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Εισαγωγή 

Η μετανάστευση δεν αποτελεί καινούριο φαινόμενο στην Ευρώπη. Ξεκινώντας από τις 

μεταναστευτικές ροές του 1950 προς τις χώρες της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης και 

φτάνοντας στις ροές που πραγματοποιήθηκαν το 1990 σε χώρες όπως την Βρετανία, την 

Γαλλία και την Γερμανία, θα παρατηρήσουμε πως χιλιάδες άνθρωποι, λόγω πολέμων και 

ανθρωπιστικών κρίσεων εγκατέλειψαν την χώρα καταγωγής τους προς την αναζήτηση 

καλύτερων συνθηκών διαβίωσης (Gattinara, 2017:318). Από την άλλη πλευρά, οι τότε 

παραδοσιακές χώρες μετανάστευσης προς χώρες της Νότιας Ευρώπης - όπως Ελλάδα και 

Ιταλία - έχουν μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε βασικές χώρες υποδοχής διεθνών 

μεταναστών και προσφύγων. Αυτή η τάση προσφυγής έχει ενισχυθεί περαιτέρω από τη 

λεγόμενη «Προσφυγική Κρίση στην Ευρώπη» το 2015. 

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, οι συνθήκες αστάθειας που επικρατούν στη Λιβύη 

και σε περιοχές της Ασίας και της Αφρικής καθώς και παράγοντες όπως η οικονομική 

αστάθεια ή η περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή, οδήγησαν στη δραματική εισροή 

προσφύγων και μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Το 2015, 

1.225.600 αιτούντες άσυλο αιτήθηκαν διεθνή προστασία στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αριθμός μεγαλύτερος από το διπλάσιο του προηγούμενου έτους (Eurostat, 2016). Η 

Προσφυγική Κρίση του 2015 λοιπόν, αποτελεί μια από τα βασικότερες προκλήσεις της 

Ευρώπης και των Κρατών Μελών της ενώ ταυτόχρονα έχει μετατραπεί σε ένα ιδιαίτερα 

ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα, προκαλώντας έντονες πολιτικές και δημόσιες συζητήσεις αλλά 

και επιδεινώνοντας τις προ υπάρχουσες αδυναμίες των συστημάτων μετανάστευσης σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. 

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία αποτέλεσαν τις δύο βασικότερες περιπτώσεις ανάλυσης 

της προσφυγικής κρίσης του 2015. Οι δύο χώρες λόγω των γεωγραφικών τους θέσεων, 

αποτέλεσαν τις σημαντικότερες χώρες διέλευσης αλλά και πρόσβασης μεταναστών και 

προσφύγων στην υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως μέσω της Μεσόγειο (Gattinara, 2017:319). 

Ωστόσο, οι πολιτικές, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που ήδη επικρατούσαν στην 

Ελλάδα και την Ιταλία δυσκόλεψαν την άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση των μεγάλων 

αναγκών των προσφύγων ενώ την ίδια στιγμή ο συνωστισμός στα κέντρα υποδοχής τους 

αυξανόταν όλο και περισσότερο δημιουργώντας περισσότερες ανάγκες και προκλήσεις για 

όλους. 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΌ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

1.1 Ιστορική επισκόπηση και εξέλιξη της μετανάστευσης στην Ευρώπη 

Σύμφωνα με την Μουσούρου, η σύγχρονη μετανάστευση, μόνιμη ή προσωρινή ή και 

εποχιακή, συνίσταται στην μετακίνηση όχι απλώς από αναπτυσσόμενες προς αναπτυγμένες 

χώρες αλλά και από μη αναπτυγμένες βιομηχανικά προς βιομηχανικές χώρες. Τα 

μεταναστευτικά ρεύματα που διαμορφώνονται αλλάζουν κατεύθυνση και διαφοροποιούνται 

ως προς την σύνθεση και τα χαρακτηριστικά τους ανάλογα με την εξέλιξη των αναγκών των 

επιμέρους χωρών αλλά και ανάλογα με την διεθνή συγκυρία (Μουσούρου, 1991:25). Με 

επίκεντρο την Ευρώπη, θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τις μεταναστευτικές ροές σε εκείνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την μεταπολεμική περίοδο και έως το 1989, σε εκείνες 

μετά το 1989, καθώς και σε εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 21αιώνα έως τις 

μέρες μας. 

Στην Ευρώπη, η περίοδος αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο χαρακτηρίστηκε από 

μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα από το Νότο προς το Βορρά, με αφετηρία τις χώρες της 

βόρειας Μεσογείου, όπως Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία. Οι χώρες της δυτικής 

και βόρειας Ευρώπης, όπως το Βέλγιο, η Βρετανία, η Γαλλία και η Σουηδία, υποδέχθηκαν 

μετανάστες από την νότια Ευρώπη και την Μεσόγειο, αλλά και μεταναστευτικές εισροές από 

χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και της Ασίας (Τριανταφυλλίδου, και Γρώπα, 2009). Η 

μεταπολεμική περίοδος υπήρξε περίοδος ανοικοδόμησης και βιομηχανικής ανάπτυξης για 

την Ευρώπη, η οποία αντιμετώπιζε ελλείψεις εργατικού δυναμικού εξαιτίας του 

καταστροφικού Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Έτσι, οι ξένοι εργάτες ήρθαν να καλύψουν τις 

ανάγκες της εγχώριας αγοράς εργασίας και κατά κανόνα θεωρούνταν προσωρινοί κάτοικοι 

(Τριανταφυλλίδου, 2010:15). Για την κάλυψη της ζήτησης αυτής, έπαιξε σημαντικό ρόλο η 

αποικιακή παράδοση πολλών Ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι, η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, η 

Ολλανδία και λιγότερο το Βέλγιο είναι χώρες όπου η επιστροφή των τέως αποίκων αλλά και 

η είσοδος μεγάλου αριθμού γηγενών καλύπτει την ζήτηση. Η εγκατάσταση στην 

«μητρόπολη» γηγενών των τέως αποικιών δημιουργεί ποικίλα προβλήματα, τα οποία 

επηρεάζουν την διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής κυρίως της Γαλλίας και της Μ. 

Βρετανίας (Μουσούρου, 1991:38). 
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Η δυναμική της μετανάστευσης στην Ευρώπη άλλαξε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 

ως συνέπεια των πετρελαϊκών κρίσεων. Η οικονομική ανάπτυξη στη δυτική Ευρώπη άρχισε 

να επιβραδύνεται, οι δομικές αλλαγές στις αγορές εργασίας έγιναν ορατές και η ανεργία 

ακολουθούσε ανοδική πορεία, ιδίως στις παραδοσιακές βιομηχανικές οικονομίες της 

Βρετανίας και του Βελγίου (Τριανταφυλλίδου και Γρώπα, 2009). Όσον αφορά τους 

παράγοντες προσέλκυσης, οι χώρες της δυτικής και της βόρειας Ευρώπης είχαν θέσει τέλος 

στις πολιτικές προσέλκυσης εργατικού δυναμικού, ήδη, από τις αρχές της δεκαετίας του 

1970, με στόχο τη «μηδενική μετανάστευση». Για τον λόγο αυτό μειώθηκαν αντίστοιχα οι 

εισροές μεταναστών στην ηπειρωτική Ευρώπη και τη Βρετανία από τις χώρες της Ασίας και 

της Αφρικής. Στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, τα μεταναστευτικά ρεύματα 

περιορίστηκαν δραστικά κατά την διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου και μέχρι το 1989. 

Η οικονομική μετανάστευση γινόταν σε πολύ περιορισμένη κλίμακα και πάντοτε στο πλαίσιο 

κεντρικού σχεδιασμού και ελέγχου (Τριανταφυλλίδου και Γρώπα, 2009). Μια μικρής 

κλίμακας ροή μεταναστών, για λόγους εργασίας ή σπουδών, κατευθύνονταν από τις 

κομμουνιστικές χώρες, όπως η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ και η Κούβα, προς 

άλλες ηπείρους και τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπως η ανατολική 

Γερμανία και η Πολωνία (Τριανταφυλλίδου, 2010:16-17). 

Η εσωτερική κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην κεντρική και ανατολική 

Ευρώπη το 1989 δημιούργησε ένα πιο ρευστό και δυναμικό περιβάλλον. Τα κλειστά σύνορα 

που χώριζαν τις χώρες της ανατολικής από τις χώρες της δυτικής Ευρώπης άνοιξαν και 

πολλοί πολίτες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης άρχιζαν να αναζητούν ευκαιρίες 

εργασίας και μια καλύτερη ζωή στην δυτική Ευρώπη (Τριανταφυλλίδου, 2010:18). Μάλιστα 

μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 όλο και περισσότεροι πολίτες της 

ανατολικής Ευρώπης μετανάστευσαν στην Γερμανία (Hoerder and Moch, 1996:70). 

Επιπλέον, το άνοιγμα τον συνόρων συνοδεύτηκε από την μεγάλη ποικιλομορφία των 

μεταναστευτικών ρευμάτων, που συνδέουν σε περίπλοκα δίκτυα της χώρες την ανατολικής, 

της κεντρικής και της δυτικής-νότιας Ευρώπης (Τριανταφυλλίδου, 2010:18). Σύμφωνα με 

μελέτη των Μπούκαβου και Παπαδοπούλου, μεταξύ 1985-2000 η αύξηση του πληθυσμού 

αυτού ήταν της τάξης του 39% για το σύνολο των χωρών της ΕΕ. Σύμφωνα με τους 

Μπούκαβου και Παπαδοπούλου, η εξέλιξη αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην 

αύξηση του αριθμού των ατόμων που προέρχονταν από τρίτες χώρες (από 8,2 εκατομμύρια 

το 1985 σε 18,9 εκατομμύρια το 2000),  καθώς ο αριθμός των ατόμων που ήταν υπήκοοι μιας 

από τις χώρες της ΕΕ και ζούσαν σε άλλη χώρα της ΕΕ παρέμεινε σχεδόν στάσιμος (5,4 και 
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5,7 εκατομμύρια το 1985 και το 2000 αντίστοιχα). Η αύξηση του πληθυσμού με υπηκοότητα 

από τρίτες χώρες ήταν ιδιαίτερα έντονη την πενταετία 1990-1995 (Μπόκαβος και 

Παπαδοπούλου, 2003:41-42). 

Όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές που πραγματοποιήθηκαν τον 21ου αιώνα φτάνοντας 

μέχρι την προσφυγική κρίση του 2015, παρατηρείται αρχικά πως η συνολική ετήσια εισροή 

μεταναστών αυξήθηκε σταθερά από το 2 σε 3,5 εκατομμύρια μεταξύ 2000 και 2007 (Fasani, 

2016). Αυτή η ανοδική τάση αντιστράφηκε τα επόμενα δύο χρόνια όπου οι νεοεισερχόμενοι 

μειώθηκαν σε 2,8 εκατομμύρια το 2009, έπειτα σταθεροποιήθηκαν σε 3 και 3,5 εκατομμύρια 

ετησίως το έτος 2013. Το 2014 οι εισροές έφτασαν και πάλι τα 3,5 εκατομμύρια (Fasani, 

2016). Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τόσο εισροές από τρίτες χώρες όσο και τις κινήσεις 

των πολιτών της ΕΕ από μια χώρα της ΕΕ σε μια άλλη. Συνεπώς, η αύξηση των 

μεταναστευτικών εισροών καταγράφηκε σε έτη μείωσης των ποσοστών ανεργίας στις 

ευρωπαϊκές χώρες- μεταξύ του 2000 και του 2008 το ποσοστό ανέργων μειώθηκε 

περισσότερο από 20%, αργότερο σε 9% και 7% (Fasani, 2016). Έπειτα, λόγω την μεγάλης 

ύφεσης, αυξήθηκε ο αριθμός των ανέργων σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες φτάνοντας στο 

11% το 2013 με αποτέλεσμα να μειωθούν τις εισροές των μεταναστών (Fasani, 2016). 

Ωστόσο, η οικονομική ανάκαμψη μείωσε τελικά το μέσο ποσοστό ανεργίας στο 9,4% το 

2015 και η ετήσια πρόσληψη μεταναστών άρχισε να αυξάνεται ξανά (Fasani, 2016). 

Ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που υποβλήθηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες παρέμεινε σε 

αρκετά σταθερά επίπεδα, περίπου 200-300.000 άτομα ετησίως για το μεγαλύτερο μέρος της 

περιόδου. Οι αριθμοί άρχισαν να αυξάνονται μόνο το 2013, όταν η UNHCR κατέγραψε 

360.000 αιτήσεις ασύλου που υποβλήθηκαν στις χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία 

(Fasani, 2016). Ωστόσο, η σημασία της μετανάστευσης άρχισε να αυξάνεται το 2014, 

ακριβώς όταν καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες εισροές αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη. Tο 

2014, ο αριθμός των αιτήσεων ήταν πάνω από 500.000 και το 20015 έφτασε πάνω από 

900.000 (Fasani, 2016). Επομένως, το έτος 2015 η μεταναστευτική κρίση και η ανεργία 

αποτέλεσαν τις δύο σημαντικότερες προκλήσεις των Ευρωπαϊκών χωρών και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Fasani, 2016:2-5).  
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Πηγή: (Fasani, 2016:4) 

 

1.2 Εννοιολογικές διασαφηνίσεις  

Μετανάστευση 

Εδώ και πολλά χρόνια αρκετοί επιστήμονες έχουν δώσει διαφορετικούς ορισμούς του 

φαινομένου της μετανάστευσης. 

Σύμφωνα με τον Τσαούση (1985), μετανάστευση είναι η μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή 

του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου, μιας ομάδας ή ενός κοινωνικού συνόλου. Ως συνεχή 

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. 

Από την άλλη, σύμφωνα με την Αγγελική Κοιλιάρη (1997), «με τον όρο μετανάστευση 

δεν εννοούμε μόνο την αλλαγή του τόπου κατοικίας και εργασίας, αλλά μία πολυσύνθετη 

διαδικασία η οποία συνδέεται με παραμέτρους που επηρεάζουν: α) τα ίδια τα άτομα, τους 

προσανατολισμούς τους, τον τρόπο συμπεριφοράς τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο, β) 

τις ομάδες στις οποίες ανήκαν ή ανήκουν ή αισθάνονται ότι ανήκουν οι μετακινούμενοι και 

τις ομάδες τις οποίες συναντούν και με τις οποίες θα συναλλάξουν στην χώρα υποδοχής, γ) 

την κοινωνία υποδοχής και δ) τις κοινωνικές και οικονομικές δομές της κοινωνίας 

προέλευσης». 
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Πολλοί διαφορετικοί λόγοι μπορούν να οδηγήσουν στην απόφαση εγκατάλειψης της 

πατρίδας ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και αρκετοί άλλοι παράγοντες που προσελκύουν τους 

μετανάστες στις χώρες υποδοχής. Αυτές οι δύο πτυχές της μετανάστευσης ονομάζονται 

“Push” και “Pull” παράγοντες (απώθηση-έλξη). Οι παράγοντες “απώθησης” είναι εκείνοι οι 

παράγοντες που ωθούν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, όπως ο 

εμφύλιος πόλεμος, οι διώξεις και οι φυσικές καταστροφές. Από την άλλη πλευρά οι 

παράγοντες “έλξης” αποτελούν εκείνα τα στοιχεία που οι μετανάστες μπορεί να θεωρούν 

ελκυστικά στην χώρα προορισμού (Tremel, 2016:17-18). 

Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να αφορά διαφορετικούς τύπους 

ανθρώπων, έχει πολλά διαφορετικά κίνητρα και μπορεί να πραγματοποιείται  με διαφόρους 

τρόπους. Μια σημαντική διάκριση που θα μπορούσε να γίνει είναι εκείνη μεταξύ της 

εθελοντικής και αναγκαστικής μετανάστευσης. Η αναγκαστική μετανάστευση οφείλεται 

κυρίως σε πολιτικά κίνητρα ή ακόμα μπορεί να προκύψει για λόγους πολέμου και αφορά 

κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι τρέπονται σε φυγή λόγω δίωξης ή λόγω κάποιας τραγικής 

κατάστασης που προκαλείται από συγκρούσεις ή φυσικές καταστροφές. Σε αυτήν την 

κατηγορία ανήκουν οι πολιτικοί ή θρησκευτικοί μετανάστες, όπως για παράδειγμα οι 

πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, καθώς και οι 

περιβαλλοντικοί μετανάστες. Από την άλλη πλευρά, η εθελοντική μετανάστευση βασίζεται 

κυρίως σε οικονομικά κίνητρα (Betts, 2009). Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι 

οικονομικοί μετανάστες ή οι μετανάστες οι οποίοι θέλουν να επανενωθούν με τα μέλη της 

οικογένειας τους (F. Tremel, 2016:19-20).  

Οικονομικός μετανάστης 

Με τον όρο οικονομικός μετανάστης ορίζεται το πρόσωπο εκείνο που εγκαταλείπει τον 

συνήθη τόπο κατοικίας του για να εγκατασταθεί εκτός της χώρας προέλευσης του με σκοπό 

την βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Ο όρος αυτός συνήθως χρησιμοποιείται για να 

υπογραμμίσει τις διαφορές με τον όρο πρόσφυγα. Οι οικονομικοί μετανάστες δεν 

προσπαθούν να ξεφύγουν από την χώρα τους λόγω δίωξης, αντιθέτως είναι αλλοδαποί οι 

οποίοι εισέρχονται σε μία χώρα για εύρεση εργασίας και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης 

(Tremel, 2016:21-22). 

Πρόσφυγας 

Σύμφωνα με την  Σύμβαση της Γενεύης, για το καθεστώς των προσφύγων, το οποίο 

συμπληρώθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967, «πρόσφυγας» είναι το άτομο 
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που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου κατοικίας του, έχει 

δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε 

ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του φόβου 

δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την 

επιστροφή σ’ αυτήν (Περράκης και Μάστακας, 2005:22).  

Σε γενικές γραμμές, πρόσφυγας είναι το άτομο εκείνο που εγκαταλείπει τη συνήθη 

κατοικία του για να αναζητήσει προστασία σε άλλη χώρα. Ορισμένοι λόγοι που μπορούν να 

ωθήσουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την κατοικία είναι οι φυσικές ή ανθρωπογενείς 

καταστροφές και κυρίως οι φόβοι δίωξης λόγο πολέμου ή άλλων περιστάσεων που απειλούν 

τα ατομικά συμφέροντα. Οι πρόσφυγες συχνά επιστρέφουν στις χώρες τους όταν οι συνθήκες 

το επιτρέπουν, όμως μπορούν να παραμείνουν στην χώρα υποδοχής για απεριόριστο χρονικό 

διάστημα (Tremel, 2016:33).  

 

1.3 Συμπερασματικές επισημάνσεις 

Επομένως, βλέπουμε πως η Γηραιά ήπειρος αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί μέχρι 

σήμερα πόλο έλξης για τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Παράγοντες όπως η 

οικονομική άνθηση, η οικονομική κρίση ή οι πόλεμοι έχουν οδηγήσει μεγάλα κύματα 

προσφύγων και μεταναστών στο δρόμο προς την Ευρώπη, από το Β΄  Παγκόσμιο Πόλεμο 

έως σήμερα, τόσο με αφορμή μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ευημερίας όσο και για λόγους 

ασφάλειας και επιβίωσης. Επίσης, συχνό φαινόμενο αποτελεί η διαρκής ταύτιση των όρων 

«πρόσφυγα» και «μετανάστη», ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο διαφορετικές 

έννοιες. Άρα, όπως είδαμε και παραπάνω ο μετανάστης διαφέρει από τον πρόσφυγα στο ότι 

αυτός εγκαταλείπει την χώρα του οικειοθελώς και για οικονομικούς κυρίως λόγους με σκοπό 

την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επιστρέψει σε 

αυτήν οποιαδήποτε στιγμή σε αντίθεση με τον πρόσφυγα που εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει 

τον τόπο κατοικίας του εξαιτίας σοβαρών παραγόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

2.1 Η Σύμβαση της Γενεύης  

Ο σημαντικότερος πυλώνας για το δίκαιο των προσφύγων που καθορίζει τις προϋποθέσεις 

για την παροχή διεθνούς προστασίας, τις υποχρεώσεις των κρατών, καθώς και τον ορισμό 

του Πρόσφυγα είναι η Σύμβαση του 1951 (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 

2017). Η Σύμβαση για το καθεστώς των Προσφύγων υιοθετήθηκε από την Συνδιάσκεψη των 

Πληρεξουσίων των Ηνωμένων Εθνών την 28η Ιουλίου 1951 και τέθηκε σε ισχύ στις 21 

Απριλίου 1954 (άρθρο 43)(Περράκης και Μαστάκας, 2005:37). Η Σύμβαση αντικατοπτρίζει 

τη κοινή βούληση των κρατών τα οποία αποδέχονται τους όρους της με σκοπό να βρουν μια 

κοινή λύση στο προσφυγικό ζήτημα. Αρχικά, το περιεχόμενο της είχε πιο στενό πεδίο 

εφαρμογής και αφορούσε αποκλειστικά τους Ευρωπαίους πρόσφυγες μετά το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Στην συνέχεια όμως, το περιεχόμενο της διευρύνθηκε με το 

Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967. Αιτία της διεύρυνσης αποτέλεσαν τα νέα κύματα 

προσφύγων που δημιουργήθηκαν στην Αφρικάνικη Ήπειρο μετά το τέλος της 

αποικιοκρατίας (Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 

2009:7-8). 

Η Σύμβαση του 1951 λοιπόν, καθορίζει με σαφήνεια και ίσως για πρώτη φορά την έννοια 

του Πρόσφυγα (άρθρο 1, παρ.2). Εκτός από τον ορισμό αυτό, η Σύμβαση εγκαθιδρύει την 

αρχή της μη επαναπροώθησης του πρόσφυγα σε χώρα όπου υπάρχει φόβος δίωξης του 

(άρθρο 33, παρ.1), καθορίζει τις υποχρεώσεις του Πρόσφυγα ως προς την χώρα υποδοχής 

(άρθρο 2), το πλαίσιο των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του, π.χ. την άσκηση 

επαγγέλματος (άρθρο 17-19), την ελεύθερη κυκλοφορία (άρθρο 26), το δικαίωμα ελευθερίας 

άσκησης λατρείας (άρθρο 4) κλπ. Από το περιεχόμενο της Σύμβασης της Γενεύης 

εξαιρούνται άτομα που έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ειρήνης, εγκλήματα πολέμου, 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή κάποιο σοβαρό μη-πολιτικό έγκλημα εκτός της χώρας 

ασύλου (άρθρο ΣΤ) (Περράκης και Μαστάκας, 2005:22,24,28-29,31,33). 
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2.2 Η Σύμβαση Σένγκεν 

Την ίδια στιγμή που τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προσπαθούσαν να 

αναπτύξουν μια ad hoc συνεργασία για την μετανάστευση και το άσυλο, πέντε κράτη μέλη ( 

Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία) αποφάσισαν να κινηθούν ταχύτερα 

προς την δημιουργία ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων και την κατάργηση των ελέγχων 

στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των εδαφών τους (Geddes, 2000:80-81). Στις 14 Ιουνίου 1985 

στο Σένγκεν του Λουξεμβούργου υπεγράφη Συμφωνία μεταξύ των χωρών Μπενελούξ 

(Περράκης, 2007:531). Με την Συμφωνία αυτή επιτρέπεται «η ελεύθερη διέλευση των 

εσωτερικών συνόρων από όλους τους υπηκόους των χωρών μελών, καθώς και η ελεύθερη 

κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών», ενώ ταυτόχρονα τίθεται ο θεμέλιος 

λίθος για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας με την μορφή που 

τον γνωρίζουμε σήμερα» (Παπακωνσταντής, 2016:240). Ωστόσο, πέντε χρόνια αργότερα, 

στις 19 Ιουνίου 1990 υπογράφηκε η Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν, η οποία 

καθόριζε τις προϋποθέσεις εφαρμογής και υλοποίησης της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

προσώπων στα εσωτερικά σύνορα. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 26 Μαρτίου 1995, με την 

απόφαση 7 κρατών μελών – Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, 

Ισπανία- να καταργήσουν τους εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους (Μοσχοβίτη, 2016: 19-

20). 

Η Συμφωνία και η Σύμβαση Σένγκεν, οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει των κειμένων 

αυτών, καθώς και οι συναφείς συμφωνίες συνθέτουν το κεκτημένο Σένγκεν. Το σύνολο αυτό 

περιλαμβάνει όχι μόνο την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την 

εναρμόνιση των κανόνων για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, αλλά και την κοινή 

πολιτική για τις θεωρήσεις εισόδου, την αστυνομική, τελωνειακή και δικαστική συνεργασία, 

τους κοινούς κανόνες για την επιστροφή των παράνομων μεταναστών, όπως επίσης και την 

λειτουργία κοινών βάσεων δεδομένων (Παπακωνσταντής, 2016:241). 

Ωστόσο, προκειμένου να αντισταθμιστεί η απώλεια ασφάλειας που προκύπτει από την 

κατάργηση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων και να συνδυαστεί η ελευθερία με την 

ασφάλεια, η ελεύθερη κυκλοφορία συνοδεύεται από τα καλούμενα «αντισταθμιστικά» μέτρα 

(Weidenfeld and Wessels, 1997:62). Πρόκειται για κανόνες που στοχεύουν στην βελτίωση 

της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αστυνομικών, διοικητικών και δικαστικών 

αρχών των κρατών μελών για την διασφάλιση της εσωτερικής τους ασφάλειας. Στο πλαίσιο 

αυτό λειτουργούν δύο Συστήματα: το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ (Schengen 

Information System-SIS), και το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (Visa 
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Information System-VIS) (Παπακωνσταντής, 2016:243). Συγκεκριμένα, το SIS αποτελεί το 

βασικό ηλεκτρονικό δίκτυο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών για την καταπολέμηση 

της εγκληματικότητας σε Ευρωπαϊκή κλίμακα, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλει στην 

προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας των Κρατών - Μελών της Ένωσης (Σταματάς, 

2003:14). Ενώ το VIS αποτελεί ένα σύστημα ανταλλαγής στοιχείων σχετικών με τις 

θεωρήσεις μεταξύ κρατών μελών, μέσω του οποίου οι εξουσιοδοτημένες εθνικές αρχές 

μπορούν να εισάγουν και να ενημερώνουν στοιχεία για τις θεωρήσεις και να τα 

συμβουλεύονται ηλεκτρονικά (άρθρο 1, παρ.2) (Περράκης, 2007:640,657). Άρα, οι 

επιπτώσεις της Συνθήκη Σένγκεν στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου είναι 

σαφείς. Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών σήμανε 

τη θέσπιση αντισταθμιστικών πολιτικών για την μετανάστευση και το άσυλο, 

συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των πολιτικών θεώρησης και των όρων εισόδου, 

όπως επίσης και της βελτιωμένης συνεργασίας και εναρμόνισης των νόμων περί ασύλου 

(Geddes, 2000:81). 

 

2.3 Η Σύμβαση του Δουβλίνου, ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ και ΙΙΙ 

Η σύμβαση περί καθορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της 

αίτησης παροχής ασύλου ή αλλιώς η Σύμβαση του Δουβλίνου που υπογράφθηκε το 1990, 

αποτελεί μια σημαντική σύμβαση, μετά από αυτή της Γενεύης, με την οποία η Ευρωπαϊκή 

Ένωση προσπάθησε να δώσει λύσεις στο ζήτημα των προσφύγων. Η Σύμβαση του 

Δουβλίνου από την υπογραφή της μέχρι σήμερα έχει υποστεί δυο αναθεωρήσεις οι οποίες 

επιχείρησαν να συμπληρώσουν τα κενά που υπήρχαν και να κάνουν πιο αποτελεσματικό τον 

μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την χορήγηση ασύλου, την μετανάστευση 

και τους πρόσφυγες (Ελευθεριάδου, 2017:35). Πέρα από τον καθορισμό του υπεύθυνου 

κράτους για την εξέταση ασύλου, η Σύμβαση δημιουργήθηκε για δύο επίσης σημαντικούς 

λόγους: πρώτον, για να αποτρέψει την καθυστέρηση στην διαδικασία προστασίας ενός 

αιτούντος άσυλο, στην περίπτωση που κανένα κράτος μέλος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και 

δεύτερον για να απαγορεύσει την δυνατότητα επιλογής από τους αιτούντες άσυλο ενός 

κράτους μέλους της Ένωσης το οποίο εκείνοι θεωρούν ευνοϊκότερο από κάποιο άλλο 

(Mitchell, 2017:301-302). 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό υπεύθυνο κράτος για την εξέταση ασύλου είναι το κράτος 

εισόδου, δηλαδή το πρώτο κράτος στο οποίο εισήλθε παράνομα ο πρόσφυγας (άρθρο 13 του 
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Κανονισμού) (Ελευθεριάδου, 2017:35). Επειδή όμως βασικός στόχος της Σύμβασης αλλά και 

των Κανονισμών ήταν εξαρχής η διαφύλαξη της αρχής της μη επαναπροώθησης, το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε συστήσει την εξέταση των συνθηκών διαβίωσης 

στις χώρες πρώτης υποδοχής των προσφύγων ώστε να μην εφαρμόζεται ο Κανονισμός στην 

περίπτωση που η επικρατούσα κατάσταση της χώρας εισόδου δεν ευνοεί την 

αποτελεσματική παροχή ασύλου. Επομένως κεντρική έννοια της Σύμβασης αποτελεί η 

ασφαλής χώρα, δηλαδή η χώρα στην οποία ο πρόσφυγας δεν κινδυνεύει ούτε από άμεση ούτε 

από έμμεση επαναπροώθηση (Ελευθεριάδου, 2017:35). 

Η Σύμβαση του Δουβλίνου αντικαθίσταται το 2003 από τον Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙ. 

Ο κανονισμός αποσκοπεί στον προσδιορισμό, το συντομότερο δυνατόν, του κράτους μέλους 

το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου και στην αποτροπή της 

κατάχρησης των διαδικασιών ασύλου. Ο κανονισμός θέτει την αρχή ότι ένα μόνο κράτος 

είναι υπεύθυνο για την εξέταση ασύλου. Στόχος είναι η αποφυγή της αποστολής των 

αιτούντων άσυλο από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά επίσης η αποτροπή της κατάχρησης του 

συστήματος με την υποβολή περισσότερων αιτήσεων ασύλου από ένα μόνο άτομο. 

Επομένως, ορίζονται αντικειμενικά και ιεραρχημένα κριτήρια (όπως η αρχή της ενότητας 

των οικογενειών, η έκδοση αδειών διαμονής ή θεωρήσεων), προκειμένου να προσφέρουν την 

δυνατότητα προσδιορισμού, για κάθε αιτούντα άσυλο, του κράτους μέλους που είναι 

υπεύθυνο (European Union Law, 2011). 

Το 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν στην αναθεώρηση 

του Κανονισμού του Δουβλίνου σε ΙΙΙ, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. 

Στον αναθεωρημένο πλέον κανονισμό διευκρινίζονται ιεραρχικά τα κριτήρια που καθιστούν 

ένα μέλος κράτος υπεύθυνο για την εξέταση ασύλου ενώ ταυτόχρονα θεσπίζεται ένας 

μηχανισμός προειδοποίησης για πιθανά προβλήματα στα συστήματα εξέτασης ασύλου των 

Κρατών - Μελών (άρθρο 7 και 33 του Κανονισμού). Σημαντικότερο όλων όμως αποτελεί η 

απαγόρευση που θεσπίζει ο Κανονισμός στην μεταφορά αιτούντων άσυλο σε κράτη με 

συστημικά ελαττώματα και γι’ αυτό εισάγει ένα μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και 

ετοιμότητας για τον εντοπισμό ανεπαρκειών στα συστήματα ασύλου των κρατών μελών 

(Mitchell, 2017:301-302). 
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2.4 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ υπογράφηκε το Φεβρουάριο του 1992 από τους Υπουργούς 

Εξωτερικών και Οικονομικών. Στο επίκεντρο της Συνθήκης ήταν η δημιουργία ενός νέου 

οργανισμού: της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα στηριζόταν σε τρείς πυλώνες, τις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) 

και την Συνεργασία στους Τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) 

(Nugent, 2012:104-105). 

Η πολιτική μετανάστευσης και ασύλου τοποθετήθηκε στον τρίτο πυλώνα της Συνθήκης. 

Σύμφωνα με τον Geddes, oι διαπραγματεύσεις για το Μάαστριχτ καθώς και η ίδια η Συνθήκη 

και τα επακόλουθα της, απεικονίζουν τη συσχέτιση μεταξύ της απελευθέρωσης της ενιαίας 

αγοράς και της ανάπτυξης μιας εσωτερικής πολιτικής με επίκεντρο την ασφάλεια, 

συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης και του ασύλου. Η ελεύθερη κυκλοφορία των 

πολιτών στην ΕΕ οδηγεί σε στενότερη συνεργασία όσον αφορά την είσοδο, την διαμονή και 

την κυκλοφορία των υπηκόων τρίτων χωρών. Σύμφωνα με την Συνθήκη του Μάαστριχτ: α) η 

πολιτική ασύλου, β) οι κανόνες διέλευσης των προσώπων από τα εξωτερικά σύνορα των 

κρατών μελών και γ) η μεταναστευτική πολιτική και η πολιτική για τους υπηκόους τρίτων 

χωρών η οποία συνεπάγεται: τις προϋποθέσεις εισόδου και μετακίνησης στην επικράτεια των 

κρατών μελών, τους όροι διαμονής τους, συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής 

επανένταξης και της πρόσβασης την απασχόληση καθώς και η καταπολέμηση της μη 

εξουσιοδοτημένης μετανάστευσης, διαμονής και εργασίας στην επικράτεια των κρατών 

μελών, αποτελούν περιοχές οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από την Συνθήκη ως «κοινά 

συμφέροντα» των Κρατών - Μελών ΕΕ» (Geddes, 2000:88,95). 

 

2.5 Η Συνθήκη του Άμστερνταμ 

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ είναι το αποτέλεσμα της συνόδου των Αρχηγών Κρατών ή 

Κυβερνήσεων στο Τορίνο το Μάρτιο του 1996 με σκοπό την αναθεώρηση της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη υπογράφηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 1997 και τέθηκε 

σε ισχύ το Μάιο του 1999. Στο πλαίσιο των αλλαγών που η Συνθήκη του Άμστερνταμ, έγινε 

ρητή πρόβλεψη ότι βασικός στόχος του τομέα ΔΕΥ (Δικαιοσύνη κα Εσωτερικές Υποθέσεις) 

και των σχετικών με τον τομέα των ΔΕΥ πολιτικών θα είναι η δημιουργία «ενός χώρου 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» στον οποίο θα υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία των 

προσώπων εντός κοινών εξωτερικών συνόρων» (Nugent, 2012:109-111,466). 
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Το βασικό χαρακτηριστικό της Συνθήκης του Άμστερνταμ ήταν η δημιουργία ενός χώρου 

ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας που να καλύπτει την ελεύθερη κυκλοφορία και 

εγκατάσταση των ευρωπαίων πολιτών και όσων διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 

μετανάστευση και το άσυλο, την ενσωμάτωση του κεκτημένου Σένγκεν στην ΕΕ και την 

δυνατότητα διεύρυνσης διατάξεων κατά των διακρίσεων για την κάλυψη των φυλετικών ή 

εθνοτικών διακρίσεων (Geddes, 2000:110). Η δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου 

συνδυάζεται παράλληλα με μια σειρά από μέτρα σχετικά με τους ελέγχους στα εξωτερικά 

σύνορα, το άσυλο, τη μετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. 

Γι’ αυτό σύμφωνα με την Συνθήκη του Άμστερνταμ, τα ζητήματα της θεώρησης εισόδου, της 

μετανάστευσης και των πολιτικών που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία 

μεταφέρονται από τον πρώτο στον τρίτων πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 61 

ΣυνθΕΚ). Επιπλέον, η Συνθήκη προέβλεπε ότι το Συμβούλιο όφειλε, εντός πέντε ετών, να 

θεσπίσει μέτρα όπου θα 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 (Παπαθεοδώρου, 2010). 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 (Στεφανουδάκη, 

2018:8-9). 

 

2.6 Η Συνθήκη της Λισαβόνας  

Η  Συνθήκη της Λισαβόνας η οποία τροποποιεί την προηγούμενη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθώς και άλλες πράξεις, 

πρωτόκολλα και δηλώσεις, υπογράφεται στην Λισαβόνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007, αλλά 

τίθεται σε ισχύ  την 1η Δεκεμβρίου 2009. Η Συνθήκη τροποποίησε σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο 

την σύνθεση του Ευρωπαϊκού Θεσμού αλλά πολλές από τις αρμοδιότητες της ΕΕ (Tremel, 

2016:57). 

Στον σώμα της Συνθήκης δεν περιλαμβάνεται για πρώτη φορά ο στόχος διατήρησης του 

χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπως προβλεπόταν στις προηγούμενες 

Συνθήκες. Αντιθέτως, αναφέρεται πως η «Ένωση παρέχει στους πολίτες της χώρο 
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ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελευθερία 

κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα   μέτρα όσον αφορά στους 

ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, την μετανάστευση και την πρόληψη και 

καταστολή της εγκληματικότητας» (αρθ.3ΣΕΕ) (Παπακωνσταντής, 2016:281). Έτσι, όσον 

αφορά την μετανάστευση η Συνθήκη δεσμεύει τα Ευρωπαϊκά Κράτη στην τήρηση κοινών 

κανόνων σχετικά με τις συνθήκες εισόδου και διαμονής των μεταναστών, τις διαδικασίες 

έκδοσης θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διάρκειας, τα δικαιώματα των μεταναστών 

που ζούνε μόνιμα σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον εντοπισμό της παράνομης 

μετανάστευσης και της μη εξουσιοδοτημένης διαμονής, την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων, τις συμφωνίες επανεισδοχής των πολιτών που επιστρέφουν στις χώρες τους, και 

τέλος τα κίνητρα και την υποστήριξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

προώθηση της ένταξης των προσφύγων (Tremel, 2016:57-58). 

Επιπλέον, τα Κράτη υιοθετούν κοινά μέτρα που περιλαμβάνουν κανόνες οι οποίοι 

επιτρέπουν στους πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ να εργάζονται ή να σπουδάζουν σε μία χώρα 

της ΕΕ, την δυνατότητα των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια 

της ΕΕ να επωφεληθούν από την οικογενειακή επανένωση και τέλος μια κοινή πολιτική 

θεωρήσεων μεταξύ των Κρατών - Μελών η οποία να επιτρέπει στους πολίτες τρίτων χωρών 

να ταξιδεύουν ελεύθερα για διάστημα έως 3 μηνών εντός της Ευρώπης (Tremel, 2016:58). 

 

2.7 Συμπερασματικές επισημάνσεις 

Αδιαμφισβήτητα, βλέπουμε πως από την Σύμβαση της Γενεύης το 1951 έως και την 

Συνθήκη της Λισαβόνας το 2007, γίνονται σημαντικές προσπάθειες της Ένωσης για την 

υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου μεταναστευτικής πολιτικής από τα Κράτη - Μέλη, όπου θα 

ορίζονται με ακρίβεια οι ρυθμίσεις σχετικά την διαχείριση των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών εντός της ηπείρου. Όλες οι παραπάνω Συνθήκες και Συμβάσεις 

καθορίζουν τα μέτρα και τα σταθμά, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τόσο από τα κράτη μέλη της Ένωσης όσο και από τους μετανάστες και 

τους πρόσφυγες. Τέλος, αυτό που βλέπουμε να επικρατεί ως επί το πλείστον στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα ασύλου και 

μετανάστευσης είναι η συζήτηση για τη διαδικασία δημιουργίας ενός χώρου ελευθερίας, 

δικαιοσύνης και ασφάλειας, η οποία θα καλύπτει την ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάσταση 

των Ευρωπαίων πολιτών και όσων διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ 

 

3.1 Τα πενταετή Προγράμματα για την μετανάστευση 

Πρόγραμμα του Τάμπερε 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει φιλόδοξα 

πολυετή προγράμματα πολιτικής για την δημιουργία και την εφαρμογή νέων νομοθετικών 

πράξεων, μηχανισμών και θεσμών, για την ίδρυση ενός χώρους ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης. Η συζήτηση για την δημιουργία αυτού του προγράμματος είχε ήδη αρχίσει το 

1999, όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη του Άμστερνταμ. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 

στόχος, οι αρχηγοί των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων 

συγκάλεσαν ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 1999 και 

συμφώνησαν στην υιοθέτηση του Προγράμματος Τάμπερε το οποίο καθόριζε την ατζέντα 

για την ανάπτυξη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για τα επόμενα πέντε 

έτη (Kaunert, Occhipini, and Leonard, 2014:41). 

Στην σύνοδο αυτή οι Δεκαπέντε εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζουν πως θα 

πρέπει να αναπτυχθεί μια κοινή πολιτική για τα θέματα ασύλου και της μετανάστευσης. Για 

την ανάπτυξη αυτή θέτουν για πρώτη φορά σε εφαρμογή ένα πενταετές πλάνο με 

καθορισμένους και διαρθρωμένους στόχους στο πλαίσιο του οποίου επιδιώκεται ο 

συντονισμός και η διασφάλιση των ενεργειών που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο. Σχετικά με 

τους μετανάστες, η κοινή πολιτική συμφωνείται ότι πρέπει να περιλαμβάνει τρείς άξονες 

δράσεις: α) την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, β) 

την δίκαιη μεταχείριση των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών και γ) την 

αποτελεσματική διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004). 

Σχετικά με τον πρώτο άξονα δράσης οι Ευρωπαίοι εταίροι θεωρούν πως η συνεργασία με 

τις χώρες προέλευσης των μεταναστών προϋποθέτει έναν εντατικό διάλογο για ζητήματα 

πολιτικά, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανάπτυξης. Επιπλέον, η συνεργασία αυτή θα μπορεί 

να μετεξελιχθεί σε μια εταιρική η οποία θα έχει ως βασικούς στόχους, την οικονομική 

ανάπτυξη των τρίτων χωρών, τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας τους και την εφαρμογή 

αυστηρών ελέγχων στα σύνορα ώστε να εμποδίσουν τις παράνομες μεταναστευτικές ροές 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004). Ταυτόχρονα, οι σχέσεις εταιρικότητας θα συμβάλλουν στην 
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σαφή κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν στην μετανάστευση καθώς και στον έλεγχο 

της. Από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος άξονας δράσης που αφορά την δίκαιη μεταχείριση 

των αλλοδαπών αποτελεί για τα Κράτη - Μέλη της Ένωσης τον βασικό παράγοντα 

διαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η 

μεταχείριση των αλλοδαπών θα είναι ανάλογη με εκείνη των πολιτών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και θα συνιστά την αναγνώριση ενός συνόλου δικαιωμάτων ανάλογων με εκείνων 

τον πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παπαθεοδώρου, 2010:32). Η επίτευξη αυτού του 

στόχου θα πραγματοποιηθεί τόσο μέσω της άνευ διακρίσεων μεταχείριση των αλλοδαπών 

στον οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό τομέα όσο και μέσω της εξάλειψης του ρατσισμού 

και της ξενοφοβίας. Στα πλαίσια αυτού του άξονα οι Ευρωπαίοι εταίροι συμφωνούν στην 

ιδέα δημιουργίας μιας κοινής και πολυδιάστατης Ευρωπαϊκής πολιτικής η οποία θα 

συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική ευημερία των κρατών μελών. Τέλος, 

ο τρίτος άξονας απαιτεί έναν αυστηρό έλεγχο και μια περισσότερο αποτελεσματική 

διαχείριση των συνόρων. Στο σημείο αυτό τα Κράτη - Μέλη κάνουν λόγο για την 

διασφάλιση της νόμιμης εισόδου των μεταναστών αλλά και την άμεση καταπολέμηση των 

αιτιών της παράτυπης μετανάστευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004). Βασικές δράσεις για την 

επίτευξη αυτών των στόχων, αποτελούν οι ενημερωτικές εκστρατείες στις χώρες προέλευσης 

των μεταναστών, η κοινή πολιτική θεωρήσεων, η καταπολέμηση των δικτύων δουλεμπορίων 

καθώς και η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών συνοριακού ελέγχου. (Παπακωνσταντής, 

2016:295-297). 

Πρόγραμμα της Χάγης 

Το 2004, τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν ένα νέο πρόγραμμα το 

οποίο αφορούσε και πάλι την δημιουργία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης- 

γνωστό ως Πρόγραμμα της Χάγης- το οποίο αντικαθιστά το Πρόγραμμα του Τάμπερε. Όσον 

αφορά τα θέματα ασύλου, το Πρόγραμμα της Χάγης αντανακλά και πάλι την προσδοκία της 

ΕΕ να προχωρήσει περαιτέρω σχετικά με την εξέλιξη του ΧΑΕΔ, η οποία θα βασίζεται σε 

μια κοινή διαδικασία ασύλου και ένα ενιαίο καθεστώς για εκείνους στους οποίους χορηγείται 

άσυλο ή επικουρική προστασία (Kaunert and Leonard, 2012:13).   

Στόχοι του προγράμματος της Χάγης είναι να βελτιωθεί η κοινή ικανότητα της Ένωσης 

και των Κρατών - Μελών της να διασφαλίζουν θεμελιώδη δικαιώματα, στοιχειώδη 

δικονομικά εχέγγυα και πρόσβαση στην δικαιοσύνη, να παρέχουν προστασία σύμφωνα με 

την Σύμβαση της Γενεύης και με άλλες διεθνείς συνθήκες στα πρόσωπα που έχουν ανάγκη, 

να ρυθμίζουν τα μεταναστευτικά ρεύματα και να ελέγχουν τα εξωτερικά σύνορα της 
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Ένωσης, να καταπολεμούν το οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα και να καταστέλλουν την 

τρομοκρατική απειλή, να αξιοποιούν το δυναμικό της Europol και Eurojust (Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2005).Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω της 

ανάπτυξης ενός κοινού συστήματος ασύλου και μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης στα 

δικαστήρια, της έμπρακτης αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, της προσέγγισης των 

νομοθεσιών και της ανάπτυξης κοινών πολιτικών (Υπουργείο Εσωτερικών, 2005). 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

κρίνεται απαραίτητη η συγκέντρωση των προσπαθειών σε 10 προτεραιότητες για την 

ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης κατά το 2005 έως το 2009: 1) 

ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας, 2) καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, 3) καθορισμός μιας ισόρροπης αντιμετώπισης της μετανάστευσης, 4) 

διαμόρφωση ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, 5) θέσπιση 

κοινής διαδικασίας σε θέματα ασύλου, 6) μεγιστοποίηση των θετικών συνεπειών της 

μετανάστευσης, 7) επίτευξη ικανοποιητικής ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του 

ιδιωτικού βίου και της ασφάλειας κατά τη διαβίβαση πληροφοριών, 8) διαμόρφωση 

στρατηγικής αντίληψης σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, 9) εγγύηση πραγματικού 

ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης και 10) κατανομή των αρμοδιοτήτων και μέριμνα για την 

αλληλεγγύη (European Union Law, 2005). 

Πρόγραμμα της Στοκχόλμης  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας την παράδοση της στην υιοθέτηση πενταετών 

προγραμμάτων σχετικών με την δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνη, το 2009 ενέκρινε το τρίτο της πρόγραμμα για την περίοδο 2010-2014, γνωστό 

ως Πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την δημιουργία ενός 

«κοινού χώρου προστασίας και αλληλεγγύης που βασίζεται σε μια κοινή διαδικασία ασύλου 

και ένα ενιαίο καθεστώς για εκείνους στους οποίους έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία» 

(Kaunert and Leonard, 2012:17).  

Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης δίνει έμφαση σε έξι τομείς προτεραιότητας. Η πρώτη 

προτεραιότητα αναφέρεται στην Ευρώπη των δικαιωμάτων, όπου η Ευρώπη πρέπει να είναι 

ένας χώρος στον οποίο οι πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους μπορούν να ασκούν 

πλήρως το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, η πολυμορφία γίνεται σεβαστή και οι 

περισσότερες ευάλωτες ομάδες πολιτών προστατεύονται, ενώ καταπολεμούνται ο ρατσισμός 

και η ξενοφοβία, τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων σε ποινικές 

διαδικασίες προστατεύονται και η ιθαγένεια της ΕΕ προωθεί τη συμμετοχή στη δημοκρατική 
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ζωή της ΕΕ. Η δεύτερη προτεραιότητα αναφέρεται στην Ευρώπη της δικαιοσύνης όπου 

πρέπει να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος δικαιοσύνης σε ολόκληρη της ΕΕ. Πρέπει να 

διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη, ώστε τα δικαιώματα τους να 

ενισχύονται καλύτερα εντός της ΕΕ. Η τρίτη προτεραιότητα αναφέρεται σε Μια Ευρώπη που 

προστατεύει. Εδώ το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης συνιστά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής 

εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση της προστασίας των πολιτών και 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Η στρατηγική αυτή 

θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 

υποθέσεις, καθώς και της συνεργασίας στη διαχείριση των συνόρων, της πολιτικής 

προστασίας και της διαχείρισης των καταστροφών. Η τέταρτη προτεραιότητα αναφέρεται 

στην Πρόσβαση στην Ευρώπη. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις 

ολοκληρωμένου χαρακτήρα πολιτικές για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των πολιτών της. Απαιτούνται ισχυροί έλεγχοι 

των συνόρων για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού 

εγκλήματος. Η Πέμπτη προτεραιότητα του Προγράμματος αναφέρεται στην Ευρώπη της 

αλληλεγγύης , όπου η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη 

μεταναστευτική πολιτική. Μια κοινή μεταναστευτική πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει μια 

αποτελεσματική και βιώσιμη πολιτική επιστροφής, ενώ θα πρέπει να ενισχυθούν οι 

προσπάθειες για την πρόληψη, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης. Η τελευταία προτεραιότητα του Προγράμματος της Στοκχόλμης στην 

Ευρώπη σε μια παγκοσμιοποιημένη υφήλιο. Η εξωτερική διάσταση της πολιτικής της ΕΕ στο 

χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, και θα ενισχύσει τις ευκαιρίες 

συνεργασίας με τρίτες χώρες (European Union Law, 2010). 

 

3.2 Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση 

3.2.1 Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο 

Τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πολλά χρόνια καταβάλλουν 

σημαντικές προσπάθειες για μια κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου. Το Ευρωπαϊκό 

Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο που υπογράφηκε στις 16 Οκτωβρίου 2008, 

αποτελεί την βάση αυτής της κοινής πολιτικής στους τομείς της μετανάστευσης και του 

ασύλου (Παπακωνσταντής, 2016:310-311). Το σύμφωνο αποσκοπεί στην οργάνωση της 



24 
 

νόμιμης μετανάστευσης με βάση πάντα τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και τις δυνατότητες 

υποδοχής κάθε κράτους, στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, στην ενίσχυση 

των συνοριακών ελέγχων, στην συγκρότηση της Ευρώπης ως χώρα ασύλου και στην 

δημιουργία συνεργασίας με τρίτες χώρες η οποία κατ’ επέκταση θα συμβάλλει στην 

συνεργασία της μετανάστευσης και της ανάπτυξης (European Union Law, 2008).  

Τα κύρια επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου παρατηρούνται στον τομέα του 

ασύλου και σε αυτόν της νόμιμης μετανάστευσης. Από το 2008, έχει εγκριθεί το κοινό 

ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΚΕΣΑ) το οποίο διασφαλίζει την ίση και δίκαιη μεταχείριση 

των αιτούντων άσυλο σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ένωσης (European Union Law, 2008). 

Σημαντικές αλλαγές έχουν παρατηρηθεί και στην διαχείριση εξωτερικών συνόρων εξαιτίας 

της ενίσχυσης του συστήματος Σένγκεν,  της θέσπισης ενός ευρωπαϊκού συστήματος 

επιτήρησης των συνόρων(EUROSUR) και της χορήγησης νέων πόρων στο οργανισμό 

Frontex (European Union Law, 2008). Επιπλέον, βασικές αλλαγές παρατηρούνται στις 

πολιτικές επιστροφής των μεταναστών και στην ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων με τρίτες 

χώρες, με σκοπό την αντιμετώπιση των αιτιών της παράνομης μετανάστευσης. Τέλος, 

σχετικά με την παράνομη μετανάστευση, έχει εγκριθεί η ‘οδηγία για την ενιαία άδεια’ και η 

«οδηγία της ΕΕ για την μπλε κάρτα» οι οποίες εξασφαλίζουν στους αλλοδαπούς την 

διαμονή, την εργασία καθώς και την κινητικότητα τους εντός των χωρών της Ένωσης 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008).  

 

3.2.2 Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Μετανάστευση 

Τον Μάιο του 2015, η Επιτροπή υιοθετεί την λεγόμενη Ατζέντα για την Μετανάστευση 

η οποία συμπεριλαμβάνει μέτρα και δράσεις για την άμεση αντιμετώπιση των 

πολυάριθμων μεταναστευτικών ροών που ξέσπασαν εκείνη την περίοδο στην Μεσόγειο. 

Η Ατζέντα συνδυάζει και εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές, την αξιοποίηση των 

οργανισμών και των εργαλείων την Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την ανάμειξη όλων 

των εμπλεκόμενων στα θέματα της μετανάστευσης, είτε είναι Κράτη - Μέλη ή όργανα της 

Ε.Ε, είτε διεθνείς οργανισμοί. 

Υπό το πρίσμα του όλο και πιεστικότερου πολιτικού πλαισίου που έχει δημιουργηθεί 

με την άφιξη των αιτούντων άσυλο στα νοτιοανατολικά χερσαία και την Μεσόγειο, η 

Ευρωπαϊκή Ατζέντα κάνει λόγο για έξι άμεσες Ευρωπαϊκές πολιτικές ενέργειες ή 

προτάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης (Carrera, et al, 2015). Πρώτον, την 
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δημιουργία ενός μηχανισμού προσωρινής μετεγκατάστασης των αιτούντων άσυλο, εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν μεγάλη εισροή 

μεταναστών και προσφύγων. Ο μηχανισμό αυτός θα βασίζεται σε νέα κριτήρια 

αναδιανομής και προσδιορισμού της ευθύνης για την αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου 

(Carrera, et al, 2015). Δεύτερον, προς την μετεγκατάσταση 20.000 προσφύγων που 

προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον προϋπολογισμός 

ύψους 50 εκατ. Ευρώ για την στήριξη αυτού του μηχανισμού κατά την περίοδο 2015-2016 

(Carrera, et al, 2015). Τρίτον, προς τον τριπλασιασμό τόσο των δυνατοτήτων όσο και του 

προϋπολογισμού του Frontex για τις κοινές επιχειρήσεις ελέγχου και επιτήρησης (Τρίτων 

και Ποσειδών) των συνόρων στην Μεσόγειο (Carrera, et al, 2015). Τέταρτον, προς την 

αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης κατά 60 εκατ. Ευρώ προς τα κράτη μέλη που 

δέχονται μεγάλο αριθμό προσφύγων και την δημιουργία μιας νέας προσέγγισης ‘hotspot’, 

όπου οι φορείς εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Frontex, η 

Europol και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO), θα συνεργάζονται 

και θα παρέχουν άμεση στήριξη στα κράτη μέλη της «πρώτης γραμμής», για τον 

εντοπισμό, την καταγραφή και την αποτύπωση δακτυλικών αποτυπωμάτων των 

μεταναστών (Carrera, et al., 2015). Πέμπτων, προς την ενίσχυση της κοινής επιχείρησης 

Europol, για την θαλάσσια πληροφόρηση στην Μεσόγειο ώστε να αντιμετωπιστεί όσο το 

δυνατόν ταχύτερα το λαθρεμπόριο των μεταναστών μέσω της CEPOL (Carrera, et al, 

2015). Η έκτη και τελευταία κατεύθυνση αναφέρεται στην καθιέρωση μια κοινής 

πολιτικής ασφάλειας και άμυνας στην Μεσόγειο για την εξάλειψη των δικτύων 

διακίνησης ανθρώπων και του «επιχειρηματικού μοντέλου» των λαθρεμπόρων (Carrera, et 

al., 2015:3-4). 

Τα μέτρα και οι ενέργειες της ατζέντας για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος 

έδειξαν ότι η συλλογική μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε ήταν ανεπαρκής. Επομένως, για 

να καλυφθούν αυτές οι αδυναμίες η ευρωπαϊκή ατζέντα για την μετανάστευση ενισχύθηκε 

και προβλέπει πλέον πρωτοβουλίες οι οποίες βασίζονται σε 4 άξονες.  

 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο πρώτος άξονας αναφέρεται στην μείωση των 

κινήτρων για την παράνομη μετανάστευση η οποία θα επιτευχθεί μέσω της απόσπασης 

ευρωπαίων αξιωματούχων που θα λειτουργούν ως σύνδεσμοι για θέματα μετανάστευσης 

στις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες, μέσω της τροποποίησης της νομικής βάσεις 

της Frontex και μέσω της υλοποίησης ενός σχεδίου δράσης με μέτρα που από την μια θα 

μετατρέπουν την διακίνηση ανθρώπων σε μια επικίνδυνη και χαμηλού κέρδους 
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εγκληματική δραστηριότητα και από την άλλη το φαινόμενο θα αντιμετωπίζεται μέσω της 

αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο δεύτερος άξονας 

αναφέρεται στην διαχείριση των συνόρων και συγκεκριμένα στην διάσωση των ζωών και 

την ασφάλιση των εξωτερικών συνόρων. Η επίτευξη αυτών των μέτρων θα 

πραγματοποιηθεί μέσω της ενίσχυσης του ρόλου της Frontex και των ικανοτήτων των 

τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνόρων τους, καθώς και 

μέσω μιας περαιτέρω συνένωσης ορισμένων λειτουργιών της ακτοφυλακής σε επίπεδο 

ΕΕ. Ο τρίτος άξονας απευθύνεται σε μία ισχυρή κοινή πολιτική ασύλου. Σε αυτόν τον 

άξονα τίθεται ως βασική προτεραιότητα η εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος 

ασύλου μέσω της συστηματικής ταυτοποίησης και της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων 

και με προσπάθειες περιορισμού της κατάχρησης του μέσω της ενίσχυσης των διατάξεων 

για την ασφαλή χώρα καταγωγής. Παράλληλα, προβλέπεται η αξιολόγηση και πιθανώς 

του κανονισμού του Δουβλίνου. O τέταρτος και τελευταίος άξονας προβλέπει μια νέα 

πολιτική για την νόμιμη μετανάστευση. Ο στόχος αυτού το άξονα είναι η διατήρηση της 

Ευρώπης ως ένας ελκυστικός προορισμός για τους μετανάστες μέσω του εκσυγχρονισμού 

και της αναμόρφωσης του καθεστώτος για την μπλε κάρτα, του επαναπροσδιορισμού των 

προτεραιοτήτων των πολιτικών ένταξης και της μεγιστοποίησης των οφελών της 

μεταναστευτικής πολιτικής για τα άτομα και τις χώρες προέλευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2015). 

 

3.2.3 Ο Οργανισμός Διαχείρισης των Εξωτερικών Συνόρων (FRONTEX) 

Ο οργανισμός Frontex είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που συστάθηκε με τον κανονισμό του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2004, με 

σκοπό την βελτίωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ 

(Frontex, 2019). 

Με έδρα τη Βαρσοβία ο οργανισμός ξεκίνησε επίσημα τις δραστηριότητες του την 1η 

Μαρτίου 2005, αλλά άρχισε να λειτουργεί πλήρως στις 3 Οκτωβρίου 2005. Σύμφωνα με τους 

Stadtmuller και Bachman (2012), τα κύρια καθήκοντά του Οργανισμού περιλαμβάνουν: τον 

συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της 

διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για την 

εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων, τις αναλύσεις κινδύνου και την τεχνική 
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εμπειρογνωμοσύνη στον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, την στήριξη 

των κρατών μελών σε περιστάσεις που απαιτούν τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια στα 

εξωτερικά τους σύνορα, την ανταλλαγή πληροφοριών και την συνεργασία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς. Ένας από τους πλέον ορατούς τομείς των 

δραστηριοτήτων του οργανισμού καλύπτει κοινές επιχειρήσεις με τη συμμετοχή ορισμένων 

κρατών μελών και συντονίζονται από τον FRONTEX. Μεταξύ αυτών με την μεγαλύτερη 

θετική επίδραση στον έλεγχο των συνόρων ήταν: η επιχείρηση MERCURY το 2009, που 

αποσκοπούσε στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις συνοριακές φρουρές της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας και στην καθιέρωση ανταλλαγής πληροφοριών  μεταξύ του FROXTEX, των 

κρατών μελών της ΕΕ και της Ρωσίας. Δεύτερη σημαντική επιχείρηση την η ZORBA το 

2008, η οποία επικεντρώθηκε στην παράνομη μετανάστευση που προέρχεται από τα Δυτικά 

Βαλκάνια και τις γειτονικές ανατολικές χώρες. Τρίτη επιχείρηση είναι η NAUTILUS το 

2006-7, που είχε σκοπό την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή της 

Κεντρικής Μεσογείου. Τέλος, τέταρτη σημαντική επιχείρηση είναι η HERA I KAI HERA II 

το 2006-7, αποτελούμενη από κοινές θαλάσσιες περιπολίες κατά μήκος των ακτών της 

Δυτικής Αφρικής, με σκοπό την παρακώλυση των παράνομων μεταναστών που 

κατευθύνονται προς τις Κανάριους Νήσους και την εκτροπή τους προς τις ακτές της 

Αφρικής. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οργανισμός FRONTEX διαθέτει δυο κοινές 

επιχειρήσεις γνωστές ως «Τρίτων» και «Ποσειδών» οι οποίες αποσκοπούν στην διάσωση 

ζωών στην Μεσόγειο θάλασσα. Η επιχείρηση «Ποσειδών» καλύπτει τα ελληνικά νησιά και 

τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Παρέχει στην Ελλάδα τεχνική βοήθεια ώστε να 

ενισχύσει τον έλεγχο των συνόρων της την ικανότητα διάσωσης ζωών στην θάλασσα και την 

δυνατότητα καταγραφής και ταυτοποίησης των μεταναστών. Επίσης, ο οργανισμός βοηθά 

στην διενέργεια επιχειρήσεων επιστροφής και επανεισδοχής των προσφύγων. Από την άλλη 

πλευρά, η επιχείρηση «Τρίτων» καλύπτει τα χωρικά ύδατα της Ιταλίας καθώς και ένα τμήμα 

των ζωνών αναζήτησης της Μάλτας ενώ επεκτείνεται και νοτίως της Σικελίας. Αυτή η 

επιχείρηση βοηθά την Ιταλία για τον έλεγχο των συνόρων της και την διάσωση στην 

Κεντρική Μεσόγειο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). 

 

3.2.4 Οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΤΑΜΕ, ΤΕΑ) 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), συστάθηκε στο 

πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στον τομέα των Εσωτερικών 
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Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασικός 

σκοπός του Ταμείου είναι η προώθηση μιας όσο το δυνατόν αποτελεσματικής διαχείρισης 

των μεταναστευτικών ροών όπως επίσης η εφαρμογή, η ενίσχυση και η ανάπτυξη μιας 

κοινής προσέγγισης της Ένωσης στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Το Ταμείο 

αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη τεσσάρων ειδικών στόχων. Ο πρώτος στόχος αφορά την 

ενίσχυση και την ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου εξασφαλίζοντας 

ότι η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα αυτό εφαρμόζεται αποτελεσματικά και ομοιόμορφα. Ο 

δεύτερος στόχος αφορά την υποστήριξη της νόμιμης μετανάστευσης στα Κράτη - Μέλη της 

ΕΕ σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς και την προώθηση της 

αποτελεσματικής ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών. Ο τρίτος στόχος αναφέρεται στην 

ενίσχυση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής, οι οποίες θα συμβάλλουν 

στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, με έμφαση στη βιωσιμότητα και την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επιστροφής. Ο τέταρτος και τελευταίος στόχος του 

Ταμείου είναι  η αλληλεγγύη δηλαδή η διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που 

επηρεάζονται περισσότερο από τις ροές μετανάστευσης και ασύλου μπορούν να βασίζονται 

στην αλληλεγγύη των υπόλοιπων Κρατών της ΕΕ (European Commission, 2019). 

Επιπλέον, το εν λόγω Ταμείο θα παράσχει οικονομικούς πόρους για τις δραστηριότητες 

και τη μελλοντική ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ). Το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης  αποσκοπεί στο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατικών αρχών καθώς επίσης και των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ για πληροφορίες σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο, παρέχοντας 

ενημερωμένα, αντικειμενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα, προκειμένου να 

υποστηριχθεί η χάραξη μιας κοινής πολιτικής (European Commission, 2019). 

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας-Εξωτερικών Συνόρων και Θεωρήσεων εφαρμόζεται 

από τον Ιανουάριο του 2014 και αποτελεί ένα χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο στοχεύει στην 

στήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων ώστε να καταστούν ευκολότερα τα νόμιμα ταξίδια, 

διασφαλίζοντας υπηρεσία υψηλής ποιότητας για όσους υποβάλλουν αίτηση θεώρησης 

εισόδου και ίση μεταχείριση σε υπηκόους εκτός του χώρου Σένγκεν, καθώς επίσης να 

καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση. Επίσης, το Ταμείο στοχεύει στην στήριξη της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κοινών 

προτύπων και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών Σένγκεν και με την 

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (Frontex) ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό 

επίπεδο ελέγχου και προστασίας των εξωτερικών συνόρων, η ομαλή διευκόλυνση των 
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εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με το κεκτημένο του Σένγκεν και η εξασφάλιση στα άτομα 

που χρήζουν διεθνούς προστασίας πρόσβαση σε αυτήν. Το Ταμείο ιδρύθηκε για την περίοδο 

2014-2020 (European Union Law, 2018). 

 

3.3 Ο αντίκτυπος της προσφυγικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική. 

Η Σύνοδος του Μαρτίου 2016 και οι επόμενες ενέργειες. 

Η προσφυγική κρίση του 2015, έχει επηρεάσει σημαντικά τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης – ανοχή, ενότητα και αλληλεγγύη (Adam, 2016:2). Η αρχική αντίδραση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση ήταν «ασυντόνιστη». Διάφορα κράτη μέλη υιοθέτησαν 

διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ορισμένες χώρες 

όπως η Δανία εισήγαγαν συνοριακούς ελέγχους, άλλες όπως η Ουγγαρία ξεκίνησαν την 

κατασκευή τειχών για να σταματήσουν τους πρόσφυγες, ενώ κάποιες άλλες αρνούνταν να 

δεχτούν μεγάλα κύματα προσφύγων (Gönen, 2016). Την ίδια στιγμή σε ολόκληρη την 

Ευρώπη ο εθνικισμός και τα ακροδεξιά κόμματα άρχισαν να κερδίζουν αυξημένη στήριξη 

παράλληλα με την αύξηση της ξενοφοβίας και της Ισλαμοφοβίας. Σε αυτό το κλίμα 

κρίσης που είχε δημιουργηθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε προτεραιότητα στην ασφάλεια 

των κρατών μελών της και προσπάθησε να προτείνει νέες πολιτικές για την βελτίωση των 

συνοριακών ελέγχων, την επιστροφή και την επανεισδοχή όπως επίσης και την 

καταπολέμηση του λαθρεμπορίου (Carrera, et al, 2015). Επομένως, είχε καταστεί σαφές 

πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την κρίση μόνο με την χρήση 

των υφιστάμενων μέσων και πολιτικών της (Bal, 2016:16-17).  

Ύστερα λοιπόν από την άφιξη ενός μεγάλου κύματος μεταναστών στην Ευρώπη το 

καλοκαίρι του 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση στράφηκε προς την Τουρκία σε μία προσπάθεια 

να σταματήσει την ροή των προσφύγων (Adam, 2016:1). Επομένως, η ανάγκη αποφυγής 

της ανεξέλεγκτης ροής μη αναγνωρισμένων μεταναστών έχει καταστήσει μεγάλης 

σημασίας τον ρόλο της Τουρκίας για την ασφάλεια και την πολιτική σταθερότητα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οδήγησε σε μια σειρά συναντήσεων και συμφωνιών με την 

Τουρκία, οι οποίες με την σειρά τους οδήγησαν στο κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκία, 

τον Οκτώβριο του 2015 και στην συνέχεια στην διάσκεψη κορυφής Τουρκίας-ΕΕ τον 

Νοέμβριο (Elman, 2016:1). 

Αρχικά, το σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκία, το οποίο έγινε αποδεκτό στις 15 Οκτωβρίου 

2015 αποσκοπούσε στην δημιουργία μιας συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, 
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με βασικό σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών της χώρας για την διαχείριση της 

εισροής των Σύριων προσφύγων που χρήζουν προσωρινής προστασίας. Στο πρώτο μέρος 

του σχεδίου λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει τόσο στην στήριξη των Σύριων, οι 

οποίοι βρίσκονται υπό προσωρινή προστασία, αλλά και των τουρκικών κοινοτήτων που 

συμβάλλουν στην προστασία και την υποδοχή τους. Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου, 

τονίζεται κυρίως η ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη της παράτυπης 

μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτού του κοινού σχεδίου δράσης, η ΕΕ έχει την πρόθεση να 

κινητοποιήσει νέους πόρους εκτός των κονδυλίων ΜΠΒ (Μηχανισμός Προ- ενταξιακής 

Βοήθειας), που προβλέπεται να χορηγηθούν στην Τουρκία για την αντιμετώπιση των 

προσφυγικών ροών (Bal, 2016:26-27). 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού ενέκρινε το σχέδιο δράσης στις 15 

Οκτωβρίου, συγκάλεσε Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ-Τουρκίας στις 29 Νοεμβρίου του ίδιου 

έτους. Η Σύνοδος ενεργοποίησε το Σχέδιο Δράσης και ενεργοποίησε εκ νέου τις σχέσεις 

ΕΕ-Τουρκίας (Bal, 2016:27). Την ίδια στιγμή η Σύνοδος ΕΕ-Τουρκία οδήγησε στην 

συμφωνία τεσσάρων σημείων. Ως αντάλλαγμα του ελέγχου της μεταναστευτικής ροής 

στην ΕΕ από την Τουρκία, τα κράτη μέλη της Ένωσης πρόσφεραν στην Τουρκία ένα 

αρχικό πακέτο βοήθειας ύψους 3δις για την ανακούφιση του βάρους της φιλοξενίας των 

προσφύγων, συμφώνησαν στην δημιουργία ενός κεφαλαίου διαπραγματεύσεων για την 

ένταξη της χώρας στη ΕΕ, και επιβεβαίωσαν τις προοπτικές άρσης των απαιτήσεων 

θεώρησης στη ζώνη Σένγκεν για τους Τούρκους πολίτες, εφόσον η Τουρκία πληροί τις 

απαιτήσεις του σχεδίου δράσης για τις θεωρήσεις (Elman, 2016). Η συμφωνία 

περιλαμβάνει επίσης την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας μέσω συσκέψεων 

δυο φορές τον χρόνο και διαλόγων σε θέματα οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής 

(Elman, 2016:1). 

Ως επακόλουθο της Συνόδου Κορυφής του Νοεμβρίου 2015 με την Τουρκία, οι ηγέτες 

της ΕΕ συναντήθηκαν και πάλι στις 18 Μαρτίου του 2016 για να συζητήσουν την 

εφαρμογή του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας (Adam, 2016:3). Η Δήλωση της 18ης 

Μαρτίου αναφέρεται κυρίως στην διαδικασία αμοιβαίων υποχρεώσεων επανεισδοχής. Ο 

πυρήνας μιας συμφωνίας επανεισδοχής είναι το καθήκον να αναλάβει την ευθύνη της 

διαχείρισης της κατάστασης των ατόμων που έχουν κάποια σχέση με το κράτος 

επανεισδοχής: την ιθαγένεια, την κατοχή θεώρησης (visa), και κυρίως κάποια 

προηγούμενη παράνομη διέλευση (Baldin and Zago, 2017). Συγκεκριμένα λοιπόν, 

δημιουργείται ένα σύστημα 1:1, για την διαχείριση της επανεγκατάστασης, και 
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αναφέρεται κυρίως στους Σύριους πρόσφυγες, όπου για κάθε παράτυπο Σύριο πρόσφυγα 

που επιστρέφει στην Τουρκία, ένας άλλος Σύριος θα μετεγκαθίσταται απ’ ευθείας από την 

Τουρκία σε ένα Κράτος - Μέλος της ΕΕ (Baldin and Zago, 2017:36). Σε αντάλλαγμα της 

δέσμευσης της Τουρκίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επισπεύσει την λήξη της 

προθεσμίας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων μέχρι το τέλους του Ιουνίου 2016, και να 

κινητοποιήσει επιπλέον 3δις για την χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του 2018, στο πλαίσιο 

του Μηχανισμού για τους Πρόσφυγες (Adam, 2016:3). 

Τόσο η Δήλωση του Νοεμβρίου όσο και η συμφωνία του Μαρτίου προέκυψαν από 

στρατηγικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ- καθώς και των Κρατών - Μελών που 

διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις, κυρίως τη Γερμανία- και της Άγκυρας, αντανακλώντας 

την αλληλεξάρτηση και τη σύγκλιση γύρω από τα αμοιβαία συμφέροντα. Ως εκ τούτου, 

κατά την διάρκεια της διαχείρισης της κρίσης, η στρατηγική εξάρτηση της Ένωσης από 

την Τουρκία ήταν πολύ μεγαλύτερη από ότι ήταν το αντίστροφο (Saatcioglu, 2019). Αυτή 

η ασυμμετρία έθεσε σε επαφή τους Τούρκους διαπραγματευτές με πρωταρχική 

διαπραγματευτική δύναμη στις Βρυξέλλες, η οποία οδήγησε μέχρι και σε απειλές για την 

εξασφάλιση ευνοϊκής συμφωνίας για την Άγκυρα (Greenhill, 2016). Όπως αποκάλυψε ο 

Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με τον Ζαν-

Κλοντ Γλιούνκερ και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ντόναλτ Τούσκ: «Μπορούμε να 

ανοίξουμε τις πόρτες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία ανά πάσα στιγμή και να βάλουμε 

τους πρόσφυγες σε λεωφορεία... Πώς θα διαχειριστείτε τους πρόσφυγες εάν δεν υπάρξει 

συμφωνία; Θα σκοτώσετε τους πρόσφυγες;» (Kambas, et al., 2016). Πράγματι, η 

απειλητική ρητορική της Άγκυρας που τροφοδοτήθηκε από την διαπραγματευτική της 

υπεροχή παρέμεινε και μετά τη συμφωνία του Μαρτίου, αυτή τη φορά για να εξασφαλίσει 

την εφαρμογή της από την ΕΕ όπως είχε αρχικά υποσχεθεί (Saatcioglu, 2019). Όπως είχε 

δηλώσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ομιλία του 

στο κοινοβούλιο: «Η συμφωνία που πετύχαμε με την ΕΕ είναι πολύ σαφής. Θέλουμε να 

τελειώσει αυτή η ανθρώπινη τραγωδία, οι πολίτες μας να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση 

εισόδου και η τελωνειακή ένωση να ενημερωθεί. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρήσει το 

λόγο της, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, θα ακυρώσουμε όλες τις συμφωνίες 

(Solaker, 2016). 

Ωστόσο, η Τουρκία συνεχίζει μέχρι και σήμερα να απειλεί την ΕΕ πως θα επιτρέψει 

στους Σύριους πρόσφυγες να εγκαταλείψουν την Τουρκία για τη Δύση, εκτός εάν 

δημιουργηθεί μια ασφαλής ζώνη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του 
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Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρει πως: «Λέμε ότι πρέπει να διαμορφώσουμε 

μια τέτοια ασφαλή ζώνη  στην οποία θα μπορέσουμε να χτίσουμε πόλεις αντί σκηνών. 

Δώστε μας υλικοτεχνική υποστήριξη και μπορούμε να προχωρήσουμε στην κατασκευή 

κατοικιών σε βάθος 30 χλμ. στη βόρεια Συρία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να τους 

προσφέρουμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης». Ο Πρόεδρος της Τουρκίας συνεχίζει 

λέγοντα: «Θα συμβεί αυτό ή διαφορετικά θα χρειαστεί να ανοίξουμε τις πύλες», 

προσθέτοντας πως: «Είτε θα παράσχετε υποστήριξη είτε θα μας συγχωρήσετε, αλλά δεν 

πρόκειται να φέρουμε μόνοι αυτό το βάρος. Δεν μπορέσαμε να βοηθηθούμε από τη διεθνή 

κοινότητα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση».(Beaumont and Smith, 2019). Επιπλέον, με 

αφορμή τις επικρίσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων για την τουρκική εισβολή στη 

βορειοανατολική Συρία (European Council, 2019) ο τούρκος Πρόεδρος δεν δίστασε να 

ισχυριστεί ότι δεν έχει λάβει χρηματική βοήθεια από την ΕΕ για τους πρόσφυγες που 

φιλοξενεί στα Τουρκικά εδάφη, ενώ, αντίθετα, έχει ξοδέψει πάνω από 40 εκατομμύρια 

δολάρια (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2019).  

 

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 συμφωνήθηκε η 

εντατικοποίηση των προσπαθειών για πλήρη εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας και οι 

διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως χωρίς διακρίσεις 

έναντι όλων των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, προβλέπονται μεγαλύτερες προσπάθειες για 

την αποτροπή της δημιουργίας νέων θαλάσσιων ή χερσαίων διαδρομών. Επίσης, 

προβλέπεται ενίσχυση και στήριξη της συνεργασία με τους εταίρους στην περιοχή των 

Δυτικών Βαλκανίων καθώς αποτελούν το κλειδί για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 

τα μεταναστευτικά ρεύματα, την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, την αύξηση των 

ικανοτήτων για την προστασία των συνόρων και τη βελτίωση των διαδικασιών επιστροφής 

και επανεισδοχής (European Council, 2018) .Υπό το πρίσμα της πρόσφατης αύξησης των 

ροών στη Δυτική Μεσόγειο, η ΕΕ θα υποστηρίξει, από οικονομική και άλλη άποψη, όλες τις 

προσπάθειες των κρατών μελών, για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης. Τέλος, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιδιώκει μια εταιρική σχέση με την Αφρική, προκειμένου να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μετανάστευσης, μεταφέροντας αρχικά 500εκ. ευρώ σε 

Αφρικάνικά κράτη (European Council, 2018). 
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3.4 Συμπερασματικές επισημάνσεις 

Συμπερασματικά, βλέπουμε πως ήδη από την ισχύ της Συνθήκης του Άμστερνταμ και 

έπειτα των πενταετών προγραμμάτων της ΕΕ [Τάμπερε (1999-2004, Χάγη (2004-2009), 

Στοκχόλμη (2009-2014)], η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 

αποτελούσε και αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα πλέον σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα 

της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ένα χρόνο μετά την λήξη του προγράμματος της 

Στοκχόλμης και το ξέσπασμα της μεγάλης προσφυγικής κρίσης το 2015, η ΕΕ προχωρά στην 

δημιουργία μιας κοινής Ατζέντας για την διαχείριση της Μετανάστευσης, η οποία 

περιλάμβανε μέτρα και ενέργειες για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος ενώ 

αργότερα ενισχύθηκε και απέκτησε περισσότερο αποτελεσματικές πρωτοβουλίες επάνω στο 

ζήτημα. Την ίδια στιγμή βλέπουμε πως η Τουρκία αποτελεί βασικό παράγοντα και γίνεται 

αντιληπτή ως ένας σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο και την 

μείωση των προσφυγικών ροών, κυρίως εκείνων που φτάνουν στην ΕΕ μέσω της Τουρκίας. 

Ωστόσο, η Τουρκία συνεχίζει τις συστηματικές απειλές της προς ΕΕ λέγοντας πως θα ανοίξει 

τον δρόμο προς την Ευρώπη σε εκατομμύρια πρόσφυγες, πράγμα που καθιστά αβέβαιη την 

συνέχεια των σχέσεων μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας. Επιπλέον, βλέπουμε πως η συμβολή του 

οργανισμού FRONTEX παίζει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των συνόρων και την 

καταπολέμηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών στα κράτη μέλη. Τέλος, 

παρατηρούμε πως τόσο το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης όσο και το Ταμείο 

Εσωτερικής Ασφάλειας-Εξωτερικών Συνόρων και Θεωρήσεων αποτελούν το καθένα 

ξεχωριστά σημαντικό μέσο, για την διαχείριση της κατάστασης παρέχοντας τόσο 

βραχυπρόθεσμη στήριξη έκτακτης ανάγκης όσο και πιο μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 

ικανοτήτων στους τομείς του ασύλου, της ένταξης και της επιστροφής, και την διευκόλυνση 

των νόμιμων μετακινήσεων αντίστοιχα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Το 2015 η Ελλάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει τεράστια προσφυγικά και μεταναστευτικά 

κύματα με αποτέλεσμα οι ελληνικές νήσοι να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το 

φαινόμενο. Το κύμα προσφύγων που έφτασε εκείνη την περίοδο υπερέβη κατά πολύ τις 

δυνατότητες υποδοχής και φιλοξενίας που διέθετε η χώρα, λαμβάνοντας υπόψιν και την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα, λόγω 

της κρίσης. Το 2014 αριθμός των προσφύγων που έφτασε στην Ελλάδα μέσω της θάλασσας 

υπολογίστηκε σε 41.000, το 2015 οι πρόσφυγες ξεπέρασαν τους 856,000 ενώ από το 2016 ο 

αριθμός άρχισε σταδιακά να μειώνεται σε 173.450 το 2016, 29.718 το 2017 και 14.387 τους 

πρώτους 6 μήνες του 2018 (UNHCR, 2019).  

Συγκεκριμένα, τα νησιά του Αιγαίου που βρίσκονται κοντά στις Τουρκικές ακτές, όπως η 

Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Λέρος, μοιράστηκαν το μεγαλύτερο βάρος του 

προσφυγικού πληθυσμού. Από τον Ιούνιο του 2013 έως τα τέλη Απριλίου του 2018, 25.500 

άτομα υπέβαλαν αίτηση για άσυλο στην Λέσβο, 3.098 στην Ρόδο και 9.642 στην Σάμο 

(UNHCR, 2018). Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, «από το ένα εκατομμύριο πρόσφυγες που 

εισήλθαν στην Ευρώπη, σχεδόν το ένα πέμπτο αυτών- πάνω από 200.000» χρησιμοποίησε ως 

σημείο εισόδου τη Σκάλα Συκαμνιά, ένα χωριό στην βόρεια ακτή της Λέσβου (Gouvias, 

Zafeiris and Petropoulou, 2018:3). 

Οι άνθρωποι που έφτασαν στην Ελλάδα το 2015 βρέθηκαν εκτεθειμένοι στις εξωτερικές 

καιρικές συνθήκες και στη φτώχεια καθώς το σχέδιο δράσης για την μεταρρύθμιση της 

διαδικασίας του Ασύλου και τη διαχείριση του Μεταναστευτικού ρεύματος, το οποίο είχε 

κριθεί από τις Ευρωπαϊκές αρχές και περιλάμβανε την δημιουργία 2.500 χώρων ικανών να 

στεγάσουν τον κόσμο που επιθυμεί να αιτηθεί άσυλο μέχρι το τέλος του 2015, δεν 

εφαρμόστηκε από την Ελληνική κυβέρνηση (Στεφανουδάκη, 2018:41). Επίσης, μετά από μια 

σειρά επισκέψεων που πραγματοποίησε η ΕΕΔΑ (Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου) το καλοκαίρι του 2016, παρατήρησε de facto παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 

αιτούντων διεθνή προστασία και των προσφύγων ως προς τη μαζική κράτηση τους στα νησιά 

του Ανατολικού Αιγαίου, την έγκαιρη και αποτελεσματική πρόσβαση τόσο στις διαδικασίες 
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διεθνούς προστασίας όσο και σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες διαμονής, υγείας και εκπαίδευσης 

(Εθνική Επιτροπή, 2016:22). 

Eν έτη 2019, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων που έφτασαν 

στην Ελλάδα υπολογίζεσαι σε 74,482 εκ των οποίων οι 59,591 έφτασαν στην χώρα μέσω της 

θάλασσας και οι 14,891 μέσω ξηράς (UNHCR, 2019). Τον Οκτώβριο του 2019 έφτασαν στα 

νησιά του Αιγαίου 8,996 άνθρωποι, ο διπλάσιος αριθμός από αυτόν του Οκτωβρίου του 

προηγούμενου έτους (4,073) (UNHCR, 2019). 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα, η Ελλάδα μετατράπηκε από 

παραδοσιακή χώρα αποστολής μεταναστών σε χώρα υποδοχής (Λιανός και Καβουνίδη,  

2012). Οι ροές των μεταναστών στην Ελλάδα άρχισαν να αυξάνονται μέσα στην δεκαετία 

του 1970, όμως, με την κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι εισροές των μεταναστών 

αυξήθηκαν σημαντικά, με την Αλβανία να κατατάσσεται στις σημαντικότερες χώρες 

προέλευσης. Η πλειοψηφία των μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα σήμερα 

προέρχονται από αυτή τη γεωπολιτική ομάδα χωρών, αν και τα τελευταία χρόνια οι χώρες 

της Ασίας και της Αφρικής έχουν αναδειχθεί ως οι κυριότερες χώρες προέλευσης των 

μεταναστών στην Ελλάδα (Cavounidis, 2013:60). 

Η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα από το 2008 έχει δημιουργήσει νέες 

ανατροπές στην ελληνική μεταναστευτική πολιτική οι οποίες έχουν μεταμορφώσει 

περαιτέρω το κοινωνικό και οικονομικό τοπίο της Ελλάδας (Cavounidis, 2013:66). Σε αυτό 

το δύσκολο τοπίο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει δύο σημαντικές μεταναστευτικές κρίσεις. Από 

την μία πλευρά η κρίση της παράτυπης μετανάστευσης και των αιτήσεων ασύλου, καθώς η 

Ελλάδα αποτελεί βασικό σημείο άφιξης και εισόδου προς την ΕΕ, των μεταναστών και των 

αιτούντων άσυλο από την Ασία και την Αφρική. Από την άλλη πλευρά, η χώρα δεν έχει 

ακόμη αντιμετωπίσει την εσωτερική μεταναστευτική κρίση, ιδίως την ανεργία των 

αλλοδαπών εργαζόμενων που ζούνε στην χώρα, η οποία οδηγεί στην παράτυπη διαμονή τους 

λόγω της αδυναμίας τους να ανανεώσουν τις άδειες παραμονής τους. Αυτές οι προκλήσεις 

της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης, σε συνδυασμό με την έντονη οικονομική και 

πολιτική κρίση, οδήγησαν την χώρα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση (Triandafyllidou, 

2014:6) 

Η Ελλάδα λοιπόν αντιμετωπίζει τη δυσκολότερη οικονομική της ύφεση, η οποία, κατ’ 

επέκταση, δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ένταξη των 
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δικαιούχων και των αιτούντων διεθνούς προστασίας. Η οικονομική κρίση και η λιτότητα 

οδηγούν σε περιορισμένη κρατική ικανότητα για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών 

τόσο των γηγενών όσο και των υπηκόων τρίτων χωρών καθώς επίσης έχουν επιδεινώσει τα 

μακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήματα εντός των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και 

ένταξης της χώρας (Skleparis, 2018). Επομένως, η οικονομική ύφεση της χώρας, σε 

συνδυασμό με την πολιτική αναταραχή στην Μέση Ανατολή και την Αφρική πρόσθεσαν νέες 

πιέσεις, καθιστώντας αναγκαία την αναθεώρηση της προσέγγισης της πολιτικής ασύλου στην 

Ελλάδα και την καθιέρωση συστημάτων ένταξης (Bolani, Gemi and Skleparis, 2016).  

 

4.2 Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, την παραμονή και την κοινωνική 

ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων 

Είναι σημαντικό, πριν φτάσουμε στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και στις νέες διατάξεις 

για τους μετανάστες στην χώρα, να γίνει μια σύντομη αναφορά και σε παλαιότερες 

νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την είσοδο και την παραμονή των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ελλάδα. Η πρώτη λοιπόν σύγχρονη νομοθετική προσπάθεια για την διαχείριση του 

μεταναστευτικού ρεύματος έγινε με τον νόμο 1975/1991. Ο νόμος αυτός, όριζε πως η 

είσοδος και η παραμονή των αλλοδαπών στο ελληνικό έδαφος επιτρέπεται μόνο εφόσον 

διαθέτουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου ή προέγκριση εισόδου για 

εργασία ή άδεια διαμονής με σκοπό την εργασία. Κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του νόμου 

και εν όψει της ανάγκης καταγραφής και της οικονομικής ενσωμάτωσης πολλών αλλοδαπών 

που εισέρχονταν χωρίς άδειες στην Ελλάδα, εκδόθηκαν δύο Προεδρικά Διατάγματα, μετά 

οποία προβλέφθηκε διαδικασία προσωρινής νομιμοποίησης των παρανόμως διαμενόντων και 

χορήγηση ‘κάρτας παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας για την απασχόληση τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες (ΦΕΚ Α΄ 184). 

Ακολούθησε ο νόμος 2910/2001 ο οποίος επέφερε βελτιώσεις σε σχέση με το καθεστώς 

υπηκόων τρίτων χωρών που ήδη διέμεναν αρκετά χρόνια στην χώρα, κυρίως σε ζητήματα 

οικογενειακής κατάστασης, εκπαίδευσης και εργασίας, και έδωσε δεύτερη ευκαιρία 

νομιμοποίησης στους παράτυπους διαμένοντες (ΦΕΚ Α΄91). 

Έπειτα, ακολούθησε ο νόμος 3284/2004, ο οποίος αναφέρει πως ο αλλοδαπός ή η 

αλλοδαπή που έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας ή Ελληνίδα, τα τέκνα αυτών γίνονται 

αυτομάτως Έλληνες χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την πολιτογράφηση είναι ανήλικα και 

άγαμα (ΦΕΚ Α΄217). Εξίσου σημαντικός ήταν και ο νόμος 3386/2005, ο οποίος εισήγαγε 

νέες διατάξεις σχετικά με την χορήγηση ιθαγένειας σε παιδιά αλλοδαπών που γεννήθηκαν 
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στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προβλεπόταν η απόδοση ιθαγένειας από την ημέρα γέννησης 

του αλλοδαπού τέκνου στην Ελλάδα, εφόσον ένας από τους γονείς του διαμένει μόνιμα και 

νόμιμα επί πέντε συνεχή έτη στην χώρα και επίσης, ασχέτως της γέννησης τους, 

προβλεπόταν η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας μετά την ενηλικίωση του, εφόσον έχουν 

παρακολουθήσει τις τρείς πρώτες τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην χώρα ή εφόσον έχουν ολοκληρώσει την 

παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα (ΦΕΚ Α΄212). 

Ένας εξίσου σημαντικός νόμος που υιοθετήθηκε ήταν ο νόμος 3709/2011, ο οποίος 

προέβλεπε την ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Σύμφωνα με 

το άρθρο 1 παρ.1, βασική αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή  της νομοθεσίας περί 

ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, 

καθώς η συμβολή στο σχεδιασμό και την διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου. Η 

Υπηρεσία, στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια κυρίως για την υποστήριξη του 

σχεδιασμού και της χάραξης της πολιτικής της χώρας όσον αφορά στη χορήγηση ασύλου ή 

άλλων μορφών διεθνούς προστασίας όπως και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

υλοποίησης αυτής, την διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων, 

την διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά τις υλικές συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία 

με άλλους συναρμόδιους φορείς,  την συνεργασία με κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες αρχές 

και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όργανα και οργανισμούς της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς 

κλπ. (ΦΕΚ Α΄ 7).  

Επιπλέον, ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (νόμος 4251/2014, 

ΦΕΚ Α΄ 80), πραγματοποιεί ένα θετικό βήμα με την συγκέντρωση του συνόλου της 

νομοθεσίας που αφορά την νόμιμη μετανάστευση σε ενιαίο κείμενο νόμου, γεγονός που 

διευκολύνει και απλοποιεί την εργασία των αρμόδιων υπηρεσιών, και αποσαφηνίζει το 

θεσμικό πλαίσιο για τον κάθε ενδιαφερόμενο. Επί της ουσίας, οι αλλαγές που περιέχονται 

στο κείμενο του Κώδικα λειτουργούν ενισχυτικά για την εδραίωση ενός καθεστώτος 

ασφαλούς διαμονής και δικαιωμάτων για τους πολίτες τρίτων χωρών (Συνήγορος του 

Πολίτη, 2013:1). Σύμφωνα με το άρθ. 3 η είσοδος και η έξοδος των προσώπων από την 

ελληνική επικράτεια επιτρέπεται μόνο από τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις όπου και 

γίνεται ο προβλεπόμενος έλεγχος των προσώπων. Για να εισέλθει υπήκοος τρίτης χώρας 

οφείλει να διαθέτει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφο που επιτρέπει την διέλευση των 

συνόρων αναγνωρισμένο από την Ελλάδα, το οποίο να φέρει έγκυρη θεώρηση εισόδου, 

εφόσον απαιτείται από τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο 
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της ΕΕ. Εξίσου σημαντικό στοιχείο αποτελεί η δυνατότητα των ελληνικών αρχών ελέγχου να 

απαγορεύσουν, αιτιολογημένα, την είσοδο στην Ελλάδα ενός πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον 

διαπιστώσουν ότι το πρόσωπο αυτό : α) δεν διαθέτει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφα 

που επιτρέπουν την διέλευση των συνόρων, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα, β) δεν διαθέτει 

έγκυρη θεώρηση, η οποία απαιτείται για την διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) δεν αιτιολογεί το σκοπό και τις συνθήκες της 

προβλεπόμενης παραμονής και δεν διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης, τόσο για την 

προβλεπόμενη περίοδο παραμονής όσο και για την επιστροφή στη χώρα προέλευσης, δ) δεν 

είναι καταχωρισμένος/η στο Σύστημα Πληροφοριών SCHENGEN (SIS) ως ανεπιθύμητος/η, 

ε) θεωρείται απειλή για την δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια, στ) υπέβαλε  

πλαστό/ παραποιημένο ταξιδιωτικά δικαιολογητικά και ζ) εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο 

σε παράνομη διακίνηση μεταναστών από οργανωμένη εγκληματική ομάδα (ΦΕΚ Α΄ 80).  

 Το νομοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, την ένταξη και την παραμονή των μεταναστών και 

των προσφύγων συμπληρώνει ο νόμος  4636/2019, σχετικός με το Πολιτικό άσυλο και την 

Διεθνή προστασία των υπηκόων τρίτων χωρών. Με τον νέο νόμο, που φέρει τον τίτλο «Περί 

Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις», γίνεται κωδικοποίηση πολλών ρυθμίσεων για 

τους πρόσφυγες και το πολιτικό άσυλο, σε ένα εύχρηστο νομοθετικό πλαίσιο, εναρμονισμένο 

με την κοινοτική νομοθεσία, επιταχύνονται οι επιστροφές μέσω της κατάργησης της 

προηγούμενης διαδικασίας προσφύγων και των καθυστερήσεων που αυτή συνεπαγόταν, 

συνδέεται η εξέταση κάθε υπόθεσης με τον σεβασμό των κανόνων και του κράτους δικαίου 

από τους αιτούντες άσυλο, επανασχεδιάζεται η λειτουργία του συστήματος και ενισχύονται 

οι υπηρεσίες υποδοχής και ασύλου, βελτιώνεται ο μηχανισμός εντοπισμού και ελέγχου των 

αιτούντων άσυλο και ρυθμίζονται εργασιακά και εκπαιδευτικά ζητήματα των αιτούντων 

διεθνείς προστασίας (ΦΕΚ Α΄ 169). 

Η χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα, πραγματοποιείται όταν η πράξη δίωξης του 

αιτούντα είναι αρκούντως σοβαρή λόγω της φύσης ή της επανάληψης της, ώστε να συνιστά 

σοβαρή παραβίαση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ή 

να χαρακτηρίζεται από σωματικής ή ψυχολογικής βίας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων 

σεξουαλικής βίας. Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος αναγνωρίζεται ως 

πρόσφυγας χορηγείται από την αρμόδια αρχή, άδεια διαμονής τριετούς διάρκειας. Επιπλέον, 

οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης διακρίνονται σε πέντε στάδια: α) την 

«Ενημέρωση», όπου οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή ανιθαγενής ενημερώνονται κυρίως για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους πάνω σε ζητήματα όπως η εξέταση της αίτησης 
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διεθνούς προστασίας, β) την «Υπαγωγή», οι υπήκοοι τρίτων χωρών υπάγονται στις 

διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, γ) την «Καταγραφή και τον Ιατρικό Έλεγχο», οπού 

περιλαμβάνεται  η καταγραφή των προσωπικών στοιχείων τους, η εξακρίβωση της 

ταυτότητας και της ιθαγένειας τους καθώς και ο ιατρικός έλεγχος, δ) την «Παραπομπή σε 

διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας» και ε) την «Περαιτέρω παραπομπή 

και μετακίνηση», όπου λόγω επειγουσών αναγκών εξαιτίας αύξησης αφίξεων, ο Διοικητής 

του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα σύνορα της χώρας, του δύναται να 

παραπέμπει τον υπήκοο τρίτης χώρας σε ΚΥΤ στην ενδοχώρα ή να ορίζει την παραμονή σε 

άλλες κατάλληλες δομές, για τη συνέχιση της ολοκλήρωσης ης διαδικασίας υποδοχής και 

ταυτοποίησης (ΦΕΚ Α΄ 169).   

Ο νόμος 4636/2019 θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2020, εκτός από ειδικότερες 

διατάξεις που ορίζεται διαφορετικά η ένταξη ισχύος τους. 

 

4.3 Υπηρεσίες και φορείς προστασίας των μεταναστών στην Ελλάδα 

4.3.1 Γραφείο Ύπατης Αρμοστείας 

Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα λειτουργεί από 

τον Μάρτιο του 1952. Συνεργάζεται με τις κρατικές αρχές, τις Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις και άλλους φορείς με στόχο την διασφάλιση της προστασίας των προσφύγων 

και των αιτούντων άσυλο. Επίσης, προσπαθεί να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί την 

κοινή γνώμη σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα, με σκοπό να δημιουργήσει ένα κλίμα ανοχής 

και σεβασμού στα δικαιώματα των προσφύγων. 

Η δράση της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα είναι κυρίως συμβουλευτική και 

συνδρομής στην εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι ώστε να αναπτυχθεί και να ενδυναμωθεί με 

αποτελεσματικό τρόπο ένα σύστημα προστασίας για τους πρόσφυγες. Ταυτόχρονα, 

συνεργάζεται με την Ελληνική κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις για την παροχή στέγασης και την στήριξη μέσω προπληρωμένων καρτών των 

αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα (Γραφείο Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες στην 

Ελλάδα, 2019). Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος στην Σύμβαση της Γενεύης του 1951 

για το Καθεστώς των Προσφύγων και έχει αναπτύξει το εθνικό της σύστημα ασύλου, το 

οποίο διέπεται από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία. Επομένως, η Ύπατη 

Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες συνεργάζεται με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και παρέχει 
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την συνδρομή της, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση και την λειτουργία του συστήματος 

ασύλου της χώρας (Γραφείο Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, 2019). 

Επίσης, η Ύπατη Αρμοστεία, έχει πρόσβαση στις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε ζώνες διέλευσης αερολιμένων ή λιμένων, όπου κρατούνται 

ή διαμένουν αιτούντες διεθνούς προστασίας και σε πληροφορίες για τις ατομικές αιτήσεις 

διεθνούς προστασίας για την πρόοδο της διαδικασίας και τις αποφάσεις που λαμβάνονται ( 

νόμος 4636/2019, ΦΕΚ Α΄ 169). 

 

4.3.2 Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μια Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο του ασύλου και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων 

των προσφύγων στην Ελλάδα. 

Το ΕΣΠ είναι Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό, περιλαμβάνεται στα 

Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και 

Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ από το 2001 και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ( UNCHR). Επίσης, 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 (Greek Council for Refugees, 2019). 

Το ΕΣΠ υποδέχεται καθημερινά και παρέχει δωρεάν νομικές και κοινωνικές συμβουλές 

και υπηρεσίες σε πρόσφυγες και σε ανθρώπους που προέρχονται που τρίτες χώρες και 

δικαιούνται διεθνή προστασία στην Ελλάδα, ενώ ρίχνει ειδικό βάρος στις πιο ευάλωτες 

περιπτώσεις, όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα θύματα trafficking, κ.α. Βασικός στόχος 

του οργανισμού είναι η προστασία αλλά και η ομαλή τους ένταξη. Οι κυριότεροι πόροι του 

ΕΣΠ προέρχονται από Ευρωπαϊκά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, από την Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από κοινωφελή Ιδρύματα αλλά και από εταιρείες 

ή ιδιώτες (Greek Council for Refugees, 2019). 
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4.3.3 Συνήγορος του Πολίτη 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι Ανεξάρτητη Αρχή κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Ξεκίνησε 

την λειτουργία του στις 1 Οκτωβρίου 1998 και παρέχει υπηρεσίες δωρεάν. Ο Συνήγορος του 

Πολίτη δεν περιορίζεται στη διερεύνηση ατομικών υποθέσεων των αλλοδαπών, αλλά 

δραστηριοποιείται και στη κατεύθυνση της διερεύνησης των διαρθρωτικών προβλημάτων 

του νομικού καθεστώτος μεταναστών, προσφύγων και ομογενών στην Ελλάδα. Εισηγείται 

νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να καταπολεμηθούν φαινόμενα κακοδιοίκησης 

και να προσαρμοσθεί περισσότερο η ισχύουσα νομοθεσία στο Σύνταγμα και τις διεθνείς 

συμβατικές δεσμεύσεις της χώρας (Συνήγορος του Πολίτη-Ανεξάρτητη Αρχή, 2019). Όσον 

αφορά τον τομέα της μετανάστευσης και του προσφυγικού ζητήματος, ο Συνήγορος του 

Πολίτη έχει αναδειχθεί ως ο κατ’ εξοχήν θεσμικός φορέας προστασίας των δικαιωμάτων των 

μεταναστών και των προσφύγων (Συνήγορος του Πολίτη-Ανεξάρτητη Αρχή, 2019). 

Συγκεκριμένα, ο ΣτΠ εξετάζει συχνά αναφορές προσφύγων σχετικών με την άνιση 

μεταχείριση τους από τις δημόσιες υπηρεσίες, παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την 

διαδικασία πολιτογράφησης, και σε ερωτήματα υπηκόων τρίτων χωρών σχετικά με τις 

διαδικασίες απόκτησης αδειών παραμονής (Στεφανουδάκη, 2018:40). 

 

4.3.4 Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών 

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (ΕΦΜ) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2002 και είναι 

ένα δίκτυο μεταναστευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων στην Ελλάδα. Αποστολή του 

Φόρουμ είναι η προώθηση της ένταξης των μεταναστών ενισχύοντας την ατομική και 

συλλογική ευθύνη και συμμετοχή τους μέσω συνεργασίας με τους θεσμούς, τις ΜΚΟ και την 

κοινωνία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δύο βασικοί στόχοι είναι η υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων των μεταναστών και η ισότιμη εργασιακή και κοινωνική ένταξη (Ελληνικό 

Φόρουμ Μεταναστών, 2019). Η δράση του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών διαθέτει 

τέσσερις άξονες για την επίτευξη αυτών των στόχων: α) την προώθηση της αλλαγής του 

ελληνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και των πολιτικών που εφαρμόζονται, β) την 

προώθηση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ μεταναστευτικών 

κοινοτήτων και της ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών, γ) την ενδυνάμωση των μεταναστών 

και των οργανώσεων τους για να προωθούν την ένταξη τους με ατομική και συλλογική 

ευθύνη, δ) την συμβολή στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού (Ελληνικό 

Φόρουμ Μεταναστών, 2019). 
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4.4 Οι Ελληνικές πρωτοβουλίες/μέτρα για τους πρόσφυγες 

Μέσα σε δύο χρόνια (2015-2016), τα ελληνικά νησιά έφτασαν τις 1.200.000 αφίξεις, 

7.000 αφίξεις μέσω χερσαίων συνόρων, 50.000 διασώσεις στην θάλασσα και 765 συλλήψεις 

διακινητών (Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017). 

Μέχρι το τέλος του 2016 παρέμεναν προσωρινά στην Ελλάδα 62.681 πρόσφυγες και 

μετανάστες (Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017). 

Μπροστά στο τεράστιο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που έφτασαν στην Ελλάδα το 

καλοκαίρι του 2015, οι ελληνικές αρχές προσπάθησαν να διαχειριστούν τις πρωτοφανείς 

προσφυγικές ροές με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο και με βασικό στόχο την 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων αυτών που βρίσκονταν στην χώρα. 

Δομές φιλοξενίας 

Οι ελληνικές αρχές δημιούργησαν το συντομότερο δυνατό Δομές Φιλοξενίας 

καταργώντας τους αυτοσχέδιους καταυλισμούς και υλοποιώντας επιχειρήσεις ειρηνικής 

εκκένωσης ακατάλληλων χώρων διαμονής, όπως στην Ειδομένη, οι οποίοι δημιουργήθηκαν 

όταν εφαρμόστηκε αιφνίδια πολιτική κλειστών συνόρων από τις χώρες του ‘Βαλκανικού 

διαδρόμου’ τον Φεβρουάριο του 2016. Εκτός από τις κρατικές Δομές Φιλοξενίας 

λειτουργούν επίσης ποικίλοι χώροι φιλοξενίας-μετεγκατάστασης, διαμερίσματα, ξενοδοχεία  

υπό την αιγίδα της ‘Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς και ΜΚΟ, 

συνολικής δυναμικότητας 72.939 ατόμων (Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017). Σύντομα μεταφέρθηκαν άτομα από πλατείες και 

πάρκα σε οργανωμένες δομές. 

Ασυνόδευτοι Ανήλικοι 

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία αποτελούν το πιο 

ευάλωτο τμήμα των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών. Συγκεκριμένα, σε όλη την 

Ελλάδα λειτουργούν 48 ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων, συνολικά 1.256 θέσεων 

(Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017). Η δημιουργία 

ξενώνων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Επιπλέον, στους ξενώνες που λειτουργούν υπό 

τη γενική εποπτεία του Ελληνικού Κράτους, απασχολούνται κοινωνικοί λειτουργοί και 

προσωπικό φροντίδας και φύλαξης σε 24ωρη βάση, παρέχονται υπηρεσίες νομικής 

εκπροσώπησης, εκπαιδευτικές και ψυχολογικές δραστηριότητες (Υπουργείο Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017).  
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Υγειονομική Φροντίδα 

Πρόγραμμα εμβολιασμού: 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  αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των παιδιών σε 

προγράμματα εκπαίδευσης και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με ΜΚΟ και την στήριξη της 

UNICEF (δωρεά 62.000 εμβολίων) στην βάση των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής 

Εμβολιασμών (Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017).  

Παράλληλα προγράμματα: Ωστόσο, υπάρχουν επιπλέον προγράμματα για την 

υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη των προσφύγων. Σύστημα επιδημιολογίας επιτήρησης 

από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ). Οδηγίες για την 

αντιμετώπιση κρουσμάτων στις Δομές Φιλοξενίας. Ενημερωτικές εκστρατείες. Επίσης, στα 

νησιά του ανατολικού αιγαίου υλοποιείται πρόγραμμα ύψους 3.2 εκ. Ευρώ μέσω του 

Έκτακτου Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος 

υγείας (Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017).  

Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων 

Η Ελλάδα προτάσσει, τη διασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών προσφύγων στο 

δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Το ελληνικό πρόγραμμα έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Στόχοι του 

προγράμματος είναι: 

• Η διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση που συνιστά βασικό ανθρώπινο 

δικαίωμα κάθε παιδιού. 

• Την διασφάλιση ψυχολογικής υποστήριξης και την σταδιακή ένταξη των 

προσφυγόπουλων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ή στο εκπαιδευτικό σύστημα 

άλλης ευρωπαϊκής χώρας σε περίπτωση μετεγκατάστασής τους. 

• Η οργάνωση του προγράμματος εκπαίδευσης ανά ηλικιακές ομάδες: λειτουργία 

νηπιαγωγείων εντός των Δομών Φιλοξενίας, ένταξη των παιδιών 6-12 ετών σε Δομές 

Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων, 

ένταξη των παιδιών 13-15 ετών σε ΔΥΕΠ Δημοσίων Γυμνασίων. 

• Η οργάνωση προγραμμάτων εκμάθησης μητρικών γλωσσών των παιδιών, 

διοργάνωση αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων 
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δημιουργικής απασχόλησης, σε συνεργασία με ΜΚΟ (Υπουργείο Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017). 

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017 λειτουργούσαν περισσότερα από 70 τμήματα δημοτικού 

και γυμνασίου σε 35 σχολικές μονάδες όμορες 11 Δομών Φιλοξενίας (Υπουργείο Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017).Σε εβδομαδιαία βάση και πάντα με 

δεδομένη την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών προσφύγων ανοίγουν ΔΥΕΠ σε όλη την 

Ελλάδα.  

Θέματα ασύλου 

Από τον Ιούνιο του 2016 και μετά η Ελλάδα είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό 

αιτήσεων ασύλου αναλογικά με τον πληθυσμό της μετά την Γερμανία και η τέταρτη στην 

Ευρώπη. Περίπου 51.000 αιτήσεις ασύλου υποβλήθηκαν στην Ελλάδα το 2016 (Υπουργείο 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017). 

Συγκεκριμένα, η εξέταση των αιτημάτων ασύλου γίνεται σε εξατομικευμένη βάση και 

σύμφωνα με το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προβλέπεται η παροχή δωρεάν 

νομικής συνδρομής για την εξέταση των αιτήσεων σε Β΄ βαθμό (πρόσφυγες). Βρίσκονται σε 

λειτουργία 7 Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και 10 Αυτοτελή Κλιμάκια. Μετά την Δήλωση 

ΕΕ-Τουρκίας, διατέθηκαν στην ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, για την υποστήριξη της 

διαδικασίας συνεντεύξεων στα hot spots των νησιών, 52 εμπειρογνώμονες (Υπουργείο 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017). 

Η προκαταγραφή  πραγματοποιήθηκε σε δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα από την 

ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO). Η 

προκαταγραφή αφορούσε όσους επιθυμούσαν να υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας 

στην Ελλάδα, να ενταχθούν στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης ή να επιστρέψουν στις χώρες 

καταγωγής τους. Σε όσους προ-καταγράφηκαν χορηγήθηκε κάρτα αιτούντος ασύλου, 

δίνοντας τους την δυνατότητα να διαμένουν νόμιμα στην χώρα και να έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του 

αιτήματός τους (Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017). 

Συνεργασία με άλλες χώρες 

Η Συνεργασία για την Μετανάστευση με τρίτες χώρες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 

την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των μαζικών προσφυγικών ροών. Στόχος της 

Ελλάδας σε αυτό το σημείο είναι πρωτίστως η συνεργασία με την Τουρκία, την Ιορδανία, το 
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Λίβανο και την Αίγυπτο. Σε επίπεδο ΕΕ έχουν ήδη συνταχθεί συνεργασίες με τον Νίγηρα, τη 

Νιγηρία, την Σενεγάλη, το Μαλί και την Αιθιοπία. Επίσης προβλέπεται επέκταση των 

Συμφώνων συνεργασίας  και σε ασιατικές χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών, 

ενίσχυση της συνεργασίας με την Αίγυπτο για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών, όπως 

επίσης και την συνεργασία με τις χώρες του Μαγκρέμπ, στον τομέα τον επιστροφών. 

Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες Τριμερών Συνεργασιών Ελλάδας και Κύπρου με Ιορδανία, 

Λίβανο και Αίγυπτο περιλαμβάνουν στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων το ζήτημα της 

διαχείρισης των μικτών μεταναστευτικών ροών (Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017). 

Οι Ελληνικές πρωτοβουλίες το 2016 περιλάμβαναν μεταξύ άλλων: 

o 1η Σύνοδο 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, ώστε να 

συνεχιστεί η αποτροπή θανάτων και μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο, την 

καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης με την ίδρυση ισχυρών πλαισίων για 

την επανεισδοχή και τις επιστροφές και την ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή 

της Μεσογείου καθώς και με τις χώρες τις Αφρικής (Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017). 

o Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και την Σταθερότητα-Ρόδος, 8-9 Σεπτεμβρίου 

2016.Προβλέπεται η συνάντηση Υπουργών και Υψηλών Αξιωματούχων για την 

ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης 

περιοχής με έμφαση σε πτυχές της τρέχουσας μεταναστευτικής και προσφυγικής 

κρίσης (Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017). 

o Τετραμερής συνάντηση Αλβανίας, ΠΓΔΜ, Βουλγαρίας και Ελλάδας- Θεσσαλονίκη, 

21-22 Απριλίου 2016. 

o Τριμερής συνάντηση Ιταλίας, Αλβανίας και Ελλάδας- Αθήνα, 14 Απριλίου 2016. 

Συνάντηση σε υπηρεσιακό επίπεδο με στόχο τον καλύτερο συντονισμό για την 

καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, την συνεργασία σχετικά με 

τις επιστροφές μεταναστών στις χώρες προέλευσης, αλλά και την ενίσχυση της 
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Αλβανίας τεχνογνωσίας στον τομέα του ασύλου(Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017). 

 

4.5 Η διαχείριση της προσφυγική κρίσης και η χρηματοδοτική στήριξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα 

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η αντιμετώπιση της 

προσφυγικής κρίσης και η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων την Ελλάδας. Το Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες της 

Ελλάδας για την 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 (European Commission, 2018). 

Για να στηρίξει τις ελληνικές αρχές, τους διεθνείς οργανισμούς και τις ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την διαχείριση της προσφυγικής και ανθρωπιστικής 

κρίσης, η Επιτροπή έχει χορηγήσει από τις αρχές του 2015 πάνω από 816.4 εκατ. ευρώ σε 

βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης έρχεται να προστεθεί στα 

613.5 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη χορηγηθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο των εθνικών 

προγραμμάτων για το 2014-2020, συγκεκριμένα 328,3 εκατ. ευρώ από το ΤΑΜΕ και 285.2 

εκατ. ευρώ από το ΤΕΑ.  Από το 2016 έχουν διατεθεί 643.3 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, σε επείγουσες και εξαιρετικές περιστάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

σκοπό την ταχύτερη και πιο στοχευμένη αντιμετώπιση των σοβαρών κρίσεων (European 

Commission, 2018). Ο μηχανισμός υποστήριξης έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει την παροχή 

βοήθειας στα κράτη μέλη ώστε 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 (European Commission, 2018). 

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης  

Το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 

Σεπτέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης των κρατών μελών για την 

αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2017). Το 

Πρόγραμμα αφορά την μεταφορά ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας (άσυλο και 
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επικουρικής προστασίας) από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιο άλλο. 

Είναι ένας Ευρωπαϊκός μηχανισμός αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης που έχει στόχο 

την πιο δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη. Πρόκειται για την 

διαδικασία με την οποία με την οποία κατόπιν αιτήσεως της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες (UNHCR), 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: «καθεστώς πρόσφυγα» και «καθεστώς επικουρικής προστασίας» 

(Υπουργείο Εσωτερικών, 2015). 

Το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης αφορά υπηκόους χωρών, για τις οποίες το ποσοστό 

χορήγησης διεθνούς προστασίας είναι πάνω από 75% βάσει του ευρωπαϊκού μέσου όρου 

αναγνώρισης όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat και άρα είναι πολύ πιθανόν 

να χρήζουν διεθνούς προστασίας. Επίσης το Πρόγραμμα αφορά τους Σύριους, Ιρακινούς, 

Ερυθραίους, υπηκόους της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και ανιθαγενείς από τις χώρες 

αυτές. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αφορά κυρίως τους Σύριους, και σε βάθος διετίας 

προβλέπεται να μετεγκατασταθούν 66.400 άτομα σε διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η αρχική φάση του προγράμματος θα είναι κατ’ ανάγκη πιλοτική (Υπουργείο 

Εσωτερικών, 2015). 

Για να ενταχθεί κάποιος/α πρόσφυγας στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης θα πρέπει να 

έχει εισέλθει στην Ελλάδα μετά τις 16/9/2015. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 

κατάθεση Αίτησης Ασύλου στην υπηρεσία Ασύλου και η δαχτυλοσκόπηση. Επίσης ειδικές 

κατηγορίες αιτούντων όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτομα με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό 

και προβλήματα υγείας ή άτομα που στο παρελθόν έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου στην 

Ελλάδα έχουν δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης (Υπουργείο 

Εσωτερικών, 2015). 

Επανένωση οικογενειών 

Με τον όρο οικογενειακή επανένωση νοείται η είσοδος και η διαμονή σε Κράτος - Μέλος, 

των μελών της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στο 

συγκεκριμένο κράτος μέλος, προκειμένου να διατηρηθεί η οικογενειακή ενότητα (European 

Union Law, 2003). Για τους μετανάστες, η οικογενειακή επανένωση αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση για να καταστεί δυνατός ο οικογενειακός βίος. Από το 2003 υφίστανται κοινοί 

ευρωπαϊκοί κανόνες στον τομέα της μετανάστευσης που ρυθμίζουν τους όρους άσκησης του 

δικαιώματος σε οικογενειακή επανένωση των υπηκόων τρίτων χωρών σε επίπεδο 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος είναι πολύ σημαντική για τους 

πρόσφυγες που σε πολλές περιπτώσεις διαφεύγοντας από τις χώρες καταγωγής τους 

αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την οικογένειά τους (European Union Law, 2003). 

Η οικογενειακή επανένωση παραμένει ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους 

πολλοί άνθρωποι μετακινούνται προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ΕΕ ισχύουν κοινοί όροι 

για την 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 (λχ. 

ικανοποιητικό κατάλυμα και επαρκεί οικονομικοί πόροι), να συνοδεύονται από τον/την 

σύζυγό τους και τα ανήλικα τέκνα τους (άρθρο 7, παρ.1). Κατά την είσοδο τους στην ΕΕ τα 

μέλη της οικογένειας λαμβάνουν άδεια διαμονής και έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, την 

απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση(άρθρο 14 παρ.1) (European Union Law, 

2003). 

Ωστόσο σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας του Συμβουλίου, το δικαίωμα οικογενειακής 

Επανένωσης κατέχει ο συντηρών που είναι κάτοχος άδειας διαμονής τουλάχιστον ενός έτους 

σε μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει εύλογη προοπτική απόκτησης του 

δικαιώματος μόνιμης διαμονής, εφόσον τα μέλη της οικογένειας του/της είναι υπήκοοι τρίτης 

χώρας, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους. Αντίθετα, η οδηγία αυτή 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 (European Union 

Law, 2003).  

Τέλος, με βάση τις εκτιμήσεις του Συμβουλίου για της Οδηγίες σχετικά με το δικαίωμα 

της οικογενειακής Επανένωσης, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των 

προσφύγων, εξαιτίας των λόγων που τους υποχρέωσαν να εγκαταλείψουν την χώρα τους και 

που τους εμποδίζουν να διεξάγουν εκεί κανονικό οικογενειακό βίο. Γι’ αυτό θα πρέπει να 

προβλεφθούν πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος της οικογενειακής 

επανένωσης (European Union Law, 2003). 

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 
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ώστε να προσφερθεί διαμονή σε μετανάστες που είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα 

εθελούσιας επιστροφής και επανένταξης του Δ.Ο.Μ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης) 

και δεν έχουν χώρο διαμονής μέχρι την επιστροφή τους. Επωφελούμενοι από το πρόγραμμα 

είναι μετανάστες που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως λόγου χάριν οι έγκυες 

γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες με ιατρικές ανάγκες, ηλικιωμένοι 

μετανάστες και ανέστιοι. Το Ανοιχτό Κέντρο παρέχει υπηρεσίες ζωτικής σημασίας σε 

μετανάστες που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και μέχρι την επιστροφή τους 

στην χώρα καταγωγής με αξιοπρέπεια. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με 

συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (International Organization for 

Migration, 2019). 

 

Πρόγραμμα «Προστασία Παιδιών στο πλαίσιο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης 

στην Ευρώπη. 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος, o Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 

σε συνεργασία με τους Διεθνείς οργανισμούς UNHCR, UNICEF και την οργάνωση «Save 

the Child» υλοποιούν ένα κοινό σχέδιο δράσης κατά της παιδικής κακοποίησης και υπέρ της 

προώθησης του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των παιδιών προσφύγων και 

μεταναστών αιτούντων άσυλο σε όλα τα σημεία της διαδρομής τους από την είσοδο τους 

στην Ευρώπη έως τον τελικό προορισμό τους. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση 

των ήδη υπαρχουσών δομών και δράσεων για την προστασία των παιδιών που φτάνουν είτε 

στην Ελλάδα μέσω των θαλάσσιων συνόρων, είτε σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η υλοποίηση του Προγράμματος στη Ελλάδα και την Ευρώπη αποσκοπεί στην 

εναρμόνιση των διαδικασιών για την προστασία των δικαιωμάτων των ανήλικων προσφύγων 

και μεταναστών αιτούντων άσυλο σε εθνικό επίπεδο υπό το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό πλαίσιο 

(International Organization for Migration, 2019).  

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την  Γενική Διεύθυνση DG JUSTICE της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι βασικοί επωφελούμενοι από αυτό είναι οι ανήλικοι που 

βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, ασυνόδευτοι ανήλικοι, ανήλικοι σε κίνδυνο και οι 

ανήλικοι εν δυνάμει θύματα εμπορίας ανθρώπων (International Organization for Migration, 

2019). 
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Σύμφωνα με ανακοίνωση της UNICEF τον Αύγουστο του 2019, ο αριθμός των 

ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν σε κέντρα υποδοχής στα 

ελληνικά νησιά και στις εγκαταστάσεις σε όλη την χώρα, ξεπερνά πλέον τα 1.100- ο 

μεγαλύτερος αριθμό από τις αρχές του 2016 (UNICEF, 2019). 

Πρόγραμμα στήριξης έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση (ESTIA) 

Τον Ιούλιο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα σειρά έργων στήριξης 

έκτακτης ανάγκης αξίας 209 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει τους πρόσφυγες στην Ελλάδα 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017). Στο πλαίσιο αυτό εγκαινιάστηκε το Πρόγραμμα ESTIA, μέσω 

του οποίου παρέχεται βοήθεια στους πρόσφυγες και στις οικογένειες τους για την ενοικίαση 

καταλυμάτων στις αστικές περιοχές, καθώς και χρηματική βοήθεια. 

Το 2017 ο προϋπολογισμός του προγράμματος ESTIA ανερχόταν σε 151 εκατ. ευρώ και 

περιλάμβανε:  

o 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 ενοικιάστηκαν καταλύματα σε μεγάλη κλίμακα για την 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων μέσω της παροχής 22.000 

θέσεων στέγασης σε αστικές περιοχές. Το μεγαλύτερο μέρος των διαμερισμάτων 

ενοικιάστηκαν σε πόλεις και κωμοπόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

o Χρηματική βοήθεια προς τους πρόσφυγες για τη κάλυψη των βασικών τους αναγκών. 

Στο πλαίσιο ενός δεύτερου έργου αξίας 57,6 εκατ. ευρώ δημιουργήθηκε ένα βασικό 

δίχτυ κοινωνικής προστασίας για όλους τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες 

στην Ελλάδα, καθώς τους χορηγήθηκαν προκαθορισμένα μηνιαία χρηματικά ποσά 

μέσω ειδικής κάρτας. Χρησιμοποιώντας αυτήν την κάρτα, οι πρόσφυγες μπορούν να 

προμηθευτούν τρόφιμα, φάρμακα και να μετακινούνται με τα μέσα συγκοινωνίας 

καλύπτοντας τις βασικές τους ανάγκες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017).   

Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης διατέθηκε σε ανθρωπιστικές ΜΚΟ για την 

συμπλήρωση υφιστάμενων έργων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση πιεστικών 

ανθρωπιστικών αναγκών στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η στέγαση, η 

πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η βελτίωση των 

συνθηκών υγιεινής, καθώς και η εκπαίδευση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017). 
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Επιπλέον, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της UNHCR, έως την 15η Οκτωβρίου 

2019, 25.477 θέσεις στέγασης έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα για  πρόσφυγες και 

αιτούντες άσυλο από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και την Στέγαση (ESTIA) 

(UNHCR, 2019). 

 

4.6 Ο αντίκτυπος και οι επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης και των προσφυγικών 

ροών σε εθνικό επίπεδο 

Στην αρχή της προσφυγικής κρίσης η Ελλάδα θεωρήθηκε χώρα διέλευσης και το 

εκτιμώμενο κόστος των δημοσίων δαπανών για την διαχείριση της προσφυγικής εισροής 

ήταν 0,3% του ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή περίπου 675 εκατομμύρια δολάρια (Pappas and 

Papatheodorou, 2017). Το 35,7% αυτού του ποσού δαπανήθηκε στα Κέντρα Φιλοξενίας των 

προσφύγων, το 26,3% σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, το 20,6% στα Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το 6,5% σε άσυλο και μετεγκατάσταση τους και το 2,8% στις 

επιστροφές στην χώρα τους (iefimerida, 2018). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και χρήματα 

που δαπανήθηκαν για την επιτήρηση των χερσαίων και των θαλάσσιων συνόρων 

προκειμένου να αποτραπεί η άφιξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Παρόλα αυτά ακόμη 

και μετά την απόφαση του Μαρτίου του 2016 για το κλείσιμο της βαλκανικής διαδρομής με 

σκοπό τον περιορισμό των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, πολλοί από τους 

εκτοπισμένους έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα το κόστος εξυπηρέτησης 

των αναγκών τους να έχει αυξηθεί σημαντικά (Pappas and Papatheodorou, 2017:33). 

Η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα οδήγησε σε πολύπλοκες καταστάσεις και προκάλεσε 

προκλήσεις σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου και του τουρισμού. Οι τουριστικές 

εισροές το 2016 αναμένονταν να είναι σημαντικά λιγότερες σε πολλά νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου (όπως Λέσβος, Χίος), λόγω της απεικόνισης της κατάστασης ιδιαίτερα στους 

τουρίστες της θερινής περιόδου ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας προβλεπόταν σημαντική 

αύξηση των επισκεπτών (Angelopoulou and Roeder, 2016). Η διέλευση μεγάλων αριθμών 

μεταναστών και προσφύγων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχει ως αποτέλεσμα πολλοί 

ελληνικοί φορείς παροχής υπηρεσιών τουρισμού σε αυτές τις περιοχές, να έχουν αναλάβει σε 

μεγάλο βαθμό τον χειρισμό της προσφυγικής κρίσης (Pappas and Papatheodorou, 2017:34). 

Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε στα 

νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο και Κω, διαπιστώθηκε μια αρνητική επιρροή του προσφυγικού-
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μεταναστευτικού ζητήματος στα λειτουργικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν στην έρευνα. Συγκεκριμένα, κατά  μέσο όρο το 2015, σε σύγκριση με το 2014, 

οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία των νησιών μειώθηκαν κατά 18,75%, ο αριθμός των 

επισκεπτών μειώθηκε σε ποσοστό 22,79%, οι τιμές παρουσίασαν πτώση σε ποσοστό 12,45% 

και η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε σχεδόν κατά μία ημέρα. Αντίστοιχα, ιδιαίτερα 

αρνητικές και ανησυχητικές καταγράφηκαν οι προβλέψεις για την διετία 2016 και 2017, με 

πτώση της διανυκτέρευσης σε ποσοστό 40,63%, και μείωση στον αριθμό των επισκεπτών σε 

ποσοστό 42,58%. Αξίζει να σημειωθεί πως οι επιπτώσεις δεν ήταν ίδιες σε όλα τα νησιά της 

έρευνας, αλλά διέφεραν ανάλογα με τις προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές, την τουριστική 

δυναμική του νησιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά της τουριστικής του ανάπτυξης. Παρ’ όλα 

αυτά, εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών που δέχτηκε 

το νησί της Λέσβου, οι επιπτώσεις ήταν δυσμενέστερες για τις επιχειρήσεις του νησιού 

συγκριτικά με αυτές των υπολοίπων νησιών (Ivanov and Stavrinoudis, 2016). 

Ενδιαφέρον επίσης αποτελεί μια μελέτη που δημοσίευσε το 2018 το Πανεπιστήμιο του 

Κέμπριτζ, η οποία εξέταζε τον αντίκτυπο της προσφυγικής κρίσης στην στάση των 

Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τις μουσουλμανικές 

μειονότητες και τις προτιμήσεις τους όσον αφορά τις πολιτικές ασύλου, μετανάστευσης και 

ένταξης καθώς και την πολιτική τους δέσμευση στην θέσπιση πολιτικών που αφορούν τους 

πρόσφυγες. Όσον αφορά την ελληνική περίπτωση, πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα κυρίως 

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με σκοπό να εξεταστούν οι επιπτώσεις της προσφυγικής 

κρίσης στις στάσεις, τις πολιτικές προτιμήσεις και την πολιτική δέσμευση των ντόπιων. Αυτό 

που διαπιστώθηκε ήταν ότι, οι κάτοικοι των νησιών που αντιμετωπίζουν μεγάλες και 

ξαφνικές εισροές προσφύγων γίνονται πιο εχθρικοί προς τους αιτούντες άσυλο, τους 

μετανάστες και του μουσουλμάνους και είναι πιθανό να υποστηρίξουν πιο περιοριστικές 

πολιτικές ασύλου συγκριτικά με τους κατοίκους άλλων νησιών που λαμβάνουν λιγότερους ή 

καθόλου αιτούντες άσυλο. Επομένως διαπιστώνεται πως η εχθρικότητα αυξάνεται ανάλογα 

με τον αριθμό των αφίξεων. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζονται περαιτέρω από 

συμπληρωματικές αναλύσεις εντός των νησιών, όπου το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής 

αντίδρασης κατά της άφιξης των προσφύγων επικεντρώνεται χωρικά (D. Hangartner, et al., 

2018:446,453). 

Από την άλλη πλευρά, περνώντας σε επίπεδο πολιτικό και λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάδυση των ακροδεξιών κομμάτων σε πολλές χώρες της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης 

και της Ελλάδα, προκύπτουν δύο ερωτήματα σύμφωνα με μελέτη του Chrisovaladi Vasilaki, 
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α) εάν η παρουσία των μαζικών μεταναστευτικών ροών μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές 

προτιμήσεις των πολιτών και β) εάν η αύξηση των ακροδεξιών ψήφων αντικατοπτρίζουν 

αντί-μεταναστευτικά συναισθήματα. Η απάντηση στα δύο αυτά ερωτήματα προέκυψε από τις 

δύο εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 

2015, την στιγμή που τεράστια κύματα προσφύγων έφταναν μαζικά στην χώρα και 

ειδικότερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στις εκλογές του Ιανουαρίου, δεδομένου ότι 

πραγματοποιήθηκαν πριν από την μεγάλη εισροή προσφυγικών ροών στην χώρα, δεν 

παρατηρήθηκε κάποια σημαντική αλλαγή στις ψήφους υπέρ της Χρυσής Αυγής συγκριτικά 

με τις εκλογές του 2012 (Vasilakis, 2017:28). Αντίθετα, η Ελλάδα από τον Απρίλιο του 2015 

έως τον Σεπτέμβριο του 2015 έλαβε περίπου 400.000 νέους αιτούντες άσυλο (UNHCR, 

2016), το οποίο μεταφράζεται σε περισσότερους από 2,8 πρόσφυγες ανά κάτοικο της 

Ελλάδας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως σε περιοχές 

που γνώρισαν ξαφνική και τεράστια αύξηση προσφυγικών ροών η υποστήριξη υπέρ του 

ακροδεξιού κόμματος αυξήθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, περίπου 40% κατά μέσο όρο, 

με αποτέλεσμα  εκείνη την χρονική περίοδο να αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην 

Ελληνικά Βουλή (Dinas, et al, 2018:246). 

Τέλος, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat και την ανασκόπηση που πραγματοποίησε η 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα 

Επείγουσας Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Βέρνης, το Οικονομικό 

Κολλέγιο Περρώτης και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το 2015, το 35,7% του πληθυσμού κινδύνευε από φτώχια ή 

κοινωνικό αποκλεισμό. Οι συνολικές δαπάνες για την υγεία στην χώρα μειώθηκαν από 22,49 

δις. Ευρώ το 2009 σε 14,73δις.ευρώ το 2015, ενώ οι μέσες κατά κεφαλήν δαπάνες για την 

υγειονομική περίθαλψη μειώθηκαν από 2.024 ευρώ το 2009, σε 1.362 ευρώ το 2015, 

καταγράφοντας συνολική μείωση σχεδόν 33%. Στην πραγματικότητα, η κρίση οδήγησε σε 

ελλείψεις σε βασικό εξοπλισμό και ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας, τόσο για τον εγγενή 

πληθυσμό, όσο και για τους πρόσφυγες (Kotsiou, et al., 2018).  

 

4.7 Συμπερασματικές επισημάνσεις 

Επομένως, βλέπουμε πως οι συγκρούσεις που συμβαίνουν στα κράτη της Μέσης 

Ανατολής, έχουν τοποθετήσει τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα, μαζί με άλλα κράτη μέλη της 

Ένωσης, στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για θέματα ασύλου και άμεσης διαχείρισης 
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της μετανάστευσης. Συγκεκριμένα το 2015, η Ελλάδα και κυρίως τα νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου, δέχθηκαν ένα τεράστιο αριθμό μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, τα οποία 

η χώρα κλήθηκε να αντιμετωπίσει την ίδια στιγμή που αντιμετώπιζε σημαντικά οικονομικά 

και κοινωνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται απροετοίμαστη μπροστά στην 

διαχείριση και την επίλυση της κατάστασης. Από νομοθετικής άποψης και διατάξεων 

φαίνεται πως η Ελλάδα από το 2011 και μετά έχει προχωρήσει σε σημαντικές αναθεωρήσεις 

διατάξεων και μέτρων για μια αποτελεσματικότερη διαχείριση των εισόδων, των παραμονών 

και των κοινωνικών εντάξεων των μεταναστών. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην διαχείριση του 

φαινομένου όπως και στην παροχή βοήθειας προς τις ελληνικές αρχές, έχουν διαδραματίσει 

διεθνείς οργανισμοί (όπως UNHCR), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, η χρηματοδοτική 

στήριξη της ΕΕ μέσω του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, του Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας και μέσω προγραμμάτων στήριξης και προστασίας. Τέλος, μέσα από 

μελέτες και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τις επιπτώσεις της προσφυγικής 

κρίσης σε εθνικό επίπεδο, έχει παρατηρηθεί πως πράγματι η κρίση το πρώτο διάστημα 

κυρίως λόγω των μεγάλων και ξαφνικών ροών, είχε εν μέρη ως συνέπεια την επιβάρυνση της 

ελληνικής οικονομίας, την αδυναμία εκπλήρωσης των αναγκών υγείας καθώς και την 

δημιουργία (περιορισμένου) αντί-μεταναστευτικού αισθήματος η οποία ενίσχυσε την 

ανάδυση ακροδεξιών κομμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Η Ιταλία αποτελεί την δεύτερη σημαντική περίπτωση ανάλυσης της προσφυγικής κρίσης 

του 2015. Κατέχοντας μια θέση καθοριστικής γεωγραφικής σημασίας στην Μεσόγειο, ανήκει 

σε εκείνες τις χώρες της Ευρώπης που επηρεάζονται άμεσα από τα μεταναστευτικά ρεύματα, 

συμμετέχοντας παράλληλα σε μεγάλο βαθμό στις ναυτικές επιχειρήσεις έρευνας και 

διάσωσης. Μετά την Ελλάδα λοιπόν, η Ιταλία είναι η βασική «χώρα πρώτων αφίξεων» για 

τους πρόσφυγες που φτάνουν στην Ευρώπη μέσω της θάλασσας. Από το ένα εκατομμύριο 

πρόσφυγες που διέσχισαν τη Μεσόγειο το 2015, 154.000 έφτασαν στην Ιταλία, με 

αποτέλεσμα οι αιτήσεις ασύλου να αυξηθούν κατά 31% ετησίως (Gattinara, 2017:319).   

Η παράτυπη μετανάστευση μέσω της θάλασσας δεν αποτελεί καινούριο φαινόμενο για 

την Ιταλία. Η διαδρομή μεταξύ της Βόρειας Αφρικής και της Σικελίας έχει μακρά ιστορία, 

ξεκινώντας από ως μέσο παροχής εποχιακών εργαζομένων στην γεωργία  της Σικελίας στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990. Μέχρι το 2014, οι εισροές στην Ιταλία ήταν πιο υψηλές από 

εκείνες στην Ελλάδα. Εκείνη την περίοδο, σημειώθηκαν 170.100 θαλάσσιες αφίξεις έναντι 

των 41.038 στην Ελλάδα. Το 2015, σημειώθηκαν 153.842 θαλάσσιες αφίξεις στην Ιταλία, το 

2016 αυξήθηκαν στις 181.436 ενώ από το 2017 έχει σημειώθηκε σημαντική μείωση των 

αφίξεων στις 119,368 φτάνοντας στις 23,370 το 2018 (Angelo, 2018: 2214-2215). Επίσης,  

σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ο αριθμός 

των αιτήσεων ασύλου που έλαβε η χώρα το 2014 (περίπου 65.000) ήταν περισσότερο από 

διπλάσιος από το 2013 (περίπου 28.000) και τετραπλάσιος από το 2012(17.350) (UNHCR, 

2015:82). Οι ροές προς την Ιταλία είναι ποικίλες και κυριαρχούνται κυρίως από χώρες της 

υποσαχάριας Αφρικής (όπως η Νιγηρία 20,7%) και το Κέρας της Αφρικής (όπως η Ερυθραία 

11,4%) (Angelo, 2018:2215). 

Το έτος 2019, έφτασαν στην Ιταλία 11,083 πρόσφυγες και μετανάστες μέσω της 

θάλασσας, από τους οποίους 7,120 βρίσκονται στην Σικελία, 891 στην Σαρδηνία, 1,412 στην 

Απουλία και 1,513 στην Καλαβρία (UNHCR, 2019). Την περίοδο μεταξύ 2018-2019, οι 

προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στην Ιταλία μειώθηκαν κατά 64%. Επιπλέον, την ίδια 

περίοδο παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των αιτήσεων ασύλου 43,880 σε  25,584 αιτήσεις 

(UNCHR, 2019:1). 
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Το πρώτο Ιταλικό κέντρο υποδοχής (hotspot) άνοιξε στο νησί Λαμπεντούζα (Lampedusa) 

στις 21 Σεπτεμβρίου του 2015, ακολούθησε η δημιουργία άλλου ‘hotspot’ στην πόλη 

Τράπανι (Trapani) στις 20 Δεκεμβρίου και έπειτα στην πόλη Pozzallo στις 19 Ιανουαρίου 

του 2016. Έχουν υπάρξει πολλές συζητήσεις για δημιουργία νέων σημείων υποδοχής 

προσφύγων και μεταναστών σε άλλες τοποθεσίες όπως στη πόλη Παλέρμο, χωρίς κάποια 

εξέλιξη λόγω υλικοτεχνικών προβλημάτων, έλλειψης κατάλληλων δομών ακόμα και πιέσεων 

από την κοινή γνώμη (Angelo, 2018:2220). 

 

5.2 Η μεταναστευτική πολιτική της Ιταλίας 

5.2.1 Το νομοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, την παραμονή και την ένταξη των 

μεταναστών και των προσφύγων  

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ΄70 η Ιταλία δεν αποτελούσε χώρα μετανάστευσης. Οι 

πρώτοι μετανάστες ήταν οι φοιτητές και πολιτικοί που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την 

δικτατορία και τις διώξεις στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την 

Ασία. Τα πρώτα οικονομικά μεταναστευτικά ρεύματα έγιναν αντιληπτά στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 (Ambrosini, 2001). 

Η  πρώτη Πράξη που προσπάθησε να ρυθμίσει την εξέλιξη των μεταναστευτικών ροών 

ήταν το Καταστατικό υπ’ αριθμόν 943 τον Σεπτέμβριο του 1986. Ο νόμος αυτός θεωρούσε 

τους μετανάστες ως εργαζόμενους και αποσκοπούσε στην προστασία των Ιταλών από το 

ενδεχόμενο «αθέμιτου» ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας (Colombo and Sciortino, 2004). 

Οι άδειες εισόδου και εργασίας θα εκδίδονταν μόνο στην περίπτωση που διαπιστωνόταν πως 

δεν υπήρχαν αρκετοί Ιταλοί εργαζόμενοι για να καλύψουν τις θέσεις εργασίας. Ο νόμος 

εισήγαγε επίσης την πρώτη νομιμοποίηση των μεταναστών που διαμένουν παράνομα στην 

Ιταλία και χορήγησε βασικά αστικά και κοινωνικά δικαιώματα σε αλλοδαπούς εργαζόμενους 

με νομικό καθεστώς, καθιερώνοντας ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τη 

στέγαση και την παιδεία (Zincone, 2009).  

Λίγα χρόνια αργότερα το Φεβρουάριο του 1990, η συνολική ανεπάρκεια της πρώτης 

Πράξης αποδείχθηκε σαφώς με την θέσπιση ενός δεύτερου Νόμου περί Μετανάστευσης, ο 

Κανονισμός υπ’ αριθμό 39, υπό την πίεση δραματικών γεγονότων που ώθησαν τη 

μετανάστευση στο προσκήνιο της πολιτικής ατζέντας. Μέσω της Πράξη χορηγήθηκε ειδικός 

προϋπολογισμός για την κατασκευή «κέντρων αρχικής υποδοχής», τα οποία θα 

χρησιμοποιούνταν ως προσωρινά καταλύματα για τους μετανάστες που διέμεναν νόμιμα 
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στην Ιταλία. Ωστόσο, το 1995 λόγω των προσφυγικών ροών από την Αλβανία, την πρώην 

Γιουγκοσλαβία και τη Σομαλία, εγκρίθηκε νέα νομιμοποίηση η οποία επισυνάπτεται στο 

νομοθετικό διάταγμα με αριθμό 489. Η νέα νομιμοποίηση επέτρεψε την διαχείριση 248.501 

παράνομων μεταναστών. Το διάταγμα αυτό, που ονομάστηκε  Dini Decree εισήγαγε 

αυστηρότερα μέτρα κατά της λαθρομετανάστευσης και της εμπορίας μεταναστών καθώς και 

καινοτόμες διατάξεις σχετικά με την μεταχείριση των παράτυπων μεταναστών. 

Συγκεκριμένα, τους επετράπη να επωφεληθούν από την βασική υγειονομική περίθαλψη όχι 

μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης άλλα και σε περίπτωση σοβαρών ασθενειών και 

ατυχημάτων. Επιπλέον, επετράπη στα παιδιά παράτυπων μεταναστών να εγγραφούν στα 

κρατικά σχολεία.  

Ο πρώτος συστηματικός Ιταλικός νόμος περί μετανάστευσης, γνωστός ως Turco-

Napolitano, ψηφίστηκε το 1998. Ο νέος νόμος βασίστηκε σε τέσσερις  πυλώνες: 1) την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης εισόδου, 2) την ρύθμιση των νέων 

αλλοδαπών εργαζομένων, 3) την προώθηση της ένταξης των μεταναστών που διαθέτουν 

έγκυρη άδεια διαμονής και 4) τη χορήγηση βασικών ατομικών δικαιωμάτων στους 

παράτυπους μετανάστες. (Zincone and Caponio, 2005:2,3,4).  

Ο νόμος, ενώ περιλάμβανε ορισμένες προοδευτικές διατάξεις - το δικαίωμα στην υγεία 

και την εκπαίδευση για όλους τους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών 

χωρίς έγγραφα και την δυνατότητα εισόδου μέσω προγραμμάτων - περιείχε επίσης μια σειρά 

κατασταλτικών μέτρων - ειδικά όσον αφορά τις απελάσεις. Ο νόμος Turco-Napolitano, 

θέσπισε νόμιμους διαύλους εισόδου για τους εργαζόμενους μετανάστες και για όσους 

αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Μια άλλη σημαντική καινοτομία του νόμου αυτού ή το 

«καθεστώς χορηγίας», το οποίο επέτρεπε σε όποιον διέμενε νόμιμα στην Ιταλία να 

προσκαλέσει κάποιον στην χώρα για εργασία ή για αναζήτηση εργασίας (L. Schuster, 

2005:760,765). 

Ο νόμος Turco-Napolitano μεταρρυθμίστηκε εν μέρει το 2002 και αντικαταστάθηκε από 

τον νέο νόμο Bossi-Fini, ο οποίος εγκρίθηκε από τον νέο κεντροδεξιό συνασπισμό και 

τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο το 2002. Ο νόμος αυτός ανέτρεψε μερικά από τα μέτρα του 

προηγούμενου νόμου και ενίσχυσε τα περιοριστικά μέτρα - αυξάνοντας τις απελάσεις, 

διπλασιάζοντας το χρονικό διάστημα κράτησης των αλλοδαπών και συνδυάζοντας την άδεια 

παραμονής με την εργασία (L. Schuster, 2005:760-761). Συγκεκριμένα, ο νόμος Bossi-Fini 

διαθέτει δύο βασικούς σκοπούς: 1) να συνδέσει τη χορήγηση νέων αδειών διαμονής με τις 
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απαιτήσεις απασχόλησης, ευνοώντας τις προσωρινές θέσεις εργασίας  και 2) να 

καταπολεμήσει την παράνομη είσοδο. Ο πρώτος σκοπός δηλώνει την κατάργηση του 

«καθεστώτος χορηγίας εργασίας» και την μείωση της περιόδου ισχύος των αδειών διαμονής. 

Όσον αφορά τον δεύτερο σκοπό, ο νόμος εισήγαγε ορισμένα ιδιαίτερα κατασταλτικά μέτρα, 

όπως την υποχρεωτική φυλάκιση αλλοδαπών που δεν συμμορφώνονται με την εντολή 

εγκατάλειψης της χώρας, εφόσον βρεθούν χωρίς άδεια παραμονής (Zincone and Caponio, 

2005:5) 

Το 2017, η Κυβέρνηση της Ιταλίας, εξέδωσε νέο διάταγμα σχετικό με την ασφάλεια και 

την μετανάστευση. Το διάταγμα αυτό (46/2017) αναπτύσσει «επείγοντα μέτρα» σχετικά με 

την διεθνή προστασία και την παράνομη μετανάστευση. Επίσης, παρέχει μεταρρυθμίσεις 

στις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες αναφορικά με τη διεθνή προστασία - ένα από τα 

επικριθέντα μέτρα ήταν η κατάργηση του δεύτερου βαθμού εξέτασης των αιτημάτων 

διεθνούς προστασίας (Reggiardo, 2019:468-469). 

Μετά από σχεδόν τρεις μήνες ανεπιτυχών διαπραγματεύσεων και προσπαθειών, 

δημιουργήθηκε η κυβέρνηση συνασπισμού Κινήματος 5 Αστέρων και Λέγκας του Βορρά, τη 

1η Ιουνίου 2018. Η συμφωνία μεταξύ των κομμάτων μετατράπηκε σε «Σύμβαση για 

κυβερνητική αλλαγή» η οποία ορίστηκε από τους ηγέτες των δύο κομμάτων Λουίτζι Ντι 

Μάιο και Ματέο Σαλβίνι (Pasini and Regalia, 2018:68). Το μεταναστευτικό ζήτημα 

αναφέρεται στη Σύμβαση με τον τίτλο «Μετανάστευση: επαναπατρισμός και διακοπή της 

επιχείρησης». Ωστόσο, ο τίτλος δείχνει, σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης τουλάχιστον, 

πως η σύμβαση συμβαδίζει περισσότερο με τη θέση της Λέγκας από αυτή του Μ5S (Pasini 

and Regalia, 2018: 68).  

Στη Σύμβαση αναφέρεται πως «το ζήτημα της μετανάστευσης δεν είναι βιώσιμο για την 

Ιταλία, δεδομένου του κόστους και των συναφών δραστηριοτήτων που τροφοδοτούνται από 

εθνικούς δημόσιους πόρους, οι οποίοι συχνά διαχειρίζονται με ελάχιστη διαφάνεια και είναι 

επιρρεπείς στη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, για 

την επίλυση του ζητήματος, το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το σύστημα Σένγκεν, η 

Ιταλία πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις σχετικά με 

τις πολιτικές ασύλου και μετανάστευσης για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και την 

αναθεώρηση των Κανονισμών του Δουβλίνου (Contratto per il Governo del Cambiamento, 

2018). Ο απώτερος στόχος είναι η ισότιμη ευθύνη που πρέπει να υιοθετηθεί από τη Συνθήκη 

για τη Λειτουργία της ΕΕ με την υποχρεωτική μετακίνηση των αιτούντων άσυλο σε όλα τα 
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κράτη μέλη της ΕΕ (Contratto per il Governo del Cambiamento, 2018). Επιπλέον, στη 

Σύμβαση αναφέρεται ότι «η αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας πρέπει να 

πραγματοποιείται στις χώρες προέλευσης ή διέλευση, υπό τη στήριξη των Ευρωπαϊκών 

οργανισμών, σε δομές που εγγυώνται την πλήρη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση ζητά να θεωρηθεί επείγουσα η εφαρμογή «διμερών 

συμφωνιών μεταξύ της Ιταλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες για την 

αποσαφήνιση και την επιτάχυνση των διαδικασιών επαναπατρισμού» (Contratto per il 

Governo del Cambiamento, 2018). Για τον λόγο αυτό, συνιστά την δημιουργία κέντρων 

προσωρινής κράτησης και επαναπατρισμού, όπου οι παράνομοι μετανάστες να μπορούν να 

κρατούνται για μέγιστο διάστημα 18 μηνών μέχρι να πραγματοποιηθεί η διαδικασία 

επαναπατρισμού τους. Επιπλέον, γίνονται προτάσεις σχετικά με την ασφάλεια και τη 

δημόσια τάξη, όπως «η άμεση απομάκρυνση από τη χώρα των αιτούντων άσυλο που 

διαπράττουν συγκεκριμένα εγκλήματα»,  «την διάλυση των εγκληματικών οργανώσεων αλλά 

και των οργανώσεων που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων», «το άμεσο κλείσιμο όλων 

των ριζοσπαστικών Ισλαμικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων τζαμιών και τόπων 

λατρείας οποιασδήποτε ονομασίας που κρίνεται παράνομη» (Contratto per il Governo del 

Cambiamento, 2018). 

Το Σεπτέμβριο του 2018, το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε ομόφωνα το λεγόμενο 

«Διάταγμα Σαλβίνι» (Salvini Degree), το οποίο αναφέρεται στην μετανάστευση και την 

ασφάλεια. Το Διάταγμα αυτό (113/2018), εξετάζει τρία ζητήματα: την μεταρρύθμιση του 

δικαιώματος ασύλου και της ιθαγένειας, τη δημόσια ασφάλεια και την πρόληψη-

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Συγκεκριμένα, το πρώτο άρθρο του 

διατάγματος περιέχει νέα μέτρα σχετικά με το πολιτικό άσυλο και ανακαλεί την παροχή 

προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους. Επίσης, διπλασιάζεται (από 90 σε 180 ημέρες) η 

διάρκεια παραμονής των αλλοδαπών στα κέντρα κράτησης και επαναπατρισμού. Το 

διάταγμα ορίζει επίσης ότι οι αιτούντες άσυλο μπορούν να κρατούνται για μέγιστο χρονικό 

διάστημα 30 ημερών στα κέντρα υποδοχής (hotspots) για την ταυτοποίηση τους. Επιπλέον, 

χορηγούνται περισσότερα κονδύλια για τις διαδικασίες επαναπατρισμού (Pasini and Regalia, 

2019:69-70). Επιπροσθέτως, όσον αφορά το σύστημα υποδοχής, προβλέπεται ότι στο μέλλον 

το Σύστημα Προστασίας για τους Αιτούντες Άσυλο και τους Πρόσφυγες, θα μπορεί να 

φιλοξενεί μόνο εκείνους που διαθέτουν το καθεστώς του πρόσφυγα συμπεριλαμβανομένων 

των ασυνόδευτων ανηλίκων (Codini, 2018:29). Τέλος, περιορίζεται η δωρεάν νομική 

βοήθεια για τους μετανάστες που ζητούν διεθνή προστασία (Reggiardo, 2019:468-469). 
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Το νομοθετικό διάταγμα έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη και την 

καταπολέμηση της παράτυπη μετανάστευσης (53/2019), αποτελεί το πιο πρόσφατο διάταγμα 

της Ιταλικής Κυβέρνησης σχετικά με θέματα μετανάστευσης. Ο νόμος αυτός, περιέχει 

συγκεκριμένους κανόνες για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, παρέχοντας 

κυρώσεις για τα πλοία διάσωσης που εισέρχονται στην ιταλική θάλασσα.(European 

Commission, 2019:4). Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου, τα Υπουργεία 

Εσωτερικών, Άμυνας και Μεταφορών θα είναι πλέον σε θέση από κοινού να περιορίσουν ή 

να απαγορεύσουν την είσοδο, τη μεταφορά ή την αποβίβαση πλοίων στα χωρικά ύδατα, 

εκτός των στρατιωτικών ή κυβερνητικών μη εμπορικών πλοίων, για λόγους ασφάλειας και 

στην περίπτωση διάπραξης του εγκλήματος βοήθειας και πρόληψης της παράτυπης 

μετανάστευσης. Οι παραβιάσεις αυτής της διάταξης τιμωρούνται με διοικητικά πρόστιμα 

μεταξύ 150.000 και 1 εκατομμυρίου ευρώ, συν των υφιστάμενων ποινικών κυρώσεων για 

την βοήθεια και την ενθάρρυνση της παράτυπης μετανάστευσης. Στην περίπτωση 

επανάληψης της παράβασης θα πραγματοποιηθεί κατάσχεση των πλοίων από τις αρχές 

(Civic Space Watch, 2019). 

 

5.2.2 Οι πολιτικές διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών 

Το πρώτο πλήρες ανεπτυγμένο εθνικό πλαίσιο για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και 

των προσφύγων ξεκίνησε το 2000, με την ίδρυση του «Εθνικού Προγράμματος Ασύλου» ή 

PAN (Programma Nazionale Asilo). Το ιδρυτικό έγγραφο του ΡΑΝ ήταν μια συμφωνία 

μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της UNHCR και των Τοπικών Αρχών της Ιταλικής 

Ένωσης (ANCI). Δύο χρόνια αργότερα, καθιερώθηκε το «Σύστημα για την προστασία των 

αιτούντων άσυλο και των προσφύγων» ή SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati). Αυτό το εθνικό πρόγραμμα περιλάμβανε κέντρα υποδοχής και φιλοξενία 

με υπηρεσίες διαμονής, ένταξης, νομικές συμβουλές και υπηρεσίες κοινωνικής βοήθειας. 

Ένα κέντρο SPRAP απαιτεί χρόνο για να δημιουργηθεί, είναι οργανωτικά περίπλοκο, απαιτεί 

υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό και υπόκειται σε τακτική παρακολούθηση από ένα κεντρικό 

γραφείο. Για τους λόγους αυτούς, οι ιταλικές αρχές δημιούργησαν ένα παράλληλο σύστημα 

«έκτακτων κέντρων υποδοχής» ή CAS (Centri Accoglienza Straordinaria). Στη πράξη, το 

δίκτυο CAS φιλοξενεί την πλειοψηφία όσων αναγνωρίζονται ως αιτούντες άσυλο και 

πρόσφυγες. Στα τέλη του 2016 το CAS φιλοξένησε 4.488 μετανάστες έναντι 4.065 που 

φιλοξένησε το δίκτυο SPRAR (Angelo, 2018:2217-2218). 
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Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου 

Το 2015, η Ιταλία εργάστηκε για την βελτίωση του συστήματος υποδοχής και ασύλου. Για 

τον σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέδωσε δύο νομοθετικά διατάγματα αρ.21 

και αρ.142. Σύμφωνα με το πρώτο διάταγμα επεκτάθηκε η ισχύ της άδειας παραμονής για 

λόγους ανθρωπιστικής φύσης, κατέστη δυνατή η υποβολή της αίτησης για ανθρωπιστική 

βοήθεια και πολιτική προστασία στην γλώσσα του αιτούντος και σε γραπτή μορφή και 

ρυθμίστηκε ο ρόλος των επιτροπών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εξέταση της αίτησης 

ασύλου πρώτου βαθμού. Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο διάταγμα αποσκοπούσε στην 

αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας ασύλου και στη βελτίωση της άσκησης 

των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο (European Commission, 2015). 

Στις 17 Ιουνίου 2015, η Ιταλία υιοθέτησε το εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο για την υποδοχή 

των αιτούντων άσυλο, το οποίο προέβλεπε την κατανομή καθηκόντων μεταξύ των τοπικών 

φορέων και διεύρυνε το σύστημα υποδοχής. Το πρώτο σύστημα υποδοχής αφορούσε 

μετανάστες που δεν είχαν ακόμη συμπληρώσει το αίτημα διεθνούς προστασίας ενώ το 

δεύτερο σύστημα αφορούσε μετανάστες που είχαν υποβάλει αίτηση ασύλου (European 

Commission, 2015). 

Στις 28 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε σχέδιο δράσης για την 

εφαρμογή της ατζέντας της ΕΕ για τη μετανάστευση και, ειδικότερα, του μηχανισμού 

μετεγκατάστασης. Έξι σημεία θεωρήθηκαν κατάλληλα για την εγκατάσταση όλων των 

μεταναστών ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη διαδικασία ταυτοποίησης τους – 5 στην 

Σικελία και 1 στην Απουλία, συνολικά δημιουργήθηκαν 2.500 θέσεις. Όσον αφορά την 

επανεγκατάσταση, το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε ένα πολυετές πρόγραμμα, 

χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη (AMIF), 

για την επανεγκατάσταση 450 Συριακών υπηκόων από το Λίβανο και 50 Ερυθραίων 

υπηκόων από το Σουδάν, με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 

(ΙΟΜ) (European Commission, 2015). 

Τέλος, τον Μάρτιο του 2015, η Ιταλία υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ένα νέο Σχέδιο Υποστήριξης, το οποίο θα συμβάλει 

στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις χώρες προέλευσης καθώς και στην προετοιμασία 

διοικητικών φακέλων (European Commission, 2015). 

 

 



62 
 

Ασυνόδευτοι Ανήλικοι και άλλες Ευάλωτες Ομάδες 

Το 2014 και το 2015, η Ιταλία αντιμετώπισε αύξηση του αριθμού των ασυνόδευτων 

ανηλίκων (UAMs). Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, το 2015, η Ιταλική 

κυβέρνηση χρηματοδότησε επιπλέον εγκαταστάσεις πρώτης υποδοχής. Από τον Ιανουάριο 

του 2015 τέθηκε σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα υποδοχής και για τα ασυνόδευτα ανήλικα, 

όπου θα φιλοξενούνται πρώτα σε κέντρα όπου θα διεξάγεται η ταυτοποίησή τους, η ηλικία 

τους και ο εντοπισμός της οικογένειάς τους. Στην συνέχεια θα εγκατασταθούν σε άλλες 

τοπικές δομές ώστε να ενισχυθεί η ένταξή τους στην κοινότητα μέσω ειδικών προγραμμάτων 

ένταξης (European Commission, 2015). 

Ενσωμάτωση 

Το 2015, η Ιταλία εφάρμοσε ορισμένα μέτρα για την βελτίωση της ένταξης των 

μεταναστών στην Ιταλική κοινωνία. Δύο αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικά: α) οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ήταν κάτοικοι μακράς διάρκειας έχουν 

ήδη τα ίδια δικαιώματα με τους ημεδαπούς. Το 2015, επεκτάθηκαν τα κοινωνικά δικαιώματα 

σε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που διέθεταν άδεια διαμονής διάρκειας τουλάχιστον 

ενός έτους, β) κήρυξε παράνομη την διάταξη αποκλεισμού των υπηκόων τρίτων χωρών από 

τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για την Εθνική Κοινοτική Υπηρεσία (European 

Commission, 2015). 

Παράτυπη Μετανάστευση και Επιστροφή 

Για να αντιμετωπιστεί ο αυξημένος αριθμός των υπηκόων τρίτων χωρών που προσπαθούν 

να διασχίσουν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στις Ιταλικές ακτές, η χωρά ενίσχυσε τους 

ελέγχους της στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα. Το 2015 ξεκίνησε η επιχείρηση Mare Sicuro 

(Ασφαλής Θάλασσα), όπου η συνήθης εργασία του στρατιωτικού ναυτικού και της 

αεροπορίας επεκτάθηκε για να καλύψει ένα ευρύτερο μέρος της Κεντρικής Μεσογείου προς 

τις ακτές της Λιβύης. Η Ιταλία συνέχισε επίσης την συμμετοχή της στο Foro di Roma, μια 

ομάδα εργασίας που συζητά θέματα ασφαλείας στα Βαλκάνια (European Commission, 

2015). 

Δράσεις κατά της Εμπορίας Ανθρώπων 

Το 2015 σχεδιάστηκε η υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου κατά της Εμπορίας Ανθρώπων 

και της Σοβαρής Εκμετάλλευσης. Το σχέδιο στόχευε στο καθορισμό μιας πολυετούς 

στρατηγικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων καθώς και στην 
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υιοθέτηση δράσεων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το φαινόμενο, την πρόληψή του και 

την ένταξη των θυμάτων στην κοινωνία.(European Commission, 2015). 

Επιχείρηση Mare Nostrum 

Δύο μεγάλα ναυάγια στις 3 και 11 Οκτωβρίου 2013, τα οποία οδήγησαν σε περισσότερα 

από 400 θύματα, έπεισαν την ιταλική κυβέρνηση να προσφύγει στις ανθρωπιστικές αρχές και 

να αποσυρθεί από την συνήθη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης (Gattinara, 2017:4). 

Προκειμένου να αποφευχθούν άλλες παρόμοια περιστατικά, η Ιταλική Κυβέρνηση 

αποφάσισε να ξεκινήσει την επιχείρηση Mare Nostrum (ΜΝΟ). Η επιχείρηση ξεκίνησε υπό 

την άμεση ευθύνη την κυβέρνησης και αποσκοπούσε στην διάσωση των μεταναστών που 

ταξιδεύουν σε πλοία που διατρέχουν κίνδυνο καθώς και στην καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος και των λαθρεμπόρων. Το 2014 ο αριθμός των διασωθέντων 

έφτασε τις 156.362. Τον Οκτώβριο του 2014, η Ιταλική Κυβέρνηση σταμάτησε την 

επιχείρηση και η ΕΕ ξεκίνησε την κοινή επιχείρηση Triton της Frontex (Panebianco, 

2016:10-12,14). 

 

5.3 Η χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ιταλία  

Η διαχείριση της μετανάστευσης και η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελούν 

βασικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αρκετά χρόνια, η Ιταλία βρισκόταν 

στην πρώτη γραμμή διαχείρισης της μετανάστευσης κατά μήκος της Κεντρικής Μεσογείου. 

Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ιταλίας για τη βελτίωση της 

κατάστασης κινητοποιώντας μακροπρόθεσμες και έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Από της αρχές 

του 2015, η Επιτροπή έχει χορηγήσει 225,8 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτες ανάγκες στις 

ιταλικές αρχές, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην 

Ιταλία (European Commission, 2018). 

H χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης υπερβαίνει τα 724,35 εκατομμύρια ευρώ που έχουν 

ήδη διατεθεί στην Ιταλία στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για την περίοδο 2014-

2020 (394.18 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 

330,17 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας) (European Commission, 

2018). Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, υποστηρίζει τις προσπάθειες των 

Ιταλικών αρχών για τη βελτίωση των ικανοτήτων υποδοχής, τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης των διαδικασιών ασύλου με τα πρότυπα της Ένωσης, την ενσωμάτωση των 

μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την αύξηση της αποτελεσματικότητας 
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των προγραμμάτων επιστροφής. Από την άλλη πλευρά, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

υποστηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για την επίτευξη ενός υψηλού και ενιαίου επιπέδου 

ελέγχου των εξωτερικών συνόρων και την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου 

εγκλήματος (European Commission, 2018).  

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης προς τις Ιταλικές αρχές έχει χορηγηθεί μεταξύ άλλων, για την 

επιτήρηση των συνόρων και των επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, τη βελτίωση των 

ικανοτήτων υποδοχής, ιδίως για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, τη νομική και ψυχό-

κοινωνική παροχή βοήθειας για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, καθώς και την 

υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας.(European Commission, 2018). 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2019, η οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την 

Ιταλία έχει φτάσει τα 950,8 εκατομμύρια ευρώ από το 2015, εκ των οποίων 525,9 

εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 434,9 

εκατομμύρια από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (European Commission, 2019). 

Πρόγραμμα ALFa - Accogliere Le Fragilita 

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι να εξασφαλιστεί η άμεση και επαρκής 

προστασία των ευάλωτων ατόμων και ιδίως των γυναικών που συχνά αποτελούν θύματα 

εμπορίας. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα ALFa προσπαθεί : α) να μειώσει τον χρόνο 

ταυτοποίησης των θυμάτων, να τοποθετήσει το ταχύτερο δυνατόν τις γυναίκες σε δομές 

ικανές να παρέχουν εξειδικευμένη βοήθεια και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, β) να 

ενισχύσει τη σχέση μεταξύ συστημάτων προστασίας και υποδοχής, δικαστικής αρχής και των 

υπηρεσιών με σκοπό την αύξηση των δράσεων για τη καταπολέμηση της εκμετάλλευσης 

έναντι των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και γ) να βελτιώσει τη γνώση σε θέματα εμπορίας 

ανθρώπων, παράνομης μετανάστευσης, μεθόδων εκμετάλλευσης και των επιπτώσεων τους 

στα κέντα υποδοχής, μέσω της δημιουργίας ενός δυναμικού συστήματος συλλογής και 

ανάλυσης δεδομένων. Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί η αποστολή ευάλωτων 

γυναικών και δυνητικών θυμάτων εμπορίας σε κέντρα υποδοχής της χώρας όπου δεν 

απαιτείται εξειδίκευση για τη διαχείριση τέτοιου είδους ομάδων, το Πρόγραμμα ALFa δρα 

άμεσα μέσω της φιλοξενίας των θυμάτων αυτών που φτάνουν στην χώρα, της προσπάθειας 

ένταξης τους στην κοινωνία καθώς επίσης και της συνοδείας των θυμάτων στις κατάλληλες 

δομές υποδοχής και φιλοξενίας. Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται με συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

(AMIF) και του Υπουργείου Εσωτερικών (Prefettura di Torino, 2018). 
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Πρόγραμμα Ένταξης και Κοινωνικής Φροντίδας για το Άσυλο και τους Πρόσφυγες σε 

Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (I.C.A.R.E) 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία διυπηρεσιακών και 

επιστημονικών μαθημάτων στην εθνική επικράτεια, τα οποία είναι ειδικά αφιερωμένα και 

πολιτιστικά προσανατολισμένα, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των αιτούντων και 

των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στις υπηρεσίες υγείας, βελτιστοποιώντας τη φάση 

υποδοχής, διασφαλίζοντας τις κατάλληλες, αποτελεσματικές και επαρκείς συνθήκες στις 

ανάγκες υγείας των μεμονωμένων κατόχων ή/και αιτούντων διεθνούς προστασίας σε 

περιπτώσεις υγειονομικής περίθαλψης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε μετακινήσεις 

συνοδευόμενων και ασυνόδευτων γυναικών και ανηλίκων. Επίσης το πρόγραμμα αποσκοπεί 

στην εφαρμογή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, των «Κατευθυντήριων Γραμμών 

σχετικά με τους υγειονομικούς ελέγχους κατά την άφιξη των μεταναστών με στόχο την 

προστασία τους…» και τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για την παροχή βοήθειας, την 

αποκατάσταση και τη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών των προσφύγων…», μέσω 

ενημερωτικών και εκπαιδευτικών μαθημάτων σε όλες τις Περιφέρειες. Το Πρόγραμμα 

I.C.A.R.E συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ή το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Centro Salute Globale, 2019). 

Πρόγραμμα Υποβοηθούμενης Εθελοντικής Επιστροφής και Επανένταξης (ΑVRR) στην Ιταλία – 

AVRIT 

Το Πρόγραμμα AVRR αποτελεί βασική δραστηριότητα του Διεθνή Οργανισμού 

Μετανάστευσης (ΙΟΜ) και παρέχει βοήθεια σε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που 

επιστρέφουν κάθε χρόνο στον τόπο κατοικίας τους. Τα Προγράμματα Υποβοηθούμενης 

Εθελούσιας Επιστροφής αποτελούνται από τρία βασικά στάδια: 1) προ-αναχώρηση: παροχή 

πληροφοριών επιστροφής, έλεγχος υγείας, εφόσον απαιτείται και βοήθεια πριν την 

αναχώρηση, 2) αναχώρηση: συντονισμός κίνησης, βοήθεια διαμετακόμισης, βοήθεια 

συνοδείας, 3) μετά την άφιξη και την επανένταξη: παροχή συμβουλών υποδοχής και 

επιστροφής και στήριξη για την υγεία και την παροχή βοήθειας για επανένταξη. Η βοήθεια 

Επανένταξης αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων AVRR. Πολλά από 

αυτά τα προγράμματα όχι μόνο υποστηρίζουν την επανένταξη των ατόμων που επιστρέφουν, 

αλλά αντιμετωπίζουν επίσης τις ανησυχίες των κοινοτήτων επιστροφής και των τοπικών 

φορέων για τη διευκόλυνση των αποτελεσματικών και βιώσιμων επιστροφών (International 

Organization of Migration, 2019). Το 2018, πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία  957 
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επιστροφές μεταναστών μέσω του Προγράμματος (International Organization of Migration, 

2018). 

 

5.4 Ο αντίκτυπος και οι επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης και των προσφυγικών 

ροών σε εθνικό επίπεδο 

Τα τελευταία χρόνια, η Ιταλία αντιμετώπισε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της 

ιστορίας της: μια διαρκής οικονομική κρίση στο πλαίσιο της Μεγάλης ύφεσης, την 

κατάρρευση του διπολικού κομματικού συστήματος το 2013, την μετάβαση σε μεγάλους 

συνασπισμούς στελεχών και την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας από κεντρώες κυβερνήσεις 

συνασπισμού (Carvalho, J., 2014).Υπό’ αυτές τις συνθήκες, το ζήτημα της μετανάστευσης 

αποτέλεσε μεγάλη ανησυχία για το κοινό. Πράγματι, ενώ οι Ιταλικές κυβερνήσεις έχουν 

αναλάβει δράσεις για την μεταναστευτική κρίση και έχουν ζητήσει κοινή διαχείριση της 

κρίσης με αυτή της ΕΕ, οι ριζοσπαστικοί πολιτικοί επιχειρηματίες και το κίνημα 

αλληλεγγύης ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το πώς να αντιμετωπίσουν τους μετανάστες 

και για το πώς να διαχειριστούν την έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια (Zamponi, L., 2018). Η 

εξέλιξη της δημόσιας διαμάχης σχετικά με την άφιξη των μεταναστών στην Ιταλία, οδήγησε 

στην πραγματικότητα, σε δημόσια συζήτηση άλλων σχετικών ζητημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτιστικών συνεπειών της 

μετανάστευσης όπως επίσης και των ζητημάτων ασφάλειας. Οι συζητήσεις σχετικά με τον 

τρόπο αντιμετώπισης μιας επείγουσας ανθρωπιστικής κατάστασης εξελίχθηκε σε 

αντιπαράθεση γύρω από τις εθνο-πολιτισμικές διαφορές στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες 

(Gattinara, 2017). 

Δεδομένου ότι η Ιταλία αντιμετώπισε 85.000 νέες αφίξεις μόνο το πρώτο εξάμηνο του 

2017, αύξηση 10% σε σχέση με το 2016, η αρνητική στάση απέναντι στους μετανάστες και 

τους πρόσφυγες δεν έδειξε ενδείξεις ότι θα σταματήσει ή θα αντιστραφεί (Gattinara, 2017). 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου, πάνω από το 40% των Ιταλών θεωρούν ότι η 

μετανάστευση αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισε η Ιταλία το 2017.  

Πριν από το 2014 μόνο ένας στους τέσσερις Ιταλούς συμφωνούσε ότι οι μετανάστες 

αποτελούν απειλή για την δημόσια τάξη και ασφάλεια, ενώ το 2015 το ποσοστό έφτασε το 

35% το οποίο αυξήθηκε στο 40% το 2016 (SWG, 2017). Παρόμοιες τάσεις επιβεβαιώνονται 

και από έρευνα του Pew Research Center του 2016, σύμφωνα με την οποία η μεγάλη 

πλειοψηφία των Ιταλών πιστεύει πως οι πρόσφυγες που εγκαταλείπουν χώρες όπως το Ιράκ 
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και τη Συρία αποτελούν σοβαρή απειλή. Η στάση των Ιταλών απέναντι στις μειονότητες και 

τους πρόσφυγες είναι σταθερά πιο αρνητική από το γενικό μέσο όρο της ΕΕ. Ενώ το 60% 

ανησυχεί ότι οι πρόσφυγες θα αυξήσουν την εγχώρια τρομοκρατία, τουλάχιστον το 47% 

πιστεύουν ότι είναι υπεύθυνοι για εγκληματικές πράξεις. Ωστόσο, οι Ιταλοί θεωρούν ότι οι 

αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης αποτελεί την μεγαλύτερη 

ανησυχία από αυτήν της εγκληματικότητας ή της τρομοκρατίας (Gattinara, 

2017:319,320,324,324). 

Η κλίμακα εμπλοκής της Ιταλίας στην κρίση καθώς και ο αριθμός των προσφύγων που 

έχουν περάσει από την χώρα είχαν ως αποτέλεσμα το θέμα της μετανάστευσης να θεωρείται 

αμφιλεγόμενο στην ιταλική πολιτική και στα μέσα ενημέρωσης. Οι φράσεις όπως 

«Ευρωπαϊκή μεταναστευτική κρίση» και «Ευρωπαϊκή προσφυγική κρίση», έχουν 

χρησιμοποιηθεί ευρέως, ιδίως μετά τις τραγωδίες στη Μεσόγειο που συγκλόνισαν την κοινή 

γνώμη και προκάλεσαν ποικίλους και αντιφατικούς πολιτικούς και λαϊκούς λόγους. 

Πολιτικοί και δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν συνήθως όρους όπως “μαζική εισβολή” για να 

περιγράψουν το φαινόμενο. Οι επικρατέστερες «εικόνες» που χρησιμοποιούν όταν 

αναφέρονται στην μετανάστευση είναι εκείνες οι εικόνες “απειλής”, “στρατιάς εισβολής και 

πολιορκίας” και οι ίδιοι οι μετανάστες χαρακτηρίζονται ως “παράνομοι”, “παράτυποι” ή 

“χωρίς χαρτιά” (Wal, 2010). Σταδιακά, ο δημόσιος λόγος επικεντρώθηκε στις νέες αφίξεις 

και στις απειλές που υποτίθεται πως προκαλούσαν οι μετανάστες. Οι εικόνες μαζικών 

μεταναστευτικών ροών, εκ των οποίων πολλοί ήταν πρόσφυγες, κυριάρχησαν στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης.(Colombo, M., 2018:161,163). Ταυτόχρονα, οι εφημερίδες αναφέρουν 

εκτενώς τις εντάσεις μεταξύ νεοαφιχθέντων μεταναστών και γηγενών σε περιοχές οπού 

φιλοξενούνται προσωρινά μετανάστες και πρόσφυγες (Gattinara, 2017:325). 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως μετά τη γρήγορη υιοθέτηση της προσέγγισης των 

κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot) από τις Ιταλικές αρχές ακολούθησε μια μακρά 

περίοδο έντασης μεταξύ της Ρώμης και των Ευρωπαίων Εταίρων της σχετικά με την 

ανεπαρκή εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου και ιδιαίτερα όσον αφορά την διαδικασία 

ταυτοποίησης μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων των μεταναστών. Επί μήνες, οι αρχές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγορούσαν την Ιταλία ότι  δεν έκανε αρκετά για να τακτοποιήσει 

τις νέες αφίξεις αλλά αντιθέτως η χώρα διευκόλυνε την αποφυγή της διαδικασίας 

ταυτοποίησης καθώς και την μετακίνηση των παράτυπων μεταναστών σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. (Angelo, 2018:2219-2220). 
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Επιπλέον από το 2015, τα ακροδεξιά κόμματα στην Ιταλία ανέπτυξαν σημαντική δύναμη. 

Αυτό ωστόσο δεν προκαλεί έκπληξη λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία και την προβολή 

εκστρατειών κατά της μετανάστευσης των προσφύγων στην χώρα τα τελευταία χρόνια 

(Gattinara, 2017:325). Εάν κοιτάξουμε τα αποτελέσματα των γενικών εκλογών του 2018 

στην Ιταλία και λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές απόψεις των κομμάτων σχετικά με την 

αντιμετώπιση και διαχείριση της μετανάστευση, θα δούμε πως το 37% των εκλογέων 

ψήφισαν υπέρ του κεντροδεξιού συνασπισμού (με ισχυρές αντι-μεταναστευτικές τάσεις που 

εκπροσωπούνται από τα κόμματα Λέγκα του Βορρά-Lega Nord και Αδέλφια της Ιταλίας-

Fratelli d’Italia, FdI), ενώ το 32,7% το ψήφων ανήκε στο Κίνημα των 5 Αστέρων (με 

μετριοπαθείς στάση απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα). Από την άλλη πλευρά, μόνο το 

24,7% των ψήφων κατανεμήθηκε σε κόμματα που τάσσονται υπέρ της μετανάστευσης, όπως 

το Δημοκρατικό Κόμμα (PD) , το κόμμα Ελεύθεροι και Ίσοι (LeU) και το κόμμα 

Περισσότερη Ευρώπη (+Europa) (Cesareo, 2018:10-11). 

Τέλος, αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως η κυβέρνηση συνασπισμού Κινήματος 5 

Αστέρων και Λέγκας του Βορρά της Ιταλίας, αποφάσισε να στοχεύσει σε ΜΚΟ που 

εμπλέκονται σε επιχειρήσεις διασώσεις στην Μεσόγειο, υπονοώντας ότι ενεργούν σε 

συνεργασία με λαθρεμπόρους. Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση απείλησε να κλείσει τα 

λιμάνια της σε ΜΚΟ και τους έχει ζητηθεί να υπογράψουν έναν κώδικα δεοντολογίας που 

συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι ο ιταλικός στρατός θα επιτρέπεται να συνοδεύει τις 

αποστολές διασώσεις των ΜΚO (Gattinara, 2018).Οι υλικές και ανθρώπινες συνέπειες αυτής 

της επιλογής είναι πιθανό να είναι σημαντικές, καθώς πολλές ΜΚΟ αρνούνται να 

υπογράψουν τον κώδικα δεοντολογίας και γι’ αυτό έχουν αποσύρει προσωρινά τα πλοία τους 

από τα λιμάνια (Gattinara, 2017:327).  

  

5.5 Συμπερασματικές επισημάνσεις 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, βλέπουμε πως η Ιταλία ως η 

δεύτερη σημαντικότερη χώρα υποδοχής μεταναστευτικών ροών, πέραν των δικών της 

κοινωνικό-οικονομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, έρχεται την ίδια 

στιγμή αντιμέτωπη με μια επιπλέον κρίση, εκείνη της ανθρωπιστικής κρίσης των 

προσφυγικών ροών του 2015. Από τους πρώτους κιόλας μήνες η χώρα δέχτηκε ένα τεράστιο 

αριθμό μεταναστών και προσφύγων κυρίως από τις χώρες της Αφρικής, τους οποίους, όπως 

στην περίπτωση της Ελλάδας έτσι και εδώ, δεν ήταν ούτε εκείνη έτοιμη να αντιμετωπίσει. 
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Αυτό που θα λέγαμε πως τραβά περισσότερο την προσοχή στην περίπτωση της Ιταλίας, είναι 

η στάση των πολιτών της απέναντι στην μεταναστευτική κρίση, τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες. Πέραν του ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών της πιστεύει πως οι 

μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελούν πρόβλημα για την χώρα και ότι αποτελούν απειλή 

για την δημόσια τάξη και ασφάλεια, συχνά παρατηρούνται και συγκρούσεις μεταξύ γηγενών 

και προσφύγων. Επομένως, θα λέγαμε πως η προσφυγική κρίση στην Ιταλία έχει ανοίξει το 

δρόμο για την δημιουργία ενός συλλογικού πανικού, όπου οι δημόσιες ανησυχίες έχουν γίνει 

ευρέως διαδεδομένες ενώ ταυτόχρονα φορείς, πολιτικά κόμματα και μέσα μαζικής 

ενημέρωσης εντείνουν τον φόβο οδηγώντας στην όλο και μεγαλύτερη υποστήριξη 

συνασπισμών και κινημάτων με αντι-μεταναστευτικές τάσεις, όπως συνέβη στις γενικές 

εκλογές της χώρας το 2018. 

                                                               

 

 

Κεφάλαιο 6 

Σύγκριση μεταναστευτικών πολιτικών 

 

6.1 Σύγκριση των μεταναστευτικών πολιτικών της Ελλάδας και της Ιταλίας  

Σύμφωνα με τους Triandafyllidou και Ambrosini, τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία έχουν 

συχνά κατηγορηθεί στο παρελθόν από τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη της ΕΕ για την υπερβολική 

διαπερατότητα των συνόρων τους, την ανικανότητά τους να εμποδίσουν την παράτυπη 

μετανάστευση καθώς και την συχνή εφαρμογή μαζικών προγραμμάτων νομιμοποίησης. 

Επιπλέον, οι δύο χώρες έχουν κατηγορηθεί για παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

παράτυπων μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. Συγκεκριμένα, η Ιταλία έχει καταδικαστεί 

για τις παράνομες συμφωνίες της με την Λιβύη για την επιστροφή παράτυπων μεταναστών 

χωρίς να εξετάζει εάν χρειάζονται προστασία ή εάν θα είναι ασφαλείς κατά την επιστροφή 

τους στη Λιβύη. Η Ελλάδα από την άλλη πλευρά, υπήρξε στόχος έντονων επικρίσεων λόγω 

του αναποτελεσματικού συστήματος ασύλου το οποίο δεν δίνει την δυνατότητα στους 

υπηκόους τρίτων χωρών να ζητήσουν διεθνή προστασία και να εξετάσουν την περίπτωσή 

τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Την ίδια στιγμή, οι δύο χώρες διαθέτουν αδύναμούς 

εσωτερικούς ελέγχους, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της αγοράς εργασίας στους οποίους 
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συνήθως εμπλέκονται οι μετανάστες, π.χ. γεωργία, τουρισμός και εστίαση (Triandafyllidou 

and Ambrosini, 2011:252). 

Η Ελληνική μεταναστευτική πολιτική ήταν σε μεγάλο βαθμό «αντιδραστική», 

αντιδρώντας σε τετελεσμένα γεγονότα με ad hoc νόμους ή προεδρικά διατάγματα, αντί να 

αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Ακόμα και όταν 

ψηφίστηκαν οι μεταναστευτικοί νόμοι το 2001 και το 2005, δεν υπήρχε κανένα όραμα για το 

πώς θα αναπτυχθεί στο μέλλον η μετανάστευση και η ένταξη των μεταναστών καθώς και το 

πώς θα πρέπει η ίδια η χώρα να διαχειριστεί τη μετανάστευση και να προωθήσει την ένταξη 

των μεταναστών (Triandafyllidou, 2014:411). Αναφορικά με τις πολιτικές ελέγχου της 

μετανάστευσης στην Ελλάδα, οι Geddes και Lazarou υποστηρίζουν πως οι υπεύθυνοι 

χάραξης πολιτικής στην Ελλάδας παρουσίασαν την χώρα ως βασικό παράγοντα προστασίας 

της Ευρώπης από απειλές που συνδέονται με τη μετανάστευση, αλλάζοντας έτσι τα 

παραδοσιακά εθνικά πλαίσια μετανάστευσης και προωθώντας σχέδια όπως η σύναψη 

εταιρικών σχέσεων με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάπτυξης πολιτικών από κοινού. Δίνεται περισσότερη έμφαση σε συμφωνίες επανεισδοχής 

με χώρες καταγωγής/διέλευσης (Triandafyllidou, 2014). 

Οι τρέχουσες προσπάθειες του Ελληνικού κράτους επικεντρώθηκαν κυρίως στη 

δημιουργία και την παροχή πρόσβασης σε ένα αποτελεσματικό σύστημα ασύλου το οποίο θα 

επεξεργάζεται τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας με δίκαιο και έγκυρο τρόπο. Ως εκ τούτου, 

δόθηκε λιγότερη προσοχή στην παροχή συστημάτων κοινωνικοοικονομικής ολοκλήρωσης, 

ιδίως όσον αφορά τη στέγαση και την αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, ένας αυξανόμενος 

αριθμός ΜΚΟ, ιδιωτικών ιδρυμάτων και διεθνών οργανισμών να έχουν αναλάβει μεγάλο 

μέρος των ευθυνών για την υποδοχή και τη παροχή βοήθειας στους αιτούντες άσυλο και των 

υπολοίπων ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας (Bolani, et al., 2016).  

Το Ελληνικό κράτος λόγω τις πολυετούς οικονομικής κρίσης και των επακόλουθων 

μέτρων λιτότητας, αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις στο σύστημα υγείας. Αρχικά οι 

δικαιούχοι και οι αιτούντες διεθνούς προστασίας διαθέτουν δωρεάν πρόσβαση στα φάρμακα 

και την υγειονομική περίθαλψη σε ιατρικά κέντρα και νοσοκομεία της χώρας. Στην πράξη, 

όμως, αυτή η προσβασιμότητα παραμένει μια σημαντική πρόκληση, καθώς υπάρχει έλλειψη 

γυναικείου ιατρικού προσωπικού, οι διερμηνείς δεν είναι πάντοτε διαθέσιμοι στις 

εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, τα φάρμακα και οι εξετάσεις δεν παρέχονται 

δωρεάν, το νοσοκομειακό προσωπικό δεν είναι πάντοτε ενημερωμένο και η μεταφορά στα 



71 
 

νοσοκομεία από απομακρυσμένες περιοχές είναι σχεδόν ανύπαρκτη (Skleparis, 2018). Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα, κυρίως ΜΚΟ μαζί με εθελοντές να παρέχουν βασικές υπηρεσίες υγείας, 

ιατρική και ψυχολογική στήριξη στα κέντρα υποδοχής (Skleparis, 2018). 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την εκπαίδευση των προσφύγων, ο νόμος (4415/2016) 

εισήγαγε στα δημόσια σχολεία ξεχωριστά μαθήματα για τα παιδιά των προσφύγων ως 

προσωρινή λύση στην επείγουσα ανάγκη για επιμόρφωση. Τούτο, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα παιδία έχουν εμβολιαστεί. Παρόλο που έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά 

την ενσωμάτωση των παιδιών στα ελληνικά σχολεία, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα 

εμπόδια. Ενώ η δημιουργία ξεχωριστών τάξεων υποδοχής στα δημόσια σχολεία εισήχθη ως 

προσωρινή λύση, έχουν καταλήξει να λειτουργούν παράλληλα με τα επίσημα εκπαιδευτικά 

πρότυπα των σχολείων, όπως η διέλευση κατά τις  πρωινές σχολικές ώρες. Αυτό εμποδίζει, 

παρά διευκολύνει, την κοινωνική ένταξη των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία. 

Επιπλέον, ο περιορισμένος αριθμός θέσεων στα δημόσια σχολεία, η έλλειψη 

δικαιολογητικών για την εγγραφή των παιδιών, τα προβλήματα υγείας που συχνά 

αντιμετωπίζουν, οι σημαντικές αποκλίσεις στα επίπεδα γραμματισμού αλλά και η συνύπαρξη 

πολυάριθμων γλωσσικών προτύπων αποτελούν επιπλέον πρακτικούς φραγμούς στην 

ενσωμάτωση των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Skleparis, 2018). 

Παρόλο που η άφιξη των προσφύγων στην Ιταλία αποτελεί σημαντικό φαινόμενο από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ιταλική μεταναστευτική πολιτική και οι πολιτικές 

χαρακτηρίστηκαν από την αρχή πολιτικές «έκτακτης ανάγκης». Οι πρώτοι πλήρεις 

μεταναστευτικοί νόμοι της Ιταλίας – ο νόμος Martelli (αριθ. 39/90), ο νόμος Turco 

Napolitano (αριθ. 40/1998) και ο νόμος Bossi-Fini (αριθ. 189/2002) – αντιμετώπιζαν την 

μετανάστευση και το άσυλο κυρίως ως εξαιρετικά φαινόμενα και περιείχαν επείγοντα μέτρα 

(Fontana, 2019). Η χάραξη πολιτικής από την Ιταλική πλευρά στον τομέα της μετανάστευσης 

χαρακτηρίζεται από ad hoc παρεμβάσεις που υιοθετήθηκαν για τη διαχείριση των διαφόρων 

αναδυόμενων «κρίσεων» και του μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο (Fontana, 2019  ). Ο 

μεγάλος αριθμός αιτήσεων άσκησε πίεση στο Ιταλικό σύστημα ασύλου, υπερφορτώνοντας 

τις  Επιτροπές ελέγχου και καταλήγοντας σε μεγάλο χρονικό και αριθμητικό κενό μεταξύ 

των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και των αποφάσεων. Τα επακόλουθα προβλήματα 

διαχείρισης οδήγησαν σε πολλαπλασιασμό των Επιτροπών και σε μεγάλο αριθμό 

καθημερινών συνεντεύξεων  με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

(Fontana, 2019). 
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Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν η Ιταλία μετατράπηκε σε τόπος προορισμού 

των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, οι εγκαταστάσεις υποδοχής στην χώρα 

πολλαπλασιάστηκαν, ενώ συνεχίζει ακόμη να μην υπάρχει μια ολοκληρωμένη νομοθεσία για 

την υποδοχή των προσφύγων (Campesi, 2018). Παράλληλα με τα «Hotspots» που 

δημιουργήθηκαν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα Μετανάστευσης για τον εντοπισμό 

των προσφύγων κατά την άφιξή τους στην Ιταλία, η Ιταλική κυβέρνηση θέσπισε ένα εθνικό 

σύστημα, βασισμένο σε μικρά κέντρα, για την ενσωμάτωση των προσφύγων (Κέντρο 

Προστασίας των Αιτούντων Άσυλο και των Προσφύγων, SPRAR) – και μεγαλύτερα κέντρα 

υποδοχής για την αρχική υποδοχή των αιτούντων άσυλο (Κέντρα Υποδοχής Αιτούντων 

Άσυλο, CARA). Αυτή  η διάκριση μεταξύ ενός «πρώτου» μοντέλου υποδοχής βασισμένου 

στη συγκέντρωση των αιτούντων άσυλο σε μεγάλες εγκαταστάσεις που διευθύνεται κυρίως 

από το Υπουργείο Εσωτερικών και ενός «δεύτερου» μοντέλου  υποδοχής που βασίζεται σε 

μικρές εγκαταστάσεις υποδοχής που διοικούνται από ΜΚΟ έχει αποδειχθεί ανεπαρκές και 

ανεπιτυχές στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού εισροών στην χώρα (Campesi, G., 

2018: 492). Δεδομένου ότι η επέκταση του Ιταλικού συστήματος υποδοχής 

πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, οι μη κρατικές εγκαταστάσεις υποδοχής 

αποδείχθηκαν αναγκαίες (Panebianco, 2019:395). 

Επιπροσθέτως, όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, οι αιτούντες άσυλο της χώρας 

και όλοι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας επωφελούνται από τις δωρεάν υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης. Απολαμβάνουν ίση μεταχείριση και πλήρη ισότητα ων 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων με τους Ιταλούς πολίτες (European Parliament, 2017). 

Το δικαίωμα αυτό αποκτάται τη στιγμή της καταχώρησης της αίτησης ασύλου. Ωστόσο, 

συχνά η άσκηση αυτού του δικαιώματος παρεμποδίζεται και καθυστερεί, ανάλογα με την 

κατανομή του φορολογικού κώδικα, η οποία εκχωρείται από τις αστυνομικές υπηρεσίες κατά 

την επισημοποίηση της αίτησης ασύλου. Εν αναμονή της εγγραφής τους, οι αιτούντες άσυλο 

έχουν πρόσβαση μόνο στην υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στους παράτυπους 

μετανάστες. Επίσης, έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και βασικές θεραπείες 

και επωφελούνται από προγράμματα προληπτικής ιατρικής περίθαλψης που αποσκοπούν στη 

διασφάλιση της ατομικής και συλλογικής υγείας (European Parliament, 2017). 

Σύμφωνα με τους Triandafyllidou και Ambrosini, οι δύο χώρες χαρακτηρίζονται από μια 

προσπάθεια παύσης της οικονομικής μετανάστευσης. Τόσο για την Ιταλία όσο και την 

Ελλάδα, η μετανάστευση θεωρείται αναγκαίο κακό. Ως εκ τούτου, οι σχετικές πολιτικές 

αποσκοπούν στη μείωση των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου αντί να διερευνήσουν 
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τον θετικό αντίκτυπο. Επίσης, και στις δύο χώρες οι νομικές καταχωρήσεις διαχειρίζονται 

μέσω ετήσιων ποσοστώσεων. Στην περίπτωση της Ιταλίας, αυτές οι ποσοστώσεις έχουν 

μετατραπεί σε προγράμματα νομιμοποίησης των ατόμων που ήδη βρίσκονται στην χώρα. 

Στην Ελλάδα, οι ποσοστώσεις δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις αγοράς εργασίας, 

κυρίως επειδή η εφαρμογή τους είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και πολύπλοκη. Οι ποσοστώσεις 

αυτές δεν ανταποκρίνονται στη φύση της Ελληνικής οικονομίας και των δραστηριοτήτων της 

οι οποίες είναι μικρές και πρέπει να αντιδρούν ευέλικτα και γρήγορα στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες εργασίας. Επιπροσθέτως, και οι δύο χώρες έχουν επανειλημμένα καταφύγει σε 

μαζικά προγράμματα νομιμοποίησης ως ένας τρόπος διαχείρισης της μετανάστευσης εκ των 

υστέρων. Τέλος, εξίσου σημαντικό αποτελεί το γεγονός πως τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία 

διαθέτουν ανεπαρκείς συστήματα ασύλου. Παρόλο που η Ιταλία διαθέτει σύστημα 

προστασίας (SPRAR), εξακολουθεί να μην διαθέτει ένα συλλογικό νόμο για το άσυλο. Από 

την άλλη πλευρά οι ελλείψεις της Ελλάδας σε θέματα ασύλου ήταν ευρέως γνωστές και 

έχουν προσελκύσει μεγάλη προσοχή από τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη της Ένωσης 

(Triandafyllidou and Ambrosini, 2011). 

6.2 Συμπερασματικές επισημάνσεις 

Επομένως, παρατηρούμε πως τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία, παρά τις επικρίσεις που 

έχουν δεχτεί από τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη της Ένωσης λόγω της αδυναμίας και της 

αναποτελεσματικότητας των συστημάτων τους στα θέματα ασύλου, υποστήριξαν μέτρα για 

την άμεση υποδοχή και ένταξη των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών που έφτασαν 

μαζικά τα τελευταία χρόνια και αυτό φυσικά  με την άμεση συμβολή ΜΚΟ στα κέντρα 

υποδοχής των χωρών.  Ωστόσο, παρατηρούμε πως η αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των 

μέτρων έχει αποδειχθεί δύσκολο εγχείρημα και για τις δύο χώρες, κυρίως λόγω της μεγάλης 

εισροής αιτούντων άσυλο σε περίοδο δύσκολων οικονομικών και κοινωνικών καταστάσεων. 
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7. Κριτική ανασυγκρότηση  

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε το προσφυγικό ζήτημα και γενικότερα το 

μεταναστευτικό πρόβλημα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Ευρώπη εν έτη 2015. 

Αναλύονται κυρίως οι μεταναστευτικές πολιτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και 

σε επίπεδο εθνικών μεταναστευτικών πολιτικών των Κρατών-Μελών, κυρίως εκείνων της 

Ελλάδας και της Ιταλίας. Γίνεται σαφές πως τα Κράτη-Μέλη της Ένωσης αντιμετωπίζουν 

κοινές προκλήσεις στο ζήτημα της μετανάστευσης με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η 

χάραξη μιας κοινής και ενιαίας στρατηγικής. 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα ρεύματα των προσφύγων στην Ευρώπη ήταν συνεχή 

με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσδιάκριτη η προσφυγική κινητικότητα από εκείνη της 

μετανάστευσης για λόγους οικονομικούς. Η δυσκολία στην διάκριση συνεχίζει να είναι 

ακόμα και σήμερα ολοένα και δυσκολότερη, καθώς η φυγή των μαζικών ρευμάτων μπορεί 

να μην συνδέεται απαραίτητα με λόγους πολιτικών ή πολεμικών αναταραχών αλλά και με 

λόγους οικονομικής διάλυσης ή περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη τα τελευταία 

χρόνια πέραν του ότι αποτελεί σοβαρή πρόκληση για την ίδια και τα Κράτη- μέλη της, την 

έχει επίσης τοποθετήσει στο επίκεντρο των διεθνών ζητημάτων και διαπραγματεύσεων. Η 

προσφυγική κρίση αποτελεί μια έξαρση των μακροχρόνιων πολέμων, των πολιτικών 

αναταραχών και των κρατικών καταρρεύσεων που λαμβάνουν χώρα στην Μέση Ανατολή. 

Στην ουσία, θα μπορούσαμε να πούμε πως η κατάσταση  μετατράπηκε σε κρίση λόγω της 

έλλειψης εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδίου διαχείρισης αλλά και κοινής ολοκληρωμένης 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Συγκεκριμένα, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζοντας μια ευάλωτη μεταναστευτική πολιτική έδειξε πως ήταν 

απροετοίμαστη να δεχτεί και να διαχειριστεί τις μαζικές μεταναστευτικές εισροές. Ωστόσο, 

σε αυτό συνέβαλλε και η ήδη υφιστάμενη δυσχερή οικονομική και πολιτική συγκυρία, με τα 

χρόνια της οικονομικής κρίσης και αργότερα με την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων.   

Εν μέσω λοιπόν αυτής της κρίσης, η Ευρώπη κινείται με αβεβαιότητα και παρορμητικά 

ενώ θα μπορούσαμε να πούμε πως υιοθετεί αποτρεπτικές πολιτικές για την άμεση διαχείριση 

της κατάστασης σχεδόν αντανακλαστικά, χωρίς ωστόσο να αναλογίζεται εάν αυτές οι 

ενέργειες και οι πολιτικές μπορεί να υπονομεύουν το ίδιο της το μέλλον. Συγκεκριμένα, 

βλέπουμε από χώρες τις Ευρώπης, όπως Σερβία και Ουγγαρία, να υιοθετούνται ξενοφοβικές 
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πολιτικές κλειστών συνόρων καθώς και πολιτικές αυστηρών ελέγχων στα σύνορα, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολιτικές και θεσμικές πιέσεις και προβλήματα 

αντιμετώπισης των μεταναστευτικών και των προσφυγικών αναγκών στα υπόλοιπα Κράτη 

της Ένωσης. Επίσης, η Ευρώπη προκειμένου να διαχειριστεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

στα εξωτερικά της σύνορα, προσπαθεί να συνάψει διακρατικές συμφωνίες με τις χώρες 

προέλευσης των μεταναστών και των προσφύγων. Την ίδια στιγμή πραγματοποιείται 

συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Τουρκία, με την δεύτερη να αποτελεί 

βασική χώρα σύνδεσης μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και βασικός εταίρος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσω της μείωσης των 

μεταναστευτικών ροών, ενώ την ίδια στιγμή δεν διστάζει να ασκεί πιέσεις και έμμεσους 

εκβιασμούς προς την Ένωση. 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την Ελλάδα και την Ιταλία, οι βασικές προσπάθειες 

τους επικεντρώθηκαν κυρίως στην υποδοχή και δευτερευόντως σε μέτρα ένταξης των 

μεταναστών και των προσφύγων και αυτό λόγω των μαζικών αφίξεων. Πρέπει, λοιπόν, και οι 

δύο χώρες να διαχειριστούν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέσα σε ένα πλαίσιο που 

χαρακτηρίζεται από δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και αδύναμη θεσμική και 

διοικητική ικανότητα, αλλά και αβεβαιότητα όσον αφορά τον τελικό προορισμό των 

αιτούντων άσυλο και συνεπώς τον τελικό προορισμό της ίδιας της μεταναστευτικής κρίσης.  

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί πως το μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα αποτελεί 

σίγουρα μία μεγάλη και ταυτόχρονα κοινή πρόκληση για τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ωστόσο, αυτή η πρόκληση θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα χρήσιμο εργαλείο 

ανάπτυξης και ενίσχυσης του ρόλου της ΕΕ στην διεθνή σκηνή και στο πεδίο των 

παγκόσμιων πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων. Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση της 

υιοθέτησης πολιτικών που θα συμβάλλουν στην άμεση καταπολέμηση της ξενοφοβίας και 

του ρατσισμού που τα τελευταία χρόνια κυρίως έχουν δυσκολέψει τις προσπάθειες υποδοχή 

και ενσωμάτωσής των προσφυγικών ροών, ενώ ταυτόχρονα έχουν συμβάλλει στην ανάδυση 

κομμάτων με αντι-μεταναστευτικές ρητορικές και συνεπώς στη δυσκολία διαμόρφωσης και 

υιοθέτησης μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής μεταξύ των Κρατών – Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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