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Προτάσεις του Βολτ για τα Δικαιώματα 

 

 

Από το 1948 που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ η Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου τα περισσότερα κράτη έχουν ενσωματώσει τις αξίες της στα συντάγματά τους. 

Το 1978 ήρθε και η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων. Όμως 

καθημερινά αποδεικνύεται πως παραβιάζονται οι αρχές τους. Ενώ δεν θα έπρεπε να 

υπάρχει καμία διάκριση λόγω χρώματος, φυλής, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού 

προσανατολισμού ή πιθανής αναπηρίας, γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες  της βιαιότητας 

και του εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δικαιώματα έχουμε όλα τα άτομα και 

είναι ίσα. H ομάδα μας εστιάζει σε αυτούς και αυτές που στερούνται αυτά που όλοι οι 

άνθρωποι θα έπρεπε να απολαμβάνουν. Δεν έχει σημασία αν είναι λίγοι ή πολλοί. Σημασία 

έχει πως δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι/ες να αναλάβουμε την 

ευθύνη, έτσι είναι η φτιαξιά μας. Αυτό είναι το κόμμα μας. Ανάπτυξη και ευημερία για όλες 

και όλους και καμία υποχώρηση όταν καταπατούνται θεμελιώδη δικαιώματα έστω και ενός. 

Η ομάδα μας κατανοεί πως η πλειοψηφία της κοινωνίας μας, χωρίς καν να το 

συνειδητοποιεί, εκφράζεται πολλάκις με όρους πατριαρχίας,  ομοφοβίας, τρανσφοβίας, 

ακόμη και ρατσισμού. Κι εμείς είμαστε εδώ όχι απλώς για να το καταδικάσουμε, αλλά για να 

προσπαθήσουμε μαζί της – κομμάτι της είμαστε άλλωστε –  να το συνειδητοποιήσουμε και 

να το αλλάξουμε. 

 

Κατεύθυνση της πολιτικής μας 

Οδηγοί μας είναι ο σεβασμός στον συνάνθρωπο, η κατανόηση των προβλημάτων από όλες 

τις πλευρές, η έλλειψη πολιτικής βούλησης από τις κυβερνήσεις και η εκμετάλλευση 

κάποιων καταστάσεων από οικονομικά συμφέροντα. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για 

δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις και δεν φοβόμαστε να καταλογίσουμε ευθύνες εκεί που 

πρέπει. Τα κείμενα στα οποία στηριχθήκαμε είναι οι προαναφερόμενες οικουμενικές 

διακηρύξεις, το Σύνταγμα της Ελλάδας, οι οδηγίες και κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και εν γένει το Διεθνές Δικαίο.  

 

 

 

Ισότητα των Φύλων 

● Καταδικάζονται όλες οι μορφές έμφυλης βίας και όλες οι παραβιάσεις των 

δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, όπως ο ακρωτηριασμός των 

γυναικείων γεννητικών οργάνων, η εξαναγκαστική άμβλωση και η εξαναγκαστική 

στείρωση, ο πρόωρος και εξαναγκαστικός γάμος, η λεγόμενη «βία για λόγους τιμής» 

και άλλες παραβιάσεις και πρέπει να διώκονται νομικά και αυτεπάγγελτα από τις 

εισαγγελικές αρχές με ποινές που θα είναι αυστηρές. 
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● Πρέπει να ενδυναμωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας και οι 

υπηρεσίες υποστήριξης, να στελεχωθούν  με ειδικούς  ως προς τη λήψη μέτρων 

πρόληψης και στήριξης των θυμάτων ενώ ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη 

διαπαιδαγώγηση στα σχολεία ως προς τα δικαιώματα  και την ισότητα των φύλων 

● Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο δημοτικό, ώστε να καλλιεργηθεί η επίγνωση των 

δικαιωμάτων των φύλων όπως και των συνεπειών του νόμου σε περίπτωση  

καταπάτησης των δικαιωμάτων αυτών από νεαρή ηλικία 

● Καθιέρωση παρεμβάσεων σε κάθε σχολική μονάδα ανά έτος με ειδικούς 

επιστήμονες και έτοιμο οπτικό και ακουστικό υλικό ανάλογα με το επίπεδο της 

σχολικής μονάδας 

● Καθιέρωση ανά σχολική μονάδα ενός υπεύθυνου για την ισοτιμία των φύλων ο 

οποίος μέσα από μία συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων ανά τετράμηνο θα 

συντάσσει έκθεση συμβάντων, προόδου ή όξυνσης των προβλημάτων ισοτιμίας και 

θα την υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας και στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων 

● Επιμήκυνση της περιόδου παραγραφής για την προσβολή της γενετήσιας 

αξιοπρέπειας στην εικοσαετία. 

● Μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση σε όλους τους χώρους (όχι μόνο 

εργασίας) και αυστηρότεροι νόμοι 

● Η ισότητα των φύλων θα πρέπει να υποστηριχθεί από ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας 

και για τους δυο γονείς. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τη γονική άδεια (μητρότητας-

πατρότητας). 

 

 

 

ΛΟΑΤΚΙ+ 

Η σημερινή ελληνική νομοθεσία είναι γεμάτη διακρίσεις κατά ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+. Οι 

διακρίσεις αυτές επηρεάζουν μεταξύ άλλων την πρόσβασή τους σε δημόσιες υπηρεσίες, 

στην αγορά εργασίας, τη δυνατότητα γάμου και τεκνοθεσίας. Ταυτόχρονα, η έλλειψη 

επαρκών νομοθετικών πρωτοβουλιών τα αφήνει έκθετα σε εγκλήματα μίσους.  

 

Το Βολτ υποστηρίζει στο ακέραιο τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ως ισότιμων πολιτών και 

προωθεί σειρά σχετικών προτάσεων πολιτικής.  

 

 

Προτάσεις πολιτικής 

 

● Πλήρης ισονομία για ανθρώπους, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού ή 

ταυτότητας φύλου. Διασφάλιση της ισότητας των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ σε όλους τους 

επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 
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● Εξίσωση δικαιωμάτων γάμου και τεκνοθεσίας σε όλα τα ζευγάρια και 

σε μεμονωμένους άγαμους ανθρώπους. Αναγνώριση της ιδιότητας γονέα στις 

ληξιαρχικές πράξεις για ομόφυλα ζευγάρια. 

 

● Ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερα για θέματα αναπαραγωγής και 

αλλαγής ταυτότητας φύλου. Κάλυψη του τελευταίου από τους δημόσιους 

ασφαλιστικούς φορείς.  

 

● Απλοποίηση νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου στο ληξιαρχείο και όχι στο 

δικαστήριο, χωρίς δικηγόρο ή απαίτηση το άτομο να μην είναι έγγαμο. Να υπάρχει η 

δυνατότητα να μην αναγράφεται φύλο στην ταυτότητα ή να αναγράφεται μια «μη 

δυαδική» επιλογή εκτός από άρρεν και θήλυ, με αυτόματη διαγραφή από το μητρώο 

αρρένων ή θηλέων όπου χρειάζεται. 

 

● Απαγόρευση για τις μη επείγουσες, μη αναστρέψιμες χειρουργικές επεμβάσεις για 

τα διαφυλικά (intersex) παιδιά σε βρεφική ηλικία. 

 

● Ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία για όλες τις 

σεξουαλικότητες και φύλα. 

 

● Ολοκληρωτική απαγόρευση ψευδοεπιστημονικών θεραπειών μεταστροφής για την 

αλλαγή του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου. Δημόσιες 

πρωτοβουλίες για την εξειδικευμένη στήριξη της ψυχικής υγείας των ΛΟΑΤΚΙ+, για 

όσα άτομα τις ζητούν. 

 

● Ενίσχυση προστασίας των ΛΟΑΤΚΙ+ από τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική 

μίσους και βίας. 

 

ΑμεΑ 

Είμαστε όλοι ίσοι και όλοι διαφορετικοί. Στην Ελλάδα υπάρχουν Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) 

με μία σειρά αναπηρίες: νοητική υστέρηση, αυτισμό, ψυχοσωματικές αναπηρίες, κινητικές 

αναπηρίες, κώφωση, τύφλωση, και άλλα,  καθώς και πολλαπλές αναπηρίες. Παρόλο, όμως, 

που υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τη στήριξή τους και των οικογενειών τους, αυτό είναι 

ανεπαρκές, και με τις κρατικές δομές να μην προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες. Η 

νομοθεσία για την προστασία των ΑμεΑ, αν και υπαρκτή, δεν επιβάλλεται και δεν έχει 

συγκεκριμένες ποινές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαραίτητη συμμόρφωση από τους 

πολίτες. Τέλος, η έλλειψη θεσμικών και υλικών υποδομών δεν καθιστά δυνατή την ισότιμη 

συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνία και την εργασία.  

 

Τα δικαιώματα των ΑμεΑ συμπεριλαμβάνουν: 
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● Καμία διάκριση σε βάρος οποιουδήποτε ατόμου με βάση την αναπηρία 

δεν είναι ανεκτή, εφόσον είναι παραβίαση της εγγενούς αξιοπρέπειας και της αξίας 

της προσωπικότητας του ατόμου. 

● Ίση και αποτελεσματική νομική προστασία έναντι κάθε είδους διάκρισης. 

● Αναγνώριση της ιδιαιτερότητας και των αναγκών των ΑμεΑ 

● Συμμετοχή και ένταξή τους στην κοινωνία ως ισότιμων μελών 

 

 

 

Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες 

● Αναγνώριση της ιδιαιτερότητας και των αναγκών των ατόμων με μαθησιακές 

δυσκολίες 

● Υποστήριξη των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα: 

o Κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού στις ιδιαιτερότητες των ατόμων 

με μαθησιακές δυσκολίες 

o Αυστηρότερη αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών από την πρωτοβάθμια 

κιόλας εκπαίδευση στις γνώσεις και ικανότητες υποστήριξης ατόμων με 

μαθησιακές δυσκολίες και ευέλικτα συστήματα διδασκαλίας και εξετάσεων. 

Και σχετική επιμόρφωση για όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό 

 

● Να γίνεται εκτίμηση των δυσκολιών των παιδιών από την προσχολική ηλικία ή τα 2 

πρώτα χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ώστε από νωρίς να παρέχεται η 

απαιτούμενη βοήθεια που θα τους δώσει τη δυνατότητα να ενταχθούν στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και να κοινωνικοποιηθούν. 

● Είναι απαραίτητη η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα ψυχολογικής 

στήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες το οποίο θα βοηθούσε τη 

διαχείριση και επίλυση διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν στη σχολική κοινότητα.  

● Πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτικού 

προγράμματος  που αναγνωρίζει την ύπαρξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

o διαφοροποιημένο υλικό (π.χ. σχεδιάγραμμα μαθήματος με εικόνες) 

o ανάγνωση της εκφώνησης σε διαγωνίσματα/ εξετάσεις 

o επιπλέον χρόνος σε εξετάσεις 

● Γενικά διαφοροποιημένη διδασκαλία, η οποία δεν θα αποτελεί κομμάτι της ειδικής 

αγωγής αλλά αναπόσπαστο κομμάτι μιας τυπικής τάξης (θα πρέπει δηλαδή η γνώση 

να παρέχεται με πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα, έτσι ώστε να την 

αντιλαμβάνονται όλοι οι τύποι μαθητών. 
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Κρατούμενα άτομα στις ελληνικές φυλακές 

Τα δικαιώματα των κρατουμένων περιλαμβάνουν το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην 

υγεία, στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία με τα οικεία πρόσωπα, αλλά και δικαιώματα 

όσον αφορά το διαδικαστικό στάδιο.   

 

Οι συνθήκες ζωής των φυλακισμένων είναι σχεδόν άθλιες με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι 

στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών οργάνων με δεκάδες καταδίκες για παραβίαση των 

δικαιωμάτων τους. 

 

Τα δικαιώματα των κρατουμένων προβλέπονται από διεθνείς συνθήκες, όπως:  

● Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948 

● Η σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 

απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης τιμωρίας 

● Η στέρηση της ελευθερίας δεν συνεπάγεται και την αποψίλωση όλων των 

υπολοίπων δικαιωμάτων. 

 

 

 

Ζώα 

Υιοθετούμε πλήρως  την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των ζώων. Γιατί η Ζωή 

είναι ενιαία και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων μη ανθρώπινων ειδών  είναι επιζήμια για 

τη φύση και επιτρέπει στους ανθρώπους να διαπράττουν εγκλήματα εναντίον των ζώων. Η 

συνύπαρξη των ειδών προϋποθέτει την αναγνώριση εκ μέρους του ανθρώπινου είδους, του 

δικαιώματος στη ζωή και των υπολοίπων ζώων και ο σεβασμός των ζώων από τους 

ανθρώπους είναι αδιαχώριστος με τον αντίστοιχο σεβασμό ανθρώπου προς άνθρωπο. 

Ο τρόπος που φερόμαστε και χρησιμοποιούμε τα ζώα ευθύνεται εν πολλοίς για την 

κλιματική αλλαγή και την εμφάνιση πανδημιών. 

● Μοιραζόμαστε όσο γίνεται πιο δίκαια τον πλανήτη με τα υπόλοιπα έμψυχα είδη και 

σε κάθε περίπτωση εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση 

● Το σύνταγμά μας να αναγνωρίσει πως όλα τα ζώα είναι συναισθανόμενα όντα 

● Αυστηρότερες ποινές για όσους κακοποιούν ζώα 

● Αιφνίδιοι έλεγχοι στις κτηνοτροφικές μονάδες και τα σφαγεία έως ότου γίνει 

υποχρεωτική μαγνητοσκόπηση. 

● Να μην έχουν δικαίωμα επιδοτήσεων επιχειρήσεις που καταδικάστηκαν για μη 

τήρηση κανόνων ευζωίας. 

● Να τηρούνται οι νόμοι της ΕΕ για τη μεταφορά των ζώων εντός της χώρας. Τα ζώα 

κατά τη μεταφορά τους δικαιούνται τροφή, νερό, επαρκή αερισμό, χώρο για 

στοιχειώδεις κινήσεις, κλιματισμό σε ακραίες καιρικές συνθήκες και μέτρα 

προστασίας από τραυματισμούς 

●  Ειδική σήμανση στα ζωικά προϊόντα για να γνωρίζει ο καταναλωτής αν αυτά έχουν 

παραχθεί με βία και ωμότητα, με οικολογική επιβάρυνση ή με πρακτικές και 
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συστατικά που βλάπτουν τη δημόσια υγεία (αντιβιοτικά ή άλλα 

φάρμακα, συνθήκες που επωάζουν ζωονόσους ) 

● Υποχρεωτικά φυτοφαγικά πιάτα με ειδική σήμανση στα κρατικά συσσίτια 

● Κατάργηση των πειραμάτων σε ζωντανά ζώα στους κλάδους αισθητικής και 

καλλυντικών και οτιδήποτε άλλο εκτός από την ίαση θανατηφόρων ασθενειών    

● Αυστηρή τήρηση των νόμων και επιβολή των προστίμων που ισχύουν για τα ζώα 

συντροφιάς. Από το τσιπάρισμα μέχρι τη συλλογή των κοπράνων 

● Συνήγορος για τα ζώα κατ’ αντιστοιχία με τον συνήγορο του πολίτη και αυξημένες 

αρμοδιότητες στον συντονισμό κινήσεων για τα αδέσποτα 

● Ευρωπαίος επίτροπος για την ευζωία των ζώων.  

 

 

Άστεγα Άτομα 

Από τη Χάρτα Δικαιωμάτων των Αστέγων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την 

αντιμετώπιση της αστεγίας (FEANTSA) υιοθετούμε πλήρως: 

 

● Το δικαίωμα σε ασφαλή κατοικία ή στην πρόσβαση σε άμεση, αξιοπρεπή, επείγουσα  

μεταβατική διαμονή, όταν  η δυνατότητα να παρασχεθεί σταθερή στέγη δεν είναι 

άμεσα εφικτή. 

 

● Το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο και να μετακινούνται ελεύθερα 

σε αυτόν, χωρίς περαιτέρω διακρίσεις.  

 

● Το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση από το προσωπικό του Δήμου 

και των δημοσίων υπηρεσιών. 

 

● Το δικαίωμα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και την παροχή συναφών 

υπηρεσιών. 

 

● Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής-τρεχούμενο 

νερό, λουτρό και τουαλέτες- διασφαλίζοντας το επίπεδο εκείνο υγιεινής το οποίο 

διαφυλάσσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  

 

● Το δικαίωμα να λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες επείγουσας μορφής με ισότιμους 

όρους με τον κάθε πολίτη, χωρίς διάκριση λόγω της στεγαστικής τους κατάστασης ή 

της εξωτερικής τους εμφάνισης. 

 

● Το δικαίωμα να ψηφίζουν, να συμπεριλαμβάνονται σε εκλογικούς καταλόγους και 

να λαμβάνουν τα έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητά τους κατά τη διαδικασία 

των εκλογών, χωρίς διάκριση λόγω της στεγαστικής τους κατάστασης. 

 



Βολτ Ελλάδας  

 

Βολτ Ελλάδας  I  Σελίδα 7 

 

● Το δικαίωμα να προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα και να 

ζητείται η συναίνεσή τους πριν αυτά μοιραστούν σε δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες 

 

● Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. 

 

● Το δικαίωμα άσκησης κάθε έννομης πρακτικής που στοχεύει στην επιβίωση. 

 

 

 

Πρόσφυγες και μετανάστες 

Οι πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας είναι, συχνά, θύματα 

κυκλωμάτων. Η έλλειψη οργάνωσης από το κράτος φαίνεται να είναι και συνειδητή.  

 

 

Προτάσεις πολιτικής 

 

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο υποστηρίζουμε: 

● Αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου με κατάργηση των επαναπροωθήσεων 

στη χώρα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

● Δημιουργία συστήματος ανθρωπιστικών διαδρομών για την ασφαλή δίοδο των 

αιτούντων ασύλου. Ειδική φροντίδα και εκπαίδευση για ασυνόδευτα ανήλικα άτομα. 

Ανάπτυξη ελεύθερων ζωνών υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών, και όχι 

τοπικών κυβερνήσεων, για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, στις οποίες θα 

εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου με βάση την ανάγκη τους για διεθνή προστασία και 

το κριτήριο της τρωτότητας 

● Ένα δίκαιο και ισότιμο σύστημα για τη μετεγκατάσταση όσων προσφύγων έχουν 

λάβει καθεστώς ασύλου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Στην Ελλάδα προωθούμε: 

● Αξιόπιστη καταγραφή του ακριβούς αριθμού φιλοξενουμένων σε δομές πάσης 

φύσεως ανά κατηγορία:  

o εθνικότητας 

o φύλου 

o ηλικίας 

o ασυνόδευτα παιδιά 

o καταστάσεις υγείας 

o πύλης εισόδου 

o προορισμού 

 Σε μια βάση δεδομένων που: 

o θα ενημερώνεται καθημερινά 
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o θα είναι ανοιχτή (ανώνυμα δεδομένα) σε θεσμούς, κόμματα, 

οργανώσεις, πολίτες. 

● Αναγνώριση της κρίσιμης κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι πρόσφυγες 

που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα (hotspots και άλλες δομές), 

● Αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί μέσα στις 

δομές εξαιτίας των άθλιων συνθηκών διαβίωσης (πορνεία, ναρκωτικά και 

εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών από κυκλώματα που δρουν ανεξέλεγκτα λόγω 

της έλλειψης οργάνωσης και προστασίας αυτών από τον κρατικό μηχανισμό) 

● Σχέδιο δράσης για την αποσυμφόρηση των δομών και χώρων φιλοξενίας. Κατανομή 

των φιλοξενούμενων σε όλες τις περιφέρειες, εκμετάλλευση καταργημένων 

στρατοπέδων προς εγκατάσταση. 

● Σχέδιο δράσης για τα 4500 ασυνόδευτα παιδιά που έχουν φτάσει και καταγραφεί 

στην Ελλάδα (500 έφυγαν στο εξωτερικό με παρέμβαση της ΕΕ). Προστασία και 

μέριμνα για αυτά τα παιδιά. 

● Διαφάνεια στις ενέργειες του κράτους και στις δαπάνες. Δομημένη και έγκριτη 

πληροφόρηση. Διαφάνεια που θα ελέγχεται από δικαστικούς και από εκπροσώπους 

διεθνών οργανισμών (όχι από κόμματα). Τακτική πληροφόρηση για την εξέλιξη των 

αριθμών των δομών των φιλοξενούμενων και των οικονομικών ποσών που 

δαπανώνται 

● Καταγραφή των επαγγελμάτων, των επαγγελματικών γνώσεων και πτυχίων που 

διαθέτει κάθε φιλοξενούμενος και κατανομή όσων επιθυμούν την ένταξή τους σε 

περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες και δήμους ανάλογα με τις εκεί ανάγκες 

● Σχέδιο και μακροπρόθεσμοι στόχοι για την ένταξη των προσφύγων στο σύστημα και 

τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασίας στην Ελλάδα ανάλογα με την επαγγελματική 

τους κατάρτιση 

● Δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για τους πρόσφυγες και εξετάσεις γλώσσας (αν 

θέλουν να παραμείνουν στη χώρα) 

● Απαραίτητη προϋπόθεση η επαρκής γνώση της ελληνικής που θα πιστοποιείται μέσω 

του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Μαθήματα δωρεάν από 

πιστοποιημένους φορείς με έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού και των 

ευρωπαϊκών ταμείων 

● Ένταξη στην κοινωνία μέσω της παιδείας (εκπαιδευτικό σύστημα) για τους 

πρόσφυγες 

● Επίσπευση διαδικασιών εξέτασης αιτημάτων χορήγησης ασύλου και τήρηση 

διεθνών συνθηκών – κανόνων για τους δικαιούμενους ασύλου για τις αιτήσεις 

ασύλου (στη Γερμανία καταγράφεται ο μετανάστης σε 7 μέρες- εδώ οι διαδικασίες 

χρονίζουν και αυτό είναι ένα συνειδητό έγκλημα. Τα κόμματα, τα κυκλώματα και 

κάποιοι επαγγελματίες εκμεταλλεύονται την κατάσταση). Αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών και τεχνολογική υποστήριξη για αυτήν και αιτιολόγηση για κάθε 

εκπρόθεσμη διαδικασία 

 

 

Η δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται ανεξαρτήτως θρησκεύματος, όπως προβλέπει το 

Σύνταγμα (άρθρ. 5 παρ. 2), που θεσπίζει την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της 

ελευθερίας των Ελλήνων πολιτών, χωρίς διάκριση φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών 

πεποιθήσεων. 
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● Η κατάσταση των προσφύγων τώρα μπορεί να περιγράφει και ως 

νομική ομηρία. Θέλουμε οι πρόσφυγες να καταγραφούν, να τους δοθεί η ευκαιρία 

να νομιμοποιηθούν, να τους δοθεί το δικαίωμα να πάνε όπου θέλουν, να τους δοθεί 

η ευκαιρία να ενταχθούν στην κοινωνία. 

● Τα τέκνα των προσφύγων («πρόσφυγες δεύτερης γενιάς») πρέπει να έχουν 

δικαίωμα στην ιθαγένεια. Ειδικά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην 

Ελλάδα και τα οποία έχουν περάσει από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Υποσημείωση 

Το κείμενο αυτό αποτελεί μία καταγραφή των κατευθυντήριων ιδεών του Βολτ στο θέμα 

και περιλαμβάνει ενδεικτικές, μη εξαντλητικές, προτάσεις πολιτικής. Το κείμενο βρίσκεται 

υπό διαβούλευση κατά τον προσυνεδριακό διάλογο του 1ου συνεδρίου του Βολτ. Μετά την 

επικύρωση του τελικού κειμένου από το συνέδριο, θα αποτελέσει πλοηγό για τη χάραξη των 

πολιτικών του Βολτ. 

 


