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Εισαγωγή 

Σε αυτήν την εργασία έχουμε ως σκοπό να εξετάσουμε το προσφυγικό ζήτημα σε Ελλάδα και 

Ευρώπη, κυρίως των τελευταίων πέντε ετών, αλλά και όσα συνδέονται άμεσα με αυτό το 

φαινόμενο. Στο πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού πλαισίου, θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την 

έννοια και τις διακρίσεις της μεταναστευσης, καθώς και με μια ιστορική αναδρομή του 

φαινομένου στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε 

στην έννοια της μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και για την μεταναστευτική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, δίνοντας έμφαση κυρίως σε συνθήκες, νόμους κ.α. 

που αφορούν το προσφυγικό ζήτημα. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα πραγματευθούμε το ζήτημα της 

προσφυγικής κρίσης σε Ελλάδα και Ευρώπη, κάνοντας αρχικά μια ιστορική αναδρομή από 

την έναρξη του φαινομένου και στη συνέχεια, θα μελετήσουμε τις προσφυγικές ροές προς 

την Ελλάδα και την Ευρώπη ξεχωριστά, αλλα και σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν. 

Έπειτα, στο ερευνητικό πλαίσιο της εργασίας θα προσπαθήσουμε μέσα από έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε με τη μορφή ερωτηματολογίων, να αναλύσουμε και να παρουσιάσουμε 

τις συμπεριφορές και τις γνώσεις ατόμων σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

«ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ» 

 

 

1.1.Έννοια και ορισμός της μετανάστευσης 

 

 Ως ευρύτερη έννοια ο όρος μετανάστευση χαρακτηρίζει την εγκατάλειψη του πατρικού 

εδάφους για διάφορους λόγους. Συγκεκριμένα, μετανάστευση θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί η μόνιμη ή προσωρινή μετακίνηση ομάδων ή ατόμων από μια κοινωνία σε 

κάποια άλλη, η μεταφορά ανθρώπινου και εργατικού δυναμικού από περιοχή σε περιοχή ή 

κάθε γεωγραφική μετακίνηση μεγάλου αριθμού του πληθυσμού μιας περιοχής. Το 

μεταναστευτικό φαινόμενο είναι πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο και η πολυπλοκότητα του 

οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί ένα φαινόμενο εγγενές της ανθρώπινης εξέλιξης, της 

κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής και του πολιτισμού
1
. Μετανάστευση είναι η μόνιμη ή 

προσωρινή μεταβολή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου, μιας ομάδας ή ενός κοινωνικού 

συνόλου. Ως συνεχής ροή προσώπων από και προς μια περιοχή η μετανάστευση είναι μια από 

τις τρεις βασικές δημογραφικές διαδικασίες. Είναι η διαδικασία εκείνη που συνεπάγεται τη 

μηχανική ή τεχνική ανανέωση και φθορά ενός πληθυσμού.(Τσαούσης, 1991, σελ. 238) 

 

 

 

 

                                                           
1
 Μπάγκαβος, Χ., Παπαδοπούλου, Δ. & Συμεωνάκη Μ., (επιμ.) (2008). Μετανάστευση και παροχή υπηρεσιών σε 

μετανάστες στην Ελλάδα.. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ, σελ. 14 
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1.2 Διάκριση των ειδών της μετανάστευσης 

 

 Υπάρχουν διάφορές κατηγορίες μετανάστευσης που συνήθως διακρίνονται από τον τρόπο 

και τη διάρκεια της μετανάστευσης με πιο σημαντικές από αυτές: 

i. την "εσωτερική" και την "εξωτερική", που χαρακτηρίζονται από τη μετακίνηση 

μέσα στην επικράτεια του ίδιου κράτους ή από το ένα κράτος στο άλλο (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ 

- ΑΔΕΔΥ, 2003, σ. 13), 

ii.  την "εκούσια" και την "ακούσια", που αποτελούν αντίστοιχα επιλογή ή 

εξαναγκασμό του ατόμου για μετακίνηση,  

iii. την "ατομική" και την "ομαδική", που αναφέρονται σε ομάδες ή μεμονωμένα 

άτομα, 

iv.  την "προσωρινή" και την "μόνιμη", που έχουν ως κριτήριο την διάρκεια 

παραμονής του ατόμου στην χώρα υποδοχής, 

v. την "ηπειρωτική" και την "υπερπόντια" που αναφέρονται στην μετακίνηση από 

χώρα σε χώρα, ή από μια ήπειρο σε κάποια άλλη κ.α. 
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1.3. Κατηγορίες μεταναστών 

 

Ο όρος μετανάστης είναι ίσως ο πιο δημοφιλής για να χαρακτηριστεί ένα άτομο που έχει 

εισέλθει σε μια χώρα. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες μεταναστών 

που συχνά ταυτίζονται, ωστόσο δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους και αποτελούν 

διαφορετικές έννοιες. 

1.3.1 Μετανάστης 

Τις περισσότερες φορές η έννοια του μετανάστη και η έννοια του πρόσφυγα ταυτίζονται, ενώ 

στην πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Με τον όρο μετανάστης μπορεί να 

χαρακτηριστεί ένα άτομο το οποίο βρίσκεται εκούσια μακριά από την χώρα που έχει 

γεννηθεί ή την χώρα που έχει την εθνικότητα ή την υπηκοότητα της για διάστημα 

περισσότερο από 12 μήνες( Σάρρας, 2005). Συνήθως, ο μετανάστης εισέρχεται οικειοθελώς, 

είτε νόμιμα είτε παράνομα σε μια χώρα με κύριο σκοπό την εγκατάσταση του ή την 

ανεύρεση εργασίας για καλύτερες προοπτικές διαβίωσης.  

Επομένως, ο όρος μετανάστης είναι ευρύς και μπορεί να περιλαμβάνει τους αιτούντες άσυλο, 

τους πρόσφυγες, τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, τους εργασιακούς μετανάστες και τους 

παράνομους μετανάστες
2
. 

 

1.3.2 Πρόσφυγας 

 Στις 28 Ιουλίου 1951, με τη Σύμβαση της Γενεύης
3
 δόθηκε ο ορισμός της έννοιας 

"πρόσφυγας", αποσαφηνίζοντας ότι, πρόσφυγας θεωρείται «… κάθε πρόσωπο, το οποίο 

επειδή έχει δικαιολογημένο φόβο διωγμού λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών 

πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα, βρίσκεται έξω από την χώρα της 

υπηκοότητας του και δεν μπορεί, ή εξαιτίας αυτού του φόβου, δεν θέλει να προσφύγει στην 

                                                           
2
 Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (2009) Πολιτική για τη 

Μετανάστευση www.ifrc.org/Docs/pubs/who/policies/migration-policy-en.pdf 

 
3
 Πρόκειται για τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 περί του νομικού καθεστώτος των προσφύγων, που συνήθη 

στα πλαίσια του ΟΗΕ. Τέθηκε σε ισχύ στις 22.4.1951 και κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.3989/1959. 
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προστασία της χώρας αυτής»(Καψάλης, 2003). Επομένως, για να θεωρηθεί ένα άτομο 

πρόσφυγας θα πρέπει: 

α) να υπάρχει δικαιολογημένος φόβος δίωξης από την πατρίδα του ή την χώρα εθνικότητας ή 

υπηκοότητας του, στοιχείο που συνδέεται με την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση 

του ατόμου, με το αν είναι μέλος σε κάποια φυλετική, θρησκευτική, εθνική, κοινωνική ή 

πολιτική  ομάδα, με την δική του ερμηνεία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αλλά 

και με τις προσωπικές του εμπειρίες
4
, 

β) η δίωξη που υπέστη να βασίζεται στη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα την κοινωνική 

τάξη ή τις πολιτικές πεποιθήσεις, 

γ) να βρίσκεται εκτός της χώρας ιθαγένειας του, 

δ) να μη μπορεί, είτε λόγω φόβου είτε λόγω άλλων συνθηκών, να επιστρέψει στη χώρα του. 

 Συνοπτικά, πρόσφυγας θεωρείται το μέλος μιας κοινωνίας που λόγω διαφορετικών 

πεποιθήσεων, διώξεων και σοβαρών καταστρατηγήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

αναγκάζεται να εγκαταλείψει ακούσια την χώρα του και να αναζητήσει άσυλο σε μία άλλη 

κοινωνία που δεν αντιμετωπίζει κατά κανόνα αυτά τα προβλήματα. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της 

Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «κάθε άτομο που καταδιώκεται 

έχει το δικαίωμα να ζητά και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες». 

 

1.3.3 Αιτών άσυλο 

 Ως αιτών άσυλο θεωρείται το άτομο που έχει εγκαταλείψει την πατρίδα του, έχει κάνει αίτηση για να 

αναγνωριστεί ως πρόσφυγας σε μία χώρα και βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την 

αίτηση του. Οι αιτούντες άσυλο βρίσκονται μακριά από την πατρίδα τους λόγω πολιτικών ή 

ιδεολογικών πεποιθήσεων και η επιστροφή τους πίσω εγκυμονεί κινδύνους για την ακεραιότητα τους. 

Επίσης, με τον ίδιο όρο μπορούν να χαρακτηριστούν και όσα άτομα δεν έχουν υποβάλλει ακόμα 

αίτηση ασύλου, αλλά προτίθενται να το κάνουν. Με τη διαδικασία αίτησης ασύλου ο αιτών 

αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας, ακόμη και αν δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Μέσω της 

χορήγησης ασύλου, το κράτος εξασφαλίζει μια μορφή προστασίας στον αιτών, η οποία βασίζεται 

                                                           
4
 Νάσκου Περάκη Μ., “Δικαιώματα και υποχρεώσεις στα πλαίσια της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το 

καθεστώς των προσφύγων: Γενική θεώρηση”, περιοδικό Κοινωνικής Εργασίας, τεύχος 26, Αθήνα, 1992 
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στην αρχή της «μη επαναπροώθησης» και των διεθνώς ή εθνικώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των 

προσφύγων, σύμφωνα με την οποία ο αιτών άσυλο δεν θα εκδιωχθεί ούτε θα απελαθεί.5 

 

 

1.4 Ιστορική αναδρομή σύγχρονης μετανάστευσης σε Ευρώπη και Ελλάδα 

 

 

1.4.1 Μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

 

  Με το τέλος του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου, μεγάλος αριθμός κατοίκων των χωρών της 

Ευρώπης άρχισε να μεταναστεύει προς τις ΗΠΑ λόγω της οικονομικής κρίσης που είχε 

επιφέρει εκείνη την περίοδο ο πόλεμος. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η 

Ευρώπη από χώρος αποστολής  μετατρέπεται ξαφνικά σε χώρο υποδοχής μεταναστών.                 

Την δεκαετία του 1950, υπήρξαν μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα, κυρίως από την Ιταλία, 

την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, προς χώρες της Δυτικής και Βόρειας 

Ευρώπης, όπως το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία που 

απορροφήθηκαν άμεσα ως εργατικό δυναμικό. Η μεταπολεμική περίοδος θεωρήθηκε ως 

περίοδος βιομηχανικής ανάπτυξης και ανοικοδόμησης για την Ευρώπη, προσελκύοντας  με 

αυτόν τον τρόπο μετανάστες ακόμα και από χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Από το 1957, 

μέσω της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καθιερώθηκε η ελεύθερη μετακίνηση 

εργατικού δυναμικού
6
. Τη δεκαετία του 1960, η μετανάστευση στην Ευρώπη συνέχισε να 

διακρίνεται σε ενδοευρωπαϊκή, με μεταναστευτικά ρεύματα εντός της ευρωπαϊκής 

κοινότητας, και σε υπερπόντια, δηλαδή με μεταναστευτικά ρεύματα από άλλες ηπείρους. 

 

  

                                                           
5
 http://www.asylumaware.eu/διεθνής-προστασία/αιτούντες-άσυλο/ 

6 Jean Pierre Garson, Lanais Loizillon, "Changes and Challenges, Europe and Migration from 1950 to 

Present",(2003) 
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Λόγω της πετρελαϊκής κρίσης που έπληττε τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης τη δεκαετία του 

1970, δημιουργήθηκε σημαντικό πρόβλημα με το μεταναστευτικό ζήτημα ιδιαίτερα στις 

χώρες που είχαν ήδη πλεονάζον εργατικό δυναμικό. Η οικονομική ανάπτυξη άρχισε να 

επιβραδύνεται και η ανεργία ακολούθησε ανοδική πορεία. Όσοι μετανάστες παρέμεναν στις 

χώρες εγκατάστασης τους δεν καλύπτονταν νομικά και έπρεπε να επιστρέψουν στις πατρίδες 

τους. Κατά τη δεκαετία του 1980, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης με την ένταξη τους στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μετατράπηκαν από χώρες αποστολής σε χώρες υποδοχής 

μεταναστών. Η οικονομία των χωρών άρχισε να αναδιαμορφώνεται θετικά, τα 

μεταναστευτικά ρεύματα από την Νότια προς την Βόρεια Ευρώπη μειώθηκαν και ξεκίνησε η 

επιστροφή του απόδημου πληθυσμού. Στο τέλος του 1989, με την κατάρρευση των 

κομμουνιστικών καθεστώτων και την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, συντελέστηκαν 

αλλαγές σε εθνικό και γεωπολιτικό επίπεδο προκαλώντας μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμού 

προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Τα σύνορα των χωρών που χώριζαν την Ανατολική με 

τη Δυτική Ευρώπη άνοιξαν και άρχισαν να παρουσιάζονται ευκαιρίες εργασίας και 

καλύτερης διαβίωσης σε πολλούς πολίτες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και 

της Αφρικής και της Ασίας. 

  

 

  Από τη δεκαετία του 1990, ακολούθησε μια σειρά από παράγοντες που άλλαξαν ριζικά το 

ρόλο της Ευρώπης ως περιοχή υποδοχής μεταναστών αλλά και τη σύνθεση του 

μεταναστευτικού πληθυσμού, όπως είναι η κατάρρευση του ανατολικού συνασπισμού, η 

παγκοσμιοποίηση, οι περιβαλλοντικές κρίσεις, η δημογραφική γήρανση και οι αλλαγές στην 

αγορά εργασίας. Στη δεκαετία του 2000, το βασικότερο λόγο εισόδου στην Ευρώπη 

αποτελούσε η αναζήτηση εργασίας με μεταναστευτικά ρεύματα να κατευθύνονται αρχικά 

στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα παρόλο που τα ποσοστά ανεργίας των χωρών ήταν 

τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Λόγω των μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων, η κάθε χώρα 

υποδοχής αλλά και η Ευρώπη ως σύνολο άρχιζαν να αλλάζουν φυσιογνωμία (Στάμκος,2005).  
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1.4.2 Μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα 1980-2010 

 

Η Ελλάδα τις δεκαετίες 1950-1960 βίωσε το φαινόμενο της μετανάστευσης ως χώρα 

αποστολής και στη συνέχεια τις δεκαετίες του 1970-1980 ως χώρα υποδοχής μεταναστών. 

Τη δεκαετία του 1970 άρχισαν να φτάνουν στην Ελλάδα μετανάστες από τις χώρες της 

Αφρικής και της Ασίας για να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας ως φθηνό εργατικό 

δυναμικό. Η μετανάστευση ήταν περιορισμένη ως προς τον αριθμό των μεταναστών που 

κατέφθαναν στην Ελλάδα και νόμιμη ως προς την μορφή της. Με την πτώση της δικτατορίας 

το 1974 και την αλλαγή των μεταναστευτικών πολιτικών των ΗΠΑ και της Αυστραλίας 

ευνοήθηκε η επιστροφή των πολιτικών και οικονομικών μεταναστών της Ελλάδας. Από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1980, λόγω των πολιτικών μεταβολών στα Βαλκάνια, των πολεμικών 

συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και των εμφυλίων πολέμων στην Αφρική και την Ασία, 

ξεκίνησε μαζική και ανεξέλεγκτη είσοδος παράνομων μεταναστών στη χώρα. Αρχικά, 

δημιουργήθηκε το πρώτο κύμα οικονομικής μετανάστευσης με προορισμό την Ελλάδα, με 

μετανάστες κυρίως από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και στη συνέχεια ένα 

δεύτερο κύμα μεταναστών από χώρες της Αφρικής και της Ασίας (Καλοφωλιάς, 2011). Το 

μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών βρισκόταν παράνομα στη χώρα είτε λόγω της παράνομης 

εισόδου τους είτε λόγω της παράνομης παραμονής τους μετά τη λήξη της βίζας/άδειας τους.    

Ανάμεσα στο 1989 και το 1991, υπολογίζεται ότι βρίσκονταν στην Ελλάδα 300.000 

παράνομοι εργαζόμενοι μετανάστες κάνοντας έτσι την Ελλάδα τη χώρα με το υψηλότερο 

ποσοστό μεταναστών ως προς το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη. Από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990, η Ελλάδα βρισκόταν πρώτη ως προς την αύξηση του ποσοστού 

εισερχομένων μεταναστών σε όλη την Ευρώπη λόγω του μεγάλου ποσοστού παράνομων 

εισερχομένων στη χώρα. Η Ελλάδα προσέλκυε μεγάλο αριθμό μεταναστών λόγω της 

γεωγραφικής της θέσης, της βελτίωσης του βιοτικού της επιπέδου και του διάτρητου των 

συνόρων της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρώτης απόφασης νομιμοποίησης μέσω των 

Προεδρικών Διαταγμάτων 358 και 359/1997 του 1998, το σύνολο των μεταναστών που 

έκαναν αίτηση για την παροχή "πράσινης κάρτας" εργασίας στη χώρα έφθανε τις 371.641 

άτομα. 
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   Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η είσοδος των μεταναστών στη Ελλάδα γινόταν κυρίως 

διαμέσου των ελληνοτουρκικών συνόρων (μέσω του ποταμού Έβρου) και των νησιών του 

Αιγαίου με σκοπό τη μετάβαση των ατόμων σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, μέσω των 

λιμανιών της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, εκείνη 

την περίοδο βρίσκονταν στην Ελλάδα 762.191 μετανάστες, ενώ με την απογραφή του 2007 

υπολογίζεται ότι 678.268 ήταν οι διαμένοντες αλλοδαποί, ενώ 280.000 άτομα είχαν εισέλθει 

και παρέμεναν παράνομα στη χώρα. Το διάστημα 2005-2010 η Ελλάδα αποτελούσε πλέον 

έναν από τους πρώτους προορισμούς των μεταναστών και το 2007 βρισκόταν πέμπτη στη 

παγκόσμια κατάταξη των χωρών που αποτελούσαν κύριες πύλες των μεταναστευτικών ροών, 

μετά τις ΗΠΑ, τη Σουηδία, τη Γαλλία και την Αγγλία. Επίσης, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως 

μια από τις σημαντικότερες χώρες προορισμού των αιτούντων πολιτικό άσυλο, με τις 5 

επικρατέστερες υπηκοότητες των αιτούντων άσυλο στην χώρα για το 2008, άτομα 

προερχόμενα από το Πακιστάν, το Ιράκ, το Μπαγκλαντές, τη Γεωργία και το Αφγανιστάν 

(Ετήσια Έκθεση της Ελλάδος,2008). Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε το Υπουργείο 

Εσωτερικών το 2008, καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των μεταναστών με 

ποσοστό που ανέρχεται σε 75,4%, ενώ τα άτομα που εισήλθαν στην Ελλάδα πλησίασαν τις 

150.000.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

«ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» 

 

 

2.1 Ορισμός μεταναστευτικής πολιτικής 

 

 Μεταναστευτική πολιτική θεωρείται το σύνολο των πολιτικών ενεργειών που αφορούν την 

είσοδο, την παραμονή, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των μεταναστών, αλλά και τους 

στόχους, τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις οικονομικές και πολιτικές επιδιώξεις της 

χώρας υποδοχής. Συγκεκριμένα, μεταναστευτική πολιτική είναι το σύνολο των μέτρων και 

των υιοθετημένων κοινωνικών πρακτικών, σύμφωνα με δύο άξονες όπου: 

α)ρυθμίζουν και ελέγχουν την είσοδο, τη διαμονή και την απασχόληση των μη πολιτών μιας 

συγκεκριμένης κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για ενθάρρυνση για 

επιστροφή ή προσωρινή διαμονή και για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης  

β)αντιμετωπίζουν τους ήδη εγκατεστημένους μεταναστευτικούς πληθυσμούς σε εθνικό 

έδαφος με πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης (Μπάγκαβος,2006). 
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2.2 Μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης μέσω Συνθηκών/Συμβάσεων και 

Ευρωπαϊκών Συμβουλίων 

 

2.2.1 Από τη Συνθήκη της Ρώμης(ΕΟΚ) έως την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 

 Το κυριότερο σημείο αναφοράς για την αρχή μιας κοινής πολιτικής μετανάστευσης και 

ασύλου για τις ευρωπαϊκές χώρες αποτέλεσε η υπογραφή της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας(ΕΟΚ)
7
. Η Συνθήκη αυτή υπεγράφη στις 25 Μαρτίου 1957 στη 

Ρώμη από εκπροσώπους του Βελγίου, της Γαλλίας, της Δυτικής Γερμανίας, της Ιταλίας, της 

Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου, και αποτέλεσε την γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με την ίδρυση της ΕΟΚ προβλεπόταν η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς μέσω της 

τελωνειακής ένωσης των χωρών καθώς και η εφαρμογή κοινών πολιτικών, που είχαν ως 

βάση την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών, των εμπορευμάτων και των 

κεφαλαίων μεταξύ των χωρών. Στις 14 Ιουνίου 1985, υπεγράφη η Συμφωνία Σένγκεν μεταξύ 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία είχε ως σκοπό την κατάργηση των 

ελέγχων στα κοινά σύνορα των κρατών που θα την υπέγραφαν. 

 Η σημαντικότερη τροποποίηση της συνθήκης της Ρώμης, έγινε με την υπογραφή της Ενιαίας 

Ευρωπαϊκής  Πράξης
8
 στο Λουξεμβούργο στις 17 Φεβρουαρίου 1986, με σκοπό την 

προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Η 

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη αποτέλεσε την έναρξη μιας ενιαίας πολιτικής ελεύθερης 

μετανάστευσης και είχε ως στόχο μια κοινή εξωτερική πολιτική για τα κράτη μέλη. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, συνθήκη ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση, 

http://eur-lex.europa.eu/legal -content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Axy0023 

 
8
 Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Axy0027 
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2.2.2 Από τη Σύμβαση/Κανονισμό του Δουβλίνου έως την αναθεώρηση της Συμφωνίας του 

Σένγκεν  

 

Στις 15 Ιουνίου 1990, υπεγράφη η Σύμβαση του Δουβλίνου
9
 αρχικά από το Βέλγιο, τη Δανία, 

τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την 

Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και στη συνέχεια το 1997 

από την Αυστρία και τη Σουηδία και το 1998 από την Φινλανδία. Αυτός ο κανονισμός 

καθιστά το κράτος-μέλος αρμόδιο για την εξέταση της αίτηση των αιτούντων άσυλο που 

ζητούν διεθνή προστασία. Βασικοί στόχοι της Σύμβασης του Δουβλίνου είναι η παρεμπόδιση 

των αιτούντων για υποβολή εξέτασης αιτήσεων σε πολλά κράτη-μέλη, καθιστώντας 

υπεύθυνο μόνο το κράτος-μέλος που έκανα αίτηση για πρώτη φορά, και η εξάλειψη 

περιπλανώμενων αιτούντων από το ένα κράτος-μέλος σε κάποιο άλλο. Τέσσερις ημέρες 

αργότερα από την υπογραφή του Κανονισμού του Δουβλίνου, και συγκεκριμένα στις 19 

Ιουνίου 1990, αποφασίζεται η αναθεώρηση και η υπογραφή εκ νέου της Συμφωνίας του 

Σένγκεν, εξειδικεύοντας της σε Σύμβαση εφαρμογής της αρχικής συμφωνίας. Η Σύμβαση 

10
αυτή υπεγράφη αρχικά από τα πέντε κράτη- μέλη και σταδιακά συμμετείχαν συνολικά 26 

χώρες και ανάμεσα του βρίσκονταν χώρες που δεν ανήκαν στη Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως 

η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Ελβετία. Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων των κρατών του 

χώρου Σένγκεν κατέχει σημαντικό ρόλο για την ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ευρώπης και 

η διασφάλιση της νόμιμης εισόδου αποτελεί πρώτιστο μέλημα των συγκεκριμένων κρατών. 

 

                                                           
9
 Σύμβαση περί καθορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου η οποία 

υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Σύμβαση του Δουβλίνου http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A41997A0819 
10

 Σύμβαση Σένγκεν http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:l33020 
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Εικόνα 1. Λίστα κρατών-μελών της ζώνης Σένγκεν 

 

 

Τα κυριότερα μέτρα που πάρθηκαν από τα κράτη-μέλη με τη Σύμβαση του Σένγκεν είναι τα 

εξής: 

 η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα των χωρών και η ενίσχυση στα 

κοινά εξωτερικά σύνορα, 

 η εναρμόνιση των ορών εισόδου σε ένα κράτος μέλος και η θεώρηση παραμονής για 

σύντομο χρονικό διάστημα, 

 η ρύθμιση κανόνων σχετικά με το ποιο κράτος καθίσταται υπεύθυνο για την εξέταση 

ασύλου, 

 η πρόληψη και ο καθορισμός του ρόλου μεταφοράς για την καταπολέμηση της 

παράνομης μετανάστευσης.  
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2.2.3 Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ έως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Τάμπερε 

 

  Το Νοέμβριο του 1992, στην πόλη Μάαστριχτ, υπεγράφη η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση
11

, αντικαθιστώντας τον έως τότε όρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και 

τέθηκε σε ισχύ ένα χρόνο αργότερα. Ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος ανακηρύχθηκαν  τα 

ζητήματα θεωρήσεων(visa), η πολιτική ασύλου και η μετανάστευση υπηκόων τρίτων χωρών. 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ βασίστηκε σε τρείς διαφορετικούς πυλώνες. Με τον πρώτο 

πυλώνα, δημιουργήθηκε μια κοινή εσωτερική αγορά, όπου άνοιξε το δρόμο για την πολιτική 

ένωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οδήγησε στην πραγμάτωση των τεσσάρων βασικών 

ελευθεριών: την ελευθερία διακίνησης προσώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και 

κεφαλαίων. Ο δεύτερος πυλώνας αφορούσε την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφαλείας μέσα από τις οποίες θα αναπτυσσόταν μια κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, 

όπου θα περιλάμβανε αποστολές διατήρησης της ειρήνης και καταπολέμησης των κρίσεων. 

Τέλος, ο τρίτος πυλώνας αναφερόταν στην Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία των 

κρατών-μελών σε θέματα όπως το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, την τρομοκρατία, το 

οργανωμένο έγκλημα αλλά και θέματα ασύλου και μετανάστευσης.  

 Την Συνθήκη του Μάαστριχτ διαδέχθηκε η Συνθήκη του Άμστερνταμ
12

. Η Συνθήκη του 

Άμστερνταμ αποτέλεσε δημιούργημα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο του Τορίνο το Μάρτιο του 1996. Εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

Άμστερνταμ τον Ιούνιο του 1997 και υπεγράφη από του υπουργούς Εξωτερικών των τότε 15 

μελών τον Οκτώβριο του 1997. Τέθηκε σε ισχύ το Μάϊο του 1999 και είχε ως σκοπό τη 

διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής για την οργανωμένη αντιμετώπιση 

του μεταναστευτικού φαινομένου, τροποποιώντας ορισμένες διατάξεις της συνθήκης του 

Μάαστριχτ. Οι βασικότερες τροποποιήσεις αφορούσαν την ενίσχυση των δικαιωμάτων των 

πολιτών στον οικονομικό τομέα, την ανάπτυξη της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας  και την ενίσχυση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων. Στις 15 και 

                                                           
11

 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/eu-law/decision-

making/treaties/pdf/treaty_on_European_union/treaty_on_European_union_el.pdf 

12 Συνθήκη του Άμστερνταμ, http://europa.eu/eu-law/decision-

making/treaties/pdf/treaty_of_Amsterdam/treaty_of_Amsterdam_el.pdf 
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16 Οκτωβρίου του 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησε ειδική σύνοδο στο 

Τάμπερε
13

 με θέμα τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσέφερε η Συνθήκη του 

Άμστερνταμ. Αρχικός στόχος ήταν η καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης 

μετανάστευσης και εγκληματικότητας και ο καθορισμός ενός ενιαίου ευρωπαϊκού μοντέλου 

απόδοσης ασύλου, διευκολύνοντας την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στη χώρα 

υποδοχής. Επιπλέον, τονίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει δίκαιη 

μεταχείριση υπηκόων τρίτων χωρών που διέμεναν νόμιμα στην επικράτεια ενός κράτους 

μέλους, καθώς και να καταπολεμά οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διακρίσεις 

λαμβάνοντας μέτρα κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 

 

 

2.2.4 Από τη Συνθήκη της Νίκαιας έως τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ 

 

Στις 26 Φεβρουαρίου 2001, υπεγράφη η Συνθήκη της Νίκαιας από τους ηγέτες των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1
η
 Φεβρουαρίου 2003, 

τροποποιώντας τις Συνθήκες του Μάαστριχτ και της Ρώμης. Η Συνθήκη της Νίκαιας έφερε 

αλλαγές στη θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και τον αριθμό των ευρωβουλευτών εν όψει της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15 

σε 25 κράτη μέλη. Επίσης, παρείχε στο Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να λαμβάνει 

αποφάσεις από κοινού με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 14 

και 15 Δεκεμβρίου 2001 πραγματοποιήθηκε συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 

Λάακεν της Φιλανδίας
14

, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον για τους στόχους και τις 

κατευθύνσεις του Συμβουλίου του Τάμπερε. Λόγω της αργής εξέλιξης στην πραγματοποίηση 

ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκρινε αναγκαίο να 

επιταχυνθούν οι εργασίες για την κοινή πολιτική στους τομείς μετανάστευσης και ασύλου. 

Μεγάλη έμφαση δόθηκε κυρίως στην άμεση συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

                                                           
13 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τάμπερε, Οκτώβριος 1999, Υπουργείο Εσωτερικών,  

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-each84e2eke9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf 

 

 
14

 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάακεν, Δεκέμβριος 2001, 

http://www2.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_laaken.pdf 
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Ένωσης  με τις χώρες αποστολής μεταναστών, αλλά και στην αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. για να καταπολεμηθούν η παράνομη 

μετανάστευση και το εμπόριο ανθρώπων. Στις 21 και 22 Ιουνίου 2002, πραγματοποιήθηκε το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης
15

, όπου είχε ως επίκεντρο συζητήσεως την παράνομη 

μετανάστευση και την υιοθέτηση δραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των χωρών υποδοχής και 

αποστολής μεταναστών, με την τήρηση των κανόνων δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 

την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στο Συμβούλιο της 

Σεβίλλης , κατευθύνονταν στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, στην 

εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων καταγραφής των αιτούντων άσυλο, στη συγκρότηση 

συστημάτων πληροφόρησης και στην αυστηρή φύλαξη των ευρωπαϊκών εξωτερικών 

συνόρων (Σαρρής,2008). Το Φεβρουάριο του 2003, ύστερα από επανεξέταση της Σύμβασης 

του Δουβλίνου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ψήφισε ένα νέο κανονισμό που αφορούσε την 

εξέταση της αίτησης ασύλου υπηκόων τρίτων χωρών, ο οποίος ονομάστηκε Δουβλίνο ΙΙ και 

αντικαθιστούσε την αρχική Σύμβαση. Ο νέος κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις μεταξύ 

των κρατών- μελών και την ευθύνη του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά να συνεργάζεται με 

αλληλεγγύη για την είσοδο και την παραμονή των υπηκόων τρίτων χωρών. Η αρχή που 

ακολουθεί ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ, βασίζεται στο ότι ένα μόνο κράτος-μέλος είναι 

αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης ασύλου, όμως το κράτος-μέλος αυτό υποδεικνύεται με 

βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που θεωρούνται ιεραρχημένα και αντικειμενικά. Τα 

κριτήρια αυτά καθορίζονται με βάση: 

i. εάν ο αιτών είναι ασυνόδευτος ανήλικος, υπεύθυνο κράτος-μέλος θεωρείται εκείνο 

στο οποίο παρευρίσκεται νόμιμα ένα μέλος της οικογένειας του, αντιθέτως, εάν δεν 

υπάρχει κάποιο μέλος της οικογένειας του, τότε υπεύθυνο για εξέταση της αίτησης 

είναι το κράτος -μέλος στο οποίο ο ανήλικος υπέβαλλε αίτηση ασύλου 

ii. σύμφωνα με την αρχή ενότητας οικογένειας για τους ενήλικους, εάν ένα μέλος της 

οικογένειας του αιτούντος έλαβε άδεια παραμονής σε κάποιο κράτος-μέλος ή η 

αίτηση του είναι υπό εξέταση, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την αίτηση 

ασύλου, μόνο όμως εάν το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος 

iii. εάν ένας αιτών άσυλο κατέχει ισχύοντα τίτλο διαμονής ή έγκυρη θεώρηση, το κράτος 

μέλος που την χορήγησε είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου. Εάν ο 

                                                           
15 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης, Ιούνιος 2002, 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docuss/press Data/el/eke/72641.pdf 
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αιτών κατέχει περισσότερες άδειες ή θεωρήσεις από διαφορετικά κράτη, υπεύθυνο 

κράτος-μέλος για την εξέταση της αίτησης ασύλου θεωρείται εκείνο που εξέδωσε την 

άδεια με την μεγαλύτερη διάρκεια και σε περίπτωση ίσης διάρκειας, εκείνο με την 

απώτερη ημερομηνία λήξεως ισχύος 

iv. εάν ένα άτομο έχει εισέλθει παράνομα σε ένα κράτος-μέλος, τότε το κράτος-μέλος 

είναι υποχρεωμένο να εξετάσει την αίτηση ασύλου μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών 

από την παράνομη διάβαση του στη χώρα υποδοχής 

v. εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει εισέλθει νόμιμα σε κράτος-μέλος, υπεύθυνο 

θεωρείται το κράτος-μέλος που θα υποβληθεί η αίτηση ασύλου 

vi. εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση ασύλου σε χώρο διεθνούς 

διέλευσης αερολιμένα κράτους-μέλους, το κράτος-μέλος είναι υπεύθυνο για την 

εξέταση της αίτησης. Εάν όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί το κράτος-μέλος, 

υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου θεωρείται το πρώτο κράτος-μέλος που 

υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου. 

 

 

 

2.2.5 Το Πρόγραμμα της Χάγης  

  

Στις 19 και 20 Ιουνίου 2003 στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη
16

, 

διαπιστώθηκε ότι η μετανάστευση αποτελούσε την κυριότερη προτεραιότητα των πολιτικών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάστηκε η ανάγκη για μια πιο συγκροτημένη πολιτική που 

θα κάλυπτε τις σχέσεις μεταξύ της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών σε ζητήματα όπως η ομαλή 

ένταξη των νόμιμων μεταναστών, η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, η 

διερεύνηση των νόμιμων μεταναστευτικών οδών κ.α. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

συνεδριάζοντας στις 12 Δεκεμβρίου 2003 στην περιοχή των Βρυξελλών
17

,  αποφάσισε την 

εφαρμογή ενός προγράμματος που θα είχε ως βασική προτεραιότητα την ενσωμάτωση των 

υπηκόων τρίτων χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνοντας έτσι της διαδικασίες 

                                                           
16 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, Ιούνιος 2003 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/76288.pdf 

17 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξελλών 2003, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-03-5_el.htm 
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της νόμιμης μετανάστευσης. Στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

ενέκρινε το Πρόγραμμα της Χάγης
18

, το οποίο συμπεριλάμβανε ένα σύνολο προτάσεων  για 

τα επόμενα πέντε χρόνια, που θα διασφάλιζε και θα ενίσχυε τους τομείς της δικαιοσύνης, της 

ασφάλειας και της ελευθερίας. Σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις, οι προτεραιότητες που 

δόθηκαν σε αυτούς τους τομείς αφορούσαν: 

 την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας 

 την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

 τον καθορισμό της ισορροπημένης αντιμετώπισης της μετανάστευσης 

 τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 τη θέσπιση κοινής διαδικασίας σε θέματα ασύλου  

 τη μεγιστοποίηση των θετικών συνεπειών της μετανάστευσης  

 την επίτευξη ικανοποιητικής ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του ιδιωτικού βίου 

και της ασφάλειας κατά τη διαβίβαση πληροφοριών 

 τη διαμόρφωση στρατηγικής αντίληψης όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα 

 την κατανομή των αρμοδιοτήτων και μέριμνα για αλληλεγγύη  

 την εγγύηση Ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. 

Επιπλέον, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαχείρισης της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας(FRONTEX) στα εξωτερικά σύνορα και ενός ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου για την καταπολέμηση του οργανωμένου διασυνοριακού 

εγκλήματος(Υπουργείο Εξωτερικών,2011). 

Στις 22 και 23 Μαρτίου 2005
19

, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζοντας ξανά στις 

Βρυξέλλες, αποφάσισε μια πιο ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των χωρών αποστολής και 

υποδοχής μεταναστών. Δύο χρόνια αργότερα, στις 14 Δεκεμβρίου θέτει τα πλαίσια μιας 

ενιαίας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, καταργώντας τους εσωτερικούς 

συνοριακούς ελέγχους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδρύοντας για το  χρονικό 

διάστημα 2007-2013 το Ταμείο Ένταξης Μεταναστών τρίτων χωρών, το οποίο θα 

διευκόλυνε την ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

 

                                                           
18

Το πρόγραμμα της Χάγης: 10 προτεραιότητες για την προσεχή πενταετία http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al16002 
19

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξελλών, Μάρτιος 2005, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/84337.pdf 
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2.2.6. Η Συνθήκη της Λισαβόνας και το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης 

 

Ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση της πενταετίας που προέβλεπε το πρόγραμμα της Χάγης ,το 

2009, τέθηκε σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λισαβόνας. Συγκεκριμένα, η Συνθήκη αυτή 

αφορούσε την ορθή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω των Άρθρων 78 και 79  

προέβλεπε την εφαρμογή διατάξεων για τη ρύθμιση του μεταναστευτικού φαινομένου, που 

ανταποκρίνονταν στις νέες προκλήσεις. Σύμφωνα με το Άρθρο 78 της Συνθήκης
20

," η 

Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της 

επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας με στόχο να παρέχεται το κατάλληλο 

καθεστώς σε οποιοδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας χρήζει διεθνούς προστασίας και να 

εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης". Η πολιτική αυτή πρέπει να 

συνάδει με τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και με το Πρωτόκολλο της 31ης 

Ιανουαρίου 1967 περί του καθεστώτος των προσφύγων, καθώς και με άλλες συναφείς 

συμβάσεις. Με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 78 , το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνουν μέτρα όσον αφορά το κοινό ευρωπαϊκό 

σύστημα ασύλου, στο οποίο περιλαμβάνονται: 

α) ενιαίο καθεστώς ασύλου υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο ισχύει σε όλη την 

Ένωση, 

β) ενιαίο καθεστώς επικουρικής προστασίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών που χρήζουν 

διεθνούς προστασίας, χωρίς να τους χορηγείται ευρωπαϊκό άσυλο, 

γ) κοινό σύστημα για την προσωρινή προστασία των εκτοπισμένων προσώπων σε 

περιπτώσεις μαζικής εισροής, 

δ) κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του ενιαίου καθεστώτος ασύλου ή 

επικουρικής προστασίας, 

ε) κριτήρια και μηχανισμοί καθορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την 

εξέταση της αίτησης ασύλου ή επικουρικής προστασίας, 

                                                           
20

 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άρθρο 78, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT 
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στ) προδιαγραφές σχετικά με τις προϋποθέσεις υποδοχής αιτούντων άσυλο ή επικουρικής 

προστασίας, 

ζ) εταιρικές σχέσεις και συνεργασία με τρίτες χώρες για τη διαχείριση των ροών προσώπων 

που ζητούν άσυλο ή επικουρική ή προσωρινή προστασία. 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 79 της Συνθήκης της Λισαβόνας, "η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 

αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει, σε όλα τα 

στάδια, την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των 

υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την πρόληψη της 

παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την ενισχυμένη καταπολέμησή 

της". Με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 79 της Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία, πρέπει να  λαμβάνουν μέτρα σχετικά με τους ακόλουθους τομείς: 

α) προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, καθώς και κανόνες για τη χορήγηση από τα κράτη 

μέλη θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διαρκείας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 

που αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών, 

β) καθορισμός των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε 

κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των όρων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και 

διαμονή στα άλλα κράτη μέλη, 

 

γ) λαθρομετανάστευση και παράνομη διαμονή, καθώς και απομάκρυνση και επαναπατρισμός 

των παρανόμως διαμενόντων, 

δ) καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών. 

 

Το 2009, για να εφαρμοστούν όσα επικυρώθηκαν από τα κράτη-μέλη με τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας, αποφασίστηκε η εφαρμογή του Προγράμματος της Στοκχόλμης. Το Πρόγραμμα 

της Στοκχόλμης καθορίζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον χώρο 

δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας για την περίοδο 2010-14. Έχει ως στόχο να 

ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις και να ενισχύσει περαιτέρω τον χώρο 

δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας με δράσεις οι οποίες εστιάζονται στα ενδιαφέροντα 
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και στις ανάγκες των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση σχετικά με την επείγουσα προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Παράλληλα, καλεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να 

αξιοποιήσουν την πείρα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ενώ 

υπογραμμίζει πως η απόκτηση δικαιώματος διαμονής βάσει του δικαίου της ΕΕ για τους 

πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους αποτελεί εγγενές πλεονέκτημα της 

άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας. Μεγάλη έμφαση δίνεται στον καθορισμό 

συνολικής στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και στη διευκόλυνση της νόμιμης πρόσβασης στην επικράτεια των κρατών-μελών, 

λαμβάνοντας ταυτοχρόνως μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και 

του διασυνοριακού εγκλήματος με την ενίσχυση του ρόλου της FRONTEX και του 

EUROSUR. Ο κυριότερος στόχος που αφορά την αλληλεγγύη σε θέματα μετανάστευσης και 

ασύλου, είναι η αναζήτηση πρακτικών λύσεων που θα αυξήσουν τη συνοχή μεταξύ της 

πολιτικής μετανάστευσης και άλλων πολιτικών (εμπορίου, απασχόλησης, υγείας και 

εκπαίδευσης). 
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2.3. Μεταναστευτική Πολιτική της Ελλάδας  

 

2.3.1. Η δεκαετία 1990-2000 

 

Η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας ξεκινάει κατά κύριο λόγο με την μαζική άφιξη 

μεταναστών κοντά στο 1990. Μέχρι τότε, η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν προσέλκυε 

μεταναστευτικούς πληθυσμούς και η πολιτική δεν είχε  ασχοληθεί αρκετά με τους νόμους 

που την διαχειριζόταν. Χαρακτηριζόταν λοιπόν από μια προσπάθεια να διορθώσει και να 

λύσει προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί (Τριανταφυλλίδου, 2005).Η δεκαετία 1990-

2000 χαρακτηρίστηκε ως η «πρώιμη φάση» ανάπτυξης της ελληνικής μεταναστευτικής 

πολιτικής, αφού κατά την περίοδο αυτή η μετανάστευση απλά «συνέβαινε» στην Ελλάδα 

χωρίς το κράτος να λαμβάνει κάποια ουσιαστικά μέτρα για τη συνολική διαχείριση του 

φαινομένου” (Τριανταφυλλίδου, 2010). 

 

Το 1991 έγινε μια προσπάθεια ρύθμισης των μεταναστευτικών θεμάτων με το Νόμο 1975
21

 

που είχε ως τίτλο «Είσοδος, έξοδος, παραμονή εργασίας, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία 

αναγνώρισης προσφύγων και άλλες διατάξεις». Ο νόμος αυτός είχε ως στόχο τον περιορισμό 

της μετανάστευσης μέσω των αυστηρότερων ελέγχων  των συνόρων και της απέλασης των 

παράνομων μεταναστών. Τα βασικότερα ζητήματα που ρύθμιζε ο Νόμος  1975/1991 ήταν οι 

συνθήκες εισόδου, παράνομης εργασίας και εξόδου, οι συνοριακοί έλεγχοι, η  διαδικασία   

απέλασης και τα κριτήρια εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Ο νόμος υιοθετούσε αντιθέτως 

μια αμυντική και αποτρεπτική πολιτική, εκφράζοντας «μια αγωνία και ένα φόβο μήπως 

τυχόν οι αλλοδαποί που έρχονται με νόμιμη οδό στη χώρα μας εγκατασταθούν τελικά μόνιμα 

σε αυτήν»( Ανθόπουλος, 2007).  Παρά τις μαζικές απελάσεις, ο αριθμός των παράνομων 

μεταναστών στη χώρα συνέχισε να αυξάνεται, καθιστώντας το Νόμο 1975/1991 ανεπαρκή. 
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Το 1997 έγινε μια προσπάθεια ώστε να καθιερωθεί ένα σύστημα καταγραφής και 

ενσωμάτωσης του πληθυσμού των παράνομων μεταναστών. Αυτή η προσπάθεια βασιζόταν 

σε δύο προεδρικά διατάγματα, το 358/1997
22

 με τίτλο «Προϋποθέσεις και Διαδικασία, για τη 

Νόμιμη Παραμονή και Εργασία Αλλοδαπών στην Ελλάδα που δεν είναι Υπήκοοι των 

Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και το 359/1997 με τίτλο «Χορήγηση της Κάρτας 

Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε Αλλοδαπούς». Στόχος των Προεδρικών 

Διαταγμάτων ήταν η νομιμοποίηση της εργασίας και της παραμονής των αλλοδαπών στην 

Ελλάδα, με την απόκτηση αρχικά της κάρτας παραμονής - Λευκή Κάρτα - και μετέπειτα την 

απόκτηση κάρτας εργασίας -Πράσινη Κάρτα- (Σαρρής, 2008). Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια 

ώστε να κατανοηθεί από τις ελληνικές αρχές ,ότι η μετανάστευση δεν είναι ένα παροδικό 

φαινόμενο και ότι τα μέτρα που είχαν παρθεί δεν επαρκούσαν για τον έλεγχο του 

φαινομένου. Σύμφωνα με την Α. Τριανταφυλλίδου, «η χώρα υπήρξε παραδοσιακά μια χώρα 

αποστολής μεταναστών παρά υποδοχής τους, αλλά και μια χώρα με ισχυρό εθνικό αίσθημα 

που αντιμετώπιζε την μετανάστευση ως απειλή για την εθνοτική και πολιτισμική ενότητα και 

αυθεντικότητα του έθνους» (Τριανταφυλλίδου, 2010).       
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2.3.2. Από το 2001 έως σήμερα 

 

 Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των αλλοδαπών που διέμεναν και εργάζονταν στην 

Ελλάδα, επέφερε δυσμενή αποτελέσματα τόσο για τους ίδιους όσο και για την ελληνική 

κοινωνία. Λόγω της ανεπάρκειας του νόμου 1975/1991 , και προκειμένου να διαμορφωθεί 

μία μακροπρόθεσμη μεταναστευτική πολιτική που θα προέβλεπε την ένταξη των μεταναστών 

στην ελληνική κοινωνία θεσπίστηκε ο νόμος 2910/2001
23

 με τίτλο «Είσοδος και παραμονή 

αλλοδαπών στην Ελληνική επικράτεια. Κτήση της ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες 

διατάξεις». Σκοπός του νόμου αυτού ήταν η μεταβολή της μεταναστευτικής πολιτικής της 

Ελλάδας, ώστε να έρθει πιο κοντά στα Ευρωπαϊκά δεδομένα, αναγνωρίζοντας δικαιώματα 

στους μετανάστες και προσφέροντας μια ευκαιρία για νομιμοποίηση στους παράνομα 

διαμένοντες. Η προσπάθεια αυτή δεν ευδοκίμησε, δεδομένου ότι είναι πιο εύκολη η εύρεση 

εργασίας στα πλαίσια της παρανομίας, παρά σε αυτά της νομιμότητας (Μουσούρου, 2006). 

Ένα χρόνο αργότερα, η χώρα κλήθηκε να συνειδητοποιήσει τον ρόλο της ως χώρα υποδοχής 

μεταναστών και να χαράξει τις απαιτούμενες πολιτικές, περνώντας πλέον στη "φάση 

ωρίμανσης"(Τριανταφυλλίδου, 2010). Θεσπίστηκε ο νόμος 3386/2005
24

 με τίτλο «Είσοδος, 

διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια» ο οποίος 

αποτελεί μέχρι σήμερα τον πιο βασικό νόμο μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας, 

προβλέποντας σε πρακτικό και λειτουργικό επίπεδο την μείωση της γραφειοκρατίας 

ενοποιώντας τα έγγραφα της άδειας εργασίας και διαμονής σε ένα. Με τον νόμο αυτό 

διασφαλίζονται οι όροι εργασίας των μεταναστών , προκειμένου να εργάζονται υπό 

συνθήκες που αρμόζουν σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και επαναλαμβάνονται όλες οι 

ευεργετικές διατάξεις του ν. 2910/2001 ως προς τα κοινωνικά δικαιώματα (υγεία, κοινωνική 

ασφάλιση, εκπαίδευση, εργασίας). 

 

 Το 2007 ακολουθεί η ψήφιση του Νόμου 3536/2007
25

, με τίτλο «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,ο οποίος εισάγει νέες ρυθμίσεις που αποσκοπούν 

στην καλύτερη εφαρμογή του προηγούμενου νόμου και διευκολύνουν τη μετακίνηση των 

αλλοδαπών εργαζομένων γεωγραφικά και μεταξύ των τομέων απασχόλησης 
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(Τριανταφυλλίδου, 2010). Επίσης,ο νόμος αυτός είχε ως σκοπό την διευκόλυνση ανανέωσης 

αδειών παραμονής από τους μετανάστες, αφού επιτρέπει την εξαγορά του 20% των ενσήμων 

που απαιτούνται να συμπληρωθούν. Ο Νόμος 3536/2007 οδήγησε στη δημιουργία της       

"Εθνικής Επιτροπής για τη Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών", με σκοπό την εισήγηση 

προτάσεων και δράσεων που αφορούν την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, την 

διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου και την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων 

σχετικών με την εφαρμογή της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Η επιτροπή, συντάσσει 

κάθε χρόνο μια έκθεση με προτάσεις και με στοιχεία του έτους και την υποβάλλει στην 

Βουλή ( Μιγγείρου & Σταυροπούλου, 2008). Επίσης, η φοίτηση παιδιού μετανάστη στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσφέρει την δυνατότητα νομιμοποίησης των 

γονέων του (Καλοφωλιάς, 2011). 

Το 2010 ψηφίστηκε ο νόμος 3838/2010 ο οποίος ορίζει τις προϋποθέσεις για απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας. Κάθε παιδί μετανάστη που γεννιέται στην Ελλάδα από γονείς που 

μένουν συνεχόμενα και νόμιμα 5 έτη στην Ελλάδα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια. Επίσης 

ελληνική ιθαγένεια δικαιούνται παιδιά που, έστω κι αν δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα, έχουν 

συμπληρώσει 6 έτη φοίτησης σε ελληνικό σχολείο και κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην 

χώρα. Σχετικά με τους ενήλικες μετανάστες, πολιτογράφηση προβλέπεται για όσους μένουν 

νόμιμα και μόνιμα στην χώρα για 7 συνεχόμενα χρόνια, έχουν λευκό ποινικό μητρώο, 

γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και έχουν ενταχθεί ομαλά στην κοινωνική και οικονομική 

ζωή της χώρας και στους θεσμούς του πολιτεύματός της (Καλοφωλιάς, 2011). Σημαντικά 

βήματα γίνονται με το Νόμο 3907/2011
26

 που είχε ως τίτλο "Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και 

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη 

για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές 

διατάξεις". Ο Νόμος προέβλεπε την Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου την πρώτη αυτόνομη δομή 

της χώρας, που είχε ως σκοπό την εξέταση των αιτημάτων ασύλου και διεθνής προστασίας. 

Η Υπηρεσία Ασύλου, στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια ιδίως για: 

α. την υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης της πολιτικής της χώρας όσον αφορά στη 

χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και την παρακολούθηση 

και αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής, 
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β. την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και την απόφανση επί αυτών 

σε πρώτο βαθμό, 

γ. την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία για τη διαδικασία εξέτασης των 

αιτημάτων, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής, 

δ. τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και 

πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών και τη διαρκή 

παρακολούθηση των εξελίξεων στις χώρες αυτές, σε συνεργασία με αρμόδιες για το σκοπό 

αυτόν άλλες ελληνικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, ιδίως στο πλαίσιο σχετικών διεθνών 

συμφωνιών, 

ε. τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία νομιμοποιητικά και 

ταξιδιωτικά έγγραφα, 

στ. τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων 

ζ. τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά στις υλικές συνθήκες υποδοχής σε 

συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, 

η. την προετοιμασία νομοθετικών κειμένων και διοικητικών πράξεων σε θέματα 

αρμοδιότητάς της και 

θ. τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς για την 

αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της. 

Το 2011, ψηφίστηκε ο Νόμος 4018
27

 που επέφερε την ίδρυση «υπηρεσιών μιας στάσης» στις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τους πολίτες τρίτων χωρών. Οι υπηρεσίες Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα για τις 

άδειες διαμονής που περιλαμβάνουν: 

 την παραλαβή των αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδειας παραμονής 

 την παράδοση των αδειών στους κατόχους και την γνωστοποίηση των 

απορριφθέντων 

 την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία της αίτησης  

 την είσπραξη των παραβόλων. 
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Σύμφωνα με το Νόμο 4018/2011, οι άδειες διαμονής αποτελούν ένα αυτοτελές έγγραφο, το 

οποίο περιλαμβάνει τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου. Σε περίπτωση που μεταβληθεί 

κάποιο απο τα στοιχεία αυτά, οι πολίτες τρίτων χωρών είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν 

τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι: 

o η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής Υπουργείου Εσωτερικών 

o οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

o η Ελληνική Αστυνομία  

o το Λιμενικό Σώμα 

 

Το 2014 η Ελληνική Βουλή ψήφισε το Νόμο 4251
28

 με τίτλο «Κώδικας Μετανάστευσης και 

Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», ο οποίος θα καθόριζε τη διαδικασία διέλευσης 

προσώπων από τα σύνορα και τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια. 

Ο Νόμος 4251/2014 επιτρέπει σε κάθε πρόσωπο να εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος και να 

εξέρχεται από αυτό μόνον από τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις. Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Άμυνας, 

Εξωτερικών, Οικονομικών, και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

καθορίζονται οι αερολιμένες, οι λιμένες και τα χερσαία σημεία στα σύνορα της χώρας, μέσω 

των οποίων επιτρέπεται η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, 

καθώς και το περιεχόμενο του κάθε μορφής ελέγχου, τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία 

εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων και των διοικητικών πράξεων, που έχουν σχέση με 

την είσοδο και την έξοδο προσώπων από τη χώρα. Η επιτήρηση των χερσαίων και 

θαλάσσιων συνόρων ενεργείται από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτόν αστυνομικές και 

λιμενικές αρχές. Η είσοδος και η έξοδος εκτός των μεθοριακών διαβάσεων μπορεί να 

επιτραπεί κατά περίπτωση, για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που καθορίζει και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου. 

Όσον αφορά τη διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, οι δικαιούχοι 

θα πρέπει:  

α) Να είναι κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, η 

ισχύς του οποίου εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την τελευταία προβλεπόμενη 
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ημερομηνία αναχώρησης, να περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και να εκδόθηκε εντός 

της προηγούμενης δεκαετίας. 

β) Να είναι κάτοχοι ισχύουσας εθνικής θεώρησης εισόδου για έναν από τους λόγους του 

νόμου, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος Κώδικα. 

γ) Να μην θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τις διεθνείς 

σχέσεις και να μην είναι καταχωρισμένοι ως ανεπιθύμητοι στις εθνικές βάσεις δεδομένων. 

δ) Να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και,                                                          

ε) Να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται 

για τους ημεδαπούς.  

Ο Νόμος 4251/2014 τροποποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα με την έλευση του Νόμου 

4332/2015 ο οποίος αντικαθιστούσε  το άρθρο 1
Α
  του  Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

«ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ  ΕΥΡΩΠΗ» 

 

 

3.1. Το χρονικό του Συριακού Εμφυλίου Πολέμου και η έναρξη της προσφυγικής κρίσης 

 

     Το 2010, η επιθυμία των πολιτών των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας 

Αφρικής να ανατρέψουν τα δικτατορικά καθεστώτα που επικρατούσαν, οδήγησε σε ένα κύμα 

διαμαρτυριών και διαδηλώσεων, που χαρακτηρίστηκε ως «Αραβική Άνοιξη». Στα πλαίσια 

της Αραβικής Άνοιξης,το Μάρτιο του 2011, άρχισε να εκτυλίσσεται μια εμφύλια διαμάχη 

στη Συρία ή αλλιώς ο Συριακός Εμφύλιος Πόλεμος. Την χώρα κυβερνούσε επί 45 χρόνια η 

δυναστεία των Άσαντ, στην αρχή ο πατέρας, Χάφεζ αλ Άσαντ, και στη συνέχεια ο γιος, 

Μπασάρ. Η συριακή κυβέρνηση μέσω του συριακού στρατού ξεκίνησε να καταστέλλει βίαια 

τις εξεγέρσεις που είχαν δημιουργηθεί και πολλές πόλεις πολιορκήθηκαν. Στα τέλη του 2011, 

πολίτες και λιποτάκτες του στρατού ξεκίνησαν ένοπλες επιθέσεις κατά του συριακού 

στρατού. Οι αντάρτες ενοποιήθηκαν κάτω από τη σημαία του Ελεύθερου Συριακού Στρατού 

και αργότερα ενώθηκαν και δημιούργησαν το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο και πολέμησαν με 

ένα ολοένα και πιο οργανωμένο τρόπο. Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης που αντιτάσσονταν 

στο καθεστώς του Μπασάρ αλ Ασαντ και σχημάτισαν το Συμβούλιο, είχαν ως στόχο την 

ανατροπή του Άσαντ. Η σύγκρουση έχει θρησκευτικές προεκτάσεις, καθώς η αντιπολίτευση 

κυριαρχείται από σουνίτες μουσουλμάνους, ενώ τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης 

είναι αλαουίτες μουσουλμάνοι.Επίσης, στον πόλεμο εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα τα 

περισσότερα κράτη της Μέσης Ανατολής, καθώς και η Ρωσία, οι ΗΠΑ και αρκετά 

ευρωπαϊκά κράτη.Οι ΗΠΑ εναντίον της Ρωσίας, τα σουνιτικά θεοκρατικά κράτη της 

Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ εναντίον του σιϊτικού θεοκρατικού κράτους του Ιράν και 

της Χεζμπολάχ, όπως επίσης η Τουρκία εναντίον των Αράβων εθνικιστών λόγω της 

προσπάθειας αποκατάστασης της οθωμανικής κυριαρχίας στην Συρία όπως ήταν πριν τον Α 

Παγκόσμιο πόλεμο.  

    H σύγκρουση γρήγορα κλιμακώνεται σε ολοκληρωτικό εμφύλιο πόλεμο και τον Ιανουάριο 

του 2012 κάνει την εμφάνιση της μια ομάδα ανταρτών, η οποία συνδέεται με την Άλ 

Κάϊντα,το μέτωπο Άλ Νούσρα. Ένα μήνα αργότερα,ο ΟΗΕ καλεί τον Ασάντ να παραιτηθεί, 

αλλά η Ρωσία και η Κίνα ασκούν βέτο. Η Σαουδική Αραβία και οι χώρες του Κόλπου 
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ανακοινώνουν την στήριξη και την οικονομική ενίσχυση με την δημιουργία ενός ταμείου για 

την χρηματοδότηση του Ελεύθερου Συριακού Στρατού. Τον Ιούλιο οι επαναστατικές 

δυνάμεις ανατινάζουν στην Δαμασκό το κτήριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες ασφαλείας 

σκοτώνοντας αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους, τον υφυπουργό και υπουργό Άμυνας. Οι 

ΗΠΑ και Βρετανία ανακοινώνουν νέες κυρώσεις για το καθεστώς, αλλά η Ρωσία και Κίνα 

συνεχίζουν να ασκούν βέτο με τις Δυνάμεις του Ασάντ να αντεπιτίθενται.Τον Οκτώβριο, η 

Υπουργός εξωτερικών της ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον παύει να αναγνωρίζει το Συριακό 

Συμβούλιο καθώς στερείται λαϊκού ερείσματος και δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ηγεσία 

της Αντιπολίτευσης στην Συρία,και χαρακτηρίζει επίσης το μέτωπο Άλ 

Νούσρα, τρομοκρατική οργάνωση.  

   Τον Απρίλιο του 2013,ο Συριακός Στρατός μαζί με την Οργάνωση Χεσμπολάχ εξαπολύουν 

επίθεση στην πόλη Κουσέϊρ. Ο Αμπού Μπάκρ αλ Μπαγκντάντι, ηγέτης της Αλ Κάϊντα, στο 

Ιράκ, αναλαμβάνει την πατρότητα του μετώπου Άλ Νούσρα και ανακοινώνει την συνένωση 

των δυο οργανώσεων με την ονομασία Ισλαμικό Χαλιφάτο στο Ιράκ και το Λεβάντε (ISIS). 

Στις 30 Αυγούστου το Βρετανικό κοινοβούλιο ψηφίζει κατά της στρατιωτικής επέμβασης 

στην Συρία. Τον Ιανουάριο του 2014, το ισλαμικό κράτος καταλαμβάνει την Φαλούτζα και 

άλλες μικρότερες πόλεις του δυτικού και κεντρικού Ιράκ αποκομίζοντας χρήματα και 

σύγχρονο οπλισμό και εξοπλισμό,και τον Ιούνιο το ισλαμικό κράτος κατέλαβε τη Μοσούλη. 

    Σε αυτήν την περίοδο όμως, φαίνεται ότι ο εμφύλιος έχει ξεσπάσει και στις δυνάμεις που 

είχαν ενωθεί κατά του Ασάντ. Η προέλαση του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ πυροδοτεί 

ριζική αλλαγή στις προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας. Mερικές ομάδες σαλαφιστών 

ανταρτών και o Ελεύθερος Συριακός στρατός επιτίθενται στον ISIS. H Άλ Κάϊντα 

αποστασιοποιείται από τον ISIS, η Τουρκία χαρακτηρίζει το μέτωπο Άλ Νούσρα 

τρομοκρατική οργάνωση μετά την κατάκτηση της πόλης Κεσάμπ και ο Ελεύθερος Συριακός 

Στρατός έχει διασπαστεί. Το Μάϊο, μετά από μάχη τριών ετών ο Συριακός στρατός του 

Ασάντ καταλαμβάνει την Χομς, ενώ τον Ιούνιο, το ISIS καταλαμβάνει την Μοσούλη και το 

Τικρίτ, αλλάζει το όνομα του σε «Ισλαμικό Κράτος» και κηρύσσει την ίδρυση του 

Παγκόσμιου Χαλιφάτου. Μετά από αυτή την συμβολική κίνηση διάφορες τζιχαντιστικές 

ομάδες και οργανώσεις όπως η Ανσάρ Αλ Σαρία (Λιβύη), οι Ταλιμπάν, και η Μπόκο Χαράμ 

(Νιγηρία) ορκίστηκαν πίστη στο νέο χαλίφη.Αρχικά,η Άλ Κάιντα τηρούσε εχθρική στάση 

προς το ισλαμικό κράτος,ενώ αργότερα τάχθηκε υπέρ του ισλαμικού κράτους. Στην Συρία, ο 

Ασάντ κερδίζει το 90% των ψήφων στις περιοχές που αυτός κατέχει,η ζωή φαίνεται να 
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επιστρέφει σταδιακά σε πολλές περιοχές της Χώρας και οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Ισλαμικό 

Κράτος. 

    Στις αρχές του 2015, το Χαλέπι ήταν η σημαντικότερη περιοχή αντιπαράθεσης των 

αντιμαχόμενων δυνάμεων της Αντιπολίτευσης που τώρα είχαν διαχωριστεί αλλά και κατά 

του Ασάντ. Το Χάλέπι είναι σημαντική πόλη και για τις δυο πλευρές, τόσο στρατιωτικά αλλά 

και σε πολιτικό επίπεδο. Τον Σεπτέμβριο, η Ρωσία ξεκινά αεροπορικές επιδρομές εναντίον 

των ανταρτών στη Συρία. Tον Νοέμβριο του 2015, στην σύνοδο κορυφής των G20 στην 

Αττάλεια, ο Πρόεδρος Πούτιν παρουσίασε στοιχεία για το λαθρεμπόριο πετρελαίου μεταξύ 

Τουρκίας και Ισλαμικού Κράτους φέρνοντας τον Ερντογάν σε πολύ δύσκολη θέση.Το 2015, 

το Ισλαμικό κράτος είχε φτάσει να ελέγχει 13 πετρελαιοπηγές στο Ιράκ και 7 στην Συρία. 

Τον Μάρτιο η Χεζμπολάχ είχε καταταχθεί στην λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις ενώ 

στο πλευρό τάχθηκε ο Ιρακινός υπουργός Εξωτερικών. 

   Οι ΗΠΑ δείχνουν να έχουν παραδώσει τη Συρία στη Ρωσία,ενώ εκείνη προσπαθεί να 

κερδίσει χρόνο μέχρι να έλθει ο επόμενος πρόεδρος  των ΗΠΑ για να δουν ποιες 

διαπραγματευτικές προοπτικές υπάρχουν. Τον Σεπτέμβριο, οι υπουργοί Εξωτερικών των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Τζον Κέρι και της Ρωσίας Σεργκέι 

Λαβρόφ ανακοίνωσαν ένα σχέδιο για την κήρυξη εκεχειρίας στη Συρία, έπειτα από μια 

ημέρα μαραθώνιων διαπραγματεύσεων στη Γενεύη. Η εκεχειρία έληξε μια εβδομάδα μετά με 

την Αμερική να είναι εξοργισμένη με τις ειδήσεις περί του βομβαρδισμού μιας πομπής 

φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια κοντά στο Χαλέπι της Συρίας. Υπό τον έλεγχο των 

ανταρτών στο Χαλέπι παραμένουν μόνο δύο σημαντικές συνοικίες, η Σουκάρι και η αλ-

Μασάντ μαζί με μια χούφτα μικρών συνοικιών. Οι αντάρτες αποσύρθηκαν από άλλες έξι 

σημαντικές συνοικίες του Χαλεπίου έναντι της προέλασης του στρατού του Ασάντ. Η 

ανακατάληψη του Χαλεπίου, που είναι διαιρεμένο σε καθεστωτικούς και αντικαθεστωτικούς 

από το 2012, είναι η μεγαλύτερη νίκη του Ασάντ απέναντι στους αντάρτες αφότου ξεκίνησε 

ο πόλεμος στη Συρία.Το Ισλαμικό Κράτος έχει εξαπολύσει επίθεση στην Παλμύρα σε 

αντίποινα για την επιτυχημένη προέλαση του Συριακού στρατού στο Χαλέπι. 

   Στις 22 Δεκεμβρίου το Ισλαμικό Κράτος εκτελεί με βάναυσο τρόπο δυο Τούρκους 

στρατιώτες βάζοντας τους φωτιά, στο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα πρωταγωνιστεί ο 

αρχηγός της οργάνωσης Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι ο οποίος καλεί σε εκδίκηση κατά 

της Τουρκίας. Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός που θα τεθεί σε 

ισχύ, στις 00.00 της 30ής Δεκεμβρίου με εγγυήτριες δυνάμεις την Ρωσία και την 

Τουρκία. Από τη συμφωνία αποκλείεται το Ισλαμικό Κράτος, το πρώην Μέτωπο αλ-Νούσρα 
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και οι ένοπλες οργανώσεις που συνδέονται με αυτά. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

εξέδωσε την εκτίμηση ότι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν στον πόλεμο μέχρι και τις 12 

Δεκεμβρίου 2016, ανέρχονται σε 310.000.Για να γλιτώσουν από τη βία, 9 εκατομμύρια 

πολίτες της Συρίας έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταφεύγοντας στις γειτονικές χώρες 

της Ιορδανίας, του Ιράκ, του Λιβάνου, μετά στην Τουρκία και την Ελλάδα και από εκεί στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελώντας ένα σημαντικό ρεύμα της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής 

κρίσης. 
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3.2. Προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη μετά τη Συριακή Κρίση  

 

  Ο Συριακός Εμφύλιος Πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους 

και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια. Έχει οδηγήσει σε γεωπολιτική δίνη, εξάγοντας βία σε μια 

ιστορικά ασταθή περιοχή, και έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη κρίση προσφύγων στην 

Ευρώπη τα τελευταία χρόνια
29

.Η άνοδος των προσφυγικών ροών προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση που είχε ξεκινήσει από το 2010 άρχισε να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις το 

2014, κυρίως στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο κύμα άρχισε να μετακινείται προς 

την Ευρώπη κυρίως μέσω της οδού της Ανατολικής Μεσογείου η οποία λόγω της εγγύτητας 

των παραλίων της Τουρκίας με τα ελληνικά νησιά θεωρείται λιγότερο επικίνδυνη σε σχέση 

με αυτή της Κεντρικής Μεσογείου.
30

  Το 2014, 170.100 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν 

δια θαλάσσης στην Ιταλία, ενώ το ίδιο έτος στην Ελλάδα υπήρξαν 38.982 αφίξεις μέσω του 

Αιγαίου. Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ,  η Ευρωπαϊκή Ένωση, με 

πληθυσμό μισό δισεκατομμύριο,δέχτηκε το 2015 πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες.  

   Το 2015 χαρακτηρίστηκε ως το « έτος της μεγαλύτερης μετακίνησης πληθυσμών από τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως σήμερα»,καθώς είναι η χρονιά που εκδηλώθηκαν με τρόπο 

εκρηκτικό τα αδιέξοδα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση. Η μαζική εισροή 

Σύριων προσφύγων σε ευρωπαϊκό έδαφος κατέληξε στη κατάρρευση του ευρωπαϊκού 

συνόρου και σε μια νέα αμφισβήτηση του ευρωπαϊκού πολιτικού εγχειρήματος. Το 84% των 

μεταναστών προέρχεται από 10 χώρες. Οι Σύροι πρόσφυγες είναι οι περισσότεροι και 

αντιπροσωπεύουν το 49% των αφίξεων, ακολουθούν οι Αφγανοί σε ποσοστό 21% και οι 

Ιρακινοί σε ποσοστό 8%. Άλλες χώρες προέλευσης των μεταναστών είναι η Ερυθραία, το 

Πακιστάν, η Νιγηρία, η Σομαλία, το Σουδάν, η Γκάμπια και το Μαλί. Σε ο,τι αφορά τις 

χώρες υποδοχής, το 2015, αποβιβάστηκαν συνολικά 844.176 άνθρωποι στην Ελλάδα, 

152.700 στην Ιταλία και 105 στη Μάλτα. Από αυτούς, 3.735 έχασαν τη ζωή τους 

επιχειρώντας να φθάσουν δια θαλάσσης. Τέλος το 58% των μεταναστών και προσφύγων 

ήταν άνδρες, 17% γυναίκες και 25% παιδιά. Το 2015, από το σύνολο των αιτήσεων ασύλου, 

το 75 % καταχωρήθηκε σε πέντε κράτη μέλη τη Γερμανία,την Ουγγαρία,τη Σουηδία, την 

Αυστρία και την Ιταλία. Η Γερμανία δέχτηκε 476.000 αιτήσεις ασύλου,ενώ η Ουγγαρία 

βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 177.130 αιτήσεις. 
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 Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 
30

 UNHCR- The UN Refugee Agency, Greece, UNHCR operational update, August 2015, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GreeceOperationalUpdate%232.pdf 



38 
 

 

 

 Στατιστικός πίνακας αιτήσεων ασύλου στην Ευρώπη για το 2015
31

 

 

Η Γερμανία δέχτηκε το μεγαλύτερο κύμα προσφύγων, η χώρα όμως που υπέστη μεγαλύτερη 

πίεση ήταν η Ουγγαρία καθώς είχε το ψηλότερο ποσοστό αναλογικά με τον πληθυσμό της, 

παρόλο που κάποια στιγμή έκλεισε τα σύνορά της με την Κροατία (1.800 πρόσφυγες ανά 

100.000 κατοίκους).Ακολούθησαν η Σουηδία (1.667 πρόσφυγες ανά 100.000 κατοίκους) και 

η Γερμανία (587 πρόσφυγες ανά 100.000 κατοίκους) ενώ υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος της 
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 Eurostat και BBC 
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Ευρώπης είναι 255 ανά 100.000 κατοίκους. Η ένταση άρχισε να κορυφώνεται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της ανισοκατανομής των προσφύγων στις ευρωπαϊκές χώρες και 

ιδιαίτερα επλήγησαν χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ουγγαρία. Οι πολιτικές αυστηρής 

επιτήρησης των χερσαίων συνόρων κατέστησαν τις οδούς της Κεντρικής και της Ανατολικής 

Μεσογείου τις σημαντικότερες προσφυγικές διόδους προς την Ευρώπη
32

.    

     Η είσοδος των προσφύγων στην Ευρώπη δια θαλάσσης είχε ένα δραματικό ανθρώπινο 

κόστος. Μόνο το 2014, ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο 

ανέρχεται σε 3.500, ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 75% των 

ανθρώπινων απωλειών προσφύγων και μεταναστών σε όλο τον κόσμο και καθιστά την οδό 

της Μεσογείου τον πιο επικίνδυνο μεταναστευτικό δρόμο παγκοσμίως. Από την αρχή του 

2015 μέχρι τα μέσα του  Απριλίου,ο αριθμός των ανθρώπινων απωλειών εκτιμάται στους 

1.776.Το 2016,ο συνολικός αριθμός αφίξεων προσφύγων στην Ευρώπη διαμορφώθηκε σε 

387,739 έναντι των 1, 046,599 αφίξεων που καταγράφηκαν το 2015. Στις 18 Μαρτίου 2016 η 

Τουρκία και η Ε.Ε. επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εφαρμόσουν ένα κοινό πρόγραμμα 

δράσης προκειμένου να αναχαιτισθεί η ροή παράνομων μεταναστών στην Ε.Ε., καθώς και 

την βούλησή τους για επανενεργοποίηση της διαδικασίας ένταξης. 
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 European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member 

States of the European Union, Eastern Mediterranean route, http://frontex.europa.eu/trends-and-

routes/easternmediterranean-route/ 
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3.3.  Προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα  

 

 

3.3.1. Η Ελλάδα στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης 

 

 

  Το προσφυγικό ζήτημα στην περίπτωση της Ελλάδας προσεγγίζεται μονοδιάστατα χωρίς να 

λαμβάνονται υπ’όψιν οι γεωπολιτικές, ιστορικές και πολιτισμικές διαστάσεις του θέματος. Η 

Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποτελούσε ανέκαθεν το σταυροδρόμι 

κρατών, το «πέρασμα» όπως πολλοί ονομάζουν από την Ανατολή στη Δύση αφού από την 

μια συνορεύει με την Ε.Ε. και από την άλλη με το «Ισλάμ».Από τις αρχές του 2015, λόγω της 

έξαρσης της συριακής κρίσης, η Ελλάδα βιώνει μια άνευ προηγουμένου εισροή προσφύγων 

στο έδαφός της κυρίως από τα θαλάσσια σύνορά της με την Τουρκία. Η γεωγραφική θέση 

της χώρας, με χερσαία και θαλάσσια σύνορα που φυλάγονται δύσκολα, δημιουργεί 

προϋποθέσεις ευκολότερης πρόσβασης πληθυσμών από γειτονικές χώρες ενώ 

παράλληλα,αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό αρκετών μεταναστών.  Σύμφωνα με στοιχεία του 

Λιμενικού Σώματος, οι μετανάστες που έχουν περάσει στην Ελλάδα ή έχουν μετακινηθεί 

κάποιοι από αυτούς σε χώρες της Ευρώπης από τις αρχές έως το τέλος του 2015, ανέρχονταν 

σε 804.465, εκ των οποίων οι μισοί, 457.149, ήταν πρόσφυγες από τη Συρία. 

Στην προσπάθεια να διασχίσουν τα σύνορα της Ελλάδας, πολλοί πρόσφυγες έχασαν τη ζωή 

τους. Από το 2014 το μέγεθος των μεταναστευτικών ροών στην δίοδο της Ανατολικής 

Μεσογείου μετατοπίστηκε, λόγω της κατασκευής του «Φράχτη» του Έβρου στα χερσαία 

σύνορα με την Τουρκία, στο Ανατολικό Αιγαίο.  

   Από το 2014,το Αιγαίο έχει μετατραπεί σε εκατόμβη νεκρών, με το ποσοστό των ανηλίκων 

παιδιών να είναι τεράστιο. Από τις αρχές του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015 διαπιστώθηκαν 

123 πνιγμοί ανθρώπων που επιχείρησαν να εισέλθουν στην Ευρώπη εκ των οποίων και 17 

ήταν παιδιά. Η μετακίνηση των προσφύγων προς την Ελλάδα γίνεται συνήθως από 

διακινητές με πλωτά μέσα κακής ποιότητας που είναι σχεδόν κάθε φορά υπερφορτωμένα. Σε 

περίπτωση που το πλωτό μέσο ναυαγήσει, είναι δεδομένη η εγκατάλειψη των ατόμων από 

τους διακινητές. Όσοι όμως καταφέρουν να διαβούν τα σύνορα, επιχειρούν να διασχίσουν 

σύντομα τη χώρα μας για να βρεθούν στον δρόμο των Δυτικών Βαλκανίων,καθώς οι  



41 
 

περισσότεροι από τους πρόσφυγες έχουν προορισμό τους τις χώρες της Βόρειας και Δυτικής 

Ευρώπης. Οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από Σύριους πολίτες στην 

Ελλάδα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο το 2015 ανέρχονται μόλις σε 2.774, με τον 

μεγαλύτερο αριθμό να καταγράφεται τον μήνα Ιούλιο (424 αιτήσεις). Ο αριθμός αυτός είναι 

εμφανώς χαμηλός αν συγκριθεί με τον αριθμό των αφίξεων στην χώρα την ίδια περίοδο, 

όμως η πλειοψηφία των προσφύγων επιθυμεί να μεταβεί στις χώρες της Δυτικής και της 

Βόρειας Ευρώπης. Οι υποδομές (έστω και προσωρινής) υποδοχής, η ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη και οι υπηρεσίες καταγραφής στη χώρα μας υπολείπονται πολύ των επιτακτικών 

αναγκών . Από την έναρξη των έντονων προσφυγικών ροών ξεκίνησε η υποδοχή προσφύγων 

στην Ελλάδα, με ένα προσωρινός ανοικτό χώρο υποδοχής προσφύγων στον Ελαιώνα- 

Βοτανικό με 90 προκατασκευασμένες κατοικίες που μπορούν να φιλοξενήσουν  720 

ανθρώπους ,ενώ η ανάγκη υποδομών στέγασης άρχισε να γίνεται εντονότερη στα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου και ιδίως στη Λέσβο,στη Κω,στη Χίο,στη Σάμο και στη Λέρο. 

  Η έντονη επιθυμία των προσφύγων όμως να κατευθυνθούν στον αρχικό τους προορισμό 

(Δυτικής και Βόρεια Ευρώπη), τους οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα κατά την έξοδό τους 

από την ελληνική επικράτεια καθώς υφίστανται κακή μεταχείριση, επαναπροωθήσεις και 

απωθήσεις, παράνομη κράτηση και σύλληψη από την αστυνομία της Π.Γ.Δ.Μ . Μετά από 

προσωρινή απαγόρευση ελεύθερης εισόδου από τις αρχές της Π.Γ.Δ.Μ.,τον Αύγουστο του 

2015, και ύστερα από συνεννόηση των αστυνομικών αρχών των δύο χωρών,άρχισε να 

εφαρμόζεται ένα σύστημα διέλευσης των συνόρων. Η απόφαση αυτή όμως, οδήγησε στην 

έντονη παρουσία των προσφύγων στην περιοχή περιμένοντας τη διέλευση των συνόρων υπό 

άθλιες συνθήκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους δύο 

πρώτους μήνες του 2016, βρέθηκαν στην Ελλάδα πάνω από 122.000 πρόσφυγες, από τους 

οποίους,10.000 βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα σύνορα της Ειδομένης. Στις 27 Ιανουαρίου η 

Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει εκ νέου «σοβαρές ανεπάρκειες στην πραγματοποίηση των 

ελέγχων των εξωτερικών συνόρων» ,προσθέτοντας πως «η Ελλάδα παραμελεί σοβαρά τις 

υποχρεώσεις της», για να καταλήξει,στο ότι «οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα 

έχουν αντίκτυπο στην Ε.Ε. ως σύνολο και πρέπει να διευθετηθούν συλλογικά»
33

.Στις 12 

Φεβρουαρίου 2016, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. συνομολόγησαν πως όλη η λειτουργία του 

χώρου Σένγκεν «βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο» και προειδοποίησαν την Ελλάδα να κάνει 

περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να επανορθώσει τις «σοβαρές ανεπάρκειες» σε ό,τι 

αφορά την διαχείριση των συνόρων της, στους επόμενους τρεις μήνες. 

                                                           
33

 Γεωργία Σπυροπούλου-Δημήτρης Χριστόπουλος,2016 



42 
 

 Στις 7 Μαρτίου 2016, οι επικεφαλής κρατών ή κυβερνήσεων της Ε.Ε. ανακοίνωσαν στις 

Βρυξέλλες ότι « οι παράτυπες ροές μεταναστών κατά μήκος του διαδρόμου των Δυτικών 

Βαλκανίων έχουν πλέον τερματιστεί»
34

. Την επόμενη μέρα, δεν επετράπη σε κανέναν να 

διασχίσει τα σύνορα από την Ελλάδα προς την Π.Γ.Δ.Μ., αφήνοντας πάνω από 46.000 

πρόσφυγες και μετανάστες αποκλεισμένους στην ηπειρωτική Ελλάδα. Χιλιάδες πρόσφυγες 

έφυγαν από τον καταυλισμό στην Ειδομένη έχοντας χάσει τις ελπίδες τους ότι το επίσημο 

συνοριακό πέρασμα θα άνοιγε ξανά. Περίπου 2.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι περπάτησαν για 

περίπου 6 χιλιόμετρα για να βρουν ένα κενό στο συνοριακό φράχτη για να περάσουν 

παράτυπα στην Π.Γ.Δ.Μ. Στις 31 Μαρτίου του 2016, οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες στα 

κέντρα κράτησης (hotspot) και τους καταυλισμούς της Ελλάδας έφθαναν συνολικά τους 

51.601. 

  Με τη βοήθεια της Ε.Ε.,η Ελλάδα έχει δημιουργήσει 31 χώρους προσωρινής διαμονής στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, με χωρητικότητα περίπου 33.000 αιτούντων άσυλο και μεταναστών. 

Έως το τέλος του 2016, είχαν φθάσει στην Ελλάδα 176.654 πρόσφυγες,και το μεγαλύτερο 

ποσοστό είχε περάσει από τα τουρκικά παράλια στη Ελλάδα πριν τη Συμφωνία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Από τις αρχές του 2017 έως τα μέσα του 

Φεβρουαρίου, έχουν εισέλθει στην Ελλάδα 2.353 πρόσφυγες, οι 2.223 δια θαλάσσης και 

μόνο οι 130 δια ξηράς.  
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3.3.2. Καταγραφή και συνθήκες υποδοχής προσφύγων  

 

Το τελευταίο διάστημα, πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η ορθή 

διαχείριση των προσφυγικών ροών με σκοπό την μείωση τους. Αυτή η επιθυμία όμως, δεν 

αποτυπώνεται στα ποσοστά αφίξεων προσφύγων.Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2016 οι 

πρόσφυγες που πέρασαν από τα ελληνοτουρκικά σύνορα έφτασαν τους 66.233 με μέσο όρο 

αφίξεων την ημέρα 1.952, ενώ την ίδια χρονική περίοδο το 2015 οι αφίξεις ήταν 5.550. Το 

60% των αφίξεων σημειώθηκε στην Λέσβο,το 22% στη Χίο,από 6% στη Σάμο και τη Λέρο, 

και το υπόλοιπο σε άλλα νησιά του νομού Δωδεκανήσου.Οι κύριες χώρες προέλευσης 

συνέχιζαν να είναι οι ίδιες με το 2015,με την πλειοψηφία να είναι υπήκοοι Συρίας (45%), 

ενώ ακολουθούν οι υπήκοοι Αφγανιστάν (29%) και Ιράκ (17%). Τον Φεβρουάριο του 2016, 

παρόλο που υπήρχε μειωμένη άφιξη προσφύγων λόγω των καιρικών συνθηκών που 

επικρατούσαν στο Αιγαίο, εισήλθαν 27.555
35

 πρόσφυγες με ημερήσιο μέσο όρο αφίξεων 

1.337, ενώ την ίδια χρονική περίοδο είχαν εισέλθει 2.873 πρόσφυγες. Με την πρώτη άφιξη 

του προσφυγικού κύματος, η Ελλάδα άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ως προς 

την υποδοχή των προσφύγων. Αν εξαιρέσουμε το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στο Φυλάκιο 

της Ορεστιάδας , στα θαλάσσια σημεία εισόδου δεν υπήρχαν υποδομές πρώτης υποδοχής για 

τους νεοεισαχθέντες και η υποδοχή γινόταν μέσω κινητών μονάδων. Στη Χίο και στη Σάμο, 

υπήρχαν Κέντρα Ταυτοποίησης Υπηκοότητας, χωρητικότητας 108 και 220 ατόμων 

αντίστοιχα, στη Λέσβο το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης, ενώ στη Κω και στη Λέρο 

δεν υπήρχε καμία υποδομή. Το καλοκαίρι του 2015,η κατάσταση σε όλα τα σημεία εισόδου, 

υπήρξε χαοτική και οι συνθήκες διαβίωσης ήταν απαράδεκτες και υστερούσαν σημαντικά σε 

σύγκριση με τα διεθνή πρότυπα. Στη συνέχεια, λόγω της αυξημένης προσφυγικής ροής 

ακόμα και οι περιοχές που διέθεταν υποδομές βρέθηκαν αντιμέτωπες με την αδυναμία 

παροχής βασικών υπηρεσιών, ενώ όσες περιοχές δεν υπήρχαν υποδομές, οι νεοεισερχόμενοι 

κατασκήνωναν στα λιμάνια των νησιών χωρίς κρατική μέριμνα και πρόσβαση σε βασικές 

υπηρεσίες (υγιεινής,νερό,σίτιση). Τον Οκτώβριο του 2015, η ελλιπής παροχή σίτισης 

σταμάτησε σε όλα τα σημεία εισόδου, με ομάδες εθελοντών,διεθνείς οργανώσεις και 

ορισμένες φορές ένοπλες δυνάμεις, που διένειμαν ξηρά τροφή. Επί μήνες οι υπηρεσίες υγείας 

παρέχονταν αποκλειστικά από διεθνείς οργανισμούς υγείας. Το πιο δύσκολο κομμάτι όλης 

της διαδικασίας αποτέλεσε ο τρόπος υλοποίησης και καταγραφής. Σημαντικό ρόλο είχαν ο 

χώρος είχαν ο χώρος που πραγματοποιείται η καταγραφή, η ταχύτητα του προσωπικού που 
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συμμετέχει στην υλοποίηση και βασικότερα ο τρόπος εφαρμογής. Σε ορισμένες περιοχές, 

π.χ. Λέσβος, οι αρχές δεν είχαν αποφασίσει σε ποιο χώρο και με ποίον τρόπο θα γίνεται η 

καταγραφή, με αποτέλεσμα οι χώροι προσωρινής διαμονής να ανοιγοκλείνουν. Οι 

αραβόφωνοι και όσοι λαμβάνουν υπηρεσιακό σημείωμα εξάμηνης αναβολής απομάκρυνσης 

(άτομα από Συρία,Υεμένη,Ιράκ,Ερυθραία,Παλαιστίνη) καταγράφονται στο πρώτο σημείο 

καταγραφής, ενώ οι υπόλοιποι πληθυσμοί σε ένα δεύτερο σημείο. Για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνταν η διαδικασία καταγραφής διέφερε σε 

κάθε σημείο εισόδου. Σε ορισμένα σημεία, η καταγραφή διενεργούνταν μέσω των λιμενικών 

και αστυνομικών αρχών, ενώ αλλού υπήρχε ηλεκτρονική καταγραφή μέσω του συστήματος  

EURODAC. Αίτια αυτής της κατάστασης ήταν η αδυναμία συντονισμού, τα εξαιρετικά 

υψηλά νούμερα προσφύγων και η έλλειψη προσωπικού και βοήθειας. Η καταγραφή 

αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους που η χώρα τέθηκε σε καθεστώς αξιολόγησης 

σχετικά με την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων
36

. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Σένγκεν, 

σε έκθεση που πραγματοποίησε ελέγχους σε Σάμο και Χίο από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου 

2015, αναφέρει ότι η διαδικασία ταυτοποίησης και καταγραφής δεν είναι αποτελεσματική, 

διότι τα αποτυπώματα και τα ταξιδιωτικά έγγραφα δεν ελέγχονταν συστηματικά για τη 

γνησιότητα τους. Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής για την Ελλάδα, αναφέρει ότι το 

ποσοστό δακτυλοσκόπησης αυξήθηκε από 8% το Σεπτέμβριο του 2015 σε 78% τον 

Ιανουάριο του 2016
37

  και 65 μηχανήματα Eurodac παραδόθηκαν μέχρι το τέλος του 

Φεβρουαρίου. 
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3.4. Το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης και η Συμφωνία Ε.Ε-Τουρκίας 

3.4.1. Το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης  

Τον Μάϊο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την 

Μετανάστευση σε μια  προσπάθεια διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος,με βάση ένα 

μακροπρόθεσμο σχέδιο που θα έχει ως βασικούς άξονες το άσυλο, τη διαχείριση 

προσφυγικών ροών και την προστασία των συνόρων
38

.  Η βασικότερη απόφαση που πάρθηκε 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση ήταν η υλοποίηση ενός 

προγράμματος μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης είχε δύο στόχους. 

Αρχικά, έπρεπε να ενεργοποιήσει όλα τα μέλη-κράτη απέναντι στην υφιστάμενη κατάσταση 

υψηλού αριθμού αφίξεων πολιτών τρίτων χωρών και στη συνεχεία να αποτελέσει μια 

έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης και επιμερισμού της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών 

που δέχονται τις προσφυγικές ροές και των κρατών του Βορρά. Κύριος στόχος της 

μετεγκατάστασης είναι η ελάφρυνση των κρατών-μελών που δέχονται την πλειοψηφία των 

αφίξεων στο έδαφος τους και η δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο. Μια βασική αλλαγή 

που επιφέρει το πρόγραμμα αυτό, είναι η προσωρινή παρέκκλιση από το θεμελιώδη κανόνα 

του συστήματος του Δουβλίνου, ότι υπεύθυνο κράτος-μέλος για την εξέταση αιτήματος 

ασύλου είναι το κράτος την πρώτης εισόδου.  

Το πρόγραμμα προβλεπόταν να υλοποιηθεί μέσω των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

στα σημεία εισόδου, όπου θα γινόταν η επιλογή μεταξύ των αιτούντων άσυλο οι οποίοι 

πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα και επιθυμούν να συμμετέχουν. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι υπήκοοι χωρών με 75% και άνω 

πανευρωπαϊκό ποσοστό αναγνώρισης, δηλαδή να είναι αναγνωρισμένη η ιθαγένεια τους από 

καθεστώς διεθνούς προστασίας. Στην Ελλάδα, όσοι συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα 

πρέπει να είναι πολίτες Συρίας, καθώς η Συρία βρίσκεται πρώτη σε αφίξεις πολιτών της στη 

χώρα, ενώ δεύτεροι βρίσκονται οι Αφγανοί που αποκλείονται από το πρόγραμμα λόγω 

χαμηλού ποσοστού αναγνώρισης. Όσοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, 

μπορούν να υποβάλλουν αίτημα ασύλου μετά τη διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης, 

ή να υποβληθούν σε ταχύρρυθμη επιστροφή στη χώρα καταγωγής ή σε διαδικασία 

επανεισδοχής.  Η Ελλάδα δεσμεύτηκε για τη δημιουργία Κέντρων Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης στα σημεία εισόδου, δηλαδή τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο, την Κω και τη Λέρο. 
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3.4.2. Η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία  

Από το Νοέμβριο του 2015, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχαν πραγματοποιήσει 

συναντήσεις με τον Τούρκο ομόλογο τους, με σκοπό την εμβάθυνση  των σχέσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, αλλά και την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. 

Στις 29 Νοεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία επιβεβαίωσαν τη δέσμευση 

τους για την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου δράσης. Στις 18 Μαρτίου 2016, δόθηκε στη 

δημοσιότητα η Συμφωνία Ε.Ε.- Τουρκίας, η οποία όριζε τις επαναπροωθήσεις και την 

επανεγκατάσταση προσφύγων και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 20 Μαρτίου 2016. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Συμφωνίας,η Ε.Ε. και η Τουρκία συμφώνησαν ως 

προς τα εξής 9 σημεία δράσης,ότι
39

: 

1) Όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες που φθάνουν στα ελληνικά νησιά μέσω Τουρκίας από 

τις 20 Μαρτίου 2016 και έπειτα θα επιστρέφονται σε αυτήν. Αυτό θα συμβαίνει σε πλήρη 

συμφωνία με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, άρα με αποκλεισμό κάθε είδους ομαδικών 

απελάσεων. Όλοι οι μετανάστες θα προστατεύονται σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα 

και τηρουμένης της αρχής της μη επαναπροώθησης. Θα πρόκειται για προσωρινό και 

έκτακτο μέτρο που είναι απαραίτητο προκειμένου να σταματήσει ο ανθρώπινος πόνος και να 

αποκατασταθεί η δημόσια τάξη. Οι μετανάστες που φθάνουν στα ελληνικά νησιά θα 

καταγράφονται δεόντως και τυχόν αιτήσεις ασύλου θα διεκπεραιώνονται ατομικά από τις 

ελληνικές αρχές δυνάμει της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου, σε συνεργασία με την 

Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Οι μετανάστες που δεν 

αιτούνται άσυλο ή η αίτηση των οποίων κρίνεται αβάσιμη ή απαράδεκτη βάσει της ως άνω 

οδηγίας θα επιστρέφονται στην Τουρκία. Η Τουρκία και η Ελλάδα, με τη συνδρομή των 

θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ε.Ε., θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα και θα 

συνάπτουν εφόσον απαιτείται διμερείς διακανονισμούς, περιλαμβανομένης και της 

παρουσίας Τούρκων αξιωματούχων στα ελληνικά νησιά και Ελλήνων αξιωματούχων στην 

Τουρκία από τις 20 Μαρτίου 2016, για να εξασφαλίζεται η επικοινωνία και ως εκ τούτου να 

διευκολύνεται η απρόσκοπτη εφαρμογή των εν λόγω διακανονισμών. Η Ε.Ε. θα καλύψει τις 

δαπάνες των επιχειρήσεων επιστροφής παράτυπων μεταναστών. 

2) Για κάθε επιστροφή Σύρου στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος Σύρος θα 

επανεγκαθίσταται από την Τουρκία στην Ε.Ε., λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων 

ταυτότητας του ΟΗΕ. Θα συσταθεί μηχανισμός, με τη συνδρομή της Επιτροπής, των 
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  Συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας http://big.assets.huffingtonpost.com/SumfoniaEETourkias.pdf 
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οργανισμών της Ε.Ε. και άλλων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ύπατης 

Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι η αρχή 

αυτή θα εφαρμόζεται από την ίδια ημέρα από την οποία αρχίζουν οι επιστροφές. Θα δοθεί 

προτεραιότητα στους μετανάστες που δεν έχουν προηγουμένως εισέλθει ή επιχειρήσει να 

εισέλθουν παρατύπως στην Ε.Ε.. Από την πλευρά της Ε.Ε., η επανεγκατάσταση στο πλαίσιο 

του μηχανισμού αυτού θα υλοποιηθεί, κατ' αρχήν, με τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν 

λάβει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των συμπερασμάτων των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων 

των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου στις 20 Ιουλίου 2015, 

σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν 18.000 θέσεις επανεγκατάστασης. Οι τυχόν περαιτέρω 

ανάγκες επανεγκατάστασης θα υλοποιούνται μέσω παρόμοιου εθελοντικού διακανονισμού 

έως του ανώτατου ορίου 54.000 πρόσθετων ατόμων. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

επικροτούν την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει τροποποίηση στην απόφαση περί 

μετεγκατάστασης της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, ώστε τυχόν δεσμεύσεις μετεγκατάστασης που 

έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του εν λόγω διακανονισμού να συμψηφίζονται με μη 

διατεθείσες θέσεις δυνάμει της απόφασης. Εφόσον οι διακανονισμοί αυτοί δεν επιτύχουν τον 

στόχο του τερματισμού της παράτυπης μετανάστευσης και ο αριθμός των επιστροφών 

πλησιάσει τους αριθμούς που προβλέπονται ανωτέρω, ο μηχανισμός αυτός θα επανεξεταστεί. 

Εφόσον ο αριθμός των επιστροφών υπερβεί τους αριθμούς που προβλέπονται ανωτέρω, ο 

μηχανισμός αυτός θα καταργηθεί. 

3) Η Τουρκία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αποτρέψει το άνοιγμα νέων 

θαλάσσιων ή χερσαίων οδών παράνομης μετανάστευσης από την Τουρκία προς την Ε.Ε. και 

θα συνεργασθεί εν προκειμένω με τις γειτονικές χώρες καθώς και με την Ε.Ε.. 

4) Όταν τείνουν να σταματήσουν οι παράτυπες διελεύσεις μεταξύ Τουρκίας και Ε.Ε. ή, 

τουλάχιστον μειωθούν σε σημαντικό βαθμό και κατά διατηρήσιμο τρόπο, θα ενεργοποιηθεί 

το εθελοντικό πρόγραμμα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα 

συνεισφέρουν στο πρόγραμμα εθελοντικά. 

5) Η εφαρμογή του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων θα 

επισπευσθεί σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη προκειμένου να αρθούν οι υποχρεώσεις 

θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, με την 

προϋπόθεση ότι θα έχουν εκπληρωθεί όλα τα κριτήρια. Προς τούτο, η Τουρκία θα προβεί 

στις αναγκαίες ενέργειες για να ανταποκριθεί στις εναπομένουσες απαιτήσεις ούτως ώστε να 

μπορέσει η Επιτροπή, μετά την απαιτούμενη αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τα 
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κριτήρια, να υποβάλει κατάλληλη πρόταση έως τα τέλη Απριλίου, βάσει της οποίας θα 

λάβουν τελική απόφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

6) Η Ε.Ε., σε στενή συνεργασία με την Τουρκία, θα επισπεύσει περαιτέρω την εκταμίευση 

των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν αρχικά εγκριθεί στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για 

τους πρόσφυγες στην Τουρκία και θα εξασφαλίσει την χρηματοδότηση περαιτέρω έργων για 

τα πρόσωπα που τελούν υπό προσωρινή προστασία και έχουν εντοπισθεί με ταχεία συμβολή 

της Τουρκίας πριν από το τέλος του Μαρτίου. Ένας πρώτος κατάλογος συγκεκριμένων 

σχεδίων για τους πρόσφυγες, ιδίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των υποδομών, 

της διατροφής και άλλων εξόδων διαβίωσης, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν ταχέως από 

τη διευκόλυνση, θα καταρτισθεί από κοινού, εντός μίας εβδομάδας. Όταν θα έχουν σχεδόν 

εξαντληθεί οι πόροι αυτοί και υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δεσμεύσεις έχουν 

εκπληρωθεί, η Ε.Ε. θα κινητοποιήσει συμπληρωματική χρηματοδότηση της διευκόλυνσης 

ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2018. 

7) Η Ε.Ε. και η Τουρκία σημείωσαν με ικανοποίηση τις διεξαγόμενες εργασίες για την 

αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης. 

8) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για νέα 

ενεργοποίηση της ενταξιακής διαδικασίας όπως ορίζεται στην κοινή τους δήλωση της 29ης 

Νοεμβρίου 2015. Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το άνοιγμα του Κεφαλαίου 17 στις 

14 Δεκεμβρίου 2015 και αποφάσισαν ως επόμενο βήμα να ανοίξουν το κεφάλαιο 33 κατά τη 

διάρκεια της ολλανδικής Προεδρίας. Σημείωσαν με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή θα υποβάλει 

σχετική πρόταση τον Απρίλιο. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το άνοιγμα άλλων 

κεφαλαίων θα συνεχιστούν με ταχύτερο ρυθμό, χωρίς να επηρεάζονται οι θέσεις των κρατών 

μελών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. 

9) Η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της θα συνεργασθούν με την Τουρκία σε κάθε κοινή 

προσπάθεια βελτίωσης των ανθρωπιστικών συνθηκών στο εσωτερικό της Συρίας, ιδίως σε 

ορισμένες περιοχές κοντά στα τουρκικά σύνορα, η οποία θα έδινε την δυνατότητα στον 

τοπικό πληθυσμό και τους πρόσφυγες να ζήσουν σε ασφαλέστερες περιοχές. 

Όλα αυτά τα στοιχεία θα προωθούνται εκ παραλλήλου και θα αποτελούν αντικείμενο 

μηνιαίας από κοινού παρακολούθησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε ως αντάλλαγμα με 

την Τουρκία για την επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών, την προσωρινή 

διευκόλυνση εισόδου και στη συνέχεια την κατάργηση των τουρκικών διαβατηρίων στη 
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Ζώνη Σένγκεν. Αποφασίστηκε ότι η ταχύτητα χαλάρωσης των περιορισμών για θεωρήσεις, 

θα είναι ανάλογη με τη βοήθεια που θα προσφέρει η Τουρκία στο περιορισμό των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη. 

 

 

3.5. Η Τουρκία ως «ασφαλής τρίτη χώρα» 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την Τουρκία ως μια «ασφαλής τρίτη χώρα», για να 

επαναπροωθηθούν οι παράτυπο μετανάστες που έχουν διαβεί τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Η 

Τουρκία έχοντας επικυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης,με γεωγραφικό περιορισμό για τους 

Ευρωπαίους, δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα ασύλου στους πολίτες τρίτων χωρών. Η επιλογή 

της Τουρκίας ως «ασφαλής τρίτη χώρα» αποτελεί το αποκορύφωμα σε μια σειρά πολιτικών 

αποφάσεων της Ε.Ε., όπως η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις 

και η θωράκιση των συνόρων, και τη καθιστά ως μια επικίνδυνη απόφαση. Διεθνείς 

οργανώσεις δικαιωμάτων έχουν υπογραμμίσει τα νομικά ελλείμματα της Συμφωνίας πριν 

από την υπογραφή της
40

. Στο άρθρο 38 της Οδηγίας περί τις κοινές διαδικασίες για τη 

χορήγηση και την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, η εφαρμογή της έννοιας 

«ασφαλής τρίτη χώρα» επιτρέπεται σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις συνολικά, αν: 

 δεν απειλείται η ζωή και η ελευθερία των αιτούντων λόγω φυλής, θρησκείας, 

ιθαγένειας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων 

 δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης 

 τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθησης 

 τηρείται η απαγόρευση της απομάκρυνσης  

 υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα και ανάλογη 

προστασία. 

 

 

Η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι φιλοξενεί στο έδαφος της μεγάλο αριθμό προσφύγων, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής χώρα για πρόσφυγες, καθώς εκείνοι δεν μπορούν να ζητήσουν 

άσυλο εκεί και ανά πάσα στιγμή μπορεί να «επιστρέψουν» στις εστίες τους. Δεν υπάρχει 
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καμία εγγύηση για όσους επιστραφούν στην Τουρκία, ότι θα δεχθούν την προστασία που 

δικαιούνται ή ότι δεν θα επαναπροωθηθούν στη χώρα από όπου διέφυγαν. Η διαπίστωση 

αυτή,βασίζεται σε πολυάριθμες καταγγελίες που έχουν δεχτεί οι διεθνείς οργανώσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για περιπτώσεις επαναπροώθησης Σύριων πολιτών από της 

τουρκικές αρχές στη Συρία
41

. Ιδιαίτερα σημαντικό, θεωρείται ότι η Τουρκία είναι το μόνο 

κράτος που έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Γενεύης και δεν έχει άρει τους γεωγραφικούς 

περιορισμούς, ενώ, για να ανταποκριθούν στην ευρωπαϊκή έννοια της «ασφαλούς τρίτης 

χώρας»,μια χώρα πρέπει να έχει επικυρώσει και να τηρεί τις διατάξεις της Σύμβασης χωρίς 

γεωγραφικό περιορισμό. 
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3.6. Επιπτώσεις Προσφυγικού Φαινομένου 

 

Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί αρκετές φορές «κρίση μέσα στην 

κρίση»(οικονομική). Η ραγδαία αύξηση των προσφυγικών ροών και η ξαφνική ύπαρξη του 

προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα, έφεραν σοβαρές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς της 

χώρας, όπως η εξωτερική πολιτική,η οικονομία κ.α. Αρχικά, η εισροή του ιδιαίτερα μεγάλου 

αριθμού προσφύγων και μεταναστών κατά τη διάρκεια του 2015 στα νησιά του Αιγαίου, 

επηρέασε και επιβάρυνε άμεσα τη δημόσια διοίκηση της χώρας, αλλά και την τοπική και 

περιφερειακή αυτοδιοίκηση μέσα από δύο διαστάσεις: 

α) Τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις, τις παροχές και τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση του 

πρωτόγνωρου φαινομένου με χαρακτηριστικά έκτακτης ανάγκης και ανθρωπιστικής κρίσης 

β) τα προβλήματα στις υποδομές και ενδεχόμενες ζημιές από τα ζητήματα που προέκυψαν 

λόγω αδυναμιών αντιμετώπισης των μεγάλων ροών ιδιαίτερα στα νησιά.  

Στην αντιμετώπιση του φαινομένου, εμπλέκονται ιδιαίτερα, με παροχές και δράσεις, οι 

υπηρεσίες των Περιφερειών και των Δήμων, το Λιμενικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, τα 

νοσοκομεία και οι δομές του δικτύου υγείας, οι δομές του Ελληνικού Στρατού καθώς και 

εθελοντικοί οργανισμοί. Πρόκειται για δράσεις και παροχές με πολύ υψηλές διοικητικές και 

οργανωτικές απαιτήσεις αλλά και με υψηλό δημοσιονομικό κόστος, καθώς 

συμπεριλαμβάνουν δαπάνες για τη διαμόρφωση των νέων υποδομών υποδοχής και 

φιλοξενίας,παροχές διαβίωσης και συντήρησης υποδομών,είδη πρώτης ανάγκης και υγιεινής 

κ.α. Παράλληλα, με τη διοικητική διάσταση των επιπτώσεων, σημαντικές είναι οι επιπτώσεις 

κυρίως στην τοπική οικονομία των νησιών, καθώς η μεγάλη έκταση του φαινομένου 

επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας και των εμπορικών 

συναλλαγών. Οι οικονομικές επιπτώσεις γίνονται ορατές κυρίως στον τουριστικό κλάδο των 

νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Οι σημαντικότερες οικονομικές επιπτώσεις στην 

τουριστική δραστηριότητα αφορούν κυρίως: 

 Ακυρώσεις διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και λοιπά 

καταλύματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ποσοστό ακυρώσεων στη Κω 

το καλοκαίρι του 2015 που ανήλθε σε 178.000 ακυρώσεις 
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 Συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου. Αρκετά καταλύματα διακόπτουν τη 

λειτουργία τους, τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα, συγκριτικά με προηγούμενες 

τουριστικές περιόδους 

 Μειωμένος αριθμός κρατήσεων για την τρέχουσα περίοδο ή προκρατήσεων για την 

επόμενη 

 Ακυρώσεις συνεδρίων και προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων  

 Ακυρώσεις πτήσεων από το εξωτερικό 

 

Η επιβράδυνση της τουριστικής δραστηριότητας επιφέρει επιπτώσεις και στους κλάδους που 

σχετίζονται με την τουριστική κίνηση, όπως η εστίαση. Επίσης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων 

των προσφυγικών ροών από τη Συρία, φαίνεται να έχει αυξηθεί η παραοικονομία και τα 

φαινόμενα αισχροκέρδειας, χωρίς να προσδιορίζεται το μέγεθος αυτού του φαινομένου. 

Όσον αφορά το πολιτικό τομέα, οι πολιτικές λιτότητας που ακολούθησαν αυτό το διάστημα 

αρκετές κυβερνήσεις κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλαν καθοριστικά στην 

άνοδο της ακροδεξιάς. Το προσφυγικό ζήτημα, που βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρώπης, 

θεωρήθηκε ως σημαντική συμβολή στην άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων. Ως αποτέλεσμα, 

η ακροδεξιά με «όχημα» την προσφυγική κρίση εξαπλώνει το «μικρόβιο» του ρατσισμού, με 

σκοπό να καρπωθεί ψήφους απελπισμένων πολιτών σε επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.Εισαγωγή 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην 

προσφυγική κρίση και τις εντυπώσεις που προκαλεί ως φαινόμενο, και έγινε με την χρήση 

ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια παρουσιάστηκαν σε άτομα διαφόρων 

χαρακτηριστικών(ηλικία,εθνικότητα, επαγγελματική κατάσταση,μορφωτικό επίπεδο κλπ.). 

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των συμπεριφορών και των γνώσεων των ατόμων 

απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα που έχει προκύψει στην Ελλάδα. Παρακάτω αποδίδονται 

οι ερωτήσεις που καλέστηκαν να απαντήσουν οι διερωτώμενοι και  τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν συνολικά. 
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2. Ανάλυση ερωτηματολογίων  

Αρχικά, η έρευνα ξεκίνησε με ερωτήσεις που αφορούσαν τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

κάθε ατόμου, για να μπορεί κάθε άτομο που καλείται να απαντήσει να αισθανθεί 

άνετα αλλά και για να προκύψουν αντικειμενικά συμπεράσματα από άτομα διαφόρων 

χαρακτηριστικών.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.Φύλο  

Στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίων συμμετείχαν 50 άτομα, από τα οποία οι 24 ήταν 

γυναίκες και οι 26 άνδρες. 

2.Ηλικία 

 

 

Όσον αφορά την ηλικία των διερωτώμενων, η πλειοψηφία των ατόμων είχαν ηλικία από 15 

έως 25 χρονών( 20 άτομα). Από 11 άτομα η κάθε μία είχαν οι κατηγορίες 26-35 και 36-45 

χρονων,ενώ οι κατηγορίες ηλικιών  46-59 και 60+ είχαν 5 και 3 άτομα αντίστοιχα. 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση 

 

Από τα 50 άτομα, τα 20 δήλωσαν ως οικογενειακή κατάσταση έγγαμος, τα 25 άγαμος και 5 

άτομα διαζευγμένος. 

 

 

 

Ηλικία 

15-25 

26-35 

36-45 

46-59 

60+ 
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4. Εργασιακή κατάσταση 

 

 

 

Η πλειοψηφία των ατόμων δήλωσε ως εργασιακή κατάσταση  εργαζόμενος/ επιχειρηματίας/ ελευθ. 

Επαγγελματίας (21 άτομα). Ακολούθησαν τα άτομα που χαρακτηρίζουν την κατάσταση τους αυτή 

τη χρονική περίοδο  ως φοιτητές(11) και άνεργοι (7), και στη συνέχεια οι μαθητές και όσοι δήλωσαν 

οικιακά με 6 και 5  άτομα αντίστοιχα. 

5. Περιοχή 

 

Τα άτομα που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια διέμενα κυρίως σε αστική  (19 άτομα) και 

ημιαστική περιοχή (13 άτομα). Λίγότερα ήταν τα άτομα που διέμενα στην πρωτεύουσα (11 άτομα) 

και σε αγροτικές περιοχές (7 άτομα). 
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6. Επίπεδο σπουδών 

 

  

Οι διερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν ποιο είναι το επίπεδο σπουδών τους ακόμα και αν δεν 

το έχουν ολοκληρώσει. 14 άτομα επέλεξαν το Γενικό Λύκειο,από 10 άτομα τα ΑΕΙ/ΤΕΙ και ΕΠΑ.Λ, 7 

άτομα τα ΙΕΚ/Λοιπές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης,  3 και 4 άτομα το Δημοτικό και το 

Γυμνάσιο αντίστοιχα, ενώ από 1 άτομο το Μεταπτυχιακό και το Διδακτορικό. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

 

7.Γνωρίζετε τη διαφορά των όρων «πρόσφυγας» και «μετανάστης» 

 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση, το 76% των ατόμων δήλωσε ότι γνωρίζει τη διαφορά των 

όρων, το 16% δήλωσε όχι,ενώ το 8% δήλωσε ότι τη γνωρίζει εν μέρει. 
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8.Τι είδους συναισθήματα σας προκαλεί ο όρος «πρόσφυγας»  

 

Σχετικά με το τι είδους συναισθήματα προκαλεί ο όρος «πρόσφυγας» στα άτομα, το 38% 

επέλεξε μάλλον θετικά, το 7% θετικά, το 8% μάλλον αρνητικά,και το 18% αρνητικά. Το 

14% επέλεξε να μην εκφέρει γνώμη στη συγκεκριμένη ερώτηση, ενώ το υπολοιπόμενο 8% 

επέλεξε ότι δεν του προκαλεί κανένα συναίσθημα. 

9.Τι είδους συναισθήματα σας προκαλεί ο όρος «μετανάστης» 

 

Σε αντίθεση με την προηγούμενη ερώτηση, το 26% νιώθει μάλλον θετικά με τον όρο 

«μετανάστης»,το 14% σίγουρα θετικά, το 18% μάλλον αρνητικά και το 6% αρνητικά. Το 

24% δεν νιώθει κανένα απολύτως συναίσθημα ενώ 12% δεν ήθελε να εκφέρει γνώμη. 
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10. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πραγματικό μέγεθος των προσφυγικών ροών προς την Ελλάδα 

από τις αρχές του 2015 έως σήμερα;

 

Στο ερώτημα αυτό, 19 άτομα απάντησαν πως θεωρούν ότι το μέγεθος των προσφυγικών 

ροών από το 2015 έως σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 500.000 και 1.000.000 ατόμων, 10 άτομα 

μεταξύ 100.000 έως 500.000,από 8 άτομα απάντησαν μεταξύ 1.000.000 έως 1.500.000 και 

2.000.000+, 4 άτομα μεταξύ 1.500.000 έως 2.000.000, και μόλις 1 άτομο 10.000 έως 

100.000. 

11.Πως χαρακτηρίζετε τις προσφυγικές ροές ως φαινόμενο;: 

 

 

Το 48% των ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, θεωρούν το προσφυγικό 

φαινόμενο ως μόνιμο, το 34% ως προσωρινό, ενώ το 18% δεν εκφέρει γνώμη στο 

συγκεκριμένο ερώτημα. 
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12.Κατά τη γνώμη σας, ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το προσφυγικό ζήτημα που έχει 

δημιουργηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια;:    

                                         

Η πλειοψηφία των ατόμων που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια (17 άτομα), θεωρούν ότι 

υπεύθυνοι για το προσφυγικό ζήτημα είναι η Δύση και οι Μεγάλες Δυνάμεις. Ακολουθούν οι  

γνώμες για τον πόλεμο των αραβικών κρατών (15 ατόμα) και της ελληνικής κυβέρνησης (10 

άτομα). Μόλις 4 άτομα θεωρούν υπεύθυνη την Τουρκία, ενώ 1 και 3 άτομα έχουν σημειώσει 

αντίστοιχα τις επιλογες Άλλο και Χωρίς γνώμη. 

13.Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η Ελληνική κυβέρνηση έχει χειριστεί αποτελεσματικά την 

αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος;:     

     

 

Όσον αφορά την άποψη των ατόμων σχετικά με το αν η Ελληνική Κυβέρνηση έχει χειριστεί 

ορθά την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, το 38% απάντησε ότι έχει χειριστεί 

ελάχιστα αποτελεσματικά την κατάσταση. Το 28% απάντησε καθόλου, το 18% αρκετά ενώ 

μόλις 4% απάντησε πάρα πολύ. Το 12% των ατόμων δεν εκφέρει γνώμη. 
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14.Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι έχουν συμβάλλει τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις 

στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος;: 

 

Σχετικά με την βοήθεια που έχουν προσφέρει τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες 

Δυνάμεις, 13 άτομα απάντησαν πάρα πολύ, 11 ελάχιστα, από 10 άτομα επέλεξαν τις 

απαντήσεις πολύ και αρκετά, ενώ 2 και 4 άτομα απάντησαν καθόλου και χωρίς γνώμη 

αντίστοιχα. 

15.Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει την Ελλάδα στο ζήτημα 

υποδοχής προσφύγων;: 

  

Το 42% των ατόμων, θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βοηθήσει ελάχιστα την Ελλάδα 

στο προσφυγικό ζήτημα, ενώ το 30% καθόλου. Απο 18% και 6% συγκέντρωσαν αντίστοιχα 

οι απαντήσεις αρκετά και πολύ, ενώ το 4% των ατόμων είχε γνώμη για το ερώτημα. 
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16.Ποιο από τα παρακάτω πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ζητήσει η Ελλάδα από την Ε.Ε., λόγω 

των πιέσεων που έχει δεχθεί;: 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το τι θα μπορούσε να ζητήσει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ως αντάλλαγμα λόγω των πιέσεων που έχει δεχθεί, 18 άτομα απάντησαν οικονομική βοήθεια 

για την υποδοχή των προσφύγων  και 15 άτομα ελάχιστους όρους μνημονίου ή διαγραφή 

χρέους. 10 άτομα θεώρησαν σωστό ως αντάλλαγμα και τις δύο παραπάνω προτάσεις, 5 

άτομα τίποτα από τα παραπάνω και μόλις 2 απάντησαν χωρίς γνώμη. 

17.Γνωρίζετε τη Συνθήκη Σένγκεν;:

 

Το 48% των ατόμων που ερωτήθηκαν αν γνωρίζουν τη Συνθήκη Σένγκεν, απάντησαν θετικά, 

ενώ το 28% απάντησε πως δεν τη γνωρίζει. Το 24% απάντησε πως γνωρίζει εν μέρει τη 

Συνθήκη, δηλάδη κάποια σημεία της ή απλά έχει ακούσει για αυτήν.  
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18.Αν ναι, πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι να παραμείνει η Ελλάδα στις χώρες Σένγκεν;:

 

Το 34% των ατόμων θεωρεί ότι είναι μάλλον σημαντικό το να παραμείνει η Ελλάδα στις 

χώρες Σένγκεν, ενώ το 12% το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό. Από 8% συγκέντρωσαν οι 

απαντήσεις μάλλον αρνητικό και εξαρτάται, ενώ μόλις 2% η απάντηση πολύ αρνητικό. Το 

υπόλοιπο 34% δεν εκφέρει γνώμη για το ερώτημα. 

19.Μέχρι σήμερα έχουμε παρατηρήσει πως αρκετές χώρες κλείνοντας τα σύνορα τους δεν 

επιτρέπουν την είσοδο προσφύγων στο εσωτερικό τους. Κατά την άποψη σας, η Ελλάδα πρέπει

 

 

Στην ερώτηση για το αν πρέπει η Ελλάδα να κλείσει τα σύνορα της, 20 άτομα απάντησαν ότι 

αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. 19 άτομα απάντησαν ότι πρέπει να κλείσει τα 

σύνορα της, 9 ότι δεν πρέπει να τα κλεισει και 2 ότι δεν μπορούν να εκφέρουν γνώμη για το 

συγκεκριμένο ερώτημα. 
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20.Ποιο συναίσθημα από τα παρακάτω χαρακτηρίζει το τι αισθάνεστε για τους πρόσφυγες που 

έχουν εισέλθει στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα;

 

Όσον αφορά τα συναισθήματα των ατόμων απέναντι στους πρόσφυγες, το 32% δήλωσε ότι 

νιώθει ανησυχία, από 24% συγκέντρωσαν οι απαντήσεις συμπόνια και λύπη, από 8% ο θυμός 

και η αδιαφορία, ενώ 4% δήλωσε ότι δεν αισθάνεται απολύτως τίποτα. 

21.Γνωρίζετε την έννοια του ασύλου;:

 

 

Στην ερώτηση αν γνωρίζουν την έννοια του ασύλου, 36 άτομα απάντησαν θετικά, ενώ 8 

άτομα αρνητικά. 6 άτομα απάντησαν πως γνωρίζουν εν μέρει την έννοια του ασύλου. 
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22.Κατά τη γνώμη σας θα θέλατε να εγκατασταθούν μόνιμα πρόσφυγες στην Ελλάδα;: 

 

Στο αν θα ήθελαν να εγκατασταθούν μόνιμα πρόσφυγες στην Ελλάδα, οι περισσότεροι 

απάντησαν ότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες(13 άτομα). Από 10 άτομα επέλεξαν τις 

απαντήσεις μάλλον όχι και σίγουρα όχι, 8 μάλλον ναι, ενώ μόλις 3 άτομα απάντησαν 

σίγουρα ναι. Επίσης, 3 άτομα επέλεξαν χωρίς γνώμη. 

 

23.Σε περίπτωση που δινόταν άδεια εργασίας σε όσους παραμείνουν μόνιμα, πως θα το 

χαρακτηρίζατε;:

 

Σε περίπτωση που δινόταν άδεια εργασίας σε όσους πρόσφυγες διέμεναν μόνιμα και νόμιμα 

στην Ελλάδα, το 36% θα θεωρούσε δίκαιη αυτή την απόφαση, ενώ το 30% άδικη. Το 

υπόλοιπο 34% θεωρεί ότι αυτή η απόφαση θα ήταν αδιάφορη. 
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24.Πιστεύτε ότι οι πρόσφυγες συνεισφέρουν θετικά στην οικονομία της Ελλάδας;:    

 

Το 30% των ατόμων που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια, θεωρεί ότι οι πρόσφυγες 

μάλλον δεν συνεισφέρουν στην οικονομία της Ελλάδας και το 20% ότι δεν συνεισφέρουν 

σίγουρα. Το 14% πιστεύει ότι μάλλον συνεισφέρουν και το 6% ότι συνεισφέρουν σίγουρα. 

Το 16% δεν είχε γνώμη για το συγκεκριμένο ζήτημα ενώ το 14% ότι εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες στο αν συνεισφέρουν θετικά ή όχι. 

25.Πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει δεύτερη πατρίδα για τους πρόσφυγες;:    

   

 

Σχετικά με το αν μπορεί να γίνει η Ελλάδα δεύτερη πατρίδα για τους πρόσφυγες, 15 άτομα 

πιστεύουν πως μάλλον μπορεί να γίνει, ενώ 10 μάλλον όχι. 8 άτομα επέλεξαν σίγουρα όχι, 9 

ότι εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες και 6 άτομα ότι δεν εκφέρουν γνώμη. Μόλις 

2 άτομα θεωρούν ότι η Ελλάδα μπορει να γίνει σίγουρα η δεύτερη πατρίδα των προσφύγων. 
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26.Θεωρείτε ότι οι πρόσφυγες επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία και παιδεία;:

 

Το 32% των ατόμων θεωρεί ότι οι πρόσφυγες μάλλον επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία και 

παιδέια, ενώ το 26% ότι μάλλον δεν την επιβαρύνουν. Το 22% επέλεξε ότι σίγουρα 

επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία και παιδεία και το 12% ότι δεν την επιβαρύνουν σίγουρα. 8% 

των ατόμων πιστεύει ότι η απάντηση εξαρτάται από άλλους παράγοντες. 

27.Πιστεύετε ότι έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα από το τότε που ξεκίνησαν οι προσφυγικές 

ροές στην Ελλάδα;:

 

 

Στην ερώτηση σχετικά με την αύξηση της εγκληματικότητας, το 26% πιστεύει ότι η αύξηση 

του φαινομένου δεν εξαρτάται αποκλειστικά λόγω των προσφυγικών ροών στην Ελλάδα, 

ενώ το 24% ότι μάλλον δεν έχει αυξηθεί λόγω του προσφυγικού ζητήματος. Αντιθέτως, το 

22% θεωρεί ότι μάλλον έχει αυξηθεί και το 16% είναι σίγουρο ότι έχει αυξηθεί η 

εγκληματικότητα λόγω των προσφυγικών ροών. Το 8% δηλώνει ότι δεν ευθύνεται σίγουρα 

το προσφυγικό ζήτημα για την αύξηση της εγκληματικότητας, ενώ το 4% δεν εκφέρει γνώμη. 
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28.Πιστεύετε ότι λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών, θα αυξηθεί και ο κίνδυνος 

τρομοκρατίας στην Ελλάδα;:

 

Σχετικά με το αν έχει αυξηθεί ο κίνδυνος τρομοκρατίας στην Ελλάδα λόγω των αυξημένων 

προσφυγικών ροών, το 30% πιστεύει ότι αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Το 28% 

θεωρεί ότι μάλλον έχει αυξηθεί ο κίνδυνος, ενώ το 16% ότι μάλλον όχι. Το 12% απάντησε 

ότι σίγουρα έχει αυξηθεί ο κίνδυνος τρομοκρατίας, ενώ το 8% ότι σίγουρα όχι. Το 

υπολοιπόμενο 6% δεν έχει γνώμη για το συγκεκριμένο ερώτημα. 

29.Κατά τη γνώμη σας πόσο πιθανό είναι να δεχθεί η Ελλάδα επίθεση από τζιχαντιστές;: 

 

 

 

Στην τελευταία ερώτηση σχετικά με τον αν θεωρούν πιθανό το να δεχθεί η Ελλάδα επίθεση 

από τζιχαντιστές, το 30% πιστεύει ότι κάτι τέτοιο είναι αρκετά πιθανό, ενώ το 26% ότι κάτι 

τέτοιο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Το 12% θεωρεί πολύ πιθανή μια επίθεση από 

τζιχαντιστές, ενώ το 14% απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο στη χώρα. Το 18% δεν θέλησε να 

εκφέρει γνώμη στο συγκεκριμένο ερώτημα. 
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3.Συμπεράσματα έρευνας 

 

 Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα εργασία προέκυψαν τα παρακάτω 

συμπεράσματα σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα. Αρχικά, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ατόμων ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τη διαφορά των όρων «πρόσφυγας» και «μετανάστης». Το 

σύνολο των ατόμων, νιώθει κυρίως θετικά συναισθήματα για τους πρόσφυγες, ενώ για τους 

μετανάστες τα συναισθήματα είναι αμφίρροπα. Όσον αφορά το σύνολο των προσφυγικών 

ροών, τα άτομα που διερωτήθηκαν θεωρούν ότι το μέγεθος τους είναι μεταξύ 500.000 έως 

1.000.000, και αποδεικνύει ότι ο μέσος όρος των ατόμων δεν μπορεί να υπολογίσει σωστά το 

πραγματικό μέγεθος, και θεωρεί το προσφυγικό φαινόμενο ως μόνιμο. Την ευθύνη για το 

προσφυγικό ζήτημα, την επιρρίπτουν κυρίως στη Δύση και τις Μεγάλες Δυνάμεις, όμως 

μεγάλο ποσοστό ευθύνης κατέχει και η ελληνική κυβέρνηση. Όσον αφορά το 

αποτελεσματικό χειρισμό για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος από την 

ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα θεωρούν ότι έχει πραγματοποιήσει τα ελάχιστα, ενώ ότι τα 

Σώματα Ασφαλείας έχουν συμβάλλει πάρα πολύ. Επίσης, υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει υποστηρίξει ελάχιστα την Ελλάδα στο ζήτημα της υποδοχής προσφύγων και ότι 

η Ελλάδα λόγω των πιέσεων που έχει δεχθεί θα μπορούσε να ζητήσει ως αντάλλαγμα 

οικονομική βοήθεια για την υποδοχή προσφύγων ή διαγραφή χρέους από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

    Σχετικά με τη Συνθήκη Σένγκεν, το σύνολο των ατόμων δηλώνει ότι την γνωρίζει και ότι 

είναι σημαντικό για την Ελλάδα να παραμείνει στη Ζώνη των Χωρών Σενγκεν. Στο ερώτημα 

όμως για το τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα με τα σύνορα της, οι απαντήσεις είναι 

αμφίρροπες. Τα συναισθήματα που νιώθουν για τους πρόσφυγες που έχουν εισέλθει είναι 

κυρίως ανησυχία,συμπόνια και λύπη. Με την πλειοψηφία των ατόμων να γνωρίζει την έννοια 

του ασύλου, στο ερώτημα αν θα ήθελαν να εγκατασταθούν μόνιμα πρόσφυγες στην Ελλάδα, 

οι περισσότεροι θεωρούν πως αυτό βασίζεται σε άλλους παράγοντες. Θεωρούν δίκαιο ή 

αδιάφορο, το να δοθεί άδεια εργασίας σε όσους τελικά εγκατασταθούν στη χώρα και 

απαντούν θετικά στο ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει δεύτερη πατρίδα για τους 

πρόσφυγες. Παρ’όλα αυτά, δεν πιστεύουν ότι οι πρόσφυγες συνεισφέρουν θετικά στην 

οικονομία της Ελλάδας, αντιθέτως, ότι επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία και παιδεία. Επίσης, 
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δεν πιστεύουν ότι έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα λόγω των προσφυγικών ροών και ότι 

εξαρτάται από άλλους παράγοντες ο κίνδυνος τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Τέλος, η 

πλειοψηφία θεωρεί αρκετά πιθανό την επίθεση τζιχαντιστών στη χώρα λόγω της ύπαρξης του 

προσφυγικού ζητήματος.  

 

Επίλογος 

   Συνοψίζοντας, στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε κυρίως το προσφυγικό και 

ευρύτερα το μεταναστευτικό ζήτημα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το 

φαινόμενο της προσφυγικής κρίσης επιλέχθηκε, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει 

περικυκλώσει την Ευρώπη την τελευταία πενταετία. Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που 

παρουσιάστηκαν η μετανάστευση και τα είδη της, οι μεταναστευτικές πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, αλλά και οι ιστορικές αναδρομές, επιχειρήθηκε η 

ανάλυση της σύγχρονης προσφυγικής κρίσης αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης του 

φαινομένου. Συμπερασματικά, η διάκριση προσφύγων και μεταναστών γίνεται ολοένα και 

δυσκολότερη στις χώρες της Ε.Ε..Η Ελλάδα την τελευταία πενταετία, καλείται να 

αντεπεξέλθει σε ένα ζήτημα που εκτυλίσσεται στο εσωτερικό της και να αντιμετωπίσει τη 

στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει υιοθετήσει μια στρατηγική συνολικής 

αποτροπής και ανασχέτισης των ροών, με κάθε κόστος. Είναι δεδομένο ότι η κατάσταση έχει 

γίνει εξαιρετικά δύσκολη και δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών καταβάλλεται από τις 

προκαταλήψεις του με αποτέλεσμα η συλλογικότητα, που απαιτεί η αντιμετώπιση του 

προσφυγικού ζητήματος,να μην μπορεί να γίνει εφικτή. 
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