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Σχολικό έτος 2016-2017 
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Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται οι θεμελιώδεις αξίες της 

ΕΕ, ο σεβασμός για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η 

δημοκρατία, η ανεκτικότητα, η ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων αυτών 

που ανήκουν στις μειονότητες. 

 To IncludU στοχεύει να  

•  εξοικειώσει τους μαθητές με τις αξίες  αυτές 

• ενημερώσει  τους μαθητές   σχετικά με ζητήματα όπως  η 

μεταναστευτική κρίση, η οικονομική κρίση και οι 

κοινωνικές ανισότητες. 
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Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
11-03-2017 

Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης 
10-03-2017 
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Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

11-03-2017 

Η ομάδα IncludU και το 4ο ΓΕΛ Κορυδαλλού  
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I. Προκλήσεις και Προβλήματα  για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

II. Θεμελιώδεις αξίες και στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

III.  Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Ένωση 
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 Τρομοκρατία  

 Εξάπλωση των όπλων 

μαζικής καταστροφής  

 Πόλεμοι  

 Οργανωμένο έγκλημα  

 Λαθρομετανάστευση 

 Κλιματικές αλλαγές 
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 Οικονομική κρίση  

 Μετανάστευση  

 Προσφυγική κρίση 

 Ξενοφοβία και ρατσισμός 

 Άνοδος ακροδεξιών κομμάτων  

 Διαχείριση της μετανάστευσης 

&του προσφυγικού ζητήματος  
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• Εξεύρεση εργασίας  

• Οικογενειακή επανένωση  

 

• Συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα   

     εθελοντισμού  

•  Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

• Σπουδές, έρευνα 
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Σύμφωνα με τον ΟΗΕ το 2016 ήταν η χρονιά κατά την οποία 
περισσότεροι από 5.000 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους 
στη θάλασσα ή αγνοούνται 
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Οι πλέον τραγικές φιγούρες μέσα στη δίνη  

της μαζικής μετανάστευσης  
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 Οι μετανάστες πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις 

όπως:  

• να διαθέτουν     έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, ασφάλιση ασθενείας   

                              αν είναι ανήλικοι, γονική άδεια 

                              τα οικονομικά μέσα για τη συντήρησή τους                                

• να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας υποδοχής 

 Χορήγηση από τα κράτη μέλη στους μετανάστες αυτούς 

• άδεια διαμονής  

• και ορισμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα των σπουδαστών να 

εργάζονται για να καλύπτουν μέρος των εξόδων τους 

 Καταπολέμηση  της  παράνομης μετανάστευσης 

• επαναπατρισμός παράνομων μεταναστών 

• στόχευση των δικτύων εμπορίας ανθρώπων και παράνομης 

διακίνησης μεταναστών. 
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 Παροχή ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας 

• Διάθεση περισσοτέρων από 10 δισ. ευρώ για την κάλυψη 

βασικών αναγκών των προσφύγων  τα έτη 2015-2016:        

χρηματοδότηση έργων για την αντιμετώπιση βασικών αναγκών 

των 50.000 προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενούνται στην 

Ελλάδα από το Μάιο του 2016. 

• Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες εκτός ΕΕ, όπως η 

Τουρκία, ο Λίβανος, η Ιορδανία.  

 Άσυλο 
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 Διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα  

• Τριπλασιασμός της χρηματοδότησης για τη θαλάσσια περιπολία των 

μεταναστευτικών διαδρομών στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο,   

διάσωση περισσότερων από 252.000 ανθρώπων το 2015 

 

 Προστασία των συνόρων της ΕΕ 

• Μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων με μία νέα 

συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή,  

• Δημιουργία νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της Παράνομης Διακίνησης 

Μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 

με στόχο την  καταπολέμηση  της λαθραίας διακίνησης ανθρώπων, την 

εξάρθρωση  των εγκληματικών δικτύων εμπορίας ανθρώπων  και την 

παροχή ασφαλών τρόπων νόμιμης εισόδου στην ΕΕ.  
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 Κατάρτιση κοινού ευρωπαϊκού καταλόγου ασφαλών χωρών 

καταγωγής προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης των 

αιτήσεων ασύλου 

 

 

 Μέτρα για των προστασία των γυναικών προσφύγων 

 

 

 Ένταξη των  προσφυγόπουλων σε δομές εκπαίδευσης 
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η ελευθερία  

η δημοκρατία  

η ισότητα   

Το κράτος δικαίου 

Η δικαιοσύνη  

Η ασφάλεια 
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ο σεβασμός των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

 πλουραλισμός 

η αλληλεγγύη  

η ανεκτικότητα  

η απαγόρευση των διακρίσεων  
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Ουδετερότητα : Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει να ευνοεί 

οποιαδήποτε πλευρά σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης ή άλλης 

μορφής διένεξης.  

 

Αμεροληψία: Παροχή  ανθρωπιστικής βοήθειας αποκλειστικά 

με βάση τις ανάγκες, χωρίς κανενός είδους διακρίσεις μεταξύ ή 

εντός των πληγέντων πληθυσμών.  

 

 Ανεξαρτησία: Οι στόχοι της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι 

ανεξάρτητοι από πολιτικές, οικονομικές, στρατιωτικές ή άλλες 

επιρροές: μοναδικός σκοπός είναι η ανακούφιση και η 

αποτροπή του ανθρώπινου πόνου 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η ανθρωπιστική βοήθεια σε μια ματιά 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
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Οι κύριοι στόχοι της Ένωσης : 

η προαγωγή της ειρήνης,     

των αξιών της και  

της ευημερίας των λαών της. 

    Επιμέρους στόχοι: 

• η προώθηση της επιστημονικής & τεχνικής 

προόδου  

• η πολιτισμική & γλωσσική πολυμορφία  

• το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο 

• η βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη 

• η ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου 

• η προστασία & ανάπτυξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Ευρώπης  
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Αξιοπρέπεια Ελευθερίες Ισότητα 

Αλληλεγγύη Δικαιώματα των πολιτών Δικαιοσύνη 
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 Αρχή της μη απέλασης & απαγόρευση 

κάθε είδους διακρίσεων (άρθρα 18,19,21) 

 Ελευθερία σκέψης & έκφρασης  

 Προστασία της ιδιωτικής ζωής &  

     των προσωπικών δεδομένων 

 Πολιτιστική, θρησκευτική  

    & γλωσσική πολυμορφία 

 Ισότητα έναντι του νόμου 

 Πολιτικό άσυλο 

 Κοινωνικά δικαιώματα  
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 Ελεύθερη διακίνηση προσώπων 

 Ελεύθερη διακίνηση αγαθών 

 Ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών 

  Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων 
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 Ελεύθερη κυκλοφορία , εργασία και διαμονή σε 
ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. 

 Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι  

 Διπλωματική και προξενική προστασία  

  Δικαίωμα αναφοράς και προσφυγής στον 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή 
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