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Δ Η  Α Γ Ω Γ Ζ 

 Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα ζχλζεην, πεξίπινθν θαη δπλακηθφ 

θαηλφκελν. Άλζξσπνη κε ηε ζέιεζή ηνπο, εγθαηαιείπνπλ ηελ παηξίδα 

ηνπο αλαδεηψληαο έλα λέα ηφπν δηαβίσζεο, κε ηελ πξνζδνθία κίαο 

θαιχηεξεο δσήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε, επηινγή δελ ραξαθηεξίδεη κφλν ηε 

ζχγρξνλε επνρή, αιιά θαη θάζε πεξίνδν ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Έρεη, 

κάιηζηα, αλαγλσξηζηεί σο βαζηθφ αλζξψπηλν δηθαίσκα απφ ηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα ζχκθσλα θαη κε ην δηεζλέο δίθαην. Τπάξρνπλ 

δηάθνξα θίλεηξα κε βάζε ηα νπνία ζα ζειήζεη θάπνηνο λα 

κεηαλαζηεχζεη. Σα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά είλαη: α)Ζ δεηλή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο παηξίδαο ηνπ, β)Ζ απνπζία επαγγεικαηηθήο πξννπηηθήο, 

γ)ε αλαδήηεζε πνηνηηθφηεξσλ ζπνπδψλ, δ)ε αλαδήηεζε ελφο θαιχηεξνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ, ε)πξνβιήκαηα πνιηηηθήο θχζεο (π.ρ. απνιπηαξρηθά 

θαζεζηψηα, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θ.ιπ.)
1
. Δλδεηθηηθά είλαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ Υάξηε 1, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηδηαίηεξα κεγάιεο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο  ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 πξνο ηηο ρψξεο ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο, απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, ηελ Σνπξθία θαη 

ηελ Βνξεηνδπηηθή Αθξηθή  
(https:/www.google.gr/search?q=migration+into+western+Europe+in+the+19905K΄client)

 

                                                           
1
 http://latistor.blogspot.gr/2015/11/blog-Post 24.html 

http://latistor.blogspot.gr/2015/11/blog-Post
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Ζ κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ απνηειεί έλα θαηλφκελν ζπλπθαζκέλν κε ηελ 

αλζξψπηλε ηζηνξία. Αξρηθά νη πξψηεο αλζξψπηλεο θπιέο κεηαθηλήζεθαλ 

απφ ηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή πξνο ηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία, κε 

απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή απνηθηνπνίεζε ηνπ πιαλήηε. Μέρξη ην 

Μεζαίσλα, νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ ήηαλ πεξηνξηζκέλεο. Ζ 

αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθαληθήο επείξνπ, ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο 

Απζηξαιίαο, έδσζε λέα πλνή ζηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ. Ζ Ακεξηθή 

απνηθηνπνηήζεθε αξρηθά απφ Δπξσπαίνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ 

εμαλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ απφ ηελ Αθξηθή (δνπιεκπφξην). 

Απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη κεηά απμήζεθε ξαγδαία ν ξπζκφο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, ιφγσ ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, 

ζεκεηψλεηαη ζηαδηαθή κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο 

θπξίσο ιφγσ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ελψ ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο 

κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν νη κεηαθηλήζεηο κεηαλαζηψλ εληάζεθαλ 

μαλά ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ησλ πιεγέλησλ απφ ηνλ 

πφιεκν Δπξσπατθψλ Κξαηψλ.
2
 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη εληαηηθνπνίεζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πξνο ηελ Δπξψπε. Σν 2014, νη ζπιιήςεηο 

κεηαλαζηψλ πνπ πξνζπαζνχζαλ λα πεξάζνπλ παξάλνκα ηα ζχλνξα, 

αλήιζαλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 280.000. ήκεξα, ν πφιεκνο ζηε πξία, 

ε έθξπζκε θαηάζηαζε ζηε Ληβχε, νη ζπγθξνχζεηο ζην Αθγαληζηάλ θαη ε 

θξίζε ζηελ Οπθξαλία έρνπλ πξνθαιέζεη ην κεγαιχηεξν θχκα παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη αηηνχλησλ αζχινπ απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, επίζεο, πξνθαιεί ηελ 

έμαξζε δηαζπλνξηαθψλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, φπσο είλαη ε δηαθίλεζε 

αλζξψπσλ, λαξθσηηθψλ, νπιηζκνχ, ιαζξαίσλ εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη 

ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκάησλ απφ αθξαίνπο κνπζνπικάλνπο 

θνληακεληαιηζηέο ζε Δπξσπατθέο ρψξεο (Γαιιία, Βέιγην, Γεξκαλία, 

Ηζπαλία, Αγγιία) θαη ζηηο ΖΠΑ
3
. Ζ καδηθή εηζξνή παξάλνκσλ 

κεηαλαζηψλ ζπληζηά απεηιή αζθάιεηαο ηνπ ρψξνπ έλγθελ, εμέιημε πνπ 

πξνθάιεζε έληνλεο αλεζπρίεο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ζην πξφζθαην 

παξειζφλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Γαλία ην 2011, φηαλ επαλέθεξε ηνπο 

                                                           
2
 http://www.historyworld.net  

 
3
 Frontex, Annual risk analysis 2015, April 2015, Risk Analysis Unit. European Agency for the 

Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European 

Union. 

http://www.historyworld.net/
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ζπλνξηαθνχο ειέγρνπο ζηα ζχλνξά ηεο κε ηε Γεξκαλία θαη ηε νπεδία, 

ελέξγεηα πνπ είλαη αληίζεηε κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θαη ην λνκηθφ 

θαζεζηψο ηνπ έλγθελ.
4
 Δπίζεο, ιφγσ ηεο ζεκεξηλήο κεηαλαζηεπηηθήο 

θαη πξνζθπγηθήο θξίζεο, ε Οπγγαξία, ε ινβελία θαη ε Γαλία, 

επαλέθεξαλ ηνπο ειέγρνπο ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα γηα λα πεξηνξίζνπλ ηηο 

απμεκέλεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ην 1 εθ. 

πξφζθπγεο. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο «έθιεηζαλ» ηα ζχλνξά ηνπο θαη ηα 

Βαιθαληθά θξάηε ζην βφξεην ηκήκα ηεο Διιεληθήο Μεζνξίνπ.
5
 Ο 

Υάξηεο 2 απεηθνλίδεη ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο, ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο θαη 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηα επφκελα θεθάιαηα 

ζην πιαίζην ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη πξνζθπγηθήο θξίζεο. 

 

 

 
 

 

                                                           
4
 Honor Mahony and Valentina Pop “Denmark‟s border „insufficiently justified”. 18.07.2011 

EUobserver 
5
 Popham P..Retingee crisis: Europe reflects on year of refugees as number of arrivals reaches one 

million, independent   http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee - crisis - europe – 

reflects – on – the – year – of – refugees – as – number – of – arrivals – reaches – one – million – 

a6783696.html 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee
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 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζπλδέεη ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε κε 

παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη κε ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο θαη γη‟ απηφ 

ππνζηεξίδεη φηη ζα πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα πεξηνξηζηνχλ νη 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο.
6
 Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη αλαπηχμεη κία 

νινθιεξσκέλε πνιηηηθή γηα ηε κεηαλάζηεπζε, κε επηδίσμε «λα ρηίζεη 

έλα επξσπατθφ θξνχξην ην νπνίν ζα απνηξέπεη ηελ είζνδν ησλ 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ», πξνσζψληαο θαη εμειίζζνληαο ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επηηήξεζεο ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ.
7
 

 ην πιαίζην απηφ ε εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο έρεη σο 

αληηθείκελν δχν βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο δηεζλνχο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο: ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλφξσλ ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ξφιν ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο. Ζ αλάπηπμε 

ηνπ ζέκαηνο έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά 

ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν, ιφγσ ηεο έληαζεο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, ησλ ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ απφ 

κνπζνπικάλνπο θνληακεληαιηζηέο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

(Γεξκαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γαιιία, Βέιγην, Ηζπαλία) κε ζχκαηα 

δεθάδεο αζψνπο πνιίηεο θαη ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρεη ζε νηθνλνκηθφ, 

θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν. 

 ην Πξψην Κεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ζπλνπηηθά ην λνκηθφ θαη 

ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο, κε ζχληνκε αλαθνξά 

ζην Γηεζλέο Γίθαην, ζην Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην πιαίζην 

ησλ πλζεθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ζηε 

Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ Κξαηψλ. 

 ην Γεχηεξν Kεθάιαην ζα αλαπηπρζνχλ αξρηθά νη πνιηηηθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ε 

Δπξσπατθή πνιηηηθή αζχινπ, ε γέλλεζε θαη νη επηρεηξεζηαθέο δξάζεηο 

ηνπ Frontex, ε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηνλ Frontex,  θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

παξνπζηαζηνχλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνκβηθψλ ζεκείσλ 

(hotspots). ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο πνιηηηθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ θαη ζα 

επηρεηξεζεί κία θξηηηθή αλάιπζε ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο αλαθνξηθά 

                                                           
6
 Carrera S.. “The Eu Border Management Strategy:” CEPS Working Document No 261/March 2007. 

7
 Bendel P.. immigration Policy in the European Union: Still Bringing up the walls for fortress 

Europe? Migration Letters, Volume: 2. No: 1.pp.21-32. April 2005 
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κε ηε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ηελ αζθνχκελε πνιηηηθή 

αζχινπ. 

 Σν Σξίην Κεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηηο πξνηάζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο 

Δ.Δ. ζηα κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ θαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

επηηήξεζε ησλ αλαηνιηθψλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο καο, ιφγσ ησλ δηαξθψο 

απμαλφκελσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. ην ηέινο ηνπ Κεθαιαίνπ 

επηζεκαίλνληαη: ν ξφινο ηεο Σνπξθίαο ζην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα, ην 

ζρέδην δξάζεο ηεο Δ.Δ. θαηά ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ γηα 

ηελ πεξίνδν 2015-2020 θαη ε αλαδήηεζε ιχζεσλ ζην πξφβιεκα ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πηέζεσλ. 

 ην Κεθάιαην ησλ πκπεξαζκάησλ ζα επηρεηξεζεί κία θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνδφκελεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ 

θαη ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ελ φςεη θαη ηεο 

εθηεηακέλεο έμαξζεο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο πνπ ζεκεηψλεηαη 

ζηηο κέξεο καο, θπξίσο ιφγσ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηε πξία. 
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Σν Ννκηθό θαη Θεζκηθό Πιαίζην  

ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο 

 

1.1. Ζ Μεηαλάζηεπζε θαηά ην Γηεζλέο Γίθαην θαη ην Γίθαην ηεο 

Δπξωπαϊθήο Έλωζεο 

 

1.1.1. Ζ ύκβαζε ηεο Γελεύεο ηνπ 1951 θαη ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ 

ΟΖΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο
8
. 

Ζ ζπγθξφηεζε ελφο πιαηζίνπ θαλφλσλ θαη αξρψλ δηεζλνχο δηθαίνπ 

γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή ζηηο αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα απφ ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ θαη 

θνξπθψζεθε ζηηο 28 Ηνπιίνπ ηνπ 1951 κε ηε ζχκβαζε ηεο Γελεχεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε δηεζλή ζπκθσλία πνπ θαιχπηεη ηηο 

νπζηαζηηθφηεξεο πηπρέο ηεο δσήο ησλ πξνζθχγσλ, φπσο είλαη ε 

δηαζθάιηζε κίαο ζεηξάο βαζηθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ. ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνζθχγσλ πεξηιακβάλνληαη θαη 

ειεπζεξίεο, φπσο απηέο ηεο ζξεζθείαο ηεο κεηαθίλεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηεο θαηνρήο ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηεο δπλαηφηεηαο εξγαζίαο, ελψ 

θαζνξίδνληαη θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηηο ρψξεο ππνδνρήο. 

Ακέζσο κεηά ηελ ςήθηζε ηεο χκβαζεο, ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1951, 

ε Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο 

θαηέβαιε θαη θαηαβάιιεη κέρξη ζήκεξα θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα 

βνήζεηα θαη πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ. Σν Πξσηφθνιιν ηνπ 1967 

δηεχξπλε ηελ εληνιή ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο, ηε ζηηγκή πνπ ην 

πξφβιεκα ησλ εθηνπηζκέλσλ πιεζπζκψλ εμαπιψλνληαλ παγθνζκίσο. Σν 

Πξσηφθνιιν δελ πεξηιακβάλεη ηνπο γεσγξαθηθνχο θαη ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ πξνέβιεπε ε αξρηθή χκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο κφλν άηνκα πνπ εκπιέθνληαλ ζηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα 

ζηελ Δπξψπε πξηλ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1951, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνβάιινπλ αίηεζε αζχινπ. 

Οη ρψξεο ππνδνρήο αλαιακβάλνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ. 

Πξφθεηηαη γηα ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε χκβαζε ηνπ 1951, 

έρνληαο έηζη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο. 

                                                           
8
 Γηαδίθηπν: χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 – Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο. 
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Ζ  Ύπαηε Αξκνζηεία έρεη αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ «παξαηεξεηή» ζηελ φιε 

δηαδηθαζία, δηαζθαιίδνληαο ηε ρνξήγεζε αζχινπ ζηνπο πξαγκαηηθνχο 

πξφζθπγεο θαη απνηξέπνληαο ηελ επάλνδν ζηηο ρψξεο ηνπο ησλ 

πξνζθχγσλ εθείλσλ πνπ θηλδπλεχεη ε δσή ηνπο. 

Ζ χκβαζε ηεο Γελεχεο πηνζεηήζεθε κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη 

ηηο δξακαηηθέο επηπηψζεηο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηελ 

αλζξσπηζηηθή θξίζε θαη ηνλ καδηθφ μεξηδσκφ αλζξψπσλ απφ ηηο 

παηξνγνληθέο ηνπο εζηίεο. Αλ θαη ε θχζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο 

κεηαλάζηεπζεο άιιαμαλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ελ ηνχηνηο ε 

χκβαζε είλαη πάληα επίθαηξε, βνεζψληαο θαη πξνζηαηεχνληαο 

εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, πνπ αλαδεηνχλ κία θαιχηεξε δσή. Όκσο, 

θαζψο ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζίζηαηαη απηνλφεην ην γεγνλφο φηη ε 

αλζξσπηζηηθή δξάζε δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηηο πνιηηηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επίιπζε ή ηελ απνηξνπή κειινληηθψλ θξίζεσλ. 

 

 

1.1.2. Ζ Μεηαλάζηεπζε θαηά ην Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθαην, σο κεηαλάζηεπζε ραξαθηεξίδεηαη 

ε εθνχζηα κεηαθίλεζε αλζξψπσλ απφ κία ρψξα ζε κία άιιε, 

κεκνλσκέλα ή νκαδηθά θαη δηαθξίλεηαη ζε λφκηκε θαη παξάλνκε ή 

παξάηππε. Καηά ην δίθαην ηεο Δ.Έ. σο παξάλνκνη κεηαλάζηεο 

ραξαθηεξίδνληαη άηνκα πξνεξρφκελα απφ «Σξίηεο» Υψξεο, ηα νπνία, 

ρξεζηκνπνηψληαο πιαζηά έγγξαθα θαηάθεξαλ λα εηζέιζνπλ ζε πεξηνρέο 

ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Έλσζεο, κε ηε ζπλδξνκή θπθισκάησλ 

δηαθίλεζεο, δηακέζνπ ηεο ζάιαζζαο, ηεο μεξάο ή ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ. 

Αληηζέησο, σο λφκηκνη κεηαλάζηεο ζεσξνχληαη νη ππήθννη 

«Σξίησλ» Υσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηα Κξάηε – Μέιε ηεο Δ.Δ., έρνληαο 

εμαζθαιίζεη άδεηα παξακνλήο κεηά απφ παξέιεπζε πέληε εηψλ δηακνλήο 

ζην Κξάηνο – Μέινο, ελψ ππάξρεη θαη εηδηθή πξφβιεςε γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε ηεο δηακνλήο φζσλ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ηεο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ή ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην Κξάηνο – 

Μέινο πξφζσπα πξψηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο.  ε θάζε πεξίπησζε 

βαζηθφο ζηφρνο ηεο Δ.Δ. είλαη ν ζεβαζκφο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, 

φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε Υάξηα Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 

(Διεπζεξία, αζθάιεηα, δηθαίσκα ζην άζπιν, απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ 

ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο, απαγφξεπζε καδηθψλ 
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απειάζεσλ, απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο θαη ηεο καχξεο εξγαζίαο θ.α.), 

ελψ ε Έλσζε νθείιεη επίζεο λα κεξηκλά γηα ηελ αζθαιή επηζηξνθή ησλ 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο ηνπο.
9
 

χκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην ηεο Δ.Δ., κία πνιηηηθή γηα ηελ 

κεηαλάζηεπζε ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε κφλν φηαλ ζέβεηαη ηηο αξρέο ηεο 

αιιειεγγχεο, ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ηνπ επηκεξηζκνχ ησλ 

επζπλψλ αλάκεζα ζηα Κξάηε – Μέιε.
10

 Δίλαη αδήξηηε αλάγθε, δειαδή, ε 

Δ.Δ. λα πξνγξακκαηίδεη ηηο απαηηνχκελεο δξάζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηα δηεζλή θείκελα, φπσο είλαη ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (1950), ε χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο (1951) θαη ε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

(1989). 

Πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ κεηαλαζηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο, κε ηνπο κηζνχο απ‟ 

απηνχο λα πξνηηκνχλ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Καζψο νη κεηαλαζηεπηηθέο 

ξνέο απμάλνληαη κε ηδηαίηεξα ηαρείο ξπζκνχο ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη 

Δπξσπατθέο θπβεξλήζεηο ζπληνλίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ 

εθαξκνγή θνηλψλ ιχζεσλ ζηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ εληφο ησλ νξίσλ ηεο Δ.Δ. ζπκθσλήζεθε ε δεκηνπξγία ελφο 

ρψξνπ «Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο», πξνζδίδνληαο έηζη 

λέεο εμνπζίεο ζηελ Έλσζε, ζε κία ζεηξά πνιηηηθψλ, πνπ εκπεξηέρνπλ θαη 

ηα δεηήκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ησλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ θαη ηνπ 

πνιηηηθνχ αζχινπ
11

. 

 

1.2.Δπξωπαϊθή Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή: Σν πιαίζην ηωλ 

πλζεθώλ. 

χκθσλα κε ην ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ πλζεθψλ 

ηεο Δ.Δ. ε πνιηηηθή θαηά ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο επηθεληξψλεηαη 

ζηελ αμηνπνίεζε απνηξεπηηθψλ κέζσλ, ζηνρεχνληαο ζηνλ έιεγρν ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα «νρπξσζεί» ε Έλσζε έλαληη ηνπ 

«θηλδχλνπ αζθαιείαο», πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε καδηθή εηζξνή 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ. Δπίζεο, ε Έλσζε έρεη δηακνξθψζεη έλα 

                                                           
9
 COM/2009/0266 Final “Tracking Method For Monitoring the Implementation of the European Pact 

on Immigration and Asylum 
10

 COM/2008/0359 Final «A. Common Immigration Policy For Europe: Principles, Actions and Tools” 
11

 Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ – Σκήκα ηαηηζηηθήο, Ζ Μεηαλάζηεπζε θαη ν Γηεζλήο Ρφινο ηεο 

Δ.Δ.,  urP: http://www.aueb.gr/statistical-institute, ζει.2 

http://www.aueb.gr/statistical-institute
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θηιφδνμν χζηεκα Αζχινπ, ην νπνίν φκσο ραξαθηεξίδεηαη σο 

αλαπνηειεζκαηηθφ, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη απνηξεπηηθφ γηα ηνπο 

πξφζθπγεο. Δπηπιένλ ε Έλσζε ζεσξεί σο δήηεκα πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αηηηψλ θαη ησλ πεγψλ ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ κε «Σξίηεο» Υψξεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πεξηνρέο πξνέιεπζεο 

θαη δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ.
12

 

Αλ θαη ην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο απαζρνινχζε ηελ Δπξψπε απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε Δ.Δ. άξρηζε ζηαδηαθά λα δηακνξθψλεη ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή ηεο πνιηηηθή κεηά απφ ηε ζέζπηζε ηνπ ρψξνπ έλγθελ, 

φηαλ έζεζε ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ζε έλα πιαίζην, αζθαιείαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ. Ζ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, 

σζηφζν, απνηέιεζε αληηθείκελν ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, κε αθνξκή ηηο εμειίμεηο ζηελ Κεληξηθή θαη 

Αλαηνιηθή Δπξψπε, πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ θαη ζηελ αλάδπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο. Οη 

εμειίμεηο απηέο δηακφξθσζαλ έλα θιίκα αιιαγήο ηνπ πνιηηηθνχ θαη 

Οηθνλνκηθνχ «ζθεληθνχ» ηεο Δπξψπεο.
13

 Με ηελ έλαξμε ησλ δηεξγαζηψλ 

δηακφξθσζεο ηνπ Δπξσπατθνχ ρψξνπ ηεο Κνηλήο Αγνξάο, πνπ 

απνηέιεζε ην βαζηθφ πξφηαγκα ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο ηνπ 

1986, ε Δπξψπε απνθάζηζε ηε δηακφξθσζε κίαο ζπγθξνηεκέλεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, πνπ 

πεξηνξίδνληαλ κφλν ζην πιαίζην ηεο δηαθπβεξλεηηθήο θαη φρη ηεο 

ππεξεζληθήο ζπλεξγαζίαο. Γηα ηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο πνιηηηθήο 

ζπγθξνηήζεθε κία «νκάδα κεηαλάζηεπζεο» απνηεινχκελε απφ ηνπο 

αξκφδηνπο Τπνπξγνχο.
14

 Ζ πκθσλία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρψξνπ ηνπ 

έλγθελ ην 1985, επαλαθαζφξηζε ζε λέα βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

ζεκάησλ αζθαιείαο. Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ έλγθελ είλαη ε θαηάξγεζε 

ησλ ειέγρσλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα ηεο Έλσζεο γηα ηνπο πνιίηεο ησλ 

Κξαηψλ – Μειψλ, ε δηθαζηηθή θαη αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία, ε 

δηακφξθσζε θνηλήο πνιηηηθήο γηα ην άζπιν, ε ελίζρπζε ησλ ειέγρσλ ζηα 

εμσηεξηθά ζχλνξα, ε ζέζπηζε θαλφλσλ παξνρήο visa, θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο SIS γηα ηελ αληαιιαγή θαη 

                                                           
12

 Δπξσπατθφ Κέληξν Αξηζηείαο JEAN MONNET, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 

Παξάλνκε Μεηαλάζηεπζε, Αζθάιεηα θαη Δπξσπατθή Πνιηηηθή, Διεπζεξία Μαξθνδάλε, Αζήλα 2015, 

ζει.6. 
13

 φ.π., ζει.6 
14

 φ.π., ζει.6 
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θαηαρψξεζε πιεξνθνξηψλ γηα άηνκα «Σξίησλ» ρσξψλ πνπ εηζέξρνληαη 

ζε πεξηνρή ηεο Δ.Δ.
15

 

Δπνκέλσο, ε πλζήθε ηνπ έλγθελ ζπλάξηεζε ην δήηεκα ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο κε ηελ αζθάιεηα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ 

ηεο Δ.Δ. θαη κε ην δηαζπλνξηαθφ έγθιεκα, ζεσξψληαο φηη ε «απεηιή 

αζθάιεηαο» είλαη δπλαηφλ λα εληαζεί εμαηηίαο ηεο θαηάξγεζεο ησλ 

ειέγρσλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα.
16

 

Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη πξνζέδσζε επίζεκν ραξαθηήξα ζηε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο Κπβεξλήζεηο ησλ Κξαηψλ – Μειψλ, φκσο ε 

πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ήηαλ εθείλε πνπ δηεχξπλε ηε κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., κέζσ ηεο «θνηλνηηθνπνίεζήο ηεο». πγθεθξηκέλα, ε 

πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1992) ζπκπεξηέιαβε ηα ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο 

θαη αζχινπ ζηνλ ηνκέα Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, ζην 

ηξίην ππιψλα ηεο πλζήθεο (Σίηινο VI), δηακνξθψλνληαο έλα πιαίζην 

απιήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλελλφεζεο αλάκεζα ζηα Κξάηε, κε 

πξνυπφζεζε ηελ νκνθσλία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ 

ιεηηνχξγεζε αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο κίαο θνηλήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο.
17

 Ζ 

πηνζέηεζε θνηλψλ κέηξσλ θαη ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο έγηλε πξαγκαηηθφηεηα κε ηε πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ (1997), πνπ «θνηλνηηθνπνίεζε» ηα δεηήκαηα ηνπ αζχινπ, 

ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ.
18

 Με ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ην ζέκα ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο δελ αληηκεησπίδεηαη πιένλ κε απνζπαζκαηηθφ 

ηξφπν, αιιά απνηειεί αληηθείκελν πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ Δ.Δ., 

θαζψο ζπληζηά κία «απεηιή» ελάληηα ζην ρψξν «ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο 

θαη δηθαηνζχλεο», πνπ πξνσζνχζε ε πλζήθε. Δλ ηνχηνηο, παξά ην 

γεγνλφο φηη ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ «θνηλνηηθνπνίεζε» ελ κέξεη ηα 

ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ αζχινπ ζπλδένληάο ηα κε ην δήηεκα 

ηεο αζθάιεηαο, παξεκπφδηδε ηελ πξνζέγγηζε κίαο νινθιεξσκέλεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ 

                                                           
15

 Schengen Agreenent, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri= 

URISERV:133020θ΄From=EN 
16

 Van Dijck D. “Is EU Policy on Illegal migration secutirised?”, 3
rd

 Pan-European Conference on EU 

Istanbul, 21-23 September 2006. 
17

 πλζήθε Μάαζηξηρη, ηίηινο VI 
18

 πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ 
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πνιηηηθψλ θαη ησλ κέζσλ παξέκεηλαλ ζην επίπεδν δηαρείξηζεο θαη 

πξσηνβνπιίαο ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δ.Δ.
19

 

Μέζα ζ‟ απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ε Δπξσπατθή Έλσζε 

πξνζδηφξηζε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζεη κε ζθνπφ ηελ ιήςε κέηξσλ 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη απνξξφθεζεο ηεο λφκηκεο 

κεηαλάζηεπζεο, ηελ δηακφξθσζε ελφο θνηλνχ δίθαηνπ ζπζηήκαηνο 

αζχινπ αιιά θαη ηελ απνηξνπή ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, κέζσ ηεο 

ζηαδηαθήο αλάπηπμεο ελφο κεραληζκνχ απνηειεζκαηηθήο επηηήξεζεο ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ.
20

 

 

1.3.Ζ Ννκνζεζία ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο γηα ηνπο Τπεθόνπο 

Σξίηωλ Κξαηώλ.
21

  

Σν 2009 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε πνιιά ππνζρφκελε πλζήθε ηεο 

Ληζζαβψλαο (ΛΔΔ). χκθσλα κε ην άξζξν 67 ηεο πλζήθεο, 

εμαζθαιίδεηαη ε απνπζία ειέγρσλ ησλ πξνζψπσλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα 

θαη δηακνξθψλεηαη θνηλή πνιηηηθή ζηνπο ηνκείο ηνπ αζχινπ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ θαη ζηε δίθαηε 

κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην θαινχληαη λα 

ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε: ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο αζχινπ θαη κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ηε δίθαηε 

κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί λφκηκα 

ζηα Κξάηε – Μέιε, θαζψο θαη ηελ εληζρπκέλε πξφιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ (άξζξν 79 ΛΔΔ). 

Ζ Δ.Δ. δχλαηαη λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε ηξίηεο ρψξεο γηα ηελ 

επαλεηζδνρή ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ, πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο εηζφδνπ, παξνπζίαο ή δηακνλήο ζην 

έδαθνο Κξάηνπο – Μέινπο (άξζξν 79 ΛΔΔ). Οη πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο 

αλαθνξηθά κε ηνπο ειέγρνπο ζηα ζχλνξα, ην άζπιν θαη ηε κεηαλάζηεπζε, 

                                                           
19

 Δπξσπατθφ Κέληξν Αξηζηείαο JEAN MONNET, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 

φ.π., ζει. 7. 
20

 COM (94) 23 Final, 23-02-1994, pp.27-31 
21

 Βι. Μνχζεο Ν., Δηζαγσγή ζηελ Europedia, δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://europedia.moussis.eu/books/Book 2/3/8/1/3/ index.tk/?term 

http://europedia.moussis.eu/books/Book%202/3/8/1/3/
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θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηνπο, δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο 

θαη ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο επζπλψλ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ 

(άξζξν 80 ΛΔΔ). 

Ο Καλνληζκφο 562/2006 πξνβιέπεη φηη δελ δηελεξγείηαη 

ζπλνξηαθφο έιεγρνο πξνζψπσλ θαηά ηε δηέιεπζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δ.Δ. θαη θαζηεξψλεη ηνπο 

θαλφλεο ειέγρνπ πξνζψπσλ θαηά ηε δηέιεπζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ 

ηεο Έλσζεο. Σνλ Καλνληζκφ απηφ δελ ηνλ εθαξκφδνπλ ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ε Ηξιαλδία, επεηδή ζπληζηά αλάπηπμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

θεθηεκέλνπ ηνπ έλγθελ, ζηηο νπνίεο ηα θξάηε απηά δελ ζπκκεηέρνπλ. 

Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν Μεηαλάζηεπζεο (ΔΓΜ) έρεη σο ζηφρν ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ., 

ησλ νξγάλσλ θαη ησλ αξρψλ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ, ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν, κε ηελ παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ν ζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. ζ‟ απηνχο 

ηνπο ηνκείο. (Απφθαζε 381/2008). Δπίζεο ε πνιηηηθή γηα ηηο ζεσξήζεηο 

(visas) έρεη ππεηζέιζεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Έλσζεο, ελψ γηα ηνπο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ηζρχεη εληαίνο ηχπνο ζεψξεζεο (Καλνληζκφο 

1683/2008). Ο Καλνληζκφο 539/2001 θαζνξίδεη ηα ηξίηα θξάηε, ησλ 

νπνίσλ νη ππήθννη ππφθεηληαη ζηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο γηα ηε 

δηέιεπζε ησλ Δμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Δ.Δ. θαη ηηο ηξίηεο ρψξεο ησλ 

νπνίσλ νη ππήθννη απαιιάζζνληαη απφ απηή ηελ ππνρξέσζε. 

Έλα δίθηπν αμησκαηηθψλ ζπλδέζκσλ κεηαλάζηεπζεο αλαιακβάλεη 

ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε  επαθψλ κε ηηο αξρέο ηξίησλ ρσξψλ θαη 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπιινγήο θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, κε 

ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο επηζηξνθήο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ θαη ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο έλλνκεο κεηαλάζηεπζεο (Καλνληζκφο 

493/2011). Έλα αμηφπηζην θαη απνηειεζκαηηθφ δίθηπν πιεξνθνξηψλ γηα 

ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο κεηαλάζηεπζεο ησλ Κξαηψλ – Μειψλ 

βαζηζκέλν ζην δηαδίθηπν, ρξεζηκεχεη γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

γηα ηα παξάλνκα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα (Απφθαζε 267/2005). 

Σα Κξάηε – Μέιε ηεο Δ.Δ. νθείινπλ λα πινπνηήζνπλ θνηλνχο 

θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επάλνδν ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, σο 

βαζηθέο αξρέο ηνπ Δπξσπατθνχ θαη Γηεζλνχο Γηθαίνπ (νδεγία 115/2008). 

Γελ κπνξνχλ, επίζεο, λα παξεθθιίλνπλ απ‟ απηνχο ηνπο θαλφλεο θαη 
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δηαδηθαζίεο κε ηελ εθαξκνγή απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ, φπσο ε θπιάθηζε 

ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ (Τπφζεζε C-61/2011). 

Ζ νδεγία 83/2004 πξνζδηνξίδεη θαλφλεο πξνθεηκέλνπ, λα 

θαζνξηζηεί πνηα απφ ηα άηνκα πνπ δεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία, έρνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηνπο αλαγλσξηζηεί ην θαζεζηψο 

ηνπ πξφζθπγα ή ην θαζεζηψο πνπ απνλέκεηαη απφ ηελ επηθνπξηθή 

πξνζηαζία ζε άηνκα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

ραξαθηεξηζζνχλ σο πξφζθπγεο, αιιά θηλδπλεχνπλ λα ππνζηνχλ ζνβαξή 

βιάβε ζηελ πεξίπησζε επηζηξνθήο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Ζ Οδεγία 

55/2001 θαζηεξψλεη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

δίθαηε θαηαλνκή ησλ βαξψλ ππνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ 

εθηνπηζκέλσλ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ. 

Ζ Απφθαζε – Πιαίζην 913/2008 επηβάιιεη θπξψζεηο, ζχκθσλα κε 

ην πνηληθφ δίθαην ησλ Κξαηψλ – Μειψλ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο. Ζ Απφθαζε 574/2007 αθνξά 

ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ κε ηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ, ην νπνίν 

ζπκβάιεη ζηελ ζπγθξφηεζε απνζηνιψλ, κε ζθνπφ ηελ επηηήξεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Δ.Δ., αιιά θαη ζηελ ππνζηήξημε 

ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ γηα ηελ ππνδνρή πξνζθχγσλ θαη 

εθηνπηζζέλησλ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππνδνρήο 

απηήο. 
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Πνιηηηθέο Αζθαιείαο πλόξωλ – Διέγρνπ Μεηαλαζηεπηηθώλ 

Ρνώλ πξνο ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε 

 

 

2.1. Πνιηηηθέο Διέγρνπ ηωλ Μεηαλαζηεπηηθώλ Ρνώλ. 

  Ζ αλάγθε γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ειέγρνπ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ ζε θάπνην βαζκφ 

νξαηή απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φκσο έγηλε ηδηαίηεξα 

αηζζεηή ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φηαλ ν πεξηνξηζκφο ηεο 

λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο ζπλεηέιεζε ζηελ αχμεζε ηεο παξάλνκεο. 

Δπίζεο, ε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ηφηε Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, δηεπθφιπλε ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ 

αιινδαπψλ απφ ην πξψην Κξάηνο εηζφδνπ ή δηακνλήο ζε άιιν Κξάηνο 

ηεο Κνηλφηεηαο. 

 Οη εμειίμεηο απηέο είραλ σο ζπλέπεηα ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ην 

Βέιγην, ην Λνπμεκβνχξγν θαη νη Κάησ Υψξεο λα δεκηνπξγήζνπλ κεηαμχ 

ηνπο έλα ρψξν ρσξίο ζχλνξα, ην ρψξν έλγθελ, κε ηελ ππνγξαθή ησλ 

πξψησλ ζπκθσληψλ (πλζήθε ηνπ έλγθελ, 14-6-1985)
22

. Ο ρψξνο 

έλγθελ επεθηάζεθε ζηαδηαθά ζε φια ηα Κξάηε – Μέιε ηεο Δ.Δ. εθηφο 

ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, κε ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ 

θαλφλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ: α)άξζε ησλ ειέγρσλ ζηα εζσηεξηθά 

ζχλνξα, β)θνηλή ζεηξά κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δ.Δ., γ)εληζρπκέλε 

αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ 

δηαζπλνξηαθήο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλερνχο θαηαδίσμεο), 

δ)εληζρπκέλε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία, ε)αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πιεξνθφξεζεο έλγθελ (SIS)
23

.  ην Υάξηε 3 δίλεηαη κία πιήξε εηθφλα 

ηνπ Υψξνπ έλγθελ, κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηελ 

πλζήθε έλγθελ ή πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ, θαζψο θαη κε ηηο ρψξεο 

εθηφο ηνπ ρψξνπ έλγθελ. 

                                                           
22

 Η υνκικθ ζνγκεν ενςωματώκθκε ςτο δίκαιο τθσ Ε.Ε. με τθ ςυνκικθ του Άμςτερνταμ, το 1997 
23

 http://europa.eu  

http://europa.eu/


18 
 

(http://www.google.gr/search?q=migration+into+western+Europe+in+the

+iggosk΄client=FireFox-b-abk΄source). 

 
 Σελ ίδηα πεξίνδν ηδξχζεθε θαη ν Frontex. Πξφθεηηαη γηα νξγαληζκφ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε απνζηνιή ηελ αζθάιεηα ησλ εμσηεξηθψλ ηεο 

ζπλφξσλ απφ ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, ηελ εκπνξία αλζξψπσλ θαη 

ηε δηείζδπζε ζηελ Δπξψπε αηφκσλ πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο. Σα Κξάηε – Μέιε εμαθνινπζνχλ λα είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εμσηεξηθψλ ηνπο ζπλφξσλ, κε ηνλ Frontex  

λα ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηηο θαηεπζχλζεηο: ζπληνληζκνχ ηεο 

επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Kξαηψλ – Μειψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, εθπαίδεπζεο ησλ 

Δζληθψλ ζπλνξηαθψλ θπιάθσλ, παξνρήο απμεκέλεο ηερληθήο θαη 

επηρεηξεζηαθήο ππνζηήξημεο θαη ζπλδξνκήο γηα ηελ νξγάλσζε θνηλψλ 

επηρεηξήζεσλ επαλαπαηξηζκνχ.
24

 

                                                           
24

 http://Frontex.europa.eu/about-Frontex/mission-and-tasks  

http://frontex.europa.eu/about-Frontex/mission-and-tasks
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 Με ηελ ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπλζήθε ηεο 

Ληζζαβψλαο θαζνξίδεηαη φηη «…Μία καθξφπλνε θαη νινθιεξσκέλε 

Δπξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ αιιειεγγχε, 

απνηειεί βαζηθφ ζηφρν γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή έρεη σο ζηφρν λα θαζηεξψζεη κία ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφκηκεο θαη ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο…»
25

. 

 Δηδηθφηεξα, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ηελ δηθαηνδνζία λα 

θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ έξρνληαη θαη δηακέλνπλ λφκηκα ζε έλα Κξάηνο – Μέινο κε 

ζθνπφ ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο, ηηο ζπνπδέο ή ηελ επαλέλσζε ηεο 

νηθνγέλεηαο. Σα Κξάηε – Μέιε δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα θαζνξίδνπλ 

πνζνζηά εηζφδνπ γηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο γηα 

αλαδήηεζε εξγαζίαο. Σα πξνιεπηηθά θαη πεξηνξηζηηθά κέηξα ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ επηζηξνθήο, πνπ ζα ζέβνληαη πιήξσο ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα.
26

 

 Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο 

απνηειεί ε δηαδηθαζία παξνρήο αζχινπ, πνπ αξρηθά απνηεινχζε 

αξκνδηφηεηα ησλ Κξαηψλ – Μειψλ θαη φρη θνηλνηηθή δηαδηθαζία. Ζ 

ζηαδηαθή επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ 

ιεγφκελν «ηξίην ππιψλα» (ζέκαηα Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ), είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε λέσλ πνιηηηθψλ, θαζψο 

ην άζπιν είρε απνθηήζεη έληνλν ππεξεζληθφ ραξαθηήξα.
27

  Πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία γηα ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή αζχινπ, ζα αλαπηπρζνχλ ζηελ 

επφκελε ελφηεηα. 

 Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνλ έιεγρν ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ πξνο ηελ Δπξψπε, δηαδξακαηίδεη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., κε 

ηελ ελζάξξπλζε εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε ρψξεο εθηφο ηεο Έλσζεο. Ζ Δ.Δ. 

ζπλνιηθά θαη ηα Κξάηε – Μέιε κεκνλσκέλα, ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά, 

αιιά θαη κε αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ 

κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ ησλ Υσξψλ εθηφο ηεο Έλσζεο, θαζψο θαη ηα 

λνκνζεηηθά πιαίζηα, θαη επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε εηαηξηθψλ ζρέζεσλ 

«θηλεηηθφηεηαο» αλαθνξηθά κε ηελ κεηαλάζηεπζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ
28

. 

                                                           
25

 http://www.europar/.europa.eu/aboutParliament/el  
26

 ό.π. 
27

 http:// www.ecre.org/refugees/refugees/refugees-in-the-eu.html  
28

 http://europa.eu/legis/ation summaries  

http://www.europar/.europa.eu/aboutParliament/el
http://www.ecre.org/refugees/refugees/refugees-in-the-eu.html
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 2.2. Δπξωπαϊθή Πνιηηηθή Αζύινπ 

  Σν θνηλό ζύζηεκα αζύινπ ηεο ΔΔ έρεη αλαπηπρζεί 

ζηαδηαθά, είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθν θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αλαπνηειεζκαηηθφ, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά απνηξεπηηθφ γηα ηνπο 

πξφζθπγεο. Σν 1999 ζην Σάκπεξε άξρηζε γηα πξψηε θνξά ε δηακφξθσζε 

κίαο θνηλήο πνιηηηθήο γηα ην άζπιν, κε ηελ ζπγθξφηεζε ελφο Κνηλνχ 

Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Αζχινπ (ΚΔΑ), ελψ γηα ηελ Οηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε ησλ απαηηνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα 

Κξάηε – Μέιε γηα ηελ ππνδνρή ησλ πξνζθχγσλ ζπγθξνηήζεθε ην 2000 

ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζθχγσλ. Οκνίσο, ην 2010 ηδξχζεθε ε 

Δπξσπατθή Τπεξεζία ηήξημεο Αζχινπ (ΔΑSO), πνπ εληζρχεη ηε 

ζπλεξγαζία ζε δεηήκαηα αζχινπ, ππνδνρήο θαη κεηεγθαηάζηαζεο, ρσξίο 

ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο ζεκαληηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Σν Κνηλφ χζηεκα 

Αζχινπ ζηεξίδεηαη ζε πέληε Οδεγίεο πνπ αθνξνχλ: α)ηηο «ειάρηζηεο 

ζπλζήθεο» ππνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ, β)ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δηαζθάιηζε δηεζλνχο πξνζηαζίαο αζχινπ, γ)ην κεραληζκφ Eurodac 

ηαπηνπνίεζεο δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο απηψλ πνπ αηηνχληαη άζπιν, δ)ηελ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε αζχινπ θαη ε)ην Κξάηνο πνπ νθείιεη 

ιφγσ αξκνδηφηεηαο λα εμεηάζεη ηελ αίηεζε. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη 

φηη ην χζηεκα έρεη θηιφδνμνπο ζηφρνπο, πιελ φκσο ηα πνιιά 

κεηνλεθηήκαηα πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ, ην έρνπλ θαηαζηήζεη 

αλαπνηειεζκαηηθφ. Σαπηφρξνλα, παξά ην γεγνλφο φηη ε Δπξψπε έρεη 

θαηεγνξεζεί γηα αδηθαηνιφγεηε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ θξάηεζεο ησλ 

πξνζθχγσλ ζε θέληξα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αμηνπξεπνχο 

δηαβίσζεο, δελ έρεη νινθιεξσζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ην ΚΔΑ 

δηαδηθαζία «ελαξκφληζεο» ηεο λνκνζεζίαο ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο 

Δ.Δ., αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα επηθξαηνχλ ζηα Κέληξα 

Γηνηθεηηθήο Κξάηεζεο. Μπνξνχκε κάιηζηα λα πνχκε φηη ηα Κξάηε δελ 

είλαη πξφζπκα λα πξνζαξκφζνπλ ηηο πνιηηηθέο, αιιά θαη λα εθρσξήζνπλ 

θπξηαξρίεο ζηνπο ππεξεζληθνχο ζεζκνχο ηεο Δ.Δ. Καηά ζπλέπεηα, αλ θαη 

θηιφδνμν, ην Δπξσπατθφ χζηεκα Αζχινπ ζηελ πξάμε δελ απνδίδεη ηα 

αλακελφκελα ιφγσ ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, ελψ ζπρλά 

απνκαθξχλεη ηνπο πξφζθπγεο αληί λα ηνπο ππνδέρεηαη, ιεηηνπξγψληαο σο 

απνηξεπηηθφ κέζν.
29

 

                                                           
29

 Ευρωπαϊκό Κζντρο Αριςτείασ JEANMONNET, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνών, 
ό.π., ςελ. 10-11 
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 Ζ πνιππινθφηεηα, αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνηξεπηηθφηεηα 

ηνπ θνηλνχ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Αζχινπ (ΚΔΑ) επηβεβαηψλεηαη 

θαη ζε έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ, ηε χκβαζε ηνπ 

Γνπβιίλνπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε Δ.Δ. πξνέβε ζηελ αληηθαηάζηαζε 

ηεο αξρηθήο χκβαζεο κε ηνλ Καλνληζκφ 343/2003 ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ 

είλαη γλσζηφο σο Γνπβιίλν ΗΗ. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

εγθαζηδξχεη ν Καλνληζκφο είλαη φηη ππεχζπλν Κξάηνο γηα λα εμεηάζεη κία 

αίηεζε αζχινπ είλαη «ην Κξάηνο – Μέινο πνπ δηαδξακάηηζε ην 

κεγαιχηεξν ξφιν ζηελ είζνδν ή δηακνλή ηνπ αηηνχληνο ζηελ Δ.Δ.»
30

. Ζ 

πξφβιεςε απηή απνθιείεη ην ελδερφκελν πνιιαπιψλ αηηήζεσλ πνπ ήηαλ 

δπλαηφ λα εθαξκνζηεί κε βάζε ην πιαίζην ηνπ έλγθελ, αλ θαη ην 

ελδερφκελν απηφ δελ έρεη εμαιεηθζεί.
31

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Eurodac, ην πνζνζηφ ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ αηηήζεσλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαη έθηαζε ηελ 1 

ζηηο 5 αηηήζεηο ην 2006. Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλνπ, είλαη ην γεγνλφο 

φηη δελ νινθιεξψλνληαη νη κεηαθνξέο ησλ πξνζθχγσλ πνπ αηηνχληαη 

άζπιν ζηε ρψξα ηαπηνπνίεζεο, κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο κεηαθνξέο λα 

«εμαθαλίδνληαη».
32

 

 Δίλαη επδηάθξηην ην γεγνλφο φηη ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ησλ 

αηηήζεσλ αζχινπ αλαιακβάλνπλ θπξίσο ηα Κξάηε ηεο πεξηθέξεηαο, ζηα 

αλαηνιηθά θαη λφηηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Δπξψπεο, φπνπ θαηαθεχγνπλ 

κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο πξνεξρφκελνη απφ ρψξεο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο, ηεο Αθξηθήο αιιά θαη απφ ην Παθηζηάλ θαη ην Αθγαληζηάλ, 

εμέιημε πνπ θαζηζηνχζε αλαγθαία ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Καλνληζκνχ 

Γνπβιίλν ΗΗ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζηηο 26 Ηνπλίνπ ηνπ 2013 ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην πξνρψξεζαλ ζηε ζέζπηζε ηνπ 

Καλνληζκνχ αξηζ.604/2013, γλσζηνχ θαη σο Γνπβιίλν ΗΗΗ. Σν Γνπβιίλν 

ΗΗΗ παξέρεη πεξηζζφηεξεο λνκηθέο δπλαηφηεηεο ζ‟ απηνχο πνπ αηηνχληαη 

άζπιν πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα ζηνηρεία, 

αιιά θαη λα πξνζβάιινπλ ηηο απνθάζεηο ησλ αξρψλ γηα ηα απνηειέζκαηα 

ησλ αηηήζεψλ ηνπο, ελψ παξάιιεια ζπγθξνηεί κεραληζκφ πνπ είλαη 

                                                           
30

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Κοινό Ευρωπαϊκό φςτθμα Αςφλου, Εςωτερικζσ Τποκζςεισ, Λουξεμβοφργο: 
Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 2014, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-
library/docs/ceas-fact-sheets/ceas factsheet el.pdf  
31

  Γιώτθ Παπαδάκθ Ό, «Η Σταδιακή Διαμόρφωςη τησ Ευρωπαϊκήσ Μεταναςτευτικήσ Πολιτικήσ», 
Κείμενα Περιφερειακισ Ειςτιμθσ, Σόμοσ ΙΙΙ, Αρ.1. 2012 ςελ. 11-25. 
32

 European Commission, Commission Staff Working Paper Accompanying the Communication on the 
Evaluation of the Dublin System SEC(2007) 742 Brussels 6 June 2007. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas%20factsheet%20el.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas%20factsheet%20el.pdf
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ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε θξίζεσλ ιφγσ ηελ πξνζθπγηθψλ πηέζεσλ. 

Δληνχηνηο, ηα θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην θξάηνο πνπ είλαη αξκφδην 

γηα ηελ εμέηαζε θαη δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ αζχινπ δελ έρνπλ αιιάμεη. 

Σα ζηνηρεία ηεο ΔΔ γηα ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο πξνο ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Ηηαιία γηα ην δηάζηεκα απφ Ηαλνπάξην 2014 έσο Ηνχλην 2016, 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ρψξα καο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Υάξηε 4, έρεη 

κεγάιν «βάξνο» δπζαλάινγν κε ηηο δπλαηφηεηέο ηεο γηα ηελ δηαρείξηζε 

ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Έλσζεο (European Commission map, Humanitarian Aid Civil Protection, 

15-06-2016). 

 
 

Ζ κφλε εμαίξεζε πνπ ν αηηψλ άζπιν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβεί ζε 

άιιν θξάηνο – κέινο απφ απηφ πνπ εηζήιζε γηα πξψηε θνξά, είλαη φηαλ 

ζ‟ απηφ ην θξάηνο ππάξρνπλ άηνκα πξψηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο, ηα νπνία 

δηακέλνπλ κφληκα ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο απηνχ.
33

 Δλ θαηαθιείδη, 

ην χζηεκα ηνπ Γνπβιίλνπ έρεη θαζηεξψζεη έλα αλαπνηειεζκαηηθφ 

                                                           
33

 ΚΑΝΟΝΙΜΟ αρικ.604/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26
θσ

 Ιουνίου 
2013 για τθ κζςπιςθ των κριτθρίων και μθχανιςμών για τον προςδιοριςμό του κράτουσ μζλουσ που 
είναι υπεφκυνο για τθν εξζταςθ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ που υποβάλλεται ςε κράτοσ μζλοσ 
από υπικοο τρίτθσ χώρασ ι από απάτριδα (αναδιατφπωςθ) 
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πιαίζην αζχινπ, ην νπνίν κάιηζηα γίλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθφκε 

θαη ερζξηθφ γηα ηνπο πξφζθπγεο.
34

 

 

  2.3. FRONTEX θαη ε Πξόθιεζε ηεο Παξάλνκεο 

Μεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα. 

  2.3.1. Διιάδα θαη Παξάλνκε Μεηαλάζηεπζε 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα νη εηζξνέο ζηελ Διιάδα παξάλνκσλ 

κεηαλαζηψλ, δειαδή αηφκσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο 

ηεο ρψξαο εηζφδνπ ή δελ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, 

έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά. ην νινέλα δηνγθνχκελν θχκα 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πξνο ηε ρψξα καο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ν 

δηαξθψο απμαλφκελνο αξηζκφο πξνζθχγσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο 

ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη θπξίσο ηεο πξίαο, ιφγσ ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ. ηνπο Υάξηεο 5 θαη 6 θαηαγξάθνληαη νη αθίμεηο πξνζθχγσλ 

ζηελ Διιάδα ην έηνο 2015, ιφγσ ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηε πξία, 

αιιά θαη ζηελ Ηηαιία ηε Μάιηα θαη ηελ Ηζπαλία. Οη πξνζθπγηθέο ξνέο 

ζηε ρψξα καο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο, ελψ πνιινί πξφζθπγεο 

αθνινπζνχλ ηε δηαδξνκή ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ πξνο ηηο ρψξεο ηεο 

Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο (European Commission map, 

Humanitarian Aid Civil). 

 
                                                           
34

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Κοινό Ευρωπαϊκό Σφςτημα Αςφλου, Εςωτερικζσ Υποθζςεισ, Λουξεμβοφργο: 
Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 2014 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-
ibrary/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_el.pdf  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-ibrary/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_el.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-ibrary/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_el.pdf
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Σν δήηεκα απηφ έρεη πάξεη ζηηο εκέξεο καο εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο αλ 

ιάβνπκε ππφςε θαη ηηο δειψζεηο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεξκαλίαο ηνλ 

Ηαλνπάξην 2017, πεξί επαλαπξνψζεζεο ζηελ Διιάδα ησλ πξνζθχγσλ 

πνπ δήηεζαλ άζπιν, εηζεξρφκελνη ζηελ Δ.Δ. κέζσ ησλ Διιεληθψλ 

ζπλφξσλ, πνπ απνηεινχλ θαη εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Έλσζεο, ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο ηνπ Γνπβιίλνπ.
35

 

 Ζ αζξφα είζνδνο κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα έρεη αλαγάγεη ην ζέκα 

δήηεκα ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο ζε κείδνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 

πξφβιεκα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηε ρψξα καο απφ ην 2009 

έρεη νμχλεη ηελ μελνθνβηθή ζηάζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απέλαληη 

ζηνπο κεηαλάζηεο, επλνψληαο ηελ άλνδν ηεο αθξνδεμηάο, πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη ηε ζπγθπξία ρξεζηκνπνηψληαο αληηκεηαλαζηεπηηθφ θαη 

εζληθηζηηθφ πνιηηηθφ ιφγν.
36

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε 

ηνπ ζχλζεηνπ θαη πνιχπιεπξνπ απηνχ δεηήκαηνο ζπζηάζεθε ν 

Οξγαληζκφο γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο πλεξγαζίαο ζηα 

                                                           
35

 Διαδίκτυο: FRONTEX και θ Πρόκλθςθ τθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ ςτθν Ελλάδα, Αντωνία – 
Μαρία αραντάκθ, ςελ.1 
36

 http://www.amnesty.org.gr 
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Δμσηεξηθά χλνξα ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δ.Δ. (Frontex), κε 

απνζηνιή ηελ ππνβνήζεζε ησλ θξαηψλ – κειψλ ζην έξγν ηεο επνπηείαο 

ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηνπο.
37

 

Δλδεηθηηθά είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ Υάξηε7 πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Δπξσπατθή Μεηαλαζηεπηηθή Κξίζε ηνπ 2015, φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

ρψξα καο απνηειεί ηνλ θχξην ρψξν δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ δηακέζνπ ηεο Σνπξθίαο (Europian Migrant Crisis 2015/map). 
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 Διαδίκτυο: FRONTEX και θ Πρόκλθςθ τθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ ςτθν Ελλάδα, ό.π., ςελ.1. 
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 2.3.2.  Ζ Γέλλεζε ηνπ Frontex 

  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ζηαδίσλ εθαξκνγήο ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Δ.Δ., ε κεηαλάζηεπζε δελ απνηεινχζε 

δήηεκα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. Όκσο κε ηηο ζπλερείο δηεπξχλζεηο θαη ηηο 

κεηαβνιέο ζηηο «εμσηεξηθέο ζπλζήθεο» πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

θαηάξξεπζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ θεληξηθή θαη 

αλαηνιηθή Δπξψπε, ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο κεηαλάζηεπζεο άξρηζαλ 

ζηαδηαθά λα απνηεινχλ αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκνχ, 

πνπ εγείξεη δεηήκαηα αζθαιείαο θαη θαηά ζπλέπεηα ρξήδεη άκεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο.
38

 

 Οη αξρηθέο θαη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο δηαγξάθεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

ζην Σάκπεξε ην 1999, αλαδεηθλχνληαο ην ζέκα ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο σο έλα δηαζπλνξηαθφ θίλδπλν γηα ηνλ νπνίν ν έιεγρνο 

ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ απνηεινχζε κέζν απνηξνπήο. Έηζη, νη αξρεγνί 

ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. ζπλέθιηλαλ ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ησλ κέζσλ ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ 

πξνθεηκέλνπ «λα ζηακαηήζεη ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε θαη λα 

θαηαπνιεκεζνχλ απηνί πνπ ηελ νξγαλψλνπλ…»
39

. Καηά ζπλέπεηα ε 

Έλσζε αληηκεηψπηδε ην δήηεκα ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θπξίσο 

σο κία δηαζπλνξηαθή απεηιή.
40

 

 Με ηελ ζηαδηαθή εληαηηθνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Έλσζεο (πλζήθε ηνπ έλγθελ, Δληαία 

Δπξσπατθή Πξάμε, πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, πλζήθε ηεο 

Ληζζαβψλαο) κέζσ ηεο ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ πνπ ζπλερψο 

αλαπηχζζνληαη, απνδεηθλχεηαη ην γεγνλφο φηη ε Δ.Δ. επηδηψθεη λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ «πξνζηαηεπηηθφ ηνίρν», γηα ηελ πξφιεςε θαη 

απνηξνπή «θηλδχλσλ», φπσο ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε.
41

 Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ίδξπζε ην Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ 

Γηαρείξηζε ηεο Δπηρεηξεζηαθήο πλεξγαζίαο ζηα Δμσηεξηθά χλνξα ησλ 

Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δ.Δ. (Frontex) κε έδξα ηελ πφιε ηεο Βαξζνβίαο 

ζηελ Πνισλία, ηελ 1
ε
 Μαΐνπ 2005.

42
 

                                                           
38

 ό.π., ςελ.3 
39

 Αρ.2 TAMPERE EUROPEAN COUNCIL, PRESIDENCY CONCLUSIONS,15 AND 16 OCTOBER 1999 
http://www.europarl.europa.eu/summits/team_en.htm 
40

 Van Dijck D. “Is Eu policy on Illegal migration secutirised?” 
41

 Leonard S. “EU border security and migration into the European Union: FRONTEX and securitization 
through practices”. European Security Volume 19 Issue2, 2010, pages 231-254. 
42

 Διαδίκτυο: FRONTEX  και θ Πρόκλθςθ τθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ ςτθν Ελλάδα, ό.π. ςελ. 3-4 
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 Ο Frontex έρεη σο απνζηνιή ηελ «νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Δ.Δ.». Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ην έξγν ηνπ 

Δπξσπατθνχ απηνχ Οξγαληζκνχ επηθεληξψλεηαη ζην ζπληνληζκφ ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ – κειψλ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν θαη 

ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο πνπ επηθξαηνχλ ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα. 

Δπηπιένλ ν Frontex ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ζπλνξηνθπιάθσλ ησλ θξαηψλ – κειψλ, παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηήξεζε ησλ 

ζπλφξσλ, ππνβνεζεί ηα θξάηε – κέιε ζηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο 

επαλαπαηξηζκνχ θαη δηαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο άκεζεο αληίδξαζεο ζε 

πεξίπησζε θξίζεο, κέζσ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη 

Οκάδεο Σαρείαο Δπέκβαζεο ζηα ζχλνξα. (ζαιάζζηα, ρεξζαία θαη 

ελαέξηα).
43

 ην Υάξηε 8 απεηθνλίδεηαη κία ηππηθή δηάηαμε ησλ 

αεξνλαπηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ Frontex ζηνλ ζαιάζζην ρψξν ησλ λεζηψλ 

ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

ηνπ Οξγαληζκνχ ην έηνο 2009 (Typical maritime operations management 

structure, http://www.google.gr/Frontex/2009,πξφζβαζε:27-4-2017). 

 

 
 

                                                           
43

 ό.π., ςελ.4 

http://www.google.gr/Frontex/2009,��������:27-4-2017
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Ζ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε δελ απνηειεί ηε κνλαδηθή ελαζρφιεζε 

ηνπ Frontex, θαζψο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ζηελ 

έξεπλα θαη αλαθνξά πεξηζηαηηθψλ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο 

(ιαζξεκπφξην αγαζψλ, δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, θιεκκέλα νρήκαηα) θαη 

ζηελ απνηξνπή ηεο παξάλνκεο αιηείαο θαη κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Frontex, εγθξίζεθαλ απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη κεγαιχηεξε 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε. Σν γεγνλφο απηφ, φκσο, πξνθάιεζε έληνλεο 

αληηδξάζεηο ηφζν ζηα κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, φζν θαη ζε 

ΜΚΟ (Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο), πνπ ππνγξακκίδνπλ ηηο 

ελδερφκελεο επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Frontex, κε ηελ 

«αζθαιεηνπνίεζε» ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. θαη ηελ 

παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ.
44

 

 

 

 

2.3.3. Οη Διιεληθέο Δπηδηώμεηο – Οη Κνηλέο Δπηρεηξήζεηο 

 

Α΄  Οη Διιεληθέο Δπηδηώμεηο 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλφξσλ ηεο Διιάδαο απνηεινχλ θαη 

εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Δ.Δ. κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο εηζξνέο λα 

απμάλνληαη ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ηδηαίηεξα 

θαηά ηελ ηξηεηία 2014-2016. Δλδεηθηηθά είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ 

πίλαθα πνπ θαηαγξάθεηαη ην κήθνο ησλ ρεξζαίσλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ 

ηεο Δ.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Διιεληθψλ, ηα νπνία ε ρψξα 

καο νθείιεη λα ειέγρεη. 
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 ό.π., ςελ.4 
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Δμωηεξηθά ρεξζαία ζύλνξα ηεο ΔΔ από ηελ 1-1-2007
45

 

 

 

ύλνξα Υικ. 

Φηλιαλδία – Ρσζία 1.340 

Δζζνλία – Ρσζία 455 

Λεηνλία – Ρσζία 276 

Λεηνλία – Λεπθνξσζία 161 

Ληζνπαλία – Λεπθνξσζία 651 

Ληζνπαλία – Ρσζία 272 

Πνισλία – Ρσζία 232 

Πνισλία – Λεπθνξσζία  418 

Πνισλία – Οπθξαλία 535 

ινβαθία – Οπθξαλία 98 

Οπγγαξία – Οπθξαλία 136 

Ρνπκαλία – Οπθξαλία 649 

Ρνπκαλία – Μνιδαβία 681 

Βνπιγαξία – Σνπξθία 259 

Διιάδα – Τνπξθία 215 

Διιάδα – Αιβαλία 282 

Διιάδα – FYROM 246 

Βνπιγαξία – FYROM 165 

Βνπιγαξία – εξβία 341 

Ρνπκαλία – εξβία 546 

ύλνιν  7.958 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 τοιχεία από αναφορά τθσ Βουλισ των Λόρδων του Ηνωμζνου Βαςιλείου (House of Lords,  
2008:14) 
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 Ζ θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηα ζαιάζζηα 

ζχλνξα ηεο ρψξαο καο, πνπ εθηείλνληαη ζε κήθνο 13.676 ρηιηνκέηξσλ, 

ελψ ηα αληίζηνηρα ηεο Ηηαιίαο είλαη 7.600 ρηιηφκεηξα θαη ηεο Ηζπαλίαο, 

καδί κε ηηο Καλάξηεο Νήζνπο, είλαη 4.964 ρηιηφκεηξα.
46

 

 Καηά ζπλέπεηα ε Διιάδα, ιφγσ ησλ εθηεηακέλσλ ζπλφξσλ ηεο θαη 

ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν δηέιεπζεο 

κεηαλαζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Μέζε Αλαηνιή (πξία, Ηξάθ θ.α.) 

θαη ηελ Αζία (Αθγαληζηάλ, Παθηζηάλ θ.α.) θαη έρνπλ σο ηειηθφ 

πξννξηζκφ ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο. ‟ απηφ ην πιαίζην 

θαη κε δεδνκέλε ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ, νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο επηθαινχληαη ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηκεξηζηεί ην «βάξνο» ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο 

κε δίθαην ηξφπν αλάκεζα ζηα θξάηε – κέιε, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ηεο Δ.Δ.
47

. 

 Γηα λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξνο ν ξφινο ηεο Δ.Δ. ζε ζέκαηα 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ην 2003 θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο πξνέβαιε ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα 

σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηά ηεο.
48

 Έηζη, ζ‟ απηφ ην πιαίζην 

πξαγκαηνπνηήζεθε έλα άηππν πκβνχιην Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη 

Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηηο 28-29 Μαξηίνπ 2003 ζηε Βέξνηα, ελψ γηα 

πξψηε θνξά ζηα πκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, έγηλε 

αλαθνξά ζην δήηεκα ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο
49

. Δπίζεο, ζηε 

χλνιν Κνξπθήο ζηε Θεζζαινλίθε, ε Διιάδα έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηε 

ζπγθξφηεζε κίαο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο γηα ην «ζπλνιηθφ έιεγρν» ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, δειαδή ηνλ Frontex. Με ηελ πξσηνβνπιία απηή ε 

Δ.Δ. ζα ζπκκεηείρε ελεξγφηεξα ζηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ησλ 

θξαηψλ – κειψλ, ελψ ε ελ ιφγσ ππεξεζία ζα παξείρε επηθνπξηθή 

ππνζηήξημε ζην δχζθνιν έξγν ηνπ ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο 

Δ.Δ
50

. 

 Μία άιιε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

έιαβε ρψξα ζηε δηάζθεςε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ ζην Γθξφληλγθελ 

ην 2004, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο, φπνπ ηέζεθαλ νη βάζεηο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Frontex, κε ηελ πηνζέηεζε έληεθα θνηλψλ βαζηθψλ 

                                                           
46

 House of Lords, 2008:17 
47

 Διαδίκτυο: FRONTEX  και θ Πρόκλθςθ τθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ ςτθν Ελλάδα, ό.π.,ςελ.5 
48

 Embassy of Greece, 2003 
49

 Council of the European Union, 2003 
50

 Διαδίκτυο: FRONTEX  και θ Πρόκλθςθ τθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ ςτθν Ελλάδα, ό.π.,ςελ.6 
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αξρψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. Σαπηφρξνλα ε Δ.Δ. 

δεζκεχηεθε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ πνιηηηθψλ αιιά θαη ηελ 

αλάιεςε ησλ θαηάιιεισλ δξάζεσλ, ζηνλ ηνκέα ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο
51

. 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο, ε Διιάδα επηδηψθεη ηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

ηνπ Frontex πξνθεηκέλνπ λα εμνπιηζηεί κε ηα θαηάιιεια επηρεηξεζηαθά 

κέζα, γηα λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφο ζηε δηεμαγσγή θνηλψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε κφληκε βάζε, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θχιαμε ησλ 

ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ ζπλφξσλ. Δίλαη, επίζεο, απηνλφεηε ε απμεκέλε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Frontex ζην ζαιάζζην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ θαη 

επξχηεξα ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, γηα λα ππνζηεξηρζεί ε Διιάδα 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ έληνλνπ θχκαηνο ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο
52

. 

 

 

Β΄ Οη Κνηλέο Δπηρεηξήζεηο 

 Ο Frontex απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην 2004, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, απνηειεί φξγαλν ηεο Δ.Δ. κε λνκηθή 

δηάζηαζε
53

. 

Κχξηα αξκνδηφηεηά ηνπ είλαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ 

ειέγρνπ, εληζρχνληαο ηελ αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη παξέρνληαο ηερλνγλσζία ζηηο ζπλνξηαθέο 

θξνπξέο ησλ θξαηψλ -κειψλ. πκκεηέρεη, επίζεο, ζε επηρεηξήζεηο 

επαλαπαηξηζκνχ ή καδηθήο εηζξνήο παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ 

απνζηέιινληαο Οκάδεο Σαρείαο Δπέκβαζεο ζηα ζχλνξα (RABIT). Απηφ 

ην πξάηηεη ζην πιαίζην θνηλψλ επηρεηξήζεσλ (joint operation), ν αξηζκφο 

ησλ νπνίσλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έηζη, ν Frontex 

ζπληνλίδεη ηηο ζαιάζζηεο επηρεηξήζεηο (π.ρ. ζηελ Διιάδα, ηελ Ηηαιία θαη 

ηελ Ηζπαλία), θαζψο θαη επηρεηξήζεηο ζηα εμσηεξηθά ρεξζαία ζχλνξα ηεο 

Δ.Δ. (π.ρ. ζηε Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία, ηελ Πνισλία θαη ηε ινβαθία)
54

. 

 Ζ Διιάδα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ εχξνπο ησλ εμσηεξηθψλ ηεο 

ζπλφξσλ θαη ησλ απμεκέλσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, απνηειεί έλα ρψξν 

φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

                                                           
51

 ό.π., ςελ.6 
52

 ό.π. , ςελ.6 
53

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρ.2007/2004 του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου ςτισ 26-10-2004 
54

 https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/Frontex 
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δξάζεσλ ηνπ Frontex. Οη επηρεηξήζεηο κε ηελ νλνκαζία «Πνζεηδψλαο» 

ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη ζηα ρεξζαία Διιελν-Σνπξθηθά θαη 

Βνπιγαξν-Σνπξθηθά ζχλνξα, θαζψο θαη ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ 

θαη επξχηεξα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ
55

. 

 ε φ,ηη αθνξά ηα ρεξζαία ζχλνξα, ην 2006 άξρηζαλ νη θνηλέο 

επηρεηξήζεηο «Πνζεηδψλαο», ην 2010 δηαθφπεθαλ ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο 

ηεο απνζηνιήο «RABIT», θαη απφ ην Μάξηην 2011 ε επηρείξεζε 

«Πνζεηδψλαο» ζπλέρηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο, έρνληαο πξνυπνινγηζκφ 

7.709.719 επξψ. ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε ζπκκεηείραλ 24 θξάηε – κέιε 

κε 80 ζπλνιηθά εκπεηξνγλψκνλεο. Καηά ηε δηεηία 2013-2014 

νινθιεξψζεθαλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ 

Έβξνπ, πνπ απνηειεί ην ρεξζαίν ζχλνιν Διιάδαο – Σνπξθίαο, νη 

εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο, γεγνλφο πνπ ιεηηνχξγεζε 

απνηξεπηηθά γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εηζέιζνπλ 

ζηε ρψξα καο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ζ εμέιημε απηή είρε ζαλ 

άκεζν απνηέιεζκα ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζηε 

ζαιάζζηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο κε ηελ Σνπξθία ζηελ πεξηνρή ησλ λεζηψλ 

ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, θαζψο ηα νξγαλσκέλα δίθηπα παξάλνκεο 

δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ αλαγθάζηεθαλ λα ζηξαθνχλ ζ‟ απηή ηελ πεξηνρή 

αιιάδνληαο ην έσο ηφηε δξνκνιφγηφ ηνπο
56

. 

 Ζ Διιάδα αλέπηπμε ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ζηνλ 

νξγαληζκφ Frontex, φρη κφλν ζηηο επηρεηξήζεηο «Πνζεηδψλαο» αιιά θαη 

ζε άιιεο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα ρεξζαία, ζαιάζζηα θαη 

ελαέξηα ζχλνξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο «Focal 

Points Land» θαη «Focal Points Air»
57

. ηελ θαηεχζπλζε δηεχξπλζεο ησλ 

ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Frontex ππνγξάθεθε 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ηελ επηηήξεζε ησλ ζπλφξσλ, 

ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Διιάδαο ζην ζχζηεκα «Eursur». Σν ελ 

ιφγσ ζχζηεκα απνηειεί κία βάζε ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξφιεςε, έγθαηξε ελεκέξσζε θαη 

επηρεηξεζηαθή αμηνπνίεζή ηνπο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο
58

. 
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 Κοινζσ Επιχειριςεισ «Poseidon Land» και «Poseidon Sea». Ωσ προσ τθν χερςαία επιχείρθςθ 
«Ποςειδώνασ» κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι χώρεσ που τθ φιλοξενοφν είναι θ Ελλάδα και θ 
Βουλγαρία. 
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 Διαδίκτυο: Frontex και θ Πρόκλθςθ τθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ ςτθν Ελλάδα, ό.π., ςελ.8. 
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 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου, 2012α 
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2.3.4. Διιεληθή πκκεηνρή ζηνλ Frontex 

 

 Σα θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Frontex 

αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ν νξγαληζκφο, 

αλαθνξηθά κε  ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ηελ δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ. Δηδηθφηεξα, ε δηνίθεζε ηνπ Frontex αζθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηνπ επηρεηξεζηαθνχο δηεπζπληέο 

ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δ.Δ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πλζήθε έλγθελ, ελψ ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ζπκκεηέρεη κε δχν εθπξνζψπνπο. Ζ Διιάδα εθπξνζσπείηαη 

απφ ηνλ εθάζηνηε δηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ ηνπ Αξρεγείνπ 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη σο αλαπιεξσηήο ηνπ νξίδεηαη 

εθπξφζσπνο απφ ην Ληκεληθφ ψκα
59

. 

 Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη θαηεπζχλζεηο νξίδνληαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φπνπ ππάξρεη ηζφηεηα αλάκεζα ζηα θξάηε – 

κέιε, θαζψο ζε θάζε θξάηνο αληηζηνηρεί κία ςήθνο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

είλαη θαη ε ζέζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή, ηνλ νπνίν πξνηείλεη ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ εθαξκνγή ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηε δηνίθεζε ηνπ Frontex ζε 

θαζεκεξηλή βάζε
60

. 

 Ο Frontex απνηειεί κεραληζκφ επνπηείαο ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ ηεο ΔΔ. Ζ Διιάδα, σζηφζν, εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θαηά 

θχξην ιφγν ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ειιεληθά ζχλνξα, ρσξίο λα 

απνδίδεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε άιιεο πεξηνρέο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα 

ηηο κεηαλαζηεπηηθέο εηζξνέο. Σν γεγνλφο απηφ δηαθάλεθε ζηελ 

επηρείξεζε Ναπηίινο ΗΗ, πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Μεζνγείνπ κε θάπνηα θαζπζηέξεζε, θαζψο ε 

Διιάδα θαη ε Ηηαιία δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα έγθαηξεο δηάζεζεο ησλ 

απαηηνχκελσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο πιηθνηερηθψλ κέζσλ 

(ζθάθε θ.α.). Κάηη αλάινγν ηζρχεη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο επάλδξσζεο κε 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ησλ πλνξηαθψλ Οκάδσλ Σαρείαο Δπέκβαζεο 

(RABIT), θαζψο ε Διιάδα αλ θαη ππνζηεξίδεη έλζεξκα ην κεραληζκφ 

απηφ, ελ ηνχηνηο ε ζπκκεηνρή ηεο είλαη αηζζεηά πεξηνξηζκέλε. 

πγθεθξηκέλα ε Διιάδα έρεη δηαζέζεη 21 άηνκα, ηε ζηηγκή πνπ ε Ηζπαλία 
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 Frontex, 2012 F : 27 
60

 Council of the European Union, 2004 



34 
 

ζπκκεηέρεη κε 46 άηνκα, ε Φηιαλδία κε 38, ε Απζηξία κε 35, ην Βέιγην 

κε 25, ε Πνξηνγαιία κε 48 θαη ε Βνπιγαξία κε 22.
61

 

 Δίλαη γεγνλφο φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

δηαξθψο απμαλφκελσλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα 

ηεο Δ.Δ. κε επίθεληξν ηελ Διιελν-Σνπξθηθή κεζφξην, ε Διιάδα, ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ δηάζεζε 

ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ ζε αλζξψπηλν, νηθνλνκηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν. 

Όκσο, ζεσξείηαη αλαγθαία ε νπζηαζηηθφηεξε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ 

νξγαληζκφ, ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο κέξνπο ησλ εζληθψλ ηεο 

επηδηψμεσλ
62

. 

 ην πιαίζην απηήο ηεο πξννπηηθήο, ε Ηζπαλία απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θξάηνπο – κέινπο πνπ πξσηαγσληζηεί ζην 

επηρεηξεζηαθφ πεδίν, αιιά θαη ζ‟ απηφ ησλ θνλδπιίσλ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο, κεηαλάζηεπζεο πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο 

απφ ηελ πεξηνρή ηεο ππνζαράξηαο Αθξηθήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Frontex 

πξαγκαηνπνίεζε θνηλέο επηρεηξήζεηο ζηα Ηζπαληθά ζαιάζζηα ζχλνξα. 

Έηζη, ην 2006 δηεμήρζεθαλ δχν ζαιάζζηεο επηρεηξήζεηο δηάξθεηαο 126 θαη 

62 εκεξψλ αληίζηνηρα, ελψ ην ίδην έηνο ζηελ Διιάδα δηεμήρζεθε κφλν 

κία επηρείξεζε δηάξθεηαο 11 εκεξψλ
63

. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη ζηνλ 

ηνκέα ησλ θνλδπιίσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηα θξάηε – κέιε γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, θαζψο ε Ηζπαλία γηα 

παξάδεηγκα, ηελ πεξίνδν 2007-2009 έιαβε απφ ηελ Δ.Δ. ην πνζφ ησλ 

94,4 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ε Ηηαιία 59,8 εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ ε 

Διιάδα 50,7 εθαηνκκχξηα επξψ
64

. 

 Απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο δηαπηζηψλεηαη ην γεγνλφο φηη, παξά 

ηελ απμεκέλε παξνπζία ηνπ Frontex ζην Αηγαίν θαη επξχηεξα ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ν ξφινο ηεο Διιάδαο ζηνλ επξσπατθφ απηφ 

νξγαληζκφ είλαη πεξηνξηζκέλνο. Γηα λα θαηαζηεί επνκέλσο πεξηζζφηεξν 

ελεξγή ε ζπκκεηνρή ηεο, ζα πξέπεη λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο, ηφζν 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξάηε – κέιε, 

πείζνληαο ηνπο εηαίξνπο ηεο ζηελ Δ.Δ. γηα ηελ βνχιεζή ηεο λα 

αληηκεησπίζεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ην «πξφβιεκα» ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο
65

. 
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 Frontex, 2010 c:59 
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 Διαδίκτυο: Frontex και θ Πρόκλθςθ τθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ ςτθν Ελλάδα, ό.π., ςελ,11 
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 ό.π. ςελ.11. 
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 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2007 
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2.3.5. Απνηειέζκαηα Frontex θαη Μεηαλαζηεπηηθέο   Δηζξνέο 

 

 O Frontex απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην Μάην 2005 δηαηεξεί απμεκέλε 

παξνπζία ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ζηα ζαιάζζηα θαη ρεξζαία ζχλνξα 

ηεο Διιάδαο πξαγκαηνπνηψληαο ζπλερείο θνηλέο απνζηνιέο. Όκσο, απφ 

ην 2013-2014 πνπ νινθιεξψζεθε ν κεηαιιηθφο «θξάρηεο» θαηά κήθνο 

ηνπ πνηακνχ Έβξνπ, ην θέληξν βάξνπο ηνπ Οξγαληζκνχ κεηαηνπίζηεθε 

ζηα ζαιάζζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο καο κε ηελ Σνπξθία θαηά κήθνο ησλ 

λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ. Χζηφζν ε Διιάδα, ιφγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ θχξηα πχιε 

εηζφδνπ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, κε απνηέιεζκα νη κεηαλαζηεπηηθέο 

ξνέο λα έρνπλ εληαζεί θαηά ηελ ηξηεηία 2014-2016, παξά ηα κέηξα πνπ 

έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο Διιεληθέο Κπβεξλήζεηο θαη ηελ Δ.Δ. 

 Δηδηθφηεξα, κέρξη ην 2013-2014 ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ 

παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή αχμεζε ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

εηζξνψλ. Δλδεηθηηθά, ην 2011 ζηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 55.558 ζπιιήςεηο, νη νπνίεο ζπγθξηλφκελεο κε ην 

έηνο 2010, θαηαδεηθλχνπλ κία αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12%
66

. 

 Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ζηα ζαιάζζηα ζχλνξα νη θνηλέο 

επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Frontex πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά ηελ 

δξάζε ησλ δηθηχσλ παξάλνκεο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ. Έηζη, ην 2010 

δηαπηζηψζεθαλ 6.175 παξάλνκνη είζνδνη κεηαλαζηψλ θαη ζπλειήθζεθαλ 

1.745 άηνκα, ελψ ην 2011 ν αξηζκφο πεξηνξίζηεθε ζε 1.467 παξάλνκεο 

εηζφδνπο. Όκσο, ε θξίζε ζηε πξία ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πηέζεσλ
67

. Οη γεσπνιηηηθέο, δειαδή, εμειίμεηο, 

εληζρχνπλ ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, δεκηνπξγψληαο έηζη λέεο ζπλζήθεο, 

ηηο νπνίεο, ηνπιάρηζηνλ ζην αξρηθφ ζηάδην, ν Frontex  αδπλαηεί λα 

αληηκεησπίζεη. 

 Ζ αχμεζε απηή ηνπ αξηζκνχ ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ 

δεκηνπξγεί εληάζεηο ζηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο καο κε ηα ππφινηπα θξάηε – 

κέιε ηεο Δ.Δ., θαζψο ε πιεηνςεθία ηνπο έρεη σο ηειηθφ πξννξηζκφ ηηο 

ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη φρη ηελ Διιάδα. Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ Γνπβιίλν ΗΗΗ ηνπ 2013, νη παξάλνκνη 

                                                           
66

 Frontex, 2012: 46 
67

 Frontex, 2012g 
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κεηαλάζηεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ εληνπηζηνχλ, πξέπεη λα επηζηξέςνπλ ζηελ 

πξψηε ρψξα εηζφδνπ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη ε Διιάδα
68

 . 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

δεηήκαηνο ε Διιάδα επηδίσμε ηελ επαλαπξνψζεζε αηφκσλ πνπ δελ 

ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο κεηεγθαηάζηαζεο. ‟ απηφ ην πιαίζην ππνζηήξημε ηελ 

ππνγξαθή ζπκθσλίαο κεηαμχ Δ.Δ. θαη Σνπξθίαο γηα ηελ επαλαπξνψζεζε 

κεηαλαζηψλ πνπ εηζήιζαλ παξάλνκα ζηελ Διιάδα. Ζ πινπνίεζε ηεο ελ 

ιφγσ ζπκθσλίαο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αηζζεηή κείσζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πξνο ηε ρψξα καο ην έηνο 2016, πιελ φκσο ην 

δήηεκα ηεο επαλαπξνψζεζεο έρεη «βαιηψζεη», ιφγσ ηεο αξλεηηθήο 

ζηάζεο ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη πνιηηηθά ην 

κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα απεηιψληαο φηη ζα «πιεκκπξίζεη ηελ Δπξψπε κε 

εθαηνκκχξηα κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ», ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

απνθνκίζεη πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε
69

. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο, ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ Frontex, πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζεη νπζηαζηηθά ηελ Διιάδα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο. Ζ κφληκε θαη ηζρπξή επηρεηξεζηαθή παξνπζία ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζηα Διιεληθά ζαιάζζηα ζχλνξα θαηά κήθνο ησλ λεζηψλ ηνπ 

Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, θξίλεηαη σο αλαγθαία θαη επείγνπζα. Δθηφο, φκσο, 

απφ ηε ζπκβνιή ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, ε παξνπζία ηνπ Frontex 

δχλαηαη λα απνθέξεη επηπξφζζεηα νθέιε ζε πνιηηηθφ θαη δηπισκαηηθφ 

επίπεδν. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ζ‟ απηή ηελ θαηεχζπλζε απνηεινχλ νη 

ππεξπηήζεηο -πεξηπνιίεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηνπ Frontex εληφο ηνπ 

Διιεληθνχ Δζληθνχ Δλαέξηνπ Υψξνπ (ΔΔΥ) πνπ απνηεινχλ κία άκεζε 

αλαγλψξηζε ηνπ ΔΔΥ θαη ηνπ FIR, ηα νπνία, σο γλσζηφ, ακθηζβεηεί ε 

Σνπξθία
70

. 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
68

 Council of the Europeian Union, 2013 
69

 Ο Πρόεδροσ τθσ Σουρκίασ Ερντογάν ζχει προβεί ςε ςχετικζσ δθλώςεισ το 2016 και 2017. 
70

 Διαδίκτυο: FRONTEX και θ Πρόκλθςθ τθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ ςτθν Ελλάδα, ό.π., ςελ.17-18 
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2.4. Οη Οκάδεο ηήξημεο γηα ηε Γηαρείξηζε ηωλ 

Μεηαλαζηεπηηθώλ Ρνώλ ζηα Κνκβηθά εκεία (hotspots) 

  

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ελλέα κελψλ ηνπ 2015, 710.000 

πεξίπνπ άλζξσπνη
71

 (πξφζθπγεο, εθηνπηζκέλα άηνκα θαη κεηαλάζηεο) 

έθζαζαλ ζηελ Δπξψπε. Πξφθεηηαη γηα κία ηάζε πνπ ζπλερίζηεθε θαη 

ζηνπο επφκελνπο ηξεηο κήλεο, αιιά θαη ην 2016, κε κεησκέλε φκσο 

έληαζε. Σν Δπξσπατθφ πξφγξακκα δξάζεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε, πνπ 

παξνπζηάζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή, ην Μάην ηνπ 2015
72

 απνδίδεη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηελ αλάγθε κίαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηέζεσλ ζε 

νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ θνηλψλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Δ.Δ., 

πξνυπνζέηεη ηε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο αιιειεγγχεο θαη επζχλεο 

αλάκεζα ζε φια ηα θξάηε – κέιε. Ζ ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε ηεο ΔΔ είλαη 

λα θαηαδεηρζεί ε δπλαηφηεηα απνθαηάζηαζεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θπξίσο κέζσ ησλ Οκάδσλ ηήξημεο 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα 

Κνκβηθά εκεία
73

, κε ζθνπφ λα βνεζεζνχλ ηα θξάηε – κέιε πνπ 

πθίζηαληαη ηηο εληνλφηεξεο πηέζεηο λα αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζηα 

θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο ηνπο. Γηα ην έξγν πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

Οκάδεο ηήξημεο απαηηείηαη «έλαο ηζρπξφο ππξήλαο νξγαληζκψλ ηεο 

Δ.Δ.», ε απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο θξαηηθέο 

αξρέο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Διιάδαο, θαη ε ζηήξημε ησλ άιισλ θξαηψλ – 

κειψλ
74

. 

 Ζ Δπηηξνπή έζηεηιε εηδηθνχο απεζηαικέλνπο ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

Ηηαιία πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίζνπλ θαη ππνζηεξίμνπλ ηηο πξνζπάζεηεο 

δηαρείξηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. ηελ Διιάδα, κία εηδηθή νκάδα 

εξγάδεηαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο 

ηήξημεο Γηαξζξσηηθήο Μεηαξξχζκηζεο ηεο Δπηηξνπήο, πνπ ππάγεηαη 

απεπζείαο ζηνλ Πξφεδξν. Ζ νκάδα απηή πξνέθξηλε έλα ζρέδην κε 

ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο, κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Κνκβηθψλ εκείσλ, 

ηελ αλάπηπμε Οκάδσλ ηήξημεο, ηελ έλαξμε ησλ κεηεγθαηαζηάζεσλ, ηελ 

                                                           
71

 τοιχεία Frontex που δθμοςιοποιικθκαν ςτισ 13 Οκτωβρίου 2015. 
72

 Com (2015) 240 Final 
73

 Ωσ «κομβικό ςθμείο» (hotspot) νοείται ζνα τμιμα των εξωτερικών ςυνόρων τθσ Ε.Ε. ι μία περιοχι 
με ζκτακτθ μεταναςτευτικι πίεςθ που απαιτεί ενιςχυμζνθ και ςυντονιςμζνθ ςτιριξθ από τουσ 
οργανιςμοφσ τθσ Ε.Ε. 
74

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Βρυξζλλεσ, 14-10-2015, com (2015) 510 Final, ςελ.3 
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επαλέλαξμε ησλ επηζηξνθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλφξσλ. Ζ ίδηα 

κεζνδνινγία άκεζεο ππνζηήξημεο θαη ζπληνληζκνχ πινπνηείηαη θαη ζηελ 

Ηηαιία. Ζ έκπξαθηε απηή ζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο είρε σο άκεζν 

απνηέιεζκα ηα δχν θξάηε – κέιε λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή ην ζρέδην ηεο 

κεηεγθαηάζηαζεο
75

. 

 ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία νη Οκάδεο ηήξημεο γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζπγθξνηνχληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ 

πεξηθεξεηαθέο εηδηθέο νκάδεο ηεο ΔΔ, ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ 

ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε. ην πξφγξακκα απηφ ζπκκεηέρνπλ 

ν Frontex, ε Δπξσπατθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν (ΔΤΤΑ), 

ε Δπξσπφι θαη ε Eurojust
76

. 

 Όκσο νη δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβαλ ηα θξάηε – κέιε γηα 

ζπλεηζθνξά ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ δελ 

θαιχπηνπλ επαξθψο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Απφ ηηο 8 Οθησβξίνπ 

2015, κφλν έμη θξάηε-κέιε (Απζηξία, Βέιγην, Κάησ Υψξεο, Ρνπκαλία, 

ινβαθία θαη Ηζπαλία) δηέζεζαλ ζηελ ΔΤΤΑ νγδφληα έλα 

εκπεηξνγλψκνλεο, απφ ηνπο 374 πνπ απαηηνχληαη, ελψ έμη θξάηε – κέιε 

(Βέιγην, Σζερία, Ληζνπαλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία θαη νπεδία) 

δηέζεζαλ ζηνλ Frontex 48 ζπλνξηνθχιαθεο
77

. 

 Απηφ πνπ δηαπηζηψζεθε ζηελ πξάμε ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ Κνκβηθψλ εκείσλ (hotspot) είλαη ε 

αλάγθε αχμεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ππνδνρήο γηα ηε θηινμελία ησλ 

αηηνχλησλ άζπιν πξηλ απφ ηε κεηεγθαηάζηαζε. Δπίζεο, απαηηνχληαη 

επαξθείο ηθαλφηεηεο γηα ηελ θξάηεζε παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, πξηλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο επηζηξνθήο
78

. 

 ην πιαίζην απηφ ε Ηηαιία έρεη βειηηψζεη ηηο ηθαλφηεηεο ππνδνρήο 

θαη πιένλ δηαζέηεη νξγαλσκέλα θέληξα πξψηεο ππνδνρήο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζε Κνκβηθά  εκεία (hotspot), κε 

δπλαηφηεηα θηινμελίαο πεξίπνπ 1.500 αηφκσλ θαη κε πξννπηηθή νη 

ζπλνιηθέο ηθαλφηεηεο πξψηεο ππνδνρήο λα θηάζνπλ ηα 2.500 άηνκα
79

.   

 Ζ Διιάδα έρεη νινθιεξψζεη ηελ νξγάλσζε Κνκβηθψλ εκείσλ 

(hotspots) ζε πεξηνρέο ησλ λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ: Λέζβνο, 

Υίνο, άκνο, Κσο θαη Λέξνο.  ηνλ Υάξηε 9 απεηθνλίδνληαη ηα λεζηά ηνπ 

                                                           
75

 ό.π., ςελ.3 
76

 ‘ο.π. , ςελ.3 
77

 ό.π.  , ςελ.4 
78

 ό.π.  ,ςελ.4 
79

 ό.π.  , ςελ.4 
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Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ φπνπ ιεηηνπξγνχλ Κνκβηθά εκεία (hotspots). 

(http://www.google.gr16-4-2017).  

 

 
 

Σαπηφρξνλα, ε πεξηθεξεηαθή εηδηθή νκάδα ηεο Δ.Δ. έρεη εγθαηαζηαζεί 

ζηνλ Πεηξαηά ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ελψ ε πξψηε νκάδα ζηήξημεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ εδξεχεη πιεζίνλ ηνπ Κνκβηθνχ 

εκείνπ ζηε λήζν Λέζβν. Δπηπξφζζεηα ν Frontex έρεη απνζηείιεη 53 

εκπεηξνγλψκνλεο γηα λα εληζρχζεη ηελ φιε πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο. Δλ ηνχηνηο, νη δπζκελείο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηε ρψξα καο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2017,θαηέδεημαλ φηη απνκέλνπλ πνιιά αθφκα λα γίλνπλ ζηα Κνκβηθά 

εκεία. (hotspots), πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη δνκέο αζθάιεηαο θαη 

θηινμελίαο ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, ζηελ θαηεχζπλζε 

δηαζθάιηζεο ζπλζεθψλ αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο, θαη απνηξνπήο ηεο 

δηαθπγήο κεηαλαζηψλ πνπ δελ θέξνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Γηεζλέο 

δίθαην ηαμηδησηηθά έγγξαθα
80

. 

 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ 

νξίδνληαη παξαπάλσ έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή ζηήξημεο, πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ κεζνδηθή πξνζέγγηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο, 

απνδίδνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξφηεηαο 

                                                           
80

 ό.π.  ,ςελ.4-5 

http://www.google.gr16-4-2017/
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ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ην 

ζρέδην αλάπηπμεο κηαο πιήξσο «ιεηηνπξγηθήο Δπξσπατθήο 

πλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο», γηα λα ππνζηεξηρζνχλ ζην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ην θξάηε-κέιε ζηε δηαρείξηζε ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ
81

. 

 

 

2.5.  Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο ηωλ Δμωηεξηθώλ πλόξωλ ηεο Δ.Δ. 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο παξαηεξνχληαη 

αμηνζεκείσηεο εμειίμεηο ζηελ πνιηηηθή ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλφξσλ, κε 

επίθεληξν ηε δεκηνπξγία κέζσλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ην χζηεκα 

Πιεξνθνξηψλ έλγθελ (SIS), ην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

ζεσξήζεηο (VIS) θαη ε Τπεξεζία πλφξσλ Frontex. Οη απμεκέλεο ξνέο 

πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο ηζιακηζηψλ θνληακεληαιηζηψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, έρνπλ «ππξνδνηήζεη» κία λέα πεξίνδν δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζε δχν βαζηθνχο ηνκείο: ζηελ άκεζε επηρεηξεζηαθή 

ζηήξημε ησλ θξαηψλ – κειψλ θαη ζηελ «επξσπατθνπνίεζε» ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ.
82

 

 

 Α΄ Σν θεθηεκέλν έλγθελ γηα ηα Δμωηεξηθά ζύλνξα 

 Σν θεθηεκέλν έλγθελ πνπ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

ξπζκίζεσλ γηα ηα εμσηεξηθά ζχλνξα, ελζσκαηψζεθε ζηελ έλλνκε ηάμε 

ηεο ΔΔ απφ ηελ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ θαη θαιχπηεη κία επξεία δέζκε 

κέηξσλ, ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο
83

. 

 Πξψηνλ: Ο Κψδηθαο πλφξσλ έλγθελ απνηειεί ηνλ θεληξηθφ 

«ππιψλα» ηεο δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, ν νπνίνο πεξηέρεη 

θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε δηέιεπζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ θαη ζεζπίδεη 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο αλαθνξηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε, ζε πξνζσξηλή 

βάζε, ησλ ειέγρσλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα. 

 Γεχηεξνλ: Δπεηδή πνιιά θξάηε – κέιε δελ δηαζέηνπλ εμσηεξηθά 

ζχλνξα πνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη δελ ππφθεηληαη εμίζνπ ζηηο 

ζπλέπεηεο ιφγσ ησλ δηαζπλνξηαθψλ κεηαθηλήζεσλ, ε Δ.Δ. θαηαλέκεη ηα 

                                                           
81

 ό.π.  , ςελ.16 
82

 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ei/displayftu.  Htm?Ftuld=FTU_5.12.4.html 
83

 ό.π.  ,  
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θνλδχιηά ηεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αληηζηαζκίζεη νξηζκέλεο απφ ηηο 

δαπάλεο ηηο νπνίεο πθίζηαληαη θξάηε – κέιε πνπ δηαζέηνπλ εμσηεξηθά 

ζχλνξα. Έηζη, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, ν ζρεηηθφο κεραληζκφο 

θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθψλ βαξψλ, πήξε ηε κνξθή ηνπ Σακείνπ 

Δμσηεξηθψλ πλφξσλ. Γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, ην ελ ιφγσ ηακείν 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο: χλνξα θαη 

Θεψξεζε. 

Σξίηνλ: Θεζπίζηεθαλ κέηξα πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία 

θεληξηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα δεηήκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ ζπλφξσλ. Πξφθεηηαη γηα ην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ 

έλγθελ (SIS), ην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ γηα ηηο Θεσξήζεηο (VIS) θαη 

ηελ Eurobac, ηελ Δπξσπατθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ αληηπαξαβνιή 

δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν θαη ηε δηαζθάιηζε 

ηεο νξζήο πινπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλνπ. 

Σέηαξηνλ: Έλα ζχλνιν κέηξσλ αθνξά ηνπο δηαθηλεηέο παξάλνκσλ 

κεηαλαζηψλ, κε ζηφρν λα απνηξέςεη θαη λα πνηληθνπνηήζεη ηελ παξάλνκε 

είζνδν, δηέιεπζε θαη δηακνλή. 

Πέκπηνλ: Πξφθεηηαη γηα κέηξα πνπ ξπζκίδνπλ ην δήηεκα ηεο 

επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ 

ηεο ΔΔ κε επίθεληξν ηνλ Fontex. 

 

 Β΄ Οη Δμειίμεηο ζηε δηαρείξηζε από ηελ Δ.Δ. ηωλ 

εμωηεξηθώλ ζπλόξωλ
84

. 

 

Απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Frontex έρνπλ εθαξκνζηεί ηα παξαθάησ 

πξαθηηθά κέηξα κε ζθνπφ κία νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ:  α)Μεγάινο αξηζκφο θνηλψλ 

δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, 

β)Δπηρεηξεζηαθή αλαβάζκηζε ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

άκεζεο αληίδξαζεο κε ηελ δξάζε νκάδσλ ηαρείαο επέκβαζεο ζηα 

εμσηεξηθά ζχλνξα (RABITS), απφ δε ην 2011, θαη κέζσ νκάδσλ 

θχιαμεο ησλ Δπξσπατθψλ ζπλφξσλ θαη γ)εκαληηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Σηο εμειίμεηο επηηάρπλε ν κεγάινο αξηζκφο απψιεηαο αλζξψπηλσλ 

δσψλ ζηε Μεζφγεην ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά θαη ε καδηθή εηζξνή 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Έηζη, ηέιε ηνπ 2014 μεθίλεζε ε θνηλή 

                                                           
84

 ο.π.  , ςελ. 
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επηρείξεζε Σξίησλ, πνπ εληζρχζεθε ζεκαληηθά ην 2015. Απνζηνιή ηεο 

επηρείξεζεο απηήο είλαη ε επηηήξεζε ησλ ζαιάζζησλ ζπλφξσλ, θπξίσο 

ζηελ πεξηνρή κεηαμχ Ληβχεο θαη Ηηαιίαο, κε ζθνπφ ηελ επηρεηξεζηαθή 

ππνζηήξημε ηεο Ηηαιίαο. ηελ Διιάδα, ε ήδε εθαξκνδφκελε επηρείξεζε 

Πνζεηδψλ, αλαβαζκίζηεθε ζεκαληηθά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί κία επηρείξεζε ηαρείαο επέκβαζεο, κέζσ ηεο 

ελίζρπζήο ηεο ζε έκςπρν δπλακηθφ θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ, ζηελ 

θαηεχζπλζε απνηειεζκαηηθφηεξεο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηα 

ζαιάζζηα ζχλνξα, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

πξνζθπγηθψλ ξνψλ. 

Σελ ίδηα πεξίνδν ν Frontex έρεη αλαιάβεη εγεηηθφ ξφιν ζην 

πιαίζην ελφο δηαθνξεηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ πθίζηαληαη ηα θξάηε – κέιε «πξψηεο γξακκήο». 

Πξφθεηηαη γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ «θέληξσλ θαηαγξαθήο 

(hotspots)» θαη ηελ αλάπηπμε ησλ Οκάδσλ Τπνζηήξημεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο. ηηο νκάδεο απηέο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ην Δπξσπατθφ Γξαθείν Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν, 

ε Europol θαη ν Frontex, κε απνζηνιή ηελ ηαπηνπνίεζε, ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηαλαζηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Δ.Δ., θαζψο θαη 

ηελ νξγάλσζε επηρεηξήζεσλ επαλαπαηξηζκνχ γη‟ απηνχο πνπ δελ 

δηθαηνχληαη δηακνλήο. 

Ζ πξνζθπγηθή θαη κεηαλαζηεπηηθή θξίζε, αιιά θαη νη ελζηάζεηο 

ησλ θξαηψλ – κειψλ φηη ε Δ.Δ. δελ ειέγρεη επαξθψο ηα εμσηεξηθά ηεο 

ζχλνξα, αλάγθαζαλ ηελ Δπηηξνπή ζηε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ. Σνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2015 ε Δπηηξνπή ππέβαιε πξνηάζεηο κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηνπ Frontex ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθνχο 

πφξνπο. Χο ζεκαληηθφηεξε πηπρή ησλ πξνηάζεσλ απηψλ ζεσξείηαη ε 

ζπγθξφηεζε κίαο Δπξσπατθήο πλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο, πνπ 

ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξεκβαίλεη ζε πεξίπησζε πνπ έλα θξάηνο – 

κέινο αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πηέζεηο, ζέηνληαο 

έηζη ζε θίλδπλν ηε δψλε έλγθελ. Κνηλή ζπληζηακέλε ησλ πξνηάζεσλ 

ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ππφ ζπλζήθεο 

«επηηεηλφκελσλ ηξνκνθξαηηθψλ απεηιψλ» (ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο 

πλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο ζα παξνπζηαζηεί ζην Σξίην 

Κεθάιαην). 
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2.6. Κξηηηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Δπξωπαϊθή Πνιηηηθή 

Γηαρείξηζεο Μεηαλαζηεπηηθώλ Ρνώλ θαη ηελ Πνιηηηθή Αζύινπ 

 

 

Α΄  ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΤΛΟΤ 

 

 χκθσλα κε ην εληαίν ζχζηεκα αζχινπ ε ΔΔ νθείιεη λα 

δηεπθνιχλεη ηε λφκηκε πξφζβαζε ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ – κειψλ, 

κε ηελ παξάιιειε ιήςε κέηξσλ ζηελ θαηεχζπλζε θαηαπνιέκεζεο ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο. Γηα ηελ 

παξάλνκε είζνδν ππάξρεη ε πξφβιεςε φηη «φηαλ δηαπηζηψλεηαη, βάζεη 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ εκκέζσλ απνδείμεσλ… φηη ν αηηψλ άζπιν 

δηέβε παξαλφκσο, νδηθψο, δηα ζαιάζζεο ή δηα αέξνο, ηα ζχλνξα θξάηνπο 

– κέινπο πξνεξρφκελνο απφ ηξίηε ρψξα, απηφ ην θξάηνο – κέινο ζην 

νπνίν εηζήιζε παξαλφκσο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο 

αζχινπ»
85

. Ζ πξφβιεςε απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 

ησλ θξαηψλ – κειψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξίκεηξν ηεο Δ.Δ., επεηδή 

κεγάινο αξηζκφο ησλ αηηνχλησλ άζπιν εηζέξρεηαη παξάλνκα θαη 

αλαπφθεπθηα ε πξψηε ρψξα εηζφδνπ βξίζθεηαη ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα 

ηεο Έλσζεο. Δπηπιένλ, ην θφζηνο ηεο  φιεο δηαδηθαζίαο αζχινπ είλαη 

πνιχ πςειφηεξνλ γηα νξηζκέλα θξάηε – κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη 

θαη ε Διιάδα
86

. 

 Σν ζχζηεκα πνπ εγθαζηδξχεη ν Καλνληζκφο ηνπ Γνπβιίλνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη κφλν έλα θξάηνο – κέινο έρεη ηελ επζχλε 

γηα ηνλ πιήξε έιεγρν κίαο αηηήζεσο αζχινπ. χκθσλα κε απηή ηε 

ινγηθή, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα θξάηε κέιε αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα ηνπ 

αζχινπ κε ηνλ ίδην ηξφπν, γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη ζηελ πξάμε. Σν 

Δπξσπατθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη Δμφξηζηνπο
87

 έρεη 

δηαπηζηψζεη φηη ζε νξηζκέλα θξάηε ζεκεηψλνληαη πνιιέο απνθιίζεηο απφ 

ην πλεχκα αιιειεγγχεο θαη πξνζηαζίαο πνπ δηέπεη ηελ επξσπατθή 

πνιηηηθή αζχινπ. Δπίζεο, θάπνηα θξάηε – κέιε επηδεηθλχνπλ απξνζπκία 

σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ ζε άηνκα πνπ έρνπλ 

κεηαθεξζεί ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

                                                           
85

 Regulation No 863/2007 of the Europeian Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing 
a mechanism for the creation of Rapid Border Intervention Teams and amending Council Regulation 
(EC) No 2007/2004 as regards that mechanism and regulating the tasks and powers of guest officers. 
86

 Διαδίκτυο: Η πολιτικι διαχείριςθσ των μεταναςτευτικών ροών προσ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν 
Ελλάδα, Όλγα Γιώτθ Παπαδάκθ, Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια, Πάντειο Πανεπιςτιμιο, ςελ.8. 
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 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 343/2003 του υμβουλίου, άρκρο 10 παράγραφοσ 1. 
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Γνπβιίλνπ, θαη ζπλήζσο εθαξκφδνπλ πνιηηηθή θξάηεζήο ηνπο. ε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο, δειαδή, ν Καλνληζκφο ηνπ Γνπβιίλνπ εκπνδίδεη ηα 

λνκηθά δηθαηψκαηα ησλ αηηνχλησλ άζπιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δηθαηψκαηνο γηα δίθαηε εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο αζχινπ
88

. 

 

 

 

Β΄ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 Σα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα ηξνθνδνηνχληαη απφ δηάθνξεο αηηίεο 

φπσο είλαη: ε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηηο ιεγφκελεο 

«ηξίηεο ρψξεο» πνπ νδεγνχλ ζε νηθνλνκηθή εμαζιίσζε κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ε αδπλακία αλεχξεζεο εξγαζίαο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. Γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο επνκέλσο, αλαδεηθλχεηαη σο 

δήηεκα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη ηε ζεζκηθή ξχζκηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο. Δπεηδή φκσο, 

εθηφο απφ ηε λφκηκε ππάξρεη θαη ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, επηβάιιεηαη 

ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή πξφζζεησλ κέηξσλ
89

. 

 Έλα ηκήκα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. είλαη ε 

ζπγθξφηεζε κεραληζκψλ απνηξνπήο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, 

αιιά θαη κεραληζκψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο «ππνβνεζνχκελεο» 

κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ δηθηχσλ δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ. Σν 

άιιν ηκήκα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο 

ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ
90

. 

 Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο ζηεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο:
91

 

 α. Αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρψξεο 

 β. Δθαξκνγή πνιηηηθψλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ. 

 γ. Καηαπνιέκεζε ησλ δηθηχσλ δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ. 
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 http://el.wikipedia.org/wiki  
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 δ. Καηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο απαζρφιεζεο θαη 

 ε. Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

 Ο νξγαληζκφο Frontex ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπ ζρεδηαζκφ ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ηε δηεμαγσγή θνηλψλ επηρεηξήζεσλ κε ηξίηεο 

ρψξεο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ δηθηχσλ Αμησκαηηθψλ πλδέζκσλ 

Μεηαλάζηεπζεο (ΑΜ). Σα δίθηπα ΑΜ απνηεινχληαη απφ 

εθπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ κειψλ
92

 πνπ ηνπνζεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία 

ηνπο ζην εμσηεξηθφ, κε απνζηνιή ηε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο, απνζθνπψληαο ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο
93

. 

 Βαζηθή παξάκεηξν ηεο δηαρείξηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ 

απνηειεί ε επηζηξνθή ησλ κεηαλαζηψλ πνπ εηζήιζαλ παξάλνκα ζε ρψξα 

ηεο Δ.Δ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε 

εθαξκνγή πξνγξάκκαηα εθνχζηαο ή αθνχζηαο επηζηξνθήο, ηα νπνία 

ρξεκαηνδνχληαη απφ ην Σακείν Δπαλαπξνψζεζεο. Ζ επηζηξνθή ελφο 

αηφκνπ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ πξέπεη λα γίλεη ζην πιαίζην κίαο 

δηεζλψο «ζπκθσλεκέλεο» δηαδηθαζίαο. Έηζη, ζε πξψηε θάζε είλαη 

απαξαίηεηε ε εμαθξίβσζε ηεο εζληθφηεηαο, γεγνλφο πνπ δχζθνια 

δηαπηζηψλεηαη, θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη κεηαλάζηεο δελ δηαζέηνπλ 

ηα απαηηνχκελα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

δηαζέηνπλ ηα απνθξχπηνπλ, κε ζθνπφ λα απνθχγνπλ ηελ 

επαλαπξνψζεζε. Δπνκέλσο, απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα 

εμαθξηβσζεί ε εζληθφηεηα ηνπ κεηαλάζηε ζην πιεζηέζηεξν πξνμελείν ηεο 

πηζαλνινγνχκελεο ρψξαο ηνπ, φπνπ ζα νδεγεζεί ζπλνδεπφκελνο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί σο πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο. Μεηά ηε 

δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, ε επφκελε θάζε είλαη ε έθδνζε είηε απφ ηε 

ρψξα ηνπ, είηε απφ ηε ρψξα ππνδνρήο, λένπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ γηα 

λα κπνξεί λα ηαμηδέςεη. Βέβαηα, ε δηαδηθαζία απηή απαηηεί πνιχ ρξφλν, 

ελψ ζπλεπάγεηαη θαη πςειφ θφζηνο
94

. 

 ε φ,ηη αθνξά ηελ πνιηηηθή απνηξνπήο ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο δηεμάγνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα επίηεπμε ζπκθσλίαο 

επαλεηζδνρήο κεηαμχ ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ. ηνλ Xάξηε 10 

απεηθνλίδνληαη ζην πιαίζην ηεο πξνζθπγηθήο θαη κεηαλαζηεπηηθήο 
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 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικμ. 377/2004 του υμβουλίου, τθσ 19
θσ

 Φεβρουαρίου 2004, για τθ δθμιουργία 
δικτφου αξιωματικών ςυνδζςμων μετανάςτευςθσ. 
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Ελλάδα,  ό.π.   , ςελ.13 
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θξίζεο: α)νη δηαδξνκέο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ πξνο ηηο 

Δπξσπατθέο Υψξεο κε επίθεληξν ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία θαη β)ην 

πξνηεηλφκελν απφ ηελ ΔΔ ζρέδην επαλεηζδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ πξνο ηελ 

Σνπξθία, ηελ Ληβχε θαη ηελ Σπλεζία (http://mishtalk-

com/2016/04/04/refugee-crisis-in-single-picture).  

 
 

 

Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο ιακβάλνληαη κέηξα 

ειέγρνπ θαη θαηαζηνιήο, ρσξίο φκσο ζνβαξά απνηειέζκαηα, θαζψο ην 

δεηνχκελν είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ  αηηίσλ πνπ ηελ δεκηνπξγνχλ. ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ζεσξείηαη αλαγθαία ε έκπξαθηε ζπκκεηνρή ησλ 

αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ. ην επίπεδν ηεο ΔΔ απνηειεί αδήξηηε αλάγθε ε 

αληηκεηψπηζε ησλ «γελεζηνπξγψλ αηηηψλ» ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

θαηλνκέλνπ κε ηελ αλάιεςε δξάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο. Πξάγκαηη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο εβίιιεο 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2002, απνδέρζεθε φηη νη εμσηεξηθέο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ αχμεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ δήηεζε ηελ 

έληαμε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηηο ζρέζεηο ηεο Έλσζεο κε ηξίηεο 

http://mishtalk-com/2016/04/04/refugee-crisis-in-single-picture
http://mishtalk-com/2016/04/04/refugee-crisis-in-single-picture
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ρψξεο
95

. Ζ ππαγσγή ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζεκάησλ ζηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζηεξίδεηαη ζε 4 αξρέο
96

. 

 α. Πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ελζάξξπλζεο ησλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ζπλεξγαζία, αληί ηεο 

επηβνιήο θπξψζεσλ ζηηο ρψξεο πνπ δελ απνδέρνληαη απηή ηε 

ζπλεξγαζία. 

 β. Δπηθέληξσζε ζηηο «γελεζηνπξγνχο αηηίεο» ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ, κε ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ εμάιεηςεο ηεο θηψρεηαο, αλαβάζκηζεο 

ησλ ζεζκψλ θαη πξφιεςεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

 γ. χλδεζε ησλ ζεκάησλ κεηαλάζηεπζεο κε ηα πξνγξάκκαηα 

βνήζεηαο ηεο ΔΔ πξνο ηξίηεο ρψξεο. 

 δ. Δπηπξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε ζε «εηδηθέο ζηνρνζεηεκέλεο 

δξάζεηο» ζην ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο, παξάιιεια κε ηε δηάζεζε 

πφξσλ ζε άιιεο ελέξγεηεο. 

 Ζ έληαμε επνκέλσο ησλ δεηεκάησλ κεηαλάζηεπζεο ζηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ απνηειεί ελέξγεηα πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε, πιελ φκσο, δελ εγγπάηαη φηη νη δξάζεηο πνπ 

αλαιακβάλνληαη είλαη δπλαηφ λα αλαθφςνπλ ην κεηαλαζηεπηηθφ 

θαηλφκελν
97

. 
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 ό.π.  , ςελ.13. 
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 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςτο υμβοφλιο και ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο τθσ 3
θσ
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 Διαδίκτυο:  Η πολιτικι διαχείριςθσ των μεταναςτευτικών ροών προσ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν 
Ελλάδα,  ό.π. ,  ςελ.14 
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Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο   Σ Ρ Η Σ Ο  

 

ηξαηεγηθέο – Μέηξα Δλίζρπζεο Δμωηεξηθώλ πλόξωλ 

ηεο ΔΔ θαη ν Ρόινο ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ θαη ηωλ 

ωκάηωλ Αζθαιείαο 

 

 

3.1.  Πξνηάζεηο ηνπ Δπξωπαϊθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπξωπαϊθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Γηαρείξηζε ηωλ Δμωηεξηθώλ πλόξωλ ηεο Δ.Δ.
98

 

 

 Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο 

ΔΔ απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην δήηεζε ηελ ελίζρπζε 

ησλ ειέγρσλ ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα θαη ηε δηάζεζε πξφζζεησλ πφξσλ 

ζηνλ Frontex, ηελ ΔΤΤΑ θαη ηελ Δπξσπφι. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ ηδίνπ 

έηνπο ηνλίζηεθε κε έκθαζε ζηα Κξάηε κέιε λα ιάβνπλ ηα απαηηνχκελα 

κέηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπζηεκαηηθψλ ειέγρσλ αζθαιείαο ζηα 

εμσηεξηθά ζχλνξα, ρξεζηκνπνηψληαο «θαηάιιειεο βάζεηο δεδνκέλσλ». 

 Ζ κειινληηθή δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ιφγσ ηεο 

έληαζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηέζεσλ, απνηέιεζε αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ κε επίθεληξν ηα αθφινπζα 

ζέκαηα: 

α. χζηαζε ζπζηήκαηνο ζπλνξηνθπιάθσλ ζην πιαίζην ηεο ΔΔ. 

β. Αλαβάζκηζε ησλ ειέγρσλ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 ηηο 6 Απξηιίνπ 2016, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ζθνπφ ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ 

ππέβαιε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

α. Υξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

β. Αλάθηεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ κε ηε δεκηνπξγία 

λένπ Δπξσπατθνχ νξγαληζκνχ πλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο, γηα λα 

«ζσζεί ην ζχζηεκα έλγθελ». 

 Λφγσ ηεο πξνζθπγηθήο θαη κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο, πνιιά 

θξάηε ηνπ ρψξνπ έλγθελ έιαβαλ ηελ απφθαζε λα επαλαθέξνπλ ζε 
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πξνζσξηλή βάζε ηνπο ειέγρνπο ζηα εζσηεξηθά ηνπο ζχλνξα, θάλνληαο 

ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 23-25 ηνπ θψδηθα 

ζπλφξσλ ηνπ έλγθελ. Ζ επαλαθνξά ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ηηο ελ 

ιφγσ δηαηάμεηο κπνξεί λα δηαξθέζεη ζπλνιηθά έσο έμη κήλεο. 

 ηηο 12 Μαΐνπ 2016, ην πκβνχιην εμέδσζε δεζκεπηηθή 

απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ζε πξνζσξηλή βάζε ε 

ζπλέρηζε ησλ ειέγρσλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα, ζε πεξίπησζε πνπ θξάηε- 

κέιε ζεσξνχλ φηη «απεηιείηαη ε εζσηεξηθή ηνπο αζθάιεηα» ιφγσ ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο. Ζ Απζηξία, ε Γεξκαλία, ε Γαλία, ε νπεδία θαη 

ε Ννξβεγία ζα εμαθνινπζήζνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ πξνζσξηλνχο 

ειέγρνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ησλ ζπλφξσλ ηνπο, γηα ρξνληθή 

πεξίνδν έσο έμη κελψλ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ αθνινπζεί 

ηε ζχζηαζε πνπ δηεηχπσζε ε Δπηηξνπή ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016, γηα λα 

αληηκεησπηζζνχλ νη ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

θεθηεκέλνπ ηνπ έλγθελ ζηελ Διιάδα, ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ. Ο θψδηθαο ζπλφξσλ ηνπ έλγθελ θαζνξίδεη φηη εάλ 

παξέιζνπλ ηξεηο κήλεο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζχζηαζεο, θαη ζ‟ απηφ ην 

δηάζηεκα εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζνβαξέο ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα 

δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, ηφηε ε Δπηηξνπή έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 29. 

 Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία επηηξέπεη ζηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη 

ηελ έθδνζε ζχζηαζεο απφ ην πκβνχιην, γηα ηελ επαλαθνξά ησλ 

ειέγρσλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εζσηεξηθά ζχλνξα. Ζ επαλαθνξά απηψλ 

ησλ ειέγρσλ κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο έμη κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο έσο ηα δχν ρξφληα ζπλνιηθά.  ην Υάξηε 11 απεηθνλίδνληαη 

ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πνπ επαλέθεξαλ ηνπο ειέγρνπο ζηα εζσηεξηθά 

ηνπο ζχλνξα (Γεξκαλία, Απζηξία, θνβαθία). Δπίζεο, ε Οπγγαξία γηα 

ηελ αλαραίηηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ ξνψλ 

θαηαζθεχαζε θξάρηε ζηα ζχλνξα ηεο κε ηελ εξβία, ε Διιάδα έπξαμε ην 

ίδην θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ Έβξνπ, ελψ ε Βνπιγαξία βξίζθεηαη ζην 

ζηάδην θαηαζθεπήο θξάρηε ζηα ζχλνξά ηεο κε ηελ Σνπξθία 

(http://www.google.gr/2015). 
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3.2. Πξνζηαζία ηωλ Δμωηεξηθώλ πλόξωλ ηεο ΔΔ:   

Ζ Νέα Δπξωπαϊθή πλνξηνθπιαθή θαη Αθηνθπιαθή 

 

 Ζ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ ηεο ΔΔ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

πλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο, πνπ αληηθαζηζηά ηνλ Frontex
99

. ηηο 

14 επηεκβξίνπ 2016 εγθξίζεθε ε δνκή θαη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην 

δξάζεο ηνπ λένπ απηνχ νξγαληζκνχ, ελψ ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηηο 6 

Οθησβξίνπ 2016. Ο Έιιελαο επίηξνπνο Μεηαλάζηεπζεο, Γεκήηξεο 

Αβξακφπνπινο, ραξαθηήξηζε ηε λέα Δπξσπατθή πλνξηνθπιαθή θαη 

Αθηνθπιαθή ζχκβνιν γηα ηελ ΔΔ, «είλαη ζύκβνιν κηαο Δπξώπεο πνπ 

κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ελσκέλε. Δίλαη ζύκβνιν κηαο 

Δπξώπεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη απνθαζηζηηθά, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο γείηνλέο καο, ηηο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ ε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε 

θαη νη απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηά καο» ηφληζε, θαη ζπκπιήξσζε: «Δίλαη 
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ζύκβνιν ηεο θνηλήο επζύλεο πνπ έρνπκε, λα πξνζηαηεύνπκε ηα θνηλά 

επξσπατθά εμσηεξηθά ζύλνξά καο. Δίλαη ζύκβνιν ηεο απνθαζηζηηθόηεηάο 

καο λα ζπλερίζνπκε λα κεηαθηλνύκαζηε ειεύζεξα, ρσξίο εζσηεξηθά 

ζύλνξα».  

 Ζ παξνπζίαζε ηεο λέαο Δπξσπατθήο πλνξηνθπιαθήο θαη 

Αθηνθπιαθήο
100

 έιαβε ρψξα ζην κεζνξηαθφ ζηαζκφ Καπεηάλ Αληξέεβν 

ζηα ζχλνξα Βνπιγαξίαο – Σνπξθίαο. Έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε ραξαθηήξηζε ηε κεηεμέιημε ηνπ Frontex ζε 

Δπξσπατθή πλνξηνθπιαθή θαη Αθηνθπιαθή ν εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο 

ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ, Φακπξίο Λεηδεξί, αλαθέξνληαο φηη «ν λένο 

επξσπατθόο νξγαληζκόο ζα θάλεη όρη κόλν πνζνηηθή, αιιά θαη πνηνηηθή 

δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθώλ ζπλόξσλ ηεο ΔΔ». Σελ αλάγθε λα παξακείλεη 

ε Σνπξθία ζηξαηεγηθφο ζπλεξγάηεο ηεο Δπξψπεο ππνγξάκκηζε ν 

πξσζππνπξγφο ηεο Βνπιγαξίαο, Μπφηθν Μπνξίζνθ. «Όζνη πηζηεύνπλ 

ζηελ Δπξώπε όηη ε Σπκθσλία ΔΔ-Τνπξθίαο ζα πξέπεη λα αθπξσζεί, ζα 

πξέπεη λα μέξνπλ όηη ηξία εθαηνκκύξηα πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο 

βξίζθνληαη ιίγα ρηιηόκεηξα από ηα ζύλνξα θαη θακία ρώξα δελ κπνξεί λα 

ηνπο δηαρεηξηζηεί». 

 Ο λένο νξγαληζκφο άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δέθα κήλεο κεηά 

ηελ πξψηε παξνπζίαζε ηεο λνκνζεηηθήο πξφηαζεο γηα ηε ζπγθξφηεζή 

ηνπ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ηηο 22 

Ηνπλίνπ 2016 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή 

ζπκθψλεζαλ απφ θνηλνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

πλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο θαη ε ζπκθσλία απηή εγθξίζεθε ζηηο 

23 Ηνπλίνπ απφ ην πκβνχιην θαη ζηηο 5 Ηνπιίνπ απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην. Ζ Δπξσπατθή πλνξηνθπιαθή θαη Αθηνθπιαθή ζα 

απαξηίδεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηεο πλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο 

θαη απφ ηηο εζληθέο αξρέο θαη αθηνθπιαθέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ. χκθσλα κε ην πκβνχιην, ε θχξηα απνζηνιή 

ηεο EBCG είλαη λα ζπλδξάκεη ζηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. «Θα 

εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ 

θαη ζα παξέρεη έλα πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο γηα ηελ ΔΔ. Σαπηφρξνλα ζα 

βνεζήζεη ηε δηαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο εληφο ηεο ΔΔ κε 
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πιήξε ζεβαζκφ ζηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα». Σν λέν 

επξσπατθφ ζψκα ζπλνξηνθπιαθήο «ζα είλαη ηθαλό λα εληνπίδεη ηα 

αδύλακα ζεκεία, λα ηα δηνξζώλεη πξνιεπηηθά θαη όρη όηαλ ζα είλαη πνιύ 

αξγά», δήισζε ηνλ Ηνχλην 2016, ν Πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Εαλ-Κιφλη Γηνχλθεξ
101

 θαη πξφζζεζε φηη «ε θνηλή πνιηηηθή γηα ηνπο 

πξόζθπγεο θαη ην άζπιν απαηηεί επίζεο εληνλόηεξεο θνηλέο πξνζπάζεηεο 

γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ εμσηεξηθώλ καο ζπλόξσλ. Δπηπρώο, έρνπκε 

θαηαξγήζεη ηνπο ζπλνξηαθνύο ειέγρνπο κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ηνπ 

ρώξνπ Σέλγθελ, ώζηε λα εμαζθαιίζνπκε ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ 

αλζξώπσλ, κνλαδηθό ζύκβνιν ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο. Όκσο ε άιιε 

όςε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο είλαη όηη πξέπεη λα 

ζπλεξγαδόκαζηε ζηελόηεξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθώλ καο 

ζπλόξσλ. Απηό αθξηβώο πξνζδνθνύλ νη πνιίηεο καο. Η Δπηηξνπή ην 

αλέθεξε ηνλ Μάην, θαη ην έρσ δειώζεη θαη ν ίδηνο θαηά ηελ πξνεθινγηθή 

κνπ εθζηξαηεία: Πξέπεη λα εληζρύζνπκε ζεκαληηθά ηνλ νξγαληζκό Frontex 

θαη λα ηνλ θαηαζηήζνπκε έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθό επξσπατθό ζύζηεκα 

ζπλνξηνθπιαθήο θαη αθηνθπιαθήο». 

 Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ
102

 είλαη ε 

ζχληαμε κειέηεο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαζψο θαη ε νξγάλσζε θνηλψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηαρείσλ 

επεκβάζεσλ ζηα ζχλνξα, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θξαηψλ – 

κειψλ λα ειέγμνπλ ηα θνηλά εμσηεξηθά ζχλνξα, θαη λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε ή ην 

δηαζπλνξηαθφ έγθιεκα. Δπηπξφζζεηα, είλαη ε επηθνχξεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην ζπληνληζκφ ησλ νκάδσλ ππνζηήξημεο, φηαλ 

έλα θξάηνο – κέινο αληηκεησπίδεη δπζαλάινγεο κεηαλαζηεπηηθέο πηέζεηο 

ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζηα εμσηεξηθά ηνπ ζχλνξα, κε ηελ εμαζθάιηζε 

κηαο πξαθηηθήο απάληεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ επείγνπζα 

δξάζε ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα θαη κε ηελ παξνρή ηερληθήο θαη 

επηρεηξεζηαθήο βνήζεηαο γηα ηελ ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ έξεπλαο θαη 

δηάζσζεο γηα ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ζηελ ζάιαζζα, θαηά 
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ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ επηηήξεζεο ησλ ζπλφξσλ. Απηφ ζα εληζρπζεί 

κε ηε ζπκβνιή ελφο εθεδξηθνχ ζψκαηνο ηαρείαο επέκβαζεο κε δχλακε 

1500 ζπλνξηνθπιάθσλ θαη ην δηνξηζκφ αμησκαηηθψλ-ζπλδέζκσλ ηεο 

EBCG ζηα θξάηε-κέιε. Δκπεξηέρνληαη αθφκε ε νξγάλσζε, ν 

ζπληνληζκφο θαη ε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ επαλαπξνψζεζεο θαη 

ζρεηηθψλ επεκβάζεσλ, θαζψο θαη ε ελδπλάκσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ ζρεηηθά κε 

ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ
103

. 

 Σα θξάηε κέιε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ ηελ 

δηεμαγσγή θνηλψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ απνζηνιή Δπξσπατθψλ 

νκάδσλ πλνξηνθπιάθσλ θαη Αθηνθπιάθσλ πξνο ππνζηήξημή ηνπο. ε 

πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ειιείςεηο ή φηαλ έλα θξάηνο 

κέινο πθίζηαηαη έληνλεο κεηαλαζηεπηηθέο πηέζεηο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ην ρψξν έλγθελ, θαη εθφζνλ ε ιήςε κέηξσλ ζε εζληθφ επίπεδν είλαη 

αλεπαξθήο, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα εθδίδεη εθηειεζηηθή απφθαζε κε ηελ 

νπνία ζα νξίδεηαη φηη ε θαηάζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ απαηηεί ηελ αλάιεςε επείγνπζαο δξάζεο ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν. Σν γεγνλφο απηφ ζα επηηξέπεη ζηνλ Οξγαληζκφ λα 

απνζηέιιεη Δπξσπατθέο Οκάδεο πλνξηνθπιάθσλ θαη Αθηνθπιάθσλ, κε 

ζθνπφ ηελ αλάιεςε επηηφπηαο δξάζεο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

έλα θξάηνο κέινο αδπλαηεί ή δελ επηζπκεί λα ιάβεη ηα απαηηνχκελα 

κέηξα
104

. 

 

3.3. Ζ Δκπινθή ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ ζηελ  

Αληηκεηώπηζε ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο Κξίζεο 

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ζπδήηεζε γηα ηελ εκπινθή ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο, 

γίλεηαη φιν θαη ζπρλφηεξα. Ο Διιεληθφο ηξαηφο έρεη ζπλεηζθέξεη ηφζν 

ζην ζπζζίηην ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, φζν θαη κε ηελ δηάζεζε 

ηερληθψλ κέζσλ. Έρεη βνεζήζεη ζην ζηήζηκν ησλ ζθελψλ, αιιά θαη ζηελ 
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παξαζθεπή ζπζζηηίνπ. Ζ δήισζε, άιισζηε, ηνπ ΤΔΘΑ Πάλνπ 

Κακκέλνπ ζηηο 23-9-2015 θαηαδεηθλχεη ηε βνχιεζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε ππνζηεξηθηηθφ ξφιν θαη φρη 

κε δξάζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε «ζηξαηησηηθνπνίεζε» ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο
105

. ηηο επφκελεο εηθφλεο 12 θαη 13 ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο ζπκκεηέρεη ζηελ παξνρή ηαηξηθήο 

βνήζεηαο ζε κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ζηέγαζεο κε ηελ δηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ 

πιηθνχ.(http://www.google.gr/2015).  

 

 
 

 

                                                           
105

 http://www.onalert.gr/stories/metanastes-i-ellinida-stratigos-pou-xeirizetai-ti-krisi-leei-oti-den-
xreiazetai-ed/45019  

http://www.google.gr/2015
http://www.onalert.gr/stories/metanastes-i-ellinida-stratigos-pou-xeirizetai-ti-krisi-leei-oti-den-xreiazetai-ed/45019
http://www.onalert.gr/stories/metanastes-i-ellinida-stratigos-pou-xeirizetai-ti-krisi-leei-oti-den-xreiazetai-ed/45019


55 
 

 ην πιαίζην απηφ νινθιεξψζεθαλ ην 2016 νη εξγαζίεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ (άκνο, Λέζβνο, Υίνο, 

Κσο θαη Λέξνο) ησλ Κέληξσλ Τπνδνρήο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ 

(hotspots), θαζψο θαη ησλ δχν Κέληξσλ Μεηεγθαηάζηαζεο (relocation) 

ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ζπκκεηείρε 

ελεξγά ζηελ νινθιήξσζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ hotspots, ζε 

δηαξθή ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ κε ηα Τπνπξγεία Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. πγθεθξηκέλα, ην ΤΔΘΑ 

αλέιαβε:
106

 

α. λα νξίζεη άκεζα πξνζσξηλνχο ζπληνληζηέο ζηα 5 Κέληξα ππνδνρήο 

ζηα λεζηά. 

β. λα επηβιέςεη θαη λα ζπλδξάκεη κε θάζε δηαζέζηκν κέζν ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο, πξνθεηκέλνπ ηα hotspots λα κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

γ. λα ζηειερψζεη θαη ιεηηνπξγήζεη θηλεηά καγεηξεία εθζηξαηείαο ζηα 

πέληε λεζηά, γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

πξνζθχγσλ. 

δ. λα παξαρσξήζεη ηα ζηξαηφπεδα ίλδνπ θαη ρηζηνχ, ρσξεηηθφηεηαο 

500 αηφκσλ, κε δπλαηφηεηεο θηινμελίαο επηπιένλ 4.000 αηφκσλ ην 

θαζέλα, γηα ηε δεκηνπξγία Κέληξσλ Μεηεγθαηάζηαζεο (Relocation 

Camp). Δπίζεο, αλέιαβε ηελ έγθαηξε παξάδνζή ηνπο θαζψο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Ζ εκπινθή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο θαη πξνζθπγηθήο θξίζεο είλαη ζπλερήο, αιιά αθαλήο. 

Σν πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηα ππφινηπα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, δελ επηηξέπεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, θαζψο ε πξσηνβνπιία αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ 

Ληκεληθνχ ψκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιεληθήο 

Αθηνθπιαθήο
107

. 

 Δπηθνπξηθή είλαη, επίζεο, ε ζπκβνιή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

πξνο ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ην Ληκεληθφ ψκα-Διιεληθή 

Αθηνθπιαθή θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Πνιηηείαο, ζε πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ 
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αλάγθεο (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, έθηαθηα γεγνλφηα θιπ.). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελεξγνχ θαη φρη επηθνπξηθήο εκπινθήο ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο, 

απνηειεί ν θξάρηεο ηνπ Έβξνπ, πνπ πξνζηαηεχεη ηα ρεξζαία ζχλνξα 

Διιάδαο – Σνπξθίαο θαη θαηαζθεπάζηεθε εμνινθιήξνπ απφ ην 

Μεραληθφ ηνπ Γ΄ ψκαηνο ηξαηνχ
108

. 

 ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, πνπ δέρνληαη ην 

κεγαιχηεξν βάξνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ ξνψλ, ε 

ΑΓΔΝ (Αλψηαηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Δζσηεξηθνχ θαη Νήζσλ) έρεη 

ηελ επηρεηξεζηαθή επζχλε γηα ηελ άκπλα ηνπ ρεξζαίνπ ρψξνπ, ελψ γηα ην 

ζαιάζζην ρψξν ππεχζπλν είλαη ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ. χκθσλα κε ην 

ζρέδην ακχλεο ηνπ ΓΔ (Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ), θαηά κήθνο ησλ 

αθηψλ πξνθερσξεκέλα παξαηεξεηηθά θπιάθηα επηηεξνχλ ην ρψξν 

επζχλεο ηνπο κε ειεθηξνληθά κέζα θαη δηφπηξεο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο 

ζε 24σξε βάζε. Σν πξνζσπηθφ ησλ θπιαθίσλ κφιηο αληηιεθζεί 

θνπζθσηά ζθάθε λα θηλνχληαη ζην ζαιάζζην ρψξν ελεκεξψλεη άκεζα ην 

Ληκεληθφ ψκα-Διιεληθή Αθηνθπιαθή γηα ηηο πεξαηηέξσ πξνβιεπφκελεο 

ελέξγεηεο. ε πεξίπησζε πνπ νη κεηαλάζηεο έρνπλ απνβηβαζηεί ζηελ 

μεξά, ελεκεξψλεηαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ιφγσ αξκνδηφηεηαο
109

. 

 ηα ζαιάζζηα ζχλνξα πεξηπνινχλ θαλνληνθφξνη ηνπ 

Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ ζπλδξάκνληαο επηθνπξηθά ζην έξγν ηεο 

επηηήξεζεο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Ληκεληθφ ψκα. ην ρεξζαίν θαη 

παξάθηην ρψξν ησλ λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ε ΑΓΔΝ δηαζέηεη 

ζχζηεκα έγθαηξεο επηηήξεζεο, πνπ πξνζθέξεη κεγάιε αθξίβεηα. Δηδηθά 

ηε λχρηα ή φηαλ επηθξαηνχλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα ζθάθε θαη 

ην κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ εληνπίδνληαη ακέζσο. Δπίζεο, ηα 

ηξαηησηηθά Φπιάθηα, πνπ ππάξρνπλ ζε φια ηα λεζηά, αλαιακβάλνπλ 

ηελ πξψηε θηινμελία ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ, πξηλ 

πξνζέιζεη ε Αζηπλνκία ή ην Ληκεληθφ γηα λα ηνπο παξαιάβεη, κε ηελ 

παξνρή λεξνχ, θαγεηνχ θαη πξψησλ βνεζεηψλ απφ ηνπο γηαηξνχο ή ηνπο 

λνζνθφκνπο ησλ θπιαθίσλ
110

. 

 Δίλαη πξνθαλέο, επνκέλσο, φηη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο 

πξνυπνζέηεη ηελ ζρεηηθή εληνιή ηεο Πνιηηείαο, ιφγσ ηνπ πθηζηάκελνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ. Έηζη, ν ξφινο ηνπο είλαη θαζαξά επηθνπξηθφο. 
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 ό.π.,  
109

 ό.π. 
110

 ό.π. 
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Άιισζηε, ζχκθσλα κε ην χληαγκα, απνζηνιή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

είλαη ε πξνάζπηζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο θαη εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο 

απφ νπνηαδήπνηε επηβνπιή
111

. 

 

 3.4. Ο Ρόινο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεο θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε γηα ηελ Αληηκεηώπηζε ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο 

Κξίζεο 

 χκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην
112

 ζπζηάζεθε ζην Τπνπξγείν 

Γεκφζηαο ηάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Κιάδνο Αιινδαπψλ θαη 

Πξνζηαζίαο πλφξσλ, ν νπνίνο ρεηξίδεηαη ζέκαηα ηεο αζηπλνκίαο 

αιινδαπψλ θαη πξνζηαζίαο ζπλφξσλ, απνδίδνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ζηα δεηήκαηα εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο πεξί αιινδαπψλ, 

αληηκεηψπηζεο ηεο παξάλνκεο, εηζφδνπ, εμφδνπ θαη παξακνλήο ζηε ρψξα 

θ.ιπ. Σν νξγαλφγξακκα ηνπ θιάδνπ απηνχ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 

Δπηηειηθέο Γηεπζχλζεηο:
113

  

 

  Α΄ Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο πλφξσλ 

 Ζ Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο ζπλφξσλ απνηειείηαη απφ δχν 

ηκήκαηα: ην Κέληξν Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο πλφξσλ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο (Κ.Ο.ΓΗ..Μ.Δ.) θαη ην Σκήκα Διέγρνπ πλφξσλ. Σν 

Κ.Ο.ΓΗ..ΜΔ. έρεη σο απνζηνιή ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο ησλ Αζηπλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη 

αξκφδηεο γηα ηελ επηηήξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ρεξζαίσλ ζπλφξσλ, ηε 

ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηνπο Δζληθνχο θαη Γηεζλείο θνξείο θαη 

ππεξεζίεο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ζπλφξσλ, ηελ αλάιπζε ηεο εθάζηνηε 

θαηάζηαζεο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ δξάζεο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Σν Σκήκα Διέγρνπ 

πλφξσλ είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ 

ηα νπνία δηέξρνληαη ηα εμσηεξηθά ζχλνξα απφ ηα «λνκνζεηεκέλα» 

ζεκεία εηζφδνπ – εμφδνπ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ζεσξήζεσλ 

ζηα ζεκεία δηέιεπζεο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο «γξακκήο» ησλ 

ζπλφξσλ. 

 Δηδηθφηεξα, ε Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο πλφξσλ επηιακβάλεηαη 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ κεηαμχ ησλ άιισλ: ηελ πξφιεςε θαη απνηξνπή 
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112
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 Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ, Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, Κλάδοσ 
Αλλοδαπών και Προςταςίασ υνόρων, Αρικ. Πρωτ.4000/1-456054, Ακινα, 28-6-2014  
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ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ ζηε ρψξα αιινδαπψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, 

ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ζχιιεςε πξνζψπσλ ή νκάδσλ πνπ δηαθηλνχλ 

παξάλνκα κεηαλάζηεο ή δηεπθνιχλνπλ ηελ παξάλνκε είζνδν, παξακνλή 

θαη εξγαζία ζηελ ρψξα, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ πλνξηαθήο Φχιαμεο θαη δίσμεο ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ηε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ πληνληζηηθφ 

Κέληξν Διέγρνπ πλφξσλ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ 

(Δ..Κ.Δ..Μ.Α.) θαη ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο αξκφδηνπο εζληθνχο θαη 

δηεζλείο Φνξείο θαη Τπεξεζίεο γηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ.  ηελ εηθφλα 14 απεηθνλίδεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηηγκηφηππν 

ζχιιεςεο Σνχξθσλ δηαθηλεηψλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ 

(https://www.ethnos.gr.koinonia/arthro/tourkos_kai_afganoi_Piso_apo_k

ykloma_me_Paranomous_metanastes-63864839. 

 

 

 
 

 Β΄  Γηεύζπλζε Γίωμεο Παξάλνκεο Μεηαλάζηεπζεο 

 

 Ζ Γηεχζπλζε Γίσμεο Παξάλνκεο Μεηαλάζηεπζεο απνηειείηαη, 

επίζεο, απφ δχν ηκήκαηα: ην Σκήκα Διέγρνπ Ννκηκφηεηαο Αιινδαπψλ 

θαη ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Δγθαηαζηάζεσλ Κξάηεζεο θαη Δπηζηξνθψλ. 

 

https://www.ethnos.gr.koinonia/arthro/tourkos_kai_afganoi_Piso_apo_kykloma_me_Paranomous_metanastes-63864839
https://www.ethnos.gr.koinonia/arthro/tourkos_kai_afganoi_Piso_apo_kykloma_me_Paranomous_metanastes-63864839
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 Σν Σκήκα Διέγρνπ Ννκηκφηεηαο Αιινδαπψλ έρεη ηηο 

αθφινπζεο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο: 

 

 α. Έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξακνλή θαη εξγαζία ησλ αιινδαπψλ ζηε ρψξα. 

 β. πλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο κε ηηο πεξηθεξεηαθέο 

Τπεξεζίεο ηνπ Κιάδνπ Αιινδαπψλ θαη Πξνζηαζίαο πλφξσλ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλαδήηεζε, εληνπηζκφ θαη 

ζχιιεςε ησλ αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ παξάλνκα ζηε ρψξα. 

 γ. Έιεγρνο ησλ δεπηεξνγελψλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο ησλ 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ. 

 

 Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Δγθαηαζηάζεσλ Κξάηεζεο θαη 

Δπηζηξνθψλ επηθεληξψλεηαη ζηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 α. Καζνξηζκφο ελφο πιαηζίνπ θαλφλσλ θαη κέηξσλ πνπ 

αθνξνχλ ην αληηθείκελν ππνδνρήο θαη θξάηεζεο αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη 

παξάλνκα ζηε ρψξα κε έκθαζε ζην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. 

 β. Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ ππνδνρή θαη θξάηεζε ησλ αηφκσλ πνπ 

εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηε ρψξα θαη εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ 

ζπλζεθψλ αμηνπξεπνχο θξάηεζεο. 

 γ. Καηαλνκή ησλ θξαηνπκέλσλ αιινδαπψλ ζηα 

Πξναλαρσξεζηαθά Κέληξα θαη ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο θξάηεζεο θαη 

δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ αξρψλ θχιαμεο, ζίηηζεο θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

 δ. Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ 

ππνδνρήο θαη θξάηεζεο θαη κέξηκλα γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ. 

 ε. Καζνδήγεζε θαη ζπληνληζκφο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ππεξεζηψλ, σο πξνο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην 

ζέκα ησλ επηζηξνθψλ, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο θπβεξλεηηθέο θαη κή 

νξγαλψζεηο, θαζψο θαη κε ηηο αξρέο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη 

δηέιεπζεο ησλ επξηζθφκελσλ ζηε ρψξα παξάλνκσλ αιινδαπψλ. 
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 ζη. πλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο ζε ζέκαηα επαλαπξνψζεζεο 

ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο ΔΔ., ηνλ FRONTEX θαη ηξίηεο ρψξεο. 

 

 Δπηδίσμε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πνιίηε είλαη ε εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηα Κέληξα Τπνδνρήο (hotspots) ησλ 

λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, θαζψο θαη ζηα Κέληξα 

Μεηεγθαηάζηαζεο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Δηδηθά γηα ηνπο 

παξάλνκνπο κεηαλάζηεο, ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη λα αληηιεθζνχλ 

φηη δελ έρνπλ θακία πηζαλφηεηα ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζηε ρψξα, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςνπλ απφ κφλνη ηνπο ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο 

θαη λα δεηήζνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπο, ζην πιαίζην θπζηθά ζεβαζκνχ ησλ 

ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο. Ζ ζθνπηκφηεηα δειαδή ησλ 

«θιεηζηψλ» θέληξσλ θηινμελίαο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ είλαη λα 

πξνβιεζεί ε εηθφλα πσο θάζε κεηαλάζηεο πνπ εηζέξρεηαη παξάλνκα ζηελ 

Διιάδα δελ κπνξεί λα κεηαθηλείηαη θαη λα δηαβηεί ειεχζεξα, γεγνλφο πνπ 

ζα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ
114

. 

 

Ο Ρόινο ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο
115

 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ηελ πεξίνδν 2015-2016 έλα εθαηνκκχξην 

πεξίπνπ πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο έρνπλ πεξάζεη απφ ηηο αθηέο ηεο 

Σνπξθίαο ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

κεηαβνχλ ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο αλαδεηψληαο έλα 

θαιχηεξν αχξην. Αλ θαη νξηζκέλνη πέηπραλ ην ζθνπφ ηνπο, ε κεγάιε 

πιεηνςεθία έρεη εγθισβηζηεί ζηε ρψξα καο δηακέλνληαο είηε ζηα 

ππάξρνληα Κέληξα Τπνδνρήο, είηε ζε δηάθνξα ζεκεία θπξίσο ζηα αζηηθά 

θέληξα, θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο. Σν Ληκεληθφ ψκα έρεη αλαιάβεη 

κεγάιν βάξνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ, ηφζν ζην πιαίζην ηεο επηηήξεζεο ησλ ζαιάζζησλ ζπλφξσλ, φζν 

θαη ζηελ αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηεο θξίζεο, κε ηε δηάζσζε ρηιηάδσλ 

αλζξψπηλσλ δσψλ ζηε ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ. 

 Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2015 ην Ληκεληθφ 

ψκα είρε πξνβεί ζε 1.047 θιήζεηο πξνο ηελ Σνπξθία, πνπ αθνξνχζαλ ζε 
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εληνπηζκνχο ζθαθψλ  ζηα παξάιηά ηεο κε πνξεία πξνο ηα λεζηά ηνπ 

αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, ρσξίο φκσο αληαπφθξηζε, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν 

847.930 άηνκα πξνεξρφκελα απφ ηελ Σνπξθία εηζήιζαλ παξάλνκα ζηελ 

ρψξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, απφ ην 2005 έσο 

ην 2014, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παξάλνκα εηζεξρνκέλσλ κεηαλαζηψλ 

απφ ηε γείηνλα ρψξα δελ μεπέξαζε ηα 90.000 άηνκα. 

 Σελ ίδηα απμεηηθή ηάζε παξνπζίαζε ν αξηζκφο ησλ παξάλνκσλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ πνπ εηζήιζαλ ζηε ρψξα θαηά ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2016, ελψ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν παξαηεξήζεθε κία 

ζεκαληηθή κείσζε, ιφγσ ηεο ζπκθσλίαο ηεο ΔΔ κε ηελ Σνπξθία γηα 

παξακνλή ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο 

Σνπξθίαο, κε αληάιιαγκα ηελ νηθνλνκηθή ηεο ελίζρπζε απφ θνλδχιηα ηεο 

ΔΔ. 

 Δμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη ν αξηζκφο ησλ δηαζψζεσλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηε ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ θαηά ην έηνο 

2015. ε 2.931 πεξηζηαηηθά έξεπλαο θαη δηάζσζεο δηαζψζεθαλ 103.372 

άηνκα, ελψ ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο πεξηνξίζηεθε ζην 0,26% θαη ζηα 

272 άηνκα. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ γηα ηνπο δέθα πξψηνπο κήλεο ηνπ 2016 

είλαη ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ δηαζσζέλησλ ζηε ζάιαζζα αλήιζε 

ζηα 43.185 άηνκα. Αλάινγε δξαζηεξηφηεηα επέδεημε ην Ληκεληθφ ψκα 

θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εμάξζξσζεο ησλ θπθισκάησλ δηαθίλεζεο 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Δλδεηθηηθά, ην έηνο 2015 έγηλαλ 482 

ζπιιήςεηο δηαθηλεηψλ ζην αλαηνιηθφ Αηγαίν, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη 

ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο αλζξψπηλεο δπζηπρίαο, κε ζθνπφ ην νηθνλνκηθφ 

φθεινο. 

 Παξά ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο ζηελ 

δηαρείξηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα, πνπ επηδξνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο 

ηνπ. Σα πξνβιήκαηα απηά εληνπίδνληαη ζηνπο ηνκείο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

κέζσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Δλδεηθηηθά, ην έηνο 2015 απφ ηα ππάξρνληα 

240 πινία θαη ζθάθε ην 36% πεξίπνπ ήηαλ αθηλεηνπνηεκέλα, ελψ απφ ηα 

7 αεξνζθάθε ηα 4 θαη απφ ηα 6 ειηθφπηεξα ηα 5. Απφ ηα ζηνηρεία απηά 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη πεξίπνπ ην 1/3 ησλ επηρεηξεζηαθψλ κέζσλ (πισηά-

ελαέξηα) ηνπ ψκαηνο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ήηαλ εθηφο 

ιεηηνπξγίαο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ νκαιή δηαρείξηζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο απαηηείηαη απφ ηελ 
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Πνιηηεία ε ελίζρπζε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο κε πξνζσπηθφ θαη 

επηρεηξεζηαθά κέζα, γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο απνηειεζκαηηθήο 

επηηήξεζεο θαη αζθάιεηαο ησλ ζαιάζζησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο 

ρψξαο. ηελ εηθφλα 15 ην Ληκεληθφ ψκα πξαγκαηνπνηεί επηρείξεζε 

δηάζσζεο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ 

(https://www.google.gr/10-4-2017). 

 
  

 3.5.  Οη  Μεηαλαζηεπηηθέο   Ρνέο  πξνο  ηελ  Διιάδα   θαη    

ν Ρόινο ηεο Σνπξθίαο 

 

 Σν ζέκα ηεο ελίζρπζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ 

ξνψλ πξνο ηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηάζε 

πνπ ηεξεί ε Σνπξθία, είλαη άθξσο επίθαηξν θαη αθνξά ζπζρεηηζκνχο κε 

πνιηηηθφ, γεσπνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν.
116

 

 Σα εθαηνκκχξηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηα εδάθε ηεο Σνπξθίαο έρνπλ σο ηειηθφ πξννξηζκφ ρψξεο θπξίσο ηεο 

Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο, επηιέγνληαο ηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, σο ρψξα δηέιεπζεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην 

φλεηξφ ηνπο γηα κία θαιχηεξε δσή. Ζ ζηάζε ηεο Σνπξθίαο ζ‟ απηφ ην 

δήηεκα, πνπ ηείλεη λα ιάβεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο ζηηο κέξεο καο, είλαη 

θαζαξά θαηξνζθνπηθή. Ζ Δ.Δ. ιφγσ ηεο αζξφαο ζπξξνήο κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ ζηα θξάηε – κέιε ηεο κε ηελ Διιάδα λα έρεη επσκηζζεί ην 

κεγαιχηεξν βάξνο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο, άξρηζε απφ ην 2015 

δηαβνπιεχζεηο κε ηελ Σνπξθία, κε ζθνπφ ε ηειεπηαία λα πεηζζεί λα 
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εμαξζξψζεη ηα δίθηπα δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ πνπ 

ειέγρνληαη απφ Σνχξθνπο δνπιέκπνξνπο, αιιά θαη λα ζπλδξάκεη ζηελ 

παξακνλή θαη αλζξσπηζηηθή ζηήξημε ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ 

πνπ έρνπλ εγθισβηζζεί ζηελ Σνπξθηθή Δπηθξάηεηα.
117

 

 ην πιαίζην απηφ ε Σνπξθία δήηεζε αληαιιάγκαηα ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζζνχλ σο εμήο: α)κεγάιε νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

χςνπο πεξίπνπ ηξηψλ δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δαπαλψλ θηινμελίαο ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, β)ζπκκεηνρή ηεο 

ζηηο πλφδνπο Κνξπθήο ηεο Δ.Δ. πνπ αθνξνχλ ζην πξνζθπγηθφ 

κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα, θαη γ)Διεχζεξε επηθνηλσλία ησλ Σνχξθσλ 

πνιηηψλ ζηηο ρψξεο – κέιε ηεο Δ.Δ. Δπηπιένλ ηέζεθε θαη ην ζέκα ηεο 

Διιελνηνπξθηθήο ζπλεξγαζίαο ζην Αηγαίν, πνπ απνηειεί γέθπξα 

πξφζβαζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ πξνο ηηο ρψξεο ηηο ΔΔ, 

γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηεο Διιάδαο, θαζψο πάγηα 

επηδίσμε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο είλαη ε ακθηζβήηεζε 

ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Διιάδαο ζην Αηγαίν.
118

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε Γεξκαλία θαη άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ δηάθεηληαη 

επκελψο έλαληη ηεο Σνπξθίαο, γηα γεσπνιηηηθνχο, αιιά θαη νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο, θαζψο ε Σνπξθία κε πιεζπζκφ 75 εθαηνκκπξίσλ απνηειεί κία 

κεγάιε αγνξά γηα ηα πξντφληα ηνπο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζπρλά 

αγλννχλ ηηο παξάλνκεο ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο ζε βάξνο ηεο Διιάδαο κε 

ζπλερείο παξαβηάζεηο ζηνλ ελαέξην θαη ζαιάζζην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ. Ζ 

Διιάδα ελ φςεη απηψλ ησλ εμειίμεσλ αληηκεησπίδεη κε δπζπηζηία ην 

ζέκα ηεο ελεξγνχο ζπλεξγαζίαο κε ηηο Σνπξθηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαη πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο. 

Μία ειιελνηνπξθηθή ζπλεξγαζία ζην Αηγαίν είλαη δπλαηή κφλν φηαλ 

ζηεξίδεηαη ζην ζεβαζκφ θαη ηελ απνδνρή ηεο αξρήο ησλ θπξηαξρηθψλ 

ειιεληθψλ δηθαησκάησλ.
119

 

Σειηθά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015 νη ζπλνκηιίεο ΔΔ θαη Σνπξθίαο 

θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία πνπ πξνβιέπεη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο 

Σνπξθίαο χςνπο πεξίπνπ ηξηψλ δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα αληηκεηψπηζε 

δαπαλψλ θηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, ηνλ έιεγρν ησλ 

παξάλνκσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ έληαμεο ζηελ ΔΔ. Δίλαη γεγνλφο φηη νη πξνζθπγηθέο θαη 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ηελ Διιάδα, πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά ην 
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2016, σο απνηέιεζκα εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο. Όκσο, θαηά 

ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2017 παξαηεξείηαη κία ξηδηθή κεηαζηξνθή ηεο 

ζηάζεο ηεο Σνπξθίαο απέλαληη ζηελ ΔΔ. Ο Πξφεδξνο ηεο Σνπξθίαο 

Δξληνγάλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θεξδίζεη ην δεκνςήθηζκα ηνπ 

Απξηιίνπ 2017, επηρεηξεί λα πνιψζεη ην πξνεθινγηθφ θιίκα, 

πξνβαίλνληαο ζε εκπξεζηηθέο δειψζεηο ζε βάξνο ηηο ΔΔ. ηνλ πνιηηηθφ 

ηνπ ιφγν εκπεξηέρνληαη απεηιεηηθέο αλαθνξέο ζε βάξνο ηεο Διιάδαο, 

πνπ ακθηζβεηνχλ ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο ρψξαο καο ζην Αηγαίν, 

αιιά θαη ζε βάξνο ηεο ΔΔ. πγθεθξηκέλα ην Μάξηην 2017 επηθαιέζηεθε 

ην Ηζιάκ απεηιψληαο ηελ Δπξψπε κε ηεξφ πφιεκν αιιά θαη γηα κε 

ηήξεζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ην πξνζθπγηθφ – κεηαλαζηεπηηθφ, θαη 

επηπιένλ λνεκαηνδφηεζε ηνλ πξνεθινγηθφ πνιηηηθφ ηνπ ιφγν κε αθξαίεο 

αλαθνξέο ζε βάξνο ηεο Οιιαλδίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, ππνλνψληαο 

εκκέζσο πιελ ζαθψο φηη πξφθεηηαη γηα «λαδηζηηθέο ρψξεο».
120

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνζζέζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπξθίαο, 

κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

α. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σνπξθία εθπιήξσλε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

γηα αληηκεηψπηζε ζην έδαθφο ηεο ηνπ πξνζθπγηθνχ, θαζψο θαη ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ηφηε δελ ζα εηίζεην ζέκα νη 

πξφζθπγεο θαη νη παξάλνκνη κεηαλάζηεο λα δηέξρνληαη κε ηελ ζπλδξνκή 

Σνχξθσλ δνπιεκπφξσλ απφ ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, κε 

πξννξηζκφ ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο.
121

 

β. Βαζηθή επηδίσμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπξθίαο είλαη λα πνιψζεη 

ην πξνεθινγηθφ θιίκα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπ, αιιά θαη ζηηο 

δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο φπνπ θαηνηθνχλ κφληκα εθαηνκκχξηα 

Σνχξθνη ελ δπλάκεη ςεθνθφξα ηνπ, κε ζθνπφ λα θεξδίζεη ην 

δεκνςήθηζκα ηνπ Απξηιίνπ 2017, φπσο θαη έγηλε, κε ηελ ρξήζε βίαο θαη 

εθηεηακέλεο λνζείαο. ηφρνο ηνπ είλαη ε κεηαηξνπή ηεο Σνπξθίαο ζε έλα 

απηαξρηθφ θαη ζπγθεληξσηηθφ θξάηνο, ρσξίο ζαθή δηάθξηζε ησλ 

εμνπζηψλ, θαη κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ξπζκηζηή ηνπ 

πνιηηεχκαηνο θαη ελ γέλεη ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. ε απηφ ην πιαίζην 

εληάζζνληαη θαη νη θαζεκεξηλέο παξαβηάζεηο ηνπ Δζληθνχ Δλαέξηνπ 

Υψξνπ θαη ησλ Υσξηθψλ Τδάησλ ηεο ρψξαο καο απφ ηηο Σνπξθηθέο 

Έλνπιεο Γπλάκεηο, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθίαο λα ακθηζβεηήζεη ην 

λνκηθφ θαζεζηψο θαη ηελ θπξηαξρία ηεο Διιάδαο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 
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Καηά ζπλέπεηα ε Σνπξθηθή δηπισκαηία εθκεηαιιεχεηαη ην πξνζθπγηθφ 

θαη κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ζηελ θαηεχζπλζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ ηεο επηδηψμεσλ. 

 

 

3.6. Οη Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ε Πξόθιεζε ηνπ Πξνζθπγηθνύ – 

Μεηαλαζηεπηηθνύ 

 

Ζ Υψξα καο αληηκεησπίδεη κία δπζαλάινγε γηα ηηο δπλαηφηεηέο 

ηεο εηζξνή πξνζθχγσλ θαη παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, κε απνηέιεζκα ην 

δήηεκα ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη πξνζθπγηθήο θξίζεο λα 

θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν επίθαηξν απφ φ,ηη ζην παξειζφλ. Καηά ηελ 

πεξίνδν 2013-2016 ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ Κξάηνπο, ηα 

ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, αλ θαη έρνπλ εθπαηδεπηεί κφλν γηα 

παξαδνζηαθέο ζηξαηησηηθέο ζπγθξνχζεηο, αλέιαβαλ απνζηνιέο 

επηθνπξηθνχ ραξαθηήξα απφ θνηλνχ κε ηελ Αζηπλνκία θαη ην Ληκεληθφ 

ψκα, ηφζν ζε ρεξζαίεο, φζν θαη ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο, γηα ηελ 

αλαραίηηζε θαη θαηαζηνιή ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ 

πεξηζπιινγή ησλ πξνζθχγσλ.
122

 

Μεγάινο αξηζκφο ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ εξγάδεηαη 

εθηφο ππεξεζίαο, κε αλάζεζε θαη πξνζθνξά έξγνπ, ζηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΔΔ 5 Κέληξα Τπνδνρήο θαη 

Σαπηνπνίεζεο θαη ζηηο 47 Δγθαηαζηάζεηο Φηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ. Απφ ηηο 47 Γνκέο Φηινμελίαο, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ 

εβδνκαδηαία ελεκέξσζε ηνπ ΓΔΔΘΑ ζηηο 24-2-2017, νη 20 είλαη ζε 

θαηάζηαζε αλακνλήο, δειαδή παξακέλνπλ θελέο, πιελ φκσο 

ζπληεξνχληαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηηο 24-2-2017 ε ΔΔ δηα ηνπ Δπηηξφπνπ 

κεηαλάζηεπζεο Γεκήηξε Αβξακφπνπιν ζε ζχζθεςε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν Άκπλαο, έδσζε νδεγίεο, πξνο ηελ 

εγεζία ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο.
123

 

 Σν ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα 

θνηλσληθφ θαηλφκελν, φκσο πξνβάιιεηαη απφ πνιιά θξάηε ηεο ΔΔ σο 
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πξφβιεκα αζθάιεηαο, θαζψο εθηηκάηαη φηη ε καδηθφηεηα ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο ζπληζηά κία ελ δπλάκεη απεηιή γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα. 

ηελ παηξίδα καο ππφ πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ νη Έλνπιεο 

Γπλάκεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη πξνζθπγηθήο 

θξίζεο, επεηδή δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα πιηθνηερληθά κέζα ειέγρνπ 

ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ ξνψλ, αιιά θαη παξνρήο 

αλζξσπηζηηθήο ππνζηήξημεο. Ζ παξνπζία ελφπισλ ζηξαηησηψλ ζηα 

λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ζα εκπνδίζεη ηηο θηλήζεηο ησλ 

ιαζξεκπφξσλ θαη ζα ηνπο ζηεξήζεη ηε δπλαηφηεηα εθθνβηζκνχ ή θαη 

ζσκαηηθήο βίαο θαηά ησλ κεηαλαζηψλ.
124

 

 Πέξα απφ ηελ ζηξαηησηηθή παξνπζία είλαη ινγηθφ λα ππάξρνπλ 

θαη αλεζπρίεο, πνπ απνξξένπλ απφ ην δήηεκα ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Ση κπνξεί, δειαδή, λα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε 

πνπ νη λένη ζηξαηηψηεο επηδείμνπλ ππεξβάιινληα δήιν, θαζψο έρνπλ 

εθπαηδεπηεί κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιεκηθήο ζχξξαμεο; Δπίζεο, 

ιφγσ ηνπ εληαηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε βνιψλ, αζθήζεσλ κάρεο θαη 

αζθήζεσλ επάλδξσζεο ησλ ακπληηθψλ ηνπνζεζηψλ, είλαη πηζαλφ ε 

ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνζθπγηθνχ θαη κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο λα ιεηηνπξγήζεη 

απνπξνζαλαηνιηζηηθά, ζε βάξνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ αμηφκαρνπ ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ.
125

 

 Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απνζηνιή ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο Δζληθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 

εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο ρψξαο απφ νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή απεηιή 

(άξζξν 27 ηνπ πληάγκαηνο), κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη θαιχηεξε ιχζε είλαη ε επηθνπξηθή βνήζεηα ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ην Ληκεληθφ ψκα, θαζψο θαη 

κε ηνπο αξκφδηνπο Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο αζθάιεηαο ζπλφξσλ 

(Frontex, Δπξσπατθή πλνξηνθπιαθή – Αθηνθπιαθή).
126
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 3.7  Ζ Καηαπνιέκεζε ηεο Παξάλνκεο Μεηαλάζηεπζεο κε 

κέζα ηεο Κνηλήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο 

 

 Σν 2014 παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Δπξψπεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο. Ζ ΔΔ επέιεμε αληί ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο απνηξνπήο, ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο αλαραίηηζεο, κε ηελ κεηαθνξά κέξνπο ηεο αηδέληαο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο απφ ηνλ ππιψλα ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ζ‟ απηφλ 

ηεο Κνηλήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο.
127

  Ζ ΔΔ, δειαδή, 

πξνηίκεζε λα θαηαπνιεκήζεη ην πξφβιεκα ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο ιαζξεκπνξίαο ζην πιαίζην ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο αζθάιεηαο, φπσο είλαη ε ζηξαηησηηθή λαπηηθή επηρείξεζε  

EUNAVFOR MED.
128

  Χο εθ ηνχηνπ, ελ φςεη ησλ δξακαηηθψλ εμειίμεσλ 

ζηε Ληβχε θαη ηε πξία θαη ηεο απψιεηαο ρηιηάδσλ δψσλ ζηε Μεζφγεην, 

πξνέθξηλε κία πην επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ιακβάλνληαο επείγνληα κέηξα, 

γηα λα αληηκεησπίζεη έλα πξφβιεκα πνπ απνηειεί κία απεηιή αζθάιεηαο 

θαη έρεη πάξεη πιένλ ηε κνξθή κίαο εθηεηακέλεο αλζξσπηζηηθήο 

θξίζεο.
129

 

 Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ ηεο Κνηλήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη 

Άκπλαο (ΚΠΑ) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ιαζξεκπνξίαο εθαξκφζηεθε 

απφ ην 2013, ιφγσ ηεο θξίζεο ζηε Ληβχε, πνπ πξνθάιεζε έλα 

πξσηφγλσξν θχκα παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ιαζξεκπνξίνπ κέζσ 

ηεο Μεζνγείνπ, γεγνλφο πνπ ζπληζηά κία ελ δπλάκεη απεηιή αζθάιεηαο 

γηα ηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο.
130

  ην πιαίζην απηψλ ησλ εμειίμεσλ, 

πνπ επηδεηλψζεθαλ ιφγσ θαη ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηε πξία, ε ΔΔ 

απνθάζηζε ηε ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο «Δηδηθήο 

Οκάδαο Γξάζεο Μεζφγεηνο» (Task Force Mediterranean), ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο νπνίαο ζπκκεηέρνπλ: θξάηε – κέιε, νη ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο ηεο ΔΔ (EASO, Frontex, FRA, EMSA θαη EUROPOL) θαη ε 
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Τπεξεζία  Δμσηεξηθήο Γξάζεο ηεο ΔΔ (EEAS), θαζψο θαη «απνζηνιέο 

ζπλδεδεκέλσλ θξαηψλ». Ζ Δηδηθή Οκάδα Γξάζεο «Μεζφγεηνο» πξνσζεί 

πξνγξάκκαηα «εηαηξηθψλ ζρέζεσλ θηλεηηθφηεηαο», πξνζηαζίαο θαη 

επαλεγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ, παξνρήο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο 

βνήζεηαο ζηα θξάηε – κέιε πνπ αληηκεησπίδνπλ έληνλεο κεηαλαζηεπηηθέο 

πηέζεηο, φπσο ε Διιάδα, ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ ηνπ 

Frontex θαη ηεο Europol, θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο θαη ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. Τπνζηεξηθηηθά πξνο ηελ 

Δηδηθή Οκάδα Γξάζεο ιεηηνπξγεί ην Seahorse Mediterranean network. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα ζαιάζζηαο επηθνηλσλίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, θαζψο θαη ε Δπξσπατθή Γηεπηζηεκνληθή 

πιαηθφξκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε εγθιεκαηηθψλ απεηιψλ (EMPACT), 

πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε Αμησκαηηθψλ πλδέζκσλ ζηελ Σνπξθία γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πεγψλ ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο.
131

 

 Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ εμάιεηςε παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο πεξηειάκβαλε ηελ εληαηηθνπνίεζε πνιιψλ απφ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο δξάζεηο ηεο ΔΔ., φπσο: ηελ επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

«Σξίησλ» θαη «Πνζεηδψλ» ζηε Μεζφγεην ζε ρξεκαηνδνηηθφ, αλζξψπηλν 

θαη γεσγξαθηθφ επίπεδν κε ξφιν ζπληνληζηή ηνλ Frontex, ηελ ζηελή 

ζπλεξγαζία ηεο Europol, ηνπ Frontex, ηεο EASO θαη ηεο EUROJUST γηα 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ ιαζξεκπφξσλ θαη ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, 

ηελ αλάπηπμε ησλ Οκάδσλ ηεο Τπεξεζίαο αζχινπ EASO ζηελ Διιάδα 

θαη ηελ Ηηαιία θαη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ζπλδέζκσλ Αμησκαηηθψλ ζε 

ηξίηεο ρψξεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο.
132

 

 Σνλ Μάην ηνπ 2015, κε ηελ απφθαζε 2015/778, ην πκβνχιην 

πξνψζεζε ηελ  πξσηνβνπιία ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο ηνπ ζψκαηνο 

Ναπηηθήο Γχλακεο ηεο ΔΔ., EUNAV ζηελ Μεζφγεην, ζηνρεχνληαο ζηελ 

δέζκεπζε ηεο Έλσζεο λα ζηακαηήζνπλ νη ζπλερηδφκελεο ηξαγσδίεο ζηε 

επξχηεξε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, λα εμαξζξσζνχλ  ηα θπθιψκαηα 

παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ, ελψ ηα ζθάθε ηεο EUNAV FOR 

MED αλέιαβαλ θαη ηελ ππνρξέσζε δηάζσζεο αηφκσλ ζηε ζάιαζζα. 

Δπίζεο, γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ην πκβνχιην πξνέηξεπε ηα θξάηε 
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λα απαγνξεχνπλ θαη λα ιακβάλνπλ κέηξα θαηά ππφπησλ γηα ιαζξεκπνξία 

ζθαθψλ ζηα δηεζλή ή ηα ρσξηθά χδαηα.
133

 

 Παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ παξνχζα ζπγθπξία ε 

αθνινπζνχκελε επηζεηηθή ζηξαηεγηθή είλαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ «εζηθήο» 

πνπ ζπλήζσο αθνινπζείηαη, ε ΔΔ δηαθνξνπνίεζε ηε ζηξαηεγηθή θαηά ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο πξνο κία πεξηζζφηεξν ζπγθξνπζηαθή 

θαηεχζπλζε. Έηζη, κεηαθέξνληαο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο αηδέληαο ηεο 

γηα ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε απφ ην πεδίν ησλ εζσηεξηθψλ 

ππνζέζεσλ ζ‟ απηφ ηεο ΚΠΑΑ, δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηαθηηθέο 

αλαραίηηζεο, φπσο νη επηρεηξεζηαθέο δξάζεηο ηεο EUNAV FOR MED, 

επηδηψθνληαο ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ην νπνίν εκπεξηέρεη 

θηλδχλνπο αζθαιείαο θαη φπσο θαηαδεηθλχνπλ νη ηξέρνπζεο εμειίμεηο, 

έρεη πξνζιάβεη ηα ραξαθηεξηζηηθά αλζξσπηζηηθήο θξίζεο.
134

 

 

 

 

 3.8.  ρέδην Γξάζεο ηεο ΔΔ θαηά ηεο Λαζξαίαο Γηαθίλεζεο 

Μεηαλαζηώλ (2015-2020) 

 

Α΄  ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ζηηο 13 Μαΐνπ 2015 ηνλ 

Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε, θαζνξίδνληαο σο 

ζηφρν πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ιαζξαίαο 

δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ απφ εγθιεκαηηθά δίθηπα ηα νπνία 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ έληνλε επηζπκία ηνπο λα κεηαβνχλ κε θάζε κέζν ζε 

ρψξεο ηεο ΔΔ. Γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο, νη δηαθηλεηέο δελ 

δηζηάδνπλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ησλ κεηαλαζηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κε αμηφπινα ζθάθε (κηθξά θνπζθσηά, θνξηεγά πινία 

κεγάιεο «ειηθίαο» θαη ζε άζιηα θαηάζηαζε απφ πιεπξάο ζπληήξεζεο). 

Έηζη, πνιινί κεηαλάζηεο πλίγνληαη ζηε ζάιαζζα ηεο Μεζνγείνπ, 

                                                           
133

 ΑΠΟΦΑΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/778 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ τθσ 18
θσ

 Μαΐου 2015 για ςτρατιωτικι επιχείρθςθ 
τθσ ΕΕ ςτθ Νότια Κεντρικι Μεςόγειο (Eunav For MED) Publications Office Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 19-5-2015 
134

 Lindstrom C., European Union Policy on Asylum and Immtigration, Addressing the Root Causes of 
Forced Migration: A. Justiceand Home Affairs Policy of Freedom, Security and Justice?Social Policy § 
Administration, Vol 39, No 6, December 2005, PP. 587-605. 



70 
 

παζαίλνπλ αζθπμία ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα ή ράλνπλ ηε δσή ηνπο ζηηο 

εξήκνπο, ιφγσ ηελ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.
135

 

 Οη δηαθηλεηέο αληηκεησπίδνπλ ηνπο κεηαλάζηεο ζαλ εκπνξεχκαηα, 

φπσο νη λαξθσηηθέο νπζίεο θαη ν νπιηζκφο πνπ δηαθηλνχλ αθνινπζψληαο 

ηα ίδηα δξνκνιφγηα. Γηα λα απνθχγνπλ κάιηζηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε 

ζχιιεςή ηνπο, αιιάδνπλ ζπρλά ηα δξνκνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
136

 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ε ιαζξαία δηαθίλεζε κεηαλαζηψλ απνηειεί κία 

ηδηαίηεξα θεξδνθφξα δξαζηεξηφηεηα θαη ηα εγθιεκαηηθά δίθηπα 

επσθεινχληαη απφ ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ αζθαιείαο 

πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα δηάθνξα Κξάηε. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία ζε παγθφζκην επίπεδν γηα ηα νηθνλνκηθά νθέιε ησλ 

δηθηχσλ δηαθίλεζεο, απφ κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά κπνξνχκε λα 

εθηηκήζνπκε φηη ηα θέξδε είλαη ζεκαληηθά. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε 

είλαη απηή κε ην θνξηεγφ πινίν Ezadeen πνπ ζπλειήθζε ηελ 1-1-2015, 

ράξε ζηελ θνηλή επηρείξεζε «Σξίησλ», κε 360 κεηαλάζηεο. Σν 

εθηηκψκελν θέξδνο ησλ δηαθηλεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ.
137

 

 

 

 

Β΄  ΜΗΑ  ΓΡΑΣΗΚΟΣΔΡΖ   ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ  ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ  ΣΖ  

ΛΑΘΡΑΗΑ  ΓΗΑΚΗΝΖΖ  ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ 

 

 ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ είλαη ε 

εμάξζξσζε ησλ δηθηχσλ ησλ δηαθηλεηψλ, ε παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ηνπο 

απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ε θαηάζρεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ζην πιαίζην κηαο ζηελήο ζπλεξγαζίαο ηεο 

Έλσζεο κε ηηο ρψξεο θαηαγσγήο θαη δηέιεπζεο, κε παξάιιειε 

δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηαλαζηψλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ δξάζηεο είλαη ε 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ «βαζχηεξσλ αηηηψλ ηεο παξάηππεο 

κεηαλάζηεπζεο» (αλεξγία, θνηλσληθέο αληζφηεηεο, πνιεκηθέο 

ζπγθξνχζεηο θ.ι.π.), θαζψο θαη ε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

                                                           
135

 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ, χζδιο Δράςθσ τθσ ΕΕ κατά τθσ Λακραίασ Διακίνθςθσ Μεταναςτών (2015-
2020), Βρυξζλλεσ, 27-5-2015, COM (2015) 285 Final, ςελ.2. 
136

 ό.π., ςελ.2 
137

 ό.π., ςελ. 2-3 



71 
 

απψιεηα αλζξψπηλσλ δσψλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο δηαθηλεηέο θαη 

εκπφξνπο αλζξψπσλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ζπκβάιεη ε 

δεκηνπξγία κηαο Κνηλήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο (ΚΠΑΑ) κε 

ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε, θαηάιεςε θαη θαηαζηξνθή ησλ πινίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαθηλεηέο
138

. 

 εκαληηθφ, επίζεο ζηνηρείν γηα ηελ απνδπλάκσζε ησλ δηθηχσλ 

ιαζξαίαο δηαθίλεζεο, είλαη λα «αλνίμνπλ» πεξηζζφηεξν αζθαιείο, 

λφκηκνη ηξφπνη εηζφδνπ ζηελ ΔΔ., ζε ζπλδηαζκφ κε ηε ιήςε 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ κεηαλαζηψλ εθείλσλ 

πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο δηακνλήο ζε ρψξεο ηεο Έλσζεο. Ζ 

εθαξκνγή κηαο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο επηζηξνθήο ζα ιεηηνπξγήζεη 

απνηξεπηηθά, θαζψο νη κεηαλάζηεο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

θαηαβάιινπλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ζηνπο δηαθηλεηέο γηα ηελ 

κεηαθνξά ηνπο ζηελ ΔΔ., απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα γλσξίδνπλ φηη ζα 

αλαγθαζζνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, κεηά ηελ άθημή ηνπο 

ζηελ ρψξα ηνπ ηειηθνχ πξννξηζκνχ.
139

 

 

 

Γ΄  ΔΝΗΥΤΜΔΝΖ  ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΣΗΚΖ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
140

 

 

 ηφρνο ηεο ΔΔ είλαη ε κεηαηξνπή ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο 

κεηαλαζηψλ ζε επηρείξεζε ρακεινχ θέξδνπο θαη πςεινχ θηλδχλνπ. Γηα 

λα επηηεπρζεί ν ζρεδηαζκφο απηφο ζα πξέπεη, κεηαμχ ησλ άιισλ, λα 

απνδηνξγαλσζνχλ ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ησλ εγθιεκαηηθψλ απηψλ 

νκάδσλ θαη λα πξνζαρζνχλ νη ππαίηηνη ζηελ δηθαηνζχλε. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ζα βειηησζεί ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ, κε ηελ επηβνιή ζηνπο δηαθηλεηέο 

ησλ θαηάιιεισλ πνηληθψλ θπξψζεσλ. 

 ηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ιαζξαίαο 

δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ δηακέζνπ ηεο ζάιαζζαο ηεο Μεζνγείνπ, νη 

δξάζεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ αλαγλψξηζε, θαηάιεςε θαη θαηαζηξνθή 

ζθαθψλ πνπ ζεσξνχληαη χπνπηα, ιφγσ παιαηφηεηαο, λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο δηαθηλεηέο. Σα πινία απηά πξέπεη λα 

θαηαζηξέθνληαη ζηε ζάιαζζα, αθνχ πξνεγνπκέλσο ιεθζνχλ ηα 
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απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο γηα ηνπο επηβαίλνληεο, ή λα 

ξπκνπιθνχληαη ζηηο αθηέο, κε ηνλ Frontex λα παξέρεη ζηα θξάηε κέιε 

νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηε ξπκνχιθεζε ησλ ζθαθψλ 

κέρξη ηηο αθηέο θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. 

 Ηδηαίηεξε, επίζεο βαξχηεηα απνδίδεη ε ΔΔ ζηε ζηέξεζε ησλ 

δηαθηλεηψλ απφ ηα θέξδε ηνπο, κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ ρξεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα θπθιψκαηα ησλ δηαθηλεηψλ κεηαλαζηψλ. Ζ Δπηηξνπή 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ, αιιά θαη κε ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη κε ηξίηεο 

ρψξεο, έρεη αξρίζεη κία ζπληνληζκέλε επηρείξεζε εληνπηζκνχ θαη 

δήκεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  ησλ δηαθηλεηψλ κεηαλαζηψλ. 

 ε φ,ηη αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο θαηά 

ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ, έρεη δεκηνπξγεζεί ζε θάζε θξάηνο 

κέινο έλα εληαίν ζεκείν επαθήο γηα ηε ιαζξαία δηαθίλεζε κεηαλαζηψλ 

κε ζηφρν ηελ ζηελφηεξε επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία, ηνλ ζπληνληζκφ θαη 

ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε, αιιά θαη κε ηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ. Ζ Eurojust έρεη ζπγθξνηήζεη ζεκαηηθή νκάδα γηα 

ηελ ιαζξαία δηαθίλεζε κεηαλαζηψλ επηδηψθνληαο ηελ δηεχξπλζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εζληθψλ εηζαγγειέσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο. Αλάινγεο δξάζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί 

ζην πιαίζην ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απάηε αλαθνξηθά κε 

ηα έγγξαθα, ηνπο εηθνληθνχο γάκνπο θαη άιιεο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ εηζφδνπ θαη δηακνλήο. 

 

 

Γ΄  ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΚΑΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ
141

 

 

 Ζ απφθηεζε πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο πεξηνρέο δξάζεο 

ησλ εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο, γηα ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζηεο εθ κέξνπο ηεο ΔΔ., ηδηαίηεξα 

ζην ζαιάζζην ρψξν ηεο Μεζνγείνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Frontex θαη ε 

λέα επηρείξεζε EUNavFor ηεο ΚΠΑΑ ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηελ 

λενζπζηαζείζα θνηλή επηρεηξεζηαθή νκάδα ηεο Δπξσπφι «MARE», γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επηρεηξεζηαθή 

αμηνπνίεζή ηνπο. 
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 Οη παξαπάλσ δξάζεηο ζπλδπάδνληαη θαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζε ρψξεο θαίξηαο ζεκαζίαο, 

κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ Αμησκαηηθψλ πλδέζκσλ 

Μεηαλάζηεπζεο (ΑΜ), ην νπνίν ζα εληζρπζεί ζε ζηειερηαθφ δπλακηθφ 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ Δπξσπατθψλ Αμησκαηηθψλ πλδέζκσλ 

Μεηαλάζηεπζεο. 

 Ζ ΔΔ ζα πξέπεη λα βειηηψζεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πεξηνρψλ 

γχξσ απφ ηα ζχλνξα κε ζθνπφ ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ δηαθηλεηψλ 

θαη ηελ πξφιεςε ηεο παξάηππεο εμφδνπ κεηαλαζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο, 

κεηαμχ άιισλ, «εξγαιεία» Frontex, φπσο ην Eurosur. Ζ αμηνπνίεζε 

επίζεο, δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ κεηά θαη ηε ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ 

Frontex θαη ηνπ Γνξπθνξηθνχ Κέληξνπ ηεο ΔΔ Sat Cen, ζα βνεζήζεη 

ζεκαληηθά. Δπηπξφζζεηα, ε Δπξσπφι, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Frontex θαη 

ηελ Eurojust, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θνηλέο θηλεηέο νκάδεο γηα ηελ 

παξνρή, ζηα θξάηε πνπ βξίζθνληαη ζηελ «πξψηε γξακκή», 

επηρεηξεζηαθήο ππνζηήξημεο ζε επίπεδν πιεξνθνξηψλ. 

 Σν δηαδίθηπν απνηειεί έλα κέζν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαθηλεηέο 

γηα ηελ πξνζέιθπζε κεηαλαζηψλ. Ζ Eurojust ζα δηαδξακαηίζεη 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνθιήζεσλ αλαθνξηθά κε ηε 

ζπιινγή θαη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε έξεπλεο 

θαη δηψμεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιαζξαία δηαθίλεζε κεηαλαζηψλ, παξέρνληαο 

ηηο απαξαίηεηεο δηαζθαιίζεηο. 

 

 

Δ΄  ΠΡΟΛΖΦΖ  ΣΖ  ΛΑΘΡΑΗΑ  ΓΗΑΚΗΝΖΖ  ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ  

ΚΑΗ  ΒΟΖΘΔΗΑ  Δ  ΔΤΑΛΧΣΟΤ  ΜΔΣΑΝΑΣΔ
142

 

 

 εκαληηθφηεξν ξφιν γηα ηελ κείσζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επάισηεο νκάδεο 

αηφκσλ, φπσο ηα παηδηά, δηαδξακαηίδεη ε ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε, γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο 

κεηαλαζηψλ θαη ηεο παξάηππεο  κεηαλάζηεπζεο. ηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ απφ κεηαλάζηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη δηαθηλεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα κεηαδψζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο «ππεξεζίεο» πνπ παξέρνπλ. Καηά ζπλέπεηα είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηακνξθσζεί έλα ελεκεξσηηθφ πιαίζην επηρεηξεκάησλ πνπ 
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λα απνθαιχπηεη ηα ςεχδε ησλ δηαθηλεηψλ, κε ηελ βνήζεηα ησλ εληχπσλ 

θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ηφζν ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο, φζν 

θαη ζηηο ρψξεο δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ Δπηηξνπή έρεη 

δξνκνινγήζεη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ή 

δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηηο ελδηαθεξφκελεο 

ρψξεο, γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο. 

 Ζ ΔΔ ζ‟ απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο έρεη 

δξνκνινγήζεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

  α. χληαμε κέρξη ην 2017 ελφο εγρεηξηδίνπ πνπ αθνξά ηνπο 

νδεγνχο θαη ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο εκπνξηθψλ θαη αιηεπηηθψλ 

ζθαθψλ, γηα ηα κέηξα αζθαιείαο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ εθαξκφδνληαη 

γηα ηελ πξφιεςε ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ.  

  β. Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

ΔΔ πνπ αθνξά ηελ επηζηξνθή ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

αηφκσλ ησλ νπνίσλ ε αίηεζε αζχινπ έρεη απνξξηθζεί, κε παξάιιειε 

δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ αμηνπξεπνχο επηζηξνθήο. 

  γ. Σξνπνπνίεζε ηεο λνκηθήο βάζεο ηνπ Frontex, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν ξφινο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηξνθήο. 

  δ. Καηαρψξηζε φισλ ησλ απαγνξεχζεσλ εηζφδνπ ζην 

ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ έλγθελ (SIS), γηα ηελ απνηξνπή επαλεηζφδνπ 

παξάηππσλ κεηαλαζηψλ. 

  ε. χλαςε ζπκθσληψλ επαλεηζδνρήο κε ηηο θπξηφηεξεο 

ρψξεο θαηαγσγήο ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ. 

  ζη. Μείσζε ησλ θηλήηξσλ ηεο παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο 

θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ, κε ηε ιήςε απζηεξφηεξσλ 

κέηξσλ θαηά ηεο απαζρφιεζεο ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, ηε 

βειηίσζε ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ. 

 

 

Σ΄  ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΡΗΣΔ  ΥΧΡΔ
143

 

 

 Γηα λα αληηκεησπηζζνχλ ηα βαζχηεξα αίηηα ηεο παξάηππεο 

κεηαλάζηεπζεο ε ΔΔ απνδίδεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ζηελή ζπλεξγαζία 

κε ηηο ρψξεο θαηαγσγήο θαη δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ, ζηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηεο αηηκσξεζίαο κέζσ απνηειεζκαηηθψλ εξεπλψλ θαη δηψμεσλ, ζηελ 
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εληαηηθνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλφξσλ, θαζψο θαη ζηε λενιαία 

θαη ηελ απαζρφιεζε. 

 Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη απαξαίηεηε ε πιήξεο ρξήζε ησλ 

κεραληζκψλ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Αθξηθήο, ηεο 

Καξατβηθήο θαη ηνπ Δηξεληθνχ, ηεο ΔΔ θαη ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο 

Γεηηνλίαο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ΔΔ θαη Σνπξθίαο, 

πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θνηλή πξφθιεζε ηεο παξάηππεο 

κεηαλάζηεπζεο. 

 Ζ ΔΔ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα πξνζρσξήζνπλ 

ζηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο 

θαη ζην πξσηφθνιιν ησλ ΖΔ θαηά ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ 

απφ ηε γε, ηε ζάιαζζα θαη ηνλ αέξα.  

 Ζ Δπηηξνπή ζα παξέρεη, νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ζηήξημε ζε ηξίηεο 

ρψξεο, γηα ηε δηακφξθσζε εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηά 

ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ, πνιηηηθψλ θαηά ηεο δηαθζνξάο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ, 

θαζψο θαη γηα ηε ζπγθξφηεζε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

ησλ ζπλφξσλ (θνηλνί ζπλνξηαθνί έιεγρνη θαη πεξηπνιίεο ζηα ζχλνξα, 

αζθάιεηα δηαβαηεξίσλ, ηαπηνηήησλ θαη ινηπψλ ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ, 

θαζψο θαη αλίρλεπζε πιαζηψλ θαη παξαπνηεκέλσλ εγγξάθσλ). 

 

 

 3.9. Αλαδήηεζε Λύζεωλ ζην Πξόβιεκα ηωλ Μεηαλαζηεπηηθώλ 

Πηέζεωλ. 

 Σν δηαξθψο απμαλφκελν θιίκα αζηάζεηαο θαη απνζηαζεξνπνίεζεο 

ζε ρψξεο ηεο βφξεηαο Αθξηθήο (Αίγππηνο, Ληβχε) θαη ηεο κέζεο 

Αλαηνιήο (πξία, Ηξάθ), έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο εληείλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηε δηακφξθσζε κίαο απνηειεζκαηηθήο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, κε επίθεληξν ηελ αζθάιεηα θαη ην ζεβαζκφ 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
144

 

 Ζ Δπηηξνπή παξνπζίαζε ζηηο 14-9-2016 ζην ηξαζβνχξγν ζρέδην 

κε ην νπνίν ε ΔΔ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε, κέζσ 

ηεο αληαιιαγήο αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ εμσηεξηθψλ 
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ζπλφξσλ. Σα ζρεδηαδφκελα κέηξα, ηα νπνία ήδε βξίζθνληαη ελ κέξεη 

ζηελ θάζε ηεο πινπνίεζεο, πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαρεία επηρεηξεζηαθή 

ζπγθξφηεζε ηεο Δπξσπατθήο πλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο, ηελ 

επίζπεπζε ηεο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο εηζφδνπ – εμφδνπ ζηελ ΔΔ., 

ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ θαη αδεηνδνηεζεο γηα 

ηαμίδηα ζε ρψξεο ηεο ΔΔ, ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηαμηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ, ηελ απνηξνπή ηεο πιαζηνγξάθεζεο εγγξάθσλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Αληηηξνκνθξαηηθνχ Κέληξνπ ηεο Δπξσπφι.
145

 

 Δηδηθφηεξα, ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ εθδφζεθε ζηηο 

14-9-2016 πεξηιακβάλνληαη έλα ζχλνιν επηρεηξεζηαθά θαη πξαθηηθά 

κέηξα, κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ αζθάιεηα: 

 

 Δπξσπατθή πλνξηνθπιαθή θαη Αθηνθπιαθή:  Με βάζε ηνλ 

Frontex ε λέα ππεξεζία ζα δηαζθαιίζεη κία απνηειεζκαηηθφηεξε θνηλή 

δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ, παξέρνληαο επηρεηξεζηαθή 

ππνζηήξημε ζηα θξάηε κέιε, φηαλ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη. Εήηεκα άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε δηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

γηα λα κπνξέζεη ε ππεξεζία λα πξνζιάβεη πξφζζεην πξνζσπηθφ θαη λα 

εμνπιηζηεί κε ηα θαηάιιεια πιηθνηερληθά κέζα.
146

 

 Δλσζηαθφ ζχζηεκα εηζφδνπ – εμφδνπ: Σν ελσζηαθφ ζχζηεκα 

εηζφδνπ – εμφδνπ (EES) πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ζηηο 6 

Απξηιίνπ 2016,  καδί κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θψδηθα ζπλφξσλ ηνπ 

έλγθελ, απνζθνπεί ζηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ 

ΔΔ, ελψ ζα ζπκβάιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, θαζψο θαη ζηελ δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο 

εζσηεξηθήο αζθάιεηαο. Σν ζχζηεκα ζα ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο, φπσο 

είλαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ηα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, ηα βηνκεηξηθά 

ζηνηρεία θαη ζα ηεξεί αξρεία εηζφδσλ θαη εμφδσλ ζηα ζεκεία δηέιεπζεο. 

Σν ζχζηεκα, επίζεο, ζα εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ 

γηα ηνπο νπνίνπο εγθξίλεηαη ε παξακνλή ηνπο εληφο ηνπ ρψξνπ έλγθελ 
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(έσο θαη 90 εκέξεο). Ζ πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο ζα 

αξρίζεη ζηηο αξρέο ηνπ 2020, κεηά απφ ηξία έηε αλάπηπμεο.
147

 

 Σνλ Απξίιην 2016 κε πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο 

δξνκνινγήζεθε ε ηδέα λνκνζέηεζεο ελφο Δπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο 

πιεξνθνξηψλ θαη αδεηνδφηεζεο γηα ηαμίδηα (ETIAS). Σν ζχζηεκα απηφ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηπξφζζεηνπ ειέγρνπ γηα ηαμηδηψηεο πνπ δελ 

ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία ζεψξεζεο. Σν ETIAS ζα θαζνξίδεη ηελ 

«επηιεμηκφηεηα» ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ απαιιάζζνληαη απφ 

ηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηαμίδηα 

ζην ρψξν έλγθελ θαη αλ ην ηαμίδη απηφ εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ 

αζθάιεηα ή ηε κεηαλάζηεπζε. Οη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

ηαμηδηψηεο ζα ζπιιέγνληαη πξηλ απφ ην ηαμίδη ηνπο.
148

 

 Δλίζρπζε ηεο Δπξσπφι:  Ζ Τπεξεζία απηή ζπκβάιιεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξρψλ αζθαιείαο ησλ θξαηψλ 

κειψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Αληηηξνκνθξαηηθνχ Κέληξνπ (ECTC), ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κέληξνπ θαηά ηεο Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο Μεηαλαζηψλ θαη 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηα εγθιήκαηα ζηνλ θπβεξλνρψξν. Ζ 

Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπφι γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζηνπο ηνκείο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηεο 

παξάλνκεο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζηνλ 

θπβεξλνρψξν, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ.
149

 

 Ζ αζθάιεηα ησλ ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ελφο πξνζψπνπ γηα λα απνθεπρζνχλ 

θαηαρξήζεηο θαη απεηιέο ζην δήηεκα ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, ιφγσ 

ηεο δπλαηφηεηαο πιαζηνγξάθεζεο νξηζκέλσλ εγγξάθσλ. (δειηία 

δηακνλήο, έγγξαθα ηαπηφηεηαο, πξνζσξηλά ηαμηδησηηθά έγγξαθα)
150

. 

 Δπηζηξνθή θαη επαλεηζδνρή παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ: Μία 

απνηειεζκαηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ 

επηζηξνθή ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο αηφκσλ πνπ δελ δηθαηνχληαη λα 

δηακέλνπλ ζηελ ΔΔ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ε ΔΔ: 

α)δηαπξαγκαηεχεηαη θαη ζπλάπηεη ζπκθσλίεο επαλεηζδνρήο κε ηξίηεο 

ρψξεο, β)επεμεξγάδεηαη δειηία επηζηξνθήο θαη επαλεηζδνρήο γηα 
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ζπγθεθξηκέλεο ηξίηεο ρψξεο, γ)θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα λα 

πξνζδηνξίζεη πνηεο ρψξεο πξνέιεπζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αζθαιείο 

γηα ηνπο κεηαλάζηεο.
151

 

 Μεγαιχηεξε εζσηεξηθή αιιειεγγχε θαη ππεπζπλφηεηα: Ζ 

ζπλερηδφκελε αχμεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ κέζσ ηεο Μεζνγείνπ 

θάλεη απαξαίηεηε ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πςειή κεηαλαζηεπηηθή πίεζε. Σν έηνο 2016 ην 

πκβνχιην έιαβε ηελ απφθαζε κεηεγθαηάζηαζεο 160.000 αηφκσλ, πνπ 

ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία ζε άιια 

θξάηε κέιε. Δπίζεο, ε ΔΔ έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί γηα λα βνεζήζεη ηα 

θξάηε κέιε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

αλζξσπηζηηθή ζηήξημε θαη θαηαγξαθή ησλ κεηαλαζηψλ, κε ηελ 

δεκηνπξγία δνκψλ (hotspots) ζηα θξάηε «πξψηεο γξακκήο».
152
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 Τ Μ Π Δ Ρ Α  Μ Α Σ Α 

 

 Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα δηεζλέο θαηλφκελν θαζεκεξηλφ 

θαη ζπλερέο, ζπλπθαζκέλν κε ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. Άλζξσπνη 

απνθαζίδνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο, είηε ιφγσ ηεο 

επηθξαηνχζαο θνηλσληθήο ή νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, είηε επεηδή είλαη 

ζχκαηα πνιηηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη δηψμεσλ, είηε 

επεηδή αθξαία θπζηθά θαη θαηξηθά θαηλφκελα θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ 

αζθαιή επηβίσζή ηνπο. Δίλαη εχινγν, επνκέλσο, φηη ην θαηλφκελν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζα ζπλερίζεη, φρη κφλν λα πθίζηαηαη, αιιά θαη λα 

εληζρχεηαη ζηα επφκελα ρξφληα, ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ην πηεζηηθφ δήηεκα ηεο 

δηαρείξηζεο κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ, λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. 

 ηηο ΖΠΑ, νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο απφ κνπζνπικάλνπο 

θνληακεληαιηζηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθινγή ηνπ Νηφλαιη Σξάκπ ζηε 

ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ, απνηέιεζαλ ηελ βαζηθή αηηία αιιαγήο ηεο 

ακεξηθαληθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

πξνζηαηεπηηζκνχ θαη ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο, κε 

ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηαλάζηεπζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν 

λενεθιεγήο Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ εμήγγεηιε ηελ θαηαζθεπή ηνίρνπο θαηά 

κήθνο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπ κε ην Μεμηθφ. Χο ηδηαίηεξα 

αλεζπρεηηθφ γεγνλφο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ν βνκβαξδηζκφο κε 

ππξαχινπο Σφκαρνθ απφ ην πνιεκηθφ λαπηηθφ ησλ ΖΠΑ ηνλ Απξίιην ηνπ 

2017, ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαζεζηψηνο Άζζαλη ζηε πξία 

θαη ησλ αθξαίσλ Μνπζνπικάλσλ Σαιηκπάλ ζην Αθγαληζηάλ. Ζ 

επηζεηηθή απηή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεηηθή ζηάζε 

πνπ ηήξεζαλ ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Δπξψπεο, είλαη πηζαλφλ λα 

ππξνδνηήζεη λέν θχκα πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πξνο ηηο 

ρψξεο ηηο Δπξψπεο, αιιά θαη ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ. 

 ηελ Δπξψπε, κία απφ ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηηο κέξεο καο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο, κε ζηφρν λα νρπξσζεί απ‟ απηή ηελ απεηιή αζθάιεηαο, 

αιιά θαη απφ «ζχκθπηνπο θηλδχλνπο», φπσο ε ιαζξαία δηαθίλεζε 

κεηαλαζηψλ, ην εκπφξην φπισλ θαη ε ηξνκνθξαηία. Ζ επξσπατθή 

ζηξαηεγηθή, απφ ηηο απαξρέο ηεο δηακφξθσζήο ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ 
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ηε ιήςε ακπληηθψλ θαη απνηξεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αλαραίηηζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ. ην πιαίζην απηφ ε ΔΔ επηδηψθνληαο ηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ησλ εμσηεξηθψλ ηεο ζπλφξσλ, ελίζρπζε ηελ 

παξνπζία ηνπ Frontex ζηα ζαιάζζηα ζχλνξα ηεο Μεζνγείνπ, κε ηηο 

θνηλέο επηρεηξήζεηο «Πνζεηδψλ» θαη «Σξίησλ»
153

. Καηλνχξγην κέηξν 

πξνζηαζίαο απνηειεί δεκηνπξγία ησλ Οκάδσλ Τπνζηήξημεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο Μεηαλάζηεπζεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε ζεκεία φπνπ ε 

κεηαλαζηεπηηθή εηζξνή μεπεξλά ηα φξηα εζληθήο δηαρείξηζεο θαη 

ζπγθξνηνχληαη απφ πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΔ. (Frontex, 

Eurosur, EASO, Europol).  Δπηπιένλ, ε ζπγθξφηεζε ηεο Δπξσπατθήο 

πλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο ζε κφληκε βάζε, αλακέλεηαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θχιαμε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ 

ηεο Έλσζεο.    Ζ ΔΔ, επίζεο δηθαηνιφγεζε ηελ πξάμε νξηζκέλσλ θξαηψλ 

κειψλ γηα επαλαθνξά ησλ ειέγρσλ ζηα εζσηεξηθά ηνπο ζχλνξα, σο έλα 

έθηαθην θαη πξνζσξηλφ κέηξν, ην νπνίν, φκσο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηνπο θαλφλεο ηνπ έλγθελ
154

. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε Δπξψπε απνδίδεη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 

πνπ αληηηίζεληαη ζην Δπξσπατθφ θεθηεκέλν, ην νπνίν απεηιείηαη απφ ηελ 

ελίζρπζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. 

 Γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ αηηηψλ ηεο, ε ΔΔ απνδίδεη βαξχλνπζα ζεκαζία θαη 

ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ ζρέζεσλ κε 

ηξίηεο ρψξεο, ηδηαίηεξα κε ηηο γεηηνληθέο, πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο θξίζεο ζηελ πξία, αιιά θαη ζηελ απνθαηάζηαζε 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ην θαζεζηψο ηεο πξίαο κε ζθνπφ λα βξεζεί 

ιχζε γηα ηελ θξίζε. Ηδηαίηεξε δηπισκαηηθή πίεζε αζθείηαη ζηελ Σνπξθία 

κε ηελ νπνία ην Ννέκβξην ηνπ 2015 ππνγξάθεθε ζπκθσλία γηα 

ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ ξνψλ πνπ ζπλνδεχεηαη κε νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε πεξίπνπ ηξηψλ δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα θάιπςε 

αλζξσπηζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηά ηεο.
155
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 Οη γεσπνιηηηθέο δειαδή, εμειίμεηο θαη ηα 

αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, έρνπλ νδεγήζεη ηελ ΔΔ ζε κία δηαξθή αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο θαη ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ηεο ζπλφξσλ κε 

ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο, 

ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επαλαπξνψζεζε ζηηο παηξίδεο ηνπο ησλ 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, ηελ πξφιεςε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο, 

θαζψο θαη ηελ απνηξνπή ησλ αηπρεκάησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ 

ζηε ζάιαζζα. Θα πξέπεη δε λα ζεκεησζεί πσο ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη 

νη δξάζεηο ηεο Έλσζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηήξεζε ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ζπλερψο εμειίζζνληαη θαη επεθηείλνληαη κε ζθνπφ 

λα αληηκεησπηζηνχλ νη λέεο πξνθιήζεηο.
156

 

 Σα ψκαηα Αζθαιείαο (Αζηπλνκία, Ληκεληθφ, Αθηνθπιαθή) 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη 

πξνζθπγηθψλ ξνψλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, ζε 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Frontex, Δπξσπατθή πλνξηνθπιαθή, Αθηνθπιαθή, Δπξσπφι, 

Eurojust, Eurosur). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηε ρψξα καο ην 

εκπιεθφκελν κε ην κεηαλαζηεπηηθφ – πξνζθπγηθφ δήηεκα πξνζσπηθφ, 

έρεη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηνπο ηνκείο ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπλφξσλ, 

ηεο δίσμεο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο. Ηδηαίηεξε είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο 

θαη ηεο Αθηνθπιαθήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζαιάζζησλ ζπλφξσλ 

πξαγκαηνπνηψληαο πεξηπνιίεο ζε 24σξε βάζε κε ηα δηαζέζηκα πισηά 

θαη ελαέξηα κέζα, θαζψο θαη ζηελ αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηεο θξίζεο κε 

ηε δηάζσζε ρηιηάδσλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηε ζάιαζζα ηνπ 

Αηγαίνπ. Σν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ψκαηα 

Αζθαιείαο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο είλαη ε πιεκκειήο 

ζπληήξεζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ (ζθάθε, ειηθφπηεξα) θαη ε έιιεηςε 

ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ θαη πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ. Τπνρξέσζε, 

επνκέλσο, ηεο Πνιηηείαο είλαη λα δηαζέζεη άκεζα ηνπο απαηηνχκελνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο, γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο αλαβάζκηζε. 

 Οη Έλνπιεο Γπλάκεηο έρνπλ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ηε 

δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ, ρεξζαίσλ, 
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ζαιάζζησλ θαη ελαέξησλ, θαζψο δηαζέηνπλ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη 

ηνλ θαηάιιειν πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ.
157

   ην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ δελ είλαη ζεζκηθά 

εθηθηή θπξίσο επεηδή ε Έλσζε δελ απνηειεί εληαίν Κξάηνο. Ζ ρψξα καο 

αληηκεησπίδεη κία δπζαλάινγε κε ηηο δπλαηφηεηέο ηεο εηζξνή παξάλνκσλ 

κεηαλαζηξψλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη εχινγνο ν πξνβιεκαηηζκφο γηα 

ελδερφκελε εκπινθή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Δηδηθφηεξα, ε αλάιεςε 

απφ ηνλ ηξαηφ Ξεξάο θαη ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ ηνπ έξγνπ ηεο 

επηηήξεζεο ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ ζπλφξσλ, πνπ απνηεινχλ θαη 

εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ, είλαη βέβαην φηη ζα εκπνδίζεη ηηο θηλήζεηο ησλ 

δηαθηλεηψλ θαη ζα ηνπο ζηεξήζεη απφ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο 

ςπρνινγηθήο ή ζσκαηηθήο βίαο ζε βάξνο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

πξνζθχγσλ.  Καηά ζπλέπεηα, ε αλάιεςε εθ κέξνπο ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ 

ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη 

πξνζθπγηθήο θξίζεο, είλαη κία ππφζεζε εξγαζίαο αξθεηά πνιχπινθε. ε 

θάζε πεξίπησζε φκσο, εθηφο απφ ηελ επηθνπξηθή ζπκβνιή ησλ Δλφπισλ 

δπλάκεσλ, ε ελδερφκελε αλάιεςε θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο επζχλεο, δελ 

ζα πξέπεη λα απνβεί ζε βάξνο ηεο θχξηαο απνζηνιήο ηνπο, πνπ είλαη ε 

πξνάζπηζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο θαη εζληθήο αλεμαξηεζίαο ηεο 

ρψξαο. 

 Δλ θαηαθιείδη, ε δηεζλήο κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο 

επηζεηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ αλαραίηηζε ησλ εηζξνψλ παξάλνκσλ 

κεηαλαζηψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο. 

Παξφια απηά, φκσο, ζην πιαίζην ηεο ΔΔ ην ζχζηεκα θαηά ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, φπσο απνδεηθλχεηαη ζηηο κέξεο καο, δελ 

ζηάζεθε ηθαλφ λα πεξηνξίζεη, αιιά θαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή θαη πξνζθπγηθή θξίζε, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ. Δπνκέλσο, εάλ πξαγκαηηθά ε ΔΔ επηζπκεί λα αλαπηχμεη 

έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζα πξέπεη 

λα εθαξκφζεη κία λέα ζηξαηεγηθή, πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ηεο αιιειεγγχεο αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε. 
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