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ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Το αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση των πρόσφατων τάσεων σχετικά με τη 

μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η καταγραφή και η συγκριτική αξιολόγηση των 

μεταναστευτικών πολιτικών που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται τις τελευταίες δεκαετίες στην 

Ευρώπη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση της Ελλάδας και της Ιταλίας ως πρόσφατες 

χώρες υποδοχής μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων. Η μελέτη επικεντρώνεται στις σύγχρονες 

τάσεις των μεταναστευτικών πολιτικών στα πλαίσια των κοινωνικών αλλά και των ευρύτερων 

πολιτικών, στις προσπάθειες σύγκλισης που γίνονται μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη διαμόρφωση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής και στα εμπόδια που 

συναντώνται λόγω των διαφορετικών πολιτικών και εθνικών παραδόσεων των κρατών. Στο 

κεφάλαιο αυτό της εισαγωγής, θα προσεγγίσουμε πρώτα ερμηνευτικά το φαινόμενο της σύγχρονης 

μετανάστευσης και των μεταναστών και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις μεταναστευτικές 

πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Μετανάστευση είναι η μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου, μιας 

ομάδας ή ενός κοινωνικού συνόλου. Ως συνεχής ροή προσώπων από και προς μία περιοχή, η 

μετανάστευση είναι μία από τις τρεις βασικές δημογραφικές διαδικασίες. Είναι η διαδικασία εκείνη

που συνεπάγεται τη μηχανική ή τεχνική ανανέωση και φθορά ενός πληθυσμού (Μουσούρου 1991: 

238). Αυτός ο αρχικός γενικός ορισμός επιδέχεται διαφοροποιήσεις που είναι πολύ χρήσιμες για την

παρούσα μελέτη. Ειδικότερα, με τον όρο “σύγχρονη μετανάστευση” αναφερόμαστε σε εκείνη τη 

μεταβολή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού συνόλου που παρατηρείται στα 

πλαίσια της σύγχρονης βιομηχανικής εποχής (Μουσούρου 1991: 16). Από τους δύο αυτούς 

ορισμούς θα πρέπει να παραμείνουμε σε κάποια βασικά στοιχεία: Η “σύγχρονη” μετανάστευση 

διακρίνεται από την “παραδοσιακή” επειδή εντοπίζεται με το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου και την ανάπτυξη της βιομηχανικής περιόδου. Αναφέρεται κατά κύριο λόγο στη 

μετακίνηση πληθυσμών με κύριο τόπο προορισμού την Ευρώπη, ενώ η παραδοσιακή 

μετανάστευση αναφέρεται κυρίως στην υπερπόντια μετανάστευση του τέλους του 19ου και της 

αρχής του 20ου αιώνα. Στους παραπάνω ορισμούς θα πρέπει να προστεθεί ο βασικός στόχος αυτής 

της μεταβολής ή μετακίνησης που είναι κυρίως ο οικονομικός. Νεωτερική μετανάστευση είναι 

λοιπόν, η σύγχρονη μετανάστευση που δεν γίνεται για λόγους πολιτικούς (όπως π.χ. οι ανταλλαγές 

πληθυσμών και τα προσφυγικά ρεύματα) αλλά οικονομικούς (Λ. Μουσούρου 1991: 17). Με την 

προσθήκη αυτή προβαίνουμε αυτόματα στη διάκριση μεταξύ οικονομικού μετανάστη (ή απλά 

μετανάστη) και πρόσφυγα (πολιτικού πρόσφυγα). Με άλλα λόγια, όταν αναφερόμαστε στον όρο 

“μετανάστης” εννοούμε εκείνο το μέλος μιας κοινωνίας που εγκαταλείπει εκούσια τη χώρα του για 

να εγκατασταθεί προσωρινά ή μόνιμα σε μία άλλη χώρα, συνήθως περισσότερο αναπτυγμένη 
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οικονομικά, με στόχο την αναζήτηση εργασίας. Αντίθετα, όταν αναφερόμαστε στον όρο 

“πρόσφυγας” εννοούμε εκείνο το μέλος μιας κοινωνίας που λόγω διαφορετικών πολιτικών 

πεποιθήσεων, διώξεων και σοβαρών καταστρατηγήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

εγκαταλείπει ακούσια τη χώρα του για να αναζητήσει άσυλο στους κόλπους μιας άλλης κοινωνίας 

που δεν αντιμετωπίζει κατά κανόνα αυτά τα προβλήματα. Ο “πολιτικός πρόσφυγας” 

χαρακτηρίζεται από ειδικό καθεστώς που καθορίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και ο 

χαρακτηρισμός ενός ατόμου ως πρόσφυγα επισείει μία σειρά από συγκεκριμένα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις. Αυτό που μπορεί εύλογα κανείς να παρατηρήσει είναι ότι εάν και οι ορισμοί και οι 

προσεγγίσεις είναι πολύ διαφορετικοί/ες για τις δύο κατηγορίες, συχνά οι μετανάστες και οι 

πρόσφυγες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα ως προς την εγκατάσταση τους στη χώρα υποδοχής 

και συνεπώς, ως προς τις διαδικασίες ένταξης και ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία της χώρας 

υποδοχής. (Μουσούρου 1991) Με άλλα λόγια, εάν και αποτελούν δύο διαφορετικές νομικές και 

πολιτικές κατηγορίες πληθυσμών, στο κοινωνικό επίπεδο προκαλούν κοινές κοινωνικές 

αναπαραστάσεις, οι ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους 

αντιμετωπίζουν ως μία κοινωνική ομάδα, αλλά και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν ως κύριο πρόβλημα από 

κοινού την κοινωνική τους ένταξη ή ενσωμάτωση σε μία δεδομένη και συγκεκριμένη κοινωνία. 

Στην ελληνική νομοθεσία υπάρχει διάκριση των υποστάσεων του αλλογενή ανάμεσα σε αλλογενή 

αλλοδαπό, ο οποίος δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια και η νομική του κατάσταση διέπεται από το 

Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών και σε ομογενή αλλοδαπό που έχει την ελληνική ιθαγένεια και 

εμπίπτει στις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.(Έμκε-Πουλοπούλου 2007:51)

Οι μεταναστεύσεις διακρίνονται σε κατηγορίες μετανάστευσης ανάλογα με το κριτήριο της 

διάκρισης τους. Σύμφωνα με το σημαντικότερο ίσως κριτήριο, η μετανάστευση διακρίνεται 

ανάλογα με το εάν πραγματοποιείται στα γεωγραφικά όρια της εθνικής επικράτειας, οπότε έχουμε 

τη λεγόμενη “εσωτερική μετανάστευση” και με το εάν πραγματοποιείται στο διεθνή χώρο οπότε 

έχουμε την “εξωτερική μετανάστευση”. Τέλος, σύμφωνα με το εάν είναι καταγεγραμμένη η 

μετανάστευση από τις επίσημες αρχές ή όχι διακρίνεται σε νόμιμη και παράνομη (ή 

λαθρομετανάστευση). Ως χώρες αποστολής θεωρούμε τις χώρες που εξάγουν εργατικό δυναμικό 

και αποστέλλουν μετανάστες σε άλλες χώρες. Ως χώρες υποδοχής μεταναστών θεωρούνται οι 

χώρες που δέχονται το αντίστοιχο εργατικό δυναμικό. Αν και όλες οι χώρες της Ε.Ε είναι πλέον 

χώρες υποδοχής μεταναστών, οι διαφορές που παρατηρούνται σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές,

το μεταναστευτικό απόθεμα καθώς και την εθνικότητα και την ιθαγένεια των μεταναστών είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές. (Έμκε-Πουλοπούλου 2007) Για το λόγο αυτό στις χώρες υποδοχής είναι 

απαραίτητος ένας διαχωρισμός μεταξύ των μεταναστευτικών ροών και του αποθέματος. Στην 

περίπτωση των ροών διαχωρίζεται η μεταναστευτική εισροή από τη μεταναστευτική εκροή και 
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επομένως την καθαρή μετανάστευση. Οι μετανάστες μπορεί να είναι ξένης ιθαγένειας (αλλοδαποί),

ξένης ιθαγένειας αλλά εθνικότητας του κράτους στο οποίο εισέρχονται ή διαμένουν (π.χ. η 

περίπτωση των παλιννοστούντων ομογενών στην Ελλάδα). Επίσης μπορεί να έχουν την ιθαγένεια 

της χώρας υποδοχής και να επιστρέφουν σε αυτήν (παλιννοστούντες) ή να στερούνται ιθαγένειας

(ανιθαγενείς). (Μουσούρου 1991)

Σε ό,τι αφορά στον πληθυσμό που βρίσκεται στη χώρα υποδοχής και δεν έχει μεταναστεύσει, 

χρησιμοποιούνται οι όροι γηγενείς ή ημεδαποί (αυτοί που έχουν περισσότερες από μία ιθαγένεια 

μεταξύ των οποίων και την ιθαγένεια της χώρας στην οποία διαμένουν). Επιπλέον υπάρχει διαφορά

μεταξύ των όρων μετανάστης και αλλοδαπός αφού όπως αναφέρθηκε παραπάνω κάποιος μπορεί να

είναι μετανάστης χωρίς να είναι αλλοδαπός (παλιννοστούντες ή άτομα που αποκτούν την ιθαγένεια 

στη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα υποδοχής) ή να είναι αλλοδαπός χωρίς να είναι 

μετανάστης (π.χ. παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί στη χώρα υποδοχής χωρίς να έχουν 

αποκτήσει την αντίστοιχη ιθαγένεια). Τέλος, ειδικά στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

γίνεται μια διάκριση μεταξύ των μεταναστών-αλλοδαπών που είναι πολίτες μιας άλλης χώρας της 

Ε.Ε και σε αυτούς που είναι πολίτες τρίτων χωρών. (Έμκε-Πουλοπούλου 2007) Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση ήταν πάντα πόλος έλξης εκατομμυρίων μεταναστών. Οι περισσότεροι από αυτούς έρχονται 

νόμιμα, ορισμένοι όμως όχι. Η μετανάστευση αποτελεί και ευκαιρία και πρόκληση για την 

Ευρώπη. Οι νόμιμοι μετανάστες είναι απαραίτητοι για να καλύψουν τις ελλείψεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε εργατικό δυναμικό διότι ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γηράσκει και το 

ποσοστό γεννήσεων μειώνεται. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναχαιτίσει την παράνομη 

μετανάστευση και να συνεργαστεί με άλλες χώρες για να ρυθμίσει την εκούσια επιτροπή των 

παράνομων μεταναστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης καθήκον να προστατεύει αυτούς που 

πράγματι ζητούν άσυλο για να διαφύγουν το διωγμό ή την σοβαρή κακοποίηση. Στόχος των 

Ευρωπαίων ηγετών είναι να χαράξουν μια κοινή στρατηγική, να βοηθήσουν κάθε χώρα να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Γι' αυτό έχουν 

εγκρίνει ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Η σωστή διαχείριση των 

μεταναστευτικών ρευμάτων συνεπάγεται την εξασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης των υπηκόων 

τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στα κράτη μέλη, την ενίσχυση των μέτρων για τη 

καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και την προώθηση στενή συνεργασίας με τις τρίτες 

χώρες σε όλους του τομείς. Γι' αυτό τον λόγο η ΕΕ υποστηρίζει τις εθνικές και τοπικές πολιτικές 

στον τομέα του συντονισμού, της ανταλλαγής γνώσεων και της χρηματοδότησης. (Φραγκούλης 

2011) Στόχος της είναι η ανάπτυξη ενός ενιαίου επιπέδου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τους 

νόμιμους μετανάστες, ισάξιο με αυτό που απολαμβάνουν οι ευρωπαίοι πολίτες. 

(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.3.html 

ημ.προβολής 26/10/2017)                                     3.
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I. IΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΣΥΛΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.

1.    Η κοινοτικοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής.

Μεταναστευτική πολιτική είναι όλο το φάσμα των πολιτικών και ενεργειών που αφορούν τόσο την 

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

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

υποδοχής. Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική στα ζητήματα προσφύγων και ασύλου, από τη 

δεκαετία του 1980 στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η πολιτική περί ασύλου 

αντιμετωπίστηκε σε ένα εξειδικευμένο τμήμα της μεταναστευτικής πολιτικής. 

(https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_el ημ.προβολής 26/10/2017)

Η ιστορία της μεταπολιτικής μετανάστευσης στην Ευρώπη διακρίνεται σε τέσσερις διαφορετικές 

περιόδους. Η πρώτη είναι η περίοδος 1945-1960 η οποία συνδέεται με την ανοικοδόμηση των 

χωρών μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι η περίοδος του αποαποικισμού όπου κύρια αίτια 

της μετανάστευσης ήταν η μετακίνηση του πληθυσμού εξαιτίας του τέλους του πολέμου και η 

επιστροφή των αποίκων και του εργατικού δυναμικού από τις αποικίες. Η αποικιακή παράδοση των

δυτικοευρωπαϊκών χωρών αυτή την εποχή παίζει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη ζήτησης εργατικού 

δυναμικού. Η δεύτερη περίοδος ξεκινά από το 1955 και τελειώνει το 1973 όπου εμφανίζεται το 

φαινόμενο της ενδοευρωπαϊκής μετανάστευσης όπου ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού του 

Ευρωπαϊκού Νότου μεταναστεύει προς την Ηπειρωτική Ευρώπη και άλλες Βόρειες χώρες. Η τρίτη 

περίοδος ξεκινά μετά την πετρελαϊκή κρίση, από το 1974 μέχρι το 1988, λίγο πριν την κατάρρευση 

των καθεστώτων του Υπαρκτού Σοσιαλισμού. Η τελευταία περίοδος ξεκινά από το 1989 και 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα ενώ χαρακτηρίζεται από τη μετακίνηση πληθυσμών απο την Ανατολική 

προς τη Δυτική Ευρώπη και τη μετατροπή των Νοτιοευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες ανήκει και η 

Ελλάδα, από χώρες αποστολής σε χώρες υποδοχής μεταναστών. (Μ Μουσούρου, 1991)

Όταν ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1957, αντικείμενο του ενδιαφέροντος των 

κρατών μελών υπήρξε η οικονομική ενοποίηση, συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν της 

μετανάστευσης των πολιτών της Κοινότητας, με σκοπό την αναζήτηση εργασίας, όχι όμως και της 

μετανάστευσης των υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία θεωρούνταν ότι ανήκε στον πυρήνα της 

εθνικής κυριαρχίας. Οι κύριες συνθήκες της περιόδου αυτής υπήρξαν η Σύμβαση του Δουβλίνου 

(15.6.1990), περί καθορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής 

ασύλου η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη της Κοινότητας και η Συνθήκη του 

Σένγκεν (19.6.1990), και οι δύο πράξεις του δημόσιου διεθνούς δικαίου, εκτός των πλαισίων της 

νομοθετικής διαδικασίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άρα υποκείμενες σε προηγούμενη 
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επικύρωση από τα κράτη μέλη.

Αυτή η στάση απέναντι στη μετανάστευση των υπηκόων τρίτων χωρών άλλαξε τη δεκαετία του 

1980, όταν το θέμα άρχισε να εμφανίζεται στην ημερήσια διάταξη των αρμόδιων υπουργίων σε 

αυτό το στάδιο, ακόμα έξω από τα όρια των θεσμών και τις διαδικασίες της Κοινότητας. Ωστόσο, η

εγκαθίδρυση της κοινής αγοράς που απαιτεί την ελεύθερη κυκλοφορία όχι μόνο αγαθών, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων αλλά και προσώπων-συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμένοντων 

υπηκόων τρίτων χωρών- κατέδειξε την ανάγκη για την ανάπτυξη κοινών πολιτικών και ενός 

συνεπούς συστήματος στον τομέα της μετανάστευσης. 

Η δεκαετία του 1980 αποτέλεσε δεκαετία αλλαγών όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για ολόκληρο 

τον κόσμο. Η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η 

επακόλουθη αναδιάρθρωση των κρατών αυτών, σε συνδιασμό με την καθιέρωση των επιταγών της 

παγκοσμιοποίησης και της εξέλιξης της τεχνολογίας έφεραν τους ευρωπαίους αντιμέτωπους με 

μεγάλα πολιτικά προβλήματα. Υπό την πίεση των πολιτικών εξελίξεων και των μεταναστευτικών 

ροών, οι ευρωπαίοι προχώρησαν στην εμβάθυνση της ενοποιητικής διαδικασίας.Τα πρώτα βήματα 

προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έλαβαν χώρα με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986. Στην 

προηγηθείσα Συνθήκη της Ρώμης (1957) γινόταν λόγος μόνο για ζητήματα εσωτερικής 

μετακίνησης προσώπων, κενό που επιχειρεί να καλύψει η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη υπό τις 

επιταγές της Κοινής Αγοράς. Ο όρος Κοινή Αγορά προέβλεπε τη δημιουργία ενός κοινοτικού χώρου

εντός του οποίου θα ήταν εφικτή η ελεύθερη μετακίνηση προσώπων, υπηρεσιών, εμπορευμάτων 

και κεφαλαίων. Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

λειτουργία της Κοινής Αγοράς, κατέστη επαρκής για να ληφθούν οι πρώτες αποφάσεις και για την 

ανάγκη χάραξης κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. Έτσι, ιδρύθηκε μια Ομάδα Μετανάστευσης 

(1986) και μια Ομάδα Εθνικών Συντονιστών σε θέματα μετανάστευσης (1988). (Τζωρτζοπούλου-

Κοτζαμάνη 2008)

Παράλληλα, τη περίοδο εκείνη ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη Συνθήκη Σένγκεν, οι 

διατάξεις της οποίας ρυθμίζουν μέχρι και στις μέρες μας βασικές πτυχές της μεταναστευτικής 

πολιτικής. Η Συνθήκη Σένγκεν υπεγράφη το 1985 στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για μια εξω-

κοινοτική πρωτοβουλία πέντε κρατών μελών της Ένωσης (Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και

Λουξεμβούργο) για μια σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα. Προέβλεπε την 

αστυνομική και δικαστική συνεργασία καθώς και την ελεύθερη μετακίνηση των υπηκόων των 

πέντε αυτών κρατών. Στο πρώτο αυτό στάδιο η συνθήκη ήταν διακυβερνητικού χαρακτήρα και 

δέσμευε μόνο τα συμβαλλόμενα μέρη ενώ ένα χρόνο αργότερα συμπληρώθηκε από τη Σύμβαση 

Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν. Η τελευταία τέθηκε σε εφαρμογή το 1995 δημιουργώντας τη 

Ζώνη Σένγκεν και ενσωματώθηκε στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συνθήκη του 
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Άμστερνταμ (1997) . (Τζωρτζοπούλου-Κοτζαμάνη 2008:11-13)

Το κοινοτικό ενδιαφέρον ωστόσο για τη μετανάστευση αποτυπώνεται για πρώτη φορά σε 

Ανακοίνωση της Επιτροπής το 1991, στην οποία γίνεται αναφορά στην ανάγκη ατιμετώπισης από 

τα κράτη μέλη της μεταναστευτικής πίεσης στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και στην 

ενίσχυση των πολιτικών ένταξης των νόμιμων μεταναστών. Η Επιτροπή έκρινε τότε ότι παράλληλα

με τα μέτρα συγκράτησης της μεταναστευτικής πίεσης προς τα κράτη μέλη θα έπρεπε να 

αναπτυχθεί μια πολιτική συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης ώστε να διασφαλίζονται τα 

δικαιώματα των μεταναστών αλλά και να διευκολύνεται ο επαναπατρισμός και η επανένταξη των 

εργαζομένων. Παράλληλα, η Επιτροπή εστίαζε το ενδιαφέρον της στη χάραξη πολιτικών για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τη λήψη μέτρων σχετικά με την 

οικογενειακή επανένωση και την απορρόφηση των μεταναστών από την αγορά εργασίας.

Ένα χρόνο αργότερα, η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπεγράφη στο 

Μάαστριχτ και τέθηκε σε ισχύ 1 Νοεμβρίου του 1993, αντιμετωπίζει τη μεταναστευκή πολιτική ως 

θέμα κοινού ενδιαφέροντος (αρθ.Κ1 ΣυνθΕΕ) χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σε μια κοινή πολιτική 

των κρατών μελών της ΕΕ. Το κοινό ενδιαφέρον επικεντρωνόταν στις προϋποθέσεις εισόδου, 

διαμονής και κυκλοφορίας των υπηκόων τρίτων χωρών, στην καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης και στις προϋποθέσεις οικογενειακής επανένωσης και πρόσβασης στην 

απασχόληση των υπηκόων τρίτων χωρών. (Στάγκου-Σαχπεκίδου 2000:28)

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα μετονομάστηκε σε “Ευρωπαϊκή Κοινότητα” και στηρίχθηκε 

σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας (κοινοτικός πυλώνας) αποτελείται από τρεις Ευρωπαϊκές 

Κοινότητες, ενώ οι άλλοι δύο αποτελούν θεσμούς διακυβερνητικής συνεργασίας. Με το δεύτερο 

πυλώνα, που αφορά στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) 

καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής που έχει στόχο τη 

διαφύλαξη των κοινών αξιών, της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας της Ένωσης, τη διαφύλαξη της 

ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, η οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνει 

ανθρωπιστικό έργο, αποστολές διατήρησης της ειρήνης και καταπολέμισης κρίσεων. Ο τρίτος 

πυλώνας αφορά τη Συνεργασία των κρατών μελών στους τομείς της Δικαιοσύνης και των 

Εσωτετικών Υποθέσεων ( ΣΔΕΥ), όπως το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, η τρομοκρατία και το 

οργανωμένο έγκλημα. Εδώ περιλαμβάνονται τα θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Τα κράτη μέλη

θεωρούν ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος την πολιτική ασύλου, τους κανόνες που διέπουν τη 

διέλευση των προσώπων από τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών καθώς και την πολιτική 

μετανάστευσης προς την Ένωση των υπηκόων τρίτων χωρών, ειδικότερα δε τις προϋποθέσεις 

εισόδου, κυκλοφορίας, διαμονής, πρόσβασης στην απασχόληση καθώς και την καταπολέμιση της 

παράνομης μετανάστευσης. Για τα ζητήματα αυτά υιοθετείται ο κανόνας της ομόφωνης ψήφου. 
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Επίσης στη Συνθήκη περιλήφθηκαν εξουσιοδοτήσεις για τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών ασύλου 

και μετανάστευσης στα πλαίσια της συνεργασίας σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών 

υποθέσεων, οι οποίες όμως δεν ενεργοποιήθηκαν. (Nugent 2012)

Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ τα ευρωπαϊκά όργανα άρχισαν ουσιαστικά να διαμορφώνουν υπό

τη μορφή Συστάσεων προς τα κράτη μέλη το κοινοτικό και ενωσιακό κεκτημένο σε ζητήματα 

μεταναστευτικής πολιτικής. Έτσι, η Σύσταση του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των μέσων 

καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης ( ΕΕ 1996,C5/1), το Ψήφισμα του Συμβουλίου για 

το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ των υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ 

1996, C80/2), το Ψήφισμα του Συμβουλίου για τον περιορισμό της εισδοχής υπηκόων τρίτων 

χωρών στο έδαφος των κρατών μελών για εργασία (ΕΕ 1996, C274/3), το Ψήφισμα του 

Συμβουλίου για τους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ 1997, C221/23) , η 

Σύσταση του Συμβουλίου για την καταπολέμιση της παράνομης απασχόλησης υπηκόων τρίτων 

χωρών (ΕΕ 1996,C 304/1), καθώς και η Κοινή Δράση που θέσπισε το Συμβούλιο (ΕΕ 1997, L7/1) 

σχετικά με τις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου, διαμόρφωσαν ένα πρώτο κανονιστικό πλαίσιο για 

την κοινοτικοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής και την εναρμόνιση των νομοθετικών 

πλαισίων των κρατών μελών. Η κοινοτικοποίηση αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω και απέκτησε 

χαρακτήτα αρμοδιότητας των ευρωπαϊκών οργάνων με την υπογραφή της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ στις 17.6.1997. (Παπαθεοδώρου 2010:15-16)

        2.   Η Συνθήκη του Άμστερνταμ.

Η μεταγενέστερη Συνθήκη του Άμστερνταμ είναι το αποτέλεσμα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης 

που ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου 1996 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τορίνο με σκοπό την 

αναθεώρηση της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγκρίθηκε στο Ευρωπαίκό Συμβούλιο του 

Άμστερνταμ (16 και 17 Ιουνίου 1997) και στη συνέχεια υπεγράφη στις 2 Οκτωμβρίου 1997 από 

τους Υπουργούς Εξωτερικών των 15 κρατών μελών. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαϊου 1999 μετά την 

κύρωση της από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. 

Έδωσε νέα ώθηση στην κοινοτικοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής και εξακολουθεί να 

αποτελεί μέχρι και σήμερα τη βάση της ενωσιακής μεταναστευτικής πολιτικής. Διατηρώντας το 

υπάρχον πλαίσιο, στο οποίο κράτη μέλη και κοινοτικά όργανα ασκούν τις εξουσίες τους, προώθησε 

περαιτέρω τη διαμόρφωση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εντός της ΕΕ, ενώ 

παράλληλα προς επίτευξη των ανωτέρω αποφασίστηκε η εναρμόνιση των πολιτικών των κρατών 

μελών στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης, των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και της 

δικαστικής συνεργασίας στον αστικό τομέα. (Παπαθεοδώρου 2010)

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ υιοθετείται ο βασικός θεσμικός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ως Ένωσης των Κρατών και των πολιτών που την απαρτίζουν και προβάλλεται παράλληλα ότι 

“η νοηματική συγκρότηση όσο και η λειτουργία του ευρωπαϊκού αξιακού συστήματος προϋποθέτει 

την ισοτιμία του ενωσιακού και κρατικού παράγοντα”. (Τσάτσος 2005:57) 

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ διευκρινίζει στο άρθρο 6 της ΣυνθΕΕ ότι η Ένωση βασίζεται στις 

αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των 

θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη. 

Αναδεικνύει, επίσης, ως κοινή επδίωξη των κρατών μελών τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου 

ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας που θα έχει ως επίκεντρο τον πολίτη. (Παπαγιάννης 2001: 

166). Διαμορφώνει έτσι, το πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου χωρίς εμπόδια στην 

ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάσταση των ευρωπαίων πολιτών που θα παρέχει και θα 

εξασφαλίζει τις βασικές αρχές ενός κράτους δικαίου. Ο στόχος της δημιουργίας του ευρωπαϊκού 

χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης σηματοδοτεί ότι η ελευθερία των πολιτών, αλλά και 

όσων διαμένουν στην ΕΕ, κατοχυρώνεται αποτελεσματικότερα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και 

προστατευέται από ένα ισχυρό σύστημα δικαιοσύνης.

 Η δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου συνδιάζεται παράλληλα με μια σειρά από μέτρα σχετικά με 

τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη μετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή 

της εγκληματικότητας. Έτσι σύμφωνα με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, τα ζητήματα της θεώρησης 

εισόδου, της μετανάστευσης και των πολιτικών που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των 

προσώπων μεταφέρονται από τον πρώτο στον τρίτο πυλώνα της ΕΕ (αρθ. 61 ΣυνθΕΚ) και 

συνίστουν πλέον ουσιατική κοινοτική αρμοδιότητα. Στο πλαίσιο της εν λόγω αρμοδιότητας, η 

Συνθήκη του Άμστερνταμ προέβλεπε ρητά ότι το Συμβούλιο όφειλε, εντός προθεσμίας πέντε ετών, 

να θεσπίσει μέτρα ώστε να κατοχυρώνεται η απουσία ελέγχου των προσώπων που διέρχονται τα 

εσωτερικά σύνορα, προδιαγραφές και κοινές διαδικασίες για τη διέλευση των προσώπων από τα 

εξωτερικά σύνορα, κανόνες για τη θεώρηση εισόδου ενιαίου τύπου για υπηκόους τρίτων χωρών, 

όταν υπάρχει πρόθεση διαμονής πέραν των τριών μηνών, καθώς και μέτρα για την ελεύθερη 

μετακίνηση των υπηκόων τρίτων χωρών για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. 

Επίσης, το άρθρο 63 ΣυνθΕΚ προέβλεπε την υποχρέωση του Συμβουλίου να θεσπίσει μέτρα που να

ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα 

στα κράτη μέλη ΕΕ και με το άρθρο 137, η Συνθήκη του Άμστερνταμ προώθησε κοινές πολιτικές 

για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και ην προστασία των κοινωνικών 

δικαιωμάτων. (Παπαθεοδώρου 2010)

Ωστόσο παρόλο που το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε για την εφαρμογή των αποφάσεων ήταν το 

διάστημα των πέντε ετών, η απροθυμία των κρατών μελών να απωλέσουν επιπλέον μέρος των 

αποκλειστικών τους αρμοδιοτήτων και οι υφιστάμενοι δισταγμοί τους τη δεδομένη περίοδο, 
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άφησαν ανοιχτά τα ζητήματα που αφορούσαν την προστασία της εσωτερικής ασφάλειας και τη 

διατήρηση της δημόσιας τάξης. Οι πολιτικές αυτές παρέμειναν στην εθνική δικαιοδοσία των 

κρατών μελών μέχρι και το 2004 όπου τα κράτη μέλη κράτησαν το δικαίωμα της νομοθετικής 

πρωτοβουλίας σε συνεργασία με την Επιτροπή. Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι η Συνθήκη 

προέβλεψε τη ρήτρα υπεξαίρεσης η οποία έδινε τη δυνατότητα σε κάποια κράτη μέλη να μη 

συμμετέχουν σε τμήμα ή στο σύνολο της Συνθήκης. 

3. Το Ευρωπαίκό Συμβούλιο του Τάμπερε.

Η Έκτακτη Διάσκεψη Κορυφής για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης που έλαβε χώρα στο Τάμπερε της Φιλανδίας κατέληξε σε μια σειρά συμπερασμάτων 

για τη μετανάστευση τα οποία επιτρέπουν στην Επιτροπή να σχεδιάσει μια σειρά από Οδηγίες με 

στόχο την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης αλλά και στον 

τομέα των προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Θεσπίζεται έτσι ένα πενταετές πρόγραμμα σχετικά με 

τα θέματα αυτά το οποίο λήγει το 2004 και θεμελιώνονται οι προτάσεις για ένα κοινό νομοθετικό 

πλαίσιο σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών που είχε ορίσει η Συνθήκη του Άμστερνταμ. 

Επιπλέον, τονίζεται ότι η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων 

χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια ενός κράτους μέλους.

Η πολιτική ένταξης πρέπει να στοχεύει στην παροχή δικαιώματων και υποχρεώσεων ισοδύναμων 

με εκείνων των πολιτικών της ΕΕ, καθώς επίσης να καταπολεμά τις διακρίσεις στην οικονομική, 

κοινωνική και πολιτισμική ζωή και να λαμβάνει μέτρα κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να διευρύνει τους άξονες της μεταναστευτικής πολιτικής, 

συμπεριλαμβάνοντας ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την ανάπτυξη 

των χωρών προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών. Η εν λόγω διεύρυνση απαιτούσε τη 

στενότερη συνεργασία με τις χώρες αυτές και την ανάπτυξη μιας εταιρικής σχέσης, με απώτερο 

στόχο την ενίσχυση  της αποτελεσματικότητας των προληπτικών μέτρων για την καταπολέμιση της

παράνομης μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η εντατικοποίηση της συνεργασίας 

και της αμοιβαίας τεχνικής υποστήριξης στις υπηρεσίες που διεξάγουν τους διασυνοριακούς 

ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. (http://www.consilium.europa.eu/el/european-

council/conclusions/ ημ.προβολής 20/10/2017)

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια μιας κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής στα θέματα ασύλου και 

μετανάστευσης περιλαμβάνονται οι εξής τομείς δράσης: α) συνεργασίες με τις χώρες καταγωγής, β)

κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, γ) ισότιμη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών και δ) 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Σε ό,τι αφορά το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 

ειδικότερα, θα υλοποιηθεί σε πρώτη φάση με την υιοθέτηση κοινών ελάχιστων συνθηκών υποδοχής
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των αιτούντων άσυλο καθώς και με τον προσδιορισμό των ελάχιστων προδιαγραφών για την 

αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα, και σε δεύτερη φάση -μετά το 2004- με την εφαρμογή 

κοινών διαδικασιών αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα και την καθιέρωση ενός κοινού 

ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. 

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα του Συμβουλίου του Τάμπερε σημείωσαν μικρή εφαρμογή τα 

επόμενα χρόνια καθώς η επιθυμία των κρατών μελών να διατηρήσουν ανέπαφο το δικαίωμα της 

διαμόρφωσης της μεταναστευτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και τα αντικρουόμενα συμφέροντα 

αποτέλεσαν τροχοπέδι για την εξέλιξη της μεταναστευτικής πολιτικής στην ΕΕ.

4. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαίκής Ένωσης.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που υιοθετήθηκε στη Νίκαια το 2000 είχε ως στόχο την 

ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την καταγραφή σε 

ένα ενιαίο κατάλογο των θεμελιωδών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές 

παραδόσεις των κρατών μελών, καθιστώντας ορατή και αποτελεσματική την προστασία τους σε 

ενωσιακό επίπεδο. (Πτυχές του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2014, σελ:21)

Η επιδίωξη θωράκισης της “κοινωνικής” Ευρώπης επέφερε την ένταξη στο 

ενωσιακό κεκτημένο της προστασίας ορισμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων των αλλοδαπών. Έτσι, η

απαγόρευση της δουλείας, της εμπορίας ανθρώπων και της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας

(αρθ.5), η αναγνώριση του δικαιώματος ασύλου και η προστασία των προσφύγων (αρθ.18), η 

απαγόρευση των συλλογικών απελάσεων και η απαγόρευση απέλασης αλλοδαπού προς κράτος στο

οποίο διατρέχει κίνδυνο ζωής ή υποβολής σε βασανιστήρια (αρθ. 19), η απαγόρευση διακρίσεων 

λόγω ιθαγένειας, εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής (αρθ.20), ο σεβασμός της πολιτιστικής, 

θρησκευτικής και γλωσσσικής πολυμορφίας στο πλαίσιο της Ένωσης (άρθ. 22), καθώς και η 

ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής στην ΕΕ για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν 

νόμιμα στο έδαφος κράτους μέλους (άρθ. 45), συνιστούν τον ευρωπαϊκό πυρήνα των δικαιωμάτων 

των αλλοδαπών, ο οποίος συνδέεται πλέον άρρηκτα με τα προστατευόμενα κοινωνικά, ατομικά και 

πολιτικά δικαιώματα στο πλαίσιο της Ένωσης. Η σημασία τουΧάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

καθίσταται ακόμη περισσότερο καίρια για την εξέλιξη  της κοινοτικοποιημένης μεταναστευτικής 

πολιτικής, στο βαθμό που ενσωματώνονται σε αυτόν αρχές και δικαιώματα των οποίων η 

προστασία συνιστά προτεραιότητα για την Ένωση και στρατηγική επιλογή της νομοθεσίας σε 

εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.  (Παπαθεοδώρου 2010:21-22)

5. Το Πρόγραμμα της Χάγης.

Το Πρόγραμμα του Τάμπερε αποτέλεσε τη βάση για το ακόλουθο Πρόγραμμα της Χάγης. 
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Χάγη το 2004 αποφάσισε την ενίσχυση του ενωσιακού 

οικοδομήματος της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θέτοντας τις προτεραιότητες της 

Ένωσης για την επόμενη πενταετία (2005-2010). Το πολυετές αυτό πρόγραμμα επικεντρώθηκε 

στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την αναβάθμιση της ιθαγένειας της ΕΕ. Προς 

επίτευξη αυτού του σκοπού το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινομένων ρατσισμού και 

ξενοφοβίας μετατράπηκε στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση

στη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μιας πιο συντονισμένης 

διαχείρισης της μετανάστευσης. (Νικολόπουλος 2008)

Το Πρόγραμμα της Χάγης περιλαμβάνει δέκα προτεραιότητες της Ένωσης για την ενίσχυση του 

ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Μεταξύ αυτών των προτεραιοτήτων, 

ορισμένες αφορούν κυρίως στα ζητήματα της κοινοτικοποιημένης μεταναστευτικής πολιτικής. 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα της Χάγης προκρίνει για την πενταετία 2005-2010: α) την ενίσχυση των

θεμελιωδών δικαιωμάτων της ιθαγένειας, β) τον καθορισμό μιας ισόρροπης αντιμετώπισης της 

μετανάστευσης, γ) τη θέσπιση κοινής διαδικασίας σε θέματα ασύλου, δ) τη μεγιστοποίηση των 

θετικών συνεπειών της μετανάστευσης και ε) τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Η περιεκτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, όπως ορίστηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δομείται πάνω στα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Τάμπερε 

το 1999, το Πρόγραμμα της Χάγης του 2004 και μια παγκόσμια προσέγγιση για την μετανάστευση 

που υιοθετήθηκε από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια το 2005 και 2006. Αυτή η περιεκτική προσέγγιση 

αφορά σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης και καλύπτει πολιτικές για την αντιμετώπιση της 

παράνομης μετανάστευσης και του ανθρώπινου δουλεμπορίου. Βασίζεται στις γενικές αρχές της 

επικουρικότητας, της αναλογικότητας, αλληλεγγύης και σεβασμού για τα διαφορετικά νομικά 

συστήματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των μεταναστών, τη Σύμβαση της Γενεύης και την 

οφειλόμενη πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου. Η περιεκτική προσέγγιση της ευρωπαϊκής 

μεταναστευτικής πολιτικής στηρίζεται στην εφαρμογή μέτρων που προέρχονται από διαφορετικά 

κεφάλαια του Προγράμματος της Χάγης. Οι βασικοί άξονες αυτής της προσέγγισης είναι οι 

παρακάτω: α) η εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης και του ασύλου-συνεργασία με τρίτες 

χώρες και περιοχές προέλευσης και διέλευσης, β) νόμιμη μετανάστευση και ενσωμάτωση, γ) 

έλεγχος των συνόρων και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και δ) ένα κοινό 

ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.  (Παπαθεοδώρου 2010)

6. Η Συνθήκη της Λισαβόνας και νεώτερες εξελίξεις.

Η Συνθήκη της Νίκαιας το 2001 που τροποποίησε τη συνθήκη για την ΕΕ, δεν άγγιξε καθόλου τις 
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διατάξεις της συνθήκης του Άμστερνταμ σχετικά με την μετανάστευση και το άσυλο. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 14/15.12.2001 επιβεβαίωσε στο Λάακεν την προσήλωση του στις 

πολιτικές κατευθύνσεις και τους στόχους του Τάμπερε και σημείωσε ότι παρόλο που σημειώθηκε 

κάποια πρόοδος πρέπει να δοθούν νέες ωθήσεις και προσανατολισμοί. Επισήμανε επίσης τη 

σημασία που έχει η ταχεία μεταφορά των αποφάσεων της Επιτροπής στο εθνικό δίκαιο και η 

επικύρωση των συμβάσεων χωρίς καθυστερήσεις. Τα μέτρα που αποτελούν προϋπόθεση για μια 

πραγματική κοινή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση είναι σύμφωνα με τα συμπεράσματα

του Συμβουλίου η ενσωμάτωση της πολιτικής των μεταναστευτικών ροών στην εξωτερική πολιτική

της ΕΕ, η ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για το άσυλο, τη 

μετανάστευση και τις χώρες καταγωγής, η θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της διαδικασίας 

περί ασύλου, υποδοχής και οικογενειακής επανένωσης και η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων στο

τομέα της καταπολέμισης των διακρίσεων και του ρατσισμού. 

(http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/conclusions-resolutions/ ημ. προβολής 20/10/2017)

Ζητήθηκε επίσης από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καθορίσουν τους μηχανισμούς 

συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των εξωτερικών 

συνόρων και να μελετήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας 

μηχανισμός ή κοινές υπηρεσίες ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, στα πλαίσια του ελέγχου στα 

εξωτερικά σύνορα της Ένωσης . Στον τομέα της πολιτικής ασύλου η Επιτροπή κλήθηκε να 

υποβάλει ως το τέλος του Απριλίου 2002 τροποποιημένες προτάσεις σχετικά με τις διαδικασίες 

ασύλου και τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 21/22 Ιουνίου 2007 στις Βρυξέλλες, τόνισε 

ότι πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή των προγραμμάτων του Τάμπερε και της Χάγης και ότι με 

βάση αυτά σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη της Ένωσης ως χώρου ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης. Υπογράμμισε τη σκοπιμότητα στενότερης συνεργασίας με τρίτες 

χώρες για τη διαχείρηση των μεταναστευτικών ροών και για τη δυνατότητα συμπράξεων στον 

τομέα της κινητικότητας. Επανέλαβε την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του FRONTEX στη 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και να τεθεί σε άμεση εφαρμογή το νέο Σύστημα 

Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων των κρατών μελών για 

θεωρήσεις βραχείας διάρκειας, Αντίστοιχα επισήμανε την ανάγκη να επεκταθεί ο χώρος Σένγκεν 

προς τον σκοπό της βελτίωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών και να ολοκληρωθεί στο σχέδιο 

SIS II εώς τα τέλη του 2008. Επίσης, επιβεβαίωσε τη δέσμευση του να υλοποιήσει ένα ενιαίο 

ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ασύλου εώς τα τέλη του 2010. 

(http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/conclusions-resolutions/ ημ. προβολής 20/10/2017)
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Ένα χρόνο πριν ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε από το Πρόγραμμα της Χάγης, εν έτη

2009, τέθηκε σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λισαβόνας η οποία περιελάμβανε διατάξεις για τη 

ρύθμιση του μεταναστευτικού ζητήματος ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις της εποχής. Πιο 

συγκεκριμένα, τα Άρθρα 78 και 79 της ΣΛΕΕ θίγουν το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής 

ορίζοντας σε ενωσιακό επίπεδο πρωτογενούς δικαίου την ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής στον 

τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Στο Άρθρο 78 της ΣΛΕΕ γίνεται αναφορά στον τομέα 

του ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας όσων χρήζουν διεθνούς 

προστασίας καθ'εφαρμογή της αρχής της επαναπροώθησης. Σύμφωνα με το Άρθρο 79 της ΣΛΕΕ, η

Ένωση καλείται να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική η οποία σε όλα τα 

στάδια της υλοποίησης της θα προάγει και θα διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων των τρίτων χωρών που διαμένουν 

μόνιμα στα εντός της επικράτειας της εδάφη, την ενισχυμένη πρόληψη της παράνομης 

μετανάστευσης καθώς και την καταπολέμιση της εμπορίας ανθρώπων. (Πτυχές του 

μεταναστευτικού ζητήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2014, σελ:23)

Διακρίνει τρία είδη αρμοδιοτήτων: αποκλειστικές αρμοδιότητες, στο πλαίσιο των οποίων μόνο η 

Ένωση μπορεί να εκδίδει νομοθεσία ενώ τα κράτη μέλη απλώς την εφαρμόζουν, συντρέχουσες 

αρμοδιότητες, στο πλαίσιο των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να νομοθετούν και να εγκρίνουν 

νομικά δεσμευτικά μέτρα εάν δεν το έχει πράξει η Ένωση και τέλος, υποστηρικτικές αρμοδίοτητες 

στο πλαίσιο των οποίων η ΕΕ εγκρίνει μέτρα με στόχο την υποστήριξη ή τη συμπλήρωση των 

πολιτικών των κρατών μελών.

Προς εφαρμογή όσων υπεγράφησαν και επικυρώθηκαν από τα κράτη μέλη με τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας, οι Ευρωπαίοι το 2009 προχώρησαν στην εφαρμογή του Προγράμματος της 

Στοκχόλμης. Πρόκειται για τον οδικό χάρτη της Ένωσης στην υλοποίηση του έργου της αναφορικά 

με την δημιουργία ενός χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Το πρόγραμμα αυτό τέθηκε 

σε εφαρμογή την περίοδο 2010-2014 και καθορίζει τις προτεραιότητες της Ένωσης με σκοπό να 

καταστεί η Ευρώπη όχι μόνο ασφαλής αλλά παράλληλα ικανή να εξυπηρετήσει και να 

προστατεύσει το συμφέρον των πολιτών της. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης βασίστηκε στα 

προηγηθέντα προγράμματα του Τάμπερε και της Χάγης τα οποία και αντικαθιστά στον παρόντα 

χρόνο. Δεδομένου των επιτευγμάτων των προηγούμενων χρόνων, εστιάζει στην ανάγκη σύνδεσης 

της μεταναστευτικής πολιτικής με εκείνη της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δημιουργώντας μια 

άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση. Ακόμα, αναβαθμίζει τις αρχές που περιλαμβάνονται στη Σφαιρική 

Προσέγγιση της Μετανάστευσης, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση και 

το Άσυλο. (Πτυχές του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2014, σελ:26)

Πιο συγκρεκριμένα, δίνεται έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, ενώ παράλληλα 
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βασική επιδίωξη συνιστά η αναβάθμιση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας από αφηρημένη ιδέα σε απτή 

πραγματικότητα . Μέσω της ενωσιακής ταυτότητας οι πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους 

τους μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα εντός της ΕΕ, δικαίωμα που δίνει νέα δυναμική σε 

παλαιότερους Κανονισμούς και Οδηγίες της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι συνδέονται 

με πρώτου βαθμού συγγένεια με πολίτες της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη 

Μετανάστευση και το Άσυλο δεσμεύει την Ένωση να αναπτύξει ολοκληρωμένη και ευέλικτη 

μεταναστευτική πολιτική, η οποία θα περιλαμβάνει όχι μόνο μια ενεργητική και διακρατική 

συνεργασία με τρίτες χώρες με απώτερο στόχο τη πρόληψη και καταπολέμιση της παράνομης 

μετανάστευσης αλλά και μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη πολιτική επιστροφής.

Στον απόηχο του Προγράμματος της Στοκχόλμης, η Επιτροπή στις 20 Ιουλίου 2011 εγκρίνει την 

“Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την ένταξη των υπηκόων των τρίτων χωρών”. Η Ατζέντα αυτή των 

προτεραιοτήτων της Επιτροπής στοχεύει στη διευκόλυνση της πλήρους ενσωμάτωσης των 

μεταναστών από τρίτες χώρες στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της Ένωσης. Μέσω αυτής της 

διαδικασίας η Ένωση θα είναι αποδέκτης όλων των οφελών (κοινωνικών-οικονομικών-

πολιτισμικών) που πηγάζουν από τη νόμιμη μετανάστευση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της 

Στοκχόλμης η Ευρώπη οφείλει να παρέχει στους μετανάστες τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 

με εκείνα που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Τον Μάρτιο του 2014 η Επιτροπή εξέδωσε νέα ανακοίνωση με τίτλο “Μια ανοιχτή και ασφαλής 

Ευρώπη: από τη θεωρία στη πράξη”. Σύμφωνα με το άρθρο 68 της ΣΛΕΕ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

στη συνέχεια καθόρισε στα συμπεράσματα του, της 26ης και της 27ης Ιουνίου 2014, τις 

στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για 

τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για την περίοδο 2014-2020. Δεν πρόκειται πλέον 

εδώ για ένα πρόγραμμα αλλά σαφώς για κατευθυντήριες γραμμές που επικεντρώνονται στον στόχο 

της μεταφοράς, εφαρμογής και εδραίωσης των ισχυόντων νομικών μέσων και μέτρων. 

Υπογραμμίζεται η ανάγκη να εφαρμοσθεί μια σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης με τη 

καλύτερη δυνατή χρήση της νόμιμης μετανάστευσης, παρέχοντας προστασία σε όσους την 

χρειάζονται, καταπολεμώντας την παράτυπη μετανάστευση και προστατεύοντας τα σύνορα. 

(https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_el ημ. προβολής 2/11/2017)

7. Το νομοθετικό πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση.

Με τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε αλλά και με την προώθηση των 

σχετικών θεμάτων κατά τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Σεβίλλης (2002) και της Θεσσαλονίκης 

(2003), άρχισε μια διαδικασία ενοποίησης του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, με την έκδοση 

Οδηγιών, Κανονισμών και Αποφάσεων της ΕΕ που άπτονται των ζητημάτων της μετανάστευσης. 
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Το εν λόγω πλαίσιο φιλοδοξεί να διαμορφώσει ενιαίες πολιτικές πρακτικές κυρίως στους τομείς του

ελέγχου των μεταναστευτικών ροών και της ένταξης των νόμιμων μεταναστών. 

• Οδηγία 2001/40/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων απομάκρυνσης 

υπηκόων τρίτων χωρών.

Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2001/40/ΕΚ, το Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, στη βάση 

της αμοιβαίας αναγνώρισης υπηκόων τρίτων χωρών. Παράλληλα το Συμβούλιο αποφαίνεται ότι οι 

αποφάσεις απομάκρυνσης θα πρέπει να λαμβάνονται και να εκτελούνται με σεβασμό στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

του κράτους μέλους της εκτέλεσης.

Ειδικότερα, επιτρέπεται η απομάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας όταν αυτός αποτελεί σοβαρή και 

παρούσα απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια της χώρας της απόφασης. Η σοβαρή 

και παρούσα απειλή υφίσταται όταν ο αλλοδαπός έχει καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη, η οποία 

τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή ενός τουλάχιστον έτους, ή όταν είναι ύποπτος 

διάπραξης σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Αν ο αλλοδαπός είναι κάτοχος τίτλου διαμονής που 

χορηγήθηκε από το κράτος μέλος της εκτέλεσης ή από άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος της 

εκτέλεσης οφείλει να προβεί σε διαβουλεύσεις με το κράτος της απόφασης και το κράτος που 

χορήγησε τον τίτλο διαμονής.

Η ύπαρξη απόφασης απομάκρυνσης επιτρέπει την ανάκληση  του τίτλου διαμονής, εφόσον το 

επιτρέπει η εθνική νομοθεσία του κράτους που του χορήγησε. Επίσης, μπορεί να απομακρυνθεί ο 

υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος έχει παραβιάσει τις εθνικές διατάξεις περί εισόδου και διαμονής 

των αλλοδαπών. Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο αλλοδαπός που αποτελεί 

αντικείμενο απόφασης απομάκρυνσης είχε τη δυνατότητα να ασκήσει ένδικα μέσα εναντίον της εν 

λόγω απόφασης σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης.

Οι στόχοι της Οδηγίας αυτής είναι πολλαπλοί. Από τη μια πλευρά επιδιώκει την αμοιβαία 

αναγνώριση των αποφάσεων απομάκρυνσης ώστε όταν αυτές λαμβάνονται από ένα κράτος μέλος 

να μπορούν να ισχύουν και στα υπόλοιπα. Από την άλλη πλευρά, θεσμοθετεί κοινές διαδικασίες 

που συμβάλλουν στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και στη διασφάλιση της νομιμότητας 

εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη μέλη. Παράλληλα, διαμορφώνει ένα 

πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών τόσο με την ανταλλαγή των πληροφοριών υπό τις 

προϋποθέσεις που προβλέπει η Σύμβαση Σένγκεν, όσο και με τη λήψη και εφαρμογή κοινών 

νομοθετικών και εκτελεστικών μέτρων που να επιτρέπουν την αμοιβαία αναγνώριση των 

αποφάσεων απομάκρυνσης. (Παπαθεοδώρου 2010:29)
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• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1030/2002 για τη καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους 

υπηκόους τρίτων χωρών.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1030/2002 ορίζει ότι είναι ουσιώδες ζήτημα οι άδειες διαμονής ενιαίου 

τύπου να περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία στοιχεία και να ανταποκρίνονται σε υψηλά τεχνικά 

πρότυπα ώστε να διευκολύνεται η κοινή αναγνώριση τους και να αποτρέπεται η παραποίηση και η 

πλαστογράφηση τους. Ο εν λόγω κανονισμός περιγράφει τα γενικά χαρακτηριστικά του ενιαίου 

τύπου αδειών διαμονής, εμπεριέχει σχετικό υπόδειγμα στο παράρτημα του και προβλέπει ότι ο 

ενιαίος τύπος μπορεί να παραχθεί από τα κράτη μέλη με τη μορφή προσαρτημένου στο διαβατήριο 

ή χωριστού εγγράφου. Από το 2003 η Επιτροπή έχει προτείνει την τροποποιήση του κανονισμού 

για την εισαγωγή στοιχείων βιομετρικής στις θεωρήσεις καθώς, κατά την ίδια, η εισαγωγή 

στοιχείων βιομετρικής αναγνώρισης αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία για την καθιέρωση 

αξιόπιστης σχέσης μεταξύ του υποδείγματος και του κατόχου και την προστασία της θεώρησης από

την παράνομη χρήση. (Παπαθεοδώρου 2010:30)

• Απόφαση-πλαίσιο (2002/946/ΔΕΥ) για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για τη πρόληψη 

της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής. 

Το Συμβούλιο έκρινε το 2002 ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη καταπολέμηση της 

υποβοήθησης, της παράνομης διέλευσης των συνόρων και της τροφοδότησης δικτύων 

εκμετάλλευση ανθρώπων. Έτσι, με αφετηρία την Οδηγία 2002/90/ΕΚ, το Συμβούλιο προβλέπει ένα

σύνολο κανόνων για την ποινική ευθύνη των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται 

στη τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων και τις αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις. Ειδικότερα, 

το Συμβούλιο ορίζει ότι κάθε κράτος μέλος οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι εν 

λόγω πράξεις να τιμωρούνται με αποτελεσματικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις οι οποίες 

μπορούν να συνοδεύονται από μέτρα, όπως η δήμευση των μέσων που χρησίμευσαν για τη 

διάπραξη του εγκλήματος, η απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και η απέλαση.

Η ποινική ευθύνη για τις πράξεις υποβοήθησης δεν πρέπει να καταλογίζεται μόνο στα εμπλεκόμενα

φυσικά πρόσωπα αλλά αντίθετα, τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα.

Κάθε κράτος μέλος, το οποίο σύμφωνα με το δίκαιο του, δεν εκδίδει τους υπηκόους του, οφείλει να

λάβει τα αναγκαία μέτρα για την άσκηση της ποινικής δίωξης όταν το έγκλημα διαπράττεται από 

υπηκόους του εκτός του εδάφους του. Επομένως, αν ο υπήκοος ενός κράτους μέλους κατηγορείται 

ότι έχει τελέσει τη πράξη σε άλλο κράτος μέλος και το πρώτο κράτος αρνείται να εκδώσει τον 

υπήκοο αυτό,οφείλει να ασκήσει το ίδιο την ποινική δίωξη και να ενημερώσει το έτερο κράτος 

μέλος για την έκβαση της. (Παπαθεοδώρου 2010:31)
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• Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που κλήθηκε να ρυθμίσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο 

πλαίσιο της κοινοτικοποιημένης μεταναστευτικής πολιτικής, ήταν αυτό της οικογενειακής 

επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών. Η Οδηγία 2003/86/ΕΚ αναγνωρίζει ότι η οικογενειακή 

επανένωση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να καταστεί δυνατή η οικογενειακή ζωή και

να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των αλλοδαπών στις κοινωνίες των κρατών μελών. Τα μέτρα για 

την οικογενειακή επανένωση ανταποκρίνονται στην υποχρέωση προστασίας της οικογένειας και 

του σεβασμού της οικογενειακής ζωής, σύμφωνα με τις αρχές που αναγνωρίζονται στο άρθρο 8 της 

ΕΣΔΑ και στο άρθρο 33 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η Οδηγία ορίζει ότι η 

οικογενειακή επανένωση θα πρέπει κατά βάση να ιχσύει για τα μέλη του πυρήνα της οικογένειας 

(σύζηγος και ανήλικα τέκνα), αφήνοντας στις εθνικές νομοθεσίες τη διακριτική ευχέρεια να 

επιτρέψουν την επανένωση των εξ αίματος ανιόντων, των ενήλικων άγαμων τέκνων, του 

συντρόφου καθώς και στη περίπτωση του πολυγαμικού γάμου, των ανήλικων τέκνων άλλης 

συντρόφου και του συντηρούντος.

Σύμφωνα με του όρους της Οδηγίας, ως οικογενειακή επανένωση νοείται η είσοδος και η διαμονή 

σε κράτος μέλος των μελών της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στο 

συγκεκριμένο κράτος, προκειμένου να διατηρηθεί η οικογενειακή ενότητα, ασχέτως εάν οι 

οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά την είσοδο του διαμένοντος. ( Παπαθεοδώρου 

2010:32)

• Οδηγία 2003/109/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων.

Στην κατεύθυνση της αναγνώρισης σε ορισμένες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών ενός συνόλου 

δικαιωμάτων, κατά το δυνατόν παραπλήσιων ή ίδιων με αυτά των ημεδαπών, η Οδηγία αυτή 

ρυθμίζει το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων υπηκόων. Σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας,

τα κράτη μέλη παρέχουν το καθεστώς αυτό στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στην 

επικράτεια τους νόμιμα και αδιάλειπτα κατά τα πέντε τελευταία έτη πριν από την υποβολή της 

σχετικής αίτησης. 

Στην ουσία το καθεστώς του επί μακρόν διαμενόντος εντάσσει τον υπήκοο τρίτης χώρας στο 

πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους ημεδαπούς πολίτες της ΕΕ. Ειδικότερα, η ίση 

μεταχείριση περιλαμβλάνει την ενισχυμένη προστασία από την απέλαση, τη πρόσβαση σε μισθωτή 

απασχόληση και σε ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα, την πρόσβαση στην εκπαίδευση 

και στην επαγγελματική κατάρτιση, την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και τα φορολογικά 

πλεονεκτήματα, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της 

επικράτειας του κράτους μέλους χωρίς περιορισμούς. Επίσης, οι επί μακρόν διαμένοντες αποκτούν 
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υπό προϋποθέσεις δικαίωμα διαμονής στην επικράτεια των άλλων κρατών μελών για περίοδο που 

υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

• Οδηγία 2004/81/ΕΚ σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων 

χωρών-θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Η Οδηγία 2004/81/ΕΚ ανταποκρίνεται στην ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας για τα θύματα 

εμπορίας ανθρώπων, τα οποία αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απέλασης, εφόσον βρίσκονται στα 

κράτη μέλη σε καθεστώς αντικανονικής παραμονής. Η ραγδαία ανάπτυξη του φαινομένου του 

trafficking (Συμεωνίδου-Καστανίδου 2005:166) ως μορφής οργανωμένου εγκλήματος, τα τελευταία

είκοσι χρόνια στην Ευρώπη και η διασύνδεση του με την αντικανονική μετανάστευση επιβάλλουν 

συντονισμένες πολιτικές από τα κράτη μέλη τόσο για την καταπολέμηση των εγκληματικών 

οργανώσεων, όσο και για τη προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων εμπορίας και 

εκμετάλλευσης.

Η εν λόγω Οδηγία, συμπληρώνοντας την Αποφάση-πλαίσιο του Συμβουλίου της 19.7.2002 για την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, αποσκοπεί στη διαμόρφωση κοινών κανόνων που θα 

επιτρέπουν στα θύματα να ανακτούν την ανεξαρτησία τους από τα δίκτυα εκμετάλλευσης και να 

μπορούν να παραμένουν νόμιμα για ορισμένο διάστημα στα κράτη μέλη της ΕΕ εφόσον το 

επιθυμούν. Ειδικότερα η Οδηγία ορίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν στα θύματα μια 

προθεσμία περίσκεψης κατά την οποία θα ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους και θα έχουν 

πρόσβαση σε νομική αρωγή, σε ιατρική περίθαλψη και διαβίωση σε κατάλληλες συνθήκες, εφόσον 

δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους. Παράλληλα, τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα 

προετοιμασίας της υποστηριζόμενης επιστροφής των θυμάτων στις χώρες καταγωγής τους και να 

ενισχύουν τους φορείς (κρατικούς-κοινωνικούς φορείς, ΜΚΟ) που δραστηριοπούνται στο τομέα 

αυτό.

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.562/2006, Κοινοτικός Κώδικας σχετικά με το καθεστώς διέλευσης 

προσώπων από τα σύνορα.

Ο Κανονισμός αυτός επιβεβαιώνει την αρχή της μη διενέργειας συνοριακών ελέγχων σε πρόσωπα 

κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και θεσπίζει τους 

κανόνες ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Ως δικαιούχοι του κοινοτικού δικαιώματος 

της ελεύθερης κυκλοφορίας αναγνωρίζονται οι πολίτες της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17

παρ.1 της Συνθήκης, οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της 

Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, καθώς και τα μέλη της οικογένειας τους, ανεξαρτήτως 
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ιθαγένειας εφόσον, δυνάμει συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της κοινότητας και τρίτων 

χωρών, απολαμβάνουν δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας τα οποία είναι ισοδύναμα με τα 

δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να εισέλθουν υπό προϋποθέσεις στην επικράτεια των κρατών 

μελών της ΕΕ για παραμονή μικρότερη του τριμήνου ανά εξάμηνο. Σε αυτή τη περίπτωση θα 

πρέπει να διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο και έγκυρη θεώρηση εισόδου, εφόσον αυτό 

απαιτείται, να αιτιολογούν τον σκοπό και τις συνθήκες της προβλεπόμενης παραμονής, να 

διαθέτουν επαρκή μέσα διαβίωσης, να μην έχουν καταχωρηθεί στο SIS ως ανεπιθύμητοι και να μη 

θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς 

σχέσεις ενός εκ των κρατών μελών. Κατά τη διασυνοριακή διέλευση ή κατά την είσοδο και έξοδο 

από την επικράτεια ενός κράτους μέλους οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποβάλλονται σε διεξοδικό 

έλεγχο. (Παπαθεοδώρου 2010:37)

• Οδηγία 2005/71/ΕΚ σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για 

σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

Η Οδηγία λαμβάνει υπόψη ότι ο αριθμός ερευνητών τους οποίους χρειάζεται η Κοινότητα μέχρι το 

2010 προκειμένου να ανταποκριθεί στον στόχο που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Βαρκελώνης, τον Μάρτιο του 2002, ήτοι το 3% του ΑΕΠ να επενδύεται στην έρευνα, υπολογίζεται 

σε 700.000 άτομα. Η διευκόλυση της εισδοχής τους και της νόμιμης παραμονής τους για 

ερευνητικούς σκοπούς αποτελεί ένα μέσο για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εν λόγω Οδηγία διασφαλίζει ουσιαστικά ένα ευνοϊκό καθεστώς 

εισδοχής και διαμονής σε συγκεκριμένη κατηγορία αλλοδαπών, με σκοπό την ενίσχυση του 

επιστημονικού προσωπικού της ΕΕ.

• Οδηγία 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες που οφείλουν να 

εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών.

Η Οδηγία 2008/115/ΕΚ θεσπίζει κοινούς κανόνες και διαδικασίες που οφείλουν να εφαρμόζουν τα 

κράτη μέλη για την επιστροφή των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, τις γενικές αρχές του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων προστασίας των προσφύγων και των υποχρεώσεων για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, με βάση την Οδηγία τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν

απόφαση άμεσης επιστροφής για υπηκόους τρίτης χώρας που διαμένουν παράνομα στο έδαφος 

τους, εφόσον άλλο κράτος μέλος αναλαμβάνει τον εν λόγω υπήκοο δυνάμει διμερών συμφωνίων.  
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Η Οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν απόφαση ως προς τη λήξη της νόμιμης 

παραμονής μαζί με απόφαση επιστροφής ή/και απόφαση απομάκρυνσης ή/και απαγόρευση 

εισόδου, στο πλαίσιο ατομικής διοικητικής ή δικαστικής απόφασης ή πράξης όπως προβλέπεται 

κάθε φορά στην εθνική τους νομοθεσία. Η απόφαση περί επιστροφής πρέπει να προβλέπει 

κατάλληλο χρονικό διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση του αλλοδαπού, που κυμαίνεται 

μεταξύ 7 και 30 ημερών. Εφόσον απαιτείται, τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την 

προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης για κατάλληλο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ειδικής περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης. (Παπαθεοδώρου 2010:38)

• Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2008)359.

Στόχος της είναι να διασφαλιστεί ότι η νόμιμη μετανάστευση συμβάλλει στην κοινωνικο-

οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, ότι οι ενέργειες των χωρών της ΕΕ είναι συντονισμένες, η 

συνεργασία με χώρες εκτός της ΕΕ αναπτύσσεται περαιτέρω και η λαθρομετανάστευση και η 

εμπορία ανθρώπων αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση της 

Επιτροπής, η κοινή μεταναστευτική πολιτική:α) θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία μεταξύ των 

χωρών και των θεσμικών πργάμων της ΕΕ, β) θα παρακαλουθείται τακτικά μέσω ενός νέου 

μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης που περιλαμβάνει και ετήσια αξιολόγηση, γ) θα διατυπωθούν

συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με βάση μια έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση της

μετανάστευσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επιγραμματικά οι αρχές που επικαλείται η 

ανακοίνωση της Επιτροπής είναι οι σαφείς κανόνες και ισότιμοι όροι, η αντιστοίχηση δεξιοτήτων 

και αναγκών, η προώθηση ένταξης ως κλειδί της επιτυχημένης μετανάστευσης, ο συντονισμός 

μεταξύ των χωρών της ΕΕ και συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ, η αποδοτική και συνεκτική χρήση 

των διαθέσιμων μέσων, ο αποτελεσματικός αγώνας κατά της λαθρομετανάστευσης και βιώσιμες 

πολιτικές επιστροφής, καθώς και μηδενική ανοχή όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων. 

(Φραγκούλης 2011:110)

• Οδηγία 2009/50/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων 

χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.

Η χορήγηση της επονομαζόμενης “μπλε κάρτας” για τη προσέλκυση εξειδικευμένων αλλοδαπών 

για νόμιμη απασχόληση, σε εργασιακούς τομείς στα κράτη μέλη όπου καταγράφεται έλλειψη 

πεπειραμένου προσωπικού κινείται στα πρότυπα της αμερικανικής “πράσινης κάρτας” και προωθεί 

μια μορφή επιλεκτικής μετανάστευσης. Η πολιτική αυτή υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από πρόταση της Γαλλίας. Η Οδηγία 2009/50/ΕΚ σκοπεύει να 

συμβάλει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην ΕΕ, 
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προωθώντας την εισδοχή και την κινητικότητα- για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης- υπηκόων 

τρίτων χωρών και για τη διαμονή που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ώστε να καταστεί η Κοινότητα 

περισσότερο εκλυστική στους εν λόγω εργαζομένους και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η 

οικονομική της ανάπτυξη. (Παπαθεοδώρου 2010:40)

• Οδηγία 2011/95/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων 

χωρών ή των απατρίδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας , για ένα ενιαίο καθεστώς για 

τους πρόσφυγες που δικαιούνται προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης 

προστασίας.

Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη δύναται να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ιχύ 

ευνοϊκότερες διατάξεις για να καθορίζουν το ποίος δικαιούται να θεωρηθεί πρόσφυγας ή πρόσωπο 

που δικαιούται επιουρική προστασία και το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας υπό τη 

προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές συνάδουν με την παρούσα οδηγία.(http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32011L0095 ημ.προβολής 7/2/2018)

• Οδηγία 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋπόθεσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων 

χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία.

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με 

σκοπό την εργασία τους ως εποχιακών εργαζόμενων και καθορίζει τα δικαιώματα των εποχιακών 

εργαζόμεων. Για διαμονές μέγιστης διάρκειας 90 ημερών, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 

επιφύλαξη του κεκτημένου Σένγκεν και ειδικότερα του κώδικα συνόρων Σένγκεν και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?

uri=CELEX:32011L0095 ημ.προβολής 7/2/2018)

• Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων 

χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις 

ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτρικών 

άμισθων βοηθών.

Η παρούσα οδηγία εξετάζει τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής και τα δικαιώματα των 

ερευνητών, και όπου ισχύει, των μελών της οικογένειας τους και των σπουδαστών, σε κράτη μέλη 

εκτός του κράτους μέλους το οποίο χορηγεί πρώτο άδεια στον υπήκοο τρίτης χώρας βάση της 

παρούσας οδηγίας. Εφαρμόζεται στους ηπηκόους τρίτων χωρών που αιτούνται να γίνουν δεκτοί ή 

που έχουν γίνει δεκτοί στο έδαφος κράτους μέλους για τον σκοπό της έρευνας, των σπουδών, της 

πρακτικής άσκησης ή εθελοντικής υπηρεσίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας.
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32011L0095 ημ.προβολής 7/2/2018)

8. Καταπολέμιση της παράνομης μετανάστευσης.

8.1 Θεωρήσεις και έλεγχος των εξωτερικών συνόρων.

Η Συμφωνία Σένγκεν, που αφορά τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά-εσωτερικά 

σύνορα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υιοθετήθηκε στις 14.6.1985 από 

τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τις κάτω χώρες και εισάγει καθεστώς 

ελεύθερης κυκλοφορίας όλων των προσώπων που είναι υπήκοοι των κρατών τα οποία την έχουν 

υπογράψει -άλλων κρατών της Κοινότητας ή και τρίτων χωρών- και αποσκοπεί στη δημιουργία 

μεταξύ των χωρών αυτών ενός χώρου χωρίς σύνορα. Η Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας 

Σένγκεν υπογράφηκε στις 19 Ιουνίου 1990 αρχικά από τα πέντε αυτά κράτη, ωστόσο άρχισε να 

ισχύει το 1995. Καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής και τις εγγυήσεις για την εφαρμογή αυτής 

της ελεύθερης κυκλοφορίας. Στη συνέχεια προσχώρησαν σε αυτήν η Ιταλία (1990) η Ισπανία και η 

Πορτογαλία (1991), η Ελλάδα (1992), η Αυστρία (1995), η Δανία, η Φιλανδία και η Σουηδία 

(1996). Αυτή η Συμφωνία και αυτή η Σύμβαση, οι κανόνες που θεσπίστηκαν βάσει των κειμένων 

αυτών καθώς και οι συναφείς συμφωνίες αποτελούν αυτό που ονομάζουμε “κεκτημένο Σένγκεν”. 

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ οι αποφάσεις που είχαν εκδοθεί το 1985 από τα μέλη του χώρου 

Σενγκεν καθώς και οι δομές εργασίας που καθιερώθηκαν ενσωματώθηκαν στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαϊου 1999. ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?

uri=LEGISSUM:l33020 ημ.προβολής 10/11/2017)

Οι κύριες διατάξεις της Συνθήκης Σένγκεν προβλέπουν κοινή πολιτική ασύλου για τα κράτη μέλη 

που έχουν εισχωρήσει σε αυτήν, κοινή λίστα των χωρών των οποίων οι πολίτες χρειάζονται βίζα 

κατά την είσοδο και την παραμονή τους στα οικεία κράτη, καθώς και το διαχωρισμό στα διεθνή 

αεροδρόμια σε πτήσεις εντός και εκτός Σένγκεν. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αστυνομικής και 

δικαστικής συνεργασίας που υπεγράφη στη Συνθήκη, προβλέφθηκε η δυνατότητα αστυνομικής 

καταδίωξης και εκτός συνόρων, καθώς επίσης και η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος μέσω 

του οποίου θα καθίσταται εφικτή η ανταλλαγή δεδομένων για καταζητούμενος και 

“ανεπιθύμητους” πολίτες τρίτων χωρών. 

Οι πολίτες των χωρών της Ζώνης Σένγκεν δύναται να ταξιδεύουν εντός της Ζώνης χωρίς την 

επίδειξη των ταξιδιωτικών εγγράφων, οφείλουν όμως να κρατούν τα έγγραφα αυτά μαζί τους σε 

περίπτωση που τους ζητηθεί ταυτοποίηση. Απαραίτητη είναι η επίδειξη των ταξιδιωτικών 

εγγράφων για προορισμούς εκτός της Ζώνης Σένγκεν. Αντίθετα, οι πολίτες χωρών εκτός της Ζώνης 

έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν σε χώρες εντός Σένγκεν εφόσον έχουν στη κατοχή τους έγκυρο 
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διαβατήριο και θεώρηση εισόδου σύντομης διαμονής. Ο υπήκοος οφείλει εάν κληθεί να είναι σε 

θέση να αποδείξει ότι διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους συντήρησης του για το διάστημα 

της παραμονής του στη χώρα Σένγκεν. Σήμερα, στη Συνθήκη Σένγκεν έχουν προσχωρήσει οι 

περισσότερες χώρες της Ευωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. 

Με τη σύμβαση εφαρμογής της συνθήκης του Σένγκεν καταργούνται οι έλεγχοι στα εσωτερικά 

σύνορα και μεταφέρονται στα εξωτερικά σύνορα και ενισχύονται. Δεν καταργούνται όμως τα ίδια 

τα σύνορα ούτε ο έλεγχος των αλλοδαπών στον οποίο μπορεί να προβεί το κάθε κράτος μέσα στο 

εθνικό τους έδαφος. Όταν ωστόσο η δημόσια τάξη ή η εθνική ασφάλεια το επιβάλλουν, ένα από τα 

συμβαλλόμενα κράτη μπορεί να αποφασίσει να θέσει σε ισχύ για μια σύντομη περίοδο ελέγχους 

στα εσωτερικά σύνορα. Μερικά από τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από τα κράτη στα πλαίσια της 

συνεργασίας Σένγκεν ήταν η καθιέρωση συντονισμού μεταξύ των διοικήσεων των κρατών για τον 

έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και η ενίσχυση της δικαστικής συεργασίας μέσω ενός συστήματος

ταχύτερης έκδοσης και εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων και η δημιουργία ενός συστήματος 

πληροφόρησης Σένγκεν για την ανταλλαγή δεδομένων (SIS), προκειμένου να καταπολεμηθεί η 

τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα που επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες την πρόσβαση, 

με άμεση ερώτηση, στο σύνολο των δεδομένων που υπάρχουν για τα άτομα που έχουν καταγραφεί. 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2006 εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ο 

Κανονισμός 1987/2006 σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος 

πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II). Ο παρών κανονισμός επιχειρεί την αναμόρφωση 

του υφιστάμενου ελέγχου σε θέματα συνοριακού ελέγχου των προσώπων. Στόχος του SIS II είναι 

να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της 

ΕΕ. Περιέχει αποκλειστικά κατηγορίες δεδομένων οι οποίες παρέχονται από κάθε κράτος μέλος και

περιλαμβάνει επίσης αναφορά στον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο άτομο πρέπει να 

αντιμετωπιστεί. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l33020 

ημ.προβολής 10/11/2017)

8.2 Ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα 

εξωτερικά σύνορα. (FRONTEX)

Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής της 07.05.2002 με τίτλο “Προς μια ολοκληρωμένη διαχείριση των

εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης” της 7ης Μαϊου, προβλεπόταν η

σύσταση ενός κοινού φορέα των ενασχολούμενων με τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, 

επιφορτισμένου με τη διαχείρηση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των 

κρατών μελών. Το σχέδιο για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της ΕΕ, 

που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο στις 13 Ιουνίου 2002, ενέκρινε τη σύσταση ενός κοινού φορέα 
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ενασχολούμενων με τα εξωτερικά σύνορα με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών

συνόρων. 

Ο FRONTEX συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της 

διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, επικουρεί τα κράτη μέλη στην εκπαίδευση των εθνικών 

συνοριακών φυλάκων, μεταξύ άλλων με τη καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης και 

κοινών κανόνων επαγγελματικής κατάρτισης, πραγματοποιεί αναλύσεις γενικών και ειδικών 

κινδύνων, παρακολουθεί τις εξελίξεις των ερευνών στον τομέα του ελέγχου και της επιτήρησης των

εξωτερικών συνόρων, επικουρεί τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική 

και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα και παρέχει στα κράτη μέλη την αναγκαία 

στήριξη για την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού. 

(https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutions-and-agencies/2223-frontex-europeiska-grans-

och-kustbevakningsbyran_el  ημ. προβολής 12/11/2017)

8.3 Το σύστημα πληροφόρησης για τις βίζες (VIS)

Στα πλαίσια του Προγράμματος της Χάγης υιοθετείται με την 2004/512 Απόφαση του Συμβουλίου 

η θέσπιση ενός συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις – Visa Information System. Πρόκειται 

για ένα σύστημα για ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών, μέσω του οποίου οι 

εξουσιοδοτημένες εθνικές αρχές μπορούν να εισάγουν και να ενημερώνουν στοιχεία για τις 

θεωρήσεις και να τα συμβουλεύονται ηλεκρονικά.

Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις βασίζεται σε κεντρική αρχιτεκτονική και απαρτίζεται

από ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών, από διεπαφή σε κάθε κράτος μέλος, μέσω της οποίας 

επιτυγχάνεται η διασύνδεση με τη αντίστοιχη κεντρική εθνική αρχή του οικείου κράτους μέλους 

και από τη δομή επικοινωνίας μεταξύ του Κεντρικού Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 

και των εθνικών διεπαφών. (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-

visas/visa-information-system_en ημ. προβολής 15/11/2017)

9. Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα Μετανάστευσης.

Τον Μάιο του 2015, η Επιτροπή ενέκρινε τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ατζέντα Μετανάστευσης. Η 

ατζέντα είναι ένα πολιτικό έγγραφο που περιγράφει τις προτεραιότητες στις πολιτικές 

μετανάστευσης, ασύλου και συνόρων για τα επόμενα χρόνια. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες 

θεσμικές ρυθμίσεις, για πρώτη φορά μια κοινή πολιτική εγκρίθηκε στην ημερήσια διάταξη μεταξύ 

των δύο θεσμικών οργάνων με στόχο να είναι ολοκληρωμένη και να ενταχθεί (ή να διασφαλιστεί η 

συνοχή μεταξύ) των διαφόρων πτυχών εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και τα μέσα που έχει 

στη διάθεσή της η Ένωση. 
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(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_el.htm ημ.προβολής 25/1/2018)

Υπό το πρίσμα του όλο και πιεστικότερου πολιτικού πλαισίου που περιβάλλει την άφιξη των 

αιτούντων άσυλο μέσω των νοτιοανατολικών χερσαίων συνόρων και της Μεσογείου, η Ατζέντα 

προσδιόρισε έξι “Άμεσες (βραχυπρόθεσμες) ενέργειες πολιτικής της ΕΕ” ή προτάσεις: 

1)Ένα μηχανισμό προσωρινής και έκτακτης ανάγκης μετεγκατάστασης για αιτούντες άσυλο εντός 

την ΕΕ για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν υψηλότερη εισροή, με βάση ένα νέο κριτήριο 

ανακατανομής για τον προσδιορισμό της ευθύνης για την αξιολόγηση του ασύλου και την 

παρουσίαση νομοθετικής πρωτοβουλίας για ένα μόνιμο σύστημα πριν από το τέλος του 2015. 

2) Μηχανισμό μετεγκατάστασης 20.000 προσφύγων από χώρες εκτός της ΕΕ.

3) Βελτίωση των δυνατοτήτων και του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Εξωτερικών Συνόρων της 

ΕΕ (Frontex) με την ονομασία «Triton» και “Ποσειδώνας”.

4)Αύξηση της χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη της ΕΕ κατά 60 εκατ. ευρώ και 

δημιουργώντας μια νέα προσέγγιση “hotspot” στην οποία οι υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων της 

ΕΕ, όπως ο Frontex, Η Ευρωπόλ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) 

θα εργάζονται επί τόπου για να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής στην ταυτοποίηση,   

την καταγραφή και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων μεταναστών.

5) Ενίσχυση της κοινής επιχείρησης θαλάσσιας πληροφόρησης της Ευρωπόλ στη Μεσόγειο να 

ασχοληθεί με το λαθρεμπόριο μεταναστών μέσω της CEPOL (College European Policy).

6) Δημιουργία κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) για τη διάλυση των δικτύων 

διακίνησης και του “επιχειρηματικού μοντέλου” της λαθρομεταναστών, προκειμένου να 

εντοπιστούν, να συλληφθούν και να καταστραφούν τα πλοία που χρησιμοποιούν οι λαθρέμποροι 

Εκτός από αυτές τις άμεσες ενέργειες, οι οποίες θεωρούνται ως περισσότερο μεσοπρόθεσμες, η 

ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση περιγράφει τους ακόλουθους τέσσερις βασικούς πυλώνες 

ή επίπεδα δράσης για μια μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ: 1) μείωση των κινήτρων για παράνομη 

μετανάστευση, 2) διαχείριση και διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων, 3) μια ισχυρή κοινή 

πολιτική ασύλου και 4) μια νέα πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση. Κάθε πυλώνας προχώρησε 

σε ένα σύνολο συγκεκριμένων δράσεων πολιτικής. Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών υποστήριξε 

τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ παράλληλα 

επικρίνει τα κράτη μέλη της ΕΕ για την αποτυχία τους να λάβουν δύσκολες αποφάσεις και να 

παράσχουν άμεση ανταπόκριση στην κρίση των προσφύγων.  (http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-4956_el.htm ημ.προβολής 25/1/2018)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2015 αγκάλιασε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα της Επιτροπής 

για τη Μετανάστευση και υπογράμμισε την ανάγκη επίτευξης προόδου όλες τις διαστάσεις μιας 

                                                                            25.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_el.htm


συνολικής και συστημικής προσέγγισης. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει το διπλωματικό έργο 

του Ύπατου Εκπροσώπου Mogherini, με την υποστήριξη του προσωπικού της στην ΕΥΕΔ, 

υποστηρίζοντας τη συμφωνία ειρήνευσης που έχει υπογράψει ο ΟΗΕ για τη σύσταση κυβέρνησης 

στη Λιβύη και διευρύνοντας τη μορφή “E3 + 3” με το Ιράν σε μια προσπάθεια συζητήσεων σχετικά

με τον τρόπο τερματισμού της βίας στη Συρία. (Carrera, Blockmans, Cros, Gold 2015) Μία από τις 

πιο αμφιλεγόμενες ιδέες ήταν η εγκαθίδρυση προσωρινής μετεγκατάστασης στην ΕΕ για την 

αναδιανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η κύρια συμβολή της 

πρωτοβουλίας ήταν να παρεκκλίνει προσωρινά η καθοδήγηση σύμφωνα με το λεγόμενο “σύστημα 

του Δουβλίνου της ΕΕ” σύμφωνα με το οποίο το κράτος μέλος της ΕΕ είναι εκείνο υπεύθυνο για 

την εξέταση αίτησης ασύλου. Το προσωρινό σύστημα εισάγει ένα νέο μοντέλο για την κατανομή 

της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών βάσει νέων κριτηρίων, τα οποία περιλαμβάνουν το ΑΕΠ, 

τον πληθυσμό, την ανεργία κλπ. Με βάση την πρωτοβουλία της Επιτροπής, τα κράτη μέλη 

υιοθέτησαν ένα Ψήφισμα για τη μετεγκατάσταση από την Ελλάδα και την Ιταλία 40.000 ατόμων 

που έχουν σαφή ανάγκη, η οποία συμπληρώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου με πρόσθετη Απόφαση του 

Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή μετεγκατάσταση 120.000 αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα

και την Ελλάδα Ιταλία. Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν επίσης τον Ιούλιο του 2015 να 

εγκαταστήσουν πάνω από 22.000 άτομα από χώρες εκτός Ευρώπης. Ένα δεύτερο συνοδευτικό 

μέτρο για το σύστημα μετεγκατάστασης ήταν το λεγόμενο hotspot σε συγκεκριμένους (πιο 

προβληματικούς) τόπους στην Ιταλία και την Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε εν συντομία παραπάνω, 

το μοντέλο αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη της επιχειρησιακής υποστήριξης από τους 

εμπειρογνώμονες του Frontex, της Ευρωπόλ και της EASO που συμμετέχουν στον έλεγχο των 

υπηκόων τρίτων χωρών παρέχοντας παροχή υπηρεσιών, ενημέρωση και βοήθεια στους αιτούντες 

διεθνή προστασία και την προετοιμασία και απομάκρυνση παράνομων μεταναστών. Τα κεντρικά 

σημεία περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας κοινής επιχειρησιακής έδρας που ονομάζεται 

Ευρωπαϊκή Ένωση Περιφερειακή Task Force (EURTF), αποτελούμενη από εκπροσώπους των 

τριών οργανισμών της ΕΕ, οι οποίοι συντονίζουν την επί τόπου εργασία και συνεργάζονται με τις 

εθνικές αρχές. Στην Ιταλία, περιοχές hotspot περιλαμβάνουν την Αουγκούστα, την Λαμπεντούζα, 

την Πορτέ Εμπεδοκλέ, το Πόζζαλο, το Τάραντο και το Τράπανι. (Fernandez, Moraga, Rapoport)

Η Ομάδα Υποστήριξης για τη Διαχείριση της Μετανάστευσης λειτουργεί στη Λαμπεντούζα, η 

οποία στηρίζεται πάνω το EURTF στην Κατάνια στη Σικελία. Στην Ελλάδα εντοπίζονται οι εξής 

περιοχές: Λέσβος, Χίος, Λέρος, Σάμος και Κω. Το EURTF εδρεύει στον Πειραιά και η ομάδα 

υποστήριξης έχει έδρα τη Λέσβο. Ο Frontex αναμένεται επίσης να συμμετάσχει περισσότερο στις 

κοινές επιχειρήσεις επιστροφής και να δημιουργήσει ένα ειδικό γραφείο επιστροφής για την 

οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής. 
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Η EASO αύξησε επίσης το προσωπικό της (κατά 30 πρόσθετα μέλη) και ζήτησε 370 εθνικούς 

εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη των αρχών διαχείρισης ασύλου στην Ιταλία και την Ελλάδα. 

Μια τρίτη σημαντική εξέλιξη ήταν η έκδοση κανονισμού για τη θέσπιση κοινού καταλόγου των 

ασφαλών τρίτων χωρών και η έγκριση συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το ίδιο θέμα. Βασική 

ιδέα πίσω από τον κανονισμό είναι ο ορισμός των υποψήφιων χώρων της ΕΕ κατά μήκος της 

διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μακεδονία, Κοσσυφοπέδιο, Σερβία και 

Τουρκία) ως ασφαλείς χώρες. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕ φιλοξένησε τη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου

για την Ανατολική Μεσόγειο στην οποία ΕΕ και η Τουρκία συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν το 

κοινό σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας για τη στήριξη των Συρίων υπό καθεστώς 

προσωρινής προστασίας και μετανάστευσης.  (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

4956_el.htm ημ.προβολής 25/1/2018) Σύμφωνα με και τα δύο μέρη τα αποτελέσματα πρέπει να 

επιτευχθούν ιδίως όσον αφορά την εξάλειψη της εισροής παράτυπων μεταναστών. Τα μέρη 

συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν τη συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας από τον 

Ιούνιο του 2016 και να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται για την ταχεία επιστροφή των 

μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους. Η Τουρκία συμφώνησε να εγκρίνει άμεσα μέτρα για τη 

βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των Σύριων που διαμένουν στη χώρα υπό 

προσωρινή προστασία. Επίσης συμφώνησαν να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για να ενισχύσουν την

καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Η συνεργασία αυτή συνοδεύεται από ένα αρχικό ποσό ύψους 3 

δισεκατομμυρίων ευρώ για την παροχή βοήθειας καθώς η Τουρκία αντιμετωπίζει τον υψηλότερο 

αριθμό των Σύριων προσφύγων που βρίσκονται σήμερα στη χώρα. (Carrera, Blockmans, Cros, 

Gold 2015)
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   ΙΙ.    Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.

1.    Μετατροπή της Ελλάδας από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών.

Τις τελευταίες δεκαετίες η διεθνής μετανάστευση έχει λάβει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Από 

το 1975 έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε χώρα άλλη από εκείνη που 

γεννήθηκαν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το έτος 2002 περίπου 175 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον 

κόσμο ήταν μετανάστες. Οι περισσότεροι μετανάστες ζούσαν στην Ευρώπη (56 εκατομμύρια), την 

Ασία (50 εκατομμύρια) και τη Βόρεια Αμερική (41 εκατομμύρια). Στις ανεπτυγμένες χώρες του 

κόσμου ο ένας περίπου στους δέκα κατοίκους ήταν μετανάστης ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες η 

αναλογία ήταν ένας στους εβδομήντα κατοίκους. (Καβουνίδη 2003)

Στην περίπτωση της Ελλάδας η μετανάστευση δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Η εμπειρία της 

μετανάστευσης έχει σημαδέψει έντονα την ελληνική κοινωνία εδώ και έναν αιώνα. Τις τελευταίες 

δεκαετίες όμως έχει αλλάξει ριζικά η ελληνική εμπερία στο θέμα της μετανάστευσης και η Ελλάδα 

από χώρα αποστολής μεταναστών έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής. Ως προς αυτό η ελληνική 

εμπειρία μοιάζει με εκείνη άλλων χωρών της νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία, οι οποίες μετατράπηκαν και αυτές από χώρες αποστολής σε χώρες υποδοχής τις 

τελευταίες δεκαετίες. 

Η μετανάστευση έχει αναδειχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

σημερινές κοινωνίες και αυτό γιατί ενώ η μετανάστευση προσφέρει στα διάφορα κράτη μεγάλες 

ευκαιρίες προς αξιοποίηση, συχνά καθίσταται πηγή σοβαρών προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μετανάστες φέρνουν μαζί τους νέα προσόντα, δεξιοτεχνίες, φιλοδοξίες και εργατικότητα που 

μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην εθνική οικονομία. Όσον αφορά τη μετανάστευση 

προς την Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, έχει από πολλές πλευρές αναφερθεί ότι είναι ευεργετική 

για την ελληνική οικονομία, διότι αφενός πολλοί μετανάστες ανέλαβαν εργασίες για τις οποίες δεν 

υπήρχε πλέον διάθεση από Έλληνες να τις αναλάβουν, ενώ αφετέρου, το σχετικά μικρό κόστος 

εργασίας των μεταναστών, κατέστησε πιο ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς 

αγορές. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι οι μετανάστες κατέχουν δεξιοτεχνίες και προσόντα που θα

μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα στην αγορά εργασίας. 

Από την άλλη πλευρά, σε πολλές χώρες υποδοχής οι μετανάστες αποτελούν πληθυσμιακή ομάδα η 

οποία τίθεται σε αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Με άλλα λόγια ανήκουν στις 

κοινωνικές ομάδες που χαρακτηρίζονται από πολλαπλή στέρηση αναφορικά με τις διαστάσεις που 

θεωρούνται κρίσιμες για τη συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής που χαρακτηρίζει την 

κοινωνία υποδοχής. Οι διαστάσεις που εντοπίζονται συνήθως ως ιδιαίτερα σημαντικές ως προς τη 

δημιουργία ή αποτροπή φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού είναι εκείνες της αγοράς εργασίας,
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της εκπαίδευσης, της υγείας και της στέγης. (Karantinos, Cavounidis 1992)

Έτσι λοιπόν, από τη μια η μετανάστευση προσφέρει ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν προς 

όφελος της κοινωνίας υποδοχής, ταυτόχρονα όμως μπορεί να αποτελέσει και την αφορμή για την 

εμφάνιση ή διεύρυνση προβλημάτων που απειλούν τη κοινωνική συνοχή. Το κεντρικό ζητούμενο 

για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που θέτει η μετανάστευση στη χώρα υποδοχής είναι ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτκών οι οποίες από τη μια θα μεγιστοποίησουν τα οφέλη της 

μετανάστευσης για την ίδια τη χώρα, από τη άλλη θα αμβλύνουν τα σχετικά προβλήματα και θα 

προωθούν την κοινωνική συνοχή.

Η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης που μετατράπηκαν πρόσφατα σε 

χώρες υποδοχής, βρέθηκε απροετοίμαστη από άποψη θεσμικού πλαισίου για το νέο της ρόλο ως 

χώρα υποδοχής. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα της νέας κατάστασης που διαμορφώθηκε ήταν 

ότι πολλοί από τους μετανάστες που διέμεναν και εργάζονταν στην Ελλάδα παράνομα, είτε επειδή 

είχαν εισέλθει παράνομα, είτε επειδή παρέμειναν στη χώρα πέρα από την ημερομηνία λήξεως της 

σχετικής βίζας ή άδειας παραμονής που είχαν αρχικά εξασφαλίσει. (Καβουνίδη 2003) 

Όπως αναδεικνύεται από την ανάλογη διεθνή εμπειρία, η ύπαρξη παράνομου πληθυσμού 

μεταναστών ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στη 

κοινωνία γενικότερα εφόσον οι παράνομοι αλλοδαποί καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτοι στην 

εκμετάλλευση. Λόγω της παράνομης ιδιότητας τους αναγκάζονται να δέχονται όρους και συνθήκες 

εργασίας δυσμενέστερους από εκείνους που προβλέπονται από τον νόμο. Η διαδεδομένη προσφορά

εργασίας από μετανάστες υπό τέτοιους όρους μπορεί να συνεπάγεται τη συμπίεση των μισθών 

άλλων εργαζομένων ή την αντικατάσταση τους από μετανάστες. Τα προγράμματα νομιμοποίησης 

των αλλοδαπών που έχουν εφαρμοστεί στις διάφορες χώρες του κόσμου σκοπεύουν τόσο στη 

προστασία της αγοράς εργασίας από ανταγωνισμό με αθέμιτους όρους όσο και στη προστασία των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων των μεταναστών.

Η εφαρμογή αντίστοιχων προσπαθειών στην Ελλάδα εκφράστηκε με την υιοθέτηση της πολιτικής 

της νομιμοποίησης των αλλοδαπών που διέμεναν στη χώρα παράνομα. Με το σχετικό πρόγραμμα 

που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1998 προσήλθαν στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας και υπέβαλαν 

αίτηση για τη κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής (τη λεγόμενη “λευκή κάρτα”) 371.641 

αλλοδαποί. Κατά το δεύτερο στάδιο, συνέχισαν και υπέβαλαν αίτηση (τη λεγόμενη “πράσινη 

κάρτα”) 212.860 αλλοδαποί. Από τη στιγμή της ανακοίνωσης του προγράμματος νομιμοποίησης 

στο τέλος του 1997, η κυβέρνηση έχει επανελλημένα επισημάνει την ανάγκη για πολιτικές και 

προγράμματα που θα προωθήσουν την οικονομική και κοινωνική ένταξη των νομιμοποιημένων 

μεταναστών. (Καβουνίδη 2003) 

Για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών για την οικονομική και κοινωνική ένταξη των 
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νεο-νομιμοποιημένων μεταναστών, απαιτούνται ειδικές γνώσεις για τον αντίστοιχο πληθυσμό οι 

οποίες μέχρι στιγμής όμως είναι περιορισμένες. Τα στοιχεία που προέρχονται από τις αιτήσεις για 

τη πράσινη κάρτα προσέφεραν μια πρώτη ευκαιρία γνωριμίας με τον πληθυσμό που 

νομιμοποιήθηκε ως αποτέλεσμα του προγράμματος νομιμοποίησης του 1998. Απέδωσαν πολίτιμες 

πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηκοότητας, του φύλου, της χωροθέτησης, της 

ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης και του εκπαιδευτικού επιπέδου των αλλοδαπών. 

( Καβουνίδη 2003)

Στην περίπτωση της Ελλάδας η εισροή μεταναστών ξεπέρασε την εκροή κατά τη δεκαετία του 1970

αν και στη πρώτη φάση ο βασικός παράγοντας μεταστροφής ήταν η επιστροφή Ελλήνων 

μεταναστών από χώρες της βόρειας Ευρώπης. Ήδη όμως την εποχή εκείνη είχε ξεκινήσει η εισροή 

μεταναστών προς την Ελλάδα από χώρες της Ασίας και της Αφρικής όπως και τις Φιλιππίνες, το 

Πακιστάν και την Αίγυπτο. 

Σημαντικός παράγοντας που έδωσε νέα τροπή στα μεταναστευτικά δεδομένα προς την Ελλάδα 

ήταν η κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Οι 

πρώτες αξιόλογες εισροές από την περιοχή παρατηρήθηκαν από τα μέσα της δεκατίας του 1980 με 

την εμφάνιση πολιτικών φιλελευθεροποίησης, καταφθάνοντας στην Ελλάδα μετανάστες από την 

Πολωνία και αργότερα από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Οι εισροές όμως γνώρισαν απότομα 

έξαρση με την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στο τέλος της δεκαετίας και ιδίως με την

κατάρρευση της Αλβανίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Από τη Σοβιετική Ένωση και την Αλβανία πολλοί από τους νέους μετανάστες ήταν βέβαια 

ομογενής. Ειδικές διατάξεις ρύθμισαν το καθεστώς διαμονής και εργασίας των Ποντίων και των 

άλλων ομογενών από τη Σοβιετική Ένωση καθώς και την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Για 

τους ομογενής της Αλβανίας υπήρχαν επίσης ειδικές διατάξεις αν και λιγότερο ευνοϊκές. 

Πέρα από το ευρύτερο κοινωνικό- πολιτικό πλαίσιο, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί εκείνη την 

περίοδο, η χώρα αποτελούσε και ελκυστικό προορισμό για τους μετανάστες, διότι το μεγάλο τμήμα

των χερσαίων συνόρων και της ελληνικής ακτογραμμής, καθιστούσαν εξαιρετικά δύσκολη την 

φύλαξη της εισόδου στη χώρα και της παρεμπόδισης των μεταναστών χωρίς τα απαραίτητα 

έγγραφα. Σημαντική είναι και η γεωγραφική θέση της χώρας, η οποία αποτελεί τον τόπο 

συνάντησης τριών ηπείρων και πύλη εισόδου των μεταναστών που προέρχονται από τις φτωχές και 

πολιτικά ασταθείς χώρες της Ασίας και της Αφρικής προς τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες. Τρίτον, η

γεωγραφική εγγύτητα με τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της ανατολικής Ευρώπης βοήθησε στην 

εντατικοποίηση των οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες αυτές και τη δημιουργία 

μεταναστευτικών ρευμάτων καθώς και η πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα στην περιοχή της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με χαρακτηριστικά της ελληνικής 
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οικονομίας την ίδια περίοδο και την αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου των ντόπιων πληθυσμών 

ευνόησαν την αύξηση της μετανάστευσης αλλά και της παράνομης μετανάστευσης. Ειδικότερα, η 

οικονομική ανάπτυξη που συντελέστηκε στην χώρα ως αποτέλεσμα της εισόδου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η αναδιάρθρωση ορισμένων κλάδων (κατασκευές), ο ανοιχτός χαρακτήρας και η 

εποχικότητα σημαντικών κλάδων της οικονομίας (π.χ. τουρισμός και γεωργία), είχαν ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης σε φτηνό εργατικό δυναμικό (Κασίμης-Παπαδόπουλος, 

2012). Παράλληλα, την ίδια περίοδο η σταδιακή είσοδος περισσότερων γυναικών στην αγορά 

εργασίας, καθώς και η επιλεκτική επιλογή θέσεων εργασίας που εξασφάλιζαν καλύτερες αποδοχές 

και κοινωνική αναγνώριση για τους ντόπιους πληθυσμούς, ως αποτέλεσμα της ανόδου του 

εκπαιδευτικού επιπέδου τους, ευνοούσαν την είσοδο οικονομικών μεταναστών στη χώρα (Κασίμης-

Παπαδόπουλος, 2012). Οι οικονομικοί μετανάστες ουσιαστικά κάλυπταν τα κενά στην αγορά 

εργασίας και απορροφούνταν σε θέσεις που δεν απαιτούσαν δεξιότητες και γνώσεις, θέσεις με 

χαμηλές αποδοχές και χωρίς ασφάλιση. Η τμηματοποίηση της αγοράς εργασίας και η ευελιξία της 

ως προς τις σχέσεις εργασίας, ευνοούσε την απασχόληση των μεταναστών.

Το μοντέλο της μετανάστευσης στην Ελλάδα παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες αλλά και σημαντικές

διαφοροποίησεις ως προς το νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο μετανάστευσης. Το νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο 

μετανάστευσης “χαρακτηρίζεται από ύστερη εκβιομηχάνιση, με σημαντική την παρουσία της 

γεωργίας και του τουρισμού, κερδοσκοπική αστική ανάπτυξη και μιαν ανεπίσημη οικονομία με 

διευρυμένη οικογενειακή δομή...” (Ζωγραφάκης-Κασίμης 2014:30) και διαφοροποιείται από το 

βορειο-ευρωπαϊκό μοντέλο της φορντιστικής νόμιμης μετανάστευσης λόγω της διευρυμένης 

παρανομίας της μετανάστευσης, της πολυεθνικότητας και ετερογένειας των μεταναστών που 

κατευθύνονται προς τη νότια Ευρώπη, της ασυμμετρίας των δύο φύλων (κατά κύριο λόγο άνδρες 

μετανάστες), της διαφοροποίησης της γεωγραφικής, κοινωνικής και πολιτισμικής προέλευσης των 

μεταναστών και, τελικά, της συνύπαρξης της μετανάστευσης με υψηλή ανεργία σε χώρες υποδοχής 

όπως η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία. (Ζωγραφάκης-Κασίμης, 2012) Οι διαφορές του ελληνικού 

μοντέλου μετανάστευσης με το νοτιοευρωπαϊκό αλλά και το βορειοευρωπαϊκό εντοπίζονται, στο 

ποσοστό συμμετοχής των μεταναστών στον συνολικό πληθυσμό που είναι το υψηλότερο στην 

Ευρώπη και στο γεγονός οτι τουλάχιστον οι μισοί περοέρχονται απο μία χώρα, την Αλβανία. Η 

αλβανική μετανάστευση είναι κατά κύριο λόγω οικογενειακή, τα κοινά σύνορα με τη Βουλγαρία 

και την Αλβανία δίνουν μία μορφή κυκλικότητας στη μετανάστευση και διευκολύνουν την είσοδο.

2. Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την μετανάστευση.

Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για τους αλλοδαπούς παρουσιάζει μια διαδρομή άμεσα συνδεδεμένη 

με την ιστορικοπολιτική συγκυρία και την εθνική κοινωνική πραγματικότητα της μετανάστευσης. 
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Η ιδιαιτερότητα της εν λόγω νομοθεσίας έγκειται στο γεγονός ότι η εξέλιξη της επηρεάστηκε συχνά

από έκτακτες ή εξαιρετικές κοινωνικές συνθήκες και από επείγουσες ανάγκες διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ρευμάτων. Ίσως γι' αυτό το λόγο να χαρακτηρίστηκε για μια μακρά περίοδο από 

αντιφατικές κανονιστικές επιλογές και από την αδυναμία της να συμβάλει σε ένα οργανικό 

σχεδιασμό της μεταναστευτικής πολιτικής.

Ο πρώτος νόμος της ελληνικής πολιτείας που ρύθμιζε ζητήματα εισόδου, παραμονής, εργασίας και 

απέλασης των αλλοδαπών υπήρξε ο Ν. 4310/1929 (Βρέλλης 2003:42). Ουσιαστικά όμως, η 

ελληνική νομοθεσία για τους αλλοδαπούς διαμορφώθηκε στη σύγχρονη μορφή της με τον Ν. 

1975/1991 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2452/1996 και τον Ν. 2713/1999, τον Ν. 2910/2001 και 

τον Ν. 3386/2005. Η νομοθετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει τις πολιτικές επιλογές της ελληνικής 

πολιτείας στο πεδίο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αλλοδαπών και περιορίζει τους άξονες

της μεταναστευτικής πολιτικής.

Βασικός στόχος πλέον της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής είναι ο περιορισμός της 

μετανάστευσης (νόμιμης και παράτυπης) καθώς τα νέα δεδομένα κυρίως της οικονομίας, καθιστούν

ένα δυσοίωνο μέλλον μαζί με τις εισροές μεταναστών που είχε η χώρα μέχρι σήμερα. Οι σχετικοί 

νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα έδωσαν έμφαση κυρίως στον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο 

και δευτερεύοντως στην νομιμοποίηση των παράτυπων μεταναστών που αποτελεί και το 

ουσιαστικό πρόβλημα και την αδυναμία του κράτους. Παρόλα αυτά, ο νόμος 3907/2011 είναι μια 

προσπάθεια να καταρτιστεί ένα ρεαλιστικό σύστημα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, μέσω

της λειτουργίας μιας ανεξάρτητης Υπηρεασίας Ασύλου, τη δημιουργία του πρώτου κέντρου 

υποδοχής και την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην κοινοτική Οδηγία 2008/115/ΕΚ 

σχετικά με την επιστροφή των παράνομων μεταναστών. (Φραγκούλης 2011)

2.1 Η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου.

Όπως έχει ήδη τονισθεί, από τα τέλη της δεκαετίας του 80΄ η Ελλάδα κλήθηκε να διαχειριστεί 

κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά το ζήτημα της υποδοχής ενός μαζικού μεταναστευτικού 

ρεύματος και να προσδιορίσει παράλληλα τις αρχές, τους άξονες και τους μηχανισμούς οργάνωσης 

και εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής. Την ίδια περίοδο, υπό το βάρος των ευρύτερων 

γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ευρώπη αλλά και των δεδομένων κατευθύνσεων της ΕΕ για 

την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, υιοθέτησε μέτρα σχετικά με την είσοδο, 

παραμονή και εργασία των μεταναστών (Ν. 1975/1991 και Ν. 2910/2001) που κινούνταν εν μέρει 

σε μια αποτρεπτική, αμυντική και κατασταλτική λογική. (Παπασιώπη-Πασιά 1998:37)

Στη δεκαετία 1991-2001 οι δύο βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες (Ν. 1975/1991 και Ν. 

2910/2001) μπορεί να είχαν ως αντικείμενο τη ρύθμιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
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των μεταναστών στα ζητήματα της εισόδου, παραμονής, της εργασίας, της παιδείας, της υγείας και 

της δημόσιας τάξης, αλλά δεν συνιστούσαν εξ αντικειμένου δομές και μηχανισμούς άσκησης της 

μεταναστευτικής πολιτικής. 

Ο Ν. 1975/1991 υιοθετούσε τη μερική και μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση του ζητήματος των 

μταναστευτικών ροών, στη βάση κυρίως αστυνομικών πρακτικών, με στόχο τη μείωση της 

αριθμητικής δυσανολογίας μεταξύ των νόμιμων και παράνομων μεταναστών που εισέρχονταν ή 

διαβιούσαν στη χώρα. (Παπαθεοδόρου 2003) Μια τέτοια πολτική τροφοδότησε το κοινωνικό 

αποκλεισμό νόμιμων και παράνομων μεταναστών, δημιούργησε περαιτέρω κοινωνικές εντάσεις και

επέτεινε το κλίμα ανασφάλειας. Προς βελτίωση αυτής της κατάστασης η ελληνική πολιτεία 

επιχείρησε σε πρώτη φάση να εφαρμόσει εμβαλωματικές λύσεις. 'Ετσι, το 1997 με το ΠΔ 358/1997 

αποφασίστηκε η καταγραφή και στη συνέχεια η νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών, με 

αποτέλεσμα την εξασφάλιση άδειας παραμονής σε 200.000 περίπου μετανάστες από τις 600.000 

που υπολογιζόταν ότι ζούσαν τότε στην Ελλάδα υπό καθεστώς παρανομίας. Η εν λόγω πολιτική 

ακολουθήθηκε (μετά το 1999) με την εφαρμογή του μέτρου των μαζικών ελέγχων νομιμότητας, με 

στόχο τη συγκράτηση του μεταναστευτικού ρεύματος και την κατά το δυνατό αμεσότερη 

επαναπροώθηση των αντικανονικών μεταναστών. (Παπαθεοδόρου 2003) Έτσι, η καταπολέμιση της

παράνομης μετανάστευσης και η προσπάθεια κατοχύρωσης της δημόσιας ασφάλειας μεταβλήθηκαν

σε συνώνυμα άσκησης κατασταλτικών πολιτικών εν απουσία ολοκληρωμένης και οργανωμένης 

μεταναστευτικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο που δημιούργησε η Συνθήκη του Άμστερνταμ αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις των κρατών 

μελών για τη διασφάλιση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. Η κοινοτικοποίηση της εν λόγω 

πολιτικής εμπεριέχει  την υιοθέτηση και εφαρμογή από κάθε κράτος μέλος μέτρων πρόληψης της 

παράνομης μετανάστευσης, εντοπισμού και επαναπατρισμού των παράνομων μεταναστών και 

αποτελεσματικότερου ελέγχου των συνόρων. Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκε στη συνέχεια ο Ν. 

2910/2001 (όπως τροποποιηθήκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3013/2002, το Ν. 3068/2002 και με 

το Ν.3074/2002, το Ν. 3103/2003, το Ν. 3146/2003, το Ν. 3169/2003, το Ν. 3242/2004, το Ν. 

3202/2003 και το Ν. 3274/2004), οποίος περιελάμβανε ορισμένες θετικές ρυθμίσεις, όπως η 

οριοθέτηση των εννοιών του πρόσφυγα και του μετανάστη, η ρύθμιση της οικογενειακής 

επανένωσης, η κατοχύρωση ίσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων μεταξύ μεταναστών και ημεδαπών, η

πρόσβαση των ανήλικων αλλοδαπών στην ελληνική εκπαίδευση, η παροχή δυνατότητας 

προσφυγής του αλλοδαπού κατά της απόφασης απέλασης, η ρύθμιση για τα κωλύματα ή τις 

απαγορεύσεις απελάσεων και η απαγόρευση τέτοιων ενεργειών. ( Παπαθεοδώρου 2010: 54)

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στηρίζεται πλέον στον Ν. 3386/2005, όπως αυτός τροποποιήθηκε 

από τους Ν. 3448/2006, Ν. 3536/2007, Ν. 3613/2007, Ν. 3731/2008, Ν. 3772/2009 και Ν. 
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3801/2009. Το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο φιλοδοξεί, κατά τη πρόθεση του νομοθέτη, να παράσχει

τα μέσα άσκησης μιας νέας, πιο ευέλικτης και μακροπρόθεσμης μεταναστευτικής πολιτικής, 

εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στο τρίπτυχο: νομιμότητα, ασφάλεια δικαιωμάτων, κοινωνική 

ένταξη.

Η είσοδος και η διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα υπακούει σε συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις που στόχο έχουν τη διασφάλιση της νομιμότητας, τον έλεγχο των μεταναστευτικών 

ροών και την επιλεκτικότητα στην υποδοχή των μεταναστευτικών πληθυσμών. Η επιλεκτικότητα 

(immigration selective) (Παπαγιάννης 2001), αν και δεν αποτελεί διακηρυγμένο άξονα της 

ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής, εφαρμόζεται εντούτοις στη πράξη και διέπει σειρά 

διατάξεων του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου για τους υπηλόους τρίτων χωρών.

Η είσοδος και η έξοδος των προσώπων στην και από την ελληνική επικράτεια επιτρέπεται μόνο από

τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις. Κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια, 

υποβάλλεται σε έλεγχο από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ειδικότερα, οι υπήκοοι 

τρίτων χωρών που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διαβατήριο εν

ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις. Το διαβατήριο ή 

άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο πρέπει να φέρουν θεώρηση εισόδου (VISA), εφόσον αυτό απαιτείται 

από τις διεθνείς συμβάσεις, το κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές ρυθμίσεις. (Παπαθεοδώρου 2010) 

Η θεώρηση εισόδου (VISA) χορηγείται από την προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του υπηκόου 

τρίτης χώρας και διακρίνεται σε θεώρηση βραχείας διαμονής (Visa Schengen) και σε θεώρηση 

μακράς διαμονής (εθνική θεώρηση). 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συμφωνίας Σένγκεν (Παπαγιάννης 1998), τα συμβαλλόμενα μέρη 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ακολουθήσουν κοινή πολιτική για την κυκλοφορία των 

προσώπων και ειδικά για το καθεστώς των θεωρήσεων εισόδου. Οι υπήκοοι των τρίτων χωρών 

υπόκεινται σε καθεστώς κοινής θεώρησης. Έτσι, καθιερώνεται ομοιόμορφη θεώρηση που ισχύει 

στην επικράτεια του συνόλου των συμβαλλόμενων μερών. Η εν λόγω θεώρηση μπορεί να 

χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών για διαμονή τριών μηνών κατ΄ανώτατο όριο. Υπάρχουν 

δύο ειδών θεωρήσεων βραχείας διαμονής :α) η θεώρηση ταξιδιού που ισχύει για μια ή 

περισσότερες εισόδους, χωρίς η συνολική διάρκεια των διαδοχικών διαμονών να μπορεί να υπερβεί

τους τρείς μήνες ανά εξάμηνο από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου και β) η θεώρηση 

διέλευσης που επιτρέπει στον κάτοχο της να διέλθει μια,δύο ή κατ΄εξαίρεση περισσότερες φορές 

από τα εδάφη των συμβαλλόμενων κρατών για να μεταβεί στην επικράτεια ενός τρίτου κράτους, 

χωρίς η διάρκεια διελεύσεως να μπορεί να υπερβεί τις πέντε μέρες. (Παπαθεοδώρου 2010) 

Όσον αφορά τη θεώρηση μακράς διαμονής (εθνική θεώρηση), σύμφωνα με τη διάκριση που 

προβλέπει ο άρθρο 18 της Συμφωνίας Σένγκεν, οι θεωρήσεις για τη διαμονή άνω των τριών μηνών 
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είναι εθνικές και χορηγούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του εθνικού δικαίου κάθε κράτους. 

Βάσει της διάταξης αυτής έχει διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 3386/2005. Έτσι, ο νόμος 

ορίζει ότι η εθνική θεώρηση εισόδου στην επικράτεια εκδίδεται βάσει των αντίστοιχων για την 

άδεια διαμονής νομοθετικών ρυθμίσεων και η διάρκεια της συναρτάται κατά περίπτωση με εκείνη 

της προβλεπόμενης διαμονής. (Κόντης 2009) Αυτό σημαίνει ότι η χορήγηση της εθνικής θεώρησης 

εισόδου συνδέεται άμεσα με τον τύπο και τη διάρκεια της άδειας διαμονής ώστε να ασκείται ο 

έλεγχος των μεταναστευτικών ροών.

Από την άλλη, το άρθρο 8 του Ν. 3386/2005 ορίζει ότι η διπλωματική ή προξενική αρχή μπορεί να 

απορρίψει χωρίς ειδική αιτιολογία το αίτημα χορήγησης θεώρησης εισόδου. Κάτι τέτοιο βέβαια 

προσκρούει σαφώς στις λειτουργίες ενός σύγχρονου κράτους δικαίου και προσδίδει σημαντική 

διακριτική ευχέρεια άσκησης μεταναστευτικής πολιτικής στις κατά τόπους διπλωματικές και 

προξενικές αρχές. Η ενω λόγω διακριτική ευχέρεια μπορεί να οδηγήσει στο de facto αποκλεισμό 

ορισμένων εθνικοτήτων αλλοδαπών, εφαρμόζοντας έτσι σε ακραία μορφή την αρχή της 

επιλεκτικότητας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

2.2 Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, παραμονή και κοινωνική ένταξη 

υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.

Το σημαντικό στοιχείο που εισήγαγε ο ν. 3284/04 (ΦΕΚ 217/τΑ/2004) είναι οτι αλλοδαπός ή 

αλλοδαπή που έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας ή Ελληνίδα, με βάση το άρθρο 11 του ν. 3284/2004, 

τα τέκνα αυτών γίνονται αυτομάτως Έλληνες χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την πολιτογράφηση 

είναι ανήλικα και άγαμα. 

Ο νόμος 3386/05 σε σχέση με τον 2910/01 εισάγει νέες διατάξεις ως προς την χορήγηση ιθαγένειας

σε τέκνα αλλοδαπών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ισχύουν οι εξής διατάξεις: α) 

προβλέπεται απόδοση ιθαγένειας από την ημέρα γέννησης αλλοδαπού τέκνου στην Ελλάδα, 

εφόσον ένας από τους γονείς του διαμένει μόνιμα και νόμιμα έπι πέντε συνεχή έτη στη χώρα και β) 

επίσης, ασχέτως της γέννησης τους αλλοδαπά τέκνα μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική 

ιθαγένεια με την ενηλικίωσή τους, εφόσον έχουν παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, εφόσον κατοικούν μόνιμα στη χώρα 

ή εφόσον έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου 

στην Ελλάδα. 

Το σημαντικό στοιχείο είναι οτι και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, η ελληνική ιθαγένεια των 

τέκνων αλλοδαπών αποκτάται ανεξαρτήτως της νομιμότητας της παραμονής των γονέων τους. 

Συγχρόνως, οι αλλοδαποί μετανάστες τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) μπορούν να αποκτήσουν την 

ελληνική ιθαγένεια -μεταξύ άλλων προϋποθέσεων- ύστερα από πενταετή νόμιμη διαμονή στην 
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Ελλάδα. Επίσης, προβλέπεται η κτήση ελληνικής ιθαγένειας απο ανιθαγενή τέκνα αλλοδαπών, 

καθώς την ελληνική ιθαγένεια μπορεί να αποκτήσει κάθε τέκνο που γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, 

εφόσον α) ούτε αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του ούτε μπορεί να αποκτήσει τέτοια με

σχετική δήλωση των γονέων του στις οικείες αλλοδαπές αρχές όταν το δίκαιο της ιθαγένειας των 

γονέων του απαιτεί την υποβολή παρόμοιας δήλωσης, β) είναι άγνωστης ιθαγένειας ή γ) ένας από 

τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του. Ο 

νόμος 3536/07 είχε αναθεωρητικό χαρακτήρα ως προς την απλοποίηση των διαδιακασιών που 

προέβλεπαν οι προγενέστεροι νόμοι.

Ο νόμος 3838/10 (ΦΕΚ 49/τΑ/2010) περί «Σύγχρονων Διατάξεων για την Ελληνική Ιθαγένεια και 

την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις», με 

το άρθρο 14 παραχωρούσε στους ομογενείς και λοιπούς αλλοδαπούς υπήκοων τρίτων χωρών το 

δικαίωμα του εκλέγειν εφόσον α) έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, β) 

δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα ή καταδίκη για το οποίο συνεπάγεται, αν είναι 

Έλληνες πολίτες, την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60 

του Ποινικού Κώδικα, γ) εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες νομίμως διαμενόντων 

στη χώρα αλλοδαπών: 

• είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή τίτλου διαμονής ως μέλη 

οικογένειας κατόχου τέτοιου Δελτίου και έχουν συμπληρώσει, από την υποβολή της αίτησης

για την απόκτηση του Δελτίου ή τίτλου αντίστοιχα, πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή 

στη χώρα, είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α) και της παραγράφου 2 του άρθρου 

91 του ν. 3386/2005, 

• είναι κάτοχοι “δελτίων μόνιμης διαμονής”, ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη 

κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 

του ν. 3386/2005 και του άρθρου 17 του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α), καθώς και δελτίων ή 

αδειών παραμονής ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας διανύσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα, είναι 

γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 3386/2005, όπως 

ισχύει, και έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα, έχουν 

αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής 

προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, των μελών της οικογένειας τους 

συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος προεδρικού

• διατάγματος 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α), καθώς και των προεδρικών διαταγμάτων 90/2008 (ΦΕΚ 

138 Α), 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α), 167/2008 (ΦΕΚ 223 Α) και 81/2009 (ΦΕΚ 99 Α), όπως 
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• έχουν τροποποιηθεί, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη 

χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, 

• είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων ή ειδικού δελτίου που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή 

αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του 

καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 Α) και 

έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την αίτησης 

χορήγησης των παραπάνω τίτλων, 

• έχουν τίτλο παραμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από τη χορήγηση του  

πενταετή συνεχή και νόμιμη παραμονή στη χώρα, η οποία πιστοποιείται κατόπιν σχετικής    

βεβαίωσης της αρχής που τον εξέδωσε.

Ο νόμος αυτός, γνωστός και ως Νόμος Ραγκούση, ήταν αρκετά πρωτοποριακός και έδειχνε από την

πλευρά του ελληνικού κράτους τη πρόθεση να προχωρήσει σε ουσιαστική ένταξη των μεταναστών 

στην ελληνική κοινωνία παραχωρώντας τους πολιτικά δικαιώματα. Ωστόσο, η ολομέλεια του 

ανώτατου δικαστήριου της χώρας και το Συμβουλίου της Επικρατείας, έκριναν τον νόμο τον 

Φεβρουάριο του 2013 αντισυνταγματικό καθώς έκρινε ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και του 

εκλέγεσθαι επιφυλάσσεται από το Σύνταγμα μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να 

επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, αν δεν γίνει αναθεώρηση της σχετικής διάταξης 

του Συντάγματος.

Τον Ιανουάριο του 2011 υιοθετήθηκε ο Νόμος 3907/2011 σχετικά με την ίδρυση Υπηρεσίας 

Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για την αναμόρφωση του συστήματος ασύλου στην 

Ελλάδα. Ο νόμος προέβλεπε τη δημιουργία αυτοτελούς Υπηρεσίας Ασύλου και ενός συστήματος 

υποδοχής και διαπίστωσης του προφίλ και των αναγκών όσων εισέρχονται στην Ελλάδα 

συμπεριλάμβανομένων και των ατόμων που επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο. Ο νόμος αυτός αφορά 

τη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με 

τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως 

διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. (Φραγκούλης 2011)

Τέλος, ο Νόμος 4251/2014 αφορά τη θεώρηση εισόδου. Σύμφωνα με αυτό το νόμο, οι πολίτες 

τρίτης χώρας που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος οφείλουν να κατέχουν έγκυρο ταξιωτικό 

έγγραφο, αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, που πληρούν τα ακόλουθα κριτίρια: 

α)η ισχύς του να εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά τη προβλεπόμενη ημερομηνία 

αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών μελών της ΕΕ ή σε περίπτωση περισσότερων 

επισκέψεων, μετά τη τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρισης από την επικράτεια των 

κρατών μελών, β) περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και γ) εκδόθηκε εντός της προηγούμενης

δεκαετίας. Επίσης αναφέρεται ότι πολίτης τρίτης χώρας που εισέρχεται στη χώρα για τουρισμό, 
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συνέδρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και γενικά για ολιγοήμερη διαμονή, μπορεί να 

παραμείνει προσωρινά χωρίς άδεια διαμονής για όσα χρόνο ισχύει η προξενική θεώρηση ή για 

χρονικό διάστημα μέχρι 90 ημερών, εάν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας στον οποίο επιτρέπεται 

η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση. (ΦΕΚ 80 Α 1.4.2014) Σημαντικό στοιχείο του νόμου αυτού 

είναι ότι με το άρθρο 4, οι ελληνικές αρχές ελέγχου μπορούν να απαγορεύσουν αιτιολογημένα την 

είσοδο πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα εφόσον ο πολίτης α) δεν διαθέτει ταξιδιωτικό έγγραφο 

αναγνωρισμένο από την Ελλάδα που να του επιτρέπει την είσοδο, β) εάν δεν δικαιολογεί τον σκοπό

της παραμονής και δεν διαθέται επαρκή μέσα διαβίωσης τόσο για την παραμονή του στη χώρα όσο 

για την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής, γ)εάν είναι καταχωρημένος στον Σύστημα 

Πληροφοριών Σένγκεν ως ανεπιθύμητος, δ) εάν θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, ε) εάν το 

διαβατήριο του ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο δεν εξασφαλίζει την επάνοδο του στη χώρα 

πρόλευσης, στ) εάν με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται σε παράνομη διακίνηση μεταναστών από 

οργανωμένη εγκληματική ομάδα και ζ) εάν υπέβαλε πλαστό ή παραποιημένο διαβατήριο.

3. Υπηρεσίες και φορείς προστασίας μεταναστών στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα λειτουργεί πλήθος κοινωνικών φορέων και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, 

πολλοί από τους οποίους δραστηριοποιούνται γύρω από θέματα μετανάστευσης, ένταξης των 

προσφύγων και προάσπισης των δικαιωµάτων των ευπαθών ομάδων. Ενδεικτικά αναφέρονται 

ορισμένοι οργανωνισμοί και φορείς με έντονη κοινωνική δράση και άμεση ανταπόκριση σε 

μεταναστευτικά ζητήματα:

3.1 Γραφείο Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα.

Το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα λειτουργεί από το Μάρτιο του 1952. 

Συνεργάζεται με τις κρατικές αρχές, ΜΚΟ και άλλους φορείς και οργανώσεις για να διασφαλίζει 

την προστασία των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και όλων των ατόμων που εμπίπτουν στην 

εντολή της Ύπατης Αρμοστείας. Προσπαθεί επίσης να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί την κοινή

γνώμη γύρω από το προσφυγικό ζήτημα με στόχο τη δημιουργία κλίματος ανοχής και σεβασμού 

των δικαιωμάτων των προσφύγων.

Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων 

και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που

σήμερα αποτελείται από 87 χώρες. Από το 2010, η Ελλάδα βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης 

σημαντικής μεταρρύθμισης του συστήματος ασύλου και υποδοχής νέων αφίξεων (πρώτη υποδοχή).

Οι βασικοί στόχοι και οι δράσεις της μεταρρύθμισης αντανακλώνται στο “Ελληνικό Σχέδιο Δράσης

για τη Διαχείριση Ασύλου και Μετανάστευσης”, το οποίο αναθεωρήθηκε τον Ιανουάριο του 2013. 

Η Ύπατη Αρμοστεία (Υ.Α.) στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του συστήματος 
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ασύλου και της πρώτης υποδοχής στην Ελλάδα και το 2014 επικεντρώνεται στην εδραίωση του εν 

λόγω εγχειρήματος. (http://www.unhcr.gr/genikes-plirofories/ellada.html ημ. προβολής 16/11/2017)

3.2 Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία

δραστηριοποιείται από το 1989 στον χώρο του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

Ελλάδα. Ιδρύθηκε από τον Χάρη Μπρισίμη και άλλους είκοσι συμπολίτες με στόχο την 

προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων στη Ελλάδα. Το ΕΣΠ είναι σωματείο αναγνωρισμένο 

ως ειδικώς φιλανθρωπικό, περιλαμβάνεται στα μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει 

συμβουλευτική ιδίοτητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) από το 

2001 και είναι  επιχειρησιακός έταιρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

πρόσφυγες( UNHCR). Επιπλέον το ΕΣΠ είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου για Πρόσφυγες και Εξόριστους (ECRE) από το 1991, μέλος του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος για τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειες τους (SCEP) , ενώ συμμετέχει 

και στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) από το 1999.

To 2005 βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, ως “Νησίδα 

Ποιότητας Συλλογικής Δράσης” για τη προσφορά του στην παραγωγή εθελοντικού και 

πρωτοποριακού κοινωνικού έργου στη χώρα. 

Το ΕΣΠ καθημερινά υποδέχεται και παρέχει δωρεάν νομικές και κοινωνικές συμβουλές και 

υπηρεσίες σε πρόσφυγες και σε ανθρώπους που προέρχονται από τρίτες χώρες και δικαιούνται 

διεθνή προστασία στη χώρας μας, ενώ ρίχνει ειδικό βάρος στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις, όπως 

είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα θύματα trafficking, κ.α. Απώτερος στόχος είναι η προστασία 

αλλά και η ομαλή ένταξη τους στη χώρα. 

Οι υπηρεσίες του ΕΣΠ παρέχονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Έβρο (Ορεστιάδα, 

Αλεξανδρούπολη, Ροδόπη) αλλά και σε κάθε άλλο σημείο εισόδου στην Ελλάδα όταν υπάρχουν 

μαζικές αφίξεις ανθρωπων που χρίζουν διεθνούς προστασίας. Οι κυρίοτεροι πόροι του ΕΣΠ 

προέρχονται από Ευρωπαϊκά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, από την Ύπατη Αρμοστεία 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από Κοινωφελή Ιδρύματα αλλά και από εταιρίες ή ιδίωτες. 

(http://www.gcr.gr/index.php/en/ ημ. προβολής 16/11/2017)

3.3 Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας.

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας είναι Κοινωφελής Οργανισμός Ιδιωτικού Δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1967. Έχει έδρα την Αθήνα και εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λειτουργίας, το Ίδρυμα έχει ως κύριο στόχο στον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή πρότυπων κοινωνικών προγραμμάτων τα οποία αποβλέπουν στην ενίσχυση και 

ενδυνάμωση ατόμων και οικογενειών, κοινωνικών ομάδων και κοινοτήτων, ατόμων με αναπηρία 

αλλά και άλλων ευπαθών ομάδων, προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους και να 

εξασφαλίσουν ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επιπλέον στους σκοπούς του Ιδρύματος 

περιλαμβάνονται η υποκίνηση και η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των πολιτών για ενεργό 

συμμετοχή στα κοινά, η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου των σχολών Κοινωνικής Εργασίας στην

Ελλάδα και άλλων συναφών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, η διενέργεια ερευνών και μελετών

για τον εντοπισμό και την εκτίμηση κοινωνικών αναγκών. Η πολιτική του Ιδρύματος είναι να 

ανανεώνει τα προγράμματα του, να εμπλουτίζει και να διαμορφώνει τις δράσεις του με γνώμονα τις

σύγχρονες ανθρώπινες ανάγκες. (http://www.ike.org.gr/Default.aspx ημ. προβολής 18/11/2017)

3.4 Συνήγορος του Πολίτη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι Ανεξάρτητη Αρχή κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Ξεκίνησε τη 

λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 1998 και παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν. Ο Συνήγορος του 

Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των 

δημόσιων υπηρεσιώνπου παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή 

νομικών προσώπων. Κατ΄εξαίρεση, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ελέγξει και υλικές ενέργειες

ή παραλείψεις ιδιωτών, όταν προσβάλλεται δικαίωμα παιδιού ή όταν υπάρχει άνιση μεταχείριση 

μεταξύ ανδρών και γυναικών σε εργασιακά ζητήματα. Η Ανεξάρτητη Αρχή ερευνά τα προβλήματα 

που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει 

στοχευμένες πρωτοβουλίες αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες 

αρμοδιότητες που διαθέτει. Όσον αφορά τους πρόσφυγες, ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει συχνά 

αναφορές προσφύγων ως προς την άνιση μεταχείριση τους από τις δημόσιες υπηρεσίες, παρέχει 

διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης, καθώς και σε ερωτήματα υπηκόων τρίτων

χωρών σχετικά με τις διαδικασίες απόκτησης αδειών παραμονής. (https://www.synigoros.gr/?

i=stp.el ημ. προβολής 18/11/2017)

3.5 Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών.

Πρόκειται για δίκτυο μεταναστευτικών κοινοτήτων με στόχο να συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη 

των μεταναστών. Η δράση του έχει τέσσερις άξονες: α) παρέμβαση στις πολιτικές, β) ανάπτυξη 

καλύτερης σχέσης με την κοινωνία υποδοχής, γ) ανάπτυξη σχέσεων με φορείς εντός και εκτός 

Ελλάδας και δ) αυτό-οργάνωση, δηλαδή στήριξη των μεταναστευτικών οργανώσεων. Συμμετέχει 

ενεργά στη δημόσια διαβούλευση για θέματα προστασίας δικαιωμάτων των μεταναστών και 
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λειτουργεί ως εταίρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία. 

(http://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&type=index ημ. προβολής 

18/11/2017)

                                                      

4. Προσφυγική κρίση 2016 και οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα.

Το καλοκαίρι του 2015 η Ελλάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει την έλευση των προσφύγων στα νησιά 

της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Συρία, πάνω

από 700.000 πρόσφυγες πέρασαν στη Μεσόγειο το 2015. Κατά το έτος 2015 οι αφίξεις στα 

ελληνικά νησιά έφτασαν τις 872.519, ενώ το έτος 2016 οι αφίξεις στα νησιά έφτασαν τις 172.465. 

(https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2017/04/gr_fact_sheet_refugee_print_19_01_2017-

2.pdf  ημ .προβολής 5/2/2018) Ωστόσο δεν είναι μόνο η Ελλάδα που δέχτηκε πρόσφυγες αλλά και 

πλήθος άλλων χωρών όπως το Πακιστάν, Λίβανος, Ιράν, Αιθιοπία, Ιορδανία και Τουρκία – με τη 

τελευταία να έχει δεχτεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, περίπου δυόμιση εκατομμύρια. 

(International Rescue Organization, 2017)

Όπως γίνεται αντιληπτό, μια χώρα που βιώνει βαθιά οικονομική ύφεση τα τελευταία χρόνια ήταν 

απροετοίμαστη για ένα τέτοιο γεγονός.

Οι άνθρωποι που τελικά κατάφεραν το 2015 να έρθουν στην Ελλάδα βρέθηκαν εκτεθημένοι στις 

εξωτερικές καιρικές συνθήκες και στη φτώχεια καθώς το σχέδιο δράσης για τη μεταρρύθμιση της 

διαδικασίας του Ασύλου και τη διαχείριση του Μεταναστευτικού ρεύματος (Greek Action Plan

on Asylum Reform and Migration Management), το οποίο είχε εκριθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές 

και περιελάμβανε τη δημιουργία 2.500 χώρων ικανών να στεγάσουν κόσμο που επιθυμεί να αιτηθεί

ασύλου μέχρι το τέλος του 2014, δεν εφαρμόστηκε από την ελληνική κυβέρνηση. 

Το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι ευρωπαϊκό και παγκόσμιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

κλήθηκε να εφαρμόσει στη πράξη όσα είχε υπογράψει με τις συνθήκες της. Η Ευρωπαϊκή ατζέντα 

για τη μετανάστευση και τη προσφυγική κρίση άλλαξε λόγω των νέων συνθηκών καθώς 

συγκεκριμένα για την Ελλάδα το ευρωπαϊκό σχέδιο περιελάμβανε, εκτός των άλλων, την παροχή 

χρηματικής βοήθειας (συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων για το 2016) με σκοπό τη κάλυψη των 

αναγκών των προσφύγων για στέγη, φαγητό, νερό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ακόμα και 

παιδεία, αλλά και τη βοήθεια για επανένωση των οικογενειών που χωρίστηκαν. 

(https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en ημ, 

προβολής 25/11/2017)

Το καλοκαίρι του 2016, τα στοιχεία τόσο των διεθνών αλλά των εγχώριων εκθέσεων ήταν 

απογοητευτικά, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται το σημαντικό έργο που γίνεται καθημερινά από τις 

αρχές, τους πολίτες αλλά και τους εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Δεν υπήρξαν  
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κατάλληλοι χώροι στέγασης για να φιλοξενήσουν όλους τους πρόσφυγες και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός να μένει ακόμα σε σκηνές. Επιπλέον, άτομα με ειδικές ανάγκες 

που καταφθάνουν στη χώρα δεν καταγράφονται από κάποιον φορέα ως Α.Μ.Ε.Α ενώ με βάση την 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ θα έπρεπε να δίνεται προτεραιότητα στα άτομα αυτά με άμεση 

μεταφορά τους σε στεγασμένους χώρους. (https://www.rescue.org/video/where-are-refugees-going 

ημ. προβολής 25/11/2017) Χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνθηκών που επικρατούν στα κέντρα 

φιλοξενίας και της καταπάτησης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η έρευνα που 

διεξήχθει με πρωτοβουλία του Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης σε αυτά 

αλλά και η έκθεση του ΕΕΔΑ για τις συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας 

μεταναστών και προσφύγων τον Δεκέμβριο του 2016. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΕΕΔΑ 

πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων σε έξι κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα (Ελληνικό στις 2.6.2016

από κοινού με το Συνήγορο του Πολίτη, σε Ελαιώνα, Ελληνικό, Σχιστό και Σκαραμαγκά 14-

15.7.2016, και στην Κω στις 13.8.2016). Ως γενική παρατήρηση, διαπιστώνεται ότι οι συνθήκες 

στέγασης των προσφύγων και των μεταναστών στα κέντρα φιλοξενίας που επισκέφθηκε η ΕΕΔΑ 

είναι προβληματικές έως απολύτως ακατάλληλες καθώς πλήθος προσφύγων διαμένουν σε σκηνές, 

εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες (ζέστη, κρύο, βροχή, δυνατός άνεμος), συχνά με ανεπαρκή 

πρόσβαση σε καθαρό νερό και ασφαλείς εγκαταστάσεις υγιεινής  και δεν διαπιστώθηκαν κάποια 

έργα για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων ούτε για την σκίαση των σκηνών. 

(http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/kentra_filoxenias_autopsia.pdf 

ημ.προβολής 5/2/2018)

4.1 Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης-Χρηματοδοτική στρήριξη της ΕΕ στην 

Ελλάδα.

Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων αποτελούν 

κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης (ΤΑΜΕ) στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες της Ελλάδας για τη βελτίωση των ικανοτήτων 

υποδοχής, την εφαρμογή διαδικασιών ασύλου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την ένταξη των 

μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

προγραμμάτων επιστροφής. Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) στηρίζει τις εθνικές 

προσπάθειες για την επίτευξη ομοιόμορφου και υψηλού επιπέδου ελέγχου των εξωτερικών 

συνόρων και την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος. 

Ως συγκεκριμένοι σκοποί αξιοποίησης του ΤΑΜΕ αναφέρονται η αύξηση της δυνατότητας 

υποδοχής κατά τουλάχιστον 2.500 θέσεις, η βελτίωση των συνθηκών ζωής σε όλους τους χώρους 

υποδοχής, η βελτίωση της πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου με την αύξηση του αριθμού των 
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τοπικών γραφείων ασύλου, η βελτίωση της ποίοτητας των υπηρεσιών και των διαδιακασιών λήψης 

απόφασης για το άσυλο, ξεκαθάρισμα όλων των εκκρεμών υποθέσεων με το προηγούμενο σύστημα

απόδοσης ασύλου και ειδική μεταχείριση και υποστήριξη ευαίσθητων ομάδων και ειδικότερα όσον 

αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους στους οποίους θα παρέχεται η απαραίτητη υποδοχή και 

φροντίδα.

Για να στηρίξει τις ελληνικές αρχές, καθώς και τους διεθνείς οργανισμούς και τις ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη διαχείριση της προσφυγικής και ανθρωπιστικής κρίσης, η 

Επιτροπή έχει χορηγήσει από τις αρχές του 2015 πάνω από 352 εκατ. ευρώ σε βοήθεια έκτακτης 

ανάγκης. Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης έρχεται να προστεθεί στα 509 εκατ. ευρώ που έχουν

ήδη χορηγηθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για το 2014-2020 (294,5 

εκατ. ευρώ από το ΤΑΜΕ και 214,7 εκατ. ευρώ από το ΤΕΑ). 

(https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_el ημ .προβολής 26/11/2017)

Παράλληλα, προγραμματίζεται η διάθεση 700 εκατ. ευρώ το διάστημα 2016-18 ως μέσο στήριξης 

έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για έναν ταχύτερο και πιο στοχευμένο τρόπο ανταπόκρισης σε 

μείζονες κρίσεις, με στόχο, μεταξύ άλλων, την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τον μεγάλο αριθμό προσφύγων, με τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας σε 

οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς, σε 

στενή συνεργασία και διαβούλευση με τα κράτη μέλη. 

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τον μηχανισμό επείγουσας μετεγκατάστασης η Ελλάδα θα 

λάβει 500 ευρώ για τα έξοδα ταξιδιού κάθε αιτούντος άσυλο που μετεγκαθίσταται. Διατέθηκαν 35,1

εκατ. ευρώ για την εφαρμογή των μηχανισμών μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης και 13,5 

εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν ως προχρηματοδότηση τον Φεβρουάριο του 2016. 

(https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_el ημ .προβολής 5/2/2018)

4.1.1 Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης προσφύγων.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Μετεγκατάστασης της ΕΕ αφορά τη μετακίνηση ανθρώπων που 

χρήζουν διεθνούς προστασίας (ασύλου και επικουρικής προστασίας) από ένα κράτος μέλος της 

Ένωσης σε ένα άλλο. Είναι ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης 

που έχει στόχο την πιο δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη. Πρόκειται για 

διαδικασία με την οποία, κατόπιν αιτήσεως της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

βάσει της ανάγκης διεθνούς προστασίας ενός προσώπου, οι υπήκοοι τρίτων χωρών μεταφέρονται 

από μια τρίτη χώρα και εγκαθίστανται σε ένα κράτος μέλος όπου επιτρέπεται η διαμονή τους με 

ένα από τα ακόλουθα καθεστώτα: α) “καθεστώς πρόσφυγα” και β) “καθεστώς επικουρικής 

προστασίας”. Επομένως το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στη πράξη αφορά τους υπηκόους τρίτων 
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χωρών (και στη περίπτωση των ανιθαγενών, απατρίδων των χωρών προηγούμενης συνήθως 

διαμονής τους), για τις οποίες το ποσοστό διεθνούς χορήγησης ευρωπαϊκής προστασίας είναι πάνω 

από 75% βάσει του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία της Εurostat.

Στη περίπτωση της Ελλάδας το πρόγραμμα αφορά κυρίως τους Σύριους, ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο 

του 2015 προβλεπόταν να εγκατασταθούν σε βάθος διετίας 66.400 άτομα σε διάφορα κράτη μέλη 

της ΕΕ. Η πρώτη φάση είναι πιλοτική και για να ενταχθεί κάποιος πρόσφυγας στο πρόγραμμα 

μετεγκατάστασης θα πρέπει να έχει εισέλθει στην Ελλάδα μετά τις 16/9/2015. 

(https://greece.iom.int/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC

%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%BF%CE%BC ημ. προβολής 28/11/2017)

Οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς θα καταλήγουν σε κατάλογο ατόμων με

βάση τα κριτήρια της ευαλωτότητας, των οικογενειακών δεσμών και των γλωσσικών δεξιοτήτων. 

Εξασφαλίζεται επίσης άδεια παραμονής στους πρόσφυγες από το κράτος που έχει μετεγκατασταθεί 

και ένταξη στο σύστημα υποδοχής της χώρας για τη κάλυψη των βασικών του αναγκών.

4.1.2 Επανένωση οικογενειών.

Η οικογενειακή επανένωση παραμένει ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους πολλοί 

άνθρωποι μετακινούνται προς την ΕΕ. Η διαφύλαξη της οικογενειακής ζωής των μεταναστών που 

ζουν ήδη στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ένταξη τους στη κοινωνία υποδοχής. 

Στην ΕΕ ισχύουν κοινοί όροι για τη χορήγηση άδειας οικογενειακής επανένωσης και των σχετικών 

δικαιωμάτων σε μέλη της οικογένειας. Υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη νόμιμα στην 

Ένωση έχουν το δικαίωμα, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών όρων που επιβάλλει η χώρα υποδοχής, 

να συνοδεύονται από τον/την σύζυγο τους και τα ανήλικα τέκνα τους καθώς και από τα τέκνα 

του/της συζύγου. Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν επίσης να επιτρέπουν την οικογενειακή 

επανένωση όταν πρόκειται για τους συντρόφους των ενδιαφερομένων που ζουν μαζί τους σε 

ελεύθερη ένωση, καθώς και για τους εξαρτώμενους ηλικιωμένους ασθενείς και ενήλικα τέκνα. 

Κατά την είσοδο τους στην ΕΕ τα μέλη της οικογένειας λαμβάνουν άδεια διαμονής και έχουν 

πρόσβαση σε εκπάιδευση, απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση ισότιμη με άλλους υπηκόους 

χωρών εκτός ΕΕ. (https://greece.iom.int/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE

%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%BF%CE%BC ημ. 

προβολής 25/1/2018)

Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών οδηγιών αναφορικά με το 

ποιούς αφορά η οικογενειακή επανένωση. Δικαίωμα σε αυτήν είχαν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 

είναι κάτοχοι άδειας διαμονής τουλάχιστον ενός έτους σε μια από τις χώρες της ΕΕ και έχουν 

εύλογη προοπτική απόκτησης του δικαιώματος μόνιμης διαμονής. Αντίθετα η Οδηγία αυτή (Οδηγία
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2003/86/ΕΚ) δεν εφαρμόζεται σε μέλη οικογενειών πολιτών της Ένωσης ή υπηκόων τρίτης χώρας 

οι οποίοι ζητούν την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα και για την αίτηση των οποίων δεν 

έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ή υπηκόων που απολαύουν προσωρινών μορφών προστασίας.

Εν συνεχεία όμως, με βάση την Οδηγία, το Συμβούλιο της Ένωσης εκτίμησε ότι θα πρέπει να 

αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των προσφύγων εξαιτίας των λόγων που τους 

υποχρέωσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και που τους εμποδίζουν να διεξάγουν εκεί κανονικό 

οικογενειακό βίο. Θα πρέπει συνεπώς να προλεφθούν πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για την άσκηση 

του δικαιώματος τους οικογενειακής επανένωσης.

4.1.3 Πρόγραμμα Επιστροφής.

Πρόκειται για τη διαδικασία επιστροφής υπηκόου τρίτης χώρας, είτε με οικειοθελή συμμόρφωση 

του προς την υποχρέωση επιστροφής είτε αναγκαστικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Οδηγίας 

2008/115/ΕΚ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο επιστροφής διέθεσε 676 εκ. ευρώ στα κράτη μέλη της ΕΕ για 

την εκούσια αλλά και για την υποχρεωτική επιστροφή μεταναστών καθώς και για κοινές 

επιχειρήσεις επαναπατρισμού. Το Ταμείο χρηματοδότησε επίσης δραστηριότητες που βελτίωσαν 

την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών σε παράνομους μετανάστες σχετικά με τη βοήθεια 

που χορηγείται σε περίπτωση εκούσιας επιστροφής και τους κινδύνους που ενέχει η παράτυπη 

μετανάστευση. Η ΕΕ στήριξε των κρατών μελών της με τις χώρες επιστροφής ώστε να 

διευκολυνθεί η επανένταξη των επαναπατριζόμενων στη χώρα τους. 

(https://greece.iom.int/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC

%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%BF%CE%BC ημ. προβολής 28/11/2017)

4.1.4 Πρόγραμμα “Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό 

πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα”.

Το Πρόγραμμα “Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε 

αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα” - Supporting Organizations that assist migrant asylum seeking 

population in Greece (SOAM), συστήθηκε με την οικονομική ενίσχυση των δωρητριών χωρών της 

Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας σε μια χρονική στιγμή που υπήρχε επιτακτική 

ανάγκη για τη δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών στην Ελλάδα για τους αιτούντες άσυλο και 

ειδικά ευάλωτες ομάδες όπως τα ασυνόδευτα παιδιά. Το Γραφείο του Διεθνούς Οργανισμού 

Μετανάστευσης στην Ελλάδα ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος παρακολουθεί το έργο 

των τριών κοινοπραξιών που έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση του. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα με μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε 

μεταναστευτικό πληθυσμό. Οι άμεσα ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οι αιτούντες άσυλο και
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πιο συγκεκριμένα ευάλωτες ομάδες όπως τα ασυνόδευτα παιδιά, οι υπερήλικες, τα θύματα 

εμπορίας και βασανιστηρίων. Στους φιλοξενούμενους του SOAM παρέχονται πέρα από στέγη 

και τροφή, νομική βοήθεια, ιατρική κάλυψη και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Τέλος, το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην αύξηση των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στην 

Ελλάδα αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών παραμονής τους όσο καιρό εξετάζεται το αίτημα 

τους από τις Ελληνικές Αρχές. (https://greece.iom.int/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE

%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%BF

%CE%BC ημ.προβολής 28/11/2017)

4.1.5 Ανοιχτό Κέντρο φιλοξενίας για μετανάστες εγγεγραμμένους στο 

πρόγραμμα εθελοντικών επιστροφών και επανένταξης (OCAVRR)

Το Ανοιχτό Κέντρο φιλοξενίας για μετανάστες εγγεγραμμένους στο πρόγραμμα εθελοντικών 

επιστροφών και επανένταξης εγκαθιδρύθηκε κοντά στο κέντρο της Αθήνας ώστε να προσφέρει 

διαμονή σε μετανάστες που είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα εθελούσιας επιστροφής και 

επανένταξης του Δ.Ο.Μ και δεν έχουν χώρο διαμονής μέχρι την επιστροφή τους. Οι επωφελούμενοι

είναι μετανάστες που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, που για τους σκοπούς του 

προγράμματος ορίζονται ως έγκυες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, ασυνόδευτα ανήλικα, 

μετανάστες με ιατρικές ανάγκες, ηλικιωμένοι και ανέστιοι. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με 

συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και το Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και παρέχει υπηρεσίες ζωτικής σημασίας σε μετανάστες που ανήκουν 

σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και μέχρι την επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους. 

(https://greece.iom.int/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC

%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%BF%CE%BC ημ.προβολής 28/11/2017)

4.1.6     Νέο ανθρωπιστικό πρόγραμμα της ΕΕ για την ένταξη και την υποδοχή των 

προσφύγων στην Ελλαδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 27.7.17 νέα σειρά έργων στήριξης έκτακτης ανάγκης 

αξίας 209 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο 

εγκαινιάζεται το “πρόγραμμα στήριξης έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση” (ESTIA),

μέσω του οποίου παρέχεται βοήθεια στους πρόσφυγες και στις οικογένειες τους για την ενοικίαση 

καταλυμάτων στις αστικές περιοχές, καθώς και χρηματική βοήθεια. Ως εκ τούτου, διαφοροποιείται 

από προηγούμενα έργα ανθρωπιστικής βοήθειας τα οποία παρείχαν κυρίως στήριξη για τη στέγαση 

προσφύγων σε καταυλισμούς και για την απευθείας προμήθεια με τα αναγκαία είδη.

Οι συμβάσεις του προγράμματος ESTIA ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή και από την Ύπατη 
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Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Η χρηματοδότηση αυτή έρχεται να προστεθεί στα 192 

εκατ. ευρώ που διατέθηκαν μέσω συμβάσεων από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ το 

2016, με αποτέλεσμα τον υπερδιπλασιασμό της συνολικής στήριξης έκτακτης ανάγκης προς την 

Ελλάδα, σε 401 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η στήριξη της ΕΕ προς την Ελλάδα για τη διαχείριση της 

μετανάστευσης και των εξωτερικών συνόρων υπερβαίνει τα 1.3 δισ. ευρώ (εώς το 2020), μέσω 

διαφόρων μορφών χρηματοδότησης. 

(https://ec.europa.eu/greece/NEWS/20172707_ANTHROPISTIKO_PROGRAMMA_PROSFYGE

S_ELLADA_el ημ. προβολής 28/11/2017)

Ο προυπολογισμός του προγράμματος ESTIA ανέρχεται σε 151 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει: 

α) Ενοικιαζόμενα καταλύματα έως και για 30.000 άτομα. Στο πλαίσιο έργου αξίας 93,5 εκατ. ευρώ 

σε συνεργασία με την UNHCR, το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος ESTIA, θα 

ενοικιαστούν καταλύματα σε μεγάλη κλίμακα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 

προσφύγων μέσω της  παροχής 22.000 θέσεων στέγασης σε αστικές περιοχές. Ο αριθμός των 

προσφύγων που ζουν σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στην Ελλάδα θα φτάσει τους 30.000 έως το 

τέλος του 2017. Περίπου 2.000 ενοικιαζόμενες θέσεις στέγασης θα βρίσκονται στα ελληνικά νησιά,

ενώ το μεγαλύτερο μέρος των διαμερισμάτων θα ενοικιαστούν σε πόλεις και κωμοπόλεις της

ηπειρωτικής Ελλάδας, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό και αξιόπιστο εισόδημα για τους ιδιοκτήτες 

τους, β) Χρηματική βοήθεια που θα δώσει στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να καλύπτουν τις 

βασικές ανάγκες τους. Στο πλαίσιο ενός δεύτερου έργου αξίας 57,6 εκατ. ευρώ σε συνεργασία με 

την UNHCR το οποίο εντάσσεται επίσης στο πρόγραμμα ESTIA, θα δημιουργηθεί ένα βασικό 

δίχτυ κοινωνικής προστασίας για όλους τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην Ελλάδα 

καθώς θα τους χορηγούνται προκαθορισμένα μηνιαία χρηματικά ποσά μέσω ειδικής κάρτας. 

(https://ec.europa.eu/greece/20172507_news_estia_programme_el ημ.προβολής 5/2/2018)

Στόχος είναι να τους δοθεί η δυνατότητα να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες με αξιοπρέπεια. 

Οι χορηγήσεις θα είναι ίδιες σε ολόκληρη τη χώρα και συνδέονται με το ελληνικό δίχτυ κοινωνικής 

προστασίας έκτακτης ανάγκης, ενώ εξαρτώνται από το μέγεθος της οικογένειας των προσφύγων. 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη κάρτα, οι πρόσφυγες μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα, φάρμακα και 

να μετακινούνται με τα μέσα συγκοινωνίας, καλύπτοντας έτσι τις βασικές τους ανάγκες. 

Ταυτόχρονα, η εν λόγω ενίσχυση διοχετεύεται εκ νέου στην τοπική οικονομία σε οικογενειακά 

καταστήματα και σε παρόχους υπηρεσιών. (http://estia.unhcr.gr/el/home_page/ ημ.προβολής 

5/2/2018)

Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης θα διατεθεί σε ανθρωπιστικές ΜΚΟ για τη συμπλήρωση 

υφιστάμενων έργων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση πιεστικών ανθρωπιστικών αναγκών στην 

Ελλάδα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η στέγαση, η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, 
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η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής καθώς και η άτυπη εκπάιδευση. 

(https://ec.europa.eu/greece/NEWS/20172707_ANTHROPISTIKO_PROGRAMMA_PROSFYGE

S_ELLADA_el ημ.προβολής 28/11/2017)

5.      Ελληνικές πρωτοβουλίες για τους πρόσφυγες.

5.1     Ξενώνες για ασυνόδευτα παιδιά.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία αποτελούν το πιο ευάλωτο τμήμα 

των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών που εισέρχονται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα:

• δημιουργήθηκαν ασφαλείς ζώνες μέσα σε κέντρα φιλοξενίας 

• λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα 47 ξενώνες φιλοξενίας, συνολικά 1.191 θέσεων

 • η δημιουργία ξενώνων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται να διατεθούν ακόμη 

130 θέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς εκκρεμούν ακόμη 1.199 αιτήματα για φιλοξενία. 

Στους ξενώνες, οι οποίοι είναι μικρές δομές, απασχολείται κατά κανόνα ένας κοινωνικός 

λειτουργός ανά 15 παιδιά και ένας ψυχολόγος ανά 30 παιδιά, ενώ παρέχονται υπηρεσίες νομικής 

εκπροσώπησης, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες καθώς και προσωπικό φροντίδας 

και φύλαξης σε 24ωρη βάση. Οι ξενώνες λειτουργούν υπό τη γενική εποπτεία του Ελληνικού 

Κράτους. Επτά από αυτούς υπάγονται άμεσα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι 

υπόλοιποι λειτουργούν με την ευθύνη ΜΚΟ. Η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από Διεθνείς Οργανισμούς (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, UNICEF). Τα παιδιά παραμένουν στους ξενώνες

μέχρι να μετεγκατασταθούν ή να επανενωθούν με μέλη των οικογενειών τους σε άλλες χώρες της 

ΕΕ, ενώ για κάποια άλλα ακολουθεί η αποκατάσταση και ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. 

(https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2017/04/gr_fact_sheet_refugee_print_19_01_2017-

2.pdf ημ.προβολής 28/11/2017)

        5.2  Πρόγραμμα εμβολιασμού για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών.

Το Υπουργείο Υγείας, από κοινού με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, εκπονεί και 

συντονίζει εμβολιαστικό πρόγραμμα σε παιδιά που διαμένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας 

προσφύγων/μεταναστών και άλλους χώρους φιλοξενίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία 

με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στη βάση των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών 

και με προσήλωση στον στόχο της προστασίας του δικαιώματος στην εκπαίδευση και του 

δικαιώματος στην υγεία όλων των παιδιών που ζουν στη χώρα μας. Ο εμβολιασμός των παιδιών 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των Κέντρων Φιλοξενίας στο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας που εφαρμόζεται στα σχολεία της χώρας. Τον Νοέμβριο 
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2016 ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος εμβολιασμών με τη στήριξη της UNICEF, η οποία έχει 

δωρίσει στο Υπουργείο Υγείας 62.000 εμβόλια για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών. 

(https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2017/04/gr_fact_sheet_refugee_print_19_01_2017-

2.pdf ημ.προβολής 28/11/2017)

        5.3   Προγράμματα για την υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων.

 Το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) παρέχει:

1. Σύστημα συνδρομικής / επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας 

προσφύγων και μεταναστών.

2.  Οδηγίες για την αντιμετώπιση κρουσμάτων στα Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων/ 

μεταναστών. 

3.  Δράσεις και νημερωτικές εκστρατείες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου

όπου υλοποιείται πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 3,2 εκ. ευρώ μέσω του Έκτακτου 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της DG HOME, για την ενίσχυση του δημοσίου 

συστήματος υγείας (Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ, ΕΚΑΒ) με προσωπικό ποικίλων ειδικοτήτων.

4.  Διακήρυξη για την υποστήριξη της κατάλληλης βρεφικής και παιδικής διατροφής των 

παιδιών προσφύγων και μεταναστών- σε συνεργασία με τη UNICEF 

(http://www.keelpno.gr/ ημ.προβολής 29/11/2017)

                                                        

5.4    Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο αριθμός των προσφύγων εντός των Κέντρων Φιλοξενίας, 

καθώς και ο αριθμός και η τοποθεσία των κέντρων δεν είναι σταθερός, η Γενική Γραμματεία 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπεύθυνη για την ένταξη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατάρτισε ένα ευέλικτο σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση των 

παιδιών των προσφύγων. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής αποφασίστηκε η σύσταση παραρτημάτων νηπιαγωγείων, εντός των 

δομών φιλοοξενίας, καθώς και η σύσταση και λειτουργία δομών υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων

(ΔΥΕΠ) σε σχολικές δομές στις δομές φιλοξενίας (γυμνάσια και λύκεια). 

(http://www.immigration.gov.gr/ ημ.προβολής 29/11/2017)

5.5   Συνεργασία για τη μετανάστευση με τρίτες χώρες.

Στόχος της Ελλάδας είναι πρωτίστως η συνεργασία με την Τουρκία, αλλά επίσης με την Ιορδανία, 

τον Λίβανο και την Αίγυπτο. Σε επίπεδο ΕΕ έχουν ήδη συνταχθεί Σύμφωνα συνεργασίας με τον 

Νίγηρα, τη Νιγηρία, τη Σενεγάλη, το Μαλί και την Αιθιοπία.
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Περαιτέρω στόχοι είναι:

 • Η επέκταση των Συμφώνων συνεργασίας και σε ασιατικές χώρες προέλευσης και διέλευσης 

μεταναστών (Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές) 

• Η ενίσχυση συνεργασίας με Αίγυπτο για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών.

• Η συνεργασία με τις χώρες του Μαγκρέμπ, στον τομέα των επιστροφών.  

(https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2017/04/gr_fact_sheet_refugee_feb2017.pdf 

ημ.προβολής 5/2/2018)

Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες Τριμερών Συνεργασιών Ελλάδας και Κύπρου με Ιορδανία, Λίβανο 

και Αίγυπτο περιλαμβάνουν σταθερά στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων το ζήτημα της 

διαχείρισης των μικτών μεταναστευτικών ροών:

• 1η Σύνοδος των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ- Διακήρυξη των Αθηνών, 9 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι ηγέτες των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου συμφώνησαν στην ανάγκη μιας συνολικής 

μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία θα περιλαμβάνει ένα πιο αποτελεσματικό και 

συγκλίνον ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου με την αναθεώρηση του συστήματος του 

Δουβλίνου, την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, την επιδίωξη 

της εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, προκειμένου να συνεχιστεί η αποτροπή 

τραγικών θανάτων και μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο, την καταπολέμηση της 

παράνομης μετανάστευσης με την ίδρυση ισχυρών πλαισίων για την επανεισδοχή και τις 

επιστροφές, την ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου καθώς και με τις 

Αφρικανικές χώρες. (http://www.immigration.gov.gr/ ημ.προβολής 5/2/2018)

• Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα- Ρόδος, 8-9 Σεπτεμβρίου 2016. 

• Συνάντηση Υπουργών και Υψηλών Αξιωματούχων για την ασφάλεια και τη σταθερότητα 

της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης περιοχής με έμφαση μεταξύ άλλων σε πτυχές 

της τρέχουσας μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. 

• Τετραμερής συνάντηση Αλβανίας, πΓΔΜ, Βουλγαρίας και Ελλάδας – Θεσσαλονίκη, 21-22 

Απριλίου 2016 με σκοπό τη συντονισμένη αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η 

τρέχουσα προσφυγική και μεταναστευτική κρίση στην περιοχή. 

• Τριμερής συνάντηση Ιταλίας, Αλβανίας και Ελλάδας – Αθήνα, 14 Απριλίου 2016 σε 

υπηρεσιακό επίπεδο με στόχο τον καλύτερο συντονισμό για την καταπολέμηση της 

παράνομης διακίνησης μεταναστών, τη συνεργασία ως προς τις επιστροφές μεταναστών 

στις χώρες προέλευσης, αλλά και την ενίσχυση της Αλβανίας με τεχνογνωσία στον τομέα 

του ασύλου. (http://www.immigration.gov.gr/ ημ.προβολής 29/11/2017)
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ΙΙΙ.    Η ΙΤΑΛΙΑ ΩΣ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

1.    Μετατροπή της Ιταλίας από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών.

Όπως και σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες η Ιταλία 

μετατράπηκε από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Ο πληθυσμός των μεταναστών 

που ζουν στην Ιταλία είναι περίπου τρία εκατομμυρία επί συνόλου 58 εκατομμυρίων κατοίκων. 

Παρότι ο αρθιθμός αυτός αντιστοιχεί στο 5% σχεδόν του πληθυσμού της χώρας, οι αιτούντες 

άσυλο (επιτυγχόντες και απορριφθέντες ) αποτελούν μια πολύ μικρή μερίδα. Οι περισσότεροι 

μετανάστες φτάνουν στην Ιταλία αναζητώντας δουλειά και μια καλύτερη ζωή. Προέρχονται από 

διαφορετικές χώρες και ηπείρους, έχουν διαφορετικές θρησκείες και μαζί τους φέρνουν 

διαφορετικούς πολιτισμούς και έθιμα. (Τριανταφυλλίδου -Γρώπα 2009)

Η προσέγγιση της Ιταλίας στο φαινόμενο της μετανάστευσης υπήρξε αποσπασματική και μέχρι 

πρότινος η χώρα δεν διέθετε ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο μεταναστευτικής πολιτικής. 

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ιταλία είναι ιδιαίτερα εκτεθημένη στη διείσδυση παράνομων 

μεταναστών από τον Νότο και την Ανατολή. Επίσης, όπως και άλλες νότιες χώρες της ΕΕ, η Ιταλία 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη εκτεταμένης παραοικονομίας που αποτελεί γόνιμο έδαφος για την 

άνθηση της παράνομης μετανάστευσης. (Harney 2013) Η άτυπη οικονομία της Ιταλίας προσφέρει 

στους παράνομους μετανάστες τον κύριο χώρο για δραστηριότητες εισοδήματος. Η μείωση της 

παράνομης μετανάστευσης θα απαιτούσε μείωση της παράνομης απασχόλησης, η οποία θα 

απαιτούσε μείωση της άτυπης οικονομίας. Οι έλεγχοι της αγοράς εργασίας στην Ιταλία είναι 

περιορισμένοι και οι κρατικές διοικητικές ανεπάρκειες καθιστούν σχεδόν αδύνατο για τους 

επιθεωρητές εργασίας να διεξάγουν ελέγχους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι παράτυποι μετανάστες 

έρχονται, εγκαθίστανται, πραγματοποιούν και προσθέτουν στις δραστηριότητες που συμβαίνουν 

εκτός όσων γνωρίζουν οι αρχές. (Harney 2013) Πρόσφατη μελέτη της CGIL, ενός από τα 

σημαντικότερα συνδικάτα της Ιταλίας, παρατήρησε ότι το 55% των γεωργικών επιχειρήσεων δεν 

ήταν νόμιμες και χρησιμοποιούσαν πάνω από 1.600 παράνομους μετανάστες. Ομοίως, στην 

βιομηχανία κτιρίων, από τις 5.542 εταιρείες που μελετήθηκαν το 61% παραβίασε το νόμο σε σχέση

με ασφαλή εργατικά συμβόλαια και πάνω από το 25% του εργατικού δυναμικού ήταν παράνομοι 

μετανάστες. (Harney 2013)

Παρόλα αυτά, η Ιταλία είναι μια από τις σημαντικότερες χώρες προορισμού για τους μετανάστες 

στην Ευρώπη. Σταθμός για τη σταδιακή αλλαγή της χώρας από χώρα αποστολής μεταναστών σε 

χώρα υποδοχής αποτέλεσε η πετρελαϊκή κρίση του 1973. Συνέπεια της κρίσης ήταν οι χώρες της Δ. 

Ευρώπης να υιοθετήσουν το δόγμα της μηδενικής μετανάστευσης και να οδηγηθούν στο κλείσιμο 

των συνόρων τους για όποιον οικονομικό μετανάστη επιθυμούσε να περάσει στην επικράτειά τους, 
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με αποτέλεσμα αυτοί να κατευθυνθούν προς άλλες χώρες μία εκ των οποίων ήταν η Ιταλία. Εκείνη 

την εποχή, η Ιταλία, έχοντας μικρό ρυθμό ανάπτυξης δεν αποτελούσε προορισμό για τους 

μετανάστες και ο πληθυσμός της εμφάνιζε έντονη αποδημητική τάση. Με την πτώση όμως του 

υπαρκτού σοσιαλισμού στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αυτό αλλάζει και η Ιταλία 

μετατρέπεται και καθιερώνεται σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Την περίοδο αυτή σημειώθηκε η 

μεγαλύτερη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα με την εκτεταμένη παραοικονομία 

της να οδηγεί στην ανάπτυξη της παράτυπης μετανάστευσης. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980,

η εισροή από τις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες προς την Ιταλία, υπολογίστηκε σε 

περισσότερους από 100.000 ανθρώπους το χρόνο. Στη δεκαετία του 1990, η εισροή μεταναστών 

έγινε πιο αργή, έτσι ώστε ως το 1999 οι μετανάστες που ζούσαν στην Ιταλία, είτε νόμιμα είτε 

παράτυπα, υπολογίστηκαν κατά αριθμό μεταξύ 1.300.000 και 1.500.000 ανθρώπων, ή αλλιώς 

περίπου 2.3% του εσωτερικού πληθυσμού. (Τριανταφυλλίδου -Γρώπα 2009)

Ένα κρίσιμο πρόβλημα που αφορά τη μετανάστευση στην Ιταλία έχει σχέση με την παράτυπη 

μετανάστευση. Εντούτοις, δεν διατίθενται αξιόπιστα στοιχεία για τα πραγματικά ποσοστά των 

παράτυπων μεταναστών και τα δομικά χαρακτηριστικά του φαινομένου. Στα τέλη της δεκαετίας 

του 1980 δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες επίσημες εκτιμήσεις, που παρήχθησαν από το ISTAT 

(Εθνικό Ίδρυμα Στατιστικών) σχετικά με το φαινόμενο. Οι αριθμοί που αναφέρονται στους 

παράτυπους μετανάστες υπολογίστηκαν πως ήταν σχεδόν 500.000. Με άλλα λόγια, ο ένας στους 

δύο μετανάστες ήταν παράτυπος. Αυτός ο αριθμός μειώθηκε σημαντικά όταν μπήκε σε ισχύ ο 

πρώτος περιεκτικός νόμος σχετικά με τη μετανάστευση, Νόμος 39/90. 220.000 και νέες άδειες 

διαμονής εκδόθηκαν ως αποτέλεσμα της συστηματοποίησης του. Ο αριθμός αδειών που 

χορηγήθηκε στους ανθρώπους από τις ανατολικοευρωπαϊκές και αναπτυσσόμενες χώρες αυξήθηκε 

αισθητά (από το ένα τρίτο σε 40%) μετά από κάθε ένα από τα πέντε σχέδια συστηματοποίησης, που

πραγματοποιήθηκαν το 1986, το 1990, το 1996, το 1998 και το 2002. Ο συνολικός αριθμός και τα 

χαρακτηριστικά του παράτυπου ξένου πληθυσμού μπορούν επομένως να περιγραφούν εκ των 

υστέρων βάσει του αριθμού αιτήσεων που υποβάλλονται επ' ευκαιρία των διαφορετικών νόμων 

συστηματοποίησης.  (https://www.migrationpolicy.org/country-resource/italy ημ.προβολής 

5/12/2017)

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της περίοδου 1997-2001 επιχείρησε να εφαρμόσει μια νέα 

μεταναστευτική πολιτική ( Νόμος  40/1998). Ψήφισε το επονομαζόμενο “Νόμο Turco-Napolitano”, 

γνωστό και ως Νόμο του Ενιαίου Τίτλου, ο οποίος καθόριζε ετήσιες ποσοστώσεις για τις 

μεταναστευτικές εισροές, εισήγε μια νέα δέσμη μέτρων και προέβλεπε τη σύσταση 

συμβουλευτικών φορέων για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Οι ετήσιες εισροές θα βασίζονταν 

σε τριετή προγράμματα που θα καταρτίζονταν από τη κυβέρνηση. Βάσει του νόμου, για να 
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αποκτήσουν δικαίωμα εισόδου και διαμονής στην Ιταλία οι εργαζόμενοι όφειλαν να εκπληρώνουν 

μια από τις παρακάτω προϋπόθεσεις: α) να προορίζονται για εποχιακή απασχόληση (εντός των 

ορίων των ετήσια καθοριζόμενων ποσοστώσεων), β) να έχουν ήδη στα χέρια τους προσφορά από 

Ιταλό εργοδότη (και πάλι εντός των ορίων των ετήσεων ποσοστώσεων που προκαθορίζονται από τη

κυβέρνηση-οι προσωρινές άδειες για λόγους εργασίας εκδίδονταν αρχικά με ισχύ ενός έτους) και γ)

να έχουν ως “σπόνσορα” κάποιον Ιταλό ή αλλοδαπό μόνιμο κάτοικο. (Τριανταφυλλίδου -Γρώπα 

2009)

Σύμφωνα με τον Νόμο 40/1998, οι πολιτικές ενσωμάτωσης όφειλαν να διασφαλίζουν την ισότητα 

πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες. (Bauboch 2006) Το τοπίο της πολιτικής ενσωμάτωσης άλλαξε

ξανά το 2002 όταν η κεντροδεξία κυβέρνηση συνασπισμού ψήφισε έναν νέο, πιο περιοριστικό 

νόμο, τον 189/2002 (γνωστό ως Νόμο Bossi-Fini). O νόμος αυτός ορίζει ότι όλα τα 

μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης απευθύνονται αποκλειστικά στους νόμιμους μετανάστες και 

εισάγει μια πιο κατασταλτική πολιτική έναντι των μεταναστών χωρίς χαρτιά, που προβλέπει τον 

υποχρεωτικό επαναπατρισμό τους.

Οι προϋπόθεσεις για την έκδοση και ανανέωση άδειας διαμονής διαφέρουν ανάλογα με τους 

λόγους εισόδου στη χώρα (εξαρτημένη απασχόληση, αυτοαπασχόληση, οικογενειακή επανένωση, 

σπουδές κ.τ.λ). Η άδεια διαμονής δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τη σύμβαση 

εργασίας, με ανώτατο όριο τους εννέα μήνες για τους εποχιακούς εργαζόμενους, το ένα έτος για 

όσους εργάζονται με σχέσεις προσωρινής απασχόλησης και τα δύο χρόνια για τις υπόλοιπες 

κατηγορίες εργαζομένων (αυτοαπασχολούμενοι, υπάλληλοι με συμβάσεις εργασίας αορίστου 

χρόνου και οικογενειακή επανένωση). Οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες μπορούν να έρθουν στην 

Ιταλία μόνο εάν διαθέτουν συμβόλαιο διαμονής. Πρόκειται για συμβόλαιο εξαρτημένης 

απασχόλησης, το οποίο υπογράφεται από τον εργαζόμενο και τον ερδοδότη. Με τη λήξη του 

συμβολαίου ο εργαζόμενος μετανάστης μπορεί να παραμείνει στην Ιταλία αναζητώντας νέα 

εργασία για έξι μήνες. Προβλέπει επίσης ένα σύστημα εξέτασης των αναγκών της οικονομίας σε 

αλλοδαπούς εργαζόμενους, όπως αυτά που εφαρμόζουν και άλλες χώρες της ΕΕ όπως η Γερμανία 

και η Ελλάδα. Ο εργοδότης υποχρεούται να κοινοποιεί την κενή θέση εργασίας επί 20 μέρες 

τουλάχιστον. Εάν δεν βρεθεί Ιταλός πολίτης ή νόμιμος κάτοικος για να καλύψει τη θέση, η 

νομαρχία εξουσιοδοτεί την είσοδο νέου εργαζόμενου από τρίτη χώρα. ( Καλοφωλιάς 2011)

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση συνασπισμού που ανέλαβε την εξουσία τον Απρίλιο του 2006 

προετοίμασε έναν νέο μεταναστευτικό νόμο ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2008.

Πρόκειται για ένα σύστημα εισόδου με βαθμολογικά κριτήρια και στόχο την αποτελεσματικότερη 

διαχείρηση της εισροής οικονομικών μεταναστών. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται επίσης προτάσεις 

που αφορούν την παραχώρηση του δικαιώματος ψήφου στις τοπικές εκλογές σε πολίτες τρίτων 
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χωρών που ζουν στην Ιταλία, καθώς και αλλάγες στον Νόμο περί Υπηκοότητας, που θα μειώνουν 

τις προϋπόθεσεις πολιτογράφησης για τους πολίτες τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία και εκτιμήσεις που γίνονται από το ίδρυμα “ISMUIniziative e 

studi sulla multietnicità”, ο ξένος πληθυσμός που βρισκόταν στην Ιταλία, μπορούσε την 1η 

Ιανουαρίου 2012, να υπολογιστεί σε 5.4 εκατομμύρια (περίπου 8 τοις εκατό του συνολικού 

πληθυσμού) αλλά εάν λάβουμε υπόψη τα στοιχεία απογραφής του 2011 η εκτίμηση μπορεί να 

παρουσιάσει μια μικρή πτώση στον αριθμό αυτό, καθώς παρατηρείται επιστροφή στις χώρες 

αποστολής ή αποδημία σε άλλους προορισμούς από ένα σημαντικό αριθμό μεταναστών που 

βρίσκονται στην Ιταλία. (https://www.migrationpolicy.org/country-resource/italy ημ.προβολής 

5/12/2017)

Η αλλαγή στη δομή του ξένου πληθυσμού επιβεβαιώνει σαφώς τη θέση της Ιταλίας ως χώρα 

υποδοχής. H σύνθεση της ιταλικής κοινωνίας, σήμερα, αποτελείται από μετανάστες από 

τουλάχιστον 200 διαφορετικές εθνικότητες. Πολλές από τις χώρες καταγωγής των μεταναστών δεν 

είχαν ποτέ οικονομικές ή πολιτιστικές σχέσεις με την Ιταλία. 

Ο σημαντικότερος ελκυστικός παράγοντας για την παράτυπη μετανάστευση είναι αναμφισβήτητα η

παραοικονομία, ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει ολόκληρη τη χώρα, αλλά που έχει και ορισμένα 

ιδιαίτερα περιφερειακά και τομεακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

2. Η μεταναστευτική πολιτική της Ιταλίας

Η αποκαλούμενη προσφυγική κρίση σηματοδοτεί μια κρίσιμη συγκυρία στην ιταλική πολιτική. 

Αντικατοπτρίζοντας την κρίση νομιμότητας της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής, η διαμάχη για τη

μετανάστευση προκάλεσε τη συζήτηση κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών ζητημάτων καθώς και 

ζητημάτων ασφαλείας. Υπό τη πίεση της κοινής γνώμης, η ΕΕ και η Ιταλία ακολούθησαν τη λογική

της έκτακτης ανάγκης προσπαθώντας να σταματήσουν την εισροή των αιτούντων άσυλο, αντί να 

ακολουθήσουν τη λογική της κανονικότητας που πρέπει να ισχύει για τη μετανάστευση σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Οι θεσμικοί και κυρίαρχοι φορείς έχουν αντικατοπτρίσει τις ανυσηχίες του 

κοινού και τις ανησυχίες ασφάλειας, επιδοκιμάζοντας. (Gattinara 2017)

Η Ιταλία σήμερα, εφαρμόζει έναν από τους πιο σκληρούς αντιμεταναστευτικούς νόμους, καθώς 

θεωρεί την παράτυπη είσοδο στη χώρα ως εγκληματική πράξη. Με σκοπό να ποινικοποιηθεί η 

παράτυπη μετανάστευση ο νόμος του 2009 που ισχύει έως σήμερα ορίζει την επιβολή προστίμου 

που μπορεί να ανέλθει ως και τις 10.000 ευρώ στους παράτυπους μετανάστες και ποινή φυλάκισης 

έως και 3 χρόνια σε όσους πολίτες τους προσφέρουν στέγη. Οι παράτυποι μετανάστες στους 

οποίους θα επιβληθούν αυτές οι ποινές έχουν τη δυνατότητα να μην πληρώσουν το πρόστιμο μόνο 

στην περίπτωση που αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Επιπλέον το διάστημα κράτησης 
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των παράτυπων μεταναστών αυξήθηκε από δύο σε έξι μήνες και ενισχύθηκαν τα μέτρα φύλαξης 

των συνόρων. (Παπαθεοδώρου 2010)

Η Ιταλική πολιτεία με μια σειρά από νομοθετικές πράξεις προσπάθησε να αντιμετωπίσει το 

φαινόμενο της παράτυπης μετανάστευσης προς τη χώρα: 

• Νόμος 943/1986 Το 1986 η Ιταλία εισήγαγε τον πρώτο ολοκληρωμένο μεταναστευτικό 

νόμο. Είναι η πρώτη φορά που καθιερώνεται σε ποσοστό εισόδου μεταναστών εργαζομένων

στη χώρα, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ όσοι μετανάστες ζούσαν και 

εργάζονταν στη χώρα παράτυπα, νομιμοποιούνται. 

•  Νόμος 39/1990 Legge Martelli. 

Με το συγκεκριμένο νόμο η Ιταλική πολιτεία προσπαθεί να εναρμονίσει την μεταναστευτική 

πολιτική της χώρας με αυτή των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ. Αντιμετωπίζει το ζήτημα της 

μετανάστευσης περιορίζοντας τη ροή του, δίνοντας ένα προκαθορισμένο αριθμό προσβάσεων 

(ποσόστωση) και συνδέει τους μετανάστες με την αγορά εργασίας. Η άδεια διαμονής (Visa), η 

οποία διαρκεί δύο χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί, μπορεί να ληφθεί για την εργασία, τη μελέτη, 

την ιατρική περίθαλψη ή την οικογενειακή επανένωση. Εκείνοι που παίρνουν τακτικά έγγραφα 

αλλά παραμένουν μετά τη λήξη της άδειας, ή εκείνοι που υπερβαίνουν την ποσόστωση, θεωρούνται

παράτυποι μετανάστες. Ορίζεται η απομάκρυνση των παράτυπων μεταναστών, καθώς και αυτών 

που δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Οι απελαθέντες μετανάστες έχουν 15 ημέρες για να 

φύγουν από την Ιταλία, διαφορετικά θα απελαθούν από την αστυνομία. Ενισχύεται ο έλεγχος της 

παράτυπης μετανάστευσης στα σύνορα. Ο σκοπός αυτού του νόμου ήταν η νομιμοποίηση των 

μεταναστών εργαζομένων, οι οποίοι είχαν αξιοποιηθεί ως παράτυποι. Αυτός ο νόμος δεν είχε 

δημιουργήσει ένα οργανικό πρόγραμμα για το μέλλον, αλλά αντιπροσώπευε μία στενά οικονομική 

προσέγγιση της μετανάστευσης, η οποία παραμένει σταθερή στην ιταλική νομοθεσία περί 

μετανάστευσης.  (https://www.migrationpolicy.org/country-resource/italy ημ.προβολής 5/12/2017)

• Νόμος 40/1998 Legge Turco-Napolitano

 Με το συγκεκριμένο νόμο, η Ιταλική πολιτεία προσπαθεί να κάνει ένα ακόμα θετικό βήμα 

προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των μεταναστών, με την παροχή των εξής 

δικαιωμάτων: 

• ιατρική περίθαλψη σε όλους τους μετανάστες, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμοι ή παράτυποι

 • πρόσβαση στην υποχρεωτική παιδεία για όλους τους ανήλικους μετανάστες 

• δικαστική υπεράσπιση σε όσους μετανάστες τη χρειάζονται 
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• οικογενειακή επανένωση όλων των μεταναστών

 • απεριόριστη άδεια διαμονής για τους νόμιμους μετανάστες. 

Εκτός από τα παραπάνω ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει τον καθορισμό ετήσιων 

μεταναστευτικών ροών προς την Ιταλία σε τριετή βάση. Δικαίωμα εισόδου και διαμονής στη χώρα 

είχαν όσοι μετανάστες προοριζόταν να απασχοληθούν σε εποχιακές εργασίες ή είχαν δεχτεί 

πρόσκληση από Ιταλό εργοδότη.Τα κέντρα προσωρινής κράτησης παράτυπων μεταναστών 

δημιουργήθηκαν από τον παρόντα νόμο. 

• Νόμος 189/2002 Legge Bossi-Fini 

Ο συγκεκριμένος νόμος είναι εκ διαμέτρου αντίθετος με τον προηγούμενο μεταναστευτικό νόμο. Ο

νόμος προβλέπει ότι ο χρόνος της άδειας παραμονής για εξαρτημένη εργασία θα πρέπει να 

συμπίπτει με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας. Ο χρόνος παραμονής για τη χορήγηση της 

σχετικής κάρτας αυξάνεται από πέντε σε έξι χρόνια. Εργαζόμενοι από τρίτες χώρες μπορούν να 

εισέλθουν στη χώρα με την προϋπόθεση της σύναψης Συμβολαίου Διαμονής με τον εργοδότη τους. 

Αυτός από πλευράς του, οφείλει να τους παράσχει στέγαση υπό κατάλληλες συνθήκες και τα 

χρήματα που απαιτούνται για την επιστροφή στη χώρα προέλευσης τους. Δίνεται η δυνατότητα 

οικογενειακής επανένωσης μόνο στις περιπτώσεις για εξαρτημένα παιδιά άνω των 18 ετών τα οποία

πάσχουν από ολική αναπηρία και για γονείς μεταναστών άνω των 65 ετών, χωρίς άλλη μορφή 

υποστήριξης στη χώρα τους. (https://www.migrationpolicy.org/country-resource/italy ημ.προβολής 

5/12/2017)

• Ασφάλεια Set 94/2009

Όπως προαναφέρθηκε, η παράτυπη μετανάστευση αντιμετωπίζεται ως έγκλημα. Έτσι όλοι οι 

δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να αναφέρουν την παρουσία ενός παράτυπου 

μετανάστη. Οι παράτυποι μετανάστες είναι υπόχρεοι να καταβάλουν πρόστιμο και οι αρχές 

μπορούν να τους κρατούν για πάνω από μισό χρόνο. Κάθε αίτηση στη δημόσια διοίκηση, όπως για 

παράδειγμα αιτήσεις για μεταφορά χρημάτων, πρέπει πλέον να συνοδεύονται από μόνιμη άδεια 

παραμονής του ατόμου, με την εξαίρεση των αιτήσεων για την υγειονομική περίθαλψη, το σχολείο 

και τα πιστοποιητικά γέννησης. Η βοήθεια προς την παράτυπη μετανάστευση και τους παράτυπους 

μετανάστες να εισέλθουν στην Ιταλία, η στέγαση μεταναστών χωρίς χαρτιά είναι τώρα αντικείμενο 

ποινικής δίωξης ως έγκλημα (έως 3 χρόνια στη φυλακή). Ιταλοί καθηγητές στα σχολεία οφείλουν 

να αναφέρουν τα παιδιά χωρίς χαρτιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ποσοστά εγκατάλειψης του 

σχολείου από τα παιδιά χωρίς χαρτιά να αυξάνονται. Οι νόμιμοι μετανάστες παντρεμένοι με Ιταλό 

υπήκοο πρέπει να περιμένουν δύο χρόνια, προκειμένου να πάρουν την ιταλική υπηκοότητα.
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(Καλοφωλιάς 2011)

Για πολλά χρόνια, μέχρι την έκρηξη της οικονομικής κρίσης, οι ερευνητές του φαινομένου της 

μετανάστευσης στην Ιταλία είχαν συμμεριστεί την άποψη σύμφωνα με την οποία η σημαντικότερη 

αιτία της παράτυπης μετανάστευσης είναι ένα “overrestrictive” σύστημα αποδοχής. Οι δυνατότητες

νόμιμης μετανάστευσης στην Ιταλία φάνηκαν μικρών διαστάσεων όχι μόνο σε σχέση με την 

ασταμάτητη πίεση μετανάστευσης από το εξωτερικό, αλλά και σε σχέση με την πιθανή ζήτηση 

εργασίας. Στην πραγματικότητα, η κατάσταση έχει αλλάξει εντελώς από την αρχή της κρίσης, η 

οποία μείωσε έντονα την ανάγκη για την εισαγόμενη εργασία. 

Μεγάλη σημασία στην ομαλή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την Ιταλία, 

παρουσιάζουν οι σχέσεις με τη γειτονική Λιβύη. Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση των 

μεταναστών και των προσφύγων στη Μεσόγειο έχει γίνει πιο κρίσιμη. Οι δυνατότητες νόμιμης 

εισόδου στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταστεί πιο περιοριστικές μετά την εφαρμογή

του κεκτημένου του Σένγκεν και τους νέους κανονισμούς για τις θεωρήσεις για υπηκόους τρίτων 

χωρών στην περιοχή της Μεσογείου. Οι παράνομες οδοί μετανάστευσης στη Μεσόγειο Θάλασσα 

από την αφρικανική ήπειρο στην Ευρώπη αποτέλεσαν αντικείμενο ενισχυμένων ελέγχων. Οι 

ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα έχουν ενισχύσει τη συνεργασία τους με 

τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης προκειμένου να περιορίσουν τη παράνομη μετανάστευση. 

(Klepp)

Η Λιβύη δεν διαθέτει καθιερωμένο ρυθμιστικό ή διοικητικό σύστημα που να αναγνωρίζει και να 

προστατεύει τους πρόσφυγες και είναι η μόνη χώρα της Βόρειας Αφρικής που δεν είναι 

συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για τους πρόσφυγες και δεν διαθέτει 

σύστημα ασύλου. Παρά την έλλειψη ενός πραγματικού συστήματος ασύλου η Λιβύη φιλοξενεί 

μεγάλο αριθμό μεταναστών. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Ιταλία προώθησε διμερή 

συνεργασία με τη Λιβύη και ο έλεγχος της μετανάστευσης έγινε βασικό στοιχείο της διμερούς 

συνεργασίας. Τον Δεκέμβριο του 2000, υπογράφηκε στη Ρώμη η πρώτη γενική συμφωνία με στόχο 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της άτυπης 

μετανάστευσης. Το 2003 και το 2004 υπογράφηκαν πρόσθετες διμερείς συμφωνίες και εισήχθησαν 

σημαντικά μέτρα συνεργασίας υπό την προεδρία του Σίλβιου Μπερλουσκόνι. Πραγματοποιήθηκε 

επίσης πρόγραμμα πτήσεων τσάρτερ που χρηματοδοτήθηκε από την Ιταλία για την κατάργηση των 

μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα στις χώρες καταγωγής τους. Προβλέφθηκε τεχνικός εξοπλισμός 

και προγράμματα κατάρτισης για τον καλύτερο έλεγχο των συνόρων της Λιβύης, 

περιλαμβανομένων των περιπολικών σκαφών και των δακτυλικών αποτυπωμάτων. (Klepp) 

Οι πρώτες επιπτώσεις της διμερούς συνεργασίας σημειώθηκαν στα τέλη του 2004. Από τον 

Οκτώβριο του 2004, περισσότεροι από 4.000 υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν απομακρυνθεί από την 
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ιταλική νήσο Λαμπεντούζα στη Λιβύη.

Συμπερασματικά, τα τελευταία χρόνια οι δύο χώρες έχουν παραμερίσει τις όποιες διαφορές είχαν 

στο παρελθόν και συνεργάζονται σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως το τραπεζικό, το 

εμπόριο και την ενέργεια. Η Ιταλία θέλοντας να ελέγχει την μετανάστευση από την Αφρική 

προσέγγισε σταδιακά τη γειτονική χώρα. Το πρώτο βήμα έγινε το 2000, όταν οι δύο χώρες 

υπέγραψαν συμφωνία για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, της τρομοκρατίας, του 

οργανωμένου εγκλήματος και της παράτυπης μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας η 

Ιταλία ανέλαβε τη χρηματοδότηση της κατασκευής κέντρων κράτησης μεταναστών στη Λιβύη. 

Επίσης εκπαίδευσε και εξόπλισε τις δυνάμεις φύλαξης των συνόρων της Λιβύης. Τον Αύγουστο του

2008 υπογράφηκε η Συνθήκη της Φιλίας, στη Βεγγάζη. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2009 

περιπολικά σκάφη με Ιταλούς και Λίβυους συνοριοφύλακες πραγματοποιούν κοινές περιπολίες στις

ακτές της Λιβύης. (https://www.migrationpolicy.org/country-resource/italy ημ.προβολής 8/12/2017)

3. Η Ιταλική νομοθεσία για την παράνομη μετανάστευση. 

Στην Ιταλία το νομοθετικό πλαίσιο για την παράνομη μετανάστευση στηρίζεται κατά κύριο λόγο 

στη διαδικασία απέλασης των αλλοδαπών το οποίο στηρίζεται στο διάταγμα no286 της 25ης 

Ιουλίου 1998 και στο νόμο no189 της 30ης Ιουλίου του 2002. Επιχειρεί να συγκεράσει δύο σχετικά 

αντίθετες τάσεις: από τη μια πλευρά να καταπολεμήσει την αντικανονική μετανάστευση (ιδιαίτερα 

με τον νόμο του 2002) και από την άλλη πλευρά να εγγυηθεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των 

αλλοδαπών, όπως προβλέπονται και προστετεύονται από το ιταλικό Σύνταγμα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ιταλική νομοθεσία, η απέλαση θεωρείται ένα διοικητικό μέτρο, το οποίο

λαμβάνεται και εκτελείται με απόφαση του Νομάρχη. Η απόφαση της απέλασης επιδίδεται στον 

ενδιαφερόμενο αλλοδαπό. Όταν αυτός είναι γνωστής διαμονής, ή του κοινοποείται στη τελευταία 

γνωστή κατοικία του σε γλώσσα που κατανοεί. Παράλληλα ο αλλοδαπός ενημερώνεται για τα 

δικαιώματα του γραπτώς. Η μετάφραση της απόφασης απέλασης καθώς και η ενημέρωση του 

αλλοδαπού για τα διαιώματα του σε γλώσσα που κατανοεί, είναι ουσιατικό στοιχείο της 

δικονομικής προστασίας που του παρέχει η ιταλική νομοθεσία. Η παράλειψη ή η μη τήρηση των 

στοιχείων αυτών επιφέρει ακυρότητα της διοικητικής πράξης απέλασης.

Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή στις περιπτώσεις παράνομης εισόδου και επαναπροώθησης. 

Αντίθετα, οταν ανακαλείται ή δεν χορηγείται εκ νέου η άδεια διαμονής, η απόφαση απέλασης 

λαμβάνεται σε διάστημα εξήντα ημερών από την απώλεια του τίτλου νόμινης διαμονής και ο 

αλλοδαπός οφείλει σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών να εγκαταλείψει τη χώρα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η επαναπροώθηση ή διοικητική απέλαση προβλέπεται, από το νόμο του 

2002, να γίνεται με αστυνομική συνοδεία και με την ευθύνη των αστυνομικών αρχών. Εφόσον η 
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απέλαση δεν είναι άμεσα εφικτή, ο αλλοδαπός τίθεται υπό διοικητική κράτηση σε κέντρα 

προσωρινής παραμονής αλλοδαπών ( Centro de permanenza temporanea), με απόφαση των 

αστυνομικών αρχών. Εντούτοις, από το 2001, το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει κρίνει ότι η 

διοικητική κράτηση είναι ένα μέτρο στερητικό της ελευθερίας, το οποίο αντίκειται με το άρθρο 13 

του Συντάγματος που ορίζει ότι η στέρηση της ελευθερίας δεν είναι δυνατή χωρίς προηγούμενη 

αιτιολογημένη δικαστική απόφαση και μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. (Καλοφωλιάς 

2011)

Στο πλαίσιο αυτό, ο νόμος του 2002 προέβλεψε ότι η απόφαση διοικητικής κράτησης θα πρέπει να 

επικυρώνται από τη δικαστική αρχή, εν προκειμένω από τον Ειρηνοδίκη της Περιφέρειας στην 

οποία βρίσκεται στο κέντρο προσωρινής παραμονής αλλοδαπών. Η απόφαση διοικητικής κράτησης

επικυρώνεται από τη δικαστική αρχή μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες από την έκδοση της από την 

αστυνομική αρχή και αφού έχει κληθεί προηγουμένως σε ακρόαση ο προς απέλαση αλλοδαπός.

Βάσει του άρθρου 24 του ιταλικού Συντάγματος, ο αλλοδαπός μπορεί να παρίσταται με 

πληρεξούσιο δικηγόρο και να προβάλει τις αντιρρήσεις του ως προς την αναγκαιότητα ή τη 

νομιμότητα της διοικητικής κράτησης. Η δικαστική αρχή οφείλει να εκδώσει αιτιολογημένη 

απόφαση επί της διοικητικής κράτησης η οποία μπορεί να προσβληθεί με ένδικο μέσο χωρίς 

ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η διάρκεια της διοικητικής κράτησης είναι ενός μηνός με δυνατότητα

ισόχρονης παράτασης, κατόπιν νέας απόφασης της δικαστικής αρχής. Η παράταση της κράτησης 

υπόκειται και αυτή σε ένδικο μέσο το οποίο μπορεί να ασκηθεί κατά τη διάρκεια εφαρμογής του 

μέτρου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός αν η απόφαση απέλασης δεν έχει 

εκτελεσθεί, η κράτηση παύει και ο αλλοδαπός οφείλει να εγκαταλείψει τη χώρα εντός πέντε 

ημερών με αστυνομική συνοδεία. Λόγω των δυσλειτουργειών που παρατηρήθησαν στην εκτέλεση 

των αποφάσεων απέλασης, ο νόμος του 2002 διεύρυνε τις δυνατότητες άμεσης επαναπροώθησης 

των αλλοδαπών που εισέρχονται ή διεμένουν παράνομα στη χώρα. Η διαδικασία της άμεσης 

επαναπροώθησης θα πρέπει να επικυρώνεται από τη δικαστική αρχή εντός 48 ωρών και να παρέχει 

τις ίδιες δικονομικές εγγυήσεις, όπως και στην απέλαση ( προηγούμενη ακρόαση του αλλοδαπού, 

νομική συμπαράσταση, δυνατότητα προσφυγής).

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση απέλασης συνοδεύεται από την απαγόρευση εκ νέου 

εισόδου του αλλοδαπού στη χώρα για δέκα χρόνια. Η παραβίαση της απαγόρευσης συνιστά ποινικό

αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση επό ένα μέχρι τέσσερα χρόνια. Η μη τήρηση της 

υποχρέωσης να εγκαταλείψει ο αλλοδαπός άμεσα τη χώρα τιμωρείται με φυλάκιση έξι εώς δώδεκα 

μηνών. (Παπαθεοδώρου 2010)

4. Ετήσιες ποσοστώσεις εισόδου μεταναστών.
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Η διαχείριση των εισροών ξένων εργαζομένων βασίζεται ουσιαστικά στο σύστημα των 

ποσοστώσεων. Οι ποσοστώσεις κάθε περίοδου καθορίζονται με ορίζοντα τριετίας, όμως στις 30 

Νοεμβρίου κάθε έτους το Υπουργείο Εργασίας κοινοποιεί τις διαθέσιμες θέσεις για το επόμενο 

έτος. Οι ποσοστώσεις καθορίζονται με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες σε ξένο εργατικό δυναμικό 

που προκείπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλον οι τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες 

απασχόλησης του Υπουργείου και οι ενώσεις εργοδοτών κάθε περιφέρειας και επαρχίας.

Κάθε χρόνο οι ποσοστώσεις υπολείπονται των πανεθνικών εκτιμήσεων για τη προβλεπόμενη 

ζήτηση, ενώ ο αριθμός των ετήσεων στις επαρχιακές υπηρεσίες εργασίας σχεδόν πάντα υπερβαίνει 

τις διαθέσιμες ποσοστώσεις. (Bauboch 2006) Οι εθνικές ποσοστώσεις διακρίνονται με βάση 

τέσσερα κριτήρια: α) με βάση γεωγραφικά κριτήρια, β) με βάση το είδος της απασχόλησης που 

εξειδικεύεται συνήθως σε εποχιακή, εξαρτημένη και αυτοαπασχόληση, γ) με βάση το επάγγελμα 

και δ) με βάση την υπηκοότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ιταλία η οικογενειακή επανένωση εξαιρείται από τις ποσοστώσεις

και οι κάτοχοι οικογενειακών αδειών μπορούν, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό, να εργάζονται. 

Παρότι οι ετήσιες ποσοστώσεις προορίζονται για μετανάστες που φτάνουν στην Ιταλία δια της 

νομίμου οδού και για λόγους απασχόλησης, πολλές φορές χρησιμοποιήθηκαν από μετανάστες 

χωρίς χαρτιά που ήδη κατοικούσαν και εργάζονταν στην Ιταλία, για να νομιμοποιήσουν τη 

κατάσταση τους. Η αρχική πρόθεση του νόμου προσαρμόστηκε στη πραγματικότητα επιτρέποντας 

στους μετανάστες χωρίς χαρτιά να υποβάλλουν αίτηση άδειας διαμονής όντας ήδη στη χώρα, 

εφόσον ο εργοδότης είναι πρόθυμος να αναλάβει τη διαδικασία της νομιμοποίησης. 

(Τριανταφυλλίδου-Γρώπα 2009) Το χάσμα ανάμεσα στις προγραμματισμένες, νόμιμες 

ποσοστώσεις, τη ζήτηση για ξένο εργατικό δυναμικό και τη μεταναστευτική πίεση που ασκείται 

από χώρες εκτός ΕΕ, προκαλεί τη σταθερή εισροή μεγάλων αριθμών μη κανονικών μεταναστών.

Η συστηματική εισροή μεταναστών χωρίς χαρτιά οδήγησε σε περιοδικά προγράμματα 

νομιμοποίησης. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν υλοποιηθεί πέντε τέτοια προγράμματα: το 1986, το 

1990, το 1995, το 1998 και το 2002, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από δύο εκατομμυρία 

μετανάστες. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι ενα μέρος των νομιμοποίησεων αφορούσε 

μετανάστες που συμμετείχαν για δύο ή και περισσότερες φορές στο πρόγραμμα. Οι μετανάστες 

αυτοί, αφού νομιμοποιήθηκαν, επέστρεψαν σε παράνομο καθεστώς επειδή δεν κατάφεραν να 

εκπληρώσουν τις προϋπόθεσεις ανανέωσης της άδειας τους. Το τελευταίο πρόγραμμα 

νομιμοποίησης του 2002 είχε ως στόχο να νομιμοποιήσει δύο κατηγορίες παράνομων οικονομικών 

μεταναστών. Αφενός, το οικιακό προσωπικό και το προσωπικό κατ΄οίκον φροντίδας και αφετέρου, 

τους εργάτες στη βιομηχανία και τη μεταποίηση (κυρίως στη Βόρεια Ιταλία). Πριν από την 

εφαρμογή του προγράμματος είχε δοθεί το δικαίωμα στους εγγεγραμμένους με ληγμένες άδειες 
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διαμονής να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, αρκεί να είχαν προσληφθεί πριν από τη 10η Ιουνίου 

του 2002 και να μην είχε εκδοθεί ποτέ κατά το παρελθόν εντολή απέλασης τους. Συνολικά 

υποβλήθηκαν 704.113 αιτήσεις-ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί σε πρόγραμμα 

νομιμοποίησης στη Νότια Ευρώπη. (McMahon 2004)) Μια συνέχεια του προγράμματος αυτού 

ήταν η αύξηση του πληθυσμού των νόμιμων αλλοδαπών κατοίκων κατα 50% πείπου σε ορισμένες 

περιοχές της Βόρειας Ιταλίας.  

5. Ενσωμάτωση των μεταναστών.

Η πολιτική ενσωμάτωσης της Ιταλίας διακρίνεται από την ιδιαίτερα πατερναλιστική φιλοσοφία της.

Θεωρείται ότι οι μετανάστες είναι κοινωνικά ανίσχυροι και ως εκ τούτου περιθωριοποιούνται στη 

δημόσια ζωή. Εκτός από τις οικονομικές και εργασιακές συνθήκες που δημιουργούν αβεβαιότητα 

για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στην Ιταλία, το πολιτικό κλίμα ενίσχυσε αυτές τις 

ανησυχίες. Λίγο μετά τις εκλογές του 2008 η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Σύλβιο Μπερλουσκόνι 

εισήγαγε ένα σύμφωνο ασφαλείας το οποίο υπογράμμισε τα μέτρα του κράτους στον τομέα της 

μεταναστευτικής πολιτικής, με περισσότερες δυνατότητες σύλληψης, κράτησες και περιορισμού 

εισόδου και διαμονής. Βάσει αυτών των μεταρρυθμίσεων ένας μη νόμιμος μετανάστης 

μετατράπηκε σε “εγκληματίας” και θα έπρεπε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. 

Παρομοίως και ο νόμος 94/2009 που θέσπισε ακόμα περισσότερα μέτρα ασφαλείας, ενίσχυσε σε 

συνάρτηση με τη δημόσια ανησυχία για τη μετανάστευση, το αρνητικό κλίμα απέναντι στους 

μετανάστες. (Harney 2013)

Ήδη από το 1986 οι μεταναστευτικοί νόμοι δημιούργησαν δομές και κανάλια για την ενθάρρυνση 

της συμμετοχής των μεταναστών στη δημόσια ζωή, με τη σύσταση συμβουλευτικών

φορέων σε δημοτικό, επαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδική μνεία για το θέμα της 

προώθησης της συμμετοχής των μεταναστών, πρέπει να γίνει στον Νόμο 40/1998. Ο νόμος 

περιλαμβάνει προβλέψεις για την υποστήριξη των οργανώσεων των μεταναστών από 

κυβερνητικούς φορείς, ΜΚΟ και ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που βοηθούν τόσο στην 

κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών όσο και στη προαγωγή της γνώσης και αποτίμησης των 

πολιτισμικών, κοινωνικών, οικονομικών και θρησκευτικών εκφράσεων των νόμιμα διαμενόντων 

μεταναστών. Με το θέμα αυτό συνδέεται στενά και η εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 6, που 

όριζε πως οι εκπρόσωποι των μεταναστευτικών συλλόγων πρέπει να συμμετέχουν στα Τοπικά 

Μεταναστευτικά Συμβούλια. Σύμφωνα με το άρθρο 57 του νόμου, οι μεταναστευτικοί σύλλογοι 

πρέπει να εκπροσωπούνται στα συμβούλια με δύο τουλάχιστον μέλη, ενώ άλλα δύο μέλη πρέπει να 

είναι Ιταλοί πολίτες που εκπροσωπούν μελλοντικές οργανώσεις. 

Παρά τη πολυσχιδή δραστηριότητα τους και το γεγονός ότι έχουν θεσμοποιήσει τη συμμετοχή των  
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μεταναστών σε τοπικά ζητήματα, οι συμβουλευτικοί φορείς που έχουν συσταθεί σε τοπικό, 

περιφερειακό και ως ένα βαθμό και εθνικό επίπεδο δεν έχουν συμβάλει ιδιαίτερα στην αύξηση της 

πολιτικής συμμετοχής και/ή της επιρροής των μεταναστών. (Τριανταφυλλίδου-Γρώπα 2011)

Μέσω αυτών των φορέων διοχετευέται η ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να εξυπηρετηθούν 

καλύτερα οι ίδιοι οι πρόσφυγες και ταυτόχρονα συμβάλει στην εξισορρόπιση των κοινωνικών και 

πολιτικών εντάσεων. Εκτός από τους συνηθισμένους φορείς και τις διεθνείς οργανώσεις, ΜΚΟ και 

κυβερνήσεις, οι δήμοι και οι τοπικές διοικήσεις, να στοχεύουν, στο να βοηθούν την καθημερινή 

ζωή των ανθρώπων και είναι ιδανικά τοποθετημένες για να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στους 

πρόσφυγες και τους οικοδεσπότες τους. (Fargues 2014) Οι συμβουλευτικοί φορείς 

δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς, από τη παροχή βασικών αγαθών και υπηρεσιών (τρόφιμα, 

στέγη, εύρεση εργασίας) σε νεοεισελθέντες μετανάστες, μέχρι τη παροχή υποστήριξης για 

κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ βοηθούν τους μετανάστες στις συναλλαγές τους με τη γραφειοκρατία). 

Οι μετανάστες συμμετέχουν ενεργά στις οργανώσεις αυτές ως διορισμένα ή αιρετά μέλη. Οι 

μετανάστες δραστηριοποιούνται επίσης σε εθνοτικούς συλλόγους. Το πλήθος των συλλόγων 

διαφέρει ανάλογα με τη μεταναστευτική ομάδα. Παρότι γνωρίζουμε ελάχιστα για τη μορφή και το 

επίπεδο συμμετοχής των μελών τους, οι σύλλογοι αυτοί αποτελούν σημαντικό σημείο αναφοράς 

μειονότητες και τους τοπικούς θεμούς. Οι σύλλογοι αυτοί πολλές φορές εκπροσωπούν τους 

μετανάστες στους συμβουλλευτικούς φορείς αλλά και στον επίσημο κοινωνικό διάλογο και 

εστιάζουν τη δράση τους στη παροχή υποστήριξης στα μέλη τους. 

Πολλές δυσκολίες που επηράζουν τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή συνδέονται με δομικά 

προβλήματα, που λειτουργούν αποτρεπτικά για τον κοινωνικό ακτιβισμό τόσο σε ατομικό όσο και 

σε συλλογικό επίπεδο. Στα σημαντικότερα εμπόδια συγκαταλέγονται η έλλειψη κεφαλαίων, 

διοικητικής μέριμνας, πληροφόρησης, χώρων και κατάλληλων πόρων.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία γίνεται όλο και πιο ανοιχτή όσον αφορά την παροχή πολιτικών 

δικαιωμάτων στους πολίτες τρίτων χωρών. Η παροχή δικαιώματος ψήφου στις δημοτικές και 

κοινοτικές εκλογές στους διαμένοντες μετανάστες προβλέπεται στο άρθρο 8Β της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ και στο άρθρο 19 της μεταγενέστερης Συνθήκης του Άμστερνταμ, την οποία όμως δεν

έχει κυρώσει η Ιταλία. Επιπλέον το 1992 εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης η “Σύμβαση για

τη Συμμετοχή των Αλλοδαπών στη Δημόσια Ζωή σε Τοπικό Επίπεδο” η οποία κυρώθηκε, εν μέρει 

μόνο, από την Ιταλία το 1994. Η Σύμβαση αποσκοπεί στη προαγωγή της ενσωμάτωσης των 

αλλοδαπών κατοίκων στη ζωή της κοινότητας. Θεωρεί ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με 

την εγγύηση βασικών δικαιωμάτων που είναι σημαντικά για τη διατήρηση και έκφραση της 

πολιτισμικής ταυτότητας των μεταναστών. Στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται το δικαιώματα 

της έκφρασης, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Η Σύμβαση 
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ορίζει επίσης ότι θα πρέπει να απονέμεται σε όλους τους αλλοδαπούς κατοίκους το δικαίωμα του 

εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές, υπό τη προϋπόθεση ότι ο αλλοδαπός διέμενε 

μόνιμα και νόμιμα στη χώρα τη πενταετία που προηγήθηκε της διεξαγωγής των εκλογών. Το τμήμα 

της Σύμβασης που παρέχει δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές δεν είχε γίνει δεκτό από την 

Ιταλία κατά τον χρόνο συγγραφής του κειμένου (Ιούνιος 2007). (Τριανταφυλλίδου-Γρώπα 2011)

Ο Νόμος 40/1998 αρχικά προέβλεπε την επέκταση του δικαίωματος ψήφου στις τοπικές εκλογές σε

πολίτες τρίτων χωρών που διέθεταν κάρτα διαμονής. Η πρόβλεψη αυτή παρουσιάστηκε στο 

κοινοβούλιο από τον Τζιανφράνκο Φίνι, γραμματέα του ακροδεξιού πλην ισχυρού κόμματος 

Alleanza Nazionale (Εθνική Συμμαχία) και υπουργού Εξωτερικών της Ιταλίας από το 2001 μέχρι το

2006. Διατυπώθηκε επίσης πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 48 του Συντάγματος, η οποία 

δεν πρόλαβε όμως να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη του κοινοβουλίου. Μια από τις συνήθεις 

ενστάσεις που διατυπόνονται για τη συμμετοχή των μεταναστών στις τοπικές εκλογές είναι ότι η 

παροχή δικαιώματος ψήφου θα οδηγούσε στη δημιουργία κομματικών σχηματισμών με εθνοτικά 

χαρακτηριστικά. Ορισμένοι δήμοι όπως η Γένοβα, η Βενετία, το Τορίνο, η Πίζα, η Ραγκούζα και η 

Μπρέσια, έχουν προτείνει την αναθεώρηση του καταστατικού τους νόμου, ώστε να επιτραπεί στους

μετανάστες να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές. (Bauboch 2006)

Τα πολιτικά κόμματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στα ζητήματα που σχετίζονται με τη 

συμμετοχή των μεταναστών στη δημόσια ζωή της Ιταλίας. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονο 

προβληματισμό, δεδομένης της μεγάλης απροθυμίας των πολιτικών κομμάτων να επιτρέψουν την 

ουσιαστική ενσωμάτωση των μεταναστών. Η απροθυμία αυτή οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι οι 

μετανάστες, πλην αυτών που έχουν πολιτογραφηθεί, δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου και αφετέρου 

στο ότι οι πολίτες των τρίτων χωρών θεωρούνται ως παρείσακτοι στην εθνική πολιτική σκηνή. 

Όσον αφορά στον εργασιακό τομέα, οι περισσότεροι μετανάστες εισήλθαν στην Ιταλία χωρίς άδεια 

παραμονής και νομιμοποιήθηκαν αργότερα. Οι τρεις εκστρατείες νομιμοποίησης σε δέκα χρόνια 

ήταν οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Ωστόσο, ακόμη και όταν οι μετανάστες απέκτησαν το δικαίωμα

για κανονική απασχόληση, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς παρέμεινε στη παράνομη εργασία. 

Έτσι, διατρέχουν κίνδυνο παραλείποντας να ανανεώσουν τις άδειες τους. Τα μέτρα που 

αποσκοπούν να βγάλουν τους μετανάστες εργαζόμενους από το παράνομο καθεστώς καθώς και από

την παράνομη οικονομία είχαν μόνο μερική και προσωρινή επιτυχία εξαιτίας της μεγάλης εγχώριας 

παραοικονομίας που είναι αρκετά ικανή να προσελκύσει εκείνους τους μετανάστες που είναι 

επιρρεπείς στην αποδοχή της παράνομης διαμονής και ακανόνιστες συνθήκες εργασίας. (Reyneri 

1998)

Παρόλα αυτα, το υψηλό ποσοστό της συνολικής ανεργίας δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζήτηση για 

μεταναστευτική εργασία. Το ιταλικό πρότυπο ανεργίας αδικεί τις γυναίκες, τους νέους που ζουν με 
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τους γονείς τους και τους μορφωμένους, ενώ παράλληλα προστατεύει τους άνδρες στην ακμή της 

ηλικίας τους, τους αρχηγούς των νοικοκυριών και τους ανειδίκευτους. Το ποσοστό ανεργίας των 

ιταλών ανδρών στην ακμή της ηλικίας τους είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των Ιταλών που ζητούν εργασία είναι γυναίκες και νέοι, οι οποίοι συχνά ζουν κάτω από

τη στέγη της οικογένειάς τους, με τους πατέρες τους να κατέχουν προσοδοφόρα εργασία ή να 

λαμβάνουν σύνταξη. Επιπλέον, το σχετικό πλεονέκτημα της μορφωμένης νεολαίας είναι πολύ 

χαμηλότερο από ό, τι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι οι ανειδίκευτοι άνεργοι νέοι είναι 

σχετικά άφθονοι και λίγοι Ιταλοί ανταγωνίζονται πραγματικά τους μετανάστες εργαζόμενους για 

θέσεις εργασίας χαμηλού επιπέδου, όπως επιβεβαιώνεται από την έλλειψη συγκρούσεων όσον 

αφορά την απασχόληση. Τέλος, σε ορισμένες βόρειες περιοχές το συνολικό ποσοστό ανεργίας είναι

το χαμηλότερο στην Ευρώπη και υπάρχει σχεδόν πλήρης απασχόληση για άνδρες στην ακμή της 

ηλικίας τους. Καθώς η εσωτερική μετανάστευση από τις νότιες περιοχές της υψηλής ανεργίας ήταν 

αμελητέα από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, υπάρχει ζήτηση για μεταναστευτική εργασία. Στην 

πραγματικότητα, μετά τη νομιμοποίηση του 1990, οι μετανάστες συγκεντρώνονται όλο και 

περισσότερο σε περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλότερο. (Reyneri 1998)

6. Χρηματοδοτική στρήριξη της ΕΕ για την προσφυγική κρίση στην Ιταλία.

Λόγω της Αραβικής Άνοιξης ολοένα και μεγαλώνει ο αριθμός των ανθρώπων που είναι 

διαθετημένοι να περάσουν τη Μεσόγειο σε αναζήτηση καλύτερης τύχης στην Ευρώπη. Η αρχή 

έγινε το 2011 όταν χιλιάδες Τυνήσιοι άρχισαν να καταφθάνουν στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα,

κατόπιν οι Λίβυοι που προσπάθησαν να βρουν έξοδο κινδύνου από την εμπόλεμη Λιβύη και 

σήμερα είναι το κύμα των Σύρων που μεταναστεύουν λόγω του εμφύλιου πολέμου στη πατρίδα 

τους. Το 2011, συνολικά 8.920 Σύροι ζήτησαν άσυλο εντός των συνόρων της ΕΕ, ενώ τα τρία 

πρώτα τρίμηνα του 2012 οι αιτήσεις αυξήθηκαν φτάνοντας συνολικά 11.573. (Fargues-Fandrich 

2012-2014)

Μεχρι το 2016 το επίκεντρο ήταν η Ελλάδα επειδή αποτελούσε το μονοπάτι από όπου οι 

μετανάστες περνούσαν από τη Τουρκία στη ΕΕ, αλλά πλέον η Ιταλία και η Μάλτα αντιμετωπίζουν 

επίσης μεγάλο πρόβλημα. Η ιταλική κυβέρνηση κάνει λόγο για 35.085 ανθρώπους που πέρασαν 

στις ακτές της χώρας στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2017. Από αυτούς το 73% 

πληρούσε, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, τα κριτήρια για την απόκτηση ασύλου. 

Το 2012 η οδός της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω Ελλάδας, χρησιμοποιούνταν για τις περισσότερες

καταγεγραμμένες παράνομες εισόδους προσφύγων, συγκεκριμένα 37.214 περιπτώσεις (51% επί του

συνολικού αριθμού των καταγεγραμμένων παράνομων εισόδων). Ωστόσο ο αριθμός αυτός 

μειώθηκε τον Αύγουστο του 2012 όταν η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με στην αστυνομία 
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της FRONTEX αύξησαν τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα της χώρας με την Τουρκία. Έκτοτε, η 

οδός της Κεντρικής Μεσογείου μέσω Ιταλίας χρησιμοποιείται περισσότερο και δι΄αυτής 

καταγράφηκαν 10.379 παράνομες είσοδοι προσφύγων το 2012 ( 14% επί του συνολικού αριθμού)

Με μια συνεχή ροή προσφύγων και μεταναστών προς την Ιταλία και το de facto σφράγισμα των 

ευρωπαϊκών συνόρων, τα κέντρα υποδοχής της ιταλικής χερσονήσου είναι υπερκορεσμένα και 

πολλά από αυτά δεν έχουν λάβει την απαραίτητη χρημοτοδότηση από το ιταλικό κράτος. 

Από την αρχή του έτους, 132.000 πρόσφυγες και μετανάστες έφθασαν στις ιταλικές ακτές 

προερχόμενοι σχεδόν στο σύνολο τους από χώρες της Αφρικής και χιλιάδες ακόμη έφτασαν δια 

ξηράς. Οι αντίστοιχες αφίξεις για το 2014 ήταν 138.000 και για το 2015 129.000. 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_el.htm ημ. προβολής 13/12/2017)

Τη στιγμή που τα προηγούμενα χρόνια μεγάλο μέρος των προσφύγων και μεταναστών συνέχιζε τον

δρόμο του προς τις χώρες της βόρειας Ευρώπης, η εγκατάσταση hotspot για τη ταυτοποίηση των 

προσώπων στο ιταλικό έδαφος και ο πολλαπλασιασμός των συνοριακών ελέγχων στη μεθόριο με τη

Γαλλία, την Ελβετία και την Αυστρία εγκλωβίζουν στην Ιταλία τη μεγάλη πλειοψηφία.

6.1 Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων: ενίσχυση της κοινής επιχείρησης “Τρίτων”.

Η κοινή επιχείρηση “Τρίτων”, την οποία συντονίζει ο FRONTEX, ξεκίνησε τη δράση της στην 

κεντρική Μεσόγειο την 1η Νοεμβρίου 2014 κατόπιν αιτήματος των αρχών της Ιταλίας για να 

παράσχει βοήθεια σε αυτή τη χώρα. Η επιχείρηση Τρίτων, η οποία αντικατέστησε το πρόγραμμα 

Mare Nostrum, σηματοδότησε την ευθυγράμμιση της Ιταλίας με τις πολιτικές της ΕΕ και οδήγησε 

επίσης σε πόλωση μεταξύ των κρατών μελών που αναγνώρισαν την ανάγκη υποδοχής των 

αιτούντων άσυλο. (Gattinara 2017)

Έκτοτε περίπου 19.500 άτομα έχουν διασωθεί, εκ των οποίων σχεδόν 6.000 αποκλειστικά και μόνο 

χάρη στην ενεργοποίηση από τον FRONTEX της κοινής επιχείρησης “Τρίτων”. Ο μηνιαίος 

προϋπολογισμός της επιχείρησης κυμαίνεται από 1,5 εώς 2,9 εκατ. ευρώ μηναίως. Συμμετέχουν 21 

κράτη τόσο με ανθρώπινο δυναμικό (65 συνολικά προσκεκλημένοι υπάλληλοι) όσο και με 

τεχνικούς πόρους. Ο FRONTEX έχει μόνο υποστηρικτικά καθήκοντα και παρέχει συνδρομή στα 

κράτη μέλη εφόσον το ζητήσουν. Μέχρι σήμερα όλα τα αιτήματα της Ιταλίας για παροχή βοήθειας 

έχουν ικανοποιηθεί πλήρως. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_el.htm ημ.προβολής 

13/12/2017)

Ο αρχικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για τη συνέχιση της κοινής επιχείρησης “Τρίτων” μέχρι το 

τέλος του 2015 εκτιμόνταν 18.250.000 ευρώ. Για τη διαχείρηση των συνόρων της, η Ιταλία έλαβε 

περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για τα Σύνορα και 

χρημοτοδοτική βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους 13,7 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ασύλου, 
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Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) για να αντιμετωπίσει τη μεγαλή εισροή αιτούντων άσυλο και

να βελτιώσει την κατάσταση. Οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν συμπληρωματικό αίτημα για βοήθεια 

έκτακτης ανάγκης εν όψει της αύξησης των αφίξεων ασυνόδευτων ανηλίκων (κατά 278% σε 

σύγκριση με το 2013), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υποδοχή τους και στη παροχή βοήθειας.

Τον Οκτώβριο του 2013, στο πλαίσιο της προεδρίας του Πρωθυπουργού Enrico Letta, η ιταλική 

κυβέρνηση εγκαινίασε τη λειτουργία του Mare Nostrum, η δράση του οποίου κάλυψε μια μεγάλη 

περιοχή στο Στενό της Σικελίας: περίπου 70.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τρεις φορές την 

περιφέρεια της Σικελίας για το πεδίο της ασφάλειας στη θάλασσα, με σκοπό τη περιπολία των 

θαλάσσιων λωρίδων την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων, ιδίως την εμπορία 

ανθρώπων, και την αντιμετώπιση στο πρόβλημα της Μεσογειακής ανθρωπιστικής έκτακτης 

ανάγκης στα Στενά της Σικελίας. Δυστυχώς η λειτουργία του ήταν ανεπαρκής για να απαντήσει 

στην οντότητα του φαινομένου στην περιοχή της Μεσογείου και σταμάτησε από την ιταλική 

κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2014. (Tremel 2015)

Επιπλέον, χορηγήθηκαν 1,715 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση του σχεδίου “Praesidium” που 

υλοποιείται από τις ιταλικές αρχές από κοινού με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 

τους Πρόσφυγες, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, την οργάνωση “Save the Children” στην 

Ιταλία και τον ιταλικό Ερυθρό Σταυρό. 

Το “Praesidium” εστιάζει στις διαδικασίες πρώτης άφιξης, κυρίως στη Σικελία, π.χ την πρώτη 

υποδοχή, τις πρώτες εξετάσεις, τις νομικές πληροφορίες και την ειδική στήριξη των ευάλωτων 

αιτούντων άσυλο και των ασυνόδευτων ανηλίκων καθώς και στην παρακολούθηση των συνθηκών

στα κέντρα υποδοχής των αιτούντων άσυλο, τα οποία αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα εξαιτίας

των μεγάλων εισροών. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_el.htm ημ.προβολής 

13/12/2017)

Η παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ, εντάσσεται στις ευρύτερες 

προσπάθειες της Επιτροπής για εφαρμογή της αρχής αλληλεγγύης μέσω συγκεκριμένων και 

αποτελεσματικών δράσεων αντιμετώπισης επειγουσών και ειδικών αναγκών των κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν υψηλές πιέσεις από μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή δέσμευσε για τα έτη 2014 και 2015 συνολικό ποσό ύψους 50 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε

μέσω του ΤΑΜΕ. Η χρηματοδοτήση έκτακτης ανάγκης εκ μέρους της Επιτροπής προστίθεται στα 

τακτικά κονδύλια που λαμβάνουν τα κράτη μέλη από το ΤΑΜΕ για την εφαρμογή των εθνικών 

τους προγραμμάτων την περίοδο 2014-2020. Στην περίπτωση της Ιταλίας τα κονδύλια αυτά 

ανέρχονται σε 310,36 εκατομμύρια ευρώ. 

(http://ec.europa.eu/budget/mycountry/IT/index_en.cfm#cinfo ημ προβολής 14/12/2017)
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6.2   Χρηματοδότηση για την αλληλεγγύη.

Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο έχουν αναληφθεί πολλές δράσεις για 

τη στήριξη της Ιταλίας. Μετά την τραγωδία της Λαμπεντούζα το 2013 κινητοποιήθηκε μια άνευ 

προηγουμένου συμπληρωματική βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή χορήγησε στην Ιταλία ένα

πακέτο επείγουσας βοήθειας ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ ( 10 εκατ. στο πλαίσιο των δράσεων 

έκτακτης ανάγκης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, 7,9 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των 

κοινών επιχειρήσεων του FRONTEX στη κεντρική Μεσόγειο και 12 εκατ. στο πλαίσιο των 

δράσεων του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ταμείου Επιστροφής) με στόχο αφενός τη 

βελτίωση των ικανοτήτων στέγασης και τη στήριξη των αρμόδιων αρχών για την εξέταση 

υποθέσεων ασύλου και αφετέρου την ενίσχυση της επιτήρησης και των επιχειρήσεων

διάσωσης στη θάλασσα. (http://ec.europa.eu/budget/mycountry/IT/index_en.cfm#cinfo ημ. 

προβολής 14/12/2017)

Μέχρι σήμερα, οι ιταλικές αρχές δεν έχουν υποβάλει αίτημα για συμπληρωματική χρηματοδοτήση 

έκτακτης ανάγκης υπο το φως των πρόσφατων γεγονότων. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν αντιδρά μόνο 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Την περίοδο 2007-2013 η Ιταλία έλαβε ως βασική επιχορήγηση 

478,7 εκατ. ευρώ από τα προηγούμενα τέσσερα Ταμεία της ΕΕ για τη μετανάστευση (Ευρωπαϊκό 

Ταμείο για τους Πρόσφυγες, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ευρωπαϊκό

Ταμείο Επιστροφής και Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων). Επιπλέον, χορηγήθηκαν συμπληρωματικά 

κονδύλια για τη περίοδο 2014-2020: περισσότερα από 310 εκατ. από το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και περισσότερα από 212 εκατ. από το Ταμείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας. Η Ιταλία είναι συνεπώς ο μεγαλύτερος αποδέκτης των κονδυλίων για τη 

μετανάστευση.

Ειδική βοήθεια παρέχεται επίσης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 

(EASO). Μέσω της EASO, τα κράτη μέλη δείχνουν την αλληλεγγύη τους στις χώρες που 

υφίστανται μεγάλες πιέσεις. Η EASO υλοποεί προγράμματα στήριξης για την Ιταλία (καθώς και για

την Ελλάδα και τη Βουλγαρία). (https://greece.iom.int/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE

%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%BF

%CE%BC ημ. προβολής 14/12/2017)

6.3 Επιτάχυνση της υλοποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής-υποχρεώσεις της 

Ιταλίας.

Η Ιταλία, εν όψη των ολοένα και αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών, θα πρέπει να καταρτίσει, σε

διαβούλευση με την Επιτροπή και στη βάση διαλόγου με τις ΜΚΟ, κώδικα δεοντολογίας για τις 

ΜΚΟ που ασκούν δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
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υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σχετικά με τη μετεγκατάσταση προβαίνοντας επειγόντως 

στην καταχώρηση όλων των Ερυθραίων που βρίσκονται στην Ιταλία, εξασφαλίζοντας την κεντρική 

διαχείριση και την τυποποίηση της διαδικασίας μετεγκατάστασης, επιτρέποντας τη 

μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων και επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τους

ελέγχους ασφάλειας που ρυθμίζονται διμερώς με άλλα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης να θέσει 

ταχέως σε εφαρμογή τον νόμο Minniti, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τη δυναμικότητα των κέντρων 

υποδοχής και ταυτοποίησης, ενισχύοντας την ικανότητα υποδοχής και αυξάνοντας σημαντικά την 

ικανότητα κράτησης ώστε να ανέλθει σε τουλάχιστον 3.000 θέσεις παρατείνοντας τη μέγιστη 

περίοδο κράτησης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Παράλληλα, θα πρέπει να επιταχύνει τις 

επιστροφές κάνοντας ευρύτερη χρήση των ταχέων διαδικασιών και των λόγων απόρριψης μιας 

αίτησης ως απαράδεκτης καταρτίζοντας εθνικό κατάλογο των ασφαλών χώρων καταγωγής, 

εκδίδοντας αποφάσεις επιστροφής από κοινού με τις αποφάσεις επί αιτήσεων ασύλου, εξετάζοντας 

την επιβολή περιορισμών διαμονής και μη εκδίδοντας ταξιδιωτικά έγγραφα σε αιτούντες άσυλο. 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_el.htm ημ. προβολής 14/12/2017)
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IV.    ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ-ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Οι μετακινήσεις πληθυσμών, συνεπάγονται μία σειρά από αρνητικές και θετικές οικονομικές, 

κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις, τόσο για τη χώρα προέλευσης, όσο και για τη χώρα υποδοχής.

Το εύρος των επιπτώσεων, διαφέρει κατά περίπτωση ανάλογα με το μέγεθος των μεταναστευτικών 

ροών, το τύπο των μεταναστευτικών ροών, καθώς και τις επικρατούσες οικονομικές και κοινωνικές

συνθήκες στις δύο περιοχές. 

Το μεταναστευτικό φαινόμενο συνεπάγεται, αναμφισβήτητα, οικονομικές και κοινωνικές 

επιτπώσεις για τις χώρες υποδοχής. Ωστόσο, το είδος αλλά και το εύρος των αλλαγών στην αγορά 

εργασίας, την επιχειρηματικότητα, την παραγωγικότητα, το ασφαλιτστικό, τη δομή του κοινωνικού 

ιστού κλπ, καθορίζονται τόσο από το είδος όσο και από το μέγεθος των μεταναστευτικών ροών. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η έναρξη του μεταναστευτικού φαινομένου συνδέθηκε με μία 

περίοδο οικονομικής ανάπτυξης και αναδιάρθωσης της οικονομίας της χώρας. Η χώρα από τα μέσα 

της δεκαετίας του 1990 άρχισε να αναπτύσσσεται με υψηλούς ρυθμούς και το ίδιο χρονικό 

διάστημα παρατηρήθηκε και η μεγαλύτερη εισροή μεταναστών (Ζωγραφάκης-Μητράκος, 2012). Σε

μία αναπτυσσόμενη οικονομία, η οποία στηριζόταν στον κατασκευαστικό, τον τουριστικό και τον 

αγροτικό κλάδο, το φτηνό εργατικό δυναμικό που εξασφάλιζε η μετανάστευση έδινε μία ακόμη 

μεγαλύτερη ώθηση. 

Ωστόσο, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 σύντομα άγγιξε και την 

Ελλάδα, επηρεάζοντας ραγδαία την εύθραυστη, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, πραγματική 

οικονομία της χώρας. Η ελληνική οικονομία εισήλθε σε φάση οικονομικής ύφεσης, με συνεχή 

μείωση της ακαθάριστης εγχώριας παραγωγής, κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, μείωση του 

ατομικού εισοδήματος και υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου. Το νέο οικονομικό περιβάλλον που 

διαμορφώθηκε δεν άφησε ανεπηρέαστους τους μετανάστες, οι οποίοι, ολοένα και με μεγαλύτερη 

συγκριτικά με το παρελθόν συχνότητα, γίνονται δέκτες ξενοφοβικών αντιδράσεων από την 

ελληνική κοινωνία. Σε αυτούς έχει αποδοθεί κατά καιρούς η αύξηση της ανεργίας στους γηγενείς, η

μείωση των αμοιβών και η κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων, λόγω της εισφοροδιαφυγής. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μητράκο (2013), οι πραγματικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στην 

Ελλάδα για την απασχόληση, την αγορά εργασίας και το εισόδημα διαφέρουν ριζικά από την 

απόψη που έχει διαμορφωθεί στην κοινή γνώμη. Αρχικά, σημαντικός αριθμός μελετών 

καταδεικνύουν τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και τη θετική συμβολή των μεταναστών στη 

γεωργική και την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου. Η απασχόληση των 

μεταναστών ήταν επωφελής για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τις κατασκευές, ενώ η άφιξή τους
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διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην αναδιάρθρωση και επέκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 

των εργασιακών σχέσεων στις αγροτικές περιοχές. Οι μετανάστες έχουν προσφέρει ένα εξαιρετικά 

ευέλικτο και φθηνό εργατικό δυναμικό στην ελληνική ύπαιθρο, χωρίς να έχουν αντικαταστήσει 

γηγενείς. Ταυτόχρονα έχουν βελτιώσει την οργάνωση και τη διαχείριση των γεωργικών 

επιχειρήσεων, απαλλάσσοντας τα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων από τις χειρωνακτικές 

εργασίες. Δεύτερον, οι μετανάστες δεν έχουν υποκαταστήσει γηγενείς εργαζόμενους αλλά 

λειτουργούν συμπληρωματικά του εγχώριου εργατικού δυναμικού. Στη χώρα μας, οι μετανάστες 

και κυρίως οι γυναίκες απασχολούνται σε χαμηλά αμειβόμενες ανειδίκευτες εργασίες, καλύπτοντας

θέσεις που συνήθως οι Έλληνες απορρίπτουν. Έτσι η παρουσία τους δεν προκάλεσε ανεργία στο 

γηγενή πληθυσμό, καθώς οι εργοδότες προσλαμβάνουν μετανάστες γιατί δεν βρίσκουν Έλληνες σε 

αυτά τα επαγγέλματα. Επισημαίνεται ότι ακόμα και με τη σταδιακή αποχώρηση των μεταναστών, 

προκύπτει ότι οι θέσεις εργασίας που εκαταλείπονται δεν καλύπτονται πάντα από γηγενείς Τρίτον, 

οι μετανάστες συνέβαλαν θετικά στη δημογραφία των αγροτικών κυρίως περιοχών. Έχουν 

βελτιώσει σημαντικά τους δημογραφικούς δείκτες της χώρας και κυρίως της υπαίθρου. Τέταρτον, η 

είσοδος των μεταναστών στην αγορά εργασίας δεν επηρρέασε αρνητικά τις αμοιβές των Ελλήνων, 

οι οποίες για την ίδια εργασία είναι κατά 40% τουλάχιστον υψηλότερες απο αυτές των αλλοδαπών. 

Πέμπτον, συνέβαλαν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας της χώρας, είτε ως απασχολούμενοι 

είτε ως εργοδότες. Ολοένα και περισσότερες οικογένειες μεταναστών μετατρέπουν το επάγγελμα 

τους σε επιχείριση. (Κόντης 2009)

Ως προς τις κοινωνικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στον κοινωνικό ιστό της χώρας και γενικά 

την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, είναι γεγονός οτι πρόκειται για μια διαδικασία που 

δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά απαιτεί “...χρόνο τόσο για την 

ανάπτυξη ενός επαρκούς θεσμικού πλαισίου και ρυθμιστικών κανόνων, από την πλευρά της 

πολιτείας, όσο και για την προσαρμογή των ιδίων των μεταναστών αλλά και των κοινωνιών 

υποδοχής τους στην κοινωνική και πολιτισμική διαφορετικότητα της πληθυσμιακής τους σύνθεσης ...”

(Γιδαράκου και άλλοι, 2012: 253). Στην ελληνική κοινωνία επικρατεί η ξενοφοβία, η οποία δεν 

περιορίζεται μόνο σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και σε πολιτισμικό, καθώς η 

διατήρηση της πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας οδηγεί στον εθνοτικό αποκλεισμό των 

αλλοδαπών (Γιδαράκου και άλλοι, 2012: 253). Η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα από το 

2009 όξυνε τη ξενοφοβική στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες και ευνόησε

την άνοδο ακραίων δεξιών πολιτικών δυνάμεων με αντιμεταναστευτικό και ενθικιστικό λόγο. 

Η επιφυλακτικότητα της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες είναι έκδηλη στο 

υπάρχον θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τους όρους διαμονής και των παραχωρημένων σε αυτούς 

πολιτικών δικαιωμάτων. Οι αυστηρές και πολύπλοκες διαδικασίες για την χορήγηση των αδειών 
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παραμονής στους αλλοδαπούς φανερώνουν μία αμυντική στάση του κράτους απέναντι στους 

μετανάστες. Η κατάργηση του νόμου Ραγκούση, με τις όποιες ατέλειες και αδυναμίες τόσο ως προς

την χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας (σε παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί στη χώρα και σε 

παιδιά μεταναστών που έχουν φοιτήσει για έξι χρόνια σε ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ) όσο και 

ως προς το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για τη τοπική αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄βαθμού, αποτελεί 

“πισωγύρισμα” στις προσπάθειες για κοινωνική ένταξη των μεταναστών, καθώς υπακούει στις 

ξενοφοβικές επιταγές ενός συντηρητικου τμήματος της κοινής γνώμης. 

Οι μηχανισμοί του ελληνικού κράτους και η ελληνική κοινωνία δεν ήταν έτοιμες να υποδεχτούν τις 

μεταναστευτικές ροές που συντελέστηκαν στη χώρα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η απουσία 

μηχανισμών υποδοχής, συστηματικής καταγραφής και θεσμικού πλαισίου εξασφάλισης νόμιμης 

διαμονής, είχε ως αποτέλεσμα οι μετανάστες να είναι συχνά θύματα εκμετάλλευσης, ρατσιστικής 

συμπεριφοράς και να ωθούνται σε παράτυπες σχέσεις εργασίας. Το ελληνικό κράτος σε μία 

απόπειρα να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στη μετανάστευση επιχείρησε να 

διαμορφώσει ένα νομικό πλαίσιο (νόμοι 3284/04, 3386/05, 3536/07 και 3838/10) το οποίο θα 

διευκόλυνε την νόμιμη διαμονή των μεταναστών, την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας 

(και όχι την παραοικονομία) αλλά και τη σταδιακή κοινωνική ένταξη τους, χορηγώντας ευκολότερα

την ελληνική ιθαγένεια σε μετανάστες δεύτερης γενιάς και παραχωρώντας πολιτικά δικαιώματα. 

Ωστόσο, η ύφεση στην οποία εισήλθε η ελληνική οικονομία και κατά συνέπεια τα κοινωνικά 

ζητήματα που προέκυψαν από αυτήν, συνδέθηκαν με την μετανάστευση. Παρόλα αυτά, σχετικές 

έρευνες έχουν δείξει οτι οι οικονομικοί μετανάστες στη χώρα μας, ουσιαστικά λειτούργησαν 

συμπληρωματικά στον παραγωγικό ιστό, καθώς κάλυψαν κενά στην αγορά εργασία που οι Έλληνες

ήταν απρόθυμοι να καλύψουν και βοήθησαν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Όσο για την 

φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή και τη μαύρη εργασία, αυτές συγκαταλέγονται στις χρόνιες 

παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και προϋπήρχαν της μετανάστευσης. (Μελέτη ΚΕΔΕ-

ΕΕΤΑΑ 1995)

Όσον αφορά τους πρόσφυγες, η αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των προσφύγων στην Ελλάδα

είναι περιορισμένης αποτελεσματικότητας, αφ’ ενός λόγω έλλειψης της απαραίτητης πείρας για τη 

διοργάνωση προγραμμάτων υποδοχής μεταναστών και αφ’ ετέρου διότι οι διατιθέμενοι πόροι δεν 

είναι επαρκείς για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το ελληνικό κράτος έχει γενικά μια 

αρνητική στάση στην αποδοχή μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών. Το γεγονός αυτό 

ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με την εμφάνιση της προσφυγικής κρίσης των τελευταίων χρόνων 

και τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό προσφύγων στην ελληνική επικράτεια. (Τσεβρένης 2016) 

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι κακομεταχείριση 

και ρατσιστική συμπεριφορά, συνθήκες κράτησης που δεν είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα, οι
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συνθήκες διαβίωσης, καθώς οι πρόσφυγες συχνά ζουν στο δρόμο ή σε καταυλισμούς και κέντρα 

υποδοχής προσφύγων που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλούς και υγιούς 

διαβίωσης 

(http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/kentra_filoxenias_autopsia.pdf 

ημ.προβολής 6/2/2018) Επίσης, αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολία πρόσβασης τόσο στη διαδικασία 

ασύλου καθώς πολλές είναι οι ελλείψεις σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων ασύλου 

(απόρριψη αιτήσεων χωρίς να εξετάζεται η ουσία, έλλειψη κατάρτισης της επιτροπής και έλλειψη 

μεταφραστών), όσο και στο ζήτημα της επαναπροώθησης από την Ελλάδα στη χώρα προέλευσης.  

(http://www.amnesty.org.gr ημ.προβολής 14/12/2017) Παρόλα αυτά, πλήθος οργανισμών και 

φορέων διαδραματίζουν ένα όλο και σημαντικότερο ρόλο σε θέματα προσφύγων, τόσο σε ότι 

αφορά στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, που υποκρύπτονται πίσω από πολλές 

προσφυγικές μετακινήσεις, όσο και σε σχέση με τις διαδικασίες της. Ο ρόλος που έχουν αναλάβει 

αυτοί οι οργανισμοί στο χώρο των προσφύγων καταδεικνύει τη νέα επίγνωση της διεθνούς 

κοινότητας, ότι το προσφυγικό πρόβλημα είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί με ένα συνολικό και 

πολυδιάστατο τρόπο. Για να λυθούν τα προβλήματα των προσφύγων, θα χρειαστούν συντονισμένες

ενέργειες σε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, πολλές από τις οποίες υπερβαίνουν εκείνες της Υ.Α. 

(προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διασφάλιση της ειρήνης κ.λ.π.). (Τσεβρένης 2016) 

Επιπλέον, κυβερνήσεις και ανθρωπιστικοί οργανισμοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα 

των προσφύγων είναι εξ ορισμού οικουμενικό και δεν μπορεί να λύνεται με ασυντόνιστες και 

αποσπασματικές ενέργειες, χωριστά σε κάθε χώρα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για περιφερειακές προσεγγίσεις σε θέματα προσφύγων, όπου συνδυάζονται

οι προσπάθειες των χωρών προέλευσης, των χωρών ασύλου, άλλων κυβερνήσεων, των διεθνών 

οργανισμών και των εθελοντικών υπηρεσιών. Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική κοινωνική πολιτική 

για τους πρόσφυγες βελτιώνεται προοδευτικά και ταυτόχρονα γίνεται μια προσπάθεια να καλυφθεί 

το νομοθετικό κενό, με τη δημιουργία ενός νέου νομοθετικού πλαισίου, που να καλύπτει τους 

αλλοδαπούς γενικότερα. (Τσεβρένης 2016)

Όσον αφορά την Ιταλία, οι πολιτικές μετανάστευσης είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο. Η 

μετανάστευση, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σε μια αγορά εργασίας και για τις ιταλικές 

οικογένειες και για τις επιχειρήσεις. Στην πρώτη περίπτωση, οι μετανάστες αποτελούν θεμελιώδεις 

προμηθευτές των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε μια περίοδο η οποία, λόγω των κοινωνικό-

οικονομικών τάσεων και των δυσκολιών που στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής 

πρόνοιας, καλύπτει ζήτηση για υπηρεσίες στους ανθρώπους. Στη δεύτερη περίπτωση, 

οι μετανάστες θα πρέπει να καλύψουν θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονται από τον τοπικό 

εργατικό δυναμικό, και εάν ληφθεί υπόψη η δυναμική του εθνικού εργατικού δυναμικού, θα είναι 
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όλο και λιγότερο διαθέσιμο στο μέλλον. Για αυτό λόγο αυτό, η δυναμική της μετανάστευσης είναι 

πολύ ισχυρή (Pellizzari 2011 ). 

Η πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας είναι δωρεάν για όλα τα άτομα που 

διαμένουν στην Ιταλία. Επιπλέον, ακόμη και τα παιδιά των παράνομων μεταναστών συμμετέχουν 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν μπορούν να απορριφτούν από τα δημόσια σχολεία (ακόμα 

και πέρα από την υποχρεωτική εκπαίδευση). Σε γενικές γραμμές, το εθνικό σύστημα υγείας 

καλύπτει μόνο τους νόμιμους μετανάστες, αλλά η πρόσβαση σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία είναι 

ανοιχτή σε όλους. Σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα για τις παροχές της ανεργίας, της ασθενείας και 

της μητρότητας σχετίζονται με τα εργασιακά συστήματα, τα οποία συνδέονται με μία σχέση 

εργασίας και είναι ως εκ τούτου διαθέσιμο σε όλους τους τακτικούς εργαζόμενους, αν και 

ορισμένες διατάξεις διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της σύμβασης (προσωρινή εναντίον μόνιμη, 

πλήρους απασχόλησης έναντι μερικής απασχόλησης). Ως εκ τούτου, οι νόμιμοι μετανάστες που 

εργάζονται τακτικά είναι επιλέξιμοι για τα συστήματα αυτά. Τα οικογενειακά επιδόματα κανονικά 

υπολογίζονται και καταβάλλονται συμφώνα με την φορολογική δήλωση και ως εκ τούτου, είναι 

επίσης διαθέσιμα για τους νόμιμους μετανάστες που υποβάλουν φορολογική δήλωση (Pellizzari 

2011 ). 

Βλέπουμε επομένως, πως παρά την εκτεταμένη μεταναστευτική ροή προς την Ιταλία, το ιταλικό 

κράτος υιοθετεί πολιτικές ενσωμάτωσης των αλλοδαπών και προσπαθεί να καλύψει όσο το δυνατόν

μεγαλύτερο φάσμα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής των προσφύγων. Παρόλα αυτά,

λόγω της μακράς μεταναστευτικής ιστορίας της χώρας, οι περισσότεροι Ιταλοί πιστεύουν ότι η 

χώρα τους διαφέρει από τις άλλες και είναι απρόσβλητη στα φαινόμενα ρατσισμού. Στην 

πραγματικότητα οι δημόσιες στάσεις στην Ιταλία, αν και αρχικά χαρακτηρίζονταν από κοινωνική 

ανεκτικότητα έναντι των μεταναστών, έχουν παραχωρήσει τα τελευταία χρόνια τη θέση τους σε μια

εχθρική και ξενοφοβική συμπεριφορά. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 αρχίζουν να 

παρατηρούνται νέες μορφές υφέρπουσας ξενοφοβίας. Η εχθρότητα αυτή βγήκε στην επιφάνεια για 

πολλούς λόγους. Κατ΄αρχάς, ο αριθμός των μεταναστών που ζουν στην Ιταλία αυξάνεται σταθερά 

τα τελευταία χρόνια, με τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των μεταναστευτικών εισροών να 

διαμορφώνεται στο 11,4% την περίοδο 1990-2000. Κατά δεύτερον, η Ιταλία αντιμετώπισε 

προβλήματα με ατελέσφορες πολιτικές μετανάστευσης και εγκατάστασης οι οποίες συνδιάστηκαν

με τις ανεπάρκειες των φορέων της δημόσιας διοίκησης που ανέλαβαν τη διαχείρηση του 

φαινομένου (Zincone-Ponzo 2006). Στην Ιταλία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, οι μετανάστες 

έπαιξαν τον ρόλο των αποδιοπομπαίων τράγων για κάθε είδους κοινωνικά προβλήματα.  

Η εξέλιξη της αντίληψης που βλέπει την μετανάστευση ως “πρόβλημα” εδράζεται σε τρία βασικά 

επιχειρήματα: α) η μετανάστευση είναι απειλή για την ασφάλεια (μεταναστευτική εισβολή, 
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παράνομη μετανάστευση και εγκληματικότητα), β) η μετανάστευση θέτει σε κίνδυνο τις θέσεις 

εργασίας (αποσταθεροποίηση της αγοράς εργασίας) και γ) η μετανάστευση συνιστά απειλή για τη 

πολιτιστική και θρησκευτική ταυτότητα της χώρας. (Τριανταφυλλίδου-Γρώπα 2009)

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν μια αρνητική και ιδιαίτερα 

στερεοτυπική εικόνα των μεταναστών. Η ειδησεογραφία συνδέει τη μετανάστευση με την 

παράνομη είσοδο στη χώρα, με αποτέλεσμα για μια μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης οι 

μετανάστες να μετατρέπονται σε ανθρώπους εκτός νόμου, εγκληματίες και απειλή.

Μια δεύτερη θεματική στον πολιτικό λόγο, είναι η υποτιθέμενη απειλή που συνιστούν οι 

μετανάστες στην εθνική συνείδηση. Υπογραμμίζεται ότι η πολυμορφία συνιστά δυνάμει απειλή για 

την κοινωνική συνοχή και τον εθνικό πολιτισμό. 

Η μεταναστευτική πολιτική της Ιταλίας βασίζεται στον περιορισμό της εισδοχής μεταναστών μέσω 

του προσιορισμού συγκεκριμένων κλάδων της αγοράς εργασίας στους οποίους επιτρέπεται να 

εργαστούν μετανάστες. Στους οικονομικούς μετανάστες παρέχονται ορισμένα δικαιώματα όπως η 

οικογενειακή επανέννωση, η σταδιακή εξασφάλιση της παραμονής τους στη χώρα και η ισότιμη 

πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Θα πρέπει να επισυμανθεί επίσης πως ο ιταλικός νόμος περί Υπηκοότητας είναι ξεχωριστός από τον

μεταναστευτικό νόμο του 1998 και χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα περιοριστικός τόσο σε επίπεδο 

διατύπωσης, όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, με ποσοστό απόρριψης των αιτήσεων 

πολιτογράφησης να αγγίζει το 90%. Παρόλα αυτά, ένας από τους τρείς πυλώνες του Νόμου 

40/1998 είναι η ενσωμάτωση. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία αυτού του νόμου, η ένταξη στην αγορά 

εργασίας αποτελεί αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για την κοινωνική ενσωμάτωση, αρκεί να 

συνοδεύεται από ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Παράλληλα, από τη δεκαετία του 1990 πλήθος συνδικάτων και φιλανθρωπικών οργανώσεων 

παρέχει βοήθεια στους μετανάστες στη διαδικασία ενσωμάτωσης τους. Θέλοντας να διευκολύνουν 

τις επαφές, οι οργανώσεις αυτές ενθαρρύνουν τη συμετοχή των μεταναστών στη δημόσια ζωή και 

στην ενεργό δράση τους σε φορείς εκπροσώπησης. Η συμμετοχή των μεταναστών στα συνδικάτα 

και στις ενώσεις μεταναστών εξασφαλίζει τη πρόσβαση τους στα επονομαζόμενα ενδιάμεσα 

πολιτικά δικαίωματα. Από θεσμική σκοπιά, η πολιτική συμμετοχή και η συμμετοχή στη δημόσια 

ζωή παραμένουν δραστηριότητες που απευθύνονται πρωτίστως στους Ιταλούς πολίτες και στους 

πολιτογραφημένους μετανάστες. 

Από την άλλη, ο αυξανόμενος αριθμός προσφύγων που φτάνουν στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια 

καθώς και η χρόνια έλλειψη ετοιμότητας των ιταλικών αρχών να προσπαθήσουν να 

αντιμετωπίσουν την υποδοχή των προσφύγων και τη μετεγκατάσταση τους έχει προκαλέσει 

εντάσεις με την ΕΕ και δημόσια διαμάχη σε σχέση με τη κλίμακα και το κόστος της ιταλικής 
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συμμετοχής στις δραστηριότητες περιπολίας. Ταυτόχρονα, νέες εντάσεις έχουν προκύψει σχετικά 

με τους πρόσφυγες που διαφεύγουν από προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας και γενικότερα 

όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα της πολιτικής υποδοχής και κοινωνικής 

ενσωμάτωσης. Αυτές οι συζητήσεις είχαν βαθιές επιπτώσεις στην ιταλική πολιτική, καθώς η 

προσφυγική κρίση άσκησε πίεση στον έλεγχο των συνόρων, όξυνε τη διαμάχη όσον αφορά την 

πολιτιστική και θρησκευτική ποικιλομορφία και δημιούργησε νέες δαπάνες σε μια ήδη αυστηρά 

περιορισμένη δημοσιονομική ρύθμιση. (Gattinara 2017)

Τα τελευταία χρόνια η Ιταλία αντιμετώπισε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της 

δημοκρατικής ιστορίας της: μια διαρκής οικονομική κρίση στο πλαίσιο της μεγάλης ύφεσης, την 

κατάρρευση του επί εικοσαετίας διπολικού συστήματος των κομμάτων το 2013 και την 

αμφισβητούμενη εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας από τις κεντρικές κυβερνήσεις συνασπισμού. 

Σε αυτό το πλαίσιο το ζήτημα της μετανάστευσης έγινε γρήγορα ένα σοβαρό δημόσιο πρόβλημα. 

Πράγματι, ενώ οι ιταλικές κυβερνήσεις έχουν αναλάβει δράση σχετικά με τη προσφυγική κρίση και

έχουν ζητήσει κοινή διαχείριση κρίσεων, ακροδεξιοί πολιτικοί και το κίνημα αλληλεγγύης 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το πώς να αντιμετωπίσουν τους πρόσφυγες που μετακινούνται και 

για τον δημόσιο ορισμό της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας. Η προσφυγική κρίση αξιοποίησε 

την τρέχουσα κρίση νομιμότητας στις δυτικές δημοκρατίες σηματοδοτώντας μια κρίσιμη συγκυρία 

για την ιταλική και την ευρωπαϊκή πολιτική. Η εξέλιξη της δημόσιας διαμάχης σχετικά με την 

άφιξη των προσφύγων στην Ιταλία οδήγησε στην πραγματικότητα σε δημόσια συζήτηση για άλλα 

σχετικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικο-οικονομικών, πολιτιστικών και 

ασφαλιστικών συνεπειών της μετανάστευσης. (Gattinara 2017)

Ένα χαρακτηριστικό που καθιστά τις δύο χώρες, Ελλάδα και Ιταλία, συγκρίσιμες, είναι το γεγενός 

ότι και οι δύο χώρες της Νότιας Ευρώπης που απο τη δεκαετία του 90 και έπειτα μετατράπηκαν 

από χώρες αποστολής σε χώρες υποδοχής μεταναστών και προσφύγων. Τα ρεύματα του 90΄ και 

μετά χαρακτηρίχουν τη μετανάστευση ως “νέα”. Στα νέα αυτά κύματα παρατηρείται μεγάλος 

αριθμός ανεπίσημων μετακινούμενων πληθυσμών, διαφορετικών εθνικοτήτων, και κεντρικό ρόλο 

παίζει η παραοικονομία και οι ανεπίσημες αγορές εργασίας, καθώς επίσης απουσιάζει η 

οργανωμένη και ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική. (Έμκε- Πουλοπούλου 2007)

Επίσης υπάρχουν διαπιστωμένες ομοιότητες των δύο κοινωνιών σχετικά με τα νέα μεταναστευτικά 

ρεύματα που δέχονται. Αρχικά, κατατάσσονται γεωγραφικά και πολιτικά σε ένα παράλληλο πλαίσιο

εξελίξεων ως προς την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Συγκεκριμένα, η πολιτική που 

υιοθετήθηκε από αυτά τα δύο νοτιο-ευρωπαϊκά κράτη σχετικά με τον έλεγχο των συνόρων τους και

στη συνέχεια με το πρόγραμμα νομιμοποίησης των μεταναστών που βρίσκονται ήδη στον εδαφικό 

τους χώρο, θεωρείται πολιτικά συνδιασμένη και ως ένα βαθμό ευθυγραμμισμένη. (Βεϊκου 2001) 
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Έπειτα, τόσο η Ιταλία όσο και η Ελλάδα, θεωρούνται χώρες με παρόμοιες κοινωνικές και 

οικονομικές ιδιαιτερότητες και εγγενείς θεσμικές αδυναμίες που όμως λειτούργησαν ως 

ενδυναμωτικές διαδικασίες στην ανάπτυξη και εγκατάσταση της μετανάστευσης. 

Η Ιταλία είναι ένα άλλο νοτιο-ευρωπαϊκό κράτος που δέχτηκε μεγάλο αριθμό Αλβανών 

μεταναστών κατά την ίδια περίοδο με την Ελλάδα. Και στις δύο χώρες οι Αλβανοί (μαζί με τους 

Μαροκινούς στην Ιταλία) θεωρούνται ως οι κοινωνικά αποκλεισμένοι μετανάστες. Τίθεται λοιπόν 

το ερώτημα κατά πόσο θεσμικές μορφές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών επιτρέπουν τελικά 

την ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών τους και διευκολύνουν γενικά την προσαρμογή τους 

στο νέο περιβάλλον. (Βεϊκου 2001) Η ιδιαίτερη πολιτισμική πολλαπλότητα που αναδύεται από τα 

ανοιχτά και ρευστά πεδία δράσης της κοινωνικής διαπλοκής είναι μια προοπτική πολύ μακρινή 

ακόμη για την ιταλική κοινωνία η οποία πειραματίζεται ώστε να συνδιαλλαγεί ομαλά με τη 

διαφορετικότητα. Οι διαφόρων ειδών αποκλεισμοί που υφίστανται μερικές κατηγορίες μεταναστών 

στην Ιταλία και τους οποίους επιζητά να αποφύγει η επίσημη πολιτική ένταξης, επανέρχονται με 

άλλους όρους.

Ενδεικτικά, οι τομείς που οι μετανάστες και οι πρόσφυγες βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και 

διάκριση και στις δύο χώρες είναι ο τομέας των βιοτικών αναγκών, ο τομέας της υγείας και της 

περίθαλψης, ο τομέας της εργασίας και της απασχόλησης και ο τομέας της εκπαίδευσης. 

Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, γίνονται αντικείμενα 

εκμετάλλευσης, υφίστανται διακρίσεις και γίνονται αποδέκτες ρατσιστικών επιθέσεων, 

αποκλείονται από κοινωνικές παροχές και εργάζονται υπό άσχημες συνθήκες εργασίας. Οι όποιες 

υπηρεσίες υπάρχουν λειτουργούν κυρίως για θέματα που αφορούν την εργασία και την παραμονή 

τους και στερούνται κοινοτικής δράσης που θα προωθούν ενέργειες με σκοπό την κοινωνική τους 

ένταξη. (Ζαϊμάκης-Κανδυλάκη 2005)

Ένας παράγοντας που αφορά τη συστημική αποτυχία κρατών όπως η Ελλάδα και η Ιταλία να 

τηρήσουν τις δημοκρατικές αρχές του δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι η έλλειψη 

θεσμικής ικανότητας για τη παροχή επαρκών συνθηκών πρώτης υποδοχής στους αιτούντες άσυλο 

και στην επέκταση σε αυτούς της μεταχείρισης που συμμορφώνεται με τις διεθνώς αναγνωρισμένες

υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. (Carrera-Lannoo 2015) Έτσι, ακόμα και όταν 

θεσμοθετούνται οι πολιτισμικές διακρίσεις, παραμένει ασαφές αν στο επίπεδο των διοικητικών 

πρακτικών επιτρέπεται ή όχι η δημιουργία ενός ζωτικού χώρου για τους μετανάστες. Δεδομένου ότι

και στα δύο κράτη υφίστανται διοικητικές πρακτικές που προσομοιάζουν τελικά με αυτές της 

διαφθοράς, οι μετανάστες εξακολουθούν να υπόκεινται σε ένα ασαφές καθεστώς που ίσως τελικά 

να τους παρέχει περισσότερες διεξόδους, έστω και ανεπίσημες, για να οργανώσουν τη ζωή τους στη

χώρα υποδοχής, περισσότερο από ό,τι τουλάχιστον η τυπική διαδικασία νομιμοποίησης.
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Θα μπορούσε επομένως να υποθέσει κάποιος ότι τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα, το 

ασαφές καθεστώς των μεταναστών στις δύο χώρες έχει ως συνέπεια την κατασκευή πολλαπλών 

επιπέδων ενωσμάτωσης και αποκλεισμών. 

Τέλος, παρατηρείται ότι τα δύο κράτη διαφέρουν τόσο στη πολιτική οροθέτηση των παρόντων 

στόχων τους, όσο και στην επακόλουθη διαφορετική δόμηση της πρακτικής εφαρμογής τους. 

Δηλαδή ενώ η ελληνική μεταναστευτική πολιτική βρίσκεται ακόμα στη φάση της νομιμοποίησης, η

ιταλική μεταναστευτική πολιτική έχει ήδη προχωρήσει, τόσο σε κρατικό όσο και περιφερειακό 

επίπεδο, στη φάση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών. Ενώ και τα δύο κράτη 

ακολουθούν τις οδηγίες μεταναστευτικής πολιτικής που υπαγορεύονται απο την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το καθένα στο εσωτερικό του ακολουθεί άλλοτε πιο ελαστικές και άλλοτε πιο επιθετικές 

πολιτικές όσον αφορά τη μετανάστευση εν γένει και την διαχείριση των προσφυγικών ροών των 

τεέυταίων ετών. Στην Ελλάδα, στόχος της μεταναστευτικής πολιτικής είναι ο περιορισμός της 

μετανάστευσης και της εισροής των αιτούντων άσυλο μέσω του αυστηρού ελέγχου των συνόρων. 

Στην Ιταλία, στην προσπάθεια μείωσης των μεταναστευτικών ροών υιοθετούνται πιο αυστηροί και 

σκληροί νόμοι όσον αφορά τη παράτυπη είσοδο σε βαθμό που η τελευταία θεωρείται εγκληματική 

πράξη και ο πρόσφυγας ως εγκληματίας ο οποίος αντιμετωπίζει μεγαλό χρηματικό πρόστιμο και 

ποινή φυλάκισης. 
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V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

 

Η ενσωμάτωση είναι μια δυναμική, μακροχρόνια, και συνεχής αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας 

προσαρμογής, και όχι μια στατική έκβαση. Απαιτεί τη συμμετοχή όχι μόνο των μεταναστών και 

των κατιόντων τους αλλά και κάθε κατοίκου. Η διαδικασία ενσωμάτωσης συνεπάγεται την 

προσαρμογή των μεταναστών, ανδρών και γυναικών, άπαντες των οποίων έχουν δικαιώματα και 

ευθύνες έναντι της νέας χώρας διαμονής τους. Η εν λόγω διαδικασία αφορά επίσης την κοινωνία 

υποδοχής, η οποία πρέπει να δημιουργήσει τις δυνατότητες για την πλήρη οικονομική, κοινωνική, 

πολιτιστική και πολιτική συμμετοχή των μεταναστών. Ως εκ τούτου, παρακινούνται τα κράτη μέλη 

να λαμβάνουν υπόψη και να περιλαμβάνουν τόσο τους μετανάστες όσο και τους πολίτες τους στην 

πολιτική ενσωμάτωσης, και να τους ενημερώνουν ευκρινώς για τα αμοιβαία δικαιώματα και 

υποχρεώσεις τους. 

Κάθε πρόσωπο που διαμένει στην ΕΕ πρέπει να προσαρμόζεται και να συμμορφώνεται πλήρως 

προς τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και προς τη νομοθεσία των κρατών μελών. 

Οι διατάξεις και οι αξίες που κατοχυρώνονται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες χρησιμεύουν ως σημείο 

αναφοράς και ως γνώμονας, δεδομένου ότι είναι κοινές για τα κράτη μέλη. Περιλαμβάνουν το 

σεβασμό των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Επιπλέον, σε αυτές περιλαμβάνεται και η

τήρηση των διατάξεων του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, που κατοχυρώνει τις 

έννοιες της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, των δικαιωμάτων του 

πολίτη, και της δικαιοσύνης. Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να μεριμνούν ενεργά ώστε όλοι οι 

κάτοικοι, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, να κατανοούν, να σέβονται, να επωφελούνται 

και να προστατεύονται επί ίσοις όροις από το πλήρες φάσμα των αξιών, των δικαιωμάτων, των 

ευθυνών και των προνομίων που θεσπίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών.

Η απασχόληση είναι για τους μετανάστες ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο μπορούν να έχουν 

ορατή συμβολή στις κοινωνίες των κρατών μελών και να συμμετέχουν στην κοινωνία υποδοχής. 

Στο χώρο εργασίας, η ενσωμάτωση των μεταναστών μπορεί να προωθείται με την αναγνώριση των 

προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλη χώρα, με δυνατότητες εκπαίδευσης για την απόκτηση των

δεξιοτήτων που απαιτούνται στο χώρο εργασίας, και με πολιτικές και προγράμματα που καθιστούν 

ευκολότερη την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και τη μεταβατική κατάσταση. Είναι επίσης σκόπιμο

να παρέχονται ικανά κίνητρα και ευκαιρίες στους μετανάστες, ιδίως σε αυτούς που έχουν 

προοπτική παραμονής, για την αναζήτηση και την εξεύρεση απασχόλησης. Η στοχοθέτηση μέτρων 
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προς στήριξη των μεταναστών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση 

αποτελεί ένδειξη της μεγάλης βαρύτητας της απασχόλησης στη διαδικασία ενσωμάτωσης. Είναι 

σκόπιμο να γίνει ευρύτερη χρήση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση καθώς και της

Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (ΕΚΤ), μεταξύ άλλων και βάσει των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την κοινοτική 

πρωτοβουλία EQUAL για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και για την προαγωγή της 

καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων στο χώρο εργασίας.

Η σημασία των βασικών γλωσσικών, ιστορικών και πολιτειακών γνώσεων αντικατοπτρίζεται στην 

ολοένα μεγαλύτερη έμφαση που δίνουν πολλά κράτη μέλη σε εισαγωγικά προγράμματα τα οποία 

εστιάζονται στη συγκέντρωση των πλέον κατάλληλων μέσων για την ανάληψη της διαδικασίας 

ενσωμάτωσης. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών θα επιτρέψει στους μετανάστες να 

ενταχθούν ταχέως στους βασικούς τομείς της εργασίας, της στέγασης, της εκπαίδευσης και της 

υγείας, και θα συμβάλει στη δρομολόγηση της πλέον μακροπρόθεσμης διαδικασίας κανονιστικής 

προσαρμογής στη νέα κοινωνία. 

Η πρόσβαση των μεταναστών σε φορείς, καθώς και σε δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες, 

σε ίση βάση με τους πολίτες των κρατών μελών και χωρίς διακρίσεις, είναι ζωτικής σημασίας για 

μια καλύτερη ενσωμάτωση. Για να μπορούν οι μετανάστες να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία 

υποδοχής, πρέπει να τυγχάνουν ίσης και αμερόληπτης μεταχείρισης και προστασίας από τις 

διακρίσεις. Η νομοθεσία της ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις για φυλετικούς ή εθνοτικούς λόγους 

στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη, την 

πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες και τη στέγαση. Κατά συνέπεια, για μια καλύτερη πολιτική 

μετανάστευσης και ενσωμάτωσης απαραίτητη προϋποθέση είναι η ύπαρξη διαφανών κανόνων.

Η παροχή στους μετανάστες της δυνατότητας συμμετοχής στη διαμόρφωση πολιτικών που τους 

αφορούν άμεσα μπορεί να οδηγήσει σε μια πολιτική που εξυπηρετεί καλύτερα τους μετανάστες και 

ενισχύει την αίσθησή τους ότι ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο. Όποτε αυτό είναι δυνατόν, πρέπει οι

μετανάστες να εμπλέκονται σε όλες τις πτυχές της δημοκρατικής διαδικασίας. 

Η συμπερίληψη πολιτικών και μέτρων ενσωμάτωσης σε όλα τα σχετικά χαρτοφυλάκια πολιτικής 

και επίπεδα διακυβέρνησης, αποτελεί σημαντικό μέλημα στα πλαίσια της διαμόρφωσης και της 

εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής. Η ενσωμάτωση των μεταναστών επηρεάζεται βαθιά από ένα 

ευρύ φάσμα πολιτικών που άπτονται όλων των θεσμικών αρμοδιοτήτων και των επιπέδων 

διακυβέρνησης. Εν προκειμένω, απαιτούνται μέτρα όχι μόνον στο επίπεδο των κρατών μελών αλλά

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η εστίαση στην ενσωμάτωση αποτελεί

γενικό μέλημα στα πλαίσια της διαμόρφωσης και της εφαρμογής των πολιτικών, με παράλληλη 

χάραξη ειδικά στοχοθετημένων πολιτικών για τους προς ενσωμάτωση μετανάστες. Μολονότι οι 
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κυβερνήσεις και οι δημόσιοι φορείς σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντικοί παράγοντες, δεν είναι οι 

μόνοι. Η ενσωμάτωση υλοποιείται σε όλες τις σφαίρες του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου. 

Πολλοί μη κυβερνητικοί παράγοντες επηρεάζουν τη διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών και 

μπορούν να φέρουν πρόσθετη αξία. 

Ανεξάρτητα από το επίπεδο των προσπαθειών της πολιτικής για την ενσωμάτωση, είναι σκόπιμο να

διαπιστώνεται αν οι προσπάθειες αυτές είναι αποτελεσματικές και συμβάλλουν στην επίτευξη 

προόδου. Μολονότι η ενσωμάτωση είναι μια διαδικασία μάλλον παρά μια έκβαση, ωστόσο είναι 

δυνατή η μέτρηση της και η αξιολόγηση των οικείων πολιτικών. Η ύπαρξη συνόλου δεικτών, 

στόχων, μηχανισμών αξιολόγησης και σύγκρισης της ενσωμάτωσης μπορεί να συμβάλει στη 

στάθμιση και τη σύγκριση της προόδου, στην παρακολούθηση των τάσεων και των εξελίξεων.

Στο επίπεδο των χωρών που απαρτίζουν την ΕΕ, οι πολιτικές που ασκούνται ανήκουν ακόμη στην 

εθνική αρμοδιότητα, με αποτέλεσμα να υφίστανται διαφοροποιήσεις, αν και υπάρχουν πολλά και 

ουσιαστικά σημεία ομοιογένειας. Έτσι, οι βασικές συνιστώσες τους προσανατολίζονται από 

παραμέτρους όπως οι ρυθμίσεις για την οικονομική, προσωρινή ή μόνιμη μετανάστευση, την 

οικογενειακή επανένωση, τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου και την αντιμετώπιση των 

προσφύγων, την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων, τις πολιτικές ενσωμάτωσης, την αντιμετώπιση

της παράνομης μετανάστευσης και την διάχυση της πληροφόρησης σε σχέση με τις χώρες 

υποδοχής. Παράλληλα, οι μεταναστευτικές πολιτικές συνδέονται με άλλες εθνικές πολιτικές και 

άρα αλληλεπιδρούν με αυτές ως προς τις γενικές κατευθύνσεις όπως, η οικονομική, η πληθυσμιακή,

η αναπτυξιακή, η εξωτερική ή η πολιτική ασφάλειας. 

Ένα ουσιώδες κοινό σημείο των επιμέρους πολιτικών των κρατών μελών στην άσκηση των 

μεταναστευτικών πολιτικών είναι ότι σε κάθε περίπτωση, η είσοδος και διαμονή συνδέονται με τις 

άδειες εργασίας, οι οποίες μπορεί να έχουν προσωρινό ή μόνιμο χαρακτήρα. Επίσης, σε γενικές 

γραμμές, όλα τα κράτη παραχωρούν κάποια κοινωνικά δικαιώματα, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και 

με τα πολιτικά. Κεντρική ασκούμενη πολιτική είναι αυτή που αφορά στην παράνομη 

μετανάστευση, όπως και την οικογενειακή επανένωση. 

Οι διαφοροποιήσεις των πολιτικών, κατά κύριο λόγο, έγκεινται στα συγκεκριμένα κριτήρια και τις 

ρυθμίσεις που αφορούν τις λεπτομέρειες που τίθενται και  που έχουν να κάνουν με την 

προηγούμενη εμπειρία και τις σύγχρονες επιδιώξεις του κάθε κράτους μέλους. Η προσπάθεια αυτή 

βρίσκει συμπαραστάτη της την ΕΕ, η οποία δεσμεύεται να παράσχει την απαραίτητη ενίσχυση σε 

όλα τα επίπεδα. H ΕΕ αναπτύσσει συγκεκριμένη και ενεργητική δράση για την καταπολέμηση των 

φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί σημαντική έξαρση τα 

τελευταία χρόνια, τέτοια που να προκαλεί αρκετή ανησυχία, όσον αφορά στην διατήρηση εν γένει 

της κοινωνικής ειρήνης. Παράλληλα, η παρουσία της Ένωσης, όσον αφορά σε όλα τα 
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προαναφερόμενα αντικείμενα επεκτείνεται και σε διεθνείς συνεργασίες και δράσεις, τόσο μέσω των

εξειδικευμένων ομάδων της, όσο και δια των θεσμικών οργάνων της, ενώ παράλληλα καταρτίζει 

προγράμματα δράσης και μελέτες, αναπτύσσει εκπαιδευτική δραστηριότητα και διάφορες 

συνεργασίες, σε κοινοτικό, και διεθνές επίπεδο.

Από την άλλη, η διαφορετικότητα των παραδόσεων μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τη 

μετανάστευση σε συνδιασμό με τα διαφορετικά και σύνθετα δημογραφικά δεδομένα που 

επικρατούν στην ΕΕ, αποτελούν παράγοντες ανάσχεσης σε αυτό που διακηρύσσεται ως 

προσπάθεια κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτή η ανάσχεση ενισχύεται και από παράγοντες 

όπως η αρχή της επικουρικότητας, καθώς τα κράτη μέλη χαράζουν μόνα τους το τελικό πλαίσιο και 

την ατζέντα για τη μετανάστευση και τη κοινωνική πολιτική. Επίσης, ο κεντρικός σχεδιασμός 

πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και ειδικότερα η υλοποίηση δυσχεραίνεται από τις σύνθετες οικονομικές 

διαστάσεις δεδομένης της παρούσας οικονομικής συγκυρίας και της ύφεσης της προσφυγικής 

κρίσης. Η ευρωπαϊκή κοινότητα δεν στάθηκε έτοιμη και κατάλληλα προετοιμασμένη να 

διαχειριστεί τις προσφυγικές ροές και τις επιπτώσεις που αυτές είχαν τόσο στο σύνολο της 

ευρωπαϊκής κοινότητας όσο και σε μεμονομένα τα κράτη μέλη και ιδιαίτερα στα πιο ευάλωτα. Στην

προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τη προσφυγική αυτή κρίση αντέδρασε με σπασμοδικές και 

βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις. Αντί να επικεντρώνεται στις πρωταρχικές αιτίες της κρίσης, 

προσπάθησε να ανακουφίσει τα απιο ορατά αποτελέσματα της κρίσης, χρησιμοποιόντας μια 

προσέγγιση “αντιμετώπισης της κρίσης” ή “έκτακτης ανάγκης”.

Αναμφίβολα, πολύ σημαντική είναι η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη ως 

στήριξη στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και εν περιπτώσει στις υπό εξέταση χώρες. 

Μέσω των κονδυλίων και των προγραμμάτων έκτακτης ανάγκης στις δύο αυτές χώρες, η ΕΕ 

παρέχει άμεση στήριξη στις εθνικές προσπάθειες τους για τη βελτίωση των ικανοτήτων υποδοχής, 

την εφαρμογή διαδικασιών ασύλου, την ένταξη των μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιστροφής και 

μετεγκατάστασης. Οι πολιτικές αυτές ωστόσο ανταποκρίνονται σε μια έκτακτη προσπάθεια 

αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών σε δύο χώρες που δεν ήταν καλά προετοιμασμένες και 

που πλήτονται από οικονομική δυσχέρεια, ιδιαίτερα η Ελλάδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη 

μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο νέο τους ρόλο ως χώρες υποδοχής. Οι εγκαταστάσεις 

υποδοχής προσφύγων στην Ελλάδα είναι υπερπλήρεις και δεν ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές 

οδηγίες περί ασφαλούς και υγειούς διαβίωσης. Δεν είναι λίγες, ακόμη, οι καταγγελίες προσφύγων 

ως προς τις αστυνομικές αρχές για μη ίση και σωστή αντιμετώπιση και ως προς τη πολιτεία για την 

καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιώματων τους.

Παρόμοια κατάσταση και στην Ιταλία, η οποία δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ολοένα και    
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αυξανόμενες προσφυγικές ροές που προέρχονται από την Αφρική. Η ιταλική κοινωνία 

δυσκολεύεται να αφομοιώσει τον πλεονάζον πληθυσμό με αποτέλεσμα την συχνά εχθρική 

συμπεριφορά των ντόπιων και την επιφυλακτικότητα της πολιτείας να τους παραχωρήσει πολιτικά 

δικαιώματα. Προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ευρωπαϊκές επιταγές για τη διαχείριση 

των ροών, η Ιταλία θα πρέπει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σχετικά με τη 

μετεγκατάσταση προβαίνοντας επειγόντως στην καταχώριση όλων των Ερυθραίων που βρίσκονται 

στην Ιταλία, να εξασφαλίσει την κεντρική διαχείριση και την τυποποίσηση της διαδικασίας 

μετεγκατάστασης επιτρέποντας τη μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων και επιδεικνύοντας

μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τους ελέγχους ασφάλειας που ρυθμίζονται διμερώς με άλλα κράτη 

μέλη. Θα πρέπει επίσης να επιταγχύνει τις επιστροφές εφαρμόζοντας ταχείες διαδικασίες 

επιστροφής κάνοντας ευρύτερη χρήση των ταχέων διαδιακασιών και των λόγων απόρριψης μιας 

αίτησης ως απαράδεκτης.

Με τη σειρά της η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τις δράσεις της για τη στήριξη της Ιταλίας και την 

μείωση των ροών με σκοπό να επιταχυνθεί η συλλογική δράση της Ένωσης κατά μήκος της 

διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου. Μέχρι σήμερα έχει αποφασιστεί πως η Επιτροπή δεσμέυεται 

να δρομολογήσει και να χρηματοδοτήσει μια νέα διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων για 

επανεγκατάσταση, ιδίως από την Λιβύη, την Αίγυπτο, τον Νίγηρα, την Αιθιοπία και το Σουδάν, σε 

συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, να συνεργαστεί με τη Λιβύη 

για να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, να επιταγχύνει τις εργασίες για τη σύναψη συμφωνιών 

επανεισδοχής με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης και να διασφαλίσει ισοδύναμη 

χρηματοδοτήση για το 2018 με εκείνη των 200 εκατ. ευρώ που κινητοποιήθηκαν το 2017 για τη 

θυρίδα Βόρειας Αφρικής και του Καταταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ για την Αφρική. 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_el.htm ημ.προβολής 16/12/2017)

Όσον αφορά την Ελλάδα, η ΕΕ μέσω της συμφωνίας της με την Τουρκία τον Μάρτιο του 2016, έχει

ως στόχο να σταματήσει την ανεξέλεγκτη εισροή μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου μέσω της 

δυνατότητας νόμιμης εισόδου προσφύγων στην Ευρώπη. Η ΕΕ και η Τουρκία συμφώνησαν ότι οι 

παράτυποι μετανάστες που φτάνουν από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά, οι οποίοι δεν ζητούν 

άσυλο ή των οποίων η αίτηση δεν έγινε δεκτή, μπορούν να επιστρέφονται στη Τουρκία. Για κάθε 

Σύριο που επιστρέφει στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά έπειτα από παράνομη διέλευση, η ΕΕ 

θα υποδέχεται από την Τουρκία έναν Σύριο που δεν επεδίωξε να κάνει αυτό το ταξίδι με παράνομο 

τρόπο. Στο πλαίσιο αυτής της διάταξης, 7 .807 Σύριοι πρόσφυγες από την Τουρκία είχαν 

επανεγκατασταθεί στην ΕΕ ως τις 21 Ιουλίου 2017.

Από τα παραπάνω μπορεί να συναχθεί ότι η κοινή πολιτική για την μετανάστευση αποτελεί ένα 

ακόμη αναγκαίο μέσο για την συνέχιση της πορείας προς την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
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πολιτικού μορφώματος, του οποίου τα μέλη θα αντιδρούν ομοιόμορφα και συντονισμένα στις 

επερχόμενες προκλήσεις. Πρόκειται όμως, για αναγκαιότητα που προϋποθέτει, πέρα από την 

διαμόρφωση κοινών θεσμικών και νομοθετικών πλαισίων αναφοράς, την επίτευξη επιπλέον 

διευρυμένης κοινωνικής συναίνεσης και προφανώς τη διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου, 

περισσότερο ανοικτού αξιακού συστήματος στις κοινωνίες υποδοχής, διαδικασίες που είναι 

δύσκολο να επιτευχθούν και απαιτούν χρόνο. Για αυτό το λόγο, η δημιουργία μιας Ευρώπης 

“φρούριο” δεν διευκολύνει τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής με βάση και κεντρική παράμετρο τον 

ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ευρωπαιϊκού οικοδομήματος. Οι εκτεταμένες πολιτικές διαφύλαξης 

των συνόρων ή ακόμα και το κλείσιμο αυτών δίνει την εικόνα μιας Ένωσης στην οποία η ένταση 

του προβλήματος υπερκαλύπτει την ανάγκη υιοθέτησης μιας κοινής πολιτικής με βάση τις 

ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε κράτους μέλους σε συνδιασμό με τις πολιτικές ένταξης και 

ενσωμάτωσης.  
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