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Σημείωμα καθοδήγησης: 
Νιγηρία 
 

Στο παρόν σημείωμα καθοδήγησης συνοψίζονται τα συμπεράσματα της κοινής ανάλυσης 
σχετικά με τη Νιγηρία, σε συνδυασμό με την οποία θα πρέπει να διαβάζεται. Ο πλήρης 
«Οδηγός χώρας: Νιγηρία» είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση 
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021. 

Ο οδηγός χώρας αποτυπώνει την κοινή εκτίμηση της κατάστασης στη χώρα καταγωγής 
όπως διατυπώθηκε από ανώτατους αξιωματούχους των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΔΕΕ). 

Ο παρών οδηγός δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τα κράτη μέλη από την υποχρέωση 
να εξετάζουν σε ατομική βάση, αντικειμενικά και αμερόληπτα κάθε αίτηση διεθνούς 
προστασίας. Κάθε απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται βάσει των ατομικών περιστάσεων 
του αιτούντος άσυλο και της κατάστασης στη Νιγηρία κατά τον χρόνο λήψης της 
απόφασης, σύμφωνα με συγκεκριμένες και ακριβείς πληροφορίες για τη χώρα οι οποίες 
προέρχονται από διάφορες σχετικές πηγές (άρθρο 10 της οδηγίας για τις διαδικασίες 
ασύλου). 

Η καθοδήγηση που παρέχεται στο παρόν έγγραφο δεν έχει εξαντλητικό χαρακτήρα. 

 

Επικαιροποίηση: Οκτώβριος 2021 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021
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Εισαγωγή 
Γιατί συντάχθηκε ο παρών οδηγός χώρας; 

Ο οδηγός χώρας προορίζεται για χρήση ως εργαλείο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και 
τους φορείς λήψεως αποφάσεων στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ). 
Στόχος του είναι να συνδράμει στην εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται 
από αιτούντες άσυλο καταγόμενους από τη Νιγηρία, και να συμβάλει στη σύγκλιση των πρακτικών 
λήψης αποφάσεων που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη. 

Στις 21 Απριλίου 2016, το Συμβούλιο συμφώνησε για τη δημιουργία δικτύου πολιτικής ανωτέρου 
επιπέδου, με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, υπό τον συντονισμό της EASO, με καθήκον τη 
διενέργεια κοινής εκτίμησης και ερμηνείας της κατάστασης στις κύριες χώρες καταγωγής. 0F0F0F

1 Το 
δίκτυο υποστηρίζει την ανάπτυξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ βάσει κοινών πληροφοριών για τις χώρες 
καταγωγής (ΠΧΚ), παρέχοντας κοινή ερμηνεία των πληροφοριών αυτών, λαμβανομένων υπόψη των 
σχετικών διατάξεων του κεκτημένου στον τομέα του ασύλου, καθώς και του περιεχομένου του 
υλικού κατάρτισης και των πρακτικών οδηγών της EASO, όπου ενδείκνυται. Η ανάπτυξη κοινής 
ανάλυσης και σημειωμάτων καθοδήγησης συμπεριλήφθηκε επίσης ως βασικός τομέας στη νέα 
εντολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο (EUAA).1F1F1F

2
 

 

Τι περιλαμβάνεται στο σημείωμα καθοδήγησης; 
 

Το σημείωμα καθοδήγησης συνοψίζει τα 
συμπεράσματα της κοινής ανάλυσης σε 
απλοποιημένη εύχρηστη μορφή, παρέχοντας 
πρακτική καθοδήγηση για την ανάλυση των 
ατομικών περιπτώσεων. Αποτελεί τη «συνοπτική 
παρουσίαση» του πλήρους εγγράφου «Οδηγός 
χώρας: Νιγηρία». 

Στο πλήρες έγγραφο «Οδηγός χώρας: Νιγηρία», 
θα βρείτε επίσης ένα δεύτερο, πιο αναλυτικό 
μέρος – την κοινή ανάλυση. Η κοινή ανάλυση 
καθορίζει τα συναφή στοιχεία σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, τη νομολογία και την οριζόντια 
καθοδήγηση, συνοψίζει τη σχετική θεμελίωση 
σύμφωνα με τις διαθέσιμες ΠΧΚ, και αναλύει 
αντιστοίχως την κατάσταση που επικρατεί στην 
εν λόγω χώρα καταγωγής. 

 
1Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αποτελέσματα της 3461ης συνόδου του Συμβουλίου, 21 Απριλίου 2016, 
8065/16, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf. 

2Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010, 
4 Μαΐου 2016, COM/2016/0271 τελικό - 2016/0131 (COD), διαθέσιμη στη διεύθυνση https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0271. 

04 

03 

02 

01 

Συμπεράσματα και 
καθοδήγηση 

Ανάλυση 

Περίληψη των βασικών 
ΠΧΚ 

Νομοθεσία, νομολογία 
και οριζόντια καθοδήγηση 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021
http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0271
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Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας επικαιροποίησης; 

Η παρούσα έκδοση του οδηγού επικαιροποιεί και αντικαθιστά το σημείωμα 
καθοδήγησης του εγγράφου «Οδηγός χώρας: Νιγηρία» (Φεβρουάριος 2019). 

Η παρούσα επικαιροποίηση εστιάζει κυρίως στο κεφάλαιο της επικουρικής προστασίας 
και, ειδικότερα, στο άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ, καθώς και στο προφίλ των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του εξαναγκασμού σε πορνεία. 
Επιπροσθέτως, στις περισσότερες ενότητες του εγγράφου έχουν προστεθεί μικρές 
αλλαγές. 

Οι εν λόγω αλλαγές αποτυπώνουν τις διαθέσιμες επικαιροποιημένες πληροφορίες 
σχετικά με τη χώρα καταγωγής ή/και την πρόσφατη οριζόντια καθοδήγηση, ώστε το 
έγγραφο «Οδηγός χώρας: Νιγηρία» να εναρμονίζεται με άλλα διαθέσιμα έγγραφα 
καθοδήγησης χωρών. 

Είναι δεσμευτικός ο παρών οδηγός; 

Το σημείωμα καθοδήγησης δεν είναι δεσμευτικό. Ωστόσο, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητάς 
τους να αποφασίζουν επί των επιμέρους αιτήσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τον οδηγό χώρας, όταν εξετάζουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας. 

Ποιοι συμμετείχαν στην κατάρτιση του παρόντος οδηγού χώρας; 

Το παρόν έγγραφο είναι το αποτέλεσμα της κοινής εκτίμησης του Δικτύου καθοδήγησης για τις 

χώρες καταγωγής, του οποίου το έργο υποστηρίχθηκε από ομάδα σύνταξης αποτελούμενη από 

επιλεγμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και από την EASO. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στη διαδικασία 

αυτή υπήρξε πολύτιμη. 

Το σημείωμα καθοδήγησης, συνοδευόμενο από την κοινή ανάλυση, οριστικοποιήθηκε από το 
Δίκτυο καθοδήγησης για τις χώρες καταγωγής τον Σεπτέμβριο 2021 και εγκρίθηκε από το διοικητικό 
συμβούλιο της EASO τον Οκτώβριο 2021. 

Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο; 

Σε ό,τι αφορά το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο, η κοινή ανάλυση και το σημείωμα καθοδήγησης: 
βασίζονται στις διατάξεις της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 2F2F2F2F2F2F

3 και της οδηγίας για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου (ΟΑ)3F3F3F3F3F3F

4, καθώς και στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

3 Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, Σύμβαση του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και 
Πρωτόκολλο του 1967 για τη νομική κατάσταση των προσφύγων. 

4 Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις 
απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για 
ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο 

της παρεχόμενης προστασίας. 

https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/04-symvasiprotokollo.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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(ΔΕΕ). Κατά περίπτωση λαμβάνεται επίσης υπόψη η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). 

Ποιος οδηγός λαμβάνεται υπόψη σχετικά με την αναγνώριση προσώπων ως δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας; 

Το πλαίσιο οριζόντιας καθοδήγησης που εφαρμόζεται στην παρούσα ανάλυση βασίζεται κυρίως 
στον ακόλουθο γενικό οδηγό: 

 
Πρακτικός οδηγός της 

EASO: Αναγνώριση 
προσώπων ως 

δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας 

 
Κατευθυντήριες 

γραμμές της EASΟ 
σχετικά με την 

ιδιότητα μέλους 
ιδιαίτερης κοινωνικής 

ομάδας 

 
Πρακτικός οδηγός της 

EASO για την 
εφαρμογή της 
εναλλακτικής 

δυνατότητας εγχώριας 
προστασίας 

 
Πρακτικός οδηγός της 

EASO: Αποκλεισμός 

 

Τα προαναφερόμενα, καθώς και άλλα συναφή πρακτικά εργαλεία της EASO, 
είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://www.easo.europa.eu/practical-tools. 

Λαμβάνονται επίσης υπόψη συναφείς κατευθυντήριες γραμμές της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).4F4F4F

5 

Ποιες πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής χρησιμοποιήθηκαν; 

Τα ειδικά έγγραφα καθοδήγησης χωρών της EASO δεν πρέπει να θεωρούνται αλλά ούτε και να 

χρησιμοποιούνται ή να αναφέρονται ως πηγές ΠΧΚ. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 

βασίζονται σε εκθέσεις ΠΧΚ της EASO και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε άλλες πηγές όπως 

υποδεικνύεται στο έγγραφο. Αντίθετα με τον Οδηγό χώρας, τα εν λόγω έγγραφα συνιστούν πηγές 

ΠΧΚ και μπορούν να υπάρχουν αντίστοιχες παραπομπές σε αυτά. 

Η παρούσα επικαιροποίηση βασίζεται στις ακόλουθες πρόσφατες ΠΧΚ: 

 
5 Το Εγχειρίδιο της UNCHR σχετικά με τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των 
προσφύγων σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το καθεστώς των 
προσφύγων, καθώς και άλλα έγγραφα καθοδήγησης, έγγραφα πολιτικής και συμπεράσματα της εκτελεστικής 
επιτροπής και της μόνιμης επιτροπής της UNHCR είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση 
https://www.refworld.org/rsd.html. 

https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://www.refworld.org/rsd.html
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_EL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-on%20MPSG-EL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-guide-application-IPA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-Exclusion-EL.PDF
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 Έκθεση ΠΧΚ: Νιγηρία- Η κατάσταση 
ασφάλειας (Ιούνιος 2021) 

Έκθεση ΠΧΚ: Νιγηρία – Εμπορία 
ανθρώπων (Μάιος 2021) 

 
Στις υπόλοιπες εκθέσεις που χρησίμευσαν ως βάση για την ανάλυση στο παρόν έγγραφο 
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: 

  

     

  
Έκθεση ΠΧΚ: 

Νιγηρία- 
Επικέντρωση 

στη χώρα 
(Ιούνιος 2017) 

Έκθεση ΠΧΚ: 
Νιγηρία– Η 
κατάσταση 
ασφάλειας 
(Νοέμβριος 

2018) 

Έκθεση ΠΧΚ: 
Νιγηρία – 

Φορείς 
προστασίας 
(Νοέμβριος 

2018) 

Έκθεση ΠΧΚ: 
Νιγηρία – 
Στόχευση 
ατόμων 

(Νοέμβριος 
2018) 

Έκθεση ΠΧΚ: 
Νιγηρία – 
Βασικοί 

κοινωνικοοικον
ομικοί δείκτες 

(Νοέμβριος 
2018) 

 

Για πρόσβαση στις εκθέσεις ΠΧΚ της EASO επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-
information/country-reports. 

Πώς βοηθά η καθοδήγηση χωρών στην αξιολόγηση ατομικών αιτήσεων διεθνούς 
προστασίας; 

Το σημείωμα καθοδήγησης και η κοινή ανάλυση ακολουθούν τα βήματα που ισχύουν για την 
αξιολόγηση μιας ατομικής αίτησης διεθνούς προστασίας. Το έγγραφο εξετάζει τα συναφή στοιχεία 
σύμφωνα με την ΟΑ και παρέχει μια γενική εκτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα 
καταγωγής, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με συναφείς ατομικές περιστάσεις που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. 

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση σε άλλα διαθέσιμα έγγραφα 
καθοδήγησης χωρών, βλ. https://www.easo.europa.eu/country-guidance 

https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports
https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports
https://www.easo.europa.eu/country-guidance
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_04_EASO_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_human_beings.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Country_Focus_Nigeria_June2017.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_ActorsofProtection.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndividuals.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_KeySocioEconomic.pdf
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Σημείωμα καθοδήγησης 

Σημείωμα καθοδήγησης: Νιγηρία 
Στο σημείωμα καθοδήγησης συνοψίζονται τα συμπεράσματα της 
κοινής ανάλυσης, σε συνδυασμό με την οποία θα πρέπει να 
διαβάζεται.  

 

Η κοινή ανάλυση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση 
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021. 

 

  

 

 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021
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Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Τελευταία επικαιροποίηση: Οκτώβριος 2021 

Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται εν γένει ο πληθυσμός ή τμήμα του πληθυσμού μιας χώρας δεν 
συνιστούν συνήθως, αυτοί καθαυτοί, προσωπική απειλή που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως 
σοβαρή βλάβη (αιτιολογική σκέψη 35 της ΟΑ). Γενικότερα, η δίωξη ή η σοβαρή βλάβη πρέπει να 
απορρέει από τη συμπεριφορά κάποιου υπεύθυνου φορέα (άρθρο 6 της ΟΑ). 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΟΑ, στους  φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης συμπεριλαμβάνονται: 

Εικόνα 1. Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 

 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

Ακολουθούν τα συμπεράσματα σχετικά με ορισμένους εκ των φορέων, όπως προκύπτουν από τις 
αιτήσεις διεθνούς προστασίας. Ο κατάλογος των δυνητικών φορέων δίωξης ή σοβαρής βλάβης δεν 
έχει εξαντλητικό χαρακτήρα. 

▪ Οι κρατικές αρχές της Νιγηρίας και άλλοι φορείς που σχετίζονται με αυτές, όπως οι 
Νιγηριανές Ένοπλες Δυνάμεις (NAF), η Κοινή Ομάδα Δράσης των Πολιτών (CJTF), η 
Νιγηριανή Αστυνομία (NPF) και η Ισλαμική Αστυνομία (hisbah) κατηγορούνται ότι 
διαπράττουν ευρύ φάσμα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων παράνομων δολοφονιών, σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης, 
στρατολόγησης και χρήσης παιδιών-στρατιωτών, αυθαίρετης σύλληψης και κράτησης, 
βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης των πολιτών. 

α. το κράτος·
β. ομάδες ή οργανώσεις που 

ελέγχουν το κράτος ή σημαντικό 
μέρος του εδάφους του κράτους·

γ. μη κρατικοί φορείς, εάν μπορεί 
να καταδειχθεί ότι οι φορείς που 

αναφέρονται υπό τα στοιχεία α) και 
β), περιλαμβανομένων των διεθνών 
οργανισμών, δεν είναι σε θέση ή δεν 

επιθυμούν να παράσχουν 
προστασία κατά της δίωξης ή της 

σοβαρής βλάβης, όπως ορίζεται με 
το άρθρο 7 της ΟΑ.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/preliminary-remarks-2
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

▪ Η Μπόκο Χαράμ είναι μια ομάδα Σαλαφιστών Τζιχαντιστών στη Νιγηρία που μάχονται 
για την κατάργηση του κοσμικού κράτους και την επικράτηση ενός ισλαμικού κράτους 
στη χώρα. Η δράση της επικεντρώνεται κυρίως στη Βορειανατολική Νιγηρία, όμως έχει 
επεκτείνει την εμβέλειά της και στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Το 2016, η Μπόκο 
Χαράμ διασπάστηκε στις οργανώσεις «Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’adati wal-Jihad» (JAS) 
και «Ισλαμικό κράτος στη Δυτική Αφρική» (ISWAP). Η JAS χαρακτηρίζεται από τη χρήση 
πιο βίαιων μεθόδων και συνεχίζει να εξαπολύει συστηματικές επιθέσεις, τόσο κατά των 
Μουσουλμάνων όσο και κατά των Χριστιανών. Η οργάνωση ISWAP κατέκρινε τη 
στόχευση Μουσουλμάνων και εστίασε τις επιθέσεις της σε Χριστιανούς και άτομα που 
δεν ασπάζονται τον νόμο της σαρία («άπιστοι), σε στρατιωτικές δομές, κυβερνητικό 
προσωπικό και προσωπικό ασφαλείας, κληρονομικούς ηγεμόνες και αναδόχους. 
Ωστόσο, το 2020, οι επιθέσεις του ISWAP σε βάρος αμάχων, συμπεριλαμβανομένων 
Μουσουλμάνων, αποκάλυψαν μεταστροφή της στάσης του. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

▪ Υπάρχουν διάφορες οργανώσεις μαχητών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του 
Δέλτα του Νίγηρα διεκδικώντας βελτίωση των συνθηκών στην περιοχή και 
διαμαρτυρόμενες κατά της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που οφείλεται στις 
εξορύξεις πετρελαίου. Οι Εκδικητές για το Δέλτα του Νίγηρα (NDA) και το Κίνημα για τη 
Χειραφέτηση του Δέλτα του Νίγηρα (MEND) υπήρξαν ιδιαίτερα δραστήρια κινήματα 
στο παρελθόν. Από τις αρχές του 2018, στις πηγές που έχουμε συμβουλευτεί δεν έχουν 
αναφερθεί μείζονα περιστατικά στα οποία να εμπλέκονται οι οργανώσεις NDA και 
MEND. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

▪ Στη Νοτιοανατολική Νιγηρία δρουν διάφορες ομάδες αυτονομιστών, εκ των οποίων οι 
δύο σημαντικότερες ομάδες επί του παρόντος είναι το Κίνημα για την Ενεργοποίηση 
του Κυρίαρχου Κράτους της Μπιάφρα (MASSOB) και οι Αυτόχθονες της Μπιάφρα 
(IPOB). Αμφότερες οι οργανώσεις επιδίδονται κυρίως σε δράσεις ευαισθητοποίησης, 
διαδηλώσεις και άλλες μη βίαιες συγκεντρώσεις. Από τον Αύγουστο 2020 η βία μεταξύ 
της οργάνωσης IPOB και των νιγηριανών σωμάτων ασφαλείας έχει κλιμακωθεί. Ο 
παραστρατιωτικός βραχίονας της ΙΡΟΒ, ήτοι το Ανατολικό Δίκτυο για την Ασφάλεια 
(ESN), εμπλέκεται σε ένοπλες συγκρούσεις με τις κρατικές δυνάμεις της Νιγηρίας. 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/132-militant-groups-niger-delta
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/12-nigerian-state-and-state-affiliated-actors
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/132-militant-groups-niger-delta
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/131-boko-haram-including-jas-iswap-and-ansaru
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

▪ Μεταξύ των μη κρατικών φορέων δίωξης ή σοβαρής βλάβης οι βοσκοί και οι αγρότες 
που συμμετέχουν σε ένοπλες ομάδες και κοινοτικές πολιτοφυλακές αποκτούν ολοένα 
μεγαλύτερη βαρύτητα. Η σύγκρουση ξεκίνησε με αφορμή τις δυσκολίες πρόσβασης σε 
φυσικούς πόρους, όπως νερό και γη. Επιπλέον, οι μακραίωνες φυλετικές, εθνοτικές, 
θρησκευτικές και κοινοτικές διαφορές συνέχισαν να οδηγούν σε βιαιοπραγίες, με την 
εμπλοκή κοινοτικών πολιτοφυλακών. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

▪ Οι φοιτητικές φατρίες στη Νιγηρία, αποκαλούμενες επίσης «πανεπιστημιακές φατρίες» 
ή «αδελφότητες», έχουν χαρακτηριστικά εγκληματικών συμμοριών με βίαια 
τελετουργικά μύησης και παράνομες δραστηριότητες όπως δολοφονίες, εμπορία 
ανθρώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση, δουλεία, διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο, 
εκβιασμούς, απαγωγές, στρατολόγηση διά της βίας κ.λπ. Δύο από τις πιο γνωστές 
φατρίες είναι ο Μαύρος Άξονας και η Eiye. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

▪ Η εμπορία ανθρώπων στο εσωτερικό της Νιγηρίας και προς άλλες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι 
αφορά τους αιτούντες με καταγωγή από τη Νιγηρία. Οι διακινητές ενδέχεται να 
χρησιμοποιούν δόλο, όπως ψευδείς  προσφορές εργασίας και υποσχέσεις ασφαλούς 
μετάβασης στις χώρες προορισμού, καθώς και μεθόδους χειραγώγησης βάσει 
παραδοσιακών πεποιθήσεων (juju). Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οικογένειες των 
θυμάτων στηρίζουν και ενθαρρύνουν τις πρακτικές εμπορίας ανθρώπων για 
οικονομικούς λόγους. Η εκμετάλλευση μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όπως 
πορνεία ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστική εργασία, 
δουλεία, αφαίρεση οργάνων, κυκλώματα εμπορίας βρεφών κ.ά. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

▪ Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενδέχεται να διαπράττονται και από άλλες 
εγκληματικές ομάδες. Ορισμένες από τις πράξεις αυτές συνίστανται σε αμιγώς 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/133-separatist-movements
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/134-herders-and-farmers-and-communal-militias
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/135-student-cults
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/136-traffickers-and-trafficking-networks
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εγκληματικές δραστηριότητες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν απαγωγές, ένοπλες 
ληστείες, δολοφονίες και βιασμούς. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

▪ Σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλοι μη κρατικοί φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης 
ενδέχεται να είναι η οικογένεια (π.χ. σε περιπτώσεις ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+, γάμων ανηλίκων 
και εξαναγκασμού σε γάμο, ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
(ΑΓΓΟ)), αυτοί που εκτελούν την πρακτική του ΑΓΓΟ κ.ά. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/137-other-criminal-groups
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/138-other-non-state-actors
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Καθεστώς πρόσφυγα 

Τελευταία επικαιροποίηση: Οκτώβριος 2021 

 

Για τον χαρακτηρισμό αιτούντος ως πρόσφυγα θα πρέπει να πληρούνται όλα τα στοιχεία του 
ορισμού του πρόσφυγα σύμφωνα με την ΟΑ: 

άρθρο 2 στοιχείο δ) της ΟΑ 
Ορισμοί 

«πρόσφυγας» , ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία βάσιμου φόβου διώξεως 
λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα, ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν είναι σε θέση ή, 
λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω 
χώρας ή ο ανιθαγενής ο οποίος, ευρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης 
συνήθους διαμονής του για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους, δεν είναι σε θέση ή, 
λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν και στον οποίο δεν έχει 
εφαρμογή το άρθρο 12 [αποκλεισμός]· 

Στο άρθρο 9 της ΟΑ περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να εκτιμάται η «δίωξη». 

Στο άρθρο 10 της ΟΑ παρατίθεται περαιτέρω διευκρίνιση των διαφόρων λόγων δίωξης (φυλή, 
θρησκεία, ιθαγένεια, πολιτικές πεποιθήσεις, ή ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας). 
Προκειμένου ο αιτών να πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί πρόσφυγας, θα πρέπει να 
διαπιστώνεται η ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ των λόγων αυτών και της δίωξης ή της απουσίας 
προστασίας. 

Στη συνέχεια παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με συγκεκριμένα προφίλ αιτούντων, βάσει των 
προσωπικών χαρακτηριστικών τους ή των σχέσεών τους με ορισμένη ομάδα (π.χ. πολιτική, 
εθνοτική, θρησκευτική). 

Για κάθε αίτηση απαιτείται εξατομικευμένη αξιολόγηση. Σε αυτή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι ατομικές περιστάσεις του αιτούντος και οι σχετικές πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής. Οι 
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση αυτή είναι ενδεικτικά οι εξής: 

• η περιοχή καταγωγής5F5F5F

6 του αιτούντος και η παρουσία εκεί του δυνητικού υπεύθυνου φορέα 
δίωξης καθώς και η ικανότητά του να στοχοποιήσει κάποιο άτομο· 

• η φύση των ενεργειών του αιτούντος (κατά πόσον εκλαμβάνονται αρνητικά ή/και κατά 
πόσον άτομα που προβαίνουν σε ανάλογες πράξεις θεωρούνται στόχος προτεραιότητας 
από τον φορέα δίωξης)· 

 
6η ανάγκη για προστασία αξιολογείται αρχικά σε σχέση με την περιοχή καταγωγής του αιτούντος στη χώρα 
καταγωγής του. Η «περιοχή καταγωγής» εντός της χώρας καταγωγής προσδιορίζεται βάσει της έντασης των 
δεσμών του αιτούντος με συγκεκριμένη περιοχή στην εν λόγω χώρα. Η περιοχή καταγωγής μπορεί να είναι η 
περιοχή στην οποία γεννήθηκε ή ανατράφηκε ο αιτών ή άλλη περιοχή στην οποία εγκαταστάθηκε και έζησε ο 
αιτών και με την οποία διατηρεί, επομένως, στενούς δεσμούς. 

§ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
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• η αναγνωρισιμότητα του αιτούντος (ήτοι πόσο πιθανόν είναι ο αιτών να είναι γνωστός στον 
δυνητικό υπεύθυνο φορέα δίωξης ή να μπορεί να ταυτοποιηθεί από αυτόν)· επισημαίνεται, 
ωστόσο, ότι ο υπεύθυνος φορέας δίωξης δεν χρειάζεται να γνωρίζει προσωπικά τον 
αιτούντα, εφόσον υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξης. 

• οι πόροι τους οποίους έχει στη διάθεσή του ο αιτών ώστε να αποφύγει τη δίωξη (π.χ. σχέση 
με ισχυρά πρόσωπα)· 

• κ.λπ. 

Το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη υποστεί δίωξη ή άμεσες απειλές τέτοιας δίωξης αποτελεί σοβαρή 
ένδειξη ότι είναι βάσιμος ο φόβος του αιτούντος, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να 
πιστεύει κανείς ότι η εν λόγω δίωξη δεν θα επαναληφθεί (άρθρο 4 παράγραφος 4 της ΟΑ). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

Καθοδήγηση σχετικά με συγκεκριμένα προφίλ όσον αφορά την αναγνώριση 
του καθεστώτος πρόσφυγα 

Τελευταία επικαιροποίηση: Οκτώβριος 2021 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται ορισμένα από τα προφίλ Νιγηριανών αιτούντων, όπως 

προκύπτουν από τον όγκο υποθέσεων που έχουν εξετάσει τα κράτη μέλη της ΕΕ. Διατυπώνονται 

γενικά συμπεράσματα όσον αφορά τα προφίλ και παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τις πρόσθετες 

περιστάσεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξατομικευμένη εκτίμηση. 

Επισημαίνεται ότι ορισμένα προφίλ χωρίζονται σε ειδικότερα προφίλ, με διαφορετικά 

συμπεράσματα όσον αφορά την ανάλυση κινδύνου ή/και τον σύνδεσμο με τον λόγο δίωξης. Για 

λόγους ευκολίας, παρέχονται πάντα ο αντίστοιχος αριθμός του προφίλ και ένας σύνδεσμος προς 

την αντίστοιχη ενότητα της κοινής ανάλυσης. 

Τα συμπεράσματα σχετικά με κάθε προφίλ θα πρέπει να εξετάζονται με την επιφύλαξη της 
αξιολόγησης της αξιοπιστίας των ισχυρισμών του αιτούντος. 

Κατά την ανάγνωση του παρακάτω πίνακα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα: 

• Ένας αιτών μπορεί να υπάγεται σε περισσότερα του ενός προφίλ τα οποία 
περιλαμβάνονται στο παρόν σημείωμα καθοδήγησης. Οι ανάγκες προστασίας που 
συνδέονται με όλες αυτές τις περιστάσεις θα πρέπει να εξετάζονται πλήρως. 

• Οι παράγραφοι της ανάλυσης κινδύνου επικεντρώνονται στον βαθμό του κινδύνου 
και σε ορισμένες από τις συναφείς περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο. 
Περαιτέρω καθοδήγηση αναφορικά με τον χαρακτηρισμό των πράξεων ως πράξεων 
δίωξης διατίθεται στις αντίστοιχες ενότητες της κοινής ανάλυσης. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/general-remarks-4
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• Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα συμπεράσματα όσον αφορά τα διάφορα 
προφίλ και τα ειδικότερα προφίλ με στόχο την παροχή ενός πρακτικού εργαλείου 
στους χειριστές υποθέσεων. Παρότι παρέχονται παραδείγματα σε σχέση με ειδικότερα 
προφίλ με διαφοροποιημένο κίνδυνο και σε διαφοροποιημένες περιστάσεις που θα 
μπορούσαν να αυξήσουν ή να μειώσουν τον κίνδυνο, αυτά τα παραδείγματα δεν 
είναι εξαντλητικά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη υπό το πρίσμα όλων των 
περιστάσεων της εκάστοτε περίπτωσης. 

• Πρόσωπα τα οποία ενέπιπταν σε ορισμένο προφίλ στο παρελθόν ή μέλη της 
οικογένειας ατόμου που εμπίπτει σε ορισμένο προφίλ ενδέχεται να έχουν ανάγκες 
προστασίας παρόμοιες με εκείνες που περιγράφονται για το αντίστοιχο προφίλ. Αυτό 
δεν αναφέρεται ρητώς στον παρακάτω πίνακα, αλλά θα πρέπει ωστόσο να 
λαμβάνεται υπόψη στην εξατομικευμένη αξιολόγηση. 

• Οι παράγραφοι σχετικά με τον δυνητικό σύνδεσμο υποδεικνύουν μια πιθανή σύνδεση 
με τους λόγους δίωξης όπως παρατίθενται στο άρθρο 10 της ΟΑ. Στις ενότητες της 
κοινής ανάλυσης παρέχεται περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με το εάν η ύπαρξη 
συνδέσμου με λόγο δίωξης είναι πολύ πιθανή ή δύναται να τεκμηριωθεί βάσει των 
ατομικών περιστάσεων του αιτούντος. 

• Για ορισμένα προφίλ, η σύνδεση ενδέχεται να εντοπίζεται επίσης μεταξύ της 
απουσίας προστασίας κατά της δίωξης και ενός ή περισσότερων λόγων που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 της ΟΑ (άρθρο 9 παράγραφος 3 της ΟΑ). 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
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2.1 Άτομα που 

στοχοποιούνται από 

την Μπόκο Χαράμ  

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Στο συγκεκριμένο προφίλ εμπίπτουν οι παρακάτω ομάδες: 

α. άτομα που θεωρούνται υποστηρικτές της κυβέρνησης 
β. Χριστιανοί 
γ. άτομα που θεωρούνται «άπιστοι», 

συμπεριλαμβανομένων όσων απορρίπτουν την αυστηρή 
ερμηνεία της σαρία που εφαρμόζουν οι εξτρεμιστές 

δ. δημοσιογράφοι 
ε. δάσκαλοι και άλλοι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση 
στ. εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και σε ανθρωπιστικές 

οργανώσεις 
ζ. Εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα (ΕΕΑ) 

Ανάλυση κινδύνου: Βάσιμος φόβος δίωξης τεκμηριώνεται εν 

γένει σε περιοχές όπου η οργάνωση διαθέτει επιχειρησιακή 

ικανότητα. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές ή/και 

θρησκευτικές πεποιθήσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.2 Άτομα που 

(θεωρούνται ότι) είναι 

μέλη ή υποστηρικτές 

της Μπόκο Χαράμ 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Τεκμηριώνεται εν γένει βάσιμος φόβος 

δίωξης. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

* Οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται με 

το συγκεκριμένο προφίλ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/21-individuals-targeted-boko-haram-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/22-perceived-boko-haram-members-or-supporters
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/22-perceived-boko-haram-members-or-supporters
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2.3 Μέλη κινημάτων 

αυτονομιστών και 

άτομα που θεωρούνται 

υποστηρικτές τους 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που 

εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 

απαιτείται για τη θεμελίωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι 

περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά 

οι ακόλουθες: 

o το επίπεδο και η φύση εμπλοκής 

o η αναγνωρισιμότητα του αιτούντος (π.χ. άτομα που 

έχουν υψηλό προφίλ, παλαιότερη σύλληψη, εμφάνιση 

στα μέσα ενημέρωσης) 

o η συμμετοχή σε συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις 

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

* Οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται με 

το συγκεκριμένο προφίλ.. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/23-members-separatist-movements-and-individuals-perceived-supporting-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/23-members-separatist-movements-and-individuals-perceived-supporting-0
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2.4 Μέλη ομάδων 

μαχητών στο Δέλτα του 

Νίγηρα και άτομα που 

θεωρούνται 

υποστηρικτές τους 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Η ποινική δίωξη καθεαυτή δεν ισοδυναμεί 

με δίωξη. Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 

θεμελίωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

o το επίπεδο εμπλοκής στην οργάνωση μαχητών 

o οι δραστηριότητες του αιτούντος 

o κ.λπ. 

 

Πρώην μέλη των ομάδων μαχητών που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης (DDR) 

δεν έχουν εν γένει βάσιμο φόβο δίωξης συνδεόμενο με την 

πρότερη δράση τους. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

* Οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται με 

το συγκεκριμένο προφίλ.. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/24-members-militant-groups-niger-delta-and-individuals-perceived-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/24-members-militant-groups-niger-delta-and-individuals-perceived-0
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2.5 Μέλη και 

(θεωρούμενοι) 

υποστηρικτές 

πολιτικών κομμάτων 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που 

εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 

απαιτείται για τη θεμελίωση  βάσιμου φόβου δίωξης. Οι 

περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά 

οι ακόλουθες: 

o το επίπεδο πολιτικής δράσης 

o η συμμετοχή σε εκλογές με την ιδιότητα του υποψηφίου  

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.6 Άτομα που 

εμπλέκονται σε 

συγκρούσεις μεταξύ 

βοσκών και αγροτών ή 

που επηρεάζονται από 

αυτές 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που 

εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 

απαιτείται για τη θεμελίωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι 

περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά 

οι ακόλουθες: 

o η περιοχή καταγωγής του αιτούντος 

o ο βαθμός συμμετοχής σε ένοπλες ομάδες 

o η κατοχή γης ή ζώων 

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: φυλή (εθνοτική καταγωγή, καταγωγή) 

ή/και θρησκεία. 

* Οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται με 
το συγκεκριμένο προφίλ.. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/25-members-and-perceived-supporters-political-parties-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/26-individuals-involved-and-affected-conflicts-between-herders-and-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/25-members-and-perceived-supporters-political-parties-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/26-individuals-involved-and-affected-conflicts-between-herders-and-0
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2.7 Ακτιβιστές για τα 

ανθρώπινα 

δικαιώματα, 

διαδηλωτές, μπλόγκερ, 

δημοσιογράφοι και 

άλλοι εργαζόμενοι στα 

μέσα ενημέρωσης 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που 

εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 

απαιτείται για τη θεμελίωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι 

περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά 

οι ακόλουθες: 

o ο τόπος εργασίας 

o η φύση των δραστηριοτήτων (π.χ. όσοι εργάζονται με 

κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+ ενδέχεται να διατρέχουν ιδιαίτερο 

κίνδυνο) 

o η προβολή των δραστηριοτήτων και το δημόσιο προφίλ 

o το φύλο 

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. Σε 

περίπτωση στόχευσης από την Μπόκο Χαράμ, η δίωξη ενδέχεται 

επίσης να οφείλεται σε θρησκευτικούς λόγους. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/27-human-rights-activists-bloggers-journalists-and-other-media-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/27-human-rights-activists-bloggers-journalists-and-other-media-0
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2.8 Χριστιανικές και 

μουσουλμανικές 

μειονότητες σε 

συγκεκριμένες 

περιοχές 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που 

εμπίπτουν στα συγκεκριμένα προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 

απαιτείται για τη θεμελίωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι 

περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά 

οι ακόλουθες: 

o η περιοχή καταγωγής 

o το φύλο 

o σε περίπτωση μειονότητας Σιιτών - συμμετοχή στο 

Ισλαμικό Κίνημα της Νιγηρίας (ΙΜΝ) 

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: θρησκεία. Σε περίπτωση μειονότητας 

Σιιτών, η δίωξη μπορεί επίσης να οφείλεται σε (αποδιδόμενες) 

πολιτικές πεποιθήσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/28-christian-and-muslim-minorities-specific-areas-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/28-christian-and-muslim-minorities-specific-areas-0
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2.9 Άτομα 

κατηγορούμενα για 

μαγεία 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που 

εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 

απαιτείται για τη θεμελίωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι 

περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά 

οι ακόλουθες: 

o η περιοχή καταγωγής 

o το φύλο 

o η ηλικία (τα παιδιά και οι ηλικιωμένες γυναίκες 

διατρέχουν συνήθως μεγαλύτερο κίνδυνο) 

o συναφή γεγονότα στην τοπική κοινότητα (π.χ. θάνατος 

παιδιού, αποβολή εγκύου) 

o εμφανείς αναπηρίες 

o «ασυνήθιστες» συμπεριφορές ή χαρακτηριστικά (π.χ. 

μεσοφυλικά άτομα) 

o η οικογενειακή κατάσταση (π.χ. χήρα, ορφανό) 

o αγονιμότητα 

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: θρησκεία ή/και ιδιότητα μέλους 

ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/29-individuals-accused-witchcraft
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/29-individuals-accused-witchcraft
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2.10 Άτομα με 

αλμπινισμό 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που 

εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 

απαιτείται για τη θεμελίωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι 

περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά 

οι ακόλουθες: 

o η αντίληψη της τοπικής κοινότητας 

o η αντίληψη της οικογένειας 

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 

ομάδας. Στην περίπτωση ατόμων με αλμπινισμό  που 

κατηγορούνται για μαγεία, βλ. ενότητα 2.9 Άτομα 

κατηγορούμενα για μαγεία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.11 Άτομα υπό την 

απειλή τελετουργικού 

φόνου 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 

Ανάλυση κινδύνου: Ο κίνδυνος για το συγκεκριμένο προφίλ 

αιτούντος δεν θεωρείται συνήθως ευλόγως πιθανός. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει 

σύνδεσμος 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/210-individuals-albinism
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/211-individuals-fearing-ritual-killing
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/210-individuals-albinism
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/211-individuals-fearing-ritual-killing
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2.12 Άτομα που 

αρνούνται αρχηγικές 

θέσεις 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με 

ενέργειες που θα ισοδυναμούσαν με δίωξη. 

Δυνητικός σύνδεσμος: στην εξαιρετική περίπτωση στην οποία θα 

τεκμηριωνόταν βάσιμος φόβος δίωξης, (αποδιδόμενες) πολιτικές 

πεποιθήσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.13 Άτομα που 

στοχοποιούνται από 

φοιτητικές φατρίες 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που 

εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 

απαιτείται για τη θεμελίωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι 

περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά 

οι ακόλουθες: 

o ιδιότητα μέλους φατρίας στο παρελθόν 

o (αποδιδόμενη) πρόθεση του αιτούντος να αποκαλύψει 

τα μυστικά της φατρίας 

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει 

σύνδεσμος. Σχετικά με την πρακτική των φατριών να 

βιαιοπραγούν εις βάρος πολιτικών αντιπάλων, βλ. ενότητα 2.5 

Μέλη και (θεωρούμενοι) υποστηρικτές πολιτικών κομμάτων. 

* Οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται με 

το συγκεκριμένο προφίλ.. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/212-individuals-refusing-chieftaincy-titles
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/213-individuals-targeted-student-cults
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/212-individuals-refusing-chieftaincy-titles
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/213-individuals-targeted-student-cults
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2.14 Άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 

Ανάλυση κινδύνου: Τεκμηριώνεται εν γένει βάσιμος φόβος 

δίωξης. 

Δυνητικός σύνδεσμος: ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 

ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/214-lgbtiq-persons
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/214-lgbtiq-persons
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2.15 Θύματα εμπορίας 

ανθρώπων, 

συμπεριλαμβανομένου 

του εξαναγκασμού σε 

πορνεία 

Τελευταία επικαιροποίηση: Οκτώβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που 

εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 

απαιτείται για τη θεμελίωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι 

περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά 

οι ακόλουθες: 

o το ποσό της «οφειλής» προς τους διακινητές 

o η ενδεχόμενη κατάθεση του αιτούντος ενάντια στους 

διακινητές 

o το επίπεδο ισχύος/ικανοτήτων των διακινητών 

o η γνώση των διακινητών σχετικά με την οικογένεια και το 

παρελθόν των θυμάτων 

o η ηλικία 

o η οικογενειακή κατάσταση (π.χ. ορφανό, άγαμη γυναίκα) 

o το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και τα οικονομικά 

μέσα 

o το επίπεδο εκπαίδευσης· 

o η διαθεσιμότητα δικτύου υποστήριξης (οικογένεια ή 

τρίτοι) ή η εμπλοκή της οικογένειας στην υπόθεση 

εμπορίας 

o η αντίληψη της τοπικής κοινότητας 

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 

ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/215-victims-human-trafficking-including-forced-prostitution
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/215-victims-human-trafficking-including-forced-prostitution
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2.16 Γυναίκες και 

κορίτσια 

Οι διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
στη Νιγηρία συχνά διασυνδέονται σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ 
τούτου, οι ακόλουθες υποενότητες θα πρέπει να διαβάζονται 
συνδυαστικά. 

2.16.1 Βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών: γενική 

επισκόπηση 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες και όλα 

τα κορίτσια το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 

θεμελίωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

o η περιοχή καταγωγής 

o η ηλικία 

o η ιδιότητα εσωτερικά εκτοπισμένου ατόμου που 

διαμένει σε καταυλισμό 

o η οικογενειακή κατάσταση 

o η κοινωνικοοικονομική κατάσταση 

o το επίπεδο εκπαίδευσης 

o η ύπαρξη δικτύου υποστήριξης (οικογένεια ή άλλο) 

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: διάφοροι λόγοι όπως προβλέπονται στο 

άρθρο 10 της ΟΑ, εξαρτώμενοι από τις ειδικές περιστάσεις του 

αιτούντος, για παράδειγμα, η ιδιότητα μέλους σε ιδιαίτερη 

κοινωνική ομάδα. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.16.2 Βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών από την 

Μπόκο Χαράμ και μεταχείριση μετά από βιαιοπραγίες 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες και όλα 

τα κορίτσια το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 

θεμελίωση βάσιμου φόβου δίωξης σε σχέση με βία ασκούμενη 

από την Μπόκο Χαράμ. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον 

κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/2161-violence-against-women-and-girls-overview
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/2161-violence-against-women-and-girls-overview
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o η περιοχή καταγωγής (κυρίως όπου δραστηριοποιείται η 

Μπόκο Χαράμ) 

o η ηλικία 

o η οικογενειακή κατάσταση (π.χ. μόνη μητέρα) 

o τυχόν ιστορικό κακοποίησης 

o αντιλήψεις οικογένειας/κοινωνίας, δίκτυο υποστήριξης 

(οικογένεια ή άλλο) 

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις, 

θρησκεία, ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.16.3 ΑΓΓΟ 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες και όλα 

τα κορίτσια το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 

θεμελίωση βάσιμου φόβου δίωξης σε σχέση με πρακτικές ΑΓΓΟ. 

Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι 

ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

o η εθνοτική ομάδα 

o οι οικογενειακές παραδόσεις 

o οι απόψεις των γονέων/της μητέρας σχετικά με την εν 

λόγω πρακτική 

o η ηλικία 

o το επίπεδο εκπαίδευσης·των γονέων/της μητέρας 

o η επικράτηση της πρακτικής στην περιοχή καταγωγής 

(συμπεριλαμβανομένου του αστικού/αγροτικού 

χαρακτήρα της περιοχής) 

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 

ομάδας. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/2162-violence-against-women-and-girls-boko-haram-and-treatment-post
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/2163-female-genital-mutilation-or-cutting-fgmc
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/2162-violence-against-women-and-girls-boko-haram-and-treatment-post
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/2163-female-genital-mutilation-or-cutting-fgmc
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 
στο διαδίκτυο. 

2.16.4 Γάμοι ανηλίκων και εξαναγκασμός σε γάμο 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες και όλα 

τα κορίτσια το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 

θεμελίωση βάσιμου φόβου δίωξης σε σχέση με εξαναγκασμό σε 

γάμο ή γάμο ανηλίκων. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον 

κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

o η επικράτηση της πρακτικής στην περιοχή καταγωγής 

o η εθνοτική ομάδα 

o η θρησκεία 

o η ηλικία 

o το επίπεδο εκπαίδευσης του ατόμου και της οικογένειας 

o η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας 

o οι οικογενειακές παραδόσεις 

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: θρησκεία ή/και ιδιότητα μέλους 

ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/2164-child-marriage-and-forced-marriage
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/2164-child-marriage-and-forced-marriage
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2.17 Παιδιά Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

2.17.1 Βία κατά των παιδιών: γενική επισκόπηση 

Βλ. επίσης το προφίλ 2.16 Γυναίκες και κορίτσια. Η βία 

στρέφεται επίσης κατά των αγοριών. 

2.17.2 Παιδιά εμπλεκόμενα σε φοιτητικές φατρίες 

Βλ. το προφίλ 2.13 Άτομα που στοχοποιούνται από φοιτητικές 

φατρίες. 

2.17.3 Παιδιά κατηγορούμενα για μαγεία 

Βλ. προφίλ 2.9 Άτομα κατηγορούμενα για μαγεία. 

2.17.4 Βία κατά των παιδιών από την Μπόκο Χαράμ 

Βλ. προφίλ 2.1 Άτομα που στοχοποιούνται από την Μπόκο 

Χαράμ ή/και 2.16.1 Βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών 

από την Μπόκο Χαράμ και μεταχείριση μετά από βιαιοπραγίες. 

2.17.5 Παιδιά θεωρούμενα μέλη ή υποστηρικτές της Μπόκο 

Χαράμ 

Βλ. προφίλ 2.2 (Θεωρούμενα) μέλη ή υποστηρικτές της Μπόκο 

Χαράμ. 

2.17.6 Στρατολόγηση παιδιών 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά το 

επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη θεμελίωση βάσιμου 

φόβου δίωξης με τη μορφή στρατολόγησης παιδιών. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

ατομικές περιστάσεις του παιδιού. 

2.17.7 ΑΓΓΟ 

Βλ. προφίλ 2.16 Γυναίκες και κορίτσια. 

2.17.8 Γάμοι ανηλίκων 

Βλ. προφίλ 2.16 Γυναίκες και κορίτσια. 

2.17.9 Εμπορία παιδιών 

Βλ. προφίλ 2.15 Θύματα εμπορίας ανθρώπων, 

συμπεριλαμβανομένου του εξαναγκασμού σε πορνεία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/217-children
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/217-children
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2.18 Άτομα με 

αναπηρία ή σοβαρό 

ιατρικό πρόβλημα, 

συμπεριλαμβανομένων 

προβλημάτων ψυχικής 

υγείας 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που 

εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 

απαιτείται για τη θεμελίωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι 

περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά 

οι ακόλουθες: 

o η φύση και η εμφανής νοητική ή σωματική αναπηρία 

o ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται το άτομο η 

οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος 

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 

ομάδας (στην περίπτωση ατόμων που ζουν με εμφανή νοητική ή 

σωματική αναπηρία). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/218-persons-disabilities-or-severe-medical-issues-including-mental
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/218-persons-disabilities-or-severe-medical-issues-including-mental
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2.19 Άτομα 

κατηγορούμενα για 

εγκλήματα στη Νιγηρία 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 

Ανάλυση κινδύνου: 

Η ποινική δίωξη για κοινό έγκλημα δεν ισοδυναμεί εν γένει με 

δίωξη. 

Η ποινική δίωξη για πράξεις που δεν θεωρούνται αξιόποινες 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (π.χ. μοιχεία, «σοδομισμός») 

θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με δίωξη. 

Η θανατική ποινή, ανεξάρτητα από τη φύση του εγκλήματος, 

κρίνεται ότι ισοδυναμεί με δίωξη. 

Παραβιάσεις της νομιμότητας των διαδικασιών ή/και 

δυσανάλογα αυστηρές ποινές ή ποινές που συνεπάγονται 

διακριτική μεταχείριση θα μπορούσαν επίσης να ισοδυναμούν 

με σοβαρές παραβιάσεις βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 

προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη θεμελίωση 

βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο 

στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

o η περιοχή καταγωγής του αιτούντος και το επικρατούν 

νομικό σύστημα 

o η πράξη για την οποία ο αιτών κατηγορείται ή ενδέχεται 

να κατηγορηθεί 

o η προβλεπόμενη τιμωρία 

o κ.λπ. 

 

Δυνητικός σύνδεσμος: 

Στην περίπτωση ατόμων που κατηγορούνται για κοινά 

εγκλήματα, δεν υφίσταται εν γένει σύνδεσμος. 

Στην περίπτωση της ποινικοποίησης πράξεων οι οποίες δεν 

θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η 

δίωξη ενδέχεται να οφείλεται σε λόγους θρησκείας ή στην 

ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας. 

Όσον αφορά  ορισμένα εγκλήματα που επισύρουν τη θανατική 

ποινή σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα της Νιγηρίας, η δίωξη 

θα μπορούσε να οφείλεται σε λόγους πολιτικών πεποιθήσεων. 
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* Οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται με 

το συγκεκριμένο προφίλ.. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

Επικουρική προστασία 

Στα περιεχόμενα αυτού του κεφαλαίου περιέχονται τα ακόλουθα: 
 

• Άρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΑ: θανατική ποινή ή εκτέλεση· 

• Άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ: βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση 
ή τιμωρία 

• Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ: σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις 
διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης 

 

 

Άρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΑ 
Θανατική ποινή ή εκτέλεση  

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Η θανατική ποινή προβλέπεται τόσο στον Ποινικό Κώδικα της Νιγηρίας όσο και στον νόμο της 
σαρία, υπάρχουν δε αναφορές σχετικά με εκτελέσεις πολιτών. 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα της Νιγηρίας η θανατική ποινή επιβάλλεται 
στις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις: φόνος, προδοσία, συνωμοσία σε προδοσία, απάτη, κατασκευή 
πλαστών αποδεικτικών στοιχείων που οδήγησαν στην καταδίκη αθώου σε θάνατο, υποβοήθηση 
αυτοκτονίας παιδιού ή «κυκλοθυμικού» ατόμου, ένοπλη ληστεία (σύμφωνα με το Διάταγμα περί 
Ληστειών και Πυροβόλων Όπλων του 1984). Η θανατική ποινή εκτελείται είτε με απαγχονισμό είτε 
ενώπιον εκτελεστικού αποσπάσματος. 

Σύμφωνα με τους διάφορους ποινικούς νόμους της σαρία στα 12 κρατίδια του Βορρά, η θανατική 
ποινή επιβάλλεται σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για μία από τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις: 
μοιχεία, βιασμός, σοδομισμός, αιμομιξία, αξιόποινες πράξεις συνδεόμενες με μαγεία και πρακτικές 
juju. Οι μέθοδοι εκτέλεσης των θανατικών ποινών σύμφωνα με τον νόμο της σαρία είναι, μεταξύ 
άλλων, απαγχονισμός, λιθοβολισμός και σταύρωση. Οι τελευταίες δύο μέθοδοι εφαρμόζονται μόνο 
σε Μουσουλμάνους. 

Η θανατική ποινή επιβάλλεται επίσης από στρατοδικεία. 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/219-individuals-accused-crimes-nigeria
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/219-individuals-accused-crimes-nigeria
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Αιτούντες από τη Νιγηρία οι οποίοι εμπίπτουν σε ορισμένα από τα περιγραφόμενα προφίλ 
ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο θανατικής ποινής ή εκτέλεσης. Σε ανάλογες περιπτώσεις (για 
παράδειγμα, ομοφυλόφιλοι άνδρες ή άτομα που έχουν διαπράξει μοιχεία στα κρατίδια όπου 
εφαρμόζεται ο νόμος της σαρία, μέλη των οργανώσεων IPOB και MASSOB), θα μπορούσε να 
υπάρχει σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση, και τα εν λόγω άτομα να πληρούν τις 
προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν πρόσφυγες. 

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση (για 
παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν άτομα κατηγορούμενα για εγκλήματα του 
κοινού ποινικού δικαίου), θα πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη επικουρικής προστασίας σύμφωνα με 
το άρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΑ. 

Επισημαίνεται ότι οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται με το συγκεκριμένο 
προφίλ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ 
Bασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία  

Τελευταία επικαιροποίηση: Οκτώβριος 2021 

Στις περιπτώσεις αιτούντων για τους οποίους τα βασανιστήρια ή η απάνθρωπη ή εξευτελιστική 
μεταχείριση ή τιμωρία μπορεί να συνιστά πραγματικό κίνδυνο, μπορεί συχνά να υπάρχει 
σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση και, ως εκ τούτου, τα άτομα αυτά θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν πρόσφυγες. Ωστόσο, σε σχέση με περιπτώσεις στις οποίες 
δεν υπάρχει σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση και, επομένως, ο αιτών δεν θα πληροί 
τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί πρόσφυγας, θα πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη επικουρικής 
προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ. 

Όταν εξετάζεται η ανάγκη προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

• Βία ασκούμενη από φατρίες και συμμορίες: η βία που προέρχεται από φατρίες και 
συμμορίες έχει συνήθως ως κίνητρο το οικονομικό κέρδος και τον αγώνα υπερίσχυσης. Σε 
περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται σύνδεσμος με λόγο δίωξης, άτομα τα οποία έχουν 
υποστεί εγκληματικές πράξεις όπως δολοφονία, ένοπλη ληστεία, απαγωγή, καταστροφή 
περιουσίας, εκβιασμό, ζωοκλοπή κ.λπ., μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ. 

• Εμπορία ανθρώπων: η εμπορία ανθρώπων είναι ευρέως διαδεδομένη στη Νιγηρία. Σε 
περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται σύνδεσμος με λόγο δίωξης, άτομα που διατρέχουν 
πραγματικό κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις 
επικουρικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ. 

• Αυθαίρετες συλλήψεις, παράνομη κράτηση και συνθήκες φυλακών: ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δίνεται στα φαινόμενα αυθαίρετων συλλήψεων και παράνομης κράτησης, καθώς 
και στις συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές. Σε περιπτώσεις στις οποίες η άσκηση 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/31-article-15a-qd-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/31-article-15a-qd-0


Σημείωμα καθοδήγησης | Νιγηρία 
Οκτώβριος 2021 

 
36 

δίωξης ή η ποινή είναι κατάφωρα άδικη ή δυσανάλογη, ή στις περιπτώσεις στις οποίες ένα 
πρόσωπο υποβάλλεται σε συνθήκες φυλάκισης οι οποίες δεν συνάδουν με τον σεβασμό 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μπορεί να θεωρηθεί ότι ενδέχεται να υφίσταται κατάσταση 
σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ. Κατά την αξιολόγηση των 
συνθηκών κράτησης, μπορούν, για παράδειγμα, να λαμβάνονται (σωρευτικά) υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία: αριθμός κρατουμένων σε περιορισμένο χώρο, επάρκεια 
εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανση, φωτισμός, διαρρύθμιση χώρου για τον ύπνο, 
διατροφή, αναψυχή ή επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Στις εκθέσεις γίνεται λόγος για 
υπεράριθμους κρατούμενους στις φυλακές και άσχημες συνθήκες φυλάκισης, μακρές 
περιόδους προδικαστικής κράτησης, περιστατικά χρήσης φονικής και υπερβολικής 
δύναμης, καθώς και απόσπασης ομολογιών με χρήση βασανιστηρίων από τις δυνάμεις 
ασφαλείας της Νιγηρίας. Ως εκ τούτου, ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πληρούν τις 
προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ. 

• Μη διαθεσιμότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες: 
είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η σοβαρή βλάβη πρέπει να απορρέει από τη 
συμπεριφορά κάποιου υπευθύνου (άρθρο 6 της ΟΑ). Αφ’ εαυτής, η γενική μη 
διαθεσιμότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εκπαίδευσης ή άλλων 
κοινωνικοοικονομικών στοιχείων (για παράδειγμα, η κατάσταση εσωτερικά εκτοπισμένων 
ατόμων, οι δυσχέρειες στην εξεύρεση ευκαιριών διαβίωσης, στέγης κ.λπ.) δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) 
της ΟΑ, εκτός εάν υπάρχει εκ προθέσεως συμπεριφορά ενός υπευθύνου, για παράδειγμα, η 
εκ προθέσεως στέρηση από τον αιτούντα κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Επισημαίνεται ότι οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται με το συγκεκριμένο 
προφίλ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 

Σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής 
ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε 
καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης  

Τελευταία επικαιροποίηση: Οκτώβριος 2021 

Τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ είναι: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/32-article-15b-qd-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/32-article-15b-qd-0
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Διάγραμμα 2. Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ: στοιχεία της αξιολόγησης. 

 

Για την εφαρμογή του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ θα πρέπει να διαπιστωθούν σωρευτικά τα 
προαναφερόμενα στοιχεία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Ακολουθεί περίληψη των σχετικών συμπερασμάτων σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία: 

α. Ένοπλη σύρραξη: Διαπιστώνεται ότι σε διάφορες περιοχές της Νιγηρίας σημειώνονται 
ένοπλες συρράξεις κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 
 
Μεταξύ των υπευθύνων που εμπλέκονται σε ένοπλες συρράξεις στη Νιγηρία 
συγκαταλέγονται οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας, η Μπόκο Χαράμ, οι ένοπλες ομάδες 
βοσκών και αγροτών, οι κοινοτικές πολιτοφυλακές, οι ομάδες εξτρεμιστών όπως η ESN 
κ.λπ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 
β. Άμαχος: Το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ εφαρμόζεται σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη 

καμίας εκ των αντιμαχόμενων πλευρών και δεν λαμβάνουν μέρος στις εχθροπραξίες, στα 
οποία μπορούν δυνητικά να συγκαταλέγονται πρώην μαχητές που εγκατέλειψαν 
πραγματικά και μόνιμα την ένοπλη δράση. Οι αιτήσεις προσώπων που εμπίπτουν στα 
ακόλουθα προφίλ θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά. Βάσει εξατομικευμένης εκτίμησης, 
ενδέχεται να διαπιστωθεί ότι οι αιτούντες αυτοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να 
χαρακτηριστούν άμαχοι βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. Για παράδειγμα: 

▪ Μέλη της Μπόκο Χαράμ 

▪ Μέλη ένοπλων ομάδων αγροτών και βοσκών 

▪ Ομάδες μαχητών στο Δέλτα του Νίγηρα 

▪ Μέλη της οργάνωσης ISN 

▪ Κρατικές δυνάμεις ασφαλείας της Νιγηρίας, όπως η NAF, το Πολεμικό Ναυτικό, η 
Πολεμική Αεροπορία και η NPF. 

▪ Μέλη της οργάνωσης ESN 
 

(διεθνής ή 
εσωτερική) 

ένοπλη 
σύρραξη

άμαχος
αδιάκριτη 

άσκηση βίας

σοβαρή και 
προσωπική 

απειλή

(για τη) ζωή ή 
(τη) 

σωματική 
ακεραιότητα 

αμάχου

σύνδεσμος 
(«λόγω 

αδιάκριτης 
ασκήσεως 

βίας»)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/preliminary-remarks-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/331-armed-conflict-international-or-internal
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/preliminary-remarks-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/331-armed-conflict-international-or-internal
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Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ενεργός συμμετοχή σε εχθροπραξίες δεν περιορίζεται στην 
εμφανή οπλοφορία, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την παροχή ουσιαστικής 
υλικοτεχνικής ή/και διοικητικής στήριξης σε μαχητές. 

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η εκτίμηση των αναγκών προστασίας  πρέπει να 
είναι μελλοντοστραφής. Επομένως, το κύριο κρίσιμο ζήτημα είναι κατά πόσον ο αιτών θα 
ανήκει κατά την επιστροφή του στον άμαχο πληθυσμό. Το γεγονός ότι ο αιτών έλαβε μέρος 
σε εχθροπραξίες στο παρελθόν δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι δεν εφαρμόζεται στο 
πρόσωπο αυτό το  άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 
γ. Αδιάκριτη άσκηση βίας: Αδιάκριτη άσκηση βίας παρατηρείται σε διαφορετικό βαθμό στα 

διάφορα τμήματα της επικράτειας της Νιγηρίας. Στον χάρτη που ακολουθεί συνοψίζεται και 
απεικονίζεται η εκτίμηση της αδιάκριτης άσκησης βίας υπό συνθήκες ένοπλης σύρραξης 
ανά κρατίδιο στη Νιγηρία, καθώς και στην επικράτεια της Ομοσπονδιακής Πρωτεύουσας 
Αμπούτζα. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε ολιστική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων 
ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για την περίοδο αναφοράς (Ιανουάριος 2020 – 
Απρίλιος 2021). Η ατομική αξιολόγηση θα πρέπει πάντα να βασίζεται σε επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής. 

Εικόνα 3. Εκτίμηση της αδιάκριτης άσκησης βίας στη Νιγηρία (βάσει στοιχείων του Απριλίου 
2021). 

 

 Η παρουσία απλώς και μόνο θα επαρκούσε προκειμένου να διαπιστωθεί 
πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 
στοιχείο γ) της ΟΑ. 
 

 

 Η αδιάκριτη άσκηση βίας αγγίζει υψηλά επίπεδα και απαιτούνται λιγότερα 
ατομικά στοιχεία για να διαπιστωθεί πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης 
κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 

 Παρατηρούνται περιστατικά αδιάκριτης άσκησης βίας, ωστόσο όχι σε υψηλά 
επίπεδα, και απαιτούνται περισσότερα ατομικά στοιχεία για να διαπιστωθεί 
πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 
στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 

 Εν γένει, δεν υφίσταται πραγματικός κίνδυνος να θιγεί προσωπικά άμαχος 
κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/332-qualification-person-‘civilian’
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/332-qualification-person-‘civilian’
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Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχουν κρατίδια στη Νιγηρία όπου ο βαθμός της αδιακρίτως 
ασκούμενης βίας φθάνει σε τόσο υψηλό επίπεδο, ώστε να υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για να 
πιστεύεται ότι ο άμαχος ο οποίος θα επιστρέψει στην οικεία χώρα ή, ενδεχομένως, στην περιοχή, 
θα αντιμετωπίσει, λόγω της παρουσίας του και μόνον στο έδαφος αυτής της χώρας ή της περιοχής, 
πραγματικό κίνδυνο να εκτεθεί σε σοβαρή απειλή κατά το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Για τους σκοπούς του σημειώματος καθοδήγησης, τα εδάφη στη Νιγηρία κατηγοριοποιούνται ως 
εξής: 

 

 

 

Κρατίδια όπου μπορεί να συναχθεί ότι «η παρουσία και μόνον» στην περιοχή δεν θα 
επαρκούσε για να διαπιστωθεί πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του 
άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ και όπου, ωστόσο, ο βαθμός της αδιακρίτως ασκούμενης βίας 
είναι υψηλός. Αντίστοιχα, απαιτούνται λιγότερα ατομικά στοιχεία για να καταδειχθεί ότι 
συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι για να πιστεύεται ότι ο άμαχος ο οποίος θα επιστρέψει στην 
περιοχή θα διέτρεχε πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 
στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Το κρατίδιο που εμπίπτει στην ως άνω κατηγορία είναι το Borno. 

 

 

 

 

Κρατίδια όπου ασκείται αδιακρίτως βία, αν και όχι σε υψηλό βαθμό και, αντίστοιχα, 
απαιτούνται περισσότερα ατομικά στοιχεία προκειμένου να καταδειχθούν ουσιαστικοί λόγοι 
για να πιστεύεται ότι ο άμαχος ο οποίος θα επιστρέψει στην περιοχή θα διέτρεχε πραγματικό 
κίνδυνο σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Τα κρατίδια αυτά είναι: Adamawa, Benue, Kaduna, Katsina, Yobe και Zamfara. 

 

 Κρατίδια όπου, εν γένει, δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να θιγεί προσωπικά άμαχος κατά 
την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Τα κρατίδια αυτά είναι: Abia, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Cross River, Delta, Ebonyi, 
Edo, Ekiti, Enugu, Gombe, Imo, Jigawa, kano, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nasarawa, Niger, 
Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto, και Taraba, καθώς και η επικράτεια της 
Ομοσπονδιακής Πρωτεύουσας Αμπούτζα. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

δ. Σοβαρή και προσωπική απειλή: 

Στο πλαίσιο της «αναπροσαρμοζόμενης κλίμακας», κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογείται 
εξατομικευμένα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και την ένταση της βίας στην περιοχή, σε 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/assessment-state
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/assessment-state
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συνδυασμό με τις ατομικές περιστάσεις που ισχύουν στην περίπτωση του αιτούντος. Ορισμένες 
ατομικές περιστάσεις θα μπορούσαν να εγκυμονούν αυξημένο κίνδυνο αδιάκριτης άσκησης 
βίας, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων αυτής. Μολονότι δεν είναι 
εφικτό να παρέχεται εξαντλητική καθοδήγηση σχετικά με τις σχετικές ατομικές περιστάσεις και 
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει αυτές να αξιολογούνται, ακολουθούν ορισμένα 
παραδείγματα πιθανών περιστάσεων που θα επηρέαζαν ενδεχομένως την ικανότητα ενός 
ατόμου να αξιολογήσει ή/και να αποφύγει κινδύνους συνδεόμενους με την αδιάκριτη άσκηση 
βίας υπό συνθήκες ένοπλης σύρραξης: 

o η ηλικία 

o η κατάσταση υγείας και τυχόν αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων 
ψυχικής υγείας 

o η οικονομική κατάσταση 

o η γνώση της περιοχής 

o το επάγγελμα 

o κ.λπ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

ε. Απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας: Ο κίνδυνος βλάβης κατά το άρθρο 15 
στοιχείο γ) της ΟΑ διατυπώνεται ως «απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας 
αμάχου» και όχι ως συγκεκριμένη πράξη βίας (ή απειλή συγκεκριμένης πράξης βίας). Μεταξύ 
των συχνότερα αναφερόμενων μορφών βλάβης στη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα των 
αμάχων στη Νιγηρία αναφέρονται δολοφονίες, τραυματισμοί, απαγωγές, αναγκαστικός 
εκτοπισμός, βιασμός, λιμός λόγω επισιτιστικής ανασφάλειας κ.λπ. Η αξιολόγηση της βλάβης 
πρέπει να είναι μελλοντοστραφής. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

στ. Σύνδεσμος: Ο σύνδεσμος («λόγω») αναφέρεται στην αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της αδιάκριτης 
άσκησης βίας και της βλάβης (σοβαρή απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας 
αμάχου) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

▪ βλάβη η οποία προκαλείται άμεσα από την αδιάκριτη άσκηση βίας ή από πράξεις που 
απορρέουν από τους υπευθύνους που εμπλέκονται στη σύρραξη, και 

▪ βλάβη η οποία προκαλείται έμμεσα από την αδιάκριτη άσκηση βίας σε κατάσταση 
ένοπλης σύρραξης. Οι έμμεσες συνέπειες λαμβάνονται υπόψη μόνο σε ορισμένο βαθμό 
και εφόσον υπάρχει αποδείξιμος σύνδεσμος με την αδιάκριτη άσκηση βίας, για 
παράδειγμα: ευρέως διαδεδομένη εγκληματική βία ως αποτέλεσμα της παντελούς 
κατάρρευσης της έννομης τάξης, καταστροφή των αναγκαίων μέσων επιβίωσης. 
Ένοπλες συγκρούσεις ή/και αποκλεισμοί δρόμων μπορούν επίσης να δημιουργήσουν 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/334-serious-and-individual-threat
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/335-qualification-harm-‘threat-civilian’s-life-or-person
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/334-serious-and-individual-threat
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/335-qualification-harm-‘threat-civilian’s-life-or-person
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προβλήματα εφοδιασμού σε τρόφιμα, που μπορούν να προκαλέσουν λιμό ή 
περιορισμό ή πλήρη αδυναμία πρόσβασης σε εγκαταστάσεις ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης σε ορισμένες περιοχές στη Νιγηρία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/336-nexus’-reason-’
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/336-nexus’-reason-’
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Παράγοντες προστασίας 
Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 

*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Το άρθρο 7 της ΟΑ ορίζει ότι η προστασία μπορεί να παρέχεται από: 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Το νιγηριανό κράτος 

Μπορεί να συναχθεί ότι σε ορισμένα τμήματα της χώρας, η ικανότητα του νιγηριανού κράτους να 
προσφέρει προστασία είναι περιορισμένη, ιδίως στα κρατίδια που εκτίθενται σε σημαντικό βαθμό 
σε βία συνδεόμενη με την Μπόκο Χαράμ, σε συγκρούσεις βοσκών και αγροτών και σε ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα γενικής εγκληματικότητας. Το νιγηριανό κράτος και οι θεσμοί του μπορεί επίσης να 
αποδειχθούν μη προσβάσιμοι ή αναποτελεσματικοί υπό ορισμένες συνθήκες, όπως για γυναίκες 
και παιδιά που έχουν υποστεί βία, για την πρόληψη πρακτικών ΑΓΓΟ, για περιπτώσεις 
εξαναγκασμού σε γάμο και γάμων ανηλίκων, για θύματα εμπορίας ανθρώπων κ.λπ. Επιπλέον, το 
νιγηριανό κράτος μπορεί αφεαυτό να είναι υπεύθυνος δίωξης, για παράδειγμα σε περιπτώσεις 
ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ ή κατά την εφαρμογή της σαρία σε περιστατικά μοιχείας στον Βορρά. 

Η ηλικία, το φύλο, η περιοχή καταγωγής και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι μερικοί από 
τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσβασιμότητα της προστασίας για το άτομο. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

o Ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος ή σημαντικό μέρος της επικράτειας του 
κράτους 

Δεν εντοπίζονται ανάλογοι παράγοντες στη Νιγηρία. 

α. το κράτος·
β. ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το 

κράτος ή σημαντικό μέρος της επικράτειας 
του κράτους·

υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμούν και είναι σε θέση να προσφέρουν προστασία, η 
προστασία αυτή πρέπει να είναι: 

αποτελεσματική και μη προσωρινή. 

Η εν λόγω προστασία παρέχεται κατά κανόνα όταν οι προαναφερόμενοι παράγοντες 
λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να αποτρέψουν τη δίωξη ή την πρόκληση σοβαρής βλάβης, 

μεταξύ άλλων με τη λειτουργία αποτελεσματικού νομικού συστήματος για τον εντοπισμό, την 
ποινική δίωξη και τον κολασμό πράξεων που συνιστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη,  

και όταν ο αιτών έχει πρόσβαση στην εν λόγω προστασία. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/41-state-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/41-state-0
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Στην περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί ανάγκες προστασίας στην περιοχή καταγωγής, και απουσία 
παράγοντα ο οποίος μπορεί να προσφέρει προστασία κατά την έννοια του άρθρου 7 της ΟΑ, η 
εξέταση μπορεί να συνεχιστεί όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής της εναλλακτικής 
δυνατότητας εγχώριας προστασίας (ΕΔΕΠ). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/42-parties-or-organisations-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/42-parties-or-organisations-0
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Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας (ΕΔΕΠ) 

Τελευταία επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2019 
*Μικρές επικαιροποιήσεις που προστέθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

Τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του άρθρου 8 της ΟΑQD είναι: 

Διάγραμμα 4. Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας: στοιχεία της αξιολόγησης. 

Το συγκεκριμένο τμήμα της 
χώρας να είναι ασφαλές για 

τον αιτούντα.

Ο αιτών / η αιτούσα να έχει 
πρόσβαση στο συγκεκριμένο 

τμήμα της χώρας.

Ο αιτών μπορεί λογικά να 
αναμένεται ότι θα 
εγκατασταθεί εκεί.

 

Σε σχέση με τα στοιχεία αυτά, όταν αξιολογείται η δυνατότητα εφαρμογής της εναλλακτικής 
δυνατότητας εγχώριας προστασίας, ο χειριστής υπόθεσης θα πρέπει να εξετάζει τη γενική 
κατάσταση στο αντίστοιχο τμήμα της Νιγηρίας, καθώς και τις ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. 
Το βάρος της απόδειξης φέρει η ιθύνουσα αρχή, ενώ ο αιτών εξακολουθεί να υπέχει υποχρέωση 
συνεργασίας. Ο αιτών έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλει στοιχεία και να αναφέρει 
συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωσή του η 
ΕΔΕΠ. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αξιολογούνται από την ιθύνουσα αρχή. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Τμήμα της χώρας 

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της επικρατούσας θρησκείας, της εθνοτικής καταγωγής κ.λπ. Οι μεγάλες 
πόλεις, όπως το Λάγος, θα μπορούσαν εν γένει να εξετάζονται ως πιθανή ΕΔΕΠ για διάφορα προφίλ 
αιτούντων, λόγω της μεγαλύτερης εθνοτικής και θρησκευτικής πολυμορφίας που παρουσιάζουν. 

Όταν επιλέγεται συγκεκριμένο τμήμα της Νιγηρίας σε σχέση με το οποίο θα εξεταστεί η δυνατότητα 
εφαρμογής της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση, 
μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενοι δεσμοί με τον τόπο όπως, για παράδειγμα, τυχόν 
προηγούμενη εμπειρία ή/και ύπαρξη δικτύου υποστήριξης. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Ασφάλεια 

Το κριτήριο της ασφάλειας θα μπορούσε να πληρούται όταν διαπιστώνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/internal-protection-alternative
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/51-part-country-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/internal-protection-alternative
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/51-part-country-0
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Εικόνα 5. ΕΔΕΠ: αξιολόγηση υπό το κριτήριο της ασφάλειας. 

απουσία της αρχικής 
δίωξης ή σοβαρής 

βλάβης

απουσία νέων μορφών 
δίωξης ή σοβαρής 

βλάβης.

Διαθεσιμότητα 
προστασίας

και
  ή

 

Απουσία δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Η αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη: 

►  τη γενική κατάσταση ασφάλειας 

Πρέπει να εξετάζεται η γενική κατάσταση ασφάλειας υπό το πρίσμα της ανάλυσης σύμφωνα με 
το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ σε σχέση με συνεχιζόμενες ένοπλες συρράξεις, και της 
ανάλυσης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ αναφορικά με την εγκληματική 
βία. 

►  τον υπεύθυνο δίωξης ή σοβαρής βλάβης και την εμβέλεια δράσης του 

Σε περιπτώσεις στις οποίες το πρόσωπο εκφράζει τον φόβο ότι θα υποστεί δίωξη ή σοβαρή 
βλάβη από το νιγηριανό κράτος, τεκμαίρεται ότι δεν θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη η 
εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας (αιτιολογική σκέψη 27 της ΟΑ). Σχετικά 
παραδείγματα αφορούν τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, τα υψηλόβαθμα μέλη των οργανώσεων 
IPOB/MASSOB, κ.ά. 

Η παρουσία άλλων υπευθύνων δίωξης ή σοβαρής βλάβης, συμπεριλαμβανομένων της Μπόκο 
Χαράμ, των ένοπλων ομάδων βοσκών και αγροτών, των φοιτητικών φατριών, των δικτύων 
εμπορίας ανθρώπων κ.λπ., είναι εν γένει γεωγραφικά περιορισμένη. 

Κατά την αξιολόγηση της διαθεσιμότητας εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας σε 
περίπτωση δίωξης ή σοβαρής βλάβης από την Μπόκο Χαράμ, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις ατομικές περιστάσεις του αιτούντος, στον τρόπο με τον οποίο η Μπόκο Χαράμ 
εκλαμβάνει το άτομο, στην ικανότητα της οργάνωσης να εντοπίζει και να στοχοποιεί άτομα σε 
άλλες περιοχές ή κρατίδια κ.λπ. 

Για άτομα που εκφράζουν φόβο δίωξης ή σοβαρής βλάβης από άλλες ένοπλες ομάδες πρέπει 
να αξιολογείται η εμβέλεια δράσης της εν λόγω ομάδας. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα 
μπορούσε να πληρούται το κριτήριο της ασφάλειας για την εφαρμογή ΕΔΕΠ. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ο αιτών αντιμετωπίζει δίωξη ή σοβαρή βλάβη για λόγους που 
σχετίζονται με τον επικρατούντα κώδικα ηθικής στη Νιγηρία και ο υπεύθυνος δίωξης ή σοβαρής 
βλάβης είναι η νιγηριανή κοινωνία γενικότερα (π.χ. για άτομα με εμφανή νοητική ή σωματική 
αναπηρία), η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας δεν θα μπορούσε γενικά να 
θεωρείται ασφαλής. 

Για ορισμένες ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες, όπως παιδιά (π.χ. σχετικά με τον κίνδυνο ΑΓΓΟ) 
και άτομα με εμφανείς νοητικές ή σωματικές αναπηρίες, εάν ο υπεύθυνος δίωξης ή σοβαρής 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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βλάβης είναι η οικογένεια του αιτούντος, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας δεν 
θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη. 

►  κατά πόσον το προφίλ του αιτούντος θεωρείται στόχος προτεραιότητας από τον 
υπεύθυνο δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Το προφίλ του αιτούντος θα μπορούσε να τον καταστήσει στόχο προτεραιότητας, αυξάνοντας 
την πιθανότητα να επιχειρήσει ο υπεύθυνος δίωξης ή σοβαρής βλάβης να εντοπίσει τον 
αιτούντα στη δυνητική τοποθεσία εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας. Στα 
παραδείγματα συμπεριλαμβάνονται υψηλόβαθμα μέλη κινημάτων αυτονομιστών, 
θρησκευτικοί ηγέτες και πολιτικοί στο στόχαστρο της Μπόκο Χαράμ κ.λπ. 

►  τη συμπεριφορά του αιτούντος 

Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν μπορεί να είναι ευλόγως αναμενόμενο ότι ο αιτών θα απέχει 
από πρακτικές που αποτελούν βασικό μέρος της ταυτότητάς του, όπως είναι οι πρακτικές που 
συνδέονται με τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 

►  άλλες περιστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα Καθοδήγηση σχετικά με συγκεκριμένα προφίλ 
όσον αφορά την αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
την υποβοήθηση της εκτίμησης αυτής. 

Διαθεσιμότητα προστασίας από δίωξη ή σοβαρή βλάβη 

Εναλλακτικά, οι χειριστές υποθέσεων μπορεί να αποφανθούν ότι πληρούται η προϋπόθεση της 
ασφάλειας, εφόσον ο αιτών έχει πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της ΟΑ, στην περιοχή στην οποία εξετάζεται η εναλλακτική δυνατότητα 
εγχώριας προστασίας. Σε περίπτωση δίωξης από το κράτος, ισχύει τεκμήριο μη διαθεσιμότητας 
προστασίας από το κράτος. 

Η προϋπόθεση της ασφάλειας θα μπορούσε να ικανοποιείται όσον αφορά 
πιθανή τοποθεσία ΕΔΕΠ στη Νιγηρία, όπως είναι η πόλη του Λάγος, ανάλογα με 
το προφίλ και τις ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Ικανότητα ταξιδιού και αποδοχή 

Στο επόμενο βήμα, ο χειριστής υπόθεσης θα πρέπει να διαπιστώσει αν ο αιτών μπορεί: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/52-safety-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/52-safety-0
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Εικόνα 6. Ικανότητα ταξιδιού και αποδοχή ως προϋποθέσεις για την εναλλακτική δυνατότητα 
εγχώριας προστασίας. 

 

✓ Να ταξιδέψει με ασφάλεια: Τα περιστατικά βίας στους δρόμους (π.χ. ληστείες, απαγωγές) 
έχουν αυξηθεί σε διάφορα τμήματα της Νιγηρίας. Ως εκ τούτου, η ασφαλής μετάβαση 
πρέπει να αξιολογείται με προσοχή, ιδίως όταν η αξιολόγηση της ΕΔΕΠ αφορά τοποθεσία 
που δεν είναι προσβάσιμη αεροπορικώς. Σε ανάλογες περιπτώσεις η αξιολόγηση πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη συγκεκριμένη διαδρομή μετάβασης που ο αιτών αναμένεται να 
ακολουθήσει, καθώς και την κατάσταση ασφάλειας του οδικού δικτύου στην περιοχή. 

✓ Να ταξιδέψει νόμιμα: Δεν υπάρχουν νομικοί ή διοικητικοί περιορισμοί για τους Νιγηριανούς 
που ταξιδεύουν στη Νιγηρία. 

✓ Να γίνει δεκτός: Δεν υπάρχουν νομικοί ή διοικητικοί περιορισμοί ή προϋποθέσεις για την 
αποδοχή των Νιγηριανών σε οποιοδήποτε τμήμα της χώρας. Η ιδιότητα του αυτόχθονος 
διευκολύνει την εγκατάσταση σε κάποια καθορισμένη περιοχή, χωρίς ωστόσο να συνιστά 
προαπαιτούμενο. 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. 

Δεν υπάρχουν νομικοί ή διοικητικοί περιορισμοί ή προϋποθέσεις για τη 
μετάβαση ή την αποδοχή των Νιγηριανών σε οποιοδήποτε τμήμα της χώρας. Η 
ασφαλής μετάβαση πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά βάσει των σχετικών 
ΠΧΚ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Εύλογος χαρακτήρας της εγκατάστασης 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΟΑ, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνον εάν ο αιτών «μπορεί λογικά να αναμένεται να εγκατασταθεί» στην 
προτεινόμενη περιοχή εγχώριας προστασίας. 

Κατά την εφαρμογή του κριτηρίου του εύλογου χαρακτήρα της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας 
προστασίας, θα πρέπει να εξετάζεται κατά πόσον θα διασφαλίζονται οι βασικές ανάγκες του 
αιτούντος, όπως τροφή, κατάλυμα και υγιεινή. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 
δυνατότητα του προσώπου να εξασφαλίσει τη συντήρηση του ιδίου και της οικογένειάς του, καθώς 
και η διαθεσιμότητα βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 

να 
ταξιδέψει 

με 
ασφάλεια

να 
ταξιδέψει 

νόμιμα

να γίνει 
δεκτός

στο 
ασφαλές 

τμήμα

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/53-travel-and-admittance-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/53-travel-and-admittance-0
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βασίζεται στη γενική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και στις ατομικές περιστάσεις του 
αιτούντος. 

Εικόνα 7. ΕΔΕΠ: αξιολόγηση της απαίτησης του εύλογου χαρακτήρα της. 

Γενική κατάσταση Ατομικές περιστάσεις

Επισιτιστική ασφάλεια

Διαθεσιμότητα βασικών υποδομών και υπηρεσιών
• κατάλυμα και στέγη·
• βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
• υγιεινή, συμπεριλαμβανομένων ύδρευσης 

και αποχέτευσης·

Διαθεσιμότητα βασικών μέσων διαβίωσης, όπως μέσω 
απασχόλησης, υφιστάμενων οικονομικών πόρων, 

υποστήριξης από δίκτυο κ.λπ.
 

Γενική κατάσταση 

Η γενική κατάσταση που επικρατεί στην προτεινόμενη περιοχή θα πρέπει να εξετάζεται υπό το 
πρίσμα των κριτηρίων που περιγράφονται ανωτέρω, και όχι σε σύγκριση με πρότυπα που ισχύουν 
στην Ευρώπη ή σε άλλες περιοχές της χώρας καταγωγής. 

Βάσει των διαθέσιμων ΠΧΚ κρίνεται ότι για τη διαπίστωση του εύλογου χαρακτήρα της ΕΔΕΠ, η 
ανάλυση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ατομικές περιστάσεις του αιτούντος, όπως 
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, εκπαίδευση, επάγγελμα κ.λπ. Η υποστήριξη από κρατικούς 
φορείς, ΜΚΟ και κοινωνικά δίκτυα, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της οικογένειας (για 
παράδειγμα, θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται επίσης συνάδελφοι, φίλοι), μπορεί να αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα, ιδίως όσον αφορά ορισμένα προφίλ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Ατομικές περιστάσεις 

Εκτός της γενικής κατάστασης στην περιοχή της δυνητικής ΕΔΕΠ, η αξιολόγηση του εύλογου 
χαρακτήρα της εγκατάστασης στο συγκεκριμένο τμήμα της χώρας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
ατομικές περιστάσεις του αιτούντος, όπως είναι οι ακόλουθες: 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/541-general-situation-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/541-general-situation-0
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• θρησκεία 

• εθνοτική καταγωγή 

• κατάσταση «αυτόχθονος» έναντι «εποίκου» 

• γνώση του τόπου 

• ηλικία 

• φύλο 

• κατάσταση υγείας (ασθένεια ή αναπηρία) 

• κοινωνικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό υπόβαθρο 

• δίκτυο υποστήριξης. 

• κ.λπ. 

Οι ατομικοί παράγοντες θα μπορούσαν να σχετίζονται με ορισμένη ευαλωτότητα του αιτούντος, 
καθώς και με τους διαθέσιμους μηχανισμούς αντιμετώπισης. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να 
έχουν αντίκτυπο στον καθορισμό του εύλογου χαρακτήρα της εγκατάστασης του αιτούντος σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή. Επισημαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί δεν είναι απόλυτοι και θα 
συνυπάρχουν συχνά στην περίπτωση του μεμονωμένου αιτούντος, οδηγώντας σε διαφορετικά 
συμπεράσματα όσον αφορά τον εύλογο χαρακτήρα της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας 
προστασίας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Συμπεράσματα σχετικά με τον εύλογο χαρακτήρα: τα συχνότερα προφίλ 

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει γενικά συμπεράσματα όσον αφορά ορισμένα προφίλ 
τα οποία απαντώνται συχνά στην πράξη. 

Θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. 

Σε περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών είναι παιδί ή ο αιτών συνοδεύεται από 
παιδί, προτεραιότητα έχει το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. 

 

Γενικότερα, η ΕΔΕΠ στο Λάγος ή αλλού στη Νιγηρία (εκτός από κρατίδια/περιοχές με 
προβλήματα ασφάλειας) θα μπορούσε να θεωρείται εύλογη για τα συγκεκριμένα προφίλ, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που δεν διαθέτουν δίκτυο υποστήριξης στην περιοχή 
της ΕΔΕΠ.  

•  Άγαμοι υγιείς άνδρες 

Παρότι η κατάσταση που σχετίζεται με την εγκατάσταση στην περιοχή της ΕΔΕΠ 
συνεπάγεται ορισμένες δυσκολίες, εξακολουθεί να ισχύει το συμπέρασμα ότι οι αιτούντες 
αυτοί είναι σε θέση να διασφαλίσουν βασικά μέσα διαβίωσης, κατάλυμα και υγιεινή, 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/542-individual-circumstances-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/542-individual-circumstances-0
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λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι ατομικές περιστάσεις τους δεν δημιουργούν 
πρόσθετη ευαλωτότητα. 

•  (Έγγαμα) ζευγάρια σε ηλικία να εργαστούν 

Στο πλαίσιο της εξατομικευμένης αξιολόγησης θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω αν στην 
περίπτωση του ζεύγους μπορούν να διασφαλιστούν επαρκή βασικά μέσα διαβίωσης και για 
τους δύο. Για ζευγάρια με παιδιά, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με ιδιαίτερη προσοχή 
οι ατομικές περιστάσεις και τα δικαιώματα του παιδιού, όπως η πρόσβαση στη βασική 
εκπαίδευση. 

 

 

Η ΕΔΕΠ στο Λάγος ή αλλού στη Νιγηρία (εκτός από κρατίδια/περιοχές με προβλήματα 
ασφάλειας) θα μπορούσε να θεωρείται εύλογη, ανάλογα με τις ατομικές περιστάσεις του 
αιτούντος. 

•  Άγαμες υγιείς γυναίκες 
Οι γυναίκες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επιπρόσθετες δυσκολίες όσον αφορά την 
εκπαίδευση, την εργασία, τη στέγαση κ.λπ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
παράγοντες όπως ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, 
θρησκεία και εθνοτική καταγωγή, γνώση του τόπου, δίκτυο υποστήριξης κ.λπ. 
 

•  Ηλικιωμένοι αιτούντες 
Οι ηλικιωμένοι μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες απόκτησης πρόσβασης σε βασικά μέσα 
διαβίωσης, ιδίως μέσω της απασχόλησης. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η διαθεσιμότητα 
οικονομικών μέσων ή/και δικτύου υποστήριξης, καθώς και η ηλικία και η κατάσταση υγείας 
του αιτούντος. 
 

•  Θύµατα εµπορίας ανθρώπων 
Η αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως ηλικία, κατάσταση υγείας, 
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο του αιτούντος, διαθεσιμότητα δικτύου υποστήριξης κ.λπ. 
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Γενικά, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας δεν θα θεωρούνταν εύλογη για τα 
ακόλουθα προφίλ εάν δεν διαθέτουν δίκτυο υποστήριξης στην προτεινόμενη περιοχή. 

•  Ασυνόδευτα παιδιά 

Λόγω της νεαρής ηλικίας τους, τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και εξαρτώνται γενικά 
από άλλα άτομα τα οποία εξασφαλίζουν τα βασικά μέσα διαβίωσής τους. 

•  Αιτούντες με σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες 

Θα πρέπει, ωστόσο, να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές περιστάσεις, όπως η διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών μέσων. 

 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/543-conclusions-particular-profiles-0
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/543-conclusions-particular-profiles-0
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Αποκλεισμός 

Τελευταία επικαιροποίηση: Οκτώβριος 2021 

Λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να έχει ο 
αποκλεισμός για τον αιτούντα, οι λόγοι αποκλεισμού θα πρέπει να 
ερμηνεύονται συσταλτικά και να εφαρμόζονται με προσοχή. 

Τα παραδείγματα που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο δεν είναι εξαντλητικά ούτε 
οδηγούν σε οριστικά συμπεράσματα. Κάθε υπόθεση θα πρέπει να εξετάζεται 
εξατομικευμένα επί της ουσίας. 

Η εφαρμογή των ρητρών αποκλεισμού, όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να θεωρείται ότι ο αιτών 
τέλεσε οποιαδήποτε από τις σχετικές πράξεις, είναι υποχρεωτική. 

Ο αποκλεισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Λόγοι αποκλεισμού 

Καθεστώς 
πρόσφυγα 

• έγκληµα κατά της ειρήνης, 
έγκληµα πολέµου ή έγκληµα 
κατά της ανθρωπότητας 

Επικουρική 
προστασία • έγκληµα κατά της ειρήνης, 

έγκληµα πολέµου ή έγκληµα 
κατά της ανθρωπότητας 

 

• σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα 
εκτός της χώρας ασύλου 
προτού ο αιτών γίνει δεκτός 
ως πρόσφυγας 

• σοβαρό έγκλημα 
 

• πράξεις που αντιβαίνουν 
προς τις αρχές και τους 
σκοπούς των Ηνωμένων 
Εθνών 

• πράξεις που αντιβαίνουν 
προς τις αρχές και τους 
σκοπούς των Ηνωμένων 
Εθνών 

 
• κίνδυνος για την κοινωνία ή 

για την ασφάλεια του 
κράτους μέλους [στο οποίο 
βρίσκεται ο αιτών] 

 • άλλα εγκλήματα (υπό 
συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις) 

 

Τονίζεται ότι η ιθύνουσα αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης των στοιχείων των αντίστοιχων λόγων 
αποκλεισμού και της ατομικής ευθύνης του αιτούντος· από την πλευρά του, ο αιτών εξακολουθεί 
να υπέχει υποχρέωση συνεργασίας για την εξακρίβωση όλων των πραγματικών περιστατικών και 
των περιστάσεων που σχετίζονται με την αίτησή του. 
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

Στην περίπτωση της Νιγηρίας ενδέχεται να προκύψει η ανάγκη εξέτασης πιθανών ζητημάτων 
αποκλεισμού, ειδικότερα, σε περιπτώσεις αιτούντων που μπορεί να έχουν εμπλακεί στις ακόλουθες 
καταστάσεις: 

• ένοπλη σύρραξη με εμπλοκή της Μπόκο Χαράμ και των νιγηριανών δυνάμεων ασφαλείας 

• εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια βίαιων συγκρούσεων μεταξύ βοσκών και 
αγροτών ή μεταξύ κοινοτικών πολιτοφυλακών 

• εγκλήματα που διαπράχθηκαν από φοιτητικές φατρίες και εγκληματικές συμμορίες 

• εγκλήματα που διαπράχθηκαν από δίκτυα εμπορίας ανθρώπων 

• κ.λπ. 

Η οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου δεν προβλέπει χρονικό περιορισμό για την 
εφαρμογή των λόγων αποκλεισμού. Ο αποκλεισμός των αιτούντων μπορεί να σχετίζεται με 
συμβάντα που σημειώθηκαν στο πρόσφατο και στο πιο μακρινό παρελθόν, όπως στο πλαίσιο της 
ένοπλης σύρραξης (εμφύλιος πόλεμος) στην Μπιάφρα κατά την περίοδο 1967-1970 ή των 
πραξικοπημάτων (coups d’état) και των στρατιωτικών καθεστώτων κατά τις περιόδους 1966-1979 
και 1983-1998. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τη δυνητική εφαρμογή των 
λόγων αποκλεισμού στην περίπτωση της Νιγηρίας. 

 

α. Έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας 

Ο λόγος «εγκλήματος κατά της ειρήνης» δεν θεωρείται ιδιαίτερα συναφής στις περιπτώσεις 
αιτούντων από τη Νιγηρία. 

Τον Δεκέμβριο 2020 η Εισαγγελία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι υπάρχει εύλογη βάση να πιστεύεται ότι είχαν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας από την Μπόκο Χαράμ αρχής γενομένης από τον Ιούλιο 2009, και από τον 
νιγηριανό στρατό από τις αρχές της μη διεθνούς ένοπλης σύρραξης με την Μπόκο Χαράμ, αρχής 
γενομένης από τον Ιούνιο 2011. Ο Εισαγγελέας του ΔΠΔ εξέτασε επίσης φερόμενα εγκλήματα που 
δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εν λόγω σύρραξης. 

Οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ βοσκών και αγροτών ή/και μεταξύ κοινοτικών πολιτοφυλακών έχουν 
ενταθεί με την πάροδο των χρόνων, οδηγώντας σε αυξανόμενο αριθμό θανάτων και στις δύο 
πλευρές, αλλά και σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
βιασμών, απαγωγών και επιθέσεων που καταλήγουν στην καταστροφή ολόκληρων χωριών. 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/preliminary-remarks-1
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/62-relevant-circumstances
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/preliminary-remarks-1
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/62-relevant-circumstances
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Λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης της σύρραξης, τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο 
αυτό θα μπορούσαν να αναγνωριστούν σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) της 
ΟΑ/άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΑ ως «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». 

 

β. Σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα 

Η εγκληματική βία εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών 
στη Νιγηρία, ιδίως στην περίπτωση εγκλημάτων που διαπράττονται από οργανωμένες ομάδες όπως 
φατρίες, διακινητές ανθρώπων, ληστές που επιδίδονται σε ζωοκλοπές κ.λπ. Αυξανόμενα επίπεδα 
βίας και διάδοσης όπλων παρατηρούνται σε ολόκληρη τη χώρα, όπως εκδηλώνονται υπό μορφή 
απαγωγών με απαίτηση λύτρων κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων και σε σχολεία, ένοπλων ληστειών 
και άλλων τύπων βίαιων εγκλημάτων εκτελούμενων από συμμορίες. 

Οι περιπτώσεις ορισμένων προφίλ πρέπει να εξετάζονται με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δραστηριότητες, τον ρόλο, τις ευθύνες κ.λπ. του αιτούντος. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται 
μέλη φοιτητικών φατριών, διακινητές ανθρώπων ή μέλη άλλων εγκληματικών οργανώσεων, μέλη 
ομάδων μαχητών στο Δέλτα του Νίγηρα κ.λπ. 

Το προσωπικό ορισμένων νιγηριανών αρχών και της hisbah μπορεί επίσης να κριθεί υπεύθυνο για 
σοβαρά (μη πολιτικά) εγκλήματα. 

Γάμοι ανηλίκων, ενδοοικογενειακή βία, ΑΓΓΟ και άλλες ευρέως διαδεδομένες πρακτικές στη 
Νιγηρία μπορούν επίσης να θεωρηθούν σοβαρά (μη πολιτικά) εγκλήματα σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΟΑ/άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΟΑ. 

 

γ. Πράξεις που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών 

Μολονότι η νιγηριανή κυβέρνηση έχει ανακηρύξει πολλές οργανώσεις ως τρομοκρατικές, η 
αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αντικειμενική κατάσταση και τις ενέργειες της 
ομάδας και του μεμονωμένου αιτούντος. 

Η ιδιότητα (πρώην) μέλους ένοπλων ομάδων όπως της Μπόκο Χαράμ θα μπορούσε να εγείρει 
ανάλογες ανησυχίες και επιβάλλει την εξέταση των δραστηριοτήτων του αιτούντος σύμφωνα με το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της ΟΑ/άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της ΟΑ, 
συμπληρωματικά των σκέψεων που παρατίθενται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) της 
ΟΑ/άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΟΑ, ή την εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο α)/άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΑ. 

Η εφαρμογή του αποκλεισμού θα πρέπει να βασίζεται στην εξατομικευμένη αξιολόγηση των 
συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του αιτούντος εντός 
της οργάνωσης αυτής. Η θέση του αιτούντος στην οργάνωση συνιστά σχετικό παράγοντα, η δε 
υψηλόβαθμη θέση θα μπορούσε να δικαιολογεί (μαχητό) τεκμήριο ατομικής ευθύνης. Παρ’ όλα 
αυτά, παραμένει αναγκαίο να εξετάζονται όλες οι σχετικές περιστάσεις προτού ληφθεί απόφαση 
αποκλεισμού. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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δ. Κίνδυνος για την κοινωνία ή για την ασφάλεια του κράτους μέλους 

Κατά την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, ο προβλεπόμενος στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) της ΟΑ λόγος αποκλεισμού εφαρμόζεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία είναι κατά τα άλλα 
επιλέξιμα για επικουρική προστασία. 

Εν αντιθέσει προς τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, η εφαρμογή της διάταξης αυτής 
βασίζεται σε προοπτική αξιολόγηση του κινδύνου. Παρ’ όλα αυτά, κατά την εξέταση λαμβάνονται 
υπόψη οι παλαιότερες ή/και οι τρέχουσες δραστηριότητες του αιτούντος, όπως η συμμετοχή σε 
ορισμένες ομάδες που θεωρείται ότι συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια των κρατών μελών ή 
τυχόν εγκληματικές δραστηριότητες του αιτούντος. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/61-exclusion-grounds
https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/61-exclusion-grounds
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Η πλήρης κοινή ανάλυση, η οποία αποτελεί τη βάση του παρόντος 

σημειώματος καθοδήγησης, διατίθεται ως ηλεκτρονικό βιβλίο και υπό μορφή 
pdf στην αγγλική γλώσσα. 

 

 
  

 

Μπορείτε να τη βρείτε στη διεύθυνση 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021 

https://easo.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021


 

 

 

 

 

 

 

 


