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ε όλεσ ηηο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο νη άλζξωπνη κεηαλάζηεπαλ από ηνλ έλα
ηόπν ζηνλ άιιν γηα πνηθίινπο ινγνύο . ήκεξα πξνζπαζνύλ λα θηάζνπλ
ζηηο αθηέο ηεο Δπξώπεο κε πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο άιινηε
λόκηκνπο θαη άιινηε παξαλόκνπο ζέηνληαο ζε θίλδπλν αθόκα θαη ηελ
δωή ηνπο . Απηό ην θαηλόκελν εκθαλίδεηαη θπξίωο ιόγω ηεο πνιίηηθεο
θαηαπίεζεο, ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ πνιέκνπ θαζώο κπνξεί αθόκα θαη λα
νθείιεηαη ζηελ επηδίωμε επαλέλωζεο κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο , ζηελ
θαηάθηεζε ηεο γλώζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπο .
Ο ιόγνο κεηαλάζηεπζεο θάζε αλζξώπνπ θξύβεη
ηζηνξία

κηα

δηαθνξεηηθή

. Η μετανάςτευςθ είναι ζνα φαινόμενο που ζχει ιςτορία

χιλιάδων χρόνων και εκπορεφκθκε από διάφορουσ παράγοντεσ που
ανάγκαςαν μεγάλα κφματα ανκρϊπων να αναηθτιςουν διαφορετικά
εδάφθ από τισ πατρίδεσ τουσ για να εγκαταςτακοφν. Οι λόγοι και οι
παράγοντεσ πολλοί και διαφορετικοί, εντοφτοισ το πρόβλθμα ζχει
αρχίςει πλζον να αποκτά μεγάλεσ και ανεξζλεγκτεσ διαςτάςεισ, ειδικά
για τθν Ευρϊπθ. Η μετανάςτευςθ αποτελεί ουςιαςτικά τθ μετάβαςθ
ενόσ ατόμου ςε μια άλλθ κοινωνία , αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν
εγκατάλειψθ του προθγοφμενου κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ διαβίωςθσ
και τθν ενςωμάτωςθ ςε ζνα νζο . (Παπαδοποφλου Δζςποινα,
Μπάγκαβοσ Χριςτοσ.)
Σθ δεκαετία του 1990, θ Ελλάδα μετατράπθκε από χϊρα αποςτολισ
μεταναςτϊν αφοφ πολλοί Ζλλθνεσ μετανάςτευςαν προσ τθν Γερμανία,
τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ, τον Καναδά και τθν Αυςτραλία, ςε χϊρα
υποδοχισ μεταναςτϊν κυρίωσ από τθν Αλβανία και τισ αποκαλοφμενεσ
πρϊθν Ανατολικζσ χϊρεσ. Σο ίδιο όμωσ ςυνζβθ και ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ
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Ευρϊπθσ.

ιμερα,

το

μεταναςτευτικό

κφμα

αποτελείται

από

ανκρϊπουσ πολλϊν και διαφορετικϊν εκνικοτιτων.
Σο μεγάλο μεταναςτευτικό κφμα των τελευταίων δεκαετιϊν ζχει
επιφζρει πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ που αποτελοφν κφριο ςτόχο
προοριςμοφ για τουσ μετανάςτεσ, ςε δφςκολθ κζςθ. Πολλζσ
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ εφαρμόηουν διάφορεσ μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ
που δεν φαίνεται όμωσ να επιλφουν τα ςθμαντικά προβλιματα
που δθμιουργοφνται από τθν μετανάςτευςθ ενϊ παράλλθλα
ςθμαντικά προβλιματα αντιμετωπίηουν και οι ίδιοι οι μετανάςτεσ ςτθν
προςπάκεια κοινωνικισ ζνταξθσ και ενςωμάτωςθσ τουσ ςτισ χϊρεσ
αυτζσ. Αυτό ζχει δθμιουργιςει ςτθν ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ νομικοφ και
κεςμικοφ πλαιςίου μετανάςτευςθσ ςτθν Ευρϊπθ με των προβλθμάτων.

ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΑ
Σφμφωνα με τθ Συνκικθ του Ο.Η.Ε. για τουσ Πρόςφυγεσ, που ζχει
υπογραφεί από 147 χϊρεσ, πρόςφυγασ είναι κάποιοσ που:





βρίςκεται εκτόσ τθσ χϊρασ καταγωγισ του
κινδυνεφει πραγματικά να υποςτεί παραβιάςεισ των ανκρωπίνων
δικαιωμάτων του ςτθ χϊρα του εξαιτίασ τθσ ταυτότθτάσ του ι των
πεποικιςεϊν του.
Δεν μπορεί ι δεν κζλει να επιςτρζψει επειδι θ κυβζρνθςι του δεν
μπορεί ι δεν κζλει να τον προςτατζψει.
Εξαιτίασ τθσ δίωξθσ που μπορεί να αντιμετωπίςει, ζνασ πρόςφυγασ
δικαιοφται να προςτατευκεί από μια εξαναγκαςτικι επιςτροφι ςτθ
χϊρα καταγωγισ του (αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ). Εκτόσ από τα
δικαιϊματα που ζχουν όλοι οι άνκρωποι, ο πρόςφυγασ δικαιοφται
αυτιν τθν προςταςία, όπωσ επίςθσ και προςταςία από δίωξθ για
παράνομθ είςοδο, ζγγραφα ταυτότθτασ και ταξιδιωτικά ζγγραφα και
πρόςβαςθ ςε μια μακροπρόκεςμθ λφςθ.
Αυτι μπορεί να είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθ χϊρα που του παρζχει άςυλο,
θ επανεγκατάςταςθ ςε μια άλλθ χϊρα ι ο εκελοφςιοσ επαναπατριςμόσ
ςτθ χϊρα καταγωγισ του, εφόςον αυτι γίνεται με αςφάλεια και
αξιοπρζπεια. (Σφμβαςθ Γενεφθσ 1951)
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Όμωσ, οι πρόςφυγεσ, ενϊ αντιμετωπίηονται ωσ ξεχωριςτι κατθγορία
από τουσ μετανάςτεσ, ςυχνά ταξιδεφουν μαηί, χρθςιμοποιοφν τουσ
ίδιουσ μεταναςτευτικοφσ δρόμουσ ι πζφτουν κφματα των ίδιων
κυκλωμάτων εμπορίασ ανκρϊπων και πολλζσ φορζσ αντιμετωπίηουν τισ
ίδιεσ παραβιάςεισ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτισ χϊρεσ μετάβαςθσ
ι ςτισ χϊρεσ προοριςμοφ. Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 11,4
εκατομμφρια πρόςφυγεσ ςτον κόςμο.
ΟΡΙΜΟ ΜΕΣΑΝΑΣΗ
είναι άνκρωποι που εγκαταλείπουν με ι χωρίσ τθ κζλθςι τουσ τθν
πατρίδα τουσ για να αναηθτιςουν αλλοφ νζεσ ευκαιρίεσ ι
αςφαλζςτερεσ και καλφτερεσ προοπτικζσ. Επομζνωσ, ο όροσ
«μετανάςτθσ» είναι ευρφσ και μπορεί να περιλαμβάνει τουσ αιτοφντεσ
άςυλο, τουσ πρόςφυγεσ, τα εςωτερικά εκτοπιςμζνα άτομα, τουσ
μετανάςτεσ εργαηόμενουσ και τουσ παράνομουσ μετανάςτεσ .Άλλοι
λόγοι που μεταναςτεφουν αυτοί οι άνκρωποι ςχετίηονται με αιτίεσ
αναγκαςτικισ ι εκοφςιασ μετανάςτευςθσ εξαιτίασ εμπόλεμθσ
κατάςταςθσ θ λόγο εξαιτίασ πολιτικϊν και κρθςκευτικϊν αίτιων. ε
πολλζσ περιπτϊςεισ θ εγκατάλειψθ δεν γίνεται εκοφςια αλλά με τθν
άςκθςθ διϊξεων .{ ΕΚΚΕ, κεςμικό πλαίςιο τθσ μετανάςτευςθσ ςε εκνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο (αρρισ Ν.)} Μετανάςτθσ είναι ο άνκρωποσ
που ηει 6 μινεσ τουλάχιςτον μακριά από τον τόπο κατοικίασ του.(
Ναξάκθσ Χ,ΧλζτςοσΜ.)

Κεφάλαιο 1: Εννοιολογική αποσαφήνιση

Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ακαδθμαϊκισ διαφωνίασ που υπάρχει
αναφορικά με τθν αποτελεςματικότθτα των μεταναςτευτικϊν πολιτικϊν
προζρχεται από τθν εννοιολογικι ςφγχυςθ που επικρατεί αναφορικά με
ζννοιεσ που ςυνδζονται με τθν αποτελεςματικότθτα και τθν
μεταναςτευτικι πολιτικι. Η ςφγχυςθ αυτι κακιςτά απαραίτθτθ τθν
αποςαφινιςθ του όρου μεταναςτευτικι πολιτικι.
Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ μετανάςτευςθ επθρεάηεται από μία
ςειρά πολιτικϊν όπωσ αυτι τθσ εργαςίασ, τθσ οικονομίασ, του εμπορίου
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κακϊσ και τθσ εξωτερικισ πολιτικισ. Λόγω τθσ οικονομικισ διάςταςθσ
που εμπεριζχει θ μετανάςτευςθ, οι επιρροζσ των παραπάνω πολιτικϊν
μποροφν

όντωσ

να

είναι

πιο

ιςχυρζσ

από

ςυγκεκριμζνεσ

μεταναςτατευτικζσ πολιτικζσ (Czaika & De Hass, 2013).
Αυτό ςθμαίνει ότι κα πρζπει να υπάρχει διαχωριςμόσ ανάμεςα ςτισ
μεταναςτευτικζσ και τισ μθ μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ. ε κάποιεσ
περιπτϊςεισ όπωσ αυτι τθσ εξωτερικισ πολιτικισ αυτό μπορεί να γίνει
εφκολα. ε κάποιεσ άλλεσ όμωσ πολιτικζσ όπωσ αυτι τθσ αγοράσ
εργαςίασ ι τθν ανάπτυξθσ τθσ εκπαίδευςθσ, υπάρχει το ενδεχόμενο να
επθρεάηονται από τθν ανθςυχία για τουσ μετανάςτεσ και να υπάρχουν
αλλαγζσ που επθρεάηουν τισ μεταναςτευτικζσ τάςεισ. Ο διαχωριςμόσ
αυτόσ είναι ακόμα πιο αςαφισ ςε πολιτικζσ ζνταξθσ και ικαγζνειασ.
Παρόλθ όμωσ τθν αςάφεια που επικρατεί γενικότερα, πρακτικά, ζνασ
οριςμόσ τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ είναι ότι αποτελείται από
νόμουσ, κανόνεσ, μζτρα και πρακτικζσ που εφαρμόηονται από εκνικά
κράτθ που ζχουν ωσ δεδθλωμζνο ςτόχο να επθρεάςουν τον όγκο, τθν
καταγωγι και τθν εςωτερικι ςφνκεςθ των μεταναςτευτικϊν ειςροϊν
(Czaika & De Hass, 2013:5).
Η ζννοια όγκοσ αναφζρεται ςτουσ ςτόχουσ τθσ μείωςθσ ι τθσ
αφξθςθσ των μεταναςτευτικϊν ειςροϊν ι τθσ διατιρθςθσ τουσ ςε
παρόμοια επίπεδα. Η ζννοια καταγωγι αναφζρεται ςε πολιτικζσ που
ςκοπεφουν να αλλάξουν τθ ςφνκεςθ των μεταναςτευτικϊν ειςροϊν ςε
όρουσ χωρϊν καταγωγισ. Η ζννοια εςωτερικι ςφνκεςθ ςχετίηεται με
τον ςτόχο τθσ αφξθςθσ ι τθσ μείωςθσ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν των
μεταναςτϊν ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ χϊρασ υποδοχισ όπωσ για
παράδειγμα τθν αφξθςθ ειςροισ μεταναςτϊν που είναι φοιτθτζσ ι
ζχουν υψθλζσ εργαςιακζσ δεξιότθτεσ. Σζτοιου είδουσ «επιλεκτικζσ»
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πολιτικζσ ςυνικωσ ςτοχεφουν ςτο να επθρεάςουν τθ ςφνκεςθ των
δεξιοτιτων,

του ειςοδιματοσ

και

τθσ

κοινωνικισ

τάξθσ

των

μεταναςτευτικϊν ειςροϊν (Czaika & De Hass, 2013).
φγχυςθ επικρατεί και ςτθν ζννοια αποτελεςματικότθτα τθσ
μεταναςτευτικισ πολιτικισ θ οποία επιδεινϊνεται από τθν απουςία
ςαφι προςδιοριςμοφ τθσ. Ζνασ γενικόσ οριςμόσ που υπάρχει για τθν
αποτελεςματικότθτα τθν ορίηει ωσ τθν παραγωγι ενόσ αποφαςιςμζνου
ι επικυμθτοφ αποτελζςματοσ. Η μεταναςτευτικι πολιτικι όμωσ πολλζσ
φορζσ απαιτεί τθν επίτευξθ πολλαπλϊν ςτόχων και όχι μόνο ενόσ ϊςτε
να μπορεί να εξεταςτεί μζςω αυτισ θ αποτελεςματικότθτα τθσ.
Επιπλζον, οι ςτόχοι αυτοί ερμθνεφονται διαφορετικά από τισ ομάδεσ
που εμπλζκονται ςτθν μεταναςτευτικι πολιτικι και ζτςι ενϊ για
παράδειγμα ζνασ ςτόχοσ τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ μπορεί να
κεωρθκεί για τθ κυβζρνθςθ ωσ επιτυχθμζνοσ και αποτελεςματικόσ ενϊ
για άλλα πολιτικά κόμματα όχι (Czaika & De Hass, 2013).
Ειδικότερα, ςτα κράτθ που ζχουν δθμοκρατικό κακεςτϊσ, οι
ςυναςπιςμοί που δθμιουργοφνται γφρω από τθν μεταναςτευτικι
πολιτικι εξυπθρετοφν τθν εκλογικι και κοινοβουλευτικι υποςτιριξθ
αλλά και άλλα ςυμφζροντα και γενικότερα, αποτελοφν το προϊόν
ςυμβιβαςμοφ (Czaika & De Hass, 2013).

Κεφάλαιο 2: H διαμόρφωςη τησ μεταναςτευτικήσ πολιτικήσ
θμαντικζσ αποδείξεισ ότι διάφορεσ ομάδεσ ενδιαφζροντοσ
ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ ζχουν
προκφψει από τθ ςυηιτθςθ που υπάρχει αναφορικά με τουσ κανόνεσ
που διζπουν τθν ειςροι εργαηόμενων ςε διάφορεσ χϊρεσ μζλθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. ε πολλζσ χϊρεσ, οι ψθφοφόροι εκφράηουν
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ανοιχτά τθν αντίκεςθ τουσ ενάντια τθσ μετανάςτευςθσ για διάφορουσ
λόγουσ. Αυτι θ αντίκεςθ δθμιουργεί τθν απορία γιατί τότε θ
μετανάςτευςθ ςυμβαίνει αφοφ δεν είναι επικυμθτι; Πικανολογείται ότι
μία απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα είναι ότι ςτο κζμα τθσ
μετανάςτευςθσ και των πολιτικϊν που διαμορφϊνονται γι’ αυτι,
διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο διάφορεσ ομάδεσ ενδιαφζροντοσ. Ζνα
τζτοιο παράδειγμα αποτελοφςαν οι εταιρίεσ υψθλισ τεχνολογίασ που
ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1990 άςκθςαν μεγάλθ πίεςθ ςτο
Αμερικάνικο κογκρζςο ϊςτε να αυξιςει τον αρικμό των βιηϊν που
ζδινε. Ζνα άλλο παράδειγμα είναι θ προςπάκεια που ζχει γίνει από
νοςοκομεία και το προςωπικό υγείασ ϊςτε να αυξθκοφν οι βίηεσ που
δίνονται ςε αλλοδαπζσ νοςοκόμεσ και νοςοκόμουσ (Facchini & Mayda,
2008).
Αυτό βζβαια δεν ςθμαίνει ότι όλεσ οι ομάδεσ πίεςθσ που υπάρχουν
υποςτθρίηουν τισ πιο ελαςτικζσ μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ. Ζνα ιςτορικό
παράδειγμα που υπάρχει είναι αυτό των εργατικϊν ενϊςεων των
Ηνωμζνων Πολιτειϊν που πίεςαν εναντίον τθσ μετανάςτευςθσ και είχαν
μεγάλθ επιρροι (Facchini & Mayda, 2008).
Μία ξεκάκαρθ περίπτωςθ διαμόρφωςθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ
ςε ςυνδυαςμό με ομάδεσ που ζχουν ενδιαφζρον ωσ προσ τθ
μετανάςτευςθ είναι αυτι του Καναδά. τον Καναδά, ο ςυνολικόσ
αρικμόσ μεταναςτϊν που γίνεται δεκτόσ ετθςίωσ ρυκμίηεται από τθν
κυβζρνθςθ αφοφ πρϊτα ζχει ςυμβουλευτεί ομάδεσ όπωσ οι επαρχίεσ.
Αφοφ λοιπόν το ςφνολο των μεταναςτϊν ρυκμίηεται μετά από
διαβοφλευςθ,

οι

αιτιςεισ

τουσ

προχωράνε

ανάλογα

με

τισ

προτεραιότθτεσ που ζχουν τεκεί όπωσ για παράδειγμα γίνονται πρϊτα
δεκτζσ οικογζνειεσ μεταναςτϊν και πρόςφυγεσ. Ειδικά ςτισ οικογζνειεσ
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μεταναςτϊν δίνεται ειδικι προτεραιότθτα ςτθν είςοδο τουσ ςτθ χϊρα
γιατί βαςίηεται ςε μία αρχι που υπάρχει για τουσ Καναδοφσ κατοίκουσ
να μποροφν να ενωκοφν και πάλι με τουσ ςτενοφσ ςυγγενείσ τουσ. Οι
πρόςφυγεσ από τθν άλλθ, προθγοφνται λόγω ανκρωπιςτικϊν αρχϊν.
Αυτό δεν ςθμαίνει όμωσ και ότι αυτι θ μεταναςτευτικι πολιτικι δεν
παρουςιάηει πρόβλθμα αφοφ ο αρικμόσ των μεταναςτϊν είναι
κακοριςμζνοσ και αφοφ προθγοφνται τα μζλθ οικογζνειασ και οι
πρόςφυγεσ, δεν υπάρχει περικϊριο ειςόδου για οικονομικοφσ
μετανάςτεσ, ςτοιχείο που επιδρά αρνθτικά ςτο επίπεδο δεξιοτιτων
αυτϊν που ειςρζουν ςτον Καναδά (Green & Green, 1995).
Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι χϊρεσ που δζχονται μετανάςτεσ
εφαρμόηουν δφο ειδϊν μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ, τθν εξωτερικι και
τθν εςωτερικι. Η εξωτερικι μεταναςτευτικι πολιτικι, δθλαδι θ
πολιτικι που επθρεάηει το πόςοι και ποιοι μετανάςτεσ κα μπουν ςε μία
χϊρα, διακρίνεται ςε ενεργθτικι και πακθτικι. Ενεργθτικι εξωτερικι
πολιτικι είναι αυτι που προςπακεί να εμποδίςει τισ ανεπικφμθτεσ
ομάδεσ μεταναςτϊν να ειςζλκουν ςε μία χϊρα χρθςιμοποιϊντασ μζςα
όπωσ το φφλαγμα των ςυνόρων όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδοσ.
Ενεργθτικι εξωτερικι πολιτικι κεωροφνται επίςθσ οι προχποκζςεισ για
τθν είςοδο ςε μία χϊρα που ρυκμίηουν πόςοι και ποιοι κα μπουν ςε
αυτι (Κόντθσ & Σςαρδανίδθσ, 2005).
Η πακθτικι εξωτερικι μεταναςτευτικι πολιτικι ςτθρίηεται κυρίωσ
ςτθ διαχείριςθ των μεταναςτϊν που ζχουν ιδθ ειςζλκει ςε μία χϊρα
παράνομα. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οι παράνομοι μετανάςτεσ είτε
ςτζλνονται πίςω ςτθν χϊρα από τθν οποία προιλκαν, είτε
νομιμοποιοφνται ςτθν χϊρα υποδοχισ. Μζροσ αυτισ τθσ πολιτικισ είναι
θ ενίςχυςθ τθσ παλιννόςτθςθσ, δθλαδι θ ενίςχυςθ των μεταναςτϊν
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ϊςτε να επιςτρζψουν ςτισ χϊρεσ αποςτολισ τουσ (Κόντθσ &
Σςαρδανίδθσ, 2005).
Σζλοσ, θ εςωτερικι μεταναςτευτικι πολιτικι απευκφνεται ςτουσ
μετανάςτεσ που ιδθ ζχει γίνει αποδεκτι θ είςοδο τουσ ςε μία χϊρα.
Αυτοφ του είδουσ θ πολιτικι εςτιάηει ςτο να ενςωματωκοφν αυτοί οι
άνκρωποι ζτςι ϊςτε θ παραμονι τουσ να οδθγεί ςτθ κατάςταςθ που θ
χϊρα επικυμεί. Σο κφριο ηθτοφμενο είναι οι μετανάςτεσ να ενταχκοφν
ομαλά ςε όλουσ τουσ τομείσ ϊςτε να αποφεφγονται δφςκολεσ
καταςτάςεισ και διακρίςεισ ανάμεςα ςε αυτοφσ και τουσ θμεδαποφσ
μίασ χϊρασ υποδοχισ (Κόντθσ & Σςαρδανίδθσ, 2005).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ

H Ευρϊπθ αποτζλεςε μία από τισ χϊρεσ που ςτο παρελκόν, το
φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ εκφράςτθκε με αντίκετο τρόπο από
αυτόν που ιςχφει ςιμερα. Η Ευρϊπθ ςτθν ουςία δεν ιταν περιοχι
υποδοχισ μεταναςτϊν αλλά αποςτολισ κυρίωσ προσ τθν Αμερικι και
τθν Αυςτραλία. Σο φαινόμενο αντιςτράφθκε μετά τθ ςυγκρότθςθ των
εκνικϊν κρατϊν και κυρίωσ μετά τουσ δφο παγκόςμιουσ πολζμουσ και
τθν προςπάκεια οικονομικισ τθσ αναςυγκρότθςθσ που ακολοφκθςε.
Σο φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ, αςχζτωσ τθν περιοχι ςτθν οποία
λαμβάνει χϊρα και τθν ζνταςθ του, ζχει παγκόςμιεσ διαςτάςεισ αλλά
παράλλθλα και εκνικζσ (Πετράκου, 2001). Αυτό οφείλεται ςτισ βαςικζσ
αλλά παράλλθλα και διαφορετικζσ λειτουργίεσ που διζπουν το
φαινόμενο αφοφ περιλαμβάνει τθν κοινωνικι οργάνωςθ ςε παγκόςμιο
επίπεδο
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ενϊ

τθν

ίδια

ςτιγμι,

θ

μετανάςτευςθ

πρζπει

να

διαμορφϊνεται και να εντάςςεται ςτα διακριτά εκνικά πλαίςια κάκε
χϊρασ.
Βαςικι διάςταςθ παράλλθλα του φαινομζνου είναι και θ κοινωνικι
και ιδιαίτερα θ οργάνωςθ τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία αςκεί αλλά και
δζχεται επιδράςεισ. Αυτό ςθμαίνει ότι ωσ φαινόμενο, είναι ιδιαίτερα
περίπλοκο και ότι θ μορφι που ζχει κάκε φορά, εξαρτάται με τθν
ιςτορικι περίοδο αλλά και τισ γεωγραφικζσ και χρονικζσ ςυνκικεσ ςτισ
οποίεσ λαμβάνει χϊρα (Βεντοφρα, 1994).
Η Ευρϊπθ αποτελεί μία από τισ περιπτϊςεισ κατά τθν οποία, θ
μετανάςτευςθ υπιρχε ςε όλεσ τισ ιςτορικζσ τθσ ςτιγμζσ αλλά λόγω των
κινιτρων που τθ δθμιοφργθςαν, διακρίνεται ςε δφο κατθγορίεσ. Η
πρϊτθ κατθγορία είναι θ μετανάςτευςθ που ζγινε πριν τουσ πολζμουσ
ενϊ θ δεφτερθ, θ μετανάςτευςθ που ζγινε μετά τουσ πολζμουσ
(Μουςοφρου, 1991).
Μία άλλθ διάκριςθ τζλοσ που μπορεί να εφαρμοςτεί ςτθν
μετανάςτευςθ ςτθν Ευρϊπθ είναι αυτι που προκφπτει από τθν
κατεφκυνςθ που είχαν τα μεταναςτευτικά ρεφματα, δθλαδι ςε
ενδοευρωπαϊκι και υπερπόντια. Η κατθγοριοποίθςθ αυτι βζβαια
ςυνδζεται άρρθκτα με τισ ιςτορικζσ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ
ςυνκικεσ τθσ εποχισ (Μουςοφρου, 1991).
Αυτό επεξθγεί ςε μεγάλο βακμό και το γεγονόσ ότι ςτισ χϊρεσ τθσ
Ευρϊπθσ δεν αναπτφςςονται ενιαίεσ μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ αφοφ θ
διαμόρφωςθ

τουσ

εξαρτάται

ςε

ςθμαντικό

βακμό

από

το

μεταναςτευτικό τουσ παρελκόν και τουσ μελλοντικοφσ ςτόχουσ που
κζτουν. τθν ουςία, θ διαμόρφωςθ τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ που
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κάνουν οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ εξαρτάται κυρίωσ από τον τρόπο που
αντιμετωπίηουν τουσ εαυτοφσ τουσ (Μουςοφρου, 1991).
Αυτό οδθγεί και ςτθ διαμόρφωςθ μεταναςτευτικϊν πολιτικϊν με
διαφορετικοφσ

ςτόχουσ

αλλά

και

διαφορετικι

φιλοςοφία

αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου. Χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ όπωσ θ ουθδία,
διαμόρφωςαν τθν μεταναςτευτικι τουσ πολιτικισ με βάςθ τθν
κοινωνικι διαπολιτιςμικότθτα. τόχοσ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι οι
μετανάςτεσ ςταδιακά να ενςωματωκοφν ςτθν κοινωνία αποδεχόμενοι
ςτοιχεία τθσ αλλά παράλλθλα προκαλϊντασ και αλλαγζσ ςε αυτι λόγω
των επιρροϊν που αςκοφν. Από τθν άλλθ, οι χϊρεσ τθσ Δυτικισ
Ευρϊπθσ όπωσ θ Γερμανία, ζχουν δθμιουργιςει πολιτικζσ που
ελζγχονται πλιρωσ και που ςτόχοσ τουσ είναι οι μετανάςτεσ να
καλφψουν τισ ανάγκεσ που παρουςιάηουν ςε εργατικό δυναμικό. Η
προοπτικι τθσ ενςωμάτωςθσ δεν υπάρχει αφοφ θ παραμονι των
μεταναςτϊν που προορίηονται για εργατικό δυναμικό είναι προςωρινι
και ωσ εκ τοφτου, δεν παρζχει τζτοιεσ ευκαιρίεσ.

Μία εντελϊσ

διαφορετικι μορφι μεταναςτευτικισ πολιτικισ ζχει ακολουκιςει θ
Ελβετία. Επίκεντρο τθσ είναι θ εναλλαγι των μεταναςτϊν ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ςε εργατικό δυναμικό ενϊ
παράλλθλα, δεν κα αυξθκεί ςτο ελάχιςτο το ποςοςτό των μεταναςτϊν
που ζχει προβλζψει ότι κα υπάρχει ςτο εςωτερικό τθσ (Μουςοφρου,
1991).
Τπάρχουν και χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ που ζχουν κοινό παρελκόν όςο
αφορά τθν αποικιοκρατία όπωσ θ Ολλανδία, θ Γαλλία και θ Μεγάλθ
Βρετανία. Αυτό κα ζκανε να φαντάηει εφλογθ τθν φπαρξθ όμοιασ κοινισ
μεταναςτευτικισ πολιτικισ. τθν πραγματικότθτα όμωσ εντοπίηονται
διαφορζσ ανάμεςα τουσ αν και οι μετανάςτεσ που προζρχονται από τισ
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αποικίεσ τουσ αντιμετωπίηονται καλφτερα ςε ςφγκριςθ με τουσ
υπόλοιπουσ. Τπάρχουν βζβαια και οι χϊρεσ τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ όπου
το μεταναςτευτικό φαινόμενο είναι ςφγχρονο για αυτζσ και δεν ζχουν
ανάλογθ εμπειρία υποδοχισ των μεταναςτϊν. τισ χϊρεσ αυτζσ
περιλαμβάνονται θ Ελλάδα, θ Ιταλία, θ Ιςπανία και θ Πορτογαλία.
Αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ εμπειρίασ είναι θ ανάπτυξθ αυτοτελοφσ
μεταναςτευτικισ πολιτικισ ςε αυτζσ μόλισ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ
(Μουςοφρου, 1991).

Οι Ortega & Peri (2009), εκπόνθςαν μία μελζτθ αναφορικά με τθν
παγκόςμια μετανάςτευςθ αναλφοντασ τα δεδομζνα των ειςροϊν
μεταναςτϊν. Σα κφρια ευριματα τθσ ζρευνασ αυτισ αναφορικά με τισ
μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ ιταν ότι πιο αυςτθροί νόμοι αναφορικά με
τθν είςοδο, αποκαρρφνουν τθν μετανάςτευςθ. Κάκε μεταρρφκμιςθ που
γίνεται και θ οποία ειςάγει αυςτθρότερουσ νόμουσ για τθν είςοδο των
μεταναςτϊν, μειϊνει τθν μεταναςτευτικι ειςροι περίπου 6% κατά
μζςο όρο (Ortega & Peri, 2009).
Αναμφιςβιτθτα, υπάρχουν διαφορζσ ανάμεςα ςτισ μεταναςτευτικζσ
πολιτικζσ των χωρϊν που δζχονται μετανάςτεσ. Αυτό εκδθλϊνεται και
από τισ διαφορζσ που υπάρχουν ςτον αρικμό των μεταναςτϊν που
γίνονται δεκτοί ςε κάκε χϊρα αλλά και από τισ χϊρεσ που ελκφουν
μετανάςτεσ. Θεωρείται πικανό ότι οι χϊρεσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ που
ευθμεροφν, κα προςελκφςουν μετανάςτεσ από χϊρεσ προζλευςθσ που
υπάρχει λιγότερθ εκπαίδευςθ ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων κακϊσ και
από χϊρεσ που υπάρχει μεγάλθ ανεργία.
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Ανάμεςα ςτισ Αγγλοςαξονικζσ χϊρεσ και ςε αυτζσ τθσ Δυτικισ
Ευρϊπθσ,

εντοπίηονται

μετανάςτευςθ.

τισ

μεγάλεσ

διαφορζσ

Αγγλοςαξονικζσ

αναφορικά

χϊρεσ

υπάρχει

με

τθν

μεγάλθ

διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτο ειςόδθμα των χωρϊν από τισ οποίεσ
προζρχονται οι μετανάςτεσ, κάτι που δεν ιςχφει και ςτθ περίπτωςθ των
χωρϊν τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ. Η ανυπαρξία διαφοροποίθςθσ ςτθ
περίπτωςθ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ αποδίδεται ςτισ μεταναςτευτικζσ
πολιτικζσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ που είναι πιο αυςτθρζσ και ζχουν
ρυκμίςει τθν ειςροι μεταναςτϊν από χϊρεσ με χαμθλό ειςόδθμα
(Pedersen P.J. et al., 2008).
Διαφορζσ

όμωσ

εντοπίηονται

και

ςε

άλλα

ςθμεία

ςτθ

μετανάςτευςθσ προσ τισ Αγγλοςαξονικζσ χϊρεσ και αυτζσ τθσ Δυτικισ
Ευρϊπθσ. τισ Αγγλοςαξονικζσ χϊρεσ παράγοντεσ όπωσ θ γειτονία και θ
γλϊςςα επθρεάηουν ιδιαίτερα τθν μετανάςτευςθ. Από τθν άλλθ, ςτισ
χϊρεσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο θ
πολιτιςμικι ομοιότθτα και κζματα όπωσ το εμπόριο και θ εργαςία
(Pedersen P.J. et al., 2008).
Οι μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ λοιπόν μποροφν να κακορίςουν τθν
αςυμμετρία που υπάρχει ςτα διαφορετικά ποςοςτά μεταναςτϊν ςε
κάκε χϊρα και όντωσ ςε αρκετζσ χϊρεσ διαδραματίηουν περιοριςτικό
ρόλο ωσ προσ τθν προςζλκυςθ μεταναςτϊν (Mayda, 2010).
Ήδθ από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980, το κζμα τθσ
μετανάςτευςθσ και του πολιτικοφ αςφλου άρχιςε να ζχει κυρίαρχθ κζςθ
ςτισ χϊρεσ που ιταν ενταγμζνεσ ςτον Οργανιςμό Οικονομικισ
υνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟΑ). Σο κζμα αυτό μπικε ςτθ κορυφι
τθσ πολιτικισ ατηζντασ μετά τθν πίεςθ που δθμιοφργθςε θ
μετανάςτευςθ τθν ίδια ςτιγμι που οι χϊρεσ άρχιςαν να μειϊνουν τθν
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κζλθςθ τουσ να δεχτοφν μετανάςτεσ. Κατά τθ δεκαετία του 1990, το
κζμα αυτό απζκτθςε ακόμα πιο κεντρικι οικονομικι και πολιτικι κζςθ
γιατί άρχιςε να αυξάνει θ πίεςθ τθσ δθμόςιασ γνϊμθσ θ οποία ςυχνά
ενκαρρφνονταν από πολιτικοφσ και από ξενοφοβικά μζςα (Thielemann,
2004).
Η δθμόςια γνϊμθ λοιπόν άρχιςε να ανθςυχεί όλο και περιςςότερο
για τθ μετανάςτευςθ αςκϊντασ με τθ ςειρά τθσ μεγαλφτερθ πίεςθσ
ςτουσ πολιτικοφσ να δράςουν ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο. Παρόλο που
γενικά οι χϊρεσ είναι ελεφκερεσ να αποφαςίςουν πόςουσ οικονομικοφσ
μετανάςτεσ κα δεχτοφν, υπάρχουν διεκνείσ υποχρεϊςεισ όπωσ θ
υνκικθ τθσ Γζνοβα που επιβάλλουν ςτισ χϊρεσ κάποιεσ κατθγορίεσ
μεταναςτϊν. Αυτό οδιγθςε ςε μεγάλθ αφξθςθ των αιτοφντων πολιτικοφ
αςφλου (Thielemann, 2004).
Οι διαμορφωτζσ πολιτικισ όμωσ δεν ανθςυχοφν μόνο για τθν
ανάπτυξθ των αιτιςεων για το πολιτικό άςυλο, ςτισ οποίεσ εξάλλου θ
επιρροι τουσ είναι περιοριςμζνθ αφοφ υπαγορεφονται από τισ διεκνείσ
υποχρεϊςεισ. Ανθςυχοφν και για τισ πολιτικζσ που αναπτφςςονται ςε
άλλα κράτθ ςχετικά με το κζμα τθσ μετανάςτευςθσ οι οποίεσ
μακροπρόκεςμα αςκοφν επιρροι και ςτο δικό τουσ κράτοσ. Αυτό
διαφαίνεται και από τθν ανομοιομορφία που υπάρχει ανάμεςα ςτισ
αιτιςεισ αςφλου που ζχουν δεχτεί οι χϊρεσ του ΟΟΑ. Χαρακτθριςτικό
παράδειγμα αποτελεί θ περίπτωςθ τθσ Γερμανίασ που το 1992 είχε
δεχτεί πάνω από 438.000 αιτιςεισ αςφλου, αρικμόσ που αποτελοφςε το
66% των αιτιςεων που είχαν γίνει ςυνολικά ςε όλεσ τισ χϊρεσ που
ςιμερα αποτελοφν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Thielemann, 2004).
Αυτό οδιγθςε τθν Γερμανία να ηθτιςει μία αναδιανομι των
αιτιςεων αυτϊν βάςθ τριϊν κριτθρίων που ζπρεπε να τθροφν οι χϊρεσ.
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Σα κριτιρια αυτά ιταν το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ, το μζγεκοσ τθσ
επικράτειασ του κράτουσ και το ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν. φμφωνα
λοιπόν με αυτά τα κριτιρια κάκε χϊρα ζπρεπε να δεχκεί ζναν
ενδεικτικό αρικμό μεταναςτϊν. Όταν μία χϊρα ςυμπλιρωνε αυτό τον
αρικμό, τότε μία άλλθ ζπρεπε να δεχτεί τουσ μετανάςτεσ μζχρι να
ςυμπλθρϊςει τον δικό τθσ αρικμό (Thielemann, 2004).
Η κατάςταςθ όμωσ εξελίχκθκε εντελϊσ διαφορετικά με αποτζλεςμα
ςιμερα οι χϊρεσ να κεωροφν ότι όταν μειϊνεται ο αρικμόσ των
μεταναςτϊν ςε μία χϊρα ενδζχεται να αυξθκεί ο αρικμόσ ςτθ δικι τουσ
χϊρα. Αυτό ςυμβαίνει γιατί είναι αναμενόμενο κάκε χρόνο για
παράδειγμα να γίνει ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ αιτιςεων αςφλου. Αυτοί
που διαμορφϊνουν τθν μεταναςτευτικι πολιτικι φροντίηουν ϊςτε τα
κριτιρια τουσ να είναι τόςο αυςτθρά ϊςτε να δζχονται τον αρικμό που
επικυμεί θ χϊρα και όχι όλουσ όςουσ ζχουν κάνει αίτθςθ, και ειδικά οι
χϊρεσ που προςελκφουν περιςςότερουσ μετανάςτεσ από κάποιεσ άλλεσ
(Thielemann, 2004).
Σα κφρια ςτοιχεία αυτϊν των μεταναςτευτικϊν πολιτικϊν είναι ο
ζλεγχοσ τθσ πρόςβαςθσ, θ διαδικαςία κακοριςμοφ τθσ ειςόδου και θ
πολιτικι για τθν ζνταξθ των μεταναςτϊν. Οι πολιτικζσ αυτζσ
κακορίηονται από διεκνείσ ςυμφωνίεσ αλλά υπόκεινται και ςε αλλαγζσ
όταν υπάρχει θ διάκεςθ μία χϊρα να γίνει λιγότερο ελκυςτικι ςε
μετανάςτεσ (Thielemann, 2004)..

Γεγονόσ όμωσ είναι πλζον ότι θ Ευρϊπθ ζχει να αντιμετωπίςει μία
ςθμαντικι διόγκωςθ του φαινομζνου τθσ μετανάςτευςθσ και αυτό
διαφαίνεται από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που υπάρχουν για τα κράτθ
μζλθ τθσ Ε.Ε.-28. Σο 2014, 3,8 εκατομμφρια άνκρωποι μετανάςτευςαν
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ςε κάποια χϊρα τθσ Ε.Ε. ενϊ ζφυγαν από αυτζσ με ςκοπό τθ
μετανάςτευςθ 2,38 εκατομμφρια άνκρωποι. Ο μεγάλοσ αρικμόσ των
εξερχόμενων ανκρϊπων αντανακλά και τθν μετανάςτευςθ που υπάρχει
από μία χϊρα τθσ Ε.Ε. ςε κάποια άλλθ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι από το
ςυνολικό αρικμό των 3,8 εκατομμυρίων, πολίτεσ τρίτων χωρϊν ιταν
μόλισ το 1,6 εκατομμφρια άνκρωποι. Όμωσ, 1,3 εκατομμφρια άνκρωποι
ιταν πολίτεσ κάποιασ χϊρασ τθσ Ε.Ε. που μετανάςτευςαν ςε κάποια
άλλθ. Θα πρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι 12,4 χιλιάδεσ ανκρϊπων ιταν
απάτριδεσ ενϊ 870.000 άνκρωποι μετανάςτευςαν ςε κράτοσ τθσ Ε.Ε.
του οποίου είχαν τθν ικαγζνεια (Eurostat, 2016).
Γράφημα 1. Μετανάςτεσ ανά 1000 κατοίκουσ για το 2014

(Πθγι: Eurostat, 2016).
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Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ςτο Λουξεμβοφργο ειςιλκαν 40
μετανάςτεσ ανά 1000 άτομα πλθκυςμοφ ενϊ ςτθ Μάλτα 21 και ςτθν
Ιρλανδία 15.
Οι χϊρεσ ςτισ οποίεσ ειςιλκαν για το 2014 οι περιςςότεροι
μετανάςτεσ ιταν οι: 1) Γερμανία (884,9 χιλιάδεσ), 2) Ηνωμζνο Βαςίλειο
(632,0 χιλιάδεσ), 3) Γαλλία (339,9 χιλιάδεσ), 4) Ιςπανία (305,5 χιλιάδεσ),
5) Ιταλία (277,6 χιλιάδεσ).
υγκριτικά με τουσ μετανάςτεσ που προζρχονται από κάποια άλλθ
χϊρεσ τθσ Ε.Ε. αλλά μεταναςτεφουν προσ τθ χϊρα τθσ οποίασ ζχουν τθν
ικαγζνεια, τα δεδομζνα που υπάρχουν απεικονίηονται ςτο παρακάτω
γράφθμα:

Γράφημα 2. Κατανομι των μεταναςτϊν με βάςθ τθν ικαγζνεια
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(Eurostat, 2016).
Από το παραπάνω γράφθμα εντοπίηονται κάποιεσ ςθμαντικζσ
διαφορζσ ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Για παράδειγμα υπάρχουν χϊρεσ των
οποίων οι ειςερχόμενοι μετανάςτεσ με τθν ίδια ικαγζνεια ξεπερνοφν το
50% των ςυνολικϊν μεταναςτϊν που δζχτθκαν (π.χ. Ρουμανία 91%),
ενϊ ςε κάποιεσ άλλεσ χϊρεσ όπωσ θ Γερμανία και θ Αυςτρία το ποςοςτό
αυτό ιταν εξαιρετικά χαμθλό.
Αναφορικά με τον προθγοφμενο τόπο διαμονισ των μεταναςτϊν που
ειςιλκαν ςτθ χϊρα τουσ, ο παρακάτω πίνακασ απεικονίηει τα δεδομζνα
για το 2014:
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Πίνακασ 1. Μετανάςτευςθ κατά προθγοφμενθ χϊρα διαμονισ

(Πθγι: Eurostat, 2016).
Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι θ χϊρα που δζχτθκε το
μεγαλφτερο ποςοςτό αυτοφ του είδουσ μεταναςτϊν ιταν το
Λουξεμβοφργο με ποςοςτό 91% του ςυνολικοφ αρικμοφ μεταναςτϊν.
θμαντικι είναι επίςθσ και θ διαφοροποίθςθ που καταγράφεται ςτο
φφλο των ειςερχόμενων μεταναςτϊν όπωσ απεικονίηεται ςτο παρακάτω
γράφθμα:
Γράφημα 3. Μετανάςτεσ κατά φφλο για το 2014
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(Πθγι: Eurostat, 2016).
Aπό το παραπάνω γράφθμα διαφαίνεται ότι αν και υπάρχει
γενικότερα μία ελαφριά τάςθ υπερίςχυςθσ των ανδρϊν, εντοπίηονται
χϊρεσ με εντελϊσ αντίκετα δεδομζνα όπωσ θ Λετονία που ζχει 62%
άνδρεσ μετανάςτεσ και θ Κφπροσ που ζχει 70% γυναίκεσ μετανάςτριεσ .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ
ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ
Είναι δεδομζνο ότι το νομικό και κεςμικό πλαίςιο τθσ
μετανάςτευςθσ δεν είναι ίδιο ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Εντοφτοισ,
υπάρχουν

ςθμεία

ςφγκλιςθσ

και

ομοιότθτασ

ανάμεςα

ςτισ

μεταναςτευτικζσ τουσ πολιτικζσ.
Ζνα βαςικό ςτοιχείο από το οποίο προκφπτουν οι ομοιότθτεσ είναι
θ

διάκριςθ

που γίνεται ςτουσ μετανάςτεσ.

Γι’ αυτοφσ που

χαρακτθρίηονται ωσ οικονομικοί, κάκε χϊρα μπορεί να ρυκμίςει το
νομικό και κεςμικό τθσ πλαίςιο με τον τρόπο που αυτι επικυμεί να
εφαρμόςει τθν μεταναςτευτικι τθσ πολιτικι και ςφμφωνα με τουσ
ςτόχουσ που ζχει κζςει. Για τουσ πρόςφυγεσ όμωσ και αυτοφσ που
ζχουν κάνει αίτθςθ αςφλου, οι χϊρεσ δζχονται περιοριςμοφσ και
κατευκφνςεισ που προκφπτουν από το διεκνζσ δίκαιο κακιςτϊντασ τισ
κινιςεισ ενιαίεσ αλλά και υπό ζλεγχο (ECOTEC- European Commission,
2000).
Για τουσ οικονομικοφσ μετανάςτεσ, ζνα κοινό ςτοιχείο που
εντοπίηεται ςτισ μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ είναι ότι υπάρχει ςφνδεςθ
ανάμεςα ςτθν είςοδο των μεταναςτϊν και τθν αγορά εργαςίασ. Κοινό
χαρακτθριςτικό είναι επίςθσ το γεγονόσ ότι θ εργαςία των μεταναςτϊν
διακρίνεται ςε εξαρτθμζνθ και ανεξάρτθτθ. Σα νομικά πλαίςια των
χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ επίςθσ παρουςιάηουν μία τάςθ να περιοριςτεί το
μζγεκοσ τθσ οικονομικισ μετανάςτευςθσ αφινοντασ όμωσ ανοιχτό το
ενδεχόμενο ευελιξίασ και αλλαγισ πολιτικισ ςτθν περίπτωςθ που ζχουν
22

ανάγκθ εργατικοφ δυναμικοφ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα αποτελεί θ
κζςπιςθ τθσ εποχιακισ εργαςίασ ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ κακϊσ
και θ διευκόλυνςθ ςτθν είςοδο εργατικοφ δυναμικοφ με εξειδίκευςθ.
Παράλλθλα, κάποιεσ επαγγελματικζσ κατθγορίεσ είτε τουσ παρζχονται
απλζσ διαδικαςίεσ για τθν άδεια ζκδοςθσ εργαςίασ, είτε δεν απαιτείται
κακόλου. Σζτοιου είδουσ επαγγζλματα είναι αυτό του δθμοςιογράφου
του καλλιτζχνθ, του ερευνθτι, κ.ά. (ECOTEC- European Commission,
2000).
Θα πρζπει παράλλθλα να ςθμειωκεί ότι ςτθν περίπτωςθ διμερϊν
ςυμφωνιϊν ανάμεςα ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, οι όροι τουσ είναι πιο
ιςχυροί από το ιδθ υπάρχον νομικό πλαίςιο. Μία τζτοια ςυμφωνία ζχει
γίνει ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ελβετία. φμφωνα με τθ ςυμφωνία
αυτι, οι υπικοοι τθσ Ελβετίασ που μποροφν να αποδείξουν ότι
διαμζνουν πζντε ςυνεχόμενα χρόνια ςτθν Ελλάδα αποκτοφν το
δικαίωμα διαμονισ, χωρίσ όρουσ, για όςο διάςτθμα κζλουν. Επιπλζον,
ζχουν το δικαίωμα να αλλάηουν εργαςιακό κακεςτϊσ. Οι υπικοοι αυτοί
ζχουν τθν μοναδικι υποχρζωςθ να κάνουν μία απλι αίτθςθ θ οποία
τουσ παρζχει αρχικϊσ άδεια διαμονισ για δζκα χρόνια θ οποία όμωσ
όταν λιξει ανανεϊνεται αυτόματα για άλλα δζκα και αυτό ιςχφει για
όςεσ φορζσ λιξει (Βρζλλθσ, 1999).
ε όλα τα κράτθ τθσ Ευρϊπθσ ιςχφουν οι άδειεσ παραμονισ και
εργαςίασ. Αυτό που διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα, είναι θ αρχι που τθν
εκδίδει αν και κοινόσ είναι και ο τφποσ τθσ, δθλαδι προςωρινι και
μόνιμθ. ε γενικζσ γραμμζσ, για να χορθγθκεί μία τζτοια άδεια, βαςικό
κριτιριο αποτελεί θ εκτίμθςθ που υπάρχει για το χρονικό διάςτθμα που
κα απαιτθκεί προκειμζνου ο μετανάςτθσ να μπορζςει να βρει εργαςία
και να καλφπτει οικονομικά τισ ανάγκεσ του. Οι προςωρινζσ άδειεσ
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εργαςίασ δεν είναι όλεσ ίδιεσ και θ διάρκεια τουσ εξαρτάται από τθν
εργαςία του μετανάςτθ, δθλαδι το είδοσ τθσ και το χρόνο διάρκειασ
τθσ. Γενικότερα ςυνθκίηεται θ διάρκεια τθσ άδειασ εργαςίασ να μθν
είναι μεγαλφτερθ από αυτι τθσ άδειασ διαμονισ.
τα παραπάνω, υπάρχει μία χϊρα που αποτελεί εξαίρεςθ και αυτι
είναι θ Ολλανδία. τθ χϊρα αυτι υπάρχει το περικϊριο θ άδεια
εργαςίασ να διαρκζςει ακόμα και τρία ζτθ ενϊ δεν ιςχφει το ίδιο για τθν
άδεια διαμονισ που διαρκεί μόλισ ζνα χρόνο και πρζπει να
ανανεϊνεται ςυνεχϊσ. Διαφοροποίθςθ εντοπίηεται επίςθσ και ςτθν
περίπτωςθ τθσ Ιταλίασ όπου ο τφποσ τθσ άδειασ εργαςίασ μπορεί να
μεταβλθκεί. Ειδικότερα, θ άδεια εξαρτθμζνθσ εργαςίασ μπορεί να
μεταβλθκεί ςε άδειασ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και αντίςτροφα (ECOTECEuropean Commission, 2000).
Η αφξθςθ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ άςκθςε καταλυτικι
επιρροι ςτθ διαμόρφωςθ του νομικοφ πλαιςίου των χωρϊν τθσ
Ευρϊπθσ με επίκεντρο τθν επιβολι ποινικϊν κυρϊςεων ςτουσ
διακινθτζσ παράνομων μεταναςτϊν. Αυτό ζγινε ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ
χϊρεσ ςχεδόν όπωσ για παράδειγμα ςτθν Ελλάδα, ςτθ ουθδία, ςτθν
Ιςπανία και ςτο Βζλγιο όπου υπιρξαν αλλαγζσ ςυγκεκριμζνα για τθ
διακίνθςθ ανκρϊπων. Προκειμζνου επίςθσ να υπάρξει ζλεγχοσ του
φαινομζνου ζγιναν διακρατικζσ ςυμφωνίεσ όπωσ αυτι τθσ Γαλλίασ, του
Βελγίου και του Ηνωμζνου Βαςιλείου που ζγινε το 2000 προκειμζνου
να δράςουν από κοινοφ για να προλάβουν τθν ενδεχόμενθ παράνομθ
μετανάςτευςθ. Επίκεντρο αυτισ τθσ ςυμφωνίασ ιταν θ διακίνθςθ
ανκρϊπων μζςω τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ Eurostar και ςε αυτό το
πλαίςιο λιφκθκε θ απόφαςθ τθσ απόδοςθσ προςωπικισ ποινικισ
ευκφνθσ και χρθματικϊν προςτίμων ςτουσ οδθγοφσ των οχθμάτων που
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μεταφζρουν παράνομα μετανάςτεσ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο

(OECD,

2001).
Σζλοσ, ςτον αγϊνα για τθν πάταξθ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ
αναπτφχκθκαν μζτρα εντατικοφ ελζγχου και μαηικϊν απελάςεων των
παραβατϊν

για

αντιμετϊπιςαν

να
πολφ

αντιμετωπιςτεί
γριγορα

οι

ζνα
χϊρεσ

πρόβλθμα
τθσ

το

Ευρϊπθσ.

οποίο
Είναι

χαρακτθριςτικό ότι όξυνςθ του προβλιματοσ αυτοφ παρατθρικθκε ιδθ
από τθ δεκαετία του 1990 αφοφ ςτθν Ελλάδα για παράδειγμα, το 1998
λευκι κάρτα προκειμζνου να μποροφν να εργαςτοφν νόμιμα ζλαβαν
371.000 παράνομοι μετανάςτεσ που βρίςκονταν ιδθ ςτθ χϊρα ενϊ
απελάκθκαν 12.000 άτομα. Φαίνεται όμωσ ότι το ενδεχόμενο τθσ
απζλαςθσ δεν ανζκοψε κακόλου το φαινόμενο αφοφ ζνα χρόνο μετά,
το 1999, απελάκθκαν από τθν Ελλάδα 20.000 παράνομοι μετανάςτεσ
ενϊ μζχρι το 2004 απελάκθκαν πάνω από ζνα εκατομμφριο παράνομοι
μετανάςτεσ προερχόμενοι από τθν Αλβανία. Αν ςε αυτό προςτεκεί και
το γεγονόσ ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των παράνομων μεταναςτϊν
που απελάκθκαν προζρχονται από βαλκανικζσ χϊρεσ, είναι φανερό ότι
θ απζλαςθ δεν μπόρεςε να αποτελζςει αποτρεπτικό μζτρο τθσ
παράνομθσ ειςόδου ςτθ χϊρα αφοφ πολφ εφκολα οι παράνομοι
μετανάςτεσ, λόγω τθσ κοντινισ γεωγραφικισ απόςταςθσ, επιχειροφςαν
νζα είςοδο. Θα πρζπει τζλοσ να ςθμειωκεί ότι οι απελάςεισ δεν
γίνονταν αδιακρίτωσ ςε όλουσ όςουσ εντοπίηονταν να βρίςκονται
παράνομα ςε μία χϊρα. Δφο βαςικοί παράγοντεσ που απζτρεπαν το
ενδεχόμενο απζλαςθσ ιταν αν ο παράνομοσ μετανάςτθσ ζχει κάποιο
κατάλυμα ι αν βρίςκονταν ςτθ χϊρα μόνιμα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ
του (OECD, 2001).
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Εκτόσ όμωσ από τθν παράνομθ είςοδο ςτθ χϊρα και τθ διακίνθςθ
ανκρϊπων, το νομικό πλαίςιο των ευρωπαϊκϊν χωρϊν επιβάλλει
κυρϊςεισ και ςτθν παράνομθ εργαςία με τθν επιβολι χρθματικϊν
προςτίμων ςτουσ εργοδότεσ που προςλαμβάνουν παράνομουσ
μετανάςτεσ (OECD, 2001).
Παρά τισ κοινζσ προςεγγίςεισ που υπάρχουν ςε επιμζρουσ
μεταναςτευτικά ηθτιματα, υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτισ
ευρωπαϊκζσ

εκνικζσ

μεταναςτευτικζσ

πολιτικζσ.

Ζνα

ςθμείο

διαφοροποίθςθσ είναι αυτό του μεγζκουσ των μεταναςτϊν που κάνει
αποδεκτό θ κάκε χϊρα και ο τρόποσ προςδιοριςμοφ του. ε κάποιεσ
χϊρεσ ο αρικμόσ των μεταναςτϊν που γίνονται δεκτοί ςε αυτι και ςτθν
αγορά εργαςίασ τθσ, είναι κατά αναλογία, δθλαδι προκφπτουν είτε από
κάποια ετιςια αναλογία που κακορίηεται, είτε από ειδικζσ ρυκμίςεισ
(Ελλάδα, Ιταλία, Αυςτρία, Ιςπανία). Πιο ςυγκεκριμζνα, θ Αυςτρία
παρζχει άδειεσ εργαςίασ μόνο ςτουσ μετανάςτεσ που χρειάηεται για τθν
αγορά τθσ με εξαίρεςθ όμωσ ςε κάποιεσ ομάδεσ. Η Ελλάδα από τθν
άλλθ, αποφαςίηει ετθςίωσ πόςεσ άδειεσ κα χορθγιςει λαμβάνοντασ
υπόψθ τθ χϊρα προζλευςθσ και το επάγγελμα. Η απόφαςθ λαμβάνεται
από κοινοφ από τα υπουργεία εργαςίασ και εξωτερικϊν. Η Ιταλία από
τθν άλλθ, αποφαςίηει τον αρικμό με εκτίμθςθ τα δεδομζνα τθσ
προθγοφμενθσ

χρονιάσ.

Σο

μεγαλφτερο

μζροσ

τθσ

αναλογίασ

προορίηεται για τουσ μετανάςτεσ που κα εργαςτοφν υπό το κακεςτϊσ
τθσ εξαρτθμζνθσ απαςχόλθςθσ (OECD, 2001).
Μερικϊσ, το αναλογικό ςφςτθμα χρθςιμοποιεί και θ Γερμανία. ε
αυτό εντάςςονται οι φιλοξενοφμενοι εργαηόμενοι. Τπάρχουν όμωσ και
μετανάςτεσ που βρίςκονται υπό το κακεςτϊσ των διμερϊν ςυμφωνιϊν
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και αυτοί ειςζρχονται κακθμερινά ςτθ χϊρα για να εργαςτοφν και μετά
επιςτρζφουν πίςω.
θμαντικζσ διαφορζσ εντοπίηονται επίςθσ ςτα κριτιρια με τα οποία
παρζχεται θ άδεια παραμονισ και εργαςίασ και κακορίηεται θ διάρκεια
τθσ. Κοινά κριτιρια αποτελοφν το κατά πόςο ο μετανάςτθσ ζχει ειςζλκει
νόμιμα ι όχι ςτθ χϊρα και θ φπαρξθ άδειασ εργαςίασ. Επιπλζον,
κεωρείται δεδομζνο ότι οι μετανάςτεσ που εντάςςονται ςτθν αγορά
εργαςίασ κα λαμβάνουν ίςεσ αμοιβζσ και παροχζσ και αντίςτοιχεσ
εργαςιακζσ ςυνκικεσ με τουσ γθγενείσ εργαηόμενουσ. Λόγω όμωσ των
προβλζψεων που λαμβάνονται γι’ αυτοφσ κακϊσ και το γεγονόσ ότι θ
κζςθ εργαςίασ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθ διαμονι τουσ,
κάποιεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ ζχουν κεςπίςει αυςτθροφσ κανόνεσ για τθν
εργαςία. Ζνα τζτοιο παράδειγμα αποτελεί θ Ολλανδία. Αν κάποιοσ
μετανάςτθσ ζχει χαρακτθριςτεί ωσ προςωρινόσ και ευκφνεται ο ίδιοσ
για τθν απόλυςθ του, τότε αυτό μπορεί να του ςτοιχίςει τθν άδεια
διαμονισ του. Κάτι αντίςτοιχο ςυμβαίνει και ςτθν Αυςτρία. Οι
μετανάςτεσ που δεν προζρχονται από χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
και βρίςκονται ςτθ χϊρα για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των οκτϊ
ετϊν, αν παραμείνουν για ζνα ςυνεχόμενο χρόνο άνεργοι, είναι
αντιμζτωποι με τον κίνδυνο τθσ απζλαςθσ. Διαφορζσ εντοπίηονται τζλοσ
και ςτα είδθ των αδειϊν εργαςίασ και τθ ςφνδεςθ τουσ με τθν
επαγγελματικι απαςχόλθςθ (ECOTEC- European Commission, 2000).
Όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, ζνα κριτιριο με κοινωνικζσ διαςτάςεισ που
λαμβάνουν υπόψθ τουσ τα νομικά πλαίςια των χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ
αναφορικά με τθν παραμονι ενόσ μετανάςτθ, είναι θ ζνωςθ του με τθν
οικογζνεια του. Ο τρόποσ όμωσ αντιμετϊπιςθσ κακϊσ και τα κριτιρια
που υπάρχουν είναι διαφορετικά ανάμεςα ςτισ χϊρεσ. Ειδικότερα, ςτο
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Βζλγιο αν θ οικογζνεια με τθν οποία ενϊνεται ο νζοσ μετανάςτθσ
διατθρεί οικογενειακι επιχείρθςθ, τότε από τθν ςτιγμι τθσ ειςόδου ζχει
και αυτόσ δικαίωμα να εργαςτεί ςε αυτι με τθν προχπόκεςθ ότι θ
οικογζνεια δεν ζχει ζςοδα από κάποια άλλθ πθγι. ε κάποιεσ άλλεσ
χϊρεσ όμωσ θ επανζνωςθ περιλαμβάνει μόνο τουσ μετανάςτεσ που
ζχουν μόνιμθ άδεια εργαςίασ και διαμονισ οι οποίοι ζχουν το δικαίωμα
να φζρουν ςτθ χϊρα τθ ςφηυγο και τα παιδιά τουσ χωρίσ όμωσ θ
γυναίκα να αποκτά επαγγελματικά δικαιϊματα (ECOTEC- European
Commission, 2000).
Όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, τα παραπάνω αφοροφν τουσ οικονομικοφσ
μετανάςτεσ ενϊ για τουσ πρόςφυγεσ και αυτοφσ που ζχουν αιτθκεί
άςυλο επικρατεί διαφορετικό κακεςτϊσ. το ςφνολο του το κακεςτϊσ
αυτό διζπεται από διεκνείσ ςυμβάςεισ με επίκεντρο αυτι τθσ Γενεφθσ
του 1951. Αυτό όμωσ δεν ςθμαίνει ότι το κακεςτϊσ αυτό εφαρμόηεται
με ακριβϊσ ίδιο τρόπο ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ (PLS RAMBOLL
Management, European Community, 2001).
το πλαίςιο τθσ προςαρμογισ με τισ ςυμβάςεισ αυτζσ, πολλζσ
χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ μετζβαλλαν ι ανακεϊρθςαν τισ διαδικαςίεσ που
απαιτοφνται για τθ χοριγθςθ αςφλου. Εντοφτοισ, οι διαδικαςίεσ που
αφοροφν τθ ςτιγμι τθσ άφιξθσ ςτθ χϊρα των αιτοφντων αςφλου είναι
διαφορετικζσ. Για παράδειγμα ςε χϊρεσ όπωσ θ Ολλανδία, θ Γερμανία,
θ Πορτογαλία, κ.ά., θ αναγνϊριςθ του κακεςτϊτοσ ηθτείται ςτα
εξωτερικά ςφνορα και κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν οι απαραίτθτεσ
διαδικαςίεσ για να μπορεί αυτόσ που ζχει θττθκεί άςυλο να ειςζλκει
ςτθ χϊρα ειδάλλωσ παραμζνει περιοριςμζνοσ ςε χϊρουσ αναμονισ.
Από τθν άλλθ, θ Δανία και θ ουθδία αλλά και άλλεσ χϊρεσ, οδθγοφν
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τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ κατευκείαν ςε κζντρα υποδοχισ (PLS
RAMBOLL Management, European Community, 2001).
ε αυτά τα κζντρα υποδοχισ, ενθμερϊνονται για τισ διαδικαςίεσ που
κα ακολουκθκοφν ενϊ παράλλθλα καλφπτονται οι βαςικζσ τουσ
ανάγκεσ. τθ ςυνζχεια, μεταφζρονται ςε χϊρουσ ςτζγαςθσ που είναι
διακζςιμοι.
Οι περιςςότερεσ διαδικαςίεσ είναι αρκετά χρονοβόρεσ αλλά
υπάρχουν κάποιοι λόγοι που μποροφν να οδθγιςουν ςτθν επίςπευςθ
τουσ. Αυτό ςυμβαίνει κυρίωσ όταν οι αρχζσ τθσ χϊρασ αντιλθφκοφν ότι
θ αίτθςθ αςφλου δεν ζχει κάποια βάςθ και ότι ςτθν χϊρα από τθν
οποία προζρχεται το άτομο δεν διατρζχει κάποιο κίνδυνο. Ζνασ άλλοσ
λόγοσ είναι αν υπάρχουν πλθροφορίεσ που χαρακτθρίηουν τον αιτοφντα
αςφλου ωσ επικίνδυνο για τθ δθμόςια τάξθ και αςφάλεια τθσ χϊρασ
υποδοχισ. Αυτι είναι μία κοινι πρακτικι για όλεσ ςχεδόν τισ χϊρεσ τθσ
Ευρϊπθσ που εξετάηουν πιο γριγορα τισ περιπτϊςεισ αυτζσ
προκειμζνου να αποφφγουν να υπερφορτωκεί το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ
των αιτιςεων με ςυνζπειεσ δυςάρεςτεσ γι’ αυτοφσ που δικαιοφνται
όντωσ άςυλο.
Η διαδικαςία που ακολουκεί τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ αςφλου
είναι διαφορετικι. Για παράδειγμα, ςτθ Φιλανδία αυτόσ που θ αίτθςθ
του ζχει απορριφκεί δεν ζχει το δικαίωμα να προςφφγει ενάντια ςτισ
διαδικαςίεσ που κα ακολουκιςουν. Δικαίωμα προςφυγισ ζχει ςε χϊρεσ
όπωσ θ Γερμανία, θ Ολλανδία, κ.ά. αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι το άτομο
ζχει το δικαίωμα να παραμείνει ςτθ χϊρα μζχρι να εξεταςτεί θ
προςφυγι του (PLS RAMBOLL Management, European Community,
2001).
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Από τα παραπάνω προκφπτει ότι οι χϊρεσ που ζχουν μεγαλφτερθ
εμπειρία ζχουν πιο άμεςεσ και απλοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ, κάτι που
δεν ιςχφει για άλλεσ χϊρεσ υποδοχισ μεταναςτϊν. Επίςθσ, ζνα άλλο
χαρακτθριςτικό που διαφοροποιεί τισ μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ ςτισ
χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ είναι ο ςτόχοσ που ζχουν για τουσ μετανάςτεσ,
δθλαδι αν λαμβάνουν μζτρα για τθν ενςωμάτωςθ τουσ ι απλϊσ για τον
ζλεγχο τουσ.
Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε μία προςπάκεια να αντιμετωπίςει πιο
ςυντονιςμζνα τα προβλιματα που ζχουν προκφψει αναφορικά με τθν
μετανάςτευςθ ςτα κράτθ μζλθ τθσ, ζχει δθμιουργιςει μία ςειρά
νομοκετικϊν

κειμζνων

για

διάφορα

ηθτιματα

όπωσ

αυτά

απεικονίηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ:
Πίνακασ 2. Νομοκετικά κείμενα για το άςυλο
Κανονιςμόσ Δουβλίνου (ΕΕ) Αρικ. Κανονιςμόσ (ΕΕ) Αρικ. 604/2013
604/2013

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του υμβουλίου, τθσ 26θσ Ιουνίου
2013,

για

τθ

κζςπιςθ

των

κριτθρίων και μθχανιςμϊν για τον
προςδιοριςμό του κράτουσ μζλουσ
που είναι υπεφκυνο

για τθν

εξζταςθ

διεκνοφσ

αίτθςθσ

προςταςίασ που υποβάλλεται ςε
κράτοσ μζλοσ από υπικοο τρίτθσ
χϊρασ ι από απάτριδα.
Κανονιςμόσ του Δουβλίνου (ΕK) Κανονιςμόσ (ΕΚ) Αρικ. 343/2003
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Αρικ. 343/2003

του

υμβουλίου,

τθσ

18θσ

Φεβρουαρίου 2003 για τθ κζςπιςθ
των κριτθρίων και μθχανιςμϊν για
τον προςδιοριςμό του κράτουσ
μζλουσ που είναι υπεφκυνο για
τθν εξζταςθ αίτθςθσ αςφλου που
υποβάλλεται ςε κράτοσ μζλοσ από
υπικοο τρίτθσ χϊρασ.
Κανονιςμόσ Εurodac (EΕ) Αρικ. Κανονιςμόσ (ΕΕ) Αρικ. 603/2013
603/2013

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του υμβουλίου, τθσ 26θσ Ιουνίου
2013 , ςχετικά με τθ κζςπιςθ του
«Eurodac» για τθν αντιπαραβολι
δακτυλικϊν αποτυπωμάτων για
τθν
του

αποτελεςματικι
κανονιςμοφ

εφαρμογι
(ΕΕ)

Αρικ.

604/2013 για τθ κζςπιςθ των
κριτθρίων και μθχανιςμϊν για τον
προςδιοριςμό του κράτουσ μζλουσ
που είναι υπεφκυνο

για τθν

εξζταςθ

διεκνοφσ

αίτθςθσ

προςταςίασ που υποβάλλεται ςε
κράτοσ μζλοσ από υπικοο τρίτθσ
χϊρασ ι από απάτριδα και ςχετικά
με αιτιςεισ τθσ αντιπαραβολισ με
τα
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δεδομζνα

Eurodac

που

υποβάλλουν οι αρχζσ επιβολισ
του νόμου των κρατϊν μελϊν και
θ Ευρωπόλ για ςκοποφσ επιβολισ
του

νόμου

και

για

τθν

τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ)
Αρικ. 1077/2011 ςχετικά με τθν
ίδρυςθ Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ
για τθ Λειτουργικι Διαχείριςθ
υςτθμάτων ΣΠ Μεγάλθσ Κλίμακασ
ςτον Χϊρο Ελευκερίασ, Αςφάλειασ
και Δικαιοςφνθσ.
Κανονιςμόσ Εurodac (EK) Αρικ. Κανονιςμόσ (ΕΚ) Αρικ. 2725/2000
2725/2000

του

υμβουλίου,

τθσ

11θσ

Δεκεμβρίου 2000, ςχετικά με τθ
κζςπιςθ του «Eurodac» για τθν
αντιπαραβολι

δακτυλικϊν

αποτυπωμάτων

για

τθν

αποτελεςματικι

εφαρμογι

τθσ

ςφμβαςθσ του Δουβλίνου.
Οδθγία

περί

των

Τποδοχισ 2013/33/ΕΕ

υνκθκϊν Οδθγία

2013/33/ΕΕ

του

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, τθσ 26θσ Ιουνίου
2013, ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για
τθν

υποδοχι

των

διεκνι προςταςία
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αιτοφντων

Οδθγία

Περί

των

Τποδοχισ 2003/9/ΕK

υνκθκϊν Οδθγία

2003/9/EΚ

τθσ

27θσ

Ιανουαρίου 2003
ςχετικά

με

τισ

ελάχιςτεσ

απαιτιςεισ για τθν υποδοχι των
αιτοφντων άςυλο ςτα κράτθ μζλθ.
Οδθγία περί των Διαδικαςιϊν Οδθγία
Αςφλου 2013/32/ΕE

2013/32/ΕΕ

του

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, τθσ 26θσ Ιουνίου
2013,

ςχετικά

με

κοινζσ

διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ και
ανάκλθςθ

του

κακεςτϊτοσ

διεκνοφσ προςταςίασ.
Οδθγία περί των Διαδικαςιϊν Οδθγία
Αςφλου 2005/85/ΕΚ

2005/85/ΕΚ

του

υμβουλίου, τθσ 1θσ Δεκεμβρίου
2005, ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ
προδιαγραφζσ για τισ διαδικαςίεσ
με τισ οποίεσ τα κράτθ μζλθ
χορθγοφν

και

ανακαλοφν

το

κακεςτϊσ του πρόςφυγα.
Οδθγία
2011/95/ΕΕ

περί

Αναγνϊριςθσ Οδθγία

2011/95/ΕΕ

του

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, τθσ 13θσ Δεκεμβρίου
2011, ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για
τθν αναγνϊριςθ των υπθκόων
τρίτων χωρϊν ι των απάτριδων ωσ
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δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ,
για ζνα ενιαίο κακεςτϊσ για τουσ
πρόςφυγεσ ι για τα άτομα που
δικαιοφνται επικουρικι προςταςία
και

για

το

περιεχόμενο

τθσ

παρεχόμενθσ προςταςίασ
Οδθγία

περί

Αναγνϊριςθσ Οδθγία

2004/83/ΕK

2004/83/ΕK

του

υμβουλίου τθσ 29θσ Απριλίου
2004

για

κζςπιςθ

ελάχιςτων

απαιτιςεων για τθν αναγνϊριςθ
και το κακεςτϊσ των υπθκόων
τρίτων χωρϊν ι
των απάτριδων ωσ προςφφγων ι
ωσ

προςϊπων

που

χριηουν

διεκνοφσ προςταςίασ για άλλουσ
λόγουσ.
(Πθγι: Οργανιςμόσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, 2014).
Πίνακασ 3. Νομοκετικά κείμενα για τθν εμπορία ανκρϊπων
Οδθγία κατά Εμπορίασ Ανκρϊπων Οδθγία
2011/36/ΕΕ

2011/36/ΕΕ

του

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν
καταπολζμθςθ

τθσ

εμπορίασ

ανκρϊπων και για τθν προςταςία
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των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσπλαίςιο

2002/629/ΔΕΤ

του

υμβουλίου.
Οδθγία για τα Θφματα Εμπορίασ Οδθγία
Ανκρϊπων

(Σίτλοι

2004/81/ΕΚ

του

Παραμονισ) υμβουλίου, τθσ 29θσ Απριλίου

2004/81/ΕK

2004,

ςχετικά

με

τον

τίτλο

παραμονισ που χορθγείται ςτουσ
υπθκόουσ τρίτων χωρϊν κφματα
εμπορίασ ανκρϊπων ι ςυνζργειασ
ςτθ λακρομετανάςτευςθ, οι οποίοι
ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ
αρχζσ.
(Πθγι: Οργανιςμόσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, 2014).

Πίνακασ 4. Νομοκετικά κείμενα για τθν νόμιμθ μετανάςτευςθ
Οδθγία

περί

2011/98/ΕΕ

Ενιαίασ

Άδειασ Οδθγία

2011/98/ΕΕ

του

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, τθσ 13θσ Δεκεμβρίου
2011, ςχετικά με ενιαία διαδικαςία
υποβολισ
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αίτθςθσ

για

τθ

χοριγθςθ ςτουσ υπθκόουσ τρίτων
χωρϊν ενιαίασ άδειασ διαμονισ
και εργαςίασ ςτθν επικράτεια
κράτουσ μζλουσ και ςχετικά με
κοινό ςφνολο δικαιωμάτων για
τουσ εργαηομζνουσ από τρίτεσ
χϊρεσ που διαμζνουν νομίμωσ ςε
κράτοσ μζλοσ.
Οδθγία

περί

Μπλε

2009/50/ΕΚ

Κάρτασ Οδθγία

2009/50/ΕΚ

υμβουλίου,

τθσ

25θσ

του
Μαΐου

2009, ςχετικά με τισ προχποκζςεισ
ειςόδου και διαμονισ υπθκόων
τρίτων χωρϊν με ςκοπό τθν
απαςχόλθςθ υψθλισ ειδίκευςθσ.
Οδθγία

περί

Επιςτθμονικισ Οδθγία

Ζρευνασ 2005/71/ΕΚ

2005/71/ΕΚ

του

υμβουλίου, τθσ 12θσ Οκτωβρίου
2005, ςχετικά με ειδικι διαδικαςία
ειςδοχισ υπθκόων τρίτων χωρϊν
για

ςκοποφσ

επιςτθμονικισ

ζρευνασ.
Οδθγία

περί

2004/114/ΕΚ

πουδαςτϊν Οδθγία

2004/114/ΕΚ

του

υμβουλίου, τθσ 13θσ Δεκεμβρίου
2004, ςχετικά με τισ προχποκζςεισ
ειςδοχισ υπθκόων τρίτων χωρϊν
με
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ςκοπό

τισ

ςπουδζσ,

τθν

ανταλλαγι μακθτϊν, τθν άμιςκθ
πρακτικι άςκθςθ ι τθν εκελοντικι
υπθρεςία.
Οδθγία για τουσ επί Μακρόν Οδθγία
Διαμζνοντεσ 2003/109/EΚ

2003/109/ΕΚ

του

υμβουλίου τθσ 25θσ Νοεμβρίου
2003 ςχετικά με το κακεςτϊσ
υπθκόων τρίτων χωρϊν οι οποίοι
είναι επί μακρόν διαμζνοντεσ,

Οδθγία 2011/51/ΕΕ

Οδθγία

2011/51/ΕΕ

του

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 11θσ Μαΐου 2011
που

τροποποιεί

2003/109/ΕΚ

τθν

του

οδθγία

υμβουλίου

επεκτείνοντασ το πεδίο εφαρμογισ
τθσ

και

ςτουσ

δικαιοφχουσ

διεκνοφσ προςταςίασ.
Οδθγία

περί

Οικογενειακισ Οδθγία

Επανζνωςθσ 2003/86/ΕΚ

υμβουλίου,

2003/86/ΕΚ
τθσ

του
22ασ

επτεμβρίου 2003, ςχετικά με το
δικαίωμα

οικογενειακισ

επανζνωςθσ.
Κανονιςμόσ περί Αδειϊν Διαμονισ Κανονιςμόσ
Ενιαίου
1030/2002

Σφπου

(ΕΚ)

1030/2002

του

Αρικ. υμβουλιου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002
για

τθν

κακιζρωςθ

αδειϊν

διαμονισ ενιαίου τφπου για τουσ
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υπθκόουσ τρίτων χωρϊν.
Κανονιςμόσ (ΕΚ) Αρικ. 380/2008

Κανονιςμόσ

380/2008

του

υμβουλίου τθσ 18θσ Απριλίου
2008 για τθν τροποποίθςθ του
κανονιςμοφ (ΕΚ) Αρικ. 1030/2002
για

τθν

κακιζρωςθ

αδειϊν

διαμονισ ενιαίου τφπου για τουσ
υπθκόουσ τρίτων χωρϊν.
(Πθγι: Οργανιςμόσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, 2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΝΟΡΩΝ
Σο ηιτθμα τθσ αφξθςθσ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ ζχει εγείρει
ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ το ηιτθμα τθσ αφξθςθσ τθσ
αςφάλειασ των ςυνόρων τόςο των κρατϊν- μελϊν όςο και τθσ ίδιασ τθσ
Ε.Ε.
Αυτό διαφαίνεται και από τα ποςοςτά των παράνομων μεταναςτϊν
που εντοπίηονται ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδοσ για το 2012 όπωσ και το
ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι Αςτυνομία όπωσ διαφαίνεται ςτα παρακάτω
γραφιματα:
Γράφημα 4. υλλθφκζντεσ μθ νόμιμοι μετανάςτεσ για παράνομθ
είςοδο και παραμονι ανά υπθκοότθτα, 2012
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(Πθγι: Ελλθνικι Αςτυνομία, 2012).

Γράφημα 5. υλλθφκζντεσ διακινθτζσ μθ νόμιμων μεταναςτϊν ανά
υπθκοότθτα, 2012
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(Πθγι: Ελλθνικι Αςτυνομία, 2012).
Γράφημα 6. υλλθφκζντεσ μθ νόμιμοι μετανάςτεσ για παράνομθ
είςοδο και παραμονι ανά μεκόριο, 2012
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Γράφημα 7. υλλθφκζντεσ μθ νόμιμοι μετανάςτεσ & διακινθτζσ, 20062012

(Πθγι: Ελλθνικι Αςτυνομία, 2012).
Ακόμθ ςιμερα είναι γεγονόσ πωσ το πρόβλθμα τθσ παράνομθσ
μετανάςτευςθσ υπάρχει και γίνονται προςπάκειεσ για τθν μείωςθ του
φαινόμενου. αναλυτικά για το 2015-2016 τα παρακάτω γραφιματα
δίνουν τθν εικόνα τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ . Μιασ κατάςταςθσ που
παρουςιάηει κλιμάκωςθ λόγο του πολζμου ςτθν υρία και των
μεταναςτϊν που ςυρρζουν.
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Γράφημα 8

Συλληφθζντεσ μη νόμιμοι αλλοδαποί, για παράνομη

είςοδο

και

παραμονή,

από Αςτυνομικζσ και Λιμενικζσ Αρχζσ

(Πθγι: Ελλθνικι Αςτυνομία, 2015-16).

Γράφημα

9

Σσλληθθένηες μη

νόμιμοι

για παράνομη είζοδο και παραμονή ανά σπηκοόηηηα
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αλλοδαποί,

(Πθγι: Ελλθνικι Αςτυνομία, 2015-16).

Γράφημα 10 Συλληφθζντεσ διακινητζσ μη νόμιμων αλλοδαπών, από
Αςτυνομικζσ και Λιμενικζσ Αρχζσ
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(Πθγι: Ελλθνικι Αςτυνομία, 2015-2016).

το πλαίςιο αυτό δθμιουργικθκε θ FRONTEX, ζνασ ευρωπαϊκόσ
οργανιςμόσ προκειμζνου να διαχειριςτεί τθν επιχειρθςιακι ςυνεργαςία
ςτα εξωτερικά ςφνορα τθσ Ε.Ε. Η ζναρξθ του οργανιςμοφ ζγινε τον Μάιο
του 2005 αλλά ςτθν ουςία θ δράςθ του ξεκίνθςε πζντε μινεσ αργότερα.
Ο οργανιςμόσ εγκαταςτάκθκε ςτθ Βαρςοβία τθσ Πολωνίασ.
Η δθμιουργία του οργανιςμοφ βαςίςτθκε ςτθ ςυμφωνία ζνγκεν του
1985 που κατάργθςε τον ζλεγχο των κοινϊν ςυνόρων των κρατϊνμελϊν τθσ Ε.Ε. Η FRONTEX αποτελεί τθν αντίδραςθ τθσ Ε.Ε. ςτο
φαινόμενο τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ αλλά επιπλζον ζχει και μία
οικονομικι διάςταςθ αφοφ είναι θ αρμόδια για να κατανζμει τισ
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δαπάνεσ που απαιτοφνται ςε κάκε χϊρα για τθ διαχείριςθ των κρατικϊν
ςυνόρων (Δοφμτςθ, χ.χ.).
Ο FRONTEX δεν δθμιουργικθκε για να ελζγχει και να επιτθρεί τα
ςφνορα των κρατϊν αφοφ αυτό είναι δικι τουσ αρμοδιότθτα. Ρόλοσ του
είναι να βοθκιςει τα κράτθ ϊςτε να εφαρμόςουν με αποτελεςματικό
τρόπο τα μζτρα που λαμβάνει θ Ε.Ε. για τθ καλφτερθ διαχείριςθ τθσ
μετανάςτευςθσ (Ευρωπαϊκόσ οργανιςμόσ για τη διαχείριςη των
εξωτερικών ςυνόρων — Frontex, χ.χ.).
Σα κακικοντα τθσ Frontex είναι:


«ο ςχεδιαςμόσ και ςυντονιςμόσ κοινϊν επιχειριςεων και ταχζων
επεμβάςεων ςτα ςφνορα που πραγματοποιοφνται από τον
οργανιςμό με το προςωπικό και τον εξοπλιςμό των χωρϊν τθσ ΕΕ
ςτα καλάςςια, χερςαία και εναζρια εξωτερικά ςφνορα·



ο

ςυντονιςμόσ

κοινϊν

επιχειριςεων

επαναπατριςμοφ

αλλοδαπϊν που διαμζνουν παράνομα ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ και ςτισ
χϊρεσ ζνγκεν και αρνοφνται να αποχωριςουν εκελοντικά·


θ κατάρτιςθ κοινϊν προδιαγραφϊν και εργαλείων εκπαίδευςθσ
για τουσ ςυνοριοφφλακεσ·



θ διενζργεια αναλφςεων κινδφνων (με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των εξωτερικϊν ςυνόρων τθσ ΕΕ)·



θ παροχι βοικειασ προσ τισ χϊρεσ ζνγκεν που απαιτοφν
αυξθμζνθ τεχνικι και επιχειρθςιακι ςυνδρομι ςτα εξωτερικά
ςφνορα (π.χ. ζκτακτεσ ανάγκεσ ανκρωπιςτικοφ χαρακτιρα και
επιχειριςεισ διάςωςθσ ςτθ κάλαςςα ι όταν αντιμετωπίηουν
δυςανάλογεσ πιζςεισ ςτα ςφνορά τουσ)·
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ανάπτυξθ ικανότθτασ ταχείασ ανταπόκριςθσ με τθ ςυμμετοχι
ομάδων ςυνοριοφυλάκων τθσ ΕΕ (βλ. κατωτζρω), κακϊσ και
βάςθσ δεδομζνων με τον διακζςιμο εξοπλιςμό και τουσ πόρουσ
που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε κατάςταςθ κρίςθσ» (Ευρωπαϊκόσ
οργανιςμόσ για τη διαχείριςη των εξωτερικών ςυνόρων —
Frontex, χ.χ.).
Σζλοσ, αναφορικά με τα επιχειρηςιακά ςχζδια τησ και τισ ομάδεσ

ςυνοριοφυλάκων, ο κανονιςμόσ τησ Frontex προβλζπει:
«Ζνα επιχειρθςιακό ςχζδιο (που καταρτίηεται πριν τισ κοινζσ
επιχειριςεισ, τισ ταχείεσ επεμβάςεισ ςτα ςφνορα και τα πιλοτικά
ςχζδια) πρζπει να περιλαμβάνει όλεσ τισ πτυχζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
δραςτθριότθτασ, όπωσ:


τα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτεσ,



τθ ςφνκεςθ των ομάδων,



ρυκμίςεισ περί διοίκθςθσ και ελζγχου (π.χ. ονόματα και βακμοί
των ςυνοριοφυλάκων τθσ χϊρασ υποδοχισ που είναι αρμόδιοι
για τθ ςυνεργαςία με τον Frontex και με τουσ προςκεκλθμζνουσ
υπαλλιλουσ από άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ που ςυμμετζχουν ςτισ
κοινζσ επιχειριςεισ),



αξιολόγθςθ και αναφορά ςυμβάντων , κακϊσ και τθν
εφαρμοςτζα δικαιοδοςία (π.χ. ςε περίπτωςθ καλάςςιων
επιχειριςεων), κ.λπ. ……..

Οι ευρωπαϊκζσ ομάδεσ ςυνοριοφυλάκων αναπτφςςονται ςε κοινζσ
επιχειριςεισ, ταχείεσ επεμβάςεισ ςτα ςφνορα και πιλοτικά ςχζδια υπό
τον ςυντονιςμό του Frontex.
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υγκροτοφνται από ςυνοριοφφλακεσ από τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ,
εμπειρογνϊμονεσ ςε διαφορετικοφσ τομείσ διαχείριςθσ των ςυνόρων,
όπωσ:


ςτουσ ελζγχουσ ςτα ςφνορα·



ςτθν επιτιρθςθ των χερςαίων και καλάςςιων ςυνόρων·



ςτθν ταυτοποίθςθ πλαςτϊν εγγράφων· και



ςτον

προςδιοριςμό

των

εκνικοτιτων

των

παράνομων

μεταναςτϊν» (Ευρωπαϊκόσ οργανιςμόσ για τη διαχείριςη των
εξωτερικών ςυνόρων — Frontex, χ.χ.).
Για τη φφλαξη των ςυνόρων των κρατών- μελών τησ Ε.Ε. ζχουν
θεςπιςτεί επίςησ μία ςειρά νομοθετικών κειμζνων όπωσ αυτά
παρατίθενται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα:

Πίνακασ 5. Νομοκετικά κείμενα για τα ςφνορα
Κανονιςμόσ (ΕΕ) Αρικ. 1053/2013

Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1053/2013
του

υμβουλίου,

τθσ

7θσ

Οκτωβρίου 2013 , ςχετικά με τθ
κζςπιςθ

ενόσ

μθχανιςμοφ

αξιολόγθςθσ και παρακολοφκθςθσ
για

τθν

επαλικευςθ

τθσ

εφαρμογισ του κεκτθμζνου του
ζνγκεν και τθν κατάργθςθ τθσ
απόφαςθσ

τθσ

εκτελεςτικισ

επιτροπισ τθσ 16θσ επτεμβρίου
1998 ςχετικά με τθ ςφςταςθ τθσ
47

μόνιμθσ

επιτροπισ

για

τθν

αξιολόγθςθ και τθν εφαρμογι τθσ
ςφμβαςθσ ζνγκεν.
Κανονιςμόσ Eurosur (ΕΕ) Αρικ. Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1052/2013
1052/2013

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του

υμβουλίου,

τθσ

22ασ

Οκτωβρίου 2013 , για τθ κζςπιςθ
του

Ευρωπαϊκοφ

Επιτιρθςθσ

υςτιματοσ

των

υνόρων

(Eurosur).
Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1052/2013 Κανονιςμόσ (ΕΚ) Αρικ. 1987/2006
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του

υμβουλίου,

τθσ

22ασ του

υμβουλίου,

τθσ

20ισ

Οκτωβρίου 2013 , για τθ κζςπιςθ Δεκεμβρίου 2006, ςχετικά με τθ
του

Ευρωπαϊκοφ

υςτιματοσ δθμιουργία, τθ λειτουργία και τθ

Επιτιρθςθσ των υνόρων (Eurosur) χριςθ

του

υςτιματοσ

Πλθροφοριϊν ζνγκεν δεφτερθσ
γενιάσ (SIS II).
Απόφαςθ SIS II 2007/533/ΔΕΤ

Απόφαςθ 2007/533/ΔΕΤ του
υμβουλίου, τθσ 12θσ Ιουνίου
2007, ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ,
τθ λειτουργία και τθ χριςθ του
ςυςτιματοσ πλθροφοριϊν ζνγκεν
δεφτερθσ γενιάσ (SIS II).

Απόφαςθ
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του

υμβουλίου Απόφαςθ του υμβουλίου, τθσ 7θσ

2013/158/ΕΕ

Μαρτίου 2013 , που ορίηει τθν
θμερομθνία

εφαρμογισ

του

κανονιςμοφ (ΕΚ) Αρικ. 1987/2006
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του υμβουλίου ςχετικά με τθ
δθμιουργία, τθ λειτουργία και τθ
χριςθ

του

υςτιματοσ

Πλθροφοριϊν ζνγκεν δεφτερθσ
γενιάσ (SIS II).
Απόφαςθ

του

υμβουλίου Απόφαςθ του υμβουλίου, τθσ 7θσ

2013/157/ΕΕ

Μαρτίου 2013, που ορίηει τθν
θμερομθνία

εφαρμογισ

τθσ

απόφαςθσ 2007/533/ΔΕΤ ςχετικά
με τθν εγκατάςταςθ, τθ λειτουργία
και τθ χριςθ του ςυςτιματοσ
πλθροφοριϊν ζνγκεν δεφτερθσ
γενιάσ (SIS II).
Κϊδικασ

υνόρων

ζνγκεν Κανονιςμόσ (ΕΚ) Αρικ. 562/2006

(Κανονιςμόσ (ΕΚ) Αρικ. 562/2006)

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του

υμβουλίου,

τθσ

15θσ

Μαρτίου 2006 , για τθ κζςπιςθ του
κοινοτικοφ κϊδικα ςχετικά με το
κακεςτϊσ διζλευςθσ προςϊπων
από τα ςφνορα (κϊδικασ ςυνόρων
του ζνγκεν).
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Κανονιςμόσ (ΕΕ) Αρικ. 610/2013

Κανονιςμόσ (ΕΕ) Αρικ. 610/2013
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του υμβουλίου, τθσ 26θσ Ιουνίου
2013, για τθν τροποποίθςθ του
κανονιςμοφ (ΕΚ) Αρικ. 562/2006
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του

υμβουλίου,

τθσ

15θσ

Μαρτίου 2006 , για τθ κζςπιςθ του
κοινοτικοφ κϊδικα ςχετικά με το
κακεςτϊσ διζλευςθσ προςϊπων
από τα ςφνορα (κϊδικασ ςυνόρων
του ζνγκεν), τθσ φμβαςθσ για τθν
εφαρμογι τθσ υμφωνίασ του
ζνγκεν, των κανονιςμϊν (ΕΚ)
Αρικ. 1683/95 και (ΕΚ) 539/2001
του

υμβουλίου

και

των

κανονιςμϊν (ΕΚ) Αρικ. 767/2008,
(ΕΚ) 810/2009 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου.
Κανονιςμόσ (ΕΕ) Αρικ. 1051/2013

Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1051/2013
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του

υμβουλίου,

Οκτωβρίου

2013

τθσ
,

για

22ασ
τθν

τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ)
αρικ. 562/2006 με ςκοπό τθ
κζςπιςθ κοινϊν κανόνων ςχετικά
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με τθν προςωρινι επαναφορά των
ελζγχων ςτα εςωτερικά ςφνορα ςε
εξαιρετικζσ περιςτάςεισ.
Απόφαςθ

του

υμβουλίου Απόφαςθ του υμβουλίου, τθσ

2010/252/EE, καταργικθκε από το 26θσ Απριλίου 2010 , για τθ
ΔΕΕ με τθν απόφαςθ C-355/10

ςυμπλιρωςθ του κϊδικα ςυνόρων
του ζνγκεν όςον αφορά τθν
επιτιρθςθ

των

καλάςςιων

εξωτερικϊν ςυνόρων ςτο πλαίςιο
τθσ επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ
που

ςυντονίηεται

από

ευρωπαϊκό

οργανιςμό

διαχείριςθ

τθσ

ςυνεργαςίασ

για

τον
τθ

επιχειρθςιακισ
ςτα

εξωτερικά

ςφνορα των κρατϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Κανονιςμόσ Frontex (ΕK) Αρικ. Απόφαςθ του υμβουλίου, τθσ
2007/2004

26θσ

Απριλίου

2010,

για

τθ

ςυμπλιρωςθ του κϊδικα ςυνόρων
του ζνγκεν όςον αφορά τθν
επιτιρθςθ

των

καλάςςιων

εξωτερικϊν ςυνόρων ςτο πλαίςιο
τθσ επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ
που
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ςυντονίηεται

από

ευρωπαϊκό

οργανιςμό

διαχείριςθ

τθσ

για

τον
τθ

επιχειρθςιακισ

ςυνεργαςίασ

ςτα

εξωτερικά

ςφνορα των κρατϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Κανονιςμόσ Frontex (ΕΕ) Αρικ. Κανονιςμόσ (ΕΕ) Αρικ. 1168/2011
1168/2011

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του

υμβουλίου,

Οκτωβρίου

τθσ

2011,

25θσ

για

τθν

τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ)
Αρικ. 2007/2004 του υμβουλίου
ςχετικά

με

τθ

ςφςταςθ

ευρωπαϊκοφ οργανιςμοφ για τθ
διαχείριςθ

τθσ

ςυνεργαςίασ

επιχειρθςιακισ
ςτα

εξωτερικά

ςφνορα των κρατϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Κανονιςμόσ (ΕK) Αρικ. 863/2007

Κανονιςμόσ (ΕΚ) Αρικ. 863/2007
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του υμβουλίου, τθσ 11θσ Ιουλίου
2007 , για τθ κζςπιςθ μθχανιςμοφ
ςφςταςθσ

ομάδων

ταχείασ

επζμβαςθσ ςτα ςφνορα και τθν
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ)
Αρικ. 2007/2004 του υμβουλίου
όςον

αφορά

τον

εν

λόγω

μθχανιςμό και για τθ ρφκμιςθ των
κακθκόντων
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και

αρμοδιοτιτων

των προςκεκλθμζνων υπαλλιλων.
(Πθγι: Οργανιςμόσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, 2014).

Δπίινγνο

ε όλεσ ηηο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο νη άλζξωπνη κεηαλάζηεπαλ από ηνλ
έλα ηόπν ζηνλ άιιν γηα πνηθίινπο ινγνύο . ήκεξα πξνζπαζνύλ λα
θηάζνπλ ζηηο αθηέο ηεο Δπξώπεο κε πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο
ηξόπνπο άιινηε λόκηκνπο θαη άιινηε παξαλόκνπο ζέηνληαο ζε
θίλδπλν αθόκα θαη ηελ δωή ηνπο . Απηό ην θαηλόκελν εκθαλίδεηαη
θπξίωο ιόγω ηεο πνιίηηθεο θαηαπίεζεο, ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ
πνιέκνπ θαζώο κπνξεί αθόκα θαη λα νθείιεηαη ζηελ επηδίωμε
επαλέλωζεο κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο , ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο θαη
ηεο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπο .

Η μεταναςτευτικι πολιτικι που κάκε κράτοσ υιοκετεί μπορεί να είναι
εντελϊσ διαφορετικι με κφριο ςκοπό τθν ζνταξθ των μεταναςτϊν ςτθν
κοινωνία και τθν αποφυγι προβλθμάτων. Για παράδειγμα μπορεί να
αποδεχτεί πλιρωσ τισ διαφορζσ τουσ από τον γθγενι πλθκυςμό ι να τισ
απορρίψει εντελϊσ επιβάλλοντασ τον πολιτιςμό τθσ χϊρασ υποδοχισ.

Σα τελευταία χρόνια κυριαρχεί μια τάςθ προςπάκειασ δθμιουργίασ
ενόσ κεςμικοφ και νομικοφ πλαιςίου που να καλφπτει το ςφνολο των
ηθτθμάτων αυτϊν που όμωσ ακόμα διαμορφϊνεται ςε μία προςπάκεια
να εμπλακοφν το ςφνολο των φορζων και των κρατϊν που ςυνκζτουν
το πρόβλθμα.
Σο ηιτθμα τθσ αφξθςθσ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ ζχει εγείρει ςτο
πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ το ηιτθμα τθσ αφξθςθσ τθσ αςφάλειασ
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των ςυνόρων τόςο των κρατϊν- μελϊν όςο και τθσ ίδιασ τθσ Ε.Ε. Αυτό
αποτελεί και τον κφριο λόγο θ ίδρυςθ τθσ FRONTEX για τθν καταςτολι
του φαινομζνου . Η FRONTEX αναλαμβάνει μζςω από ςειρζσ
αποφάςεων να εφαρμόςει νόμουσ και κανόνεσ για τθν διαφφλαξθ των
ςυνόρων . Είναι γεγονόσ πωσ το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ
βρίςκεται ςε κρίςιμο ςθμείο ειδικά τα τελευταία χρόνια , αλλά κα
πρζπει να μθν παραγκωνίηετε θ κφρια ιδιότθτα του μετανάςτθ ωσ
άνκρωποσ . Ζτςι όλθ θ Ευρϊπθ να δθμιουργιςει

τουσ δυνατά

καλφτερουσ νόμουσ και κανόνεσ για τθν απορρόφθςθ και τθν
ενςωμάτωςθ των ανκρϊπων αυτϊν .
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