχωτικό ή/και επικίνδυνο για τους 
ανιθαγενείς. Τα ανιθαγενή μέλη οικογενειών που δεν διαθέτουν ταυτότητα ή ταξιδιωτικά έγγραφα 
μπορεί να αναγκαστούν να ταξιδεύουν παράτυπα για να διασχίσουν τα σύνορα και να παραστούν σε 
ραντεβού σε πρεσβείες για να διευκολύνουν την επανένωση των οικογενειών. Η ανασφάλεια, η 
έλλειψη υποδομών και άλλες επιπλοκές μπορεί να σημάνουν καθυστέρηση ή αδυναμία συμμετοχής.

  

https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2022/10/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2022/10/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf


  
 

   

 

 

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες 

European Network on Statelessness (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανιθαγένεια) 

Stateless Journeys  

Statelessness Index (ΕυρετήριοΑνιθαγένειας) 

UNHCR’s Ending Statelessness (Ιστότοπος της ΥΑ/ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες — Εξάλειψη της 
Ανιθαγένειας) 

UNHCR’s Self-Study Module on Statelessness (Ενότητα αυτοδιδασκαλίας για την Ανιθαγένεια από 
την ΥΑ/ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες)  

Institute on Statelessness and Inclusion (Ινστιτούτο Ανιθαγένειας και Ενσωμάτωσης) 

Statefree 

Besuchen Sie einen Kurs am Institut für Staatenlosigkeit und Inklusion oder an der Universität von 
Melbourne. 

Παρακολουθήστε ένα μάθημα στο Ινστιτούτο Ανιθαγένειας και Ενσωμάτωσης ή στο Πανεπιστήμιο 
της Μελβούρνης. 

Οι οργανισμοί στην Ευρώπη μπορούν να επικοινωνήσουν με το ENS σχετικά με τις δυνατότητες 
κατάρτισης.  

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στη λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας/newsletter, να μας 
ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να υποστηρίξετε τηνεκστρατεία της Stateless 

Journeys. 

 
 

 

https://www.statelessness.eu/
https://statelessjourneys.org/
https://index.statelessness.eu/
https://www.unhcr.org/uk/ending-statelessness.html
https://www.unhcr.org/uk/ending-statelessness.html
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf
https://www.institutesi.org/
https://statefree.world/
https://www.institutesi.org/courses
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
https://www.institutesi.org/courses
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
mailto:info@statelessness.eu
https://www.statelessness.eu/get-involved/subscribe-to-updates
http://www.statelessjourneys.org/
http://www.statelessjourneys.org/
https://twitter.com/ENStatelessness
https://www.instagram.com/enstatelessness/
https://www.facebook.com/ENStatelessness
https://www.youtube.com/@enstatelessness
https://www.linkedin.com/company/10463498/


  
 

Λονδίνο, Ηνωμένο  
Βασίλειο Επικοινωνία:: +44 7522 525673 
info@statelessness.eu 
www.statelessness.eu 

  

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανιθαγένεια (ENS) είναι ένας αναγνωρισμένος φιλανθρωπικός οργανισμός (Charitable Incorporated 
Organisation / CIO) στην Αγγλία. Αρ. Μητρώου1158414. 

 

 

«Μετά από όλους αυτούς τους μήνες αναμονής, 
φοβόμαστε πολύ ότι δεν θα επιτραπεί στους συγγενείς 
μας να φύγουν από τη Συρία και θα χάσουν ένα ακόμη 
ραντεβού στην [ολλανδική] πρεσβεία.... Δεν θέλουμε 
τίποτα περισσότερο από το να φέρουμε τη μητέρα μας 
και τα αδέλφια μας εδώ, αλλά υπάρχουν τόσες πολλές 
επιπλοκές επειδή είμαστε ανιθαγενείς...» 

 
~ Ανιθαγενής γυναίκα από τη Συρία σε 
συνέντευξη στην Ολλανδία  
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