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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών της 

λαθροµετανάστευσης που αναπτύσσεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την 

Ελλάδα να διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο. Η λαθροµετανάστευση λαµβάνει 

χώρα ως συνέχεια της νόµιµης µετανάστευσης, µε σκοπό τη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου και την αποµάκρυνση από επισφαλείς συνθήκες ζωής. Τα 

κύµατα των λαθροµεταναστών που έχουν ως προορισµό την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, διέρχονται σε σηµαντικό βαθµό από την Ελλάδα, και την καταστούν 

συχνά από προσωρινό σε µόνιµο προορισµό της διαµονής τους. Η Τουρκία 

δεν δείχνει ιδιαίτερα σηµάδια συνεργασίας και τηρεί τουλάχιστον µετριοπαθή 

στάση. Από την άλλη πλευρά τα βασικά µέσα αντιµετώπισης της 

λαθροµετανάστευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Συνθήκη του 

Σένγκεν και το σύστηµα πληροφοριών, η συνεργασία για τις πληροφορίες 

περί τις βίζες και η δράση του οργανισµού FRONTEX. Η λαθροµετανάστευση 

επιφέρει µια σειρά από επιπτώσεις που έχουν οικονοµικό, κοινωνικό και 

πολιτικό υπόβαθρο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πάταξη του φαινοµένου 

είναι η αποτελεσµατικότερη οργάνωση των ελληνικών υπηρεσιών και  

ιδιαίτερα ο εξαναγκασµός της Τουρκίας για συνεργασία. 
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PREFACE 

 

This assignment aims to research the main options of illegal immigration that 

move to the European Union, with Greece to support a determinant role. Illeg-

al immigration take place as a consequence of immigration, in order to im-

prove the living standards and the departure from uncertainty. The waves of 

illegal immigrants that go ahead to the E.U. pass through Greece and often 

select our country as a permanent place to stay. Turkey does not cooperate 

and at least adopt moderate strategy. From the other hand the basic meas-

ures and policies from the E.U. are the Schengen Treaty and its information 

system, the coordination in the visas circulation and the operation of FRON-

TEX. Illegal immigration impacts in an economic, social and political level. It is 

necessary however that the phenomenon combat presumes the more efficient 

operation of the Greek services and especially the Turkey coercion for coop-

eration. 
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                                        ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η συγγραφή αυτής της εργασίας ήταν µία επίπονη διαδικασία. Για να έλθει  σε 

πέρας βοήθησαν κάποια άτοµα που θέλω να ευχαριστήσω. 

Ιδιαίτερα και πάνω από όλους θέλω να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα 

καθηγήτριά µου  κυρία ∆έσποινα Αναγνωστοπούλου,  όχι µόνο επειδή µου 

έδωσε την ευκαιρία να εκπονήσω αυτή την διπλωµατική εργασία, αλλά γιατί 

µε την ευγένεια που την διακρίνει, την υποµονή και την εξαιρετική της 

κατάρτιση, την οποία θαυµάζω, µε καθοδήγησε και µε βοήθησε στην 

ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. 

Θερµά ευχαριστώ και στην οικογένειά µου, οι οποίοι για όλο αυτό το 

διάστηµα, µε έχουν στηρίξει ψυχολογικά και χωρίς να διαµαρτύρονται για τον 

χρόνο που έπαιρνα από αυτούς και τον διέθετα στη µελέτη του µεταπτυχιακού  

και στην εκπόνηση της διπλωµατικής, µε παρότρυναν να συνεχίσω.  

Χωρίς την δική τους στήριξη, η πορεία µου ως εδώ θα ήταν σίγουρα πολύ 

δυσκολότερη….. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

       Η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει το φαινόµενο της 

λαθροµετανάστευσης στην Ε.Ε. και στην Ελληνική επικράτεια. Σκοπός της 

εργασίας, είναι να µελετηθούν οι επιµέρους όψεις της λαθροµετανάστευσης, 

µέσα από την οικονοµική,  την κοινωνική και την πολιτική  διάσταση. Η 

εργασία εστιάζει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στην επίδραση που δέχεται η 

Ελλάδα από το φαινόµενο της λαθροµετανάστευσης, διαµέσου των πολιτικών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της πολιτικής που επιλέγει να τηρήσει η 

Τουρκία στο συγκεκριµένο ζήτηµα. 

      Η µετανάστευση αποτελεί µια επιλογή, συχνά έσχατης ανάγκης για 

αρκετούς πληθυσµούς που χειµάζονται από πολιτικά και οικονοµικά 

προβλήµατα. Κατά κανόνα η µετανάστευση αποκτά οικονοµική προοπτική, 

υπό την έννοια ότι η εκλογή της, βασίζεται στην ελπίδα για βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου. Οι µετανάστες αφήνουν την πατρίδα τους, για κάποια άλλη 

κοινωνία, µε σκοπό να διαβιώσουν αποτελεσµατικότερα σε συνθήκες 

υψηλότερης ευηµερίας. Συχνά η επιλογή αυτή, είναι απόρροια πολιτικών 

διαταραχών, που κάνουν ανυπόφορη την παραµονή των µεταναστών στη 

χώρα προέλευση τους  και σπανιότερα καταστροφικών φυσικών φαινοµένων 

που συνέβησαν στις χώρες τους. 

     Τα προβλήµατα αυτά, µπορούν να συµβάλλουν καταλυτικά στην αύξηση 

των ροών µετανάστευσης και κατά συνέπεια στη δηµιουργία του φαινοµένου 

της λαθροµετανάστευσης. Η ύπαρξη ενός συµπαγούς νοµικού πλαισίου, 

µπορεί να λειτουργήσει ως µέσο διάκρισης, ανάµεσα στη µετανάστευση και 

στη λαθροµετανάστευση, µε σκοπό την υποδοχή ενός εφικτού αριθµού 

µεταναστών στις χώρες προορισµού τους. Ωστόσο την καταλυτική επίδραση 

στην αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης ασκούν οι χώρες υποδοχής ή 

δίοδοι των µεταναστευτικών ροών. 

     Η Ελλάδα αποτελεί µια τέτοια χώρα, όντας ταυτόχρονα το φυσικό σύνορο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Ασία. Με δεδοµένο ότι οι χώρες της Ασίας 

αποτελούν µια σταθερή πηγή αποστολής µεταναστών, ο ρόλος της Τουρκίας 

γίνεται καταλυτικός, για τις ροές µετανάστευσης που δέχεται η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, και φυσικά η Ελλάδα. Η εργασία εξετάζει αυτή την κατάσταση, 
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χρησιµοποιώντας µεθοδολογικά εργαλεία σε θεωρητικό και σε εµπειρικό 

επίπεδο. 

    Η δοµή της εργασίας αναπτύσσεται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται ο σκοπός και η µεθοδολογία της εργασίας. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο προσδιορίζονται τα γενικά  στοιχεία της µετανάστευσης. Έπεται η 

ανάλυση των µεταναστευτικών ροών που δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

Ελλάδα και αναλύεται ο θεσµός του ασύλου. Στο τέταρτο και πέµπτο κεφάλαιο  

προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη λαθροµετανάστευση και οι πολιτικές που ακολουθεί η Ένωση. 

Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται η στάση της Τουρκίας σχετικά µε το πρόβληµα 

της εισόδου παράνοµων µεταναστών από την χώρα τους προς την Ελλάδα 

και στο επόµενο αναλύονται οι µηχανισµοί που έχουν αναπτυχθεί από την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιµετώπισή του. Στη συνέχεια 

µελετάται το  trafficking  ως άρρηκτο στοιχείο της λαθροµετανάστευσης. 

     Στο τελευταίο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι βασικές πτυχές των επιπτώσεων 

της λαθροµετανάστευσης και υποστηρίζονται τα συµπεράσµατα της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1.1 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1.1.1 Περιγραφή του Σκοπού της Εργασίας 

 

      Ο βασικός στόχος που καλείται να επιτελέσει η εργασία είναι να µελετήσει 

το φαινόµενο της λαθροµετανάστευσης, όπως αυτό εξαπλώνεται και επιδρά 

στη λειτουργία και στην ανάπτυξη της Ε.Ε και της Ελληνικής κοινωνίας. 

Ειδικότερα εξετάζονται οι οικονοµικές επιπτώσεις από το φαινόµενο της 

λαθροµετανάστευσης, µέσα από την παραδοχή ότι η συνεχής ροή 

µεταναστών σε µια χώρα µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές επιπτώσεις. Με 

τη φράση αυτή, δεν επιχειρείται να προσληφθεί το ζήτηµα της 

λαθροµετανάστευσης από µια πολιτικώς ορθή οπτική καταγγελίας ή στον 

αντίποδα από µια σκοπιά αντίρροπη που να αµφισβητεί το υπάρχον πολιτικό, 

οικονοµικό και κοινωνικό status quo.  

Αντιθέτως η µελέτη της λαθροµετανάστευσης, αναπτύσσεται µε σκοπό να 

καταστεί κατανοητό, ο τρόπος µε τον οποίο επηρεάζει την κοινωνία υποδοχής 

των µεταναστευτικών κυµάτων. 

       Η Ελλάδα δέχεται συχνά ροές µεταναστευτικών κυµάτων, τα οποία την 

επιλέγουν είτε για προσωρινή είτε για µόνιµη εγκατάσταση. Το τραγικότερο 

ίσως στοιχείο, είναι ότι η Ελλάδα καθίσταται τελική επιλογή των 

λαθροµεταναστών όταν αντιληφθούν ότι είναι αδύνατο, ή πρακτικά πολύ 

δύσκολο να µεταβούν υπό καθεστώς παρανοµίας σε κάποια άλλη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αποτέλεσµα ο µεταναστευτικός πληθυσµός 

διογκώνεται ασύµµετρα και δηµιουργούνται σηµαντικά προβλήµατα.  

      Η Ελλάδα βρίσκεται στο µάτι του κυκλώνα όσον αφορά την είσοδο 

µεταναστών από τρίτες χώρες, προς την επικράτεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Καθώς συνορεύει µε την Τουρκία τόσο δια ξηράς όσο και διά 

θαλάσσης, δηµιουργούνται σοβαρά ζητήµατα προστασίας της χώρας από 

αθρόα κύµατα λαθροµεταναστών. Και αυτό, διότι η Τουρκία δεν συνεργάζεται 

αρµονικά στην καταπολέµηση του ζητήµατος, αλλά κωφεύει ώστε να 
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προστατεύσει τα δικά της συµφέροντα και κυρίως να µεταθέσει το πρόβληµα 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

       Το όνειρο για µια καλύτερη ζωή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι 

έρχονται από φτωχές χώρες που τις πλήττουν µια σειρά από προβλήµατα, 

µετατρέπεται σε εφιάλτη και συχνά σε απρόσµενο θάνατο, λόγω των 

αδίστακτων πρακτικών που εφαρµόζουν οι έµποροι. Η αστυνόµευση και η 

αποτελεσµατική περιφρούρηση των συνόρων µετατρέπεται σε µείζον ζήτηµα 

για το σύνολο των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα για 

εκείνα που βρίσκονται στη συνοριακή γραµµή. Για τον λόγο αυτό έχει 

δηµιουργηθεί ένα συνεκτικό νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο εκτός από την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου, προσπαθεί να τηρήσει και τα βασικά 

δικαιώµατα των λαθροµεταναστών.  

 

1.1.2 Υποθέσεις και Ερωτήµατα της Έρευνας  

 

       Η βασική υπόθεση που χρησιµοποιεί η εργασία ως παραδοχή, είτε ότι η 

λαθροµετανάστευση προκαλεί σηµαντικές αλλαγές στις χώρες υποδοχής των 

µεταναστών. Οι αλλαγές αυτές έχουν οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό 

υπόβαθρο και προκαλούν µια σειρά από αλυσιδωτές αντιδράσεις στην 

κοινωνία υποδοχής των µεταναστών. Καθώς ο βασικός στόχος της έρευνας 

είναι η µελέτη του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης  σε σχέση µε τις  

πολιτικές της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και της Ελλάδας, η εργασία χρησιµοποιεί 

τη δευτερεύουσα παραδοχή, ότι το φαινόµενο αυτό προκαλεί σηµαντικές 

επιπτώσεις  

 στη χώρα υποδοχής. 

Υπό αυτή την οπτική η εργασία καλείται να δώσει απάντηση στα ακόλουθα 

ερωτήµατα: 

 

1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις από το φαινόµενο της 

λαθροµετανάστευσης στην ευρωπαϊκή επικράτεια 

2. Ποιο είναι το σύνολο των πολιτικών και κοινωνικών επιδράσεων 

του φαινοµένου αυτού 
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3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κείµενη νοµοθεσία της είναι 

αποτελεσµατικά µέσα αντιµετώπισης και διαχείρισης του 

φαινοµένου 

4. Συµβάλλει η Τουρκία στην πρόληψη και καταστολή του 

φαινοµένου ή όχι; 

 

1.2 Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  

       Η µεθοδολογία που χρησιµοποιεί η εργασία προκειµένου να επιτελέσει το 

σκοπό της και να παράσχει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα, βασίζεται 

κατά κύριο λόγο στη θεωρητική επισκόπηση του ζητήµατος. Η 

λαθροµετανάστευση διερευνάται µέσα από διάφορες οπτικές γωνίες, µε τη 

βαρύτητα να προσδίδεται στις οικονοµικές επιπτώσεις. Σηµαντικό ρόλο στη 

µελέτη του προβλήµατος έχουν τα στατιστικά στοιχεία αποτροπής εισόδου 

των µεταναστών προς την ευρωπαϊκή επικράτεια. 

      Μέσα από τη θεωρητική επισκόπηση του ζητήµατος, εξετάζονται τα 

βασικά κίνητρα της µετανάστευσης, που είναι φυσικά η υιοθέτηση ενός 

καλύτερου και ποιοτικότερου τρόπου ζωής. Υπό αυτή την έννοια άρρηκτο 

στοιχείο της µεταναστευτικής διαδικασίας είναι η λαθροµετανάστευση. Η 

λαθροµετανάστευση αναφέρεται σε όσους µετανάστες βρίσκονται παράνοµα 

στη χώρα υποδοχής τους, δίχως να κατέχουν νόµιµη µόνιµη ή προσωρινή 

άδεια παραµονής. Η µελέτη της λαθροµετανάστευσης βασίζεται στα κίνητρα 

της εξέλιξης της και στις πολιτικές αντιµετώπισης του φαινοµένου.   

      Με βάση τα παραπάνω, η µελέτη των µεταναστευτικών ροών που δέχεται 

η Ελλάδα και ιδιαίτερα των περιστατικών λαθροµετανάστευσης αποκτά 

ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς και η πολιτική χορήγησης ασύλου. Ειδικότερα όταν 

αυτά τα στοιχεία συνδυαστούν µε τη στάση που τηρεί η Τουρκία στο ζήτηµα, 

µπορούν να αναδειχθούν κρίσιµα συµπεράσµατα για τις επιπτώσεις της 

λαθροµετανάστευσης στην Ελλάδα.  

     Παράλληλα, η εργασία εξετάζει το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται η 

νοµοθεσία και ιδιαίτερα η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτή την 

οπτική εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

στη συνέχεια η νοµοθεσία που υπάρχει για τη µετανάστευση. Η επιλογή αυτή 



 13

βασίζεται στην κατανόηση της βαρύτητας που έχει το νοµοθετικό πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την έννοια ότι ο υπερεθνικός αυτός θεσµός 

αποτελεί µια επικράτεια στο σύνολο του.  

      Συνεπώς ένας µετανάστης που διαβιώνει µόνιµα σε µια χώρα της Ένωσης 

µπορεί να µεταβεί σε κάποια άλλη, δίχως να αντιµετωπίσει ιδιαίτερο 

πρόβληµα. Το στοιχείο αυτό είναι καθοριστικό και  η κατανόηση του 

νοµοθετικού κοινοτικού πλαισίου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. 

     Τέλος, προκειµένου να κατανοηθεί επαρκέστερα το πλαίσιο της 

λαθροµετανάστευσης εξετάζονται στοιχεία όπως είναι το τείχος στον Έβρο, 

στην Ισπανία, οι µηχανισµοί αντιµετώπισης του φαινοµένου, η ενίσχυση των 

συνόρων και η συνεργασία µεταξύ τελωνειακών- αστυνοµικών αρχών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

 

2.1  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

        Η µετανάστευση στην διάρκεια της ιστορίας του κεφαλαιουχικού 

παραγωγικού συστήµατος αποτέλεσε µια από τις βασικές επιλογές του 

εργατικού δυναµικού. Από το πρώτο µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα της 

δεκαετίας του 1880, έως τα πρόσφατα κύµατα µετακίνησης της δεκαετίας του 

1990, η ανάδειξη  της διάθεσης µιας σηµαντικής µερίδας εργατικών 

δυναµικών συγκεκριµένων χωρών για  αλλαγή τόπου εγκατάστασης για 

οικονοµικούς λόγους είναι παρούσα. Οι οικονοµικοί λόγοι της µετακίνησης 

είναι κατά κανόνα η αναζήτηση ευκαιριών εκ µέρους των µεταναστών  σε µια 

οικονοµία, διαφορετική από εκείνη της προέλευσης τους, η οποία µπορεί να 

τους προσφέρει υψηλότερες χρηµατικές αποζηµιώσεις που θα συντελέσουν 

στην οικονοµική τους πρόοδο. Συγκεκριµένα η απόφαση για µετανάστευση 

λαµβάνει χώρα όταν οι αποδόσεις της µετανάστευσης υπερβαίνουν τα κόστη 

ευκαιρίας µη πραγµατοποίησης της1 .  

       Συνεπώς η επιλογή για εγκατάσταση των µεταναστευτικών κυµάτων είναι 

µια οικονοµία η οποία περιλαµβάνεται στον κατάλογο των  αναπτυγµένων. Η 

αγορά εργασίας της χώρας προορισµού σηµατοδοτεί τις προσδοκίες των 

µεταναστών για επιτυχή αφοµοίωση των εξαιτίας της διάρθρωσης της. Η 

διάρθρωση αυτής της αγοράς εργασίας είναι τέτοια που να δύναται αφ’ ενός 

να απορροφήσει ένα συγκεκριµένο επίπεδο µεταναστών και αφ’ ετέρου να 

συνεχίσει την πορεία της οικονοµικής της ανάπτυξης. 

     Η αγορά εργασίας αποτελεί τον κρίσιµο προσδιοριστικό παράγοντα της 

µετανάστευσης, καθώς µια αποτελεσµατικότερη αγορά εργασίας από αυτήν 

της χώρας προέλευσης, συνιστά ένα καθοριστικό κίνητρο µε την επιλογή της 

µετεγκατάστασης. Συνεπώς τα κίνητρα και κατά επέκταση οι επιπτώσεις της 

                                                 
1 Cobb- Clark D.A. (1993) “Immigrant Selectivity and Wages: The Evidence for Women”   The 
American Economic Review, Vol. 83 (4), 1993:986 
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µετανάστευσης έχουν οικονοµική διάσταση πρωτίστως δίχως όµως να 

αποκλείονται και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. 

       Η µετανάστευση επιφέρει και µια σειρά από πολιτικές και κοινωνικές 

αλλαγές τόσο στη χώρα προέλευσης, όσο και στη χώρα υποδοχής. Ωστόσο,  

όταν η µετανάστευση αναπτύσσεται µέσα σε ένα παράνοµο πλαίσιο και δεν 

αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά και έγκυρα µπορεί να προκαλέσει σηµαντικά 

προβλήµατα, κυρίως στη χώρα υποδοχής των µεταναστών. 

 

2.2 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ,  ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

2.2.1 Χαρακτηριστικά της Μετανάστευσης 

 

     Η µετανάστευση µπορεί να οριστεί ως η επιλογή ατόµων ή οµάδων του 

πληθυσµού που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, προκειµένου 

να αναζητήσουν καλύτερο τόπο εγκατάστασης. Η επιλογή αυτή έγκειται κατά 

κύριο λόγο, σε οικονοµικούς παράγοντες, οι οποίοι ωθούν τους µετανάστες να 

αναζητήσουν µια ποιοτικότερη ζωή µακριά από την πατρίδα τους. Υπό αυτή 

την οπτική, η αναζήτηση εργασίας είναι το µέσο για την επίτευξη αυτού του 

στόχου. Παράλληλα δεν µπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός, ότι κίνητρα 

µετανάστευσης, µπορεί να είναι κοινωνικά ή πολιτικά. Ορισµένες οµάδες που 

δεν µπορούν να διαβιώσουν εντός της χώρας τους, αναγκάζονται να την 

εγκαταλείψουν, για κοινωνικούς ή πολιτικούς λόγους.  

     Τέλος, ίσως ο κρισιµότερος προσδιοριστικός παράγοντας είναι ένας 

συνδυασµός πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων που 

δείχνουν την επιλογή της µετανάστευσης.  Το στοιχείο αυτό ερµηνεύει τα 

µεταναστατευτικά κύµατα που επιχειρούν να  εισέλθουν στην Ευρώπη από 

αναπτυσσόµενες ή ακόµη ιδιαίτερα φτωχές χώρες.  

    Πρόκειται για ένα σύγχρονο φαινόµενο, το οποίο σε πρώτη διάσταση είναι 

οικονοµικής φύσης, όµως επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις σε πολιτικό και 

κοινωνικό επίπεδο.  
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2.2.2 Τα Αίτια Ανάπτυξης της Μετανάστευσης 

 

       Οι λόγοι που καθιστούν ελκυστική την έξοδο από τη χώρα και την 

αναζήτηση εργασίας σε µία άλλη ποικίλλουν, όπως ποικίλλουν και οι 

συµπεριφορές των µεταναστών ανάλογα µε τα κίνητρα τους. Η µετανάστευση 

προκύπτει τόσο από οικονοµικά αίτια όσο και από πολιτικά. Είναι µία 

διαδικασία επιλογής2, µία συνάρτηση χρησιµότητας, που γίνεται προσπάθεια 

να µεγιστοποιηθεί3.  

Σε αυτή τη συνάρτηση υπάρχουν παράγοντες που ωθούν τους µετανάστες να 

φύγουν από τη χώρα προέλευσης τους και παράγοντες οι οποίοι τους 

ελκύουν προς τη χώρα προορισµού4 .  

      Ενδεικτικά αναφέρονται ως καίριες αιτίες αύξησης της εξόδου από τη 

χώρα για αναζήτηση εργασίας σε µία άλλη, οι χαµηλοί µισθοί και η ανισότητά 

τους µεταξύ των χωρών, το εισόδηµα και το ΑΕΠ ως προσδιοριστικοί 

παράγοντες της ευηµερίας, το ωράριο εργασίας και το επίπεδο της ανεργίας5.  

     Οι λόγοι που µπορεί να προσελκύσουν τους µετανάστες ώστε να 

επιλέξουν µία συγκεκριµένη χώρα µπορεί να είναι η ζήτηση εργασίας, το 

υψηλό επίπεδο ευηµερίας, οι καλοί µισθοί και το χαλαρό νοµικό σύστηµα ενός 

κράτους στην µεταναστευτική πολιτική που ασκεί 6. 

     Σε αυτό το σηµείο βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι παραπάνω λόγοι 

αποτελούν µέρος της συνολικότερης θεωρίας γύρω από την µετακίνηση 

ανθρώπινου δυναµικού από µία χώρα σε µία άλλη όπως αυτές εκφράσθηκαν 

από τις διαφορετικές σχολές οικονοµικής σκέψη.  Τα κίνητρα επίσης πολλές 

φορές διαφέρουν ανάλογα µε το φύλο και την προέλευση των ανθρώπων. Για  

παράδειγµα στο παρελθόν µετανάστευαν κυρίως άντρες ενώ σήµερα η 

                                                 
2 De Coulon A. και Piracha M. (2002) “Self-selection and the performance of returnmigrants: 
the case of Albania” Studies in Economics 0211 Kent Department of Economics University of 
Kent 
3 Agarwal R. και Horowitz W.A. (2002) “Are international remittances altruism or insurance? 
Evidence from Guyana using multiple-migrant households” World Development 30(11): 2033 
4 Carletto C. Davis B. Stampini M. και Zezza A. (2006) “A country on the move: International 
migration in post-communist Albania” International Migration Review 40(4):771-774 
5 Klevmarken N. A. (1993) “Demographics and the dynamics of earnings” Journal of Popula-
tion Economics 6:106 
6 Nikas C. (1991) “The movements of labour from Greece to the E.C countries in the period 
after the end of World War II” PhD Thesis University of York 



 17

µετανάστευση είναι πλέον σύνηθες φαινόµενο και για τις γυναίκες οι οποίες 

µάλιστα τα καταφέρνουν πιο εύκολα στην εύρεση εργασίας.7 

       Επιπλέον η µόρφωση των µεταναστών επηρεάζει περισσότερο τις 

γυναίκες η γνώση της ξένης γλώσσας τους άντρες ενώ η εργασιακή εµπειρία 

τους αγγίζει το ίδιο. Επίσης, όσον αφορά τη διανοµή των κερδών µεταξύ 

αυτών και των γηγενών εργαζοµένων συνυπολογίζεται η οικογενειακή τους 

κατάσταση, η διάρκεια παραµονής, καθώς και ο τόπος στον οποίο έχουν 

µεταναστεύσει 8..  

      Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί η συνεχής µείωση του µισθολογικού κενού 

ανάµεσα τους και  η ανισοβαρής διανοµή του εισοδήµατος υπέρ των 

µεταναστών, ανάλογα βέβαια µε τη χώρα προορισµού, γεγονός όµως που 

εξηγείται απόλυτα τόσο από το χαρακτήρα της επιλογής που έχει η 

µετανάστευση, αλλά και από τα ισχυρότερα κίνητρα των µεταναστών για 

επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο.  

     Οι µετανάστες διακρίνονται ανάλογα µε το νοµικό καθεστώς, το χρόνο 

παραµονής στη χώρα υποδοχής, την απόφαση για µετανάστευση και την 

κατεύθυνση της. Η µετακίνηση του εργατικού δυναµικού επιφέρει τόσο θετικά 

όσο και αρνητικά αποτελέσµατα στην οικονοµία και την κοινωνία τόσο των 

χωρών που στέλνουν όσο και αυτών που δέχονται τέτοια κύµατα 9.  

     Καταρχήν µειώνεται η ανεργία στη χώρα προέλευσης η οποία από τη µία 

µεριά ανακουφίζεται από το βάρος, ενώ ταυτόχρονα κερδίζει από εισροές 

µεταναστευτικών εµβασµάτων καθώς και ξένης άµεσης επένδυσης. Επιπλέον 

βάσει ερευνών, αποδεικνύεται ότι η παρελθούσα µετανάστευση ωφελεί τη 

δηµιουργία ιδιόκτητων επιχειρήσεων στη χώρα προέλευσης η οποία βέβαια 

εξαρτάται και από την ηλικία του επικεφαλής της οικογένειας, την µόρφωση 

των µελών της και τον αριθµό εργατικού δυναµικού ανάµεσα τους10.  

                                                 
7 Nikas C. και King R. (2005) “Economic growth through remittances: lessons from the Greek 
experience of the 1960s applicable to the Albanian case” Journal of Balkan and Near Eastern 
Studies 7(2) 246 
8 Adsera A. και Chiswick R. B. (2007) “Are there gender and country of origin differences in 
immigrant labor market outcomes across European destinations?” Journal of Population Eco-
nomics 20:512 
9 Έµκε-Πουλοπούλου Η. (2007) «Η µεταναστευτική πρόκληση» Αθήνα Εκδόσεις Παπαζήση 
σ. 121 
10 Kilic T. Carletto G. Davis B. και Zezza A. (2007) “Investing back home: Return migration 
and business ownership in Albania”   World Bank Policy Research Working Paper 436 Wash-
ington DC: World Bank p. 22 
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     Μπορεί βέβαια να ειπωθεί ότι χάνει εξειδικευµένο δυναµικό στο οποίο 

µάλιστα είχε επενδύσει ώστε να µορφωθεί και να προσφέρει στην κοινωνία. 

Ταυτόχρονα όµως κερδίζει γιατί µέρος του ανειδίκευτου δυναµικού της βρίσκει  

ευκαιρίες για απόκτηση νέων γνώσεων τις οποίες θα αξιοποιήσει µε την 

επιστροφή του. 

      Επίσης το τεχνολογικό κενό ανάµεσα στις δύο χώρες (προέλευσης και 

υποδοχής) µπορεί να µην συγκλίνει πλήρως και αυτό εξαρτάται από το 

ποσοστό ανάπτυξης της χώρας υποδοχής αλλά σταδιακά όλο και λιγότεροι 

εργαζόµενοι θα µεταναστεύουν και περισσότεροι θα επιστρέφουν στη χώρα 

προέλευσης τους .11  

     Εδώ βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος σύµφωνα µε τον Klevmarken12,  

καθώς όταν οι δύο χώρες απέχουν πολύ σε κουλτούρα, νοοτροπία και 

οικονοµική οργάνωση, τότε δύσκολα µπορεί ο εργαζόµενος να 

χρησιµοποιήσει την επένδυση που είχε γίνει σε ανθρώπινο κεφάλαιο πριν την 

µετανάστευση και τον συµφέρει περισσότερο να επενδύσει σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο και στη νέα χώρα. Ωστόσο ακόµη και έτσι,  η χώρα αποστολής 

µπορεί να ωφεληθεί µέσω µιµητισµού και διάχυση . 

 

2.2.3 Οι Επιπτώσεις της Μετανάστευσης 

 

     Υπάρχει πληθώρα ερευνών για  αναπτυσσόµενες κυρίως χώρες, που 

µελετούν αν η µετανάστευση οδηγεί σε ανάπτυξη της οικονοµίας και τη 

µείωση της φτώχειας. Ορισµένες από αυτές, συµπεραίνουν πως κάτω από 

ορισµένες προϋποθέσεις,  όπως επηρεάζοντας τα οικονοµικά και την 

παραγωγικότητα των φτωχών νοικοκυριών µέσω εµβασµάτων και 

αποταµιεύσεων ή και µέσω συγκέντρωσης ανθρωπίνου κεφαλαίου και 

επιστροφής του στη χώρα προέλευσης αυτό είναι εφικτό, αλλά δεν σηµαίνει 

ότι µειώνει τις ανισότητες. 

      Επιπλέον, µέσω αλλαγών του εργασιακού καθεστώτος και της  πίεσης 

που ασκείται στους  µισθούς και τον πληθωρισµό, η µετανάστευση επηρεάζει 

πολύπλευρα µια οικονοµία.13  Ειδικότερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

                                                 
11 Dos Santos και Postel-Vinay 2003 : 169-171.   
12 Klevmarken (1993:117) 
13 Franz W. Oser U. και Winker P. (1994) “A macroeconomic disequilibrium analysis of current 
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Ένωσης,  έρευνες  δείχνουν ότι υπάρχουν δυνατότητες απορρόφησης 

περισσοτέρων µεταναστών αν οι µισθοί γίνουν πιο εύκαµπτοι διότι η 

µετανάστευση οδηγεί στη µείωση τους 14.  Εκτός όµως από το οικονοµικό 

σκέλος πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία και στις κοινωνικές επιπτώσεις.  

       Υπάρχει για παράδειγµα έντονη  ανησυχία για τη µόνιµη µετανάστευση η 

οποία στερεί τη χώρα προέλευσης από την πληθυσµιακή ανάπτυξη,  καθώς 

µεταναστεύουν νέοι και παραγωγικοί άνθρωποι και παρουσιάζονται 

φαινόµενα υπογεννητικότητας.  Τελευταία παρατηρείται µία τάση προς την 

εποχική µετανάστευση ειδικότερα στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης. Επιπλέον,  το κόστος µετανάστευσης,  οι δυσκολίες προσαρµογής 

και ο φυλετικός και κοινωνικός ρατσισµός που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες 

δυσχεραίνουν ακόµη περισσότερο την κατάσταση τους.  Όσον αφορά τις 

χώρες υποδοχείς επωφελούνται καθώς καλύπτουν τα κενά τους είτε σε 

εξειδικευµένο, αλλά κυρίως σε ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό και βελτιώνουν 

τα ποσοστά οικονοµικής ανάπτυξης. 

     Βέβαια η κάλυψη θέσεων χαµηλών ποιοτικών προϋποθέσεων από τη µία 

ασκεί αρνητική πίεση στους µισθούς,  αλλά από την άλλη οδηγεί τους 

ντόπιους σε καλύτερες θέσεις και πιέζει τους µισθούς να αυξάνονται .  

     Επιπλέον οι χώρες-υποδοχείς των µεταναστών είναι ταυτόχρονα και 

χώρες- αποστολείς των  εµβασµάτων, γεγονός που προκαλεί συνήθως 

αρνητικές επιδράσεις στην οικονοµία του. Τα εµβάσµατα αποτελούν την πιο 

πολυσυζητηµένη ίσως συνέπεια της µετανάστευσης, ειδικά για τα 

αναπτυσσόµενα κράτη τα οποία επηρεάζονται ως παραλήπτες,  αλλά όπως 

προαναφέρθηκε και για τα αναπτυγµένα από τα οποία γίνονται οι αποστολές 

και κατά συνέπεια τα στερούνται από την οικονοµία τους. 

 

2.3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

 

                                                                                                                                            
and future migration from Eastern Europe into West Germany” Journal of Population Econom-
ics 7:230 
14 Weyerbrock S. (1995) “Can the European Union absorb more emigrants? A general equilib-
rium analysis of the labour market and macroeconomic effects of East-West migration in 
Europe” Journal of Policy Modeling 17(2): 87 
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Η ελληνική νοµοθεσία για τη µετανάστευση περιλαµβάνει αρκετούς νόµους: Οι 

σηµαντικότεροι από αυτούς τους νόµους είναι ο Νόµος 3386/05 ο Νόµος 3536 

και ο Νόµος 3613/07. Τα βασικά στοιχεία των νόµων αυτών εξετάζονται 

παρακάτω. 

2.3.1 Ο Νόµος 3386/2005 

 

 Ο Νόµος 3386/200515  (ΤΕΥΧΟΣ Α/ ΦΕΚ 212/ 23/08/2005) έχει ως βασικό 

αντικείµενο την είσοδο,  διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων 

χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. Πρόκειται για τον βασικό νόµο για τη 

µετανάστευση. Τα σηµαντικότερα στοιχεία για τους µετανάστες και τη 

µετανάστευση µε βάση το Ν.  3386/2005 είναι τα ακόλουθα: 

α. Αλλοδαπός είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική 

ιθαγένεια ή που δεν έχει ιθαγένεια. 

β. Υπήκοος τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την 

ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 1 της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Άρθρο1 Παράγραφος Α & Β). 

γ.  Άδεια διαµονής είναι κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις 

ελληνικές αρχές και µε βάση την οποία επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας 

να διαµένει νόµιµα  στην Ελληνική Επικράτεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 1 παρ. 2 περίπτ. α΄ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 "Για την καθιέρωση αδειών διαµονής 

ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών" (ΕΕL 157/15.6.2002) 

(Άρθρο1 Παράγραφος Α Β & Β ∆). 

    Για την είσοδο στην ελληνική επικράτεια απαιτείται έλεγχος ο οποίος γίνεται 

σε κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος και να 

εξέρχεται από αυτό µόνον από τις ελεγχόµενες µεθοριακές διαβάσεις. (Άρθρο 

4, Παράγραφος 1).  

    Ο υπήκοος τρίτης χώρας που εισέρχεται στην Ελλάδα,  οφείλει να έχει  

διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς  

συµβάσεις. (Άρθρο 6 Παράγραφος 1).  

                                                 
µέσω των κατάλληλων ελέγχων, καθώς επίσης βαρύτητα προσδίδεται στη διαδικασία 
παροχής αδειών παραµονής, καθώς και στην προστασία των θυµάτων σωµατεµπορίας.  
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   Οι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωµα µετά την είσοδο τους να 

ζητήσουν άδεια διαµονής. Οι τύποι αδειών διαµονής παρέχουν στον κάτοχο 

το δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις 

του νόµου αυτού.  

Οι τύποι των αδειών διαµονής που δίνονται είναι οι ακόλουθοι (Άρθρο 9 

Παράγραφος 2): 

Α) Άδεια διαµονής για εργασία 

Β) Άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα 

Γ) Άδεια διαµονής για ειδικούς λόγους 

∆) Άδεια διαµονής για εξαιρετικούς λόγους 

Ε) Άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση 

ΣΤ) Άδεια διαµονής αόριστης διάρκειας 

     Με βάση τα παραπάνω στοιχεία µπορεί να γίνει κατανοητό ότι η άδεια 

διαµονής για εργασία αποτελεί έναν σηµαντικό λόγο απόδοσης του Ελληνικού 

κράτους.  Με δεδοµένο ότι οι Αλβανοί µετανάστες δεν είναι πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωµένοι να λαµβάνουν άδεια παραµονής 

για την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα. Το στοιχείο αυτό προσθέτει ένα 

γραφειοκρατικό κόστος στο κόστος µετάβασης και εγκατάστασης.16    

    Συνεπώς αν και η ελληνική νοµοθεσία έχει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο για 

τους µετανάστες εργαζόµενους, ωστόσο ευνοούνται περισσότερο οι 

µετανάστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση µε τους µετανάστες των 

τρίτων χωρών.  

 

2.3.2 Ο Νόµος 3536/2007 

 

     Ο Νόµος 3536/200717 µε τίτλο ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής 

πολιτικής προσδιορίζει επιµέρους θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής. Στο 

                                                 
16 Το κόστος αυτό µπορεί να µετρηθεί σε χρηµατικό κόστος µέσα από την πληρωµή 
δικηγόρων εγγράφων κ.α καθώς και σε κόστος ευκαιρίας το οποίο περιλαµβάνει το χρόνο 
που ο µετανάστης αφιερώνει στην λήψη της άδειας διαµονής και που θα µπορούσε να τον 
αφιερώσει σε εργασία ή σε αναζήτηση της.  
17 Ελληνική ∆ηµοκρατία (2007) Νόµος 3536 (ΤΕΥΧΟΣ Α/ ΦΕΚ 42/ 23/02/2007) Ειδικές ρυθµίσεις 
θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο νόµος αυτός προσδίδει µεγαλύτερη 
βαρύτητα στη διαδικασία της κοινωνικής ενσωµάτωσης και της οικονοµικής αφοµοίωσης, 
καθώς παρέχει το πλαίσιο της αποτελεσµατικής ένταξης των µεταναστών στην κοινωνική 
επικράτεια.  
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Νόµο 3536/2007, ρυθµίζονται θέµατα απασχόλησης των µεταναστών και 

συγκεκριµένα ζητήµατα  προϋποθέσεις διαµονής (Άρθρο 3) ζητήµατα 

εξαρτηµένης εργασίας (Άρθρο 6) ζητήµατα αυτόνοµης οικονοµικής 

δραστηριότητας (Άρθρο 10).  

          Ο νόµος  3536/2007, βασίζεται σε σηµαντικό βαθµό στο νόµο 

3386/2005 και ο βασικός ρόλος που διαδραµατίζει είναι να συµπληρώσει το 

νόµο αυτό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 12 του νόµου 3536/2007 

σύµφωνα µε το οποίο προσδιορίζονται οι διαδικασίες για όσους έχουν 

µακροχρόνια διαµονή στην Ελλάδα και επιθυµούν να αποκτήσουν 

πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας. 

 

2.3.3 Ο Νόµος 3613/07  

 

      Ο Νόµος 3613/0718, περιλαµβάνει τροποποιήσεις σε άρθρα του Ν 3386/05 

και του Ν 3536/2007 και την ίδρυση του Ευρωπαϊκού οµίλου εδαφικής 

συνεργασίας ( ΕΟΕΣ). 

     Στο Άρθρο 28 του Ν3613/07, ρυθµίζονται θέµατα µεταναστευτικής 

πολιτικής και αντικαθιστούνται   οι :  παρ. 5 το άρθρου 18 του ν. 3536/2007  

(ΦΕΚ42 Α΄), το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3386/ 2005  

(ΦΕΚ 212 Α΄)  και η περίπτωση γ΄  της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3386/ 

2005, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3536/2007, 

καταργείται. 

    Στο άρθρο 75 του ν. 3386/2005 προστέθηκε η παράγραφος 3 ως εξής: 

«3. Οι άδειες διαµονής που εκδίδονται σε συµµόρφωση προς τελεσίδικες 

δικαστικές αποφάσεις, κατόπιν αιτήσεων ακυρώσεως υπηκόων τρίτων χωρών 

κατά απόρριψης αιτήµατός τους για ανανέωση άδειας εργασίας ή διαµονής, 

καθώς και κατά της ανακλήσεως τούτων, µπορούν να ανανεωθούν, ύστερα 

από αίτηση του ενδιαφερόµενου. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός µηνός 

από την επίδοση της σχετικής άδειας διαµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος νόµου, θεωρουµένου του χρόνου που έχει διανυθεί από τη λήξη 

                                                 
18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α/23-11-2007) : Ρυθµίσεις θεµάτων 
Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή ,∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών 
Ελεγκτών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
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ισχύος αυτών µέχρι την υποβολή της ανωτέρω αίτησης ανανέωσής τους, ως 

χρόνου νόµιµης διαµονής στη χώρα.» 

     Αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 3386/ 

2005, επίσης   το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 3386/2005, 

όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3536/2007. 

Με το άρθρο 28 του Ν.3613/07 ρυθµίζονται όλα τα ζητήµατα που είναι 

αναγκαία για την εξασφάλιση και την αποτελεσµατική εφαρµογή του 

Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τον οποίο  απαιτείται να διευκολυνθεί η 

ενίσχυση της 

εδαφικής συνεργασίας στην Κοινότητα.  

     Στο κοινοτικό έδαφος ιδρύεται ο Ευρωπαϊκός όµιλος εδαφικής 

συνεργασίας (καλούµενος ΕΟΕΣ)19 

 

2.3.4. Ο Νόµος 3838/2010 

     Ο Νόµος 3838/201020,  ο οποίος ορίζει τις προϋποθέσεις απόκτησης 

Ελληνικής ιθαγένειας. Τροποποιείται ο κώδικας Ελληνικής ιθαγένειας ο 

οποίος βασιζόταν στην αρχή του δίκαιου του αίµατος. Με τον νέο νόµο τα 

παιδιά µεταναστών αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια µε την γέννησή τους 

στην Ελλάδα µε προϋπόθεση ότι οι δύο γονείς διαµένουν στην Ελλάδα µόνιµα 

και νόµιµα για 5 συνεχόµενα έτη. Επίσης παιδιά µεταναστών τα οποία έχουν 

παρακολουθήσει τουλάχιστον 6 έτη ελληνικού σχολείου, κατοικούν µόνιµα και 

νόµιµα στην χώρα, δικαιούνται την Ελληνική ιθαγένεια.   Οι αλλοδαποί οι 

οποίοι επιθυµούν την πολιτογράφησή τους  ως Έλληνες θα πρέπει να 

διαµένουν νόµιµα για επτά συνεχόµενα έτη, να έχουν λευκό ποινικό µητρώο, 

γνώση ελληνικών, οµαλή ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή αλλά και 

εξοικείωση µε τους θεσµούς του πολιτεύµατος. 

 

 

 

                                                 
19 ec.europa.eu/regional_policy/sources/.../ce_1082(2006)_el.pdf 
20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. 3838/10 (ΦΕΚ 49 Α/24-03-2010): Προϋποθέσεις απόκτησης 
Ελληνικής ιθαγένειας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  

ΤΟ ΑΣΥΛΟ - ΟΙ ΡΟΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

3.1 ΤΟ ΑΣΥΛΟ 

     Ο θεσµός του ασύλου είναι ένας πανάρχαιος θεσµός. Ιστορικά κατεξοχήν 

τόποι ασύλου ήταν οι ιεροί ναοί, όπου έβρισκαν άσυλο οι διωκόµενοι. Στις 

µέρες µας διατηρείται ακόµα αυτός ο θεσµός για τους ναούς και τα 
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πανεπιστήµια. Το άσυλο βέβαια, που αφορά τους πρόσφυγες έχει εντελώς 

διαφορετικά χαρακτηριστικά.21 Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων υπογραµµίζει στο άρθρο 14: "Όλοι οι άνθρωποι έχουν το 

δικαίωµα να ζητήσουν, και να λάβουν άσυλο σε άλλες χώρες, αν 

αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο καταδίωξης από τις Αρχές της πατρίδας τους."  

    Το άσυλο είναι µια κίνηση προστασίας ενός κράτους προς ένα άτοµο το 

οποίο κινδυνεύει στην πατρίδα του (για λόγους πολιτικούς, θρησκευτικούς, 

φυλετικούς κλπ.), και παρέχεται στο έδαφος του κράτους στο οποίο βρίσκεται 

το άτοµο. Για αυτό ονοµάζεται "εδαφικό άσυλο".  

Το δικαίωµα του κράτους να παράσχει άσυλο είναι µια φυσική συνέπεια της 

κυριαρχίας του, και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί εχθρική κίνηση προς την 

χώρα προέλευσης. Να επαναλάβουµε σε αυτό το σηµείο, ότι δεν υπάρχει 

ατοµικό δικαίωµα παροχής ασύλου, αλλά µόνο δικαίωµα ενός κράτους να 

παράσχει άσυλο. 

    Η Μ. Νάσκου - Περράκη σε αυτό το σηµείο αναφέρει: "Η έλλειψη του 

δικαιώµατος ασύλου, δε σηµαίνει ότι το άτοµο είναι απροστάτευτο. 

Προστατεύεται από την αρχή της µη επαναπροώθησης, (…) και σύµφωνα µε 

την οποία το κράτος, στα σύνορα του οποίου εµφανίζεται το άτοµο ζητώντας 

άσυλο, απαγορεύεται να το προωθήσει προς την χώρα καταγωγής του, όπου 

υπάρχει φόβος ότι θα διωχθεί λόγω φυλής, θρησκείας ή πολιτικών 

πεποιθήσεων"22.  

      Η Σύµβαση του 1951 δεν αναφέρεται στην έννοια ή τον θεσµό του 

ασύλου, και ούτε παρέχει άσυλο.23 Απόπειρες για να καλυφθεί αυτό το κενό 

δεν κατέληξαν κάπου εξαιτίας της µεγάλης απόστασης µεταξύ των απόψεων 

που διατυπώθηκαν. Όµως,  παρόλα αυτά συµφώνησαν στην αρχή του 

εδαφικού ασύλου και στην αρχή της µη επαναπροώθησης. Σε περιφερειακό 

                                                 
21 Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, έκδοση του Ελληνικού Τµήµατος 
της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, Αθήνα, 1989 
22Μ. Νάσκου Περράκη, «Το νοµικό καθεστώς των προσφύγων στη διεθνή και ελληνική 
έννοµη τάξη. Η Σύµβαση της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων», Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα 1991,  σελ. 137.   
  
23 Σύµφωνα G. Jaeger, που αναφέρει η Μ. Νάσκου-Περράκη στη σελ. 138.  «Το νοµικό 
καθεστώς των προσφύγων στη διεθνή και ελληνική έννοµη τάξη. Η Σύµβαση της Γενεύης του 
1951 για το καθεστώς των προσφύγων», Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 1991,  
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επίπεδο έχουν γίνει περισσότερες προσπάθειες πάνω στο συγκεκριµένο 

ζήτηµα.  

     Ενδεικτικά αναφέρουµε την Σύµβαση "Περί καθορισµού του κράτους που 

είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως παροχής ασύλου", που υπογράφηκε 

στο ∆ουβλίνο το 1990 στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, την 

αφρικανική Σύµβαση του 1969, και την Σύµβαση του Καράκας όσον αφορά 

την αµερικανική ήπειρο. 24 

     Και τον κανονισµό 343/2003 25  για την θέσπιση κριτηρίων και µηχανισµών  

του Συµβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων 

και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι 

υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος 

από υπήκοο τρίτης χώρας. 

    ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, κυρίως η θέσπιση 

κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που 

είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος 

µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από 

τα κράτη µέλη και µπορεί, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των 

αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε 

κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την 

αρχή της επικουρικότητας, όπως εκτίθεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.  

    Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως εκτίθεται στο εν λόγω 

άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του 

στόχου αυτού όρια.26 

                                                 
24 Παρατίθεται από την Μ. Νάσκου Περράκη «Το νοµικό καθεστώς των προσφύγων στη 
διεθνή και ελληνική έννοµη τάξη. Η Σύµβαση της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των 
προσφύγων», Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 1991. 
 

25 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 050 της 25/02/2003 σ. 0001 - 
0010  

 

26   Κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2, του κανονισµού αυτού, ο προσδιορισµός του υπευθύνου 
κράτους µέλους κατ’ εφαρµογή των εν λόγω κριτηρίων πραγµατοποιείται βάσει της 
καταστάσεως που υφίστατο το χρονικό σηµείο κατά το οποίο ο αιτών άσυλο υπέβαλε την 
αίτησή του για πρώτη φορά σε κράτος µέλος. Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 050 της 25/02/2003 
σ. 0001 - 0010  
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    Το άσυλο είναι ουσιαστικά ο τρόπος µε τον οποίο οι µετανάστες επιθυµούν 

να λάβουν τη νόµιµη άδεια παραµονής στην χώρα που θέλουν να 

µεταναστεύσουν. Το άσυλο είναι επίσης σηµαντικό, καθώς παρέχει τη 

δυνατότητα για απόκτηση της ιθαγένειας στην χώρα υποδοχής των 

µεταναστών. Η βασική µεταβλητή που εξετάζεται είναι το άσυλο, µέσα από τις 

αιτήσεις για την απόκτηση του.  

     Τα δύο πρώτα γραφήµατα ανακτήθηκαν από την ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας και εξετάζουν την πορεία αυτής της 

µεταβλητής τα τελευταία χρόνια27. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 

27 Ανάκτηση δεδοµένων από 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics:2011 
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        Από τα στοιχεία των δύο παραπάνω γραφηµάτων µπορεί να εξαχθεί το 

συµπέρασµα ότι η Σουηδία και η Μεγάλη Βρετανία δέχθηκαν τις περισσότερες 

αιτήσεις για χορήγηση ασύλου. Παράλληλα αυτές οι δύο χώρες έκαναν δεκτές 

τις περισσότερες αιτήσεις για χορήγηση ασύλου,  οι οποίες στην περίπτωση 

της Σουηδίας προσεγγίζουν τις 32.500 και στην περίπτωση της Βρετανίας τις 

27.500. Παράλληλα η Γερµανία και η Γαλλία ανταποκρίθηκαν σηµαντικά στις 

αιτήσεις για άσυλο που έγινα σε αυτές καθώς έκαναν δεκτές 28.000 και 

30.000 αιτήσεις αντίστοιχα.  

     Σε πρώτη ανάγνωση τα παραπάνω στοιχεία τονίζουν ότι οι προτιµήσεις για 

απόκτηση ασύλου στρέφονται προς τις αναπτυγµένες χώρες του ευρωπαϊκού 

βορρά ή της δύσης. Όµως µια προσεκτικότερη ανάγνωση του γραφήµατος 

µπορεί να καταστήσει κατανοητή τη θέση της Ελλάδας σε αυτή την 

κατάσταση. Η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρονικού διαστήµατος, 

δέχτηκε περί τις 25.000 αιτήσεις για άσυλο, και έκανε δεκτές γύρω τις 20.000. 

Ο ρυθµός αποδοχής των αιτηµάτων µε άλλα λόγια ανήλθε γύρω στο 80%.  

     Εκτός από τις γενικότερες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή 

τη διάρθρωση των τριών τοµέων, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και ιδιαίτερα 

την προοπτική απασχόλησης, αν ληφθεί υπόψη και η δύσκολη συγκυρία στην 

οποία βρίσκεται η ελληνική οικονοµία, µπορεί να γίνει κατανοητή η 

ανισορροπία ανάµεσα στον αριθµό των αιτήσεων για άσυλο και στη 

δυνατότητα αφοµοίωσης των µεταναστών.  

     Αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι από τις αιτήσεις για άσυλο προς την 

Ελλάδα είναι ότι η χώρα, από διαµετακοµιστικός κόµβος του µεταναστευτικού 

µετατρέπεται σε µόνιµη εστία διαµονής του. Το εύρηµα αυτό είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό ώστε να κατανοηθούν και οι ροές της παράνοµης µετανάστευσης 

που αναπτύσσονται προς την Ελλάδα.  

    Από την άλλη πλευρά δεν µπορεί παρά να τονιστεί ότι τα κύµατα του 

µεταναστευτικού δυναµικού που αναζητούν µόνιµη εγκατάσταση και 

αφοµοίωση στην οικογένεια των ευρωπαϊκών κρατών, στρέφονται σε χώρες 

που είναι αναπτυγµένες τεχνολογικά και ζητούν εργατικό δυναµικό για τη 

βιοµηχανία τους.  
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3.2 ΟΙ ΡΟΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

      Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα στοιχεία από τις 

ροές µεταναστών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.  

Ο αριθµός των µεταναστών που εισρέουν στην Ευρώπη έχει αυξηθεί 

σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ οι χώρες της Νότιας Ευρώπης 

υποδέχονται ένα σηµαντικό ποσοστό των νέων µεταναστευτικών ροών.  

    Οι ροές αυτές αποτελούνται σε µεγάλο βαθµό από µη-νόµιµους ή 

µεταφερόµενους (transit) µετανάστες που αναζητούν τις κατάλληλες γι αυτούς 

χώρες υποδοχής µε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης ή/και καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης από ότι στις χώρες προέλευσης. 

    Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί πύλη εισόδου για 

µεγάλο αριθµό λαθροµεταναστών οι οποίοι έρχονται από χώρες της Αφρικής 

της Ασίας και την γειτονική Τουρκία µε σκοπό την παραµονή τους στην χώρα 

µας η άλλες χώρες του εξωτερικού. 

    Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας (Migration And 

Remittances Factbook 2011- The World Bank 2011) για την Ελλάδα, ο 

µεταναστευτικός πληθυσµός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού για το 

έτος 2010 ανέρχεται στο ποσοστό10,1%. Το ποσοστό αυτό αφορά στη 

συντριπτική πλειοψηφία νόµιµα διαµένοντες οικονοµικούς µετανάστες που 

εργάζονται στη χώρα και διαµένουν µε τις οικογένειές τους.  

     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο παρακάτω πίνακας ο οποίος 

αναγράφει τον αριθµό µεταναστών που διαβιώνουν στα κράτη µέλη της Ε.Ε. 

Οι κατανοµές των ποσοστών ποικίλουν ανά κράτος και αποκτούν βαρύνουσα 

σηµασία, ανάλογα µε τον συνολικό του πληθυσµό και τη µερίδα των 

µεταναστών. Το συνολικό ποσοστό των µεταναστών στην Ευρώπη των 27 

ανέρχεται σε 6,4% εκ των οποίων το 2,4% είναι µετανάστες από τρίτες χώρες 

και το 4% εσωτερικοί µετανάστες, δηλαδή από χώρες της Ε.Ε. 
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Total  

population 

Non-nationals 

  
Total 

Citizens of other 

EU Member States 

Citizens of non-

member countries 

  (1 000) (1 000) (%) (1 000) (%) (1 000) (%) 

EU-27 499.432,2 31.779,9 6,4 11.937,2 2,4 19.842,7 4,0 

Belgium 10.750,0 : : : : : : 

Bulgaria 7.606,6 23,8 0,3 3,5 0,0 20,3 0,3 

Czech Republic 10.467,5 407,5 3,9 145,8 1,4 261,7 2,5 

Denmark 5.511,5 320,0 5,8 108,7 2,0 211,4 3,8 

Germany 82.002,4 7.185,9 8,8 2.530,7 3,1 4.655,2 5,7 

Estonia 1.340,4 214,4 16,0 9,6 0,7 204,8 15,3 

Ireland 4.450,0 441,1 9,9 364,8 8,2 76,2 1,7 

Greece 11.260,4 929,5 8,3 161,6 1,4 767,9 6,8 

Spain 45.828,2 5.651,0 12,3 2.274,2 5,0 3.376,8 7,4 

France 64.366,9 3.737,5 5,8 1.302,4 2,0 2.435,2 3,8 

Italy 60.045,1 3.891,3 6,5 1.131,8 1,9 2.759,5 4,6 

Cyprus 796,9 128,2 16,1 78,2 9,8 50,0 6,3 

Latvia 2.261,3 404,0 17,9 9,4 0,4 394,6 17,5 

Lithuania 3.349,9 41,5 1,2 2,5 0,1 39,0 1,2 

Luxembourg 493,5 214,8 43,5 185,4 37,6 29,5 6,0 

Hungary 10.031,0 186,4 1,9 109,8 1,1 76,6 0,8 

Malta 413,6 18,1 4,4 8,2 2,0 9,9 2,4 

Netherlands 16.485,8 637,1 3,9 290,4 1,8 346,7 2,1 

Austria 8.355,3 864,4 10,3 317,0 3,8 547,4 6,6 

Poland 37.867,9 35,9 0,1 10,3 0,0 25,6 0,1 

Portugal 10.627,3 443,1 4,2 84,7 0,8 358,4 3,4 

Romania 21.498,6 31,4 0,1 6,0 0,0 25,3 0,1 

Slovenia 2.032,4 70,6 3,5 4,2 0,2 66,4 3,3 

Slovakia 5.412,3 52,5 1,0 32,7 0,6 19,8 0,4 

Finland 5.326,3 142,3 2,7 51,9 1,0 90,4 1,7 

Sweden 9.256,3 547,7 5,9 255,6 2,8 292,1 3,2 

United Kingdom 61.595,1 4.184,0 6,8 1.793,2 2,9 2.390,8 3,9 

 

Πίνακας 1: Ποσοστό Μεταναστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. 

 

      Το 8,3% του ελληνικού πληθυσµού αποτελείται από µετανάστες, εκ των 

οποίων το 6,8% προέρχεται από τρίτες χώρες και το 1,5% περίπου από 

χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

     Τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι παρόµοια µε αυτά της Ιταλίας όπου το 

6,5% του πληθυσµού είναι µετανάστες µε το 4,6% να προέρχεται από τις 

τρίτες χώρες και το 1,9% από τις χώρες εντός Ε.Ε.  Χώρες όπως είναι η 

Κύπρος, η Λετονία, η Εσθονία και η Λιθουανία, αντιµετωπίζουν το ίδιο 
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πρόβληµα και µάλλον δεν είναι τυχαίο ότι συνιστούν µέρος των εξωτερικών 

συνόρων.  

      Αυτό σηµαίνει ότι χώρες που βρίσκονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, γίνονται αποδέκτες των µεταναστατευτικών ροών είτε νόµιµων είτε 

παράνοµων, που επιθυµούν να προσέλθουν στην επικράτεια της προκειµένου 

να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο.  

    Παραδόξως το πρόβληµα αυτό (µετανάστες τρίτων χωρών) δεν 

αντιµετωπίζουν η Ρουµανία (0,1%) και η Βουλγαρία (0,3%)  παρά το γεγονός 

ότι αποτελούν το φυσικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

     Η εξέλιξη αυτή  οφείλεται στο ότι οι δύο αυτές χώρες δεν έχουν φυσικό 

σύνορο, παρά µόνο υδάτινο µε τις τρίτες χώρες. Επίσης οικονοµικά είναι 

ασθενέστερες έναντι των υπολοίπων χωρών. Τέλος.  όπως φαίνεται και από 

τα υπόλοιπα στοιχεία οι χώρες του κέντρου, της δύσης και του βορρά δεν 

αντιµετωπίζουν αυτό το πρόβληµα, καθώς η πλειονότητα των µεταναστών 

του αποτελείται από εσωτερικούς µετανάστες. 

 

3.3 Η ΕΛΛΑ∆Α ΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 

 

    Η Ελλάδα λοιπόν µπορεί να χαρακτηριστεί ένας σύγχρονος 

µεταναστευτικός κόµβος, καθώς συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών 

µεταναστών, οι οποίοι στοχεύουν είτε να µείνουν στη χώρα, είτε να 

αποκτήσουν τη δυνατότητα για µετανάστευση σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ. 

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της επιλογής έγκειται στη σχετική ευκολία 

πρόσβασης που παρουσιάζει η Ελλάδα. Η ευκολία αυτή απορρέει από το ότι 

η χώρα συνορεύει µε την Τουρκία, έχοντας ως φυσικό όριο, στην πλειονότητα 

των συνόρων της τον ποταµό Έβρο. Παράλληλα, σηµαντικό µέρος των 

τουρκικών ακτών  βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνικά νησιά µε αποτέλεσµα 

να δηµιουργούνται ικανές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του φαινοµένου 

της λαθροµετανάστευσης. 

     Αν στα παραπάνω χαρακτηριστικά προστεθεί και το ότι στη χώρα 

διαβιώνουν ήδη αρκετοί λαθροµετανάστες τότε µπορεί να καταστεί κατανοητό, 

ότι η χώρα αντιµετωπίζει σηµαντικό πρόβληµα σε αυτό το πεδίο.  
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    Το παρακάτω γράφηµα πιστοποιεί αυτό το πρόβληµα καθώς δεικνύει τον 

αριθµό των περιστατικών λαθροµετανάστευσης που έχουν λάβει χώρα σε 

ελληνικά νερά, και ιδιαίτερα κοντά στα σύνορα της χώρας µε την Τουρκία. 

 

Γράφηµα 3: Περιστατικά θαλάσσιας λαθροµετανάστευσης 

 

 

Πηγή: Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

 

      Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν µια άνοδο του φαινοµένου, καθώς από τα 

208 περιστατικά του 2003, το 2004 αυξήθηκαν σε 269, το 2005 υπήρξε µια 

ελαφρά µείωση σε 234, για να ακολουθήσει µια νέα αύξηση σε 290 το 2006. 

Τα περιστατικά λαθροµετανάστευσης υπερδιπλασιάστηκαν το 2007 σε 652 

και µειώθηκαν σε 536 το πρώτο όµως οκτάµηνο το 2008.  

    Οι ροές των γεγονότων λαθροµετανάστευσης αποτελούν σηµαντικά 

στοιχεία για το πρόβληµα αυτό, το οποίο συχνά δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί 

αποκλειστικά µε νοµικά µέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς συχνά η 

Τουρκία δεν επιδεικνύει την απαιτούµενη συνεργασία. Στα δύο επόµενα 

γραφήµατα παρίστανται ο αριθµός των συλληφθέντων λαθροµεταναστών 

καθώς και η χώρα της προέλευσης τους.  
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Γράφηµα 4: Συλληφθέντες λαθροµετανάστες και διακινητές. 

 

 

 

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία 

 

    Ο αριθµός των συλληφθέντων λαθροµεταναστών ακολούθησε αυξητική 

τάση στη διάρκεια του  χρονικού διαστήµατος από το 2006 ως το πρώτο 

τετράµηνο του 2012. Από 95.239 το 2006 έφτασε στους 146.337 το 2008, 

ακολουθώντας συνεχώς αυξητικές τάσεις, µε εξαίρεση το χρονικό διάστηµα 

2011-2012 (µε το δεύτερο έτος όµως να καλύπτεται από ένα τετράµηνο).  

     Η µεγαλύτερη διαφοροποίηση στον αριθµό των συλληφθέντων φαίνεται 

µεταξύ των ετών 2006 και 2008, εξέλιξη που είναι απόρροια της αύξησης των 

περιστατικών λαθροµετανάστευσης που παρουσιάστηκε στο προηγούµενο 

γράφηµα.  
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Γράφηµα 5: Συλληφθέντες ανά υπηκοότητα το πρώτο τετράµηνο 2012 

 

 

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία 

 

      Σηµαντικά ευρήµατα παρέχονται και από τα στοιχεία που τονίζουν τη 

χώρα προέλευσης των µεταναστών. Οι 5.574 συλληφθέντες προέρχονται από 

το Αφγανιστάν, οι 3.485 από την Αλβανία, 3.920 από το Πακιστάν οι 2.734 

από το Μπαγκλαντές, 1.019 από το Μαρόκο, 2.139 από την Αλγερία, 721 από 

το Ιράκ, 669 από την Σοµαλία, 1.427 από την Συρία,244 από Γκάνα, 400 από 

την Ερυθραία, 312 από την Γεωργία, 363 από το Κογκό, 654 από την 

Παλαιστίνη, 259 από το Ιράκ, και 2.817 από άλλες χώρες.  

     Είναι εύκολο να γίνει κατανοητό, ότι βασικό χαρακτηριστικό όλων των 

λαθροµεταναστών είναι ότι προέρχονται από χώρες που αντιµετωπίζουν 

σοβαρά οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα. Η κατάσταση αυτή 

είναι που τους εξωθεί στο να επιλέξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως µια από 

τις σηµαντικότερες και πλουσιότερες περιοχές του πλανήτη, για τόπο 

εγκατάστασης.  

      Το πλέον όµως χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι η Ελλάδα επιλέγεται ως 

ένας ενδιάµεσος τόπος προορισµού, ο οποίο συχνά µετατρέπεται σε µόνιµο 

λόγω του αδιεξόδου που αντιµετωπίζουν. 
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      Τέλος αξίζει µια συνοπτική µατιά στα δεδοµένα του επόµενου γραφήµατος 

που εκτιµούν τον αριθµό των λαθροµεταναστών στους οποίους απετράπη η 

είσοδος στην χώρα. Στοιχεία για αυτή τη µεταβλητή υπάρχουν µέχρι και το 

2007. Το 2003 ο εκτιµώµενος αριθµός έφτασε σε 611, ενώ το 2004 σχεδόν 

τριπλασιάστηκε καθώς ανήλθε σε 1615. Το 2005 υπήρξε µια σχετική µείωση 

(1.333) η οποία όµως είχε παροδικό χαρακτήρα καθώς το 2006 οι 

λαθροµετανάστες που δεν κατάφεραν να µπουν στην Ελλάδα έφτασαν τους 

1.566. Τέλος το 2007 υπήρξε ραγδαία αύξηση των επιχειρήσεων, καθώς οι 

αναποτελεσµατικές προσπάθειες έφτασαν τις 3.108 

 

Γράφηµα 6: Εκτιµώµενος αριθµός λαθροµεταναστών στους οποίους 

απετράπη η είσοδος στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

Στον επόµενο  πίνακα υπάρχουν στατιστικά του  έτους 2009, τα οποία 

αναφέρονται σε συλληφθέντες λαθροµετανάστες και διακινητές καθώς και 

στον αριθµό κατασχεµένων σκαφών και σχηµάτων. 

 

. 
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Πίνακας 2: Παράνοµη είσοδος-Απόπειρα παράνοµης εξόδου-Συλληφθέντες 
λαθροµετανάστες- Κατασχέσεις σκαφών 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ/ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ - ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ∆ΙΑΚΙΝΗΤΕΣ 
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΣΚΑΦΗ  ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

  ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 
ΜΗΝΕΣ / 
ΕΤΟΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΤΕΣ ΛΑΘΡ/ΣΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΤΕΣ ΛΑΘΡ/ΣΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΙΑΝ 8 555 40 5   42 285 62 35 
ΦΕΒ 11 371 24 12   30 331 53 26 
ΜΑΡ 12 690 43 19   31 237 62 20 
ΑΠΡ 11 636 37 15   46 304 69 36 
ΜΑΙΟ 19 1087 65 20 1 41 232 54 26 
ΙΟΥΝ 22 1399 67 24   21 147 39 18 

ΙΟΥΛ 23 1030 64 11   23 114 47 16 

ΑΥΓ 22 1242 82 16   10 141 56 8 

ΣΕΠΤ 16 1097 61 9   40 202 66 31 

ΟΚΤ 24 1052 60 19 2 36 197 79 21 

ΝΟΕ 10 631 28 13   21 200 72 21 

∆ΕΚ 8 375 24 6   27 203 67 22 

ΣΥΝΟΛΟ 186 10165 595 169 3 368 2593 726 280 
          

∆ΙΑΚΙΝΗΤΕΣ 2009 ΣΥΝΟΛΟ  554       

ΛΑΘΡ/ΣΤΕΣ 2009 ΣΥΝΟΛΟ 12758       

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 2009 ΣΥΝΟΛΟ 1321       

ΟΧΗΜΑΤΑ 2009 ΣΥΝΟΛΟ 283       
          

 
Πηγή: Λιµενικό σώµα- Υπουργείο προστασίας του πολίτη 

 

      Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω δεδοµένα η Ελλάδα αντιµετωπίζει έντονα 

το πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης. Συνεπώς απαιτείται αποτελεσµατική 

συνεργασία ώστε να καταφέρει η χώρα να αντιµετωπίσει το πρόβληµα και 

µάλιστα όχι αποκλειστικά µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και µε την 

Τουρκία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

Η ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 

4.1 Η ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

 

       Η λαθροµετανάστευση είναι άρρηκτα δεµένη µε τη µετανάστευση, αφενός 

διότι αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της και αφετέρου, διότι τα αίτια και οι 

επιπτώσεις της είναι στενά δεµένα µε τα αντίστοιχα της λαθροµετανάστευσης. 

Καθώς η µετανάστευση βασίζεται στην αποδοχή µε νόµιµα µέσα των 

µεταναστών από τις αρχές και κυρίως από τον πληθυσµό της χώρας 

υποδοχής, είναι ευνόητο, ότι υπάρχει ένα δεδοµένο όριο αποδοχής των 

αιτήσεων για παροχή άδειας διαµονής και ασύλου. Τα όρια αυτά 

προσδιορίζονται από µια σειρά διαφορετικούς παράγοντες, οι οποίες 

βασίζονται πρωτίστως στην οικονοµία της χώρας υποδοχής, και στις ανάγκες 

της, και συνάµα εξαρτώνται από τις κοινωνικές συνθήκες, την πολιτική 

κατάσταση  κ. α 28. 

      Η λαθροµετανάστευση ακολουθεί, ως φαινόµενο το οποίο χαρακτηρίζει 

την προσπάθεια των µεταναστευτικών κυµάτων για παράνοµη είσοδο σε µια 

χώρα, µε σκοπό την αναζήτηση εργασίας και κυρίως τη λήψη νόµιµης άδειας 

παραµονής. Σε περίπτωση που οι λαθροµετανάστες καταφέρουν µε τον έναν 

ή τον άλλο τρόπο να εισέλθουν σε µια χώρα, τότε δηµιουργούνται σηµαντικά 

προβλήµατα. Και αυτό διότι, όντας άτοµα, δίχως έγγραφα οι πράξεις τους δεν 

καταγράφονται, ούτε λογοδοτούν για αυτές.  

      Από την άλλη πλευρά,  το ότι η συντριπτική πλειονότητα των 

λαθροµεταναστών αντιµετωπίζει προβλήµατα διαβίωσης, βιοπορισµού και 

συχνά υγειονοµικής περίθαλψης είναι ζητήµατα που µπορούν να 

προκαλέσουν σηµαντικές αναταράξεις στην ευρυθµία του κοινωνικού και του 

πολιτικού συστήµατος στη χώρα υποδοχής.  

                                                 
28 Βεντούρα, Λ. (1994). Μετανάστευση και Έθνος. Μετασχηµατισµοί στις συλλογικότητες και 
κοινωνικές θέσεις. Αθήνα: Μνήµων σ. 67 
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     Τα αίτια της λαθροµετανάστευσης είναι ταυτόσηµα σε µεγάλο βαθµό µε τα 

αντίστοιχα της µετανάστευσης, αν αφαιρεθεί η νοµική διάσταση της δεύτερης.     

Το όνειρο για µια καλύτερη ζωή, και η βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης, 

όπως και η εγκατάλειψη της πατρίδας, που δεν µπορεί να τους ικανοποιήσει, 

αποτελούν τα όµοια στοιχεία. Το πρόβληµα είναι ότι η λαθροµετανάστευση, 

επιλέγει µέσα για την ικανοποίηση των στόχων της, τα οποία βασίζονται στην 

παρανοµία. Τα µέσα αυτά δηµιουργούνται ουσιαστικά από ένα κύκλωµα 

παράνοµης διακίνησης ατόµων και συχνά εµπορευµάτων, το οποίο 

χρησιµοποιεί δίκτυα διανοµής που δεν φυλάσσονται σωστά µε σκοπό την 

προώθηση των παράνοµων µεταναστών στις χώρες της επιλογής του. Ειδικά 

για την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα θεωρείται κοµβικό 

σηµείο, καθώς λόγω της γεωπολιτικής της θέσης και των φυσικών συνόρων 

της µε την Τουρκία θεωρείται ως ένα εύκολο πέρασµα  

     Το φαινόµενο αυτό επιτείνεται από τη γεωγραφική θέση της χώρας µας 

στη Βαλκανική χερσόνησο και τη γειτνίαση της µε χώρες της Μέσης Ανατολής, 

και της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα αντιµετωπίζει σηµαντικό πρόβληµα 

παράνοµης εισόδου µεταναστών, το οποίο οφείλεται, κυρίως, σε εξωγενείς 

παράγοντες και ειδικότερα στις µεγάλες κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές 

µεταβολές, που επήλθαν σε παγκόσµια κλίµακα και ιδιαίτερα σε χώρες της 

Ασίας και της Αφρικής.. 

 

4.2  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

      Οι πολιτικές διαχείρισης του προβλήµατος της λαθροµετανάστευσης 

βασίζονται ουσιαστικά στη θέσπιση της νοµοθεσίας. Στην περίπτωση της 

Ελλάδας, η νοµοθεσία ουσιαστικά συνδέεται µε την τήρηση του εθνικού αλλά 

και του κοινοτικού νοµικού πλαισίου.  

     Υπό αυτό το πρίσµα η αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

λαθροµετανάστευσης ενέχει σε πρώτο βαθµό διάφορα νοµικά µέσα. Όµως η 

αποτελεσµατικότητα του απορρέει και από τη συνεργασία των νοµικών µέσων 
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µε τις αστυνοµικές και τελωνειακές αρχές. Συνεπώς τα βασικά χαρακτηριστικά 

των πολιτικών αντιµετώπισης του προβλήµατος είναι τα ακόλουθα29 : 

 

1. Πιο αυστηρό νοµικό πλαίσιο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 

εθνικό επίπεδο το οποίο να καθορίζει τα κριτήρια εισόδου 

2. Αποτελεσµατική αστυνόµευση-φύλαξη των συνόρων µε σκοπό 

την αποτροπή εισόδου στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των λαθροµεταναστών 

3. Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες και ιδιαίτερα για τους 

εµπόρους διακίνησης λαθροµεταναστών 

4. Συνεργασία των τελωνειακών αρχών, για την καταπολέµηση του 

προβλήµατος 

5. Συνεργασία των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα 

όµορα κράτη ώστε να αντιµετωπίζονται οι ροές των 

λαθροµεταναστών πριν την είσοδο τους στα σύνορα της 

Ένωσης 

 

4.3 ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΟΥΒΛΙΝΟΥ  

 

4.3.1 Η Συνθήκη του ∆ουβλίνου 

 

      Η Συνθήκη του ∆ουβλίνου, έχει ως βασικό προσδιοριστικό στοιχείο τη 

βελτίωση των όρων παροχής ασύλου προς του πρόσφυγες, που επιχειρούν 

να εγκατασταθούν σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

     Η Συνθήκη υπογράφηκε στις 15 Ιουνίου 1990, στο ∆ουβλίνο της Ιρλανδίας 

και τέθηκε σε εφαρµογή την 1η Σεπτεµβρίου 1997. Κύριο χαρακτηριστικό της 

                                                 
29 Χλέτσος, Μ. (Επιµ.) (2001) Μετανάστες και Μετανάστευση. Οικονοµικές, Πολιτικές και 
Κοινωνικές Πτυχές. Αθήνα: Πατάκης 
17 Ελληνική ∆ηµοκρατία (2005) Νόµος 3386  (ΤΕΥΧΟΣ Α/ ΦΕΚ 212/ 23/08/2005): Είσοδος, 
διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, στην ελληνική επικράτεια. Ο νόµος 
εστιάζει στα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά που διέπουν τη διαδικασία υποδοχής, 
εγκατάστασης και αφοµοίωσης των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων ο νόµος εστιάζει 
στην προσπάθεια µιας αποτελεσµατικής υποδοχής των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια 
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πρώτης αυτής συνθήκης είναι η αποτροπή αίτησης για άσυλο εκ µέρους των 

προσφύγων σε περισσότερες της µίας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης30.  

    Ωστόσο καθώς η συγκεκριµένη συµφωνία χαρακτηρίστηκε ως µη επαρκής 

για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της µετανάστευσης και της 

λαθροµετανάστευσης, αντικαταστάθηκε από τη Συνθήκη του ∆ουβλίνου ΙΙ, η 

οποία ισχύει και σήµερα.  

 

 

4.3.2 Η Συνθήκη του ∆ουβλίνου ΙΙ 

 

     Η Συνθήκη του ∆ουβλίνου ΙΙ ουσιαστικά συµπληρώνει το Συνέδριο του 

∆ουβλίνου του 1990 σύµφωνα µε τις αρχές του κοινοτικού δικαίου. Στις 18 

Φεβρουαρίου του 2003 το Συµβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε τον Κανονισµό 

µε Αριθµό 343/2003 προκειµένου να καθορίσει τους µηχανισµούς που 

καθιστούν ένα κράτος – µέλος της Ε.Ε. υπεύθυνο για τη διαδικασία εξέτασης 

µίας αίτησης που υποβάλλεται για άσυλο από µία τρίτη χώρα, µη µέλος της 

Ε.Ε31. 

    Βασική επιδίωξη της αποτελεί η επιτάχυνση των διαδικασιών από τα κράτη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης των αιτήσεων που υποβάλλονται για χορήγηση 

ασύλου, ο καθορισµός των χρονικών ορίων της κάθε φάσης της διαδικασίας 

από τα κράτη – µέλη και η αποτροπή κακής χρήσης της διαδικασίας 

χορήγησης ασύλου.  

     Ουσιαστικά η Συνθήκη θέτει τα κριτήρια και τους µηχανισµούς που πρέπει 

να ακολουθήσει ένα κράτος – µέλος της Ε.Ε προκειµένου να εξετάσει τη 

δυνατότητα χορήγησης ασύλου που υποβάλλεται από µία τρίτη χώρα, µη 
                                                 
30 Σύµβαση περί καθορισµού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 

παροχής ασύλου η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων - Σύµβαση του ∆ουβλίνου, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθ. 

C 254 της 19/08/1997 

31 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 Ανάκτηση 

∆εδοµένων από http://eur 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:EL:PDF. Ο 

κανονισµός αυτός έχει ως βασικό αντικείµενο τον επιµερισµό των κριτηρίων και των 

διαδικασιών, ώστε τα κράτη µέλη να αναπτύσσουν µε επάρκεια και αποτελεσµατικότητα την 

κοινοτική νοµοθεσία, για την παροχή ασύλου. 
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µέλος της Ε.Ε. καθώς επίσης ορίζει και τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία ένα 

κράτος – µέλος τίθεται υπεύθυνο για την εξέταση µίας αίτησης για χορήγηση 

ασύλου.  

 

4.3.3 Υπογραφή  της Συνθήκης 

 

     Το 1985 η Γαλλία, η Γερµανία, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και η Ολλανδία 

υπέγραψαν τη Συµφωνία του Σένγκεν32, προκειµένου να δηµιουργήσουν µία 

περιοχή χωρίς εσωτερικά σύνορα, η οποία θα περιελάµβανε τις 

αναφερόµενες χώρες, θα εξασφάλιζε την ελεύθερη διακίνηση των ατόµων 

µέσα στην περιοχή αυτή και θα διευθετούσε θέµατα χορήγησης ασύλου και 

µετανάστευσης. Η Συµφωνία του Σένγκεν όµως τέθηκε σε ισχύ µόλις το 1995, 

µέσω µιας Σύµβασης, η οποία και την επικύρωσε33.  

    Το 1990 τα 12 τότε κράτη – µέλη της Ε.Ε. υπέγραψαν τη «Σύµβαση του 

∆ουβλίνου», η οποία καθόριζε το ποιο κράτος θα ήταν υπεύθυνο για την 

εξέταση της αίτησης χορήγησης ασύλου, η οποία είχε υποβληθεί σε µία χώρα 

– µέλος της Ε.Ε. Εφόσον όµως οι όροι και τα άρθρα της Συνθήκης του 

∆ουβλίνου καθώς και της Συµφωνίας του Σένγκεν ήταν πανοµοιότυπα, τα 

συµβαλλόµενα µέρη υπέγραψαν το Πρωτόκολλο της Βόννης, σύµφωνα µε το 

οποίο ίσχυε πλέον µόνο η Συνθήκη του ∆ουβλίνου, από τη στιγµή που τέθηκε 

σε εφαρµογή την 1η Σεπτεµβρίου του 1997.  

     ∆ύο χρόνια αργότερα, το 1999, τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη του Άµστερνταµ, 

η οποία ρύθµιζε θέµατα άσυλου, µετανάστευσης και ζητήµατα που 

σχετίζονταν µε την ελεύθερη διακίνηση ατόµων. Με την εν λόγω Συνθήκη τα 

κράτη – µέλη συµφώνησαν στην υιοθέτηση κριτηρίων και µηχανισµών σχετικά 

µε τον ορισµό του κράτους – µέλους που θα διαχειριζόταν τη διαδικασία 

χορήγησης ασύλου που υποβλήθηκε από κάτοικο µη µέλους της Ε.Ε. σε µία 

από τις χώρες της Ε.Ε.  

       Στη συνάντηση του Τάµπερε στη Φινλανδία (15 – 16 Οκτωβρίου 1999), 

το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν 

                                                 
32 Περισσότερα στοιχεία για τη Συνθήκη του Σένγκεν αναφέρονται σε επόµενη ενότητα του 

παρόντος κεφαλαίου. 
33 Kok L. (2006), The Dublin II Regulation: an UNHCR discussion paper, UNHCR, April 2006 
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από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ και συµφώνησε στην καθιέρωση ενός κοινού 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος χορήγησης ασύλου, το οποίο θα βασιζόταν 

αποκλειστικά στην εφαρµογή της Συνθήκης της Γένοβας.  Μερικούς µήνες 

αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε το διάλογο για την ιδέα του 

«∆ουβλίνου» στο πλαίσιο µιας συνάντηση εργασίας µε τον τίτλο “Revisiting 

the Dublin Convention”.  

       Σε αυτή τη συνάντηση αµφισβήτησε τη γενική προσέγγιση που έθεσε η 

Συνθήκη του ∆ουβλίνου και πρότεινε διαφορετικές προοπτικές σχετικά µε την 

προσέγγιση του ζητήµατος της χορήγησης ασύλου. Παρόλα αυτά τα 

περισσότερα κράτη – µέλη δεν συµφώνησαν σε σηµαντικές αλλαγές της 

Συνθήκης παρά µόνο σε κάποιες τροποποιήσεις, µε λίγες προσθήκες34.  

       Κατόπιν, το Φεβρουάριο του 2003 το Συµβούλιο υιοθέτησε τον 

Κανονισµό ∆ουβλίνο ΙΙ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ ένα µήνα µετά και ουσιαστικά 

αντικατέστησε τη Συνθήκη του ∆ουβλίνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τη 

Συνθήκη του ∆ουβλίνου ΙΙ, η οποία πλέον συµπεριλαµβάνει όλα τα κράτη – 

µέλη της Ε.Ε. Μετά από κάποιες τροποποιήσεις συµπεριέλαβε και την 

Νορβηγία µε την Ισλανδία (2001) και τέλος την Ελβετία (2005).  

 

4.3.4 Βασικοί στόχοι της Συνθήκης ∆ουβλίνο ΙΙ – Έννοιες 

 

      Στο πρώτο κεφάλαιο της Συνθήκης που ορίζεται ως υποκειµενικά 

ζητήµατα και ορισµοί περιγράφονται κάποιες βασικές έννοιες σχετικά µε τα 

κράτη – µέλη, τη Συνθήκη της Γένοβας, τους αιτούντες άσυλο, τους 

πρόσφυγες, τη βίζα κλπ. και δίνονται διευκρινίσεις σχετικά µε τα εν λόγω 

ζητήµατα35.  

    Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται κάποιες βασικές αρχές σχετικά µε την 

υπευθυνότητα που έχει το κάθε κράτος – µέλος για την εξέταση της 

χορήγησης ασύλου σχετικά µε το εθνικό δίκαιο, µε διαδικαστικά ζητήµατα της 

                                                 
34 Ανάκτηση ∆εδοµένων από http://unhcr.org/43662b3e2.pdf 
35 Κανονισµός του Συµβουλίου (EC) No 343/2003 της 18ης Φεβρουαρίου 2003. Καθορισµός 

των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο 

για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη µέλη από υπήκοο 

τρίτης χώρας, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2003 
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κατάθεσης της αίτησης (π.χ. διευκολύνσεις στη µητρική γλώσσα του 

αιτούντος), την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, τη διαµονή του κλπ.  

 

    Οι βασικοί στόχοι της Συνθήκης ∆ουβλίνο ΙΙ συνοψίζονται στα παρακάτω 

σηµεία. 36 

1.Εξασφάλιση αποτελεσµατικής πρόσβασης στους αιτούντες άσυλο για τα 

ζητήµατα που αφορούν το καθεστώς των προσφύγων 

2.Αποφυγή κατάθεσης αίτησης για άσυλο από το ίδιο πρόσωπο σε 

διάφορες χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

3.Καθορισµός του κράτους – µέλους το οποίο θα διαχειριστεί την αίτηση 

ασύλου που έχει υποβληθεί 

 

     Όσον αφορά τον καθορισµό του κράτους – µέλους το οποίο θα οριστεί ως 

υπεύθυνο για τη διαχείριση της υποβληθείσας αίτησης ασύλου, τα κριτήρια 

που τίθενται από τη Συνθήκη είναι τα εξής: 

       1. Σε ποια χώρα ένα µέλος της οικογένειας του αιτούντα άσυλο έχει 

νοµική παρουσία, δεδοµένου ότι σε εκείνο το µέρος θα ήταν αποδεκτό να 

αιτηθεί άσυλο το άτοµο 

      2. Σε ποια χώρα ένα µέλος της οικογένειας του αιτούντα άσυλο κατοικεί 

είτε ως πρόσφυγάς είτε ως το ίδιο το µέλος έχει κάνει αίτηση για άσυλο, αλλά 

δεν έχει εξεταστεί ακόµη 

Η χώρα στην οποία κάποιος έχει βίζα ή έχει πιστοποιητικό διαµονής 

1. Σε ποιας χώρας το έδαφος έχει εισέλθει παράνοµα ο αιτούντας άσυλο 

2. Ποια χώρα επέτρεψε σε κάτοικο µη χώρας – µέλους της Ε.Ε. την 

είσοδο, χωρίς την ύπαρξη βίζας 

3. Σε ποια χώρα έχει γίνει αίτηση για χορήγηση ασύλου, κυρίως σε ποιας 

χώρας το αεροδρόµιο 

                                                 
36 Kyrieri K.M., Pahladsingn A. (2010), The European Asylum System and Minimum Stan-

dards: Suggestions for practice and policy, EIPA, Working Paper 2010/W/02, p. 28 – 29  
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4. Εάν δεν υφίσταται κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια, σε ποια χώρα 

έγινε πρώτα η αίτηση για χορήγηση ασύλου 

5. Σε ποια χώρα έχουν γίνει από τα περισσότερα µέλη µιας οικογένειας 

αιτήσεις για χορήγηση ασύλου ή σε ποια χώρα έχει κάνει αίτηση το 

µεγαλύτερο άτοµο της οικογένειας  

 

      Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι κάθε χώρα – µέλος διατηρεί το δικαίωµα 

να προωθήσει την αίτηση ασύλου σε τρίτη χώρα, προκειµένου να υπάρχει 

συµφωνία µε το εθνικό δίκαιο της χώρας και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 

στη Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες.  

     Αξίζει να σηµειωθεί ότι η βάση δεδοµένων “Eurodac”, η οποία συστήθηκε 

το 2000, αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο στην εφαρµογή της Συνθήκης 

∆ουβλίνο ΙΙ, διότι αποτελεί ένα αποθετήριο δακτυλικών αποτυπωµάτων των 

ατόµων που αιτούνται άσυλο, ατόµων που πέρασαν παράνοµα τα σύνορα 

µιας χώρας και ατόµων που κατοικούν παράνοµα σε µία χώρα.  

       Η εν λόγω βάση δεδοµένων συµβάλλει σηµαντικά στην πιστοποίηση της 

ταυτότητας των αιτούντων άσυλο, προκειµένου να εξασφαλίζεται η εφαρµογή 

της Συνθήκης ∆ουβλίνο και ∆ουβλίνο ΙΙ.  

 

4.3.5 Παρατηρήσεις σχετικά µε τη Συνθήκη ∆ουβλίνο ΙΙ 

 

     Η Συνθήκη ∆ουβλίνο ΙΙ αποτελεί ουσιαστικά µία προσπάθεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεµελιώσει µία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σε θέµατα 

ασύλου, δηµιουργώντας ταυτόχρονα ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

του Ασύλου. Για το λόγο αυτό η Συνθήκη ∆ουβλίνο ΙΙ θεσπίζει µία σειρά από 

κανόνες για τις χώρες – µέλη της Ε.Ε., σύµφωνα µε τους οποίους καθορίζεται 

το πλαίσιο µέσα από το οποίο µόνο µία χώρα – µέλος πρέπει να αναλάβει την 

ευθύνη χειρισµού µίας αίτησης για χορήγηση ασύλου, από ένα άτοµο το 

οποίο είναι πολίτης τρίτης χώρας, µη µέλους της Ε.Ε. Με τον τρόπο αυτό 

αποκλιµακώνεται το φαινόµενο που καλείται “asylum shopping” δηλ. «αγορά 

ασύλου» καθώς και το φαινόµενο του “refugees orbit”, σε ελεύθερη 

µετάφραση «πρόσφυγες σε τροχιά».   

    Επειδή ακριβώς η Συνθήκη αποτελεί µία πολιτική συµφωνία, η οποία 

προέκυψε µέσα από διαπραγµατεύσεις, δεν αποτελεί ένα εργαλείο για την 
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επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν σχετικά µε τις αιτήσεις ασύλου 

στα κράτη – µέλη. Ο στόχος της Συνθήκης ∆ουβλίνο ΙΙ είναι να νοµιµοποιήσει 

τη διαδικασία µέσω της οποίας επιτυγχάνεται η διανοµή της ευθύνης των 

κρατών – µελών για την ανάληψη της διαδικασίας χορήγησης ασύλου.  

   Πριν την υιοθέτηση της Συνθήκης ο χειρισµός των ζητηµάτων του ασύλου 

υλοποιούνταν µέσα από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή ακόµη και 

προτάσεις χωρών µη µελών της Ε.Ε., οι οποίες κινούνταν στα όρια της 

νοµιµότητας. Το θετικό που εισήγαγε η εν λόγω Συνθήκη είναι ότι υποχρεώνει 

ρητώς µία χώρα – µέλος για την ανάληψη της ευθύνης σε µία αίτηση 

χορήγησης ασύλου.  

    Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο της Συνθήκης είναι ότι υποχρεώνει τους 

αιτούντες άσυλο να κάνουν την αίτηση τους στη χώρα – µέλος της Ε.Ε. στην  

οποία εισήλθαν για πρώτη φορά ή στην οποία έκαναν την πρώτη φορά 

αίτηση. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν χώρες της ανατολικής και 

νότιας Ευρώπης στις οποίες οι αιτούντες άσυλο δεν επιθυµούν να 

ξαναγυρίσουν είτε διότι αρχικά για να εισέλθουν παράνοµα στις χώρες αυτές 

δαπάνησαν αρκετά χρήµατα, είτε διότι δεν διαθέτουν καλά συστήµατα 

κοινωνικής φροντίδας ή ακόµη και διότι οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι 

καλές.  

     Ένεκα του παραπάνω γεγονότος πολλές φορές χώρες όπως η Ελλάδα και 

η Μάλτα αδυνατούν να παράσχουν άσυλο ή να εξετάσουν αιτήσεις χορήγησης 

ασύλου, επειδή ακριβώς λόγω της εύκολης πρόσβασης στις περιοχές τους 

(θαλάσσια σύνορα µεγάλους µήκους) υπάρχει πληθώρα ατόµων που 

επιζητούν τη χορήγηση ασύλου, πέραν των δυνατοτήτων των χωρών αυτών.  

     Η αδυναµία της σωστής λειτουργίας της Συνθήκης ∆ουβλίνο ΙΙ έγκειται στο 

γεγονός ότι κάθε χώρα – µέλος της Ε.Ε έχει το δικό της εθνικό σύστηµα 

χορήγησης ασύλου και κατ’ επέκταση η διαδικασία χορήγησης ασύλου 

αντιµετωπίζεται διαφορετικά, θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο τη ζωή των 

προσφύγων.  

      Επίσης, καθιστά την Ελλάδα µία χώρα που αναγκάζεται να αντιµετωπίσει 

µοναχική και αδύναµη ένα τεράστιο κύµα παράνοµης µετανάστευσης, χωρίς 

να υπάρχουν µηχανισµοί πραγµατικής ευρωπαϊκής κοινοτικής αλληλεγγύης. 

Πρέπει να ληφθούν προηγουµένως πολύ σοβαρές πολιτικές αποφάσεις, οι 

οποίες ξεκινούν από την κατάργηση της βασικής αυτής φιλοσοφίας της 
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Συνθήκης ∆ουβλίνο II, ώστε η Ελλάδα να µην είναι χώρα αναγκαστικής 

αποθήκευσης ενός µεγάλου αριθµού µη νοµίµων µεταναστών που θέλουν να 

πάνε αλλού.  

      Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να τοποθετηθεί πολιτικά σε σχέση 

µε µη νοµίµους µετανάστες, οι οποίοι προέρχονται από χώρες οι οποίες στην 

πραγµατικότητα είναι παντελώς ανοργάνωτες και έτσι δεν υπάρχει καµία 

δυνατότητα συνεργασίας µε τις µη υφιστάµενες, ούτως ή άλλως, πρεσβείες 

και διπλωµατικές αντιπροσωπίες των χωρών αυτών στην Ελλάδα. 

     Ο Κανονισµός «∆ουβλίνο ΙΙ» 37 έχει αποδειχθεί ότι οδήγησε σε µία άνιση 

κατανοµή των αιτούντων άσυλο µε αποτέλεσµα το βάρος να πέφτει 

ανισοµερώς στις χώρες πρώτης εισόδου αλλοδαπών, όπως είναι και η 

Ελλάδα.  

 

                                                 
37 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0343:EL:NOT
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

 

5.1 ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

 

5.1.1 H Σηµασία της Συνθήκης του Σένγκεν 

 

     Η σηµασία της συνθήκης του Σένγκεν στην αντιµετώπιση της 

µετανάστευσης είναι καθοριστική καθώς αφορά την κατάργηση όλων των 

ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στα 

σύνορα των κρατών µελών. Η συνθήκη αυτή είναι το θεµέλιο για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζοµένων, των κεφαλαίων και  των αγαθών στο 

εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τη συνθήκη καταργούνται 

οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα των κρατών µελών και µετατίθενται στα 

εξωτερικά. Όποιος άνθρωπος, όποιο αγαθά καθώς και µερίδες κεφαλαίων 

εισέλθουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από οποιοδήποτε σύνορο, 

τότε έχουν το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια της.  

   Όπως είναι εύλογο ωστόσο τα εσωτερικά σύνορα δεν καταργούνται αλλά 

διατηρούνται, και µάλιστα κάθε κράτος µέλος έχει το δικαίωµα να ασκήσει 

έλεγχο προς τον µεταναστευτικό πληθυσµό που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ανά πάσα στιγµή. Ειδικότερα οι έλεγχοι είναι αυστηρότεροι στις 

περιπτώσεις των µεταναστών που έχουν λάβει προσωρινή άδεια διαµονής 

(π.χ. 3 µήνες ή έξι µήνες).  

     Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι βασικό χαρακτηριστικό της συνθήκης, είναι η 

συνεργασία των κρατών µελών που προτείνεται µε σκοπό την ανταλλαγή 

πληροφοριών και τεχνογνωσίας, στο ζήτηµα της παράνοµης διακίνησης, 

ιδιαίτερα ανθρώπων που γίνονται αντικείµενο εµπορίας. 
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5.1.2  Το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) 

 

     Με την εφαρµογή της συνθήκης Σένγκεν από τα κράτη µέλη, εφαρµόζεται 

στοιχειώδης έλεγχος, εξακρίβωσης της ταυτότητας του προσώπου που 

εισέρχεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο έλεγχος αυτός 

λαµβάνει χώρα, µε βάση τα ταξιδιωτικά έγγραφα που κοµίζει το άτοµο, τα 

οποία και υποχρεούται να φέρει µαζί του, κατά τη διάρκεια της τρίµηνης ή σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις της εξάµηνης παραµονής του στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου στα σύνορα, το άτοµο του 

οποίου τα στοιχεία εξακριβώθηκαν µπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα στο 

έδαφος όλων των κρατών µελών. 

    Βασικό µέσο λειτουργίας αυτής της διαδικασίας είναι το σύστηµα 

πληροφοριών Σένγκεν. Το σύστηµα αυτό, είναι ένα κοινό σύστηµα 

πληροφοριών το οποίο επιτρέπει στα κράτη µέλη της Ε.Ε. να λαµβάνουν 

κατόπιν αίτησης πίνακες καταχωρήσεων προσώπων και αντικειµένων, κατά 

τη διενέργεια συνοριακών ελέγχων και διαπιστώσεων. Σκοπός της λειτουργίας 

του συστήµατος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και η προστασία της 

δηµόσιας τάξης των κρατών µελών. 

    Είναι αξιοσηµείωτο, ότι στις 20/12/2006 εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ο Κανονισµός 1987/2006 αναφορικά µε τη δηµιουργία, τη 

λειτουργία και τη χρήση του προγράµµατος ανταλλαγής πληροφοριών 

Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)38. Με βάση αυτόν τον κανονισµό επιτρέπεται 

η αναµόρφωση του υφιστάµενου ελέγχου σε θέµατα συνοριακών ελέγχων.  

    Ο στόχος είναι και πάλι ο ίδιος, ο οποίος είναι η διασφάλιση, υψηλού 

επιπέδου ασφάλειας, δηµόσιας τάξης και δικαιοσύνης στο εσωτερικό της Ε.Ε. 

Βασικά χαρακτηριστικά του αναµορφωµένου συστήµατος είναι η τεχνική 

βελτίωση του συστήµατος και η αποτελεσµατικότερη καταχώριση και 

επεξεργασία των δεδοµένων. 

                                                 
38 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής 

∆εκεµβρίου 2006. Βασικό αντικείµενο της σύνταξης και της δηµοσιοποίησης του συγκεκριµένου 

κανονισµού είναι η λειτουργία και η θεσµική προστασία του συστήµατος πληροφοριών Sengen 

δεύτερης γενιάς (Sengen II).  
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         Το σύστηµα παρέχει µια σειρά από κατηγορίες δεδοµένων και 

πληροφοριών που παρέχονται από κάθε κράτος µέλος. Επιπρόσθετα 

περιλαµβάνει εφαρµογές για την αντιµετώπιση του κάθε ξεχωριστού ατόµου, 

που διέρχεται από το έδαφος της Ε.Ε. Σε αυτή την περίπτωση, αν το κράτος 

µέλος που καλείται να αντιµετωπίσει ένα άτοµο, µε βάση τις τεχνικές 

επεξεργασίες του συστήµατος, µε έναν συγκεκριµένο τρόπο, αδυνατεί, οφείλει 

να ενηµερώσει το κράτος, στο οποίο το εν λόγω άτοµο καταχωρήθηκε.  

 Βασικό στοιχείο της λειτουργίας του συστήµατος είναι τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα. Τα στοιχεία σχετικά µε τους υπηκόους των τρίτων χωρών, 

που αποτελούν αντικείµενα ταυτοποίησης, µε σκοπό να τους αρνηθεί ή να 

τους επιτραπεί η είσοδος εισάγονται µε βάση το σύστηµα, που προσδιορίζει 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά της καταχώρισης. Η αναγκαιότητα για ταυτοποίηση 

λαµβάνει χώρα όταν αναδεικνύεται η ανάγκη για προστασία της δηµοσίας 

τάξης και ασφάλειας τόσο του εν λόγω κράτους, όσο και των υπολοίπων 

κρατών µελών του υπερεθνικού διοικητικού θεσµού. Επίσης, σηµαντική είναι 

η διάταξη η οποία προβλέπει την καταχώριση ενός προσώπου, για το οποίο 

έχουν διαταχθεί εντολές αποµάκρυνσης από το έδαφος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Τα νοµοθετικά αυτά χαρακτηριστικά δεικνύουν µια καίρια διάθεση 

συνεργασίας, µεταξύ των κρατών µελών. Τα άτοµα που κρίνονται επικίνδυνα 

για την οµαλή λειτουργία των κοινωνιών των κρατών µελών, αποµακρύνονται 

µέσα από τις εφαρµογές ενός κοινού συστήµατος πληροφοριών. Τα κράτη 

µέλη έχουν υπό αυτούς τους όρους τη δυνατότητα όχι µόνο να καταστέλλουν 

αλλά και να προλαµβάνουν την παρανοµία που λαµβάνει ή που πιθανώς να 

λάβει χώρα στο εσωτερικό τους. 

 Η εφαρµογή του παραπάνω συστήµατος για την καταπολέµηση της 

λαθροµετανάστευσης και των επιπτώσεων της είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 

Μέσα από τον συστηµατικό έλεγχο, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για 

µείωση των ατόµων που διαβιώνουν παρανόµως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

και µέσα από το πλαίσιο συνεργασίας, καθίσταται εφικτή η αποµάκρυνση 

τους. Συνεπώς η εφαρµογή αυτών των µέτρων έχει αναµφίβολα 

αποτελεσµατικό χαρακτήρα. 
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5.1.3 Βασικά Στοιχεία της Νοµοθεσίας για τη Μετανάστευση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

       Βασικό χαρακτηριστικό της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

πεδίο της µετανάστευσης είναι ότι διαµορφώνεται σε σηµαντικό βαθµό από τη 

συνθήκη της Ε.Ε. για την ελεύθερη κυκλοφορία ατόµων, εµπορευµάτων και 

κεφαλαίων εντός της επικράτειας της Ένωσης.  

      Συνεπώς η κοινή µεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε. βασίζεται σε σηµαντικό 

βαθµό στην αποδοχή των όρων της παραπάνω συνθήκης. Με άλλα λόγια 

αυτό που έχει σηµασία είναι η τήρηση των προβλεπόµενων χαρακτηριστικών 

της συνθήκης, από όλα τα κράτη µέλη. Συνεπώς η µεταναστευτική πολιτική 

των κρατών µελών οφείλει να είναι οµοιόµορφη και να εφαρµόζεται µε σκοπό 

την προάσπιση της ευηµερίας των πολιτών της ένωσης. 

      Τα βασικότερα χαρακτηριστικά στοιχεία της πολιτικής µετανάστευσης είναι 

τα ακόλουθα:39  

 

1. Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη µετανάστευση και το άσυλο  

2. Μία κοινή µεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη  

3. Προς µία κοινή µεταναστευτική πολιτική  

4. Σχέδιο πολιτικής για τη νόµιµη µετανάστευση  

5. ∆ράσεις και µέσα ένταξης  

6. Κοινό πλαίσιο για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών  

 

      Τα παραπάνω στοιχεία οριοθετούν τη µεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε. 

στο πεδίο της µετανάστευσης, καθώς υποχρεώνουν τα κράτη µέλη να 

ακολουθήσουν κοινές πολιτικές. Υπό αυτό το πρίσµα το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο 

για τη Μετανάστευση και το Άσυλο καλεί τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν 

πολιτικές για τη µετανάστευση, το άσυλο και ιδιαίτερα τη λαθροµετανάστευση, 

                                                 
39 Ανάκτηση δεδοµένων 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons

_asylum_immigration/index_el.htm:2011 
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που απορρέουν από την κοινοτική νοµοθεσία καθώς και να ενισχύσουν τις 

προοπτικές µετακίνησης των πολιτών των κρατών µελών εντός της Ε.Ε40   

        Παρατηρείται σε αυτό το σηµείο µια σαφή κατεύθυνση της νοµοθεσίας 

υπέρ των µονίµων κατοίκων, ή όσων έχουν λάβει άσυλο, εντός της 

επικράτειας της Ένωσης, σε σχέση µε την προσπάθεια για προστασία από τη 

λαθροµετανάστευση. Παράλληλα η πράξη αυτή καλεί όλα τα κράτη µέλη να 

συνεργάζονται αρµονικά µεταξύ τους, µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών 

ώστε να αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικότερα το πρόβληµα της 

λαθροµετανάστευσης. 

       Συνεπώς η κοινή µεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη, αναπτύσσεται 

µέσα στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζοµένων εντός της 

επικράτειας, και της ύπαρξης συγκεκριµένων προϋποθέσεων για τη λήψη του 

ασύλου, και την προσωρινή ή µόνιµη εγκατάσταση των νόµιµων µεταναστών. 

Συνεπώς η συνθήκη για την Ε.Ε., αποτελεί ίσως το εχέγγυο για την 

αποτελεσµατική αφοµοίωση του µεταναστευτικού κύµατος στην Ευρώπη.  

       Βασικό χαρακτηριστικό της κοινής µεταναστευτικής πολιτικής είναι η 

ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε θέµα: «Μία κοινή µεταναστευτική 

πολιτική για την Ευρώπη» : Αρχές, ενέργειες και µέσα. 41 

Βασικό χαρακτηριστικό της παρούσας ανακοίνωσης είναι η πρόταση δέκα 

συνολικά κανόνων µε σκοπό την αφοµοίωση των µεταναστών από τις 

κοινωνίες των κρατών µελών. Οι κανόνες αυτοί είναι οι εξής: 

 

1. Ευηµερία και µετανάστευση: Σαφείς κανόνες και ισότιµοι όροι 

2. Ευηµερία και µετανάστευση: Αντιστοίχιση των δεξιοτήτων και των 

αναγκών 

3. Ευηµερία και µετανάστευση: Η ένταξη αποτελεί το κλειδί µιας 

επιτυχηµένης µετανάστευσης 

                                                 
40  European Pact on Immigration and Asylum, 2008-13189/08 ASIM 68. 
41 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2008) Μία κοινή µεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: Αρχές, 

ενέργειες και µέσα (COM 2008/359). Κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης ανακοίνωσης 

είναι η υιοθέτηση κοινών αρχών από τα κράτη µέλη µε σκοπό την αντιµετώπιση του 

φαινοµένου της µετανάστευσης.  
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4. Αλληλεγγύη και µετανάστευση: ∆ιαφάνεια, εµπιστοσύνη και 

συνεργασία 

5. Αλληλεγγύη και µετανάστευση: Αποτελεσµατική και συνεκτική χρήση 

των διαθέσιµων µέσων 

6. Αλληλεγγύη και µετανάστευση: Εταιρική σχέση µε τις τρίτες χώρες 

7. Ασφάλεια και µετανάστευση: Μία πολιτική θεωρήσεων που εξυπηρετεί 

τα συµφέροντα της Ευρώπης και των εταίρων της 

8. Ασφάλεια και µετανάστευση: Ολοκληρωµένη διαχείριση των συνόρων 

9. Ασφάλεια και µετανάστευση: εντατικοποίηση της καταπολέµησης της 

λαθροµετανάστευσης και µηδενική ανοχή για την εµπορία ανθρώπων 

10. Ασφάλεια και µετανάστευση: Βιώσιµες και αποτελεσµατικές πολιτικές 

επιστροφής 

 

       Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι οι προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µετανάστευση επιµερίζονται σε τέσσερα πεδία. 

Το πεδίο της ευηµερίας τονίζει τη σηµασία της αποτελεσµατικής και 

δηµιουργικής αφοµοίωσης των µεταναστών στις χώρες υποδοχής της  Ε.Ε.  

        Το πεδίο της αλληλεγγύης προκρίνει τη συνεργασία ανάµεσα στα κράτη 

µέλη, αλλά και µε τα κράτη προέλευσης των µεταναστών, ώστε να 

δηµιουργούνται ικανές συνθήκες αφοµοίωσης τους, και όχι ετεροβαρείς 

καταστάσεις εναντίον ορισµένων κρατών. Τέλος το πεδίο της ασφάλειας για τη 

µετανάστευση, όντας ίσως το σηµαντικότερο,  επιχειρεί να δηµιουργήσει ένα 

ασφαλές πλαίσιο προστασίας της κοινοτικής επικράτειας από την είσοδο 

παράνοµων µεταναστών.  

      Ο τοµέας αυτός τονίζει τη σηµασία της αποτελεσµατικής φύλαξης των 

συνόρων  και υποστηρίζει την καταπολέµηση του φαινοµένου της εµπορίας 

ανθρώπων. Παράλληλα προκρίνεται η λύση µιας αποτελεσµατικής 

επιστροφής για όλους τους µετανάστες που δεν κατάφεραν να λάβουν άσυλο, 

ή άδεια παράνοµης στο έδαφος της κοινότητας. 

      Η σύνοψη των παραπάνω χαρακτηριστικών τονίζει τη σηµασία που 

αποδίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο φαινόµενο της µετανάστευσης, 

και ιδιαίτερα στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης. Η 

µετανάστευση αντιµετωπίζεται µε σκοπό την ένταξη των νόµιµων µεταναστών 

στη χώρα υποδοχής, ενώ  λαθροµετανάστευση, ως ένα φαινόµενο το οποίο 
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πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα, προκειµένου να διασφαλιστεί η ευηµερία και 

η ασφάλεια σε όλες τις κοινωνίες των κρατών µελών, και κυρίως σε αυτές που 

πλήττονται άµεσα (π.χ. Ελλάδα). 

      Η εφαρµογή αυτών των χαρακτηριστικών προτεραιοτήτων και των 

προτεραιοτήτων από τα κράτη µέλη αξιολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 42 και κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα τα οποία 

σηµατοδοτούν την πρόοδο των κρατών µελών σε διάφορους τοµείς όπως 

είναι: 43 

 

1. τα επιτεύγµατα στο πλαίσιο του χώρου του Σένγκεν 

2. τη δράση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη διαχείριση της 

επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) 

3. η εφαρµογή µεταναστευτικής πολιτικής µε εξωτερική πτυχή 

4. η ανάπτυξη των χρηµατοδοτικών ταµείων, όπως εκείνου που 

προορίζεται για τα εξωτερικά σύνορα και εκείνου που αφορά την 

ένταξη. 

 

5.1.4 Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Στοιχεία της Νοµοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση 

 

       Πέρα όµως από το γενικό κλίµα της αντιµετώπισης της µετανάστευσης 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύρια θέση ενέχουν χαρακτηριστικά της 

νοµοθεσίας της Ε.Ε. όπως είναι η διαδικασία εισόδου και διαµονής του 

κατοίκου τρίτης χώρας στην επικράτεια της Ε.Ε.  

Η άδεια διαµονής ενιαίου τύπου αποτελείται από οποιοδήποτε έγγραφο το 

οποίο εκδίδεται από κράτος µέλος και επιτρέπει στον κάτοχο του να 

παραµείνει µόνιµα στην επικράτεια του κράτους αυτού και κατά συνέπεια στην 

                                                 
42 Βρυξέλλες, 30.5.2007  οδηγία(2007) 280 τελικό. 
43 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006) Ετήσια έκθεση προς την αρµόδια για την απαλλαγή αρχή 

σχετικά µε τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2006 {SEC(2007) 708} 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33216_el.htm
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επικράτεια της Ε.Ε.  Αφορά τους υπηκόους των τρίτων χωρών, δηλαδή 

κρατών που δεν έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 44 

       Εκτός όµως από την παροχή αδείας ενιαίου τύπου για παραµονή στην 

επικράτεια της Ε.Ε. υπάρχουν µια σειρά από άλλες άδειες παραµονής οι 

οποίες αφορούν συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού που εντάσσονται  σε 

ειδικά καθεστώτα. Οι οµάδες αυτές είναι οι φοιτητές που προσέρχονται στο 

έδαφος της Ε.Ε. για σπουδές, καθώς και εργαζόµενοι υψηλών τεχνικών 

προσόντων που προσέρχονται στην Ένωση µε σκοπό την παροχή εργασίας. 

Το νοµικό καθεστώς της παραµονής των οµάδων αυτών διαφοροποιείται από 

το αντίστοιχο του ενιαίου τύπου, όµως είναι ευνόητο, ότι η παραµονή τους δεν 

συσχετίζεται άµεσα µε τη λαθροµετανάστευση45.  

       Αξιοσηµείωτο είναι ωστόσο το ότι προβλέπεται ειδικό καθεστώς διαµονής 

για τα θύµατα της εµπορίας των ανθρώπων, δηλαδή για όσους µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως λαθροµετανάστες. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση 

ώστε να λάβει ένας άνθρωπος αυτόν τον τίτλο, είναι να υπήρξε θύµα 

διακίνησης παράνοµων εµπόρων.  Τα θύµατα παράνοµης εµπορίας έχουν τα 

ακόλουθα δικαιώµατα αφού αποφασίσουν να εισέλθουν σε αυτό το 

καθεστώς46  

 

 1.  ∆εν µπορούν να αποτελέσουν το αντικείµενο µέτρου αποµά       

κρυνσης     

2. έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε στέγαση, ιατρική περίθαλψη 

και, εφόσον χρειάζεται, ψυχολογική στήριξη, 

                                                 
44 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (2002),  Κανονισµός 1030/2002 της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Ο κανονισµός 

παρέχει συγκεκριµένες τεχνικές οδηγίες προς τα κράτη µέλη για την παροχή αδειών ενιαίου τύπου 

σε πολίτες που προέρχονται από τρίτες χώρες. 

 
45 Αυτή η απουσία συσχέτισης συµβαίνει ως απόρροια του ότι είτε οι φοιτητές, είτε οι κάτοχοι 

υψηλών τεχνολογικά προσόντων εισέρχονται κατά κανόνα νόµιµα και κατόπιν προσκλήσεως 

και όχι παράνοµα.  
46 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (2004),  Οδηγία 2004/81/ΕΚ σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που 

χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη 

λαθροµετανάστευση, που  συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές 
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3. έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες µετάφρασης και 

διερµηνείας, εφόσον χρειάζεται, 

4. έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δωρεάν νοµική αρωγή, 

εφόσον προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο. 

 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

     Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

 6.1 ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΑΝΕΙΣ∆ΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  

ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ  

 

      Η µεταναστευτική πολιτική που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Ευρώπης αφενός µεν διότι αν 

υπάρξει µία σωστή πολιτική θα ωφεληθεί και η Ένωση, εφόσον θα αποτελέσει 

παράγοντα οικονοµικής µεγέθυνση τόσο για την Ε.Ε. όσο και για τις 

ενδιαφερόµενες χώρες, αφετέρου δε θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την 

αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης, η οποία έχει λάβει 

ανησυχητικές διαστάσεις στο εσωτερικό των κρατών – µελών της.               

       Αρκεί να αναφερθεί ότι µέχρι το 2000 η µετανάστευση πληθυσµού στα 

κράτη – µέλη της Ε.Ε. ήταν άµεσα συνυφασµένη µε παράγοντες όπως η 

αναζήτηση πολιτικού ασύλου, η επανένωση των οικογενειών, ενώ µετά το 

2000 το φαινόµενο της µετανάστευσης είναι άρρηκτα δεµένο µε την εξεύρεση . 

     Κατά τη δεκαετία του 1990 η Ελλάδα άρχισε να δέχεται ένα πολύ ισχυρό 

µεταναστευτικό ρεύµα εξαιτίας της κατάρρευσης των καθεστώτων στις πρώην 

κοµµουνιστικές χώρες. Οι µετανάστες που εισέρχονταν στην Ελλάδα είχαν ως 

χώρες προέλευσης την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη και από τα Βαλκάνια 

υπήρξε µεγάλο ποσοστό µετανάστευσης από την Αλβανία. 

     Οι παράγοντες που συνέβαλαν προς την κατεύθυνση αυτή συνοψίζονται 

στη γεωγραφική θέση της χώρας και κατ’ επέκταση στην αδυναµία φύλαξης 

των συνόρων της, στην οικονοµική ανάπτυξη που γνώρισε µέσω της 

διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων και την διεκπεραίωση πολλών και 

σηµαντικών έργων υποδοµής.  
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     Η µεταναστευτική αυτή ροή προς την Ελλάδα είχε ως αποτέλεσµα την 

πολύ σηµαντική αύξηση του ποσοστού αιτούντων πολιτικό άσυλο προς τη 

χώρα. Ο σηµαντικός όµως αριθµός των µεταναστών που εισέρχονταν 

παράνοµα στην ελληνική επικράτεια έθετε σε δυσχερή θέση ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι οι εν λόγω µετανάστες επεδίωκαν την προώθηση 

τους σε άλλες χώρες της Ένωσης, ενώ χρησιµοποιούσαν την Ελλάδα ως ένα 

είδος «διαµετακοµιστικού κέντρου».  

      Υπό το πρίσµα αυτό έγινε αντιληπτό ότι οι χώρες οι οποίες αποτελούσαν 

τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης όπως λόγου χάρη Ελλάδα, η Κύπρος, η 

Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα ήταν εκείνες οι οποίες σήκωναν το βάρος της ευθύνης 

σχετικά µε την παράνοµη µετανάστευση καθώς και µε την υποχρέωση που 

απορρέει από το ∆ουβλίνο ΙΙ για την εξέταση της χορήγησης ασύλου από τη 

χώρα στην οποία εισήλθε παράνοµα και για πρώτη φορά ο µετανάστης.  

      Προκειµένου λοιπόν η Ε.Ε. να αποτρέψει την παράνοµη µετανάστευση 

αφενός εφάρµοσε µηχανισµούς αποτροπής της παράνοµης µετανάστευσης 

όπως π.χ η δύναµη Frontex  για τη φύλαξη των συνόρων, αφετέρου δε 

προχώρησε στην ανάπτυξη συνεργασίας τόσο µε τις χώρες προέλευσης των 

µεταναστών όσο και µε τις χώρες διέλευσης, µέσω συµφωνιών επανεισδοχής 

που υλοποίησε µε τρίτες χώρες.  

     Είναι γνωστό ότι η Τουρκία αποτελεί τη βασική χώρα διέλευσης 

παράνοµων µεταναστών από την Ασία, οι οποίοι φτάνουν στις τουρκικές 

ακτές και από εκεί µέσω των ελληνικών νησιών ή µέσω της περιοχής του 

Έβρου διέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και µε 

τους µετανάστες από την Αφρική, οι οποίοι χρησιµοποιώντας ως χώρα 

διέλευσης τη Λιβύη, περνούν στην Ευρώπη µέσω της Μάλτας ή της Ιταλίας. 

Άλλωστε η Ε.Ε. έχει αντιληφθεί ότι οι διµερείς συµφωνίες που έχουν 

υπογραφεί µεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και τρίτων χωρών, όπως λόγου χάρη 

µεταξύ της Ιταλίας και της Λιβύης ή µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, δεν 

µπορούν να αποδώσουν τα αναµενόµενα και για το λόγο αυτό επιδιώκεται να 

δοθεί συνολική λύση επί του προβλήµατος και µέσα στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

     Όσον αφορά την Ελλάδα,  η πρώτη προσπάθεια για την υπογραφή µιας 

διµερούς συµφωνίας στο θέµα της µετανάστευσης έγινε το 2000, όταν µέσω 

της «διπλωµατίας των σεισµών» (1999) υπογράφηκε µεταξύ Ελλάδας και 
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Τουρκίας Συµφωνία περί της καταπολέµησης του εγκλήµατος, της 

τροµοκρατίας, του οργανωµένου εγκλήµατος, του trafficking καθώς και της 

παράνοµης µετανάστευσης.  

      Το 2001 υπογράφηκε µεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και 

Τουρκίας το Πρωτόκολλο Επανεισδοχής παράνοµων µεταναστών στην 

Τουρκία, είτε πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών είτε πρόκειται για 

Τούρκους υπηκόους. Μέχρι το 2006 η Τουρκία δεν έπραξε τα δέοντα 

προκειµένου να εφαρµοστεί το εν λόγω Πρωτόκολλο  καθώς αθέτησε βασικά 

άρθρα του Πρωτοκόλλου, όπως λόγου χάρη το άρθρο 12, σύµφωνα µε το 

οποίο προβλεπόταν 6 σηµεία επανεισδοχής, ενώ η Τουρκία αποδέχθηκε 

τελικώς ως µόνο σηµείο επανεισδοχής την περιοχή του Έβρου 47.  

     Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την αντιµετώπιση του 

φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης όσον αφορά το νοµικό της πλαίσιο 

στηρίζεται σε 2 πυλώνες: 

Α) Τη Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997), όπου σύµφωνα µε το άρθρο 63 (3b) 

ορίζεται ότι το Συµβούλιο πρέπει να υιοθετήσει µέτρα που να αφορούν την 

παράνοµη µετανάστευση και διαµονή, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να 

επιτυγχάνεται ο επαναπατρισµός εκείνων που διαµένουν παράνοµα σε µία 

χώρα της Ε.Ε48. 

Β) Τη Συνθήκη της Λισαβόνας (2009) όπου στο άρθρο 78 (3) ορίζεται ότι η 

Ένωση πρέπει να συνάψει συµφωνίες µε τρίτες χώρες για επανεισδοχή των 

µεταναστών στις χώρες καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις εισόδου, παρουσίας και διαµονής49.  

                                                 
47 Baldwin – Edwards M. (2006), Migration between Greece and Turkey: from the “Exchange 

of Populations” to non recognition of borders, South East Europe Review 2006/3,  
48 Συνθήκη του Αµστερνταµ που Τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαίκή Ένωση, τις 

Συνθήκες περί Ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Ορισµένες Συναφείς Πράξεις.  

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 340 της 10ης Νοεµβρίου 1997. Πρόκειται ίσως για µια από τις 

σηµαντικότερες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επαναπροσδιορίζει τα βασικά 

στοιχεία του υπερεθνικού διοικητικού οργανισµού, και θέτει τους νέους όρους για την 

ανάπτυξη του. 
49 Συνθήκη της Λισσαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπογράφηκε στη Λισσαβώνα 

στις 13 ∆εκεµβρίου 2007. Είναι εύλογο ότι και η Συνθήκη της Λισσαβόνας, εντάσσεται στο 

πεδίο των σηµαντικότερων συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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     Ήδη στον τοµέα συµφωνιών έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος εφόσον 

από την εποχή της Συνθήκης του Άµστερνταµ υπάρχουν 18 

διαπραγµατευτικές εντολές µε χώρες, έχουν υπογραφεί 12 συµφωνίες 

επανεισδοχής, βρίσκονται ήδη σε διαπραγµάτευση και άλλες 2 περιπτώσεις 

(του Μαρόκου και της Τουρκίας, της οποίας η διαπραγµάτευση έχει 

ολοκληρωθεί και αναµένεται η ψήφιση της συµφωνίας από το Κοινοβούλιο).  

       Μάλιστα εφόσον υπάρχουν διµερείς συµφωνίες κρατών – µελών της 

Ένωσης µε τρίτες χώρες, οι συµφωνίες αυτές αποτελούν τη βάση για τη 

συµφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξακολουθούν να υφίστανται 

εφόσον είναι συµβατές µε τη νέα συµφωνία. 

      Το 2002 η Ε.Ε σε µία προσπάθεια της να αναπτύξει µηχανισµούς 

επιστροφής των παράνοµων µεταναστών εξέδωσε ένα Green Paper σχετικά 

µε την πολιτική της Κοινότητας για ζητήµατα επιστροφής των παράνοµα 

διαµενόντων σε κράτη της Ένωσης, το οποίο έδινε λύσεις σε περιπτώσεις 

όπου η άµεση επιστροφή στη χώρα προέλευσης δεν ήταν εφικτή ή 

κατάλληλη50. Το βασικό πρόβληµα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι ότι οι 

παράνοµοι µετανάστες δεν διαθέτουν κανενός είδους έγγραφα ταυτοποίησης 

είτε γιατί τα έχασαν είτε γιατί δεν τα εµφανίζουν, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί 

να ταυτοποιηθεί η εθνικότητα τους.  

     Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει τη σύναψη συµφωνιών 

επανεισδοχής παράνοµων µεταναστών µε χώρες οι οποίες λειτουργούν ως 

χώρες προέλευσης και όχι ως χώρες καταγωγής, εφόσον µπορεί πιο εύκολα 

να αποδειχθεί ότι µία χώρα αποτελεί χώρα προέλευση και όχι καταγωγής.  

      Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθεια της να ισχυροποιήσει τις 

συµφωνίες που επιτυγχάνει για επανεισδοχή παράνοµων µεταναστών σε 

τρίτες χώρες, έχει απαιτήσει πιο ευέλικτο επίπεδο διπλωµατικής και πολιτικής 

υποστήριξης. Για το λόγο αυτό έχει υιοθετήσει διαπραγµατευτικά εργαλεία και 

κίνητρα τα οποία θα µπορούσαν να συνοψιστούν σε µία «ολική προσέγγιση» 

(package approach)51.  

                                                 
50 European Commission Green Paper on a Community Return Policy on Illegal Residents, 

COM (2002) 175 final, Brussels, Belgium, 10.04.2002, Article 4.2. 

 
51 Roig A., Haddleston t. (2007), EC Readmission Agreements: A Re – evaluation of the Polit-

ical Impasse, European Journal of Migration and Law, 9 (2007), 
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     Ανάµεσα στα εργαλεία αυτά συµπεριλαµβάνεται η διευκόλυνση στην 

παροχή βίζα στους κατοίκους τρίτων χωρών, η παροχή διευκολύνσεων στην 

µετακίνηση ορισµένων εθνικοτήτων για νόµιµη µετανάστευση στην Ε.Ε., 

αναπτυξιακή βοήθεια, οικονοµική και τεχνική υποστήριξη στις τρίτες χώρες 

που θα υπογράψουν τις συµφωνίες επανεισδοχής κλπ.  

     Το Μάρτιο του 2004 η Τουρκία ξεκίνησε διαπραγµατεύσεις µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να υπογραφεί µία συµφωνία επανεισδοχής 

των παράνοµων µεταναστών στην Τουρκία. Μετά από µακροχρόνιες 

διαπραγµατεύσεις υπογράφηκε στις αρχές του 2011 (τον Ιανουάριο) 

συµφωνία επανεισδοχής των παράνοµων µεταναστών µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Το Φεβρουάριο του ίδιου έτους η εν 

λόγω συµφωνία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και αναµένεται να 

ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέχρι το τέλος του 2011.  

       Το σηµαντικότερο σηµείο της συµφωνίας αφορά την επαναπροώθηση 

των υπηκόων τρίτων κρατών, οι οποίοι έχουν εισέλθει σε ευρωπαϊκό έδαφος 

µέσω της Τουρκίας, στις χώρες προέλευσης τους. Η διαδικασία αυτή 

αναµένεται να ξεκινήσει σε 3 χρόνια, εφόσον θα υπάρχει ένα µεταβατικό 

στάδιο εφαρµογής, ενώ άµεση εφαρµογή θα έχει η επαναπροώθηση των 

παράνοµων µεταναστών που έχουν ως χώρα προέλευσης την ίδια την 

Τουρκία. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η συµφωνία επανεισδοχής θα έχει 

άµεση εφαρµογή και για υπηκόους τρίτων χωρών, πριν το µεταβατικό στάδιο 

της 3ετίας, εφόσον η Τουρκία έχει υπογράψει διµερείς συµφωνίες µε τις χώρες 

των οποίων τους υπηκόους µπορεί η ίδια να επαναπροωθήσει στον τόπο 

καταγωγής τους.  

     Η σηµαντικότητα της συµφωνίας έγκειται επίσης στο γεγονός ότι 

διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της όχι µόνο στα ελληνοτουρκικά σύνορα, 

αλλά και σε µία έκταση 20 χλµ από τα λιµάνια και αεροδρόµια, όπως επίσης 

και ότι η επαναπροώθηση των παράνοµων µεταναστών θα γίνεται 

ανεξαρτήτως της υπηκοότητας τους.  

     Η εν λόγω συµφωνία τέθηκε σε κίνδυνο όταν ακριβώς µία µέρα µετά την 

ανακοίνωση της από αξιωµατούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τουρκικό 

υπουργείο εξωτερικών την έθεσε σε αµφισβήτηση ένεκα των ανταλλαγµάτων 

                                                                                                                                            
 



 62

που ζήτησε από την Ε.Ε. σχετικά µε τις διαδικασίες θεώρησης των 

ταξιδιωτικών εγγράφων των Τούρκων υπηκόων. Μάλιστα υποστήριξε ότι κάτι 

τέτοιο ήδη έχει εφαρµοστεί για άλλες χώρες υποψήφιες προς ένταξη και όχι 

για την ίδια52. Ισχυρή αντίδραση ως προς την απαίτηση αυτή της Τουρκίας 

υπήρξε από κράτη όπως η Γερµανία, η Αυστρία, η Γαλλία και η Κύπρος 

      Παρόλα όµως τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της 

συµφωνίας που έχει υπογραφεί µεταξύ Ε.Ε και Τουρκίας, το σηµείο κλειδί για 

την Ελλάδα είναι ότι το µεταναστευτικό πρόβληµα της Ελλάδας µετατρέπεται 

πλέον σε µεταναστευτικό πρόβληµα της Ευρώπης, όπως άλλωστε είναι στην 

πραγµατική του διάσταση. ∆ιότι οι µετανάστες που περνούν παράνοµα στην 

Ελλάδα δεν έχουν ως στόχο την παραµονή τους στην Ελλάδα, αλλά τη 

διέλευση τους από αυτή και τη µεταφορά τους σε µία άλλη χώρα – µέλος της 

Ένωσης. Και για την Ευρωπαϊκή όµως Ένωση η Συµφωνία αυτή θα αποφέρει 

τεράστια οφέλη, καθώς η Τουρκία αποτελεί τη χώρα – κλειδί και ενδιάµεσο 

σταθµό κατά την είσοδο των παράνοµων µεταναστών στην ευρωπαϊκή 

επικράτεια.  

      Στην εν λόγω συµφωνία η Ε.Ε. πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σηµασία, διότι 

το βάρος της όλης διαδικασίας µεταφέρεται πλέον στην τουρκική πλευρά, η 

οποία όπως ήδη έχει αποδείξει τείνει να µην εφαρµόζει τα συµφωνηθέντα, 

όπως ήδη έχει πράξει στη διµερή συµφωνία που έχει υπογράψει µε την 

Ελλάδα. Για το λόγο αυτό η Ε.Ε. πρέπει να ενεργοποιήσει όλες τις 

ασφαλιστικές δικλίδες που απαιτούνται ώστε να µπορεί να υπάρχει πρόβλεψη 

σηµαντικών κυρώσεων, σε περίπτωση µη εφαρµογής των συµφωνηθέντων 

από την τουρκική πλευρά.  

       Άλλωστε πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι µπορεί µεν η Τουρκία να 

υπέγραψε το Πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης (1967) σχετικά µε το καθεστώς των 

προσφύγων, µε την ασφαλιστική όµως δικλίδα ότι θα παρέχει άσυλο και 

προστασία µόνο σε όσα άτοµα προέρχονται από τον ευρωπαϊκό χώρο.  

      Το σηµαντικό πάντως σηµείο της συµφωνίας έγκειται σε δύο 

αλληλοσυνδεόµενους πόλους: αφενός η συµφωνία αυτή θα αποκλιµακώσει το 

παράνοµο µεταναστευτικό ρεύµα προς τον ευρωπαϊκό χώρο και αφετέρου θα 

                                                 
52 Συµφωνίες Επανεισδοχής και η επισφαλής εφαρµογή τους, Μετανάστευσης Επίκαιρα, τχ. 

2, Ιούνιος 2011, σ. 10 
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λειτουργήσει ως ένας σηµαντικός µοχλός πολιτικής πίεσης προς τις χώρες 

προέλευσης ή διέλευσης να αντιµετωπίσουν σοβαρά το ζήτηµα της 

παράνοµης µετανάστευσης, µε γνώµονα να αποφευχθεί η διαιώνιση του 

προβλήµατος. 

 

 

 

6.2 Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

       Η στάση της Τουρκίας στο πρόβληµα που αναλύθηκε στην προηγούµενη 

ενότητα είναι αρκετά περίπλοκη. Σε πρώτη ανάγνωση η Τουρκία έχει 

συµφέρον να συνεργαστεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς είναι πλέον ένα 

υπό ένταξη µέλος και συνεπώς οφείλει να εντάσσεται αρµονικά στο πλαίσιο 

αναφοράς των κοινοτικών θεσµών. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία δεν 

επιθυµεί να διατηρεί στο έδαφος της τους λαθροµετανάστες, µε αποτέλεσµα 

να προσδοκά την αποµάκρυνση τους από τα εδάφη της. Με δεδοµένο ότι 

συχνά οι λαθροµετανάστες προέρχονται από γειτονικές της χώρες η Τουρκία 

προτιµά να διοχετεύει µη εφαρµόζοντας τα συµφωνηθέντα µε την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στο έδαφος της τελευταίας.  

     Η Τουρκία στο πλαίσιο της καλής θέλησης που πρέπει να επιδείξει µε 

σκοπό να αποδείξει ότι εφαρµόζει το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, οφείλει να 

συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα µε την Ελλάδα. Υπό 

αυτό το πρίσµα η Τουρκία έχει υπογράψει τη συµφωνία επανεισδοχής των 

λαθροµεταναστών, που προέρχονται και διακινούνται από τα εδάφη της53.  Η 

συµφωνία επανεισδοχής που υπέγραψαν τα δύο µέρη προβλέπει την 

επιστροφή των µεταναστών που φτάνουν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο µέσω 

Τουρκίας.  

     Ωστόσο η Τουρκική πλευρά συχνά διατηρεί µια στάση η οποία δεν µπορεί 

να χαρακτηριστεί ως συνεργατική, αλλά αντιθέτως ότι δηµιουργεί 
                                                 
53 Αξιοσηµείωτο στοιχείο είναι ότι οι λαθροµετανάστες που φτάνουν στην Κύπρο, µέσω των 

κατεχοµένων εδαφών ανέρχονται  στο 40% περίπου του συνόλου των λαθροµεταναστών που 

δέχεται η Κύπρος (http://www.ikypros.com/easyconsole.cfm/id/12061:2011). 
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προβλήµατα. Χαρακτηριστική είναι η απαίτηση της Τουρκίας να συνδέσει την 

αποτελεσµατική της συνεργασία σε αυτό το ζήτηµα µε πεδία όπως είναι η 

απρόσκοπτη παροχή βίζας σε Τούρκους πολίτες από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. 

προκειµένου να επισκέπτονται εύκολα την κοινοτική επικράτεια54 . 

      Επιπλέον η Τουρκία από την αρχή εµφανίστηκε απρόθυµη να εφαρµόσει 

αυτή τη συµφωνία. Ενδεικτικό στοιχείο αυτής της στάσης της υπήρξε η 

ενόχληση των Βρυξελλών στην απροθυµία της Τουρκίας να επιδείξει 

συνεργασία µε τις ελληνικές αρχές55. Συνεπώς υπάρχουν ήδη σηµαντικά 

προβλήµατα στο πεδίο της συνεργασίας τα οποία προστίθενται στα ήδη 

υπάρχοντα.  

       Ο εκπρόσωπος της Frontex  κ. Πάρζιζεκ σε συνέντευξη που έδωσε στον 

ΣΚΑΙ, χαρακτήρισε «περίπλοκη» την κατάσταση µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 

και εκτίµησε ότι µέσα από την συνεργασία θα υπάρξει καλύτερη διαχείριση 

των συνόρων ενώ σηµείωσε πως ο έλεγχος των συνόρων από µόνος του δεν 

µπορεί να λύσει το πρόβληµα.56 

 

Γράφηµα 6: Συλλήψεις λαθροµεταναστών στα Ελληνοτουρκικά σύνορα 

 

                                                 
54 Ανάκτηση δεδοµένων από http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=399862:2011).   
55 Ανάκτηση δεδοµένων από http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=84804:2011 
56 Συνέντευξη του διευθυντή της FRONTEX  κ. Πάρζιζεκ στον ΣΚΑΙ τον Νοέµβριο του 2012 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

7.1 O  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ FRONTEX   

 

Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να υπογραµµιστούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά του οργανισµού FRONTEX ο οποίος συστάθηκε µε σκοπό την 

αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για 

τη ∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα 

(FRONTEX)  ιδρύθηκε µε βάση την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στις 07/05/200257 .  

     Στο κείµενο προβλεπόταν η σύσταση ενός κοινού φορέα των 

ενασχολούµενων µε τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Ο φορέας αυτός θα 

επιφορτιζόταν τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά 

σύνορα των κρατών µελών. Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 

13 Ιουνίου 2002, ώστε να εκπληρωνόταν ο παραπάνω σκοπός, όπως είχε 

διατυπωθεί στη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Ο οργανισµός αυτός συστάθηκε µε τον κανονισµό (2007/2004) του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Βασικός λόγος ύπαρξης του οργανισµού είναι η 

προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις παράνοµες ροές 

αγαθών και ανθρώπων. Πιο συγκεκριµένα τα βασικά χαρακτηριστικά του 

οργανισµού µπορούν να παρατεθούν ως εξής58 : 

 

                                                 
57 Ευρωπαϊκής Επιτροπή (2002) Ανακοίνωση COM(2002)233 µε τίτλο Προς µια 

Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Ευρωπαϊκών Συνόρων. Προς τον ίδιο προσανατολισµό 

κινείται και η συγκεκριµένη ανακοίνωση, καθώς βασικό αντικείµενο της είναι η αποτελεσµατική 

προστασία των  συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη µέλη. 
58 Ανάκτηση δεδοµένων από 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons

_asylum_immigration/l33216_el.htm:2011 
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1.  συντονισµό της επιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ των 

κρατών µελών όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων. 

2. στην εκπόνηση ενός προτύπου κοινής και ολοκληρωµένης 

αξιολόγησης των κινδύνων και την προετοιµασία των 

αναλύσεων των γενικών και ειδικών κινδύνων. 

3. στην παροχή συνδροµής στα κράτη µέλη για την επαγγελµατική 

κατάρτιση των εθνικών συνοριακών φρουρών τους µέσω 

ανάπτυξης κοινών κανόνων επαγγελµατικής κατάρτισης, 

παρέχοντας επίσης επαγγελµατική κατάρτιση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο στους εκπαιδευτές των εθνικών συνοριακών φρουρών, 

οργανώνοντας σεµινάρια και προσφέροντας συµπληρωµατική 

επαγγελµατική κατάρτιση στους υπαλλήλους των αρµόδιων 

διοικήσεων· 

4. στην παρακολούθηση της εξέλιξης της έρευνας στον τοµέα του 

ελέγχου και της εποπτείας των εξωτερικών συνόρων· 

5. στη συνδροµή στα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν µια 

κατάσταση που απαιτεί ενισχυµένη τεχνική και επιχειρησιακή 

βοήθεια στα εξωτερικά τους σύνορα· 

6. στην παροχή στα κράτη µέλη της αναγκαίας στήριξης για την 

οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισµού. Ο 

οργανισµός µπορεί να χρησιµοποιήσει τους οικονοµικούς 

πόρους της Ένωσης που είναι διαθέσιµοι γι' αυτόν το σκοπό και 

οφείλει να καταρτίσει κατάσταση των ορθών πρακτικών 

αποµάκρυνσης των υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται 

παράνοµα στα κράτη µέλη. 

7. στην αποστολή οµάδων ταχείας επέµβασης στα σύνορα 

(RABIT) στα κράτη µέλη σε κατάσταση επείγουσας και 

εξαιρετικής πίεσης, η οποία οφείλεται, για παράδειγµα, σε 

µαζική εισροή παράνοµων µεταναστών. 

 

H σύσταση του οργανισµού αυτού αποτελεί αναµφίβολα µια 

καθοριστική εξέλιξη για την από κοινού αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

λαθροµετανάστευσης. Η εγκατάσταση της οµάδας στα σύνορα των κρατών 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14124_el.htm
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µελών που αντιµετωπίζουν πρόβληµα συνιστά την έµπρακτη απόδειξη, ότι 

υπάρχει η σχετική µέριµνα για την καταπολέµηση της παράνοµης εισόδου 

ανθρώπων στην Ε.Ε.  

Όπως είναι εύλογο, βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της 

αποτελεσµατικότητας του FRONTEX είναι η συνεργασία µεταξύ των κρατών 

µελών για την αµοιβαία µετάδοση και παροχή πληροφοριών, καθώς και η 

συνεργασία µε τα τρίτα κράτη στην περίπτωση συνόρων µε αυτά (π.χ. 

Ελλάδα- Τουρκία). 

 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη ∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής 

Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (FRONTEX), ιδρύθηκε λοιπόν µε τον 

Κανονισµό 2007/2004 του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση της 

επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών59. Ο 

κανονισµός έχει ως νοµική βάση το άρθρο 62 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο καθορίζει την αναγκαιότητα λήψης µέτρων από 

τα κράτη µέλη, στα πρόσωπα που διέρχονται των συνόρων της Ε.Ε. 

 Βασική αποστολή του FRONTEX είναι ο συντονισµός των κρατών 

µελών για τη συνεργασία στο ζήτηµα της διαχείρισης των συνόρων. Ως µέσα 

επίτευξης αυτού του στόχου, προκρίνονται η εκπαίδευση των εθνικών 

συνοριοφυλάκων, Τελωνειακών και Αστυνοµικών υπαλλήλων, η 

επαγγελµατική κατάρτιση τους, η συστηµατική ανάλυση γενικών και ειδικών 

κινδύνων κ.α. Ο οργανισµός επίσης παρακολουθεί τις εξελίξεις που 

συµβαίνουν στον τοµέα των ερευνών και του ελέγχου, καθώς και της 

επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων.  

 Ο FRONTEX έχει τη δυνατότητα να επικουρήσει να κράτη µέλη στις 

περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται αυξηµένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδροµή στα εξωτερικά σύνορα. Υπό αυτή την οπτική ο οργανισµός παρέχει 

στα κράτη µέλη την αναγκαία στήριξη για την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων 

επαναπατρισµού. Η τελευταία αυτή δραστηριότητα του οργανισµού είναι 

                                                 
59 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (2007)  Κανονισµός για την Ίδρυση του Οργανισµού 

Frontex.(2007/2004). Στο σώµα του κανονισµού παρέχονται όλες οι πληροφορίες για τους 

όρους λειτουργίας του οργανισµού Frontex καθώς και για τις αρµοδιότητες και τις µορφές της 

επέµβασης του. 
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ιδιαίτερα σηµαντική αν ληφθεί υπόψη η αθρόα προσέλευση των ροών 

λαθροµεταναστών στα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός, ότι ο οργανισµός έχει τη 

δυνατότητα συνεργασίας µε τη EUROPOL σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η 

συνεργασία αυτού του είδους µπορεί να επεκταθεί και στην αµοιβαία αρωγή 

και βοήθεια µε τις τοπικές αρχές που έχουν την αρµοδιότητα, µε βάση τις 

προβλέψεις του κανονισµού 2007/2004. Παράλληλα ο οργανισµός οφείλει να 

προάγει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών ώστε να δηµιουργούνται 

εκείνες οι προϋποθέσεις, καταπολέµησης της λαθροµετανάστευσης.  

         Υπό αυτό το πρίσµα ο FRONTEX ενισχύει την ασφάλεια των συνόρων 

µέσα από την ανάπτυξη της δραστηριότητας τους και συνεπώς συνιστά ένα 

καταλυτικό µέσο για την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης. 

        Από την έναρξη λειτουργίας του µέχρι σήµερα ο οργανισµός έχει 

αναλάβει έναν αριθµό σηµαντικών δράσεων και πρωτοβουλιών όπως: 

- διεξαγωγή κοινών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στα χερσαία και θαλάσσια 

σύνορα 

 - Σύσταση κεντρικού µητρώου διαθέσιµου τεχνικού εξοπλισµού 

 - Ανάπτυξη συνοριακών οµάδων ταχείας επέµβασης 

 - Εκπαίδευση συνοριοφυλάκων – κατάρτιση κοινών προτύπων εκπαίδευσης                     

- Συµµετοχή Τελωνειακού και Λιµενικού Σώµατος στις δράσεις της Frontex 

     Το Τελωνειακό και Λιµενικό Σώµα από την πρώτη στιγµή λειτουργίας του 

Οργανισµού, συµµετέχει ενεργά σε όλες τις κοινές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, 

που διεξήχθησαν στη Μεσόγειο θάλασσα, µε επιχειρησιακά µέσα και 

ανθρώπινο δυναµικό. 

Βασική επιδίωξη του οργανισµού είναι η διεξαγωγή επιχειρήσεων σε µόνιµη 

βάση µε απώτερο στόχο τη συγκρότηση µιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής. 

Επίσης προωθείται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών 

µεταξύ κρατών-µελών της ΕΕ και η βελτίωση της συνεργασίας των 

Υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένες µε την επιτήρηση εξωτερικών συνόρων. 

      Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων 

του FRONTEX µε προµήθεια ή µίσθωση τεχνικού εξοπλισµού από τον 
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Οργανισµό, µε παράλληλη ενίσχυση των οικονοµικών δυνατοτήτων του από 

τον κοινοτικό προϋπολογισµό.  

     Η χώρα µας θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες και 

δράσεις του Οργανισµού, θεωρώντας πολύτιµη τη συνεισφορά του στην 

αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης.  

Πέραν όµως αυτού, αποτελεί βασική επιδίωξη µας,  η επαναξιολόγηση της 

ανάλυσης κινδύνου του Οργανισµού (Fran- frontex risk analysis network) , 

προκειµένου να αντικατοπτρίζονται αντικειµενικά οι πραγµατικές διαστάσεις 

του προβλήµατος που αντιµετωπίζει η χώρα µας. 

            Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για το έτος 2007 η χώρα µας κατετάγη 

στο επίπεδο κινδύνου τρία (Χαµηλό), ενώ άλλες χώρες (όπως η Ισπανία), 

κατετάγησαν στο επίπεδο ένα (Υψηλό).  

          Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την αισθητή µείωση της χρηµατοδότησης της 

Ελλάδος από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων το έτος 2008, παρά τη µεγάλη 

αύξηση των λαθροµεταναστευτικών ροών που αντιµετωπίσθηκαν . 60 

Την ανάγκη να υπάρξει συµφωνία µεταξύ της Ευρώπης, των γειτονικών 

χωρών και των χωρών προέλευσης των µεταναστών επεσήµανε ο 

εκπρόσωπος της Frontex, Μίκαλ Πάρζιζεκ προκειµένου να αντιµετωπιστεί το 

ζήτηµα της λαθροµετανάστευσης. 

Ο κ. Πάρζιζεκ ανέφερε ότι οι οµάδες Frontex βοήθησαν τις ελληνικές αρχές 

στον έλεγχο των συνόρων µε περιπολίες και παροχή τεχνικού εξοπλισµού και 

παράλληλα ταυτοποίησαν τις εθνικότητες των λαθροµεταναστών προκειµένου 

να προετοιµαστεί το έδαφος για την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσης. 

                                                 
60 Submitted by admin on Wed, 11/06/2008 - 09:26. ΥΕΝ  

Η οµιλία του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. κ. Γιώργου Βουλγαράκη που πραγµατοποιήθηκε στη 
Βουλή την Τρίτη 10 Ιουνίου σε κοινή συνεδρίαση των ∆ιαρκών Επιτροπών Εθνικής 
Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και 
∆ικαιοσύνης, Παραγωγής και Εµπορίου και της Ειδικής ∆ιαρκούς Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων µε θέµα: «Επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. και 
έλεγχος της παράνοµης µετανάστευσης» 
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Το 2011, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Frontex, εντοπίστηκαν 57.000 

λαθροµετανάστες να διασχίζουν τα σύνορα ενώ το 2010 εντοπίστηκαν 

56.000. 

«∆εν υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια παρόµοια 

κατάσταση µε τη δική σας», σηµείωσε, τονίζοντας πως η Ελλάδα χρειάζεται 

βοήθεια καθώς δεν µπορεί να αντιµετωπίσει µόνη της τόσο µεγάλη εισροή 

µεταναστών.61 

Προανήγγειλε, τέλος, ότι αρχίζει νέα επιχείρηση της Frontex το 2012 που θα 

αποτελεί συνέχεια του 2011 µε την παροχή ειδικών και του κατάλληλου 

εξοπλισµού. 

7.2     EUROSUR 

     Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Επιτήρησης Συνόρων (European Border 

Surveillance System - EUROSUR) στην πλήρη ανάπτυξή του θα συµβάλλει 

στην απόκτηση πληρέστερης εικόνας στα θαλάσσια σύνορα και κατ’επέκταση 

στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας επεµβάσεων. Η ανάπτυξή του στη 

νότια και ανατολική περιφέρεια της ΕΕ αναµένεται να αποτελέσει έναν οδικό 

χάρτη (πιλότο) για τις υπόλοιπες περιοχές της ΕΕ και προτείνεται να 

συντελεσθεί σε τρεις φάσεις: 

1η φάση: ∆ιασύνδεση υφισταµένων συστηµάτων και µηχανισµών επιτήρησης 

µε την δηµιουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου σε κάθε εµπλεκόµενο 

κράτος – µέλος, µε στόχο την βελτίωση του συντονισµού και της 

επιχειρησιακής συνεργασίας των οµολόγων Αρχών αλλά και µεταξύ των 

συναρµόδιων Αρχών ενός κράτους - µέλους καθώς και τη δηµιουργία ενός 

δικτύου INTRANET για την ανταλλαγή πληροφοριών και την 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση των θαλασσίων συνόρων. 

2η φάση: Καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των υφισταµένων µηχανισµών 

επιτήρησης µε τη χρήση και περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών 

(δορυφόροι, ανεπάνδρωτα ιπτάµενα µέσα κλπ.). 

                                                 
61 Συνέντευξη του διευθυντή της FRONTEX  κ. Πάρζιζεκ στον ΣΚΑΙ τον Νοέµβριο του 2012. 
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3η φάση: Ανάπτυξη ενός κοινού περιβάλλοντος ροής πληροφοριών εντός ΕΕ, 

στο οποίο θα συνεισφέρουν όλα τα διαθέσιµα συστήµατα αναφορών – 

επιτήρησης, αρχικά στις κρίσιµες, από πλευράς λαθροµεταναστευτικών ροών, 

θαλάσσιες περιοχές (Μεσόγειος – Μαύρη Θάλασσα και Κανάριοι Νήσοι) και εν 

συνεχεία σε όλο το θαλάσσιο χώρο της ΕΕ. 

Οι δύο πρώτες φάσεις αφορούν στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα, ενώ στο 

τελικό στάδιο το EUROSUR θα καλύπτει µόνο τα θαλάσσια σύνορα. Η βασική 

χρηµατοδότηση του αναµφίβολα φιλόδοξου σχεδίου προέρχεται κυρίως από 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Συνόρων. 

Η δηµιουργία αυτού του περιβάλλοντος αναµφίβολα θα συµβάλλει στην 

αποτελεσµατική φύλαξη των θαλασσίων συνόρων µας και στη δηµιουργία 

ενός χώρου ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας. Περαιτέρω, εκτιµάται ότι 

θα συµβάλλει και στην επίτευξη των στόχων της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας 

Πολιτικής της ΕΕ (ασφαλέστερη διεξαγωγή θαλασσίων µεταφορών, έλεγχος 

παράνοµης αλιείας κλπ.). Πρωταρχικός στόχος του ΥΕΝΑΝΠ είναι η 

δηµιουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου που θα λειτουργεί σαν µια 

εθνική πλατφόρµα σύνθεσης πληροφοριών σχετικών µε τη 

λαθροµετανάστευση αξιοποιώντας παράλληλα και τα υπάρχοντα τεχνολογικά 

συστήµατα συγκέντρωσης πληροφοριών. Κατά συνέπεια, θα συµµετάσχει 

ενεργά σε όλες τις φάσεις ανάπτυξής του Eurosur, προκειµένου να 

εκµεταλλευτεί µε τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες αντιµετώπισης της 

λαθροµετανάστευσης.  

Το πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης είναι ήδη σοβαρό και θα οξυνθεί 

ακόµη περισσότερο τα επόµενα χρόνια. Η ΕΕ οφείλει να δώσει στον εαυτό της 

τη δυνατότητα αντιµετώπισης του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης.  

Ο Frontex και το Eurosur είναι µηχανισµοί και πρωτοβουλίες που κινούνται 

προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ζητούµενο είναι να κινηθούν γρηγορότερα και 

πιο αποτελεσµατικά, γιατί δεν υπάρχουν πια άλλα περιθώρια. Καθήκον όλων 

µας είναι να συνδράµουµε προς την κατεύθυνση αυτή. 

 Εν κατακλείδι το γεγονός ότι ένας οργανισµός µε αυτή την κατεύθυνση 

έχει αναπτυχθεί, αποτελεί αναµφίβολα µια καίρια εξέλιξη στην αντιµετώπιση 

του προβλήµατος της λαθροµετανάστευσης. Το γεγονός ότι ο οργανισµός 
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δραστηριοποιείται στα σύνορα της Ε.Ε. και έχει ως αποκλειστική αποστολή 

την αποτροπή της εισόδου των λαθροµεταναστών, και γενικότερα των ατόµων 

που επιδιώκουν να εισέλθουν παράνοµα στην επικράτεια.  

       Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό µέσο αντιµετώπισης του 

προβλήµατος, το οποίο έχει άµεσο χαρακτήρα καθώς το όργανο αυτό 

δραστηριοποιείται σε καθηµερινή βάση µε σκοπό την καταπολέµηση της 

λαθροµετανάστευσης. Συνεπώς η οµοσπονδιακή αυτή προσπάθεια, που 

αναπτύσσεται, περιφρουρεί τα σύνορα της Ε.Ε. µε σκοπό την εξασφάλιση της 

κοινωνικής ισορροπίας και την αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων σε 

κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που συζητήθηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. 

7.3 Κέντρα φιλοξενίας παράνοµων µεταναστών  

Η ίδρυση κέντρων φιλοξενίας παράνοµων µεταναστών είναι ένας  πρόσφατος 

µηχανισµός αντιµετώπισης του προβλήµατος της παράνοµης µετανάστευσης 

στην Ελλάδα, παρότι σε άλλες χώρες λειτουργούν εδώ και χρόνια παρόµοια 

στρατόπεδα. Η ίδρυσή τους  είναι αποτέλεσµα των εκρηκτικών διαστάσεων 

που έχει πάρει το µεταναστευτικό και η ανάγκη για λήψη άµεσων µέτρων. 

Ο Υπουργός Προστασίας στου Πολίτη στην οµιλία του στη βουλή 62  σχετικά 

µε την ίδρυσή τους και πριν της ψηφοφορίας της τροπολογίας υποστήριξε ότι: 

{« Πρόκειται για εθνικό ζήτηµα, µια βόµβα στα θεµέλια της κοινωνίας και αν 

δεν το αντιµετωπίσουµε όλοι µαζί θα υποστούµε τις συνέπειες», λέγοντας ότι 

η Ελλάδα δεν έχει ακόµη αποφύγει τον κίνδυνο εξόδου από τη Συνθήκη 

Σένγκεν.  Τον Ιούνιο του 2012, η χώρα αξιολογείται και θα πρέπει να πληροί 

τις προϋποθέσεις για την παραµονή της στη συνθήκη Σένγκεν. 

     Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγησε  πως «κέντρο φιλοξενίας» 

σηµαίνει φυλασσόµενος χώρος και έθεσε το ερώτηµα: «Είναι καλύτερα να 

τριγυρνά ο µετανάστης µέσα στους δρόµους, να αλητεύει και να διασπείρει 

λοιµώδη νοσήµατα ή να παραµένουν εκεί µέσα;». Στην κριτική που ακούγεται 

                                                 
62 Απόσπασµα από την οµιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη προ της ψηφοφορίας 
της τροπολογίας για την ίδρυση κέντρων κράτησης παράνοµων µεταναστών στο Νόµο µε 
τίτλο «Κανονισµός ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις» 12.04.2012. 
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ότι θα υπάρχει εγκληµατικότητα στα Κέντρα αυτά διερωτήθηκε επίσης: «Γιατί; 

Επειδή θα είναι κάπου 100-200 άνθρωποι χωρίς όπλα, χωρίς να τους έχει 

απαγγελθεί καµία κατηγορία, ειρηνικά;». 

«Εµείς είµαστε µια χώρα σε κρίση. Μια χώρα που δεν µπορεί να ανεχτεί άλλο 

αυτό το ζήτηµα. Είναι σε κίνδυνο η κοινωνική ειρήνη µε ένα πρόβληµα που 

παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Είναι ένα αδυσώπητο πρόβληµα για χιλιάδες 

συµπολίτες µας» περιέγραψε την κατάσταση ο υπουργός και απευθυνόµενος 

προς τη Βουλή είπε: «∆εν δικαιούται κανείς σε αυτή την αίθουσα να 

αµφισβητεί τις πραγµατικές διαστάσεις αυτού του ζητήµατος». Τόνισε ότι ήδη 

έχει σταλεί µήνυµα σε όλους τους διακινητές µεταναστών «πως η Ελλάδα από 

την ώρα που θα µπεις δεν θα σε αφήνει ελεύθερο αλλά θα κρατείσαι σε 

κέντρο φιλοξενίας». Επίσης διαβεβαίωσε ότι «η Αθήνα θα αρχίσει να θυµίζει 

την πρωτεύουσα της Ελλάδος». Όπως πρόσθεσε, εξαφανίστηκαν οι 

παράνοµοι µετανάστες από το κέντρο της Αθήνας γιατί εξαφανίστηκαν αυτοί 

που τους έφερναν. Τέλος είπε ότι υπάρχουν χρήµατα από ευρωπαϊκούς 

πόρους για την ορθολογική αντιµετώπιση του µεταναστευτικού ζητήµατος κι 

όµως από τα 250 εκ. ευρώ έχουν απορροφηθεί µόλις τα 40 εκ. ευρώ. } 

Το πρώτο κέντρο φιλοξενίας άρχισε να λειτουργεί  στην  Αµυγδαλέζα και 

σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου προστασίας του πολίτη επιλέχθηκε για 

δύο λόγους,  

α) για να στείλει ένα µήνυµα στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, ότι το 

πρώτο κέντρο κράτησης γίνεται στην Αττική, η οποία αντιµετωπίζει το 

µεγαλύτερο πρόβληµα µε τους λαθροµετανάστες και  

β) δηµιουργείται µέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. εκεί δηλαδή που µένουν 

και εκπαιδεύονται αστυνοµικοί.63 

Η δηµιουργία κέντρων φιλοξενίας λαθροµεταναστών  είναι χρήσιµη διότι οι 

λαθροµετανάστες δεν είναι διάσπαρτοι και ανεξέλεγκτοι σε κάθε γωνιά της 

ελληνικής επικράτειας αλλά ελεγχόµενοι σε κάποιο χώρο. 

 

 
                                                 
63 Αναρτήθηκε από τον/την ellas  Μάρτιος 28, 2012 

http://ellas2.wordpress.com/author/helectra/
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Ένας χάρτης της Ευρώπης και των γύρω περιοχών στην Μεσόγειο . Ο 

χάρτης απεικονίζει τον αριθµό των κέντρων κράτησης και των στρατοπέδων 

εγκλεισµού για τους παράνοµους µετανάστες και τους αιτούντες άσυλο. 

 

 
Χάρτης  1.   

Πηγή: http://citypress-gr.blogspot.com/2012/04/224.html 

http://citypress-gr.blogspot.com/2012/04/224.html
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7.4  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΖΕΣ  

 

       Σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµηση της παράνοµης εισόδου στο έδαφος 

των κρατών µελών αποτελεί το Σύστηµα Πληροφόρησης για τις Βίζες. Βασικό 

χαρακτηριστικό του συστήµατος, είναι η Απόφαση του Συµβουλίου, για τη 

θέσπιση ενός συστήµατος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (Visa Information 

Systems). Πρόκειται για ένα σύστηµα για ανταλλαγή στοιχείων µεταξύ των 

κρατών µελών, µέσω του οποίου οι εξουσιοδοτηµένες κρατικές αρχές 

µπορούν να εισάγουν στοιχεία και να ενηµερώνονται από το σύστηµα, για τις 

νέες θεωρήσεις.  

       Το σύστηµα αυτό βασίζεται σε µια ενιαία αρχιτεκτονική η οποία 

απαρτίζεται από ένα κεντρικό σύστηµα πληροφοριών. Αυτό περιλαµβάνει τη 

συνεχή επικοινωνία µε τα υπό-συστήµατα των κρατών µελών, στα οποία και 

καταχωρίζονται οι σχετικές θεωρήσεις των βιζών. Η συστηµατική ανταλλαγή 

πληροφοριών και επικοινωνίας, διασφαλίζεται από τη λειτουργία του 

κεντρικού συστήµατος.  

      Εκτός όµως από τις τεχνικές λεπτοµέρειες σηµαντική θέση ενέχουν και οι 

νοµοθετικές ρυθµίσεις που προάγουν τη συνεργασία σε αυτό το επίπεδο. Πιο 

συγκεκριµένα στις 24/11/2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δύο 

ανακοινώσεις που αναφέρονται στην παροχή διευκολύνσεων σε όσους 

χρειάζονται στοιχεία που αφορούν κατόχους και αιτούντες ευρωπαϊκής βίζας. 

Οι ανακοινώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής 2005/59764. Με βάση αυτή την 

ανακοίνωση επιχειρείται να προσδιοριστούν οι όροι βελτίωσης 

της αποτελεσµατικότητας, της λειτουργίας και της συνέργιας 

µεταξύ των ευρωπαϊκών βάσεων δεδοµένων στον τοµέα της 

∆ικαιοσύνης και των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Στόχος της 

                                                 

64 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2005) (COM 2005/597). Ανακοίνωση από την Επιτροπή στο 

Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, 

της διαλειτουργικότητας και των συνεργιών µεταξύ των ευρωπαϊκών βάσεων δεδοµένων στον 

τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. 
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ανακοίνωσης είναι η βελτίωση των προοπτικών χρήσης των 

δεδοµένων, µε σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου των νόµιµων 

προσώπων, καθώς και τη δηµιουργία πρόσθετων εµποδίων 

στην εισδοχή των παράνοµων. Στην ανακοίνωση τονίζεται η 

αναγκαιότητα για τήρηση της ισορροπίας ανάµεσα στην 

αποτελεσµατική διαχείριση των πληροφοριών και στην τήρηση 

των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Τέλος ειδική µνεία γίνεται στη 

βελτίωση των συστηµάτων µηχανοργάνωσης µε σκοπό τη 

βελτίωση του συστήµατος και την αποδοτικότερη διαχείριση των 

υπαρχόντων πόρων. 

2. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής 2005/60065.  Η ανακοίνωση αυτή 

συστάθηκε ως συνέχεια της προηγουµένης, και επιχειρεί να 

τονίσει τη σηµασία της διευκόλυνσης των κρατών µελών στο 

σύστηµα VIS µε σκοπό τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των 

συνόρων. Εκτός από τη σηµασία της καταπολέµησης της 

λαθροµετανάστευσης η ανακοίνωση αυτή προσδίδει βαρύτητα 

και στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της τροµοκρατίας. Πέρα 

από τη στάθµιση του φαινοµένου, ότι τροµοκρατία και 

λαθροµετανάστευση, να αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία, η 

ανακοίνωση στρέφει το ενδιαφέρον των κρατών µελών, στην 

εντατικοποίηση των προσπαθειών για την καταπολέµηση της 

παράνοµης εισόδου στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εντούτοις προκειµένου να αποφεύγονται τα λάθη και οι αστοχίες 

απαιτείται η χρήση των δεδοµένων για συγκεκριµένους 

σκοπούς, όπως είναι η πρόληψη, η εξακρίβωση και η 

διερεύνηση παράνοµων πράξεων. 

 

 

Η δυνατότητα που υπάρχει στα κράτη µέλη να αναπτύξουν µια 

συνεκτική και αποτελεσµατική συνεργασία σε ζητήµατα βίζας, αποτελεί ένα 
                                                 
65 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Απόφαση 2005/600/EΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, 

για τις κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών , οι οποίες 

έχουν συνδυαστεί και αποτελούν τις "ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση 
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σηµαντικό µέσο στην προσπάθεια για καταπολέµηση της 

λαθροµετανάστευσης. Το γεγονός ότι η διαδικασία ανταλλαγής των 

πληροφοριών, µε βάση τη συνθήκη Σένγκεν ενισχύεται από αυτό το πεδίο, 

δεικνύει και την αποτελεσµατική θέληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

αντιµετωπίσει το φαινόµενο. Αν σε αυτά προστεθεί και η δυναµική παρουσία 

του οργανισµού FRONTEX µπορεί να κατανοηθεί πλήρως το σύνολο των 

µέσων, που ο υπερεθνικός θεσµός χρησιµοποιεί. 

 

7.5  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

       Εκτός όµως από τα θεσµικά µέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

χρησιµοποιούνται επίσης και άλλα, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη 

αντιµετώπιση του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης. Το σηµαντικότερο εξ 

αυτών είναι η συνεργασία που αναπτύσσεται ανάµεσα στις τελωνειακές 

υπηρεσίες των κρατών µελών και στις αντίστοιχες αστυνοµικές αρχές. Ωστόσο 

αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι η συνεργασία αυτή, βασίζεται στην 

ύπαρξη ενός νοµοθετικού πλαισίου. 

        Η Συνθήκη της Νίκαιας ενέταξε την τελωνειακή υπηρεσία στην 

αστυνοµική συνεργασία66 Η Συνθήκη της Λισσαβόνας κατάργησε την 

επιφύλαξη και ενίσχυσε την συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις67 

         Με το σύστηµα Σένγκεν εγκαταστάθηκαν στα συµβαλλόµενα κράτη 

αξιωµατικοί σύνδεσµοι για το συντονισµό της ανταλλαγής πληροφοριών σε 

θέµατα τροµοκρατίας, ναρκωτικών, οργανωµένου εγκλήµατος και 

κυκλωµάτων λαθροµετανάστευσης.  

       Θεσπίστηκε επίσης, δικαίωµα διασυνοριακής παρακολούθησης που 

επιτρέπει στους αξιωµατικούς της αστυνοµίας να παρακολουθούν έναν 

                                                 
66 ∆. Αναγνωστοπούλου, ά. 74 ΣΛΕΕ,  εις Β. Χριστιανό (επιµ.), Ερµηνεία Συνθηκών και 
λειτουργίας της ΕΕ, 2012., ά. 29 και 30 ΕΕ Lux εις Lenz, ά. 135, αρ. παρ. 5, 
Sherlock/Harding, σ. 32. 
67   ∆. Αναγνωστοπούλου, ά. 74 ΣΛΕΕ,  εις Β. Χριστιανό (επιµ.), Ερµηνεία Συνθηκών και 

λειτουργίας της ΕΕ, 2012, Waldhoff εις Caliess/Ruffert, ά. 33 ΣΛΕΕ, αρ. παρ. 7,  ά. 83 και 84. 
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ύποπτο στην επικράτεια άλλου κράτους, µε βάση τη νοµοθεσία του κράτους 

υποδοχής.68 

       Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Κορυφής του Cardiff, στις 15 και 16 Ιουνίου 

του 1998, απεύθυνε έκκληση προς το Συµβούλιο και την Επιτροπή να 

υποβάλουν κατά τη Σύνοδο της Βιέννης το ∆εκέµβριο του1998 ένα 

«πρόγραµµα δράσης όσον αφορά την άριστη δυνατή εφαρµογή των 

διατάξεων της συνθήκης του Άµστερνταµ για τη δηµιουργία ενός χώρου 

ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης».  

       Στο συνακόλουθο πρόγραµµα δράσης της Βιέννης του ∆εκεµβρίου 1998 

ενσωµατώθηκε µεγάλος αριθµός µέτρων στους τοµείς της αστυνοµικής και 

τελωνειακής συνεργασίας. Με τη Συνθήκη του Άµστερνταµ προσδιορίστηκαν 

οι στόχοι των κρατών µελών και οι τοµείς που απαιτούν αστυνοµική, 

τελωνειακή και δικαστική συνεργασία προς εξασφάλιση ενός υψηλού 

επιπέδου προστασίας. Στη Συνθήκη του Άµστερνταµ ενσωµατώθηκε η 

σύµβαση εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν του 1990 στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του Σένγκεν ήταν «η κατάργηση των ελέγχων 

στα κοινά σύνορα κατά την κυκλοφορία των προσώπων» 69 

        Οι τελωνειακές αρχές είναι συνυπεύθυνες µε άλλες αρµόδιες αρχές για 

την εποπτεία του διεθνούς εµπορίου της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και 

εντός των εδαφικών ορίων αυτής για την πρόληψη, την έρευνα και τη δίωξη 

παραβάσεων όχι µόνον κατά των Κανονισµών της ΕΕ αλλά και κατά των 

εθνικών νόµων. Συµβάλλουν στο δίκαιο και ανοικτό εµπόριο, στην εφαρµογή 

των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς, της κοινής εµπορικής 

πολιτικής και της κοινής αγροτικής πολιτικής της ΕΕ καθώς και στην 

προστασία των δηµοσιονοµικών συµφερόντων της ΕΕ και των κρατών µελών 

από το αθέµιτο και παράνοµο εµπόριο. Ο νέος ρόλος των τελωνειακών 

αρχών συνεπάγεται καταµερισµό των ευθυνών και συνεργασία µεταξύ των 

τελωνείων στο εσωτερικό της χώρας και των µεθοριακών τελωνείων.70  

                                                 
68 C. Joubert & H . Bevers, Schengen investigated:a comparative interpretation of the Schen-

gen provisions on international police cooperation in the light of the European Convention on 

Human Rights, Kluwer Law International, The Hague – London 1996, σελ. 34. 
69 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2004) 376 τελικό 
70 παρ. 1 του προοιµίου της Απόφ. 2009/917/∆ΕΥ (L 323/20),  ά. 2 και προοίµιο, παρ. 11 

Καν. (ΕΚ) 450/2008.  
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       Η αρµοδιότητα λήψης µέτρων ανατίθεται πλέον στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, όχι µόνον στο Συµβούλιο. Και τούτο, παρά 

την αποκλειστική αρµοδιότητα του Συµβουλίου στον τελωνειακό τοµέα.71  

      Η σηµασία αυτής της διάταξης είναι µεγάλη, εφόσον µάλιστα συγκριθεί µε 

το ά. 74 ΣΛΕΕ (πρώην 67 ΕΚ που διαδέχθηκε το Κ.3 ΕΕ (Μάαστριχτ) και 

προβλέπει τη διοικητική συνεργασία µε µέτρα που εκδίδει µόνον το Συµβούλιο 

µε απλή διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 72 

 

 

7.5.1 Το νοµοθετικό πλαίσιο για την Αστυνοµική και Τελωνειακή 

Συνεργασία 

 

        Το νοµοθετικό πλαίσιο για την αστυνοµική και την τελωνειακή 

συνεργασία βασίζεται σε θεµελιώδες επίπεδο στα άρθρα 29 και 30 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Αστυνοµική Συνεργασία) και στο άρθρο 

33, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

τελωνειακή συνεργασία µεταξύ άλλων αναπτύσσεται και µε την εφαρµογή του 

τελωνειακού κώδικα και του κοινού τελωνειακού δασµολογίου. Ο στόχος της 

τελωνειακής και της αστυνοµικής συνεργασίας στα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διασφάλιση προς τους πολίτες ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας, σε έναν χώρο ελευθερίας και ασφάλειας 73. 

      Η προσθήκη των τελωνειακών αρχών, στη συνδροµή κατά της 

λαθροµετανάστευσης βασίζεται στη σύµβαση της 26ης Ιουλίου 1995 η οποία 

θεσπίζει ένα κοινό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα πληροφοριών (τελωνειακό 

σύστηµα πληροφοριών-SID).  Πρόκειται για µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων 

η οποία λειτουργεί µε σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 

διαδικασιών συνεργασίας και  ελέγχου των κρατών µελών. Η σύµβαση έχει 

τεθεί σε ισχύ από τον Νοέµβριο του 2000. 

                                                                                                                                            
 
71  ∆. Αναγνωστοπούλου, ά. 74 ΣΛΕΕ,  εις Β. Χριστιανό (επιµ.), Ερµηνεία Συνθηκών και 
λειτουργίας της ΕΕ, 2012.  Quérol εις Léger, ά. 135, αρ. παρ. 4 και 7 
72 ∆. Αναγνωστοπούλου, ά. 74 ΣΛΕΕ,  εις Β. Χριστιανό (επιµ.), Ερµηνεία Συνθηκών και 
λειτουργίας της ΕΕ, 2012, αρ. παρ. 2-3 και 8. 
 
73 Ευρωπαϊκή Ένωση (1992) Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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 Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική καθότι θέτει το πλαίσιο για 

συνεργασία δύο κρίσιµων αρχών, της αστυνοµίας και των τελωνειακών 

υπηρεσιών.  

       Στο πλαίσιο της τελωνειακής συνεργασίας µετά από πρωτοβουλία της 

Γερµανίας, του Βελγίου και της Γαλλίας θεσπίστηκε πρωτόκολλο που 

τροποποιεί τη Σύµβαση σχετικά µε την χρήση πληροφορικής στον τελωνειακό 

τοµέα µε σκοπό τη δηµιουργία αρχείου φακέλων τελωνειακών ερευνών 74 

       Η κρισιµότητα των τελωνειακών υπηρεσιών, στην καταπολέµηση της 

λαθροµετανάστευσης έγκειται στο ότι συχνά παρουσιάζονται φαινόµενα στα 

οποία χρειάζεται άµεσα η συνδροµή της. Πιο συγκεκριµένα δεν είναι σπάνιο 

το φαινόµενο ότι µέσα σε φορτηγά, να βρίσκονται λαθροµετανάστες µε 

αποτέλεσµα την επέµβαση των τελωνειακών αρχών. Με την παραπάνω 

σύµβαση παρέχεται η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας και συνεργασίας 

ανάµεσα σε αυτές τις δύο αρχές.  

     Η συνεργασία αυτή ενισχύεται µε τη σύµβαση της 18ης ∆εκεµβρίου, 

(Νάπολη ΙΙ), η οποία ρυθµίζει τις διαδικασίες συνδροµής και βοήθειας που 

αναπτύσσονται σε διασυνοριακό επίπεδο.  Με τη Σύµβαση Νάπολη ΙΙ 

αποφασίστηκε η αµοιβαία συνδροµή και συνεργασία µεταξύ των τελωνειακών 

υπηρεσιών µε σκοπό την πρόληψη, εντοπισµό και τιµωρία των παραβάσεων 

των εθνικών και ευρωπαϊκών τελωνειακών κανόνων.75 

     Η σύµβαση έχει κυρωθεί από τα περισσότερα κράτη µέλη, και ήδη την 

εφαρµόζουν  στις µεταξύ τους συνεργασίες. Πρόκειται για ένα ακόµη θετικό 

βήµα στην προσπάθεια για κάλυψη των κενών που υπάρχουν σε αυτό το 

πεδίο. 

     Για να συµβάλει στη βελτίωση του συντονισµού στον τελωνειακό τοµέα, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θέσπισε µια σειρά προγραµµάτων δράσης. 

Επιπρόσθετα µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του 

Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1996, θεσπίστηκε ένα πρόγραµµα δράσης 

                                                 
74 Πράξη του Συµβουλίου 2003/C 24/01σελ. 1. 
75 Πράξη του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1997, για την κατάρτιση, βάσει του άρθρου 
Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της σύµβασης περί αµοιβαίας συνδροµής και 
συνεργασίας µεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών  ΕΕ C 24 της 23.1.1998, Κ.3 της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της σύµβασης περί αµοιβαίας συνδροµής και συνεργασίας 
µεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών, ΕΕ C 24 της 23.1.1998,σελ. 1. 
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για τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης76. Το πρόγραµµα αυτό ονοµάστηκε 

«Τελωνεία 2000». Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η διασφάλιση της 

ενιαίας εφαρµογής των κοινοτικών κανόνων, η πρόληψη της απάτης και της 

παράνοµης διακίνησης ατόµων και εµπορευµάτων.  Η επίτευξη αυτού του 

στόχου µπορεί να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας των 

εθνικών τελωνειακών αρχών. 

         Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι το πρόγραµµα αυτό αντικαταστάθηκε από 

το πρόγραµµα δράσης Τελωνεία 2007, το οποίο αναµόρφωσε το 

προηγούµενο. Οι βελτιώσεις που έγιναν αφορούν την ενίσχυση της 

τελωνειακής συνεργασίας σε θέµατα διακίνησης παράνοµων κεφαλαίων αλλά 

και ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. σε θέµατα καταπολέµησης της 

παραχάραξης και του παράνοµου εµπορίου.  

        Μπορεί λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι οι προσθήκες αυτές ενισχύουν το 

πλαίσιο της συνεργασίας στην καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, 

καθώς θέτουν αυτό το κρίσιµο ζήτηµα επί τάπητος. 

 

       Αντίστοιχα οι αρµόδιες αρχές των χωρών υποδοχής77 έχουν µια σειρά 

από υποχρεώσεις και αρµοδιότητες. Αυτές περικλείονται στο ότι πρέπει να 

αποµακρύνουν µε κάθε τρόπο τους εµπόρους από το σηµείο της σύλληψης 

και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη, να ζητήσουν τη συνεργασία των 

θυµάτων για την τέλεση της δικαστικής έρευνας και φυσικά να 

χρησιµοποιήσουν τα γεγονότα προς την ολοκλήρωση της. Παράλληλα οι 

αρχές υποχρεούνται να παράσχουν όλα τα νόµιµα και υλικά µέσα για την 

ικανοποίηση των δικαιωµάτων των κρατουµένων. 

       Οι παραπάνω ρυθµίσεις προσπαθούν να καλύψουν την ανθρώπινη 

πλευρά του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης. Καθώς αναγνωρίζουν 

εµµέσως πλην σαφώς ότι οι λαθροµετανάστες είναι θύµατα αδίστακτων 

κυκλωµάτων τους παρέχουν βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα, µε σκοπό την 

προστασία της διαβίωση τους. Το σηµαντικότερο όµως στοιχείο είναι ότι ο 

κάτοχος του τίτλου διαµονής για θύµατα εµπορίας ανθρώπων έχει δικαίωµα 

                                                 
76 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (1996) Απόφαση για τη ∆ηµιουργία του Προγράµµατος Τελωνεία 
2000. Απόφαση 210/97 της 19ης ∆εκεµβρίου 1996. 
 
77 Οι χώρες υποδοχής είναι ουσιαστικά χώρες όπου πραγµατοποιείται η κράτηση αυτών των 
ανθρώπων που εντάσσονται σε αυτό το καθεστώς. 
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παραµονής στην χώρα όπου έλαβε χώρα το γεγονός για τουλάχιστον έξι 

µήνες. Μέσα σε αυτούς τους έξι µήνες µπορεί να αναζητήσει εργασία ώστε να 

ενταχτεί, ή να ζητήσει την επιστροφή του, προς τη χώρα προέλευσης. Υπό 

αυτή την έννοια προστατεύονται σηµαντικά δικαιώµατα  του κατά τη διάρκεια 

της παραµονής του. Θεωρείται απαραίτητο να σηµειωθεί ωστόσο ότι η 

ανάκληση της άδειας αυτής µπορεί να λάβει χώρα για λόγους προστασίας της 

δηµόσιας τάξης, και της ασφάλειας.  

       Επίσης προκειµένου κάποιος άνθρωπος να λάβει αυτή την άδεια, πρέπει 

να αποδείξει ότι υπήρξε θύµα εµπορίας ανθρώπων, γεγονός που 

προϋποθέτει τη σύλληψη του λαθρεµπόρου. Κατά συνέπεια είναι σχετικά 

δύσκολο να λαµβάνουν όλοι οι λαθροµετανάστες τη σχετική άδεια που τους 

παρέχει δικαιώµατα προσωρινής διαµονής. 

 

7.6 ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΣΤΟΝ ΈΒΡΟ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ,  ΤΟ 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.  

 

Αυτή η  ενότητα του κεφαλαίου αφιερώνεται στο περιβόητο τείχος στον 

Έβρο, το οποίο πρόκειται να αναρτηθεί στα σύνορα της Ελλάδας µε την 

Τουρκία. Σκοπός του τείχους είναι η αποτροπή της εισόδου των 

λαθροµεταναστών στο ελληνικό έδαφος και κατά επέκταση στο έδαφος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όµως µε δεδοµένο, ότι η Ελλάδα από προσωρινός 

τόπος διαµονής λαθροµεταναστών µετατρέπεται σε µόνιµο τόπο 

εγκατάστασης τους, το τείχος του Έβρου, θα ανεγερθεί µε σκοπό την 

αποτροπή του φαινοµένου. Είναι ενδεικτικό χαρακτηριστικό εντούτοις, αυτής 

της επιλογής, ότι ένας καίριος λόγος είναι η αρνητική στάση της Τουρκίας, στο 

θέµα της επανεισδοχής των µεταναστών στο έδαφος της.  Το κόστος του 

τείχους υπολογίζεται γύρω στα 5,5 εκατοµµύρια ευρώ.  

 

7.6.1 Οι Υποστηρικτές 

 

Οι υποστηρικτές του τείχους του Έβρου βασίζουν τη δυναµική τους στο 

γεγονός ότι η λαθροµετανάστευση έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην 

ελληνική επικράτεια. Τα προβλήµατα διαβίωσης που αντιµετωπίζουν οι 
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λαθροµετανάστες στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, είναι 

χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της άποψης αυτής, οι 

λαθροµετανάστες συµβάλλουν στην αύξηση της εγκληµατικότητας, της 

παράνοµης εργασίας, του παράνοµου εµπορίου και συχνά της δηµόσιας 

υγείας. Συνεπώς το τείχος στον Έβρο µπορεί να λειτουργήσει ως ένας 

ανασταλτικός παράγοντας αυτών των φαινοµένων. Ωστόσο οι υποστηρικτές 

αυτής της άποψης τείνουν να αγνοούν, ότι εκτός από τα φυσικά σύνορα, 

καίριο ρόλο διαδραµατίζουν τα θαλάσσια σύνορα, που είναι και δυσκολότερο 

να φυλαχθούν. 

 

7.6.2 Οι Πολέµιοι 

 

Οι πολέµιοι της δηµιουργίας του τείχους στον Έβρο, αντιτείνουν ότι πρόκειται 

για ένα µνηµείο ρατσισµού και ξενοφοβίας το οποίο γυρίζει την ελληνική και 

κατά επέκταση την ευρωπαϊκή δηµόσια ζωή, πολλά χρόνια πίσω. Στα 

επιχειρήµατα τους προσθέτουν το ότι η ανέγερση του τείχους στον Έβρο, δεν 

θα καταφέρει να καταστείλει τελικά τα κύµατα της λαθροµετανάστευσης, 

καθώς θα καλύπτει µόνο ένα µέρος. αλλά και διότι η πλειονότητα τους 

διέρχεται στην Ελλάδα µέσω θαλάσσης. Ωστόσο δεν παρέχεται καµία 

προοπτική για την επίλυση αυτού του καίριου προβλήµατος της ελληνικής 

κοινωνίας, ούτε καµία εναλλακτική πρόταση. 

 

7.6.3 Το Παράδειγµα της Ισπανίας και της Αµερικής 

Ο Φράκτης συνόρων της Ceuta είναι το εµπόδιο χωρισµού µεταξύ του 

Μαρόκο και Ισπανίας. Κατασκευασµένος από την Ισπανία, ο δηλωµένος 

σκοπός του είναι να σταµατήσει την παράνοµη µετανάστευση και το λαθραίο 

πέρασµα.  

Η κατασκευή κόστισε 30 εκατοµµύρια ευρώ και χρηµατοδοτήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελείται  παράλληλα από φράκτες 3 µέτρων 

κατασκευασµένοι  από οδοντωτό καλώδιο, µε τα κανονικά watchposts και 

έναν δρόµο  µεταξύ τους για να φιλοξενεί τις περιπόλους αστυνοµίας. Τα 

υπόγεια καλώδια συνδέουν τα επίκεντρα, τους αισθητήρες θορύβου και 
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µετακίνησης, καθώς και τηλεοπτικές φωτογραφικές µηχανές σε έναν κεντρικό 

θάλαµο ελέγχου.  

Το Μαρόκο έχει αντιτεθεί στην κατασκευή του εµποδίου, δεδοµένου ότι θεωρεί 

την Ceuta κατειληµµένο µαροκινό έδαφος, και έχει επιδιώξει τον πλήρη 

εκφυλισµό του εδάφους από το 1975.  

Οι κριτικοί έχουν εµπλέξει επίσης το εµπόδιο,  στους θανάτους πνιξίµατος 

τουλάχιστον 4.000 ανθρώπων οι οποίοι  έχουν πεθάνει κατά την  προσπάθειά 

τους  να διασχίσουν κολυµπώντας τα στενά του Γιβραλτάρ για να µπουν 

παράνοµα στην Ισπανία. 78 

 

Το παράδειγµα του αντίστοιχου τείχους στην Αµερική που ανεγέρθηκε σε 

ορισµένες πολιτείες, µε σκοπό την αποτροπή των λαθροµεταναστών από το 

Μεξικό παρέχει αµφίβολα αποτελέσµατα. Από τη µία πλευρά υποστηρίζεται 

ότι οι ροές της λαθροµετανάστευσης µειώθηκαν σηµαντικά και µέρος του 

προβλήµατος λύθηκε. Από την άλλη όµως τονίζονται οι δυσκολίες που 

αντιµετώπισαν οι πολιτείες που δεν εφάρµοσαν αυτό το µέτρο, καθώς έγιναν 

αυτές δέκτες των ροών της λαθροµετανάστευσης. Σε κάθε περίπτωση τα 

αµφίσηµα αποτελέσµατα τονίζουν την αναγκαιότητα για λήψη µέτρων που θα 

σχετίζονται µε τις κοινωνικοοικονοµικές διαστάσεις της λαθροµετανάστευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 http://wikipedia.qwika.com/en2el/Ceuta_border_fence 

http://wikipedia.qwika.com/en2el/Straits_of_Gibraltar
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Ceuta_border_fence
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 

 

TRAFFICKING: Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ 

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ 

 

 

8.1 ΤΟ TRAFFICKING ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

     Σύµφωνα µε το "Πρωτόκολλο των Ηνωµένων Εθνών για την Πρόληψη, 

Καταστολή και Τιµωρία της Παράνοµης ∆ιακίνησης Προσώπων, ειδικότερα 

γυναικών και παιδιών", που υπεγράφη τον ∆εκέµβριο του 2000 στο Palermo 

της Σικελίας και συµπληρώνει τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την 

Καταπολέµηση του Υπερεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος, ως «Trafficking» 

ή κατά την Ελληνική µετάφραση η "Παράνοµη διακίνηση προσώπων" θα 

εννοείται η στρατολόγηση, µετακίνηση, µεταφορά, υπόθαλψη ή παραλαβή 

προσώπων, µέσω απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων µορφών εξαναγκασµού, 

απαγωγής, δόλου, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή εκµετάλλευσης µιας 

ευάλωτης θέσης ή προσφοράς/αποδοχής οικονοµικού ή άλλου οφέλους για 

την απόσπαση της συναίνεσης ενός προσώπου το οποίο ασκεί έλεγχο ή 

εξουσία πάνω σε άλλο πρόσωπο,  µε σκοπό την εκµετάλλευση.79 

                                                 
79 www.aspidda.org/Greek/Library.aspx  

http://www.aspidda.org/Greek/Library.aspx
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       Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται από την European Commission – 

Home Affairs80 ως trafficking ορίζεται ένα σοβαρό έγκληµα το οποίο συνιστά 

ισχυρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Είναι άµεσα συνδεδεµένο 

µε το οργανωµένο έγκληµα και θεωρείται ως η πιο κερδοφόρα δραστηριότητα 

σε παγκόσµιο επίπεδο. Μάλιστα υπολογίζεται ότι ο αριθµός των ανθρώπων 

που διακινούνται παράνοµα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται σε 

εκατοντάδες χιλιάδες άτοµα ετησίως.  

        Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το “trafficking” αποτελεί την πιο κερδοφόρα 

επιχείρηση παγκοσµίως ξεπερνώντας ακόµη και το λαθρεµπόριο όπλων και 

ναρκωτικών, αφού αποφέρει εκατοµµύρια κέρδη. Οι πιο ευάλωτες οµάδες 

που εµπλέκονται στα δίχτυα του trafficking είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά 

και αυτό διότι αποτελούν τους πιο αδύναµους κρίκους της αλυσίδας και κατ’ 

επέκταση καθίστανται εκµεταλλεύσιµοι ευκολότερα.  

    Όπως προκύπτει από τα παγκόσµια στοιχεία και τις έρευνες που διενεργούνται 

επί του φαινοµένου οι βασικές µορφές trafficking είναι τρεις: 

• Εκµετάλλευση για παράνοµη εργασία και διαβίωση των ανθρώπων κάτω 

από άθλιες συνθήκες 

• Σεξουαλική εκµετάλλευση και κακοποίηση 

• Εκµετάλλευση για δωρεά οργάνων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση 

µόνο ως δωρεά δεν µπορεί να χαρακτηριστεί, εφόσον οι «δότες» είναι 

θύµατα τα οποία παραχωρούν τα όργανα τους χωρίς τη θέληση τους ή 

έναντι κάποιας µικρής και άθλιας αµοιβής, ενώ πολλές φορές καταλήγουν 

είτε να χάνουν την ίδια τη ζωή τους ή κινδυνεύουν να παραµείνουν 

ανάπηρα.  

Όσον αφορά τις αιτίες της ανάπτυξης και εδραίωσης του φαινοµένου του traf-

ficking µπορούν να αποδοθούν σε µία σειρά από παράγοντες οι οποίοι 

συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1. Παγκόσµια οικονοµική κρίση 

2. Φτώχεια και ανεργία 

3. Πόλεµοι, βίαιες συγκρούσεις και τοπικές διενέξεις 

4. Ισχυρό µεταναστευτικό ρεύµα 

                                                 
80 Ανάκτηση δεδοµένων από European Commission – Home Affairs retrieved from 

http://ec.europa.eu/homeaffairs/policies/crime/crime_human_trafficking_en.htm 



 88

5. Χαλαρότητα στη νοµική διαδικασία πρόληψης και τιµωρίας  

6. Ανεπαρκείς µηχανισµοί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

7. Αδυναµία συνεργασίας τόσο σε διακρατικό όσο και σε περιφερειακό 

ή παγκόσµιο επίπεδο 

 

 

 

Στη Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για δράση ενάντια στο 

Trafficking των ανθρώπων81 αναφέρεται ότι το trafficking αποτελεί µία νέα 

µορφή του παλαιού τύπου της δουλείας. Αντιµετωπίζει τις ανθρώπινες 

υπάρξεις ως αγαθά διαθέσιµα προς αγορά και πώληση. Μάλιστα υπολογίζεται 

ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει την 3η θέση σε παράνοµες και 

εγκληµατικές ενέργειες, µετά το λαθρεµπόριο όπλων και ναρκωτικών.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι γυναίκες και τα 

κορίτσια αποτελούν το 56% των θυµάτων που υπόκεινται σε οικονοµική – 

εργασιακή εκµετάλλευση και το 98% των θυµάτων που υπόκεινται σε 

εµπορική σεξουαλική εκµετάλλευση. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές τα µικρά 

παιδιά χρησιµοποιούνται συνήθως για την τέλεση παράνοµων 

δραστηριοτήτων όπως λόγου χάρη µικροκλοπές ή ακόµη και για συµµετοχή 

σε κυκλώµατα επαιτείας.  

    Στο άρθρο 5 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 82ορίζεται ότι κανένας δεν µπορεί να κρατηθεί σε καθεστώς σκλαβιάς 

                                                 
81Ανάκτηση δεδοµένων από  Council of Europe Convention on Action Against Traffic in Hu-

man Beings and its Explanatory Reports, Warsaw, 16.V.2005, Council of Europe Treaty Se-

ries – No 197. Επιγραµµατικά η Σύµβαση αυτή έχει ως βασικό σκοπό, αφενός να οριοθετήσει 

το ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα του trafficking το οποίο λαµβάνει ολοένα και µεγαλύτερες 

διαστάσεις στην ευρωπαϊκή επικράτεια, και αφετέρου να θέσει ένα πλαίσιο αποτελεσµατικής 

αντιµετώπισης του. Υπό αυτό το πρίσµα µπορεί να γίνει κατανοητό, ότι το εν λόγω κείµενου 

αποσκοπεί στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των θυµάτων του trafficking.  
82europa.eu/legislation.../l33501_el.htm Το ∆εκέµβριο του 2009, η θέση σε ισχύ της Συνθήκης 
της Λισαβόνας κατέστησε τον χάρτη νοµικά δεσµευτικό ισότιµα µε τις συνθήκες. Για το λόγο 
αυτό, ο χάρτης τροποποιήθηκε και έγινε η επίσηµη διακήρυξή του για δεύτερη φορά τον 
∆εκέµβριο του 2007. 
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καθώς επίσης ότι απαγορεύεται να τεθεί χωρίς τη θέληση του σε υποχρεωτική 

εργασία και τέλος ότι το ανθρώπινο trafficking απαγορεύεται83. 

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει  ξεκάθαρα ότι είναι πολύ δύσκολο να 

δοθούν ακριβή ποσοστά για το φαινόµενο του trafficking επειδή ακριβώς στην 

όλη διαδικασία εµπλέκεται µία σειρά γεγονότων σε πολλές και διαφορετικές 

χώρες. Άσχετα πάντως από τις εν γένει πρακτικές δυσκολίες που υφίστανται 

υπάρχουν και σηµαντικά εµπόδια νοµικού ή οργανωτικού χαρακτήρα, όπως 

λόγου χάρη ότι εφαρµόζονται διαφορετικές µέθοδοι συλλογής στοιχείων 

καθώς και το ότι κάποιες αρχές αδυνατούν να αντιµετωπίσουν επαρκώς το εν 

λόγω φαινόµενο.  

       Εξαιτίας της έλλειψης στοιχείων για την όλη διαδικασία του trafficking είναι 

αρκετά δύσκολο να θεσµοθετηθούν επαρκείς πολιτικές για την αντιµετώπιση 

και την εξάλειψη του φαινοµένου. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 

περισσότερες από τις χώρες – µέλη της έχουν προβλέψει νοµικές διατάξεις 

στον εθνικό νοµικό κώδικα τους, µετά µάλιστα την υπογραφή του Trafficking 

Protocol των Ηνωµένων Εθνών, κατά το έτος 2000. Ήδη από το τέλος της 

δεκαετίας του 1990 πολλά κράτη της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης έχουν 

ενσωµατώσει το φαινόµενο του trafficking µε προεκτάσεις σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης, στο εθνικό νοµοθετικό τους πλαίσιο 84.  

Την περίοδο 2002 – 2003 πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συµπεριέλαβαν το ανθρώπινο   trafficking στη λίστα µε τα ποινικά αδικήµατα. 

Σηµαντική πρόοδος έγινε µετά το 2003, χρονιά κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ 

το Trafficking Protocol των Ηνωµένων Εθνών, και κατ’ επέκταση 

επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες σε όλα τα κράτη – µέλη της Ε.Ε. ώστε να 

εισάγουν νέες διατάξεις στον ποινικό τους κώδικα, όσον αφορά το αδίκηµα 

του    trafficking. Αξίζει να αναφερθεί ότι µεταξύ των ετών 2005 – 2008 

τουλάχιστον 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίησαν τον ποινικό 

                                                 
83Ανάκτηση δεδοµένων από: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf/ Χάρτης 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ 200 C/364/01. Πρόκειται για ένα κείµενο 

το οποίο αποδίδει µε ιδιαίτερη σαφήνεια τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα που πρέπει να 

τηρούνται εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
84 Doezema, J., (2000), “Loose women or lost women? The re-emergence of the myth of 

”white slavery” in contemporary discourses of “trafficking in women””, Gender Issues, 18(1): 

23-50. 
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τους κώδικα προσθέτοντας το νοµικό πλαίσιο για το anti – trafficking, 

προκειµένου να καλύπτει µορφές trafficking, οι οποίες δεν ήταν 

ποινικοποιηµένες.  

  Η νοµική κατοχύρωση του trafficking ως ποινικό αδίκηµα είχε ως 

αποτέλεσµα την αύξηση τόσο της νοµικής δίωξης όσο και της απονοµής 

ποινών που σχετίζονται µε υποθέσεις ανθρώπινου trafficking. Τις χρονιές 

2003 – 2004 και 2006 – 2007 υπήρξε µία σηµαντική αυξητική τάση όσον 

αφορά τις καταδίκες περί trafficking και ειδικότερα σε χώρες όπως η 

Βουλγαρία και η Ρουµανία.  

  Αναλύοντας τον ευρωπαϊκό χώρο πρέπει να αναφέρουµε ότι η ροή του 

ανθρώπινου trafficking παρουσιάζεται µε 3 µορφές (Savonna,2007): 

1. Χώρα προέλευσης – καταγωγής των θυµάτων: Οι χώρες της Νοτιο 

– Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης αποτελούν τον πυρήνα των 

χωρών προέλευσης του ανθρώπινου trafficking, το οποίο εξυπηρετεί 

κυρίως το δυτικό κοµµάτι της ευρωπαϊκής ηπείρου. Κυρίαρχη θέση στις 

χώρες προέλευση κατέχουν η Σλοβακία, η Τσεχία, η Λιθουανία, η 

Πολωνία καθώς και οι Βαλτικές χώρες, ενώ σπάνια τα θύµατα του 

ανθρώπινου trafficking εντοπίζονται και κατ’ επέκταση «σώζονται». 

Θέση κλειδί κατέχουν η Ρουµανία και η Βουλγαρία, για τις οποίες κατά 

τα έτη 2005 – 2007 εντοπίστηκαν 2.000 θύµατα σε 21 χώρες 

προορισµού και 600 θύµατα σε 17 χώρες προορισµού, αντίστοιχα και 

σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας δίνει η Elaboration UNODC/UN.GIFT 

data   

2. Χώρα προορισµός των θυµάτων: Ήδη έχει αναφερθεί ότι οι 

Βαλκανικές χώρες καθώς και οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 

λειτουργούν ως χώρες προέλευσης για το ανθρώπινο trafficking που 

προωθείται προς τη ∆υτική και Νότια Ευρώπη. Πρέπει όµως να 

τονίσουµε ότι η Ευρώπη ως σύνολο λειτουργεί ως τόπος προορισµού 

για το trafficking που διακινείται από την Κοινοπολιτεία των 

Ανεξάρτητων Κρατών και περιλαµβάνει τα κράτη του Αζερµπαϊτζάν, 

Αρµενία, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Μολδαβία, 

Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν και Ουκρανία. 

Ταυτόχρονα σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ανιχνεύθηκαν 

θύµατα από την Ανατολική Ασία (Κίνα, Βιετνάµ) καθώς και από Νότιο 
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Αµερική, Νότιο Αφρική. Ανάµεσα στις χώρες της Ευρώπης σηµαντική 

µερίδα του λέοντος από την άποψη της χώρας υποδοχής των θυµάτων 

του trafficking κατέχει η Γερµανία καθώς και η Ολλανδία.  

3. Εγχώριο trafficking: Έχει επικρατήσει σε υπέρµετρο βαθµό η άποψη 

ότι το trafficking αφορά ξένους, αφορά άτοµα που καλούνται 

µετανάστες. Τα στοιχεία όµως διαψεύδουν κατηγορηµατικά την εν 

λόγω άποψη και αποδεικνύεται ότι το εγχώριο trafficking αποτελεί 

ζωτικό συστατικό του ανθρώπινου trafficking. Η εξήγηση του 

φαινοµένου αυτού έγκειται στο ότι αρκετά από τα µέτρα πρόληψης που 

έχουν παρθεί για την αποτροπή του  trafficking δεν απευθύνονται στο 

εγχώριο trafficking, όπως λόγου χάρη συστηµατικοί έλεγχοι στα 

τελωνεία, εκπαίδευση του προσωπικού των προξενείων και 

πρεσβειών, καµπάνιες ευαισθητοποίησης στο εξωτερικό κλπ. Όσον 

αφορά τον ευρωπαϊκό χώρο, το εγχώριο trafficking έχει ανιχνευθεί σε 

τουλάχιστον 11 χώρες, στις οποίες µάλιστα το µεγαλύτερο αριθµό 

θυµάτων παρουσιάζει ο ντόπιος πληθυσµός, µε χαρακτηριστικότερο 

παράδειγµα την Ολλανδία. Μάλιστα στην Ολλανδία εµφανίζεται το 

φαινόµενο που αποκαλείται “Loverboys”, στο οποίο οι Ολλανδέζες 

µικρής ηλικίας πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης από τους µεγαλύτερης 

ηλικίας συντρόφους τους, οι οποίο αφού τις χειραγωγούν ψυχολογικά 

τις οδηγούν στην πορνεία.  

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι η συµβολή των τοπικών αρχών 

της κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά 

αφενός στο να µας παρέχει την απαιτούµενη πληροφόρηση για το προφίλ 

τόσο των θυµάτων όσο και των θυτών του trafficking και αφετέρου να 

βοηθήσει στη σκιαγράφηση των προτύπων του trafficking στην Ευρώπη. 

Παρακάτω θα συνοψίσουµε ορισµένα σηµεία – κλειδιά για τα πρότυπα του  

trafficking στον ευρωπαϊκό χώρο.  

 

8.1.1 Το Προφίλ των δραστών 

 

Σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά στοιχεία, ο ανδρικός πληθυσµός κατέχει το 

µεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά τους traffickers. Παράλληλα αποδεικνύεται 
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ότι το ποσοστό των γυναικών – δραστών που εµπλέκονται σε ανθρώπινο 

trafficking είναι πολύ µεγαλύτερο από ότι για άλλου είδους εγκλήµατα. 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία οι έρευνες για το trafficking στην Ανατολική 

Ευρώπη καθώς και στην Κεντρική Ασία αποδεικνύουν ότι η συµµετοχή της 

εµπλοκής των γυναικών είναι σε υψηλότερα επίπεδα από ότι για άλλα 

εγκλήµατα. Μία λογική εξήγηση που θα µπορούσε να δοθεί είναι ότι αρκετές 

από αυτές τις γυναίκες έχουν στρατολογηθεί από ανδροκρατούµενα 

εγκληµατικά δίκτυα για να στρατολογήσουν άλλες γυναίκες. Στην ουσία δηλ. οι 

ίδιες οι γυναίκες που στρατολογούν άλλα µέλη, είναι και οι ίδιες θύµατα.  

Παράλληλα µε βάση την UNODC/UN.GIFT85 κατά την τριετία 2003 – 2006 

οι γυναίκες θύτες του trafficking στην Λετονία ανερχόταν στο ποσοστό του 

53%, σε σύγκριση µε τις γυναίκες παραβάτες για άλλα εγκλήµατα το ποσοστό 

άγγιζε µόλις το 9%. Ακολουθούσε η Γαλλία µε ποσοστό 32% και 10% 

αντίστοιχα και κατόπιν η Κύπρος µε 30% και 9% αντιστοίχως.  

Επίσης αξίζει να σηµειώσουµε ότι ανάλογα µε την εθνική προέλευση των 

θυµάτων του trafficking είναι η εµπλοκή των παραβατών που εµπλέκονται 

άµεσα µε τα αδικήµατα του trafficking. Για παράδειγµα στην Ελλάδα όπου τα 

θύµατα του trafficking έχουν ως χώρα προέλευσης τη Βουλγαρία και τη 

Ρουµανία, αντίστοιχα οι traffickers είναι Βούλγαροι και Ρουµάνοι, σε 

συνεργασία βέβαια µε τον ελληνικό πληθυσµό.  

 

8.1.2 Θύµατα και είδη εκµετάλλευσης 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία ο γυναικείος πληθυσµός αποτελεί την 

πλειονότητα του trafficking, ενώ τα θύµατα παιδικής ηλικίας κατέχουν µικρό 

ποσοστό σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριµένα, στον 

ευρωπαϊκό χώρο τα παιδιά που είναι θύµατα του trafficking ανέρχονται σε ένα 

ποσοστό 10% επί του συνόλου του trafficking.  Επίσης πρέπει να αναφερθεί 

ότι ανάµεσα στα είδη του ανθρώπινου trafficking το πιο γνωστό είδος είναι το 

trafficking που αφορά τη σεξουαλική εκµετάλλευση. Η εξήγηση που µπορεί να 

δοθεί είναι ίσως ότι τα νοµικά συστήµατα απονοµής δικαιοσύνης της 

Ευρώπης δίνουν ιδιαίτερη έµφαση σε αδικήµατα σεξουαλικής φύσεως από σε 

                                                 
85 Ανάκτηση ∆εδοµένων από:http://www.ungift.org/knowledgehub/ 
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άλλου είδους αδικήµατα. Παρόλα αυτά σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως 

είναι η Αλβανία, η Ρουµανία, η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο έχει αναφερθεί το 

µεγαλύτερο ποσοστό θυµάτων που αφορά το trafficking της παράνοµης 

εργασίας. Ακόµη η µορφή του trafficking για επαιτεία είναι αυτή που 

παρουσιάζει το µικρότερο ποσοστό σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια.  

Επίσης πρέπει να τονίσουµε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει την 

καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά τους δείκτες του ανθρώπινου trafficking, 

σε σύγκριση µε άλλες περιοχές του κόσµου, διότι έχει αναπτύξει ένα πολύ 

καλά οργανωµένο σύστηµα συλλογής στοιχείων και ένα µηχανισµό πρόληψης 

και αντιµετώπισης του ανθρώπινου trafficking. Τέλος είναι σηµαντικό να 

αναφέρουµε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως άµεση προτεραιότητα τη 

βελτίωση των συστηµάτων συλλογής στοιχείων για το trafficking για κάθε 

χώρα – µέλος και τη δηµιουργία ενός µηχανισµού ανταλλαγής πληροφόρησης 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη από το 2009 το Αυστριακό Υπουργείο 

Εσωτερικών σε συνεργασία µε το ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης και υπό 

την οικονοµική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµοσίευσε 

κατευθυντήριες οδηγίες για τη συλλογή στοιχείων που αναφέρονται στο 

ανθρώπινο trafficking86. Επίσης την ίδια χρονιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µαζί 

µε το ∆ιεθνές Γραφείο Απασχόλησης οριστικοποίησε µία λίστα µε τους δείκτες 

του ανθρώπινου trafficking, προκειµένου να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 

τους εθνικούς φορείς συλλογής στοιχείων για το ανθρώπινο trafficking87 

       

 

8.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ TRAFFICKING  

 

 

                                                 
86 Ανάκτηση από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.iomvienna.at/files/Upload/IOM_Vienna_AT_MoI_Guidelines_for_the_Collection_of

_Data_on_THB.pdf 
87 Ανάκτηση από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/ declara-

tion/documents/publication/wcms_105023.pdf 
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        Τόσο η σηµασία του trafficking καθώς και ο ρόλος που αποδίδεται σε 

αυτό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη αναφερθεί. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα γίνει µία συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που έχει 

αναπτύξει καθώς και του πλαισίου που έχει εφαρµόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

για την αντιµετώπιση αυτής της νέας µάστιγας των ποινικών αδικηµάτων που 

ονοµάζεται ανθρώπινο trafficking. 

Η έµφαση που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ανθρώπινο 

trafficking αντανακλάται µέσα από τη νέα Οδηγία που εξέδωσε στις 21 

Μαρτίου 2011. Σύµφωνα µε την Οδηγία αυτή ζητείται από τα κράτη – µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να συστήσουν έναν φορέα που θα λειτουργεί ως 

«Εθνικό Παρατηρητήριο» ('National Rapporteur'), ο οποίος θα είναι 

επιφορτισµένος µε τον έλεγχο της εφαρµογής της anti – trafficking πολιτικής 

σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα η Επιτροπή λειτουργώντας ως διαµεσολαβητής 

ανάµεσα στα κράτη – µέλη για την προώθηση καλών πρακτικών στο εν λόγω 

θέµα. Επίσης η Επιτροπή θα συνεχίσει να προτρέπει τα κράτη να αναπτύξουν 

ευρεία συνεργασία µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), τον ιδιωτικό 

τοµέα, φορείς που έχουν σχέση µε την επιβολή του νόµου καθώς και χώρες 

που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αποτελούν χώρες 

προέλευσης ή χώρες διαµετακόµισης του ανθρώπινου trafficking.  

   Ήδη από το τέλος του 2010 η Επιτροπή έχει θεσπίσει τη θέση του 

Ευρωπαίου Συντονιστή anti – trafficking, προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερη 

συνεργασία και συνοχή µεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυµάτων που ενέχονται 

στην αντιµετώπιση του anti – trafficking, σε χώρες – µέλη καθώς και σε µη 

χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και σε διεθνείς παίκτες, 

µε σηµαίνοντα ρόλο στο φαινόµενο του trafficking.  

 Εντός του πλαισίου του anti – trafficking η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

δηµιουργήσει ένα νέο site (European Commission: Fight against Trafficking in 

Human Beings), το οποίο ενηµερώνει για πολιτικές anti – trafficking και 

παρέχει σηµαντική βοήθεια και ενηµέρωση για το εν λόγο θέµα, εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχει θεσπιστεί ήδη από το 2007 Anti – 

Trafficking Day στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τιµάται κάθε χρόνο στις 18 

Οκτωβρίου.  
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 Παρακάτω θα επιχειρηθεί να γίνει µία σύνοψη των σηµαντικότερων 

νοµοθετηµάτων που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον αγώνα ενάντια 

στο φαινόµενο του trafficking.  

      Το 1997 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε µία Κοινή ∆ράση για την 

καταπολέµηση του ανθρώπινου trafficking και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης 

των παιδιών, προωθώντας την ανάπτυξη κινήτρων τόσο σε εθνικό όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο88.  Το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα 

Πλαίσιο Αποφάσεων για τη µάχη ενάντια στο ανθρώπινο trafficking, σύµφωνα 

µε το οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη σεξουαλική και εργασιακή 

εκµετάλλευση. Το Πλαίσιο αυτό εισήγαγε µία σειρά νόµων και κανονισµών 

αστυνοµικού και δικονοµικού χαρακτήρα, για τις χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκή 

Ένωσης89 . 

  Το 2004 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε την Οδηγία 2004/81 η 

οποία εισήγαγε τον όρο της περιορισµένης περιόδου παραµονής στα θύµατα 

που δεν ήταν κάτοικοι χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 

παραµείνουν στην Ευρώπη εφόσον αποφάσιζαν να συνεργαστούν µε τις 

αστυνοµικές και διωκτικές αρχές. Την επόµενη χρονιά, το 2005 υιοθετήθηκε 

µία Σύµβαση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Ευρώπης για ένα Σχέδιο 

∆ράσης ενάντια στο ανθρώπινο trafficking90 . Η εν λόγω Σύµβαση θεωρείται 

το ορόσηµο της Ευρώπης για το ζήτηµα του trafficking, διότι αναλύονται όλες 

οι πτυχές του φαινοµένου, καθορίζονται τα µέτρα που θα εφαρµοστούν για 

την αντιµετώπιση του, οι διακρατικές συνεργασίες, οι πράξεις που θα 

αναληφθούν για την προστασία των θυµάτων του trafficking, η νοµική 

αντιµετώπιση του trafficking και µία σειρά από άλλα ζητήµατα τα οποία 

ρυθµίζουν σφαιρικά το φαινόµενο του trafficking. 

                                                 
88 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Joint Action 97/154/JHA of February 1997 
89 ACT Council Framework Decision 2002/629/JHA of 19 July 2002 on combating trafficking 

in human beings. Το κείµενο αυτό εστιάζει στον χαρακτηρισµό των θυµάτων του trafficking 

µέσα από διάφορες προϋποθέσεις και καταστάσεις που έχουν αντιµετωπίσει. Επίσης 

τονίζεται η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσα από συνεργατικές δράσεις για 

αντιµετώπιση του φαινοµένου. 
90 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, Warsaw, 

2005.(όπως πριν).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0629:EN:NOT
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   Σηµαντική µέριµνα δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ζήτηµα 

του trafficking έναντι των παιδιών µε τη Σύµβαση του 200791 . Η εν λόγω 

Σύµβαση παρόλο που έχει υπογραφεί από τα 2/3 των µελών της Ένωσης 

µέχρι στιγµής έχει επικυρωθεί µόνο από την Ελλάδα.  

      Η νέα Οδηγία για το trafficking επικυρώθηκε στις 5 Απριλίου του 2011 

και εµπεριέχει στους όρους του ανθρώπινου trafficking τις πτυχές της 

παράνοµης υιοθεσίας, των αναγκαστικών γάµων καθώς και της παράνοµης 

αφαίρεσης οργάνων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην υιοθέτηση σκληρότερων 

ποινών για τους traffickers καθώς και στην ουσιαστικότερη προστασία και 

βοήθεια των θυµάτων του trafficking92.  

  Σε εθνικό επίπεδο οι χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 

εισάγει σηµαντικά και σκληρά µέτρα για την καταπολέµηση του ανθρώπινου 

trafficking, αλλά υπάρχει το πρόβληµα της αντιµετώπισης του ζητήµατος 

σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και ανάλογα µε το αν το trafficking αφορά 

χώρα προέλευσης, χώρα διαµετακόµισης ή χώρα προορισµού. Για το λόγο 

αυτό διοργανώνονται συχνά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στοχευµένα 

σεµινάρια και συναντήσεις µε ειδικούς σε διάφορες χώρες – µέλη, 

προκειµένου να τους δοθεί η τεχνική βοήθεια για την αναθεώρηση της 

νοµοθεσίας σχετικά µε το trafficking και την υιοθέτηση των κατάλληλων 

µέτρων.  

 Εκτός όµως από τις Οδηγίες, τις Συµβάσεις και τα Πρωτόκολλα, 

καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση του trafficking διαδραµατίζει ο 

σχεδιασµός και η εφαρµογή µίας στρατηγικής anti – trafficking, η οποία θα 

                                                 
91 Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. 

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and 

Sexual Abuse CETS No.: 201. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και αυτό το νοµοθετικό 

κείµενο, µε τη διαφορά ότι η ανάλυση του, αφορά τα παιδιά και γενικότερα τα άτοµα νεαρής 

ηλικίας που έχουν υποπέσει θύµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης. 
92 Οδηγία 2011/36/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την Πρόληψη 

και την Καταπολέµηση της Εµπορίας Ανθρώπων και την Προστασία των Θυµάτων της. 

Επίσης το κείµενο αυτό κινείται προς την ίδια κατεύθυνση του κειµένου που εκδόθηκε από το 

Συµβούλιο στη Βαρσοβία (2005), µε σκοπό την αντιµετώπιση των προβληµάτων του traffick-

ing. To σώµα του κειµένου αποτελείται τόσο από την προσπάθεια κατανόησης του 

φαινοµένου του trafficking, µέσα από την ανάλυση του, όσο και από την υποστήριξη 

συγκεκριµένων µέτρων αντιµετώπισης του. 
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έχει ως θεµέλιο λίθο την εφαρµογή του νόµου σε κάθε επίπεδο, όπως π.χ. 

µεταφορά, πλαστά έγγραφα, διαφθορά κλπ.  

    Φυσικά πέρα από την εγκαθίδρυση ενός ισχυρού νοµικού πλαισίου που θα 

αντιµετωπίζει το φαινόµενο του trafficking, η Ευρώπη µπορεί να 

χρησιµοποιήσει και άλλες µεθόδους για την επίτευξη του στόχου αυτού. Οι 

µέθοδοι αυτοί συνοψίζονται στα παρακάτω σηµεία, σύµφωνα µε τους 

Dowling, Moreton and Wright (2007)93: 

 

1. Να δοθεί έµφαση σε ζητήµατα απασχόλησης και ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων 

2. Να τεθούν κάποια στάνταρντ όσον αφορά τα θέµατα απασχόλησης µε 

άµεσο αντίκτυπο στη µείωση της ζήτησης φθηνής εργασίας, ώστε να 

λειτουργήσει αποτρεπτικά για το trafficking που διενεργείται µε 

γνώµονα την παράνοµη εργασία 

3. Να δοθεί βοήθεια στα θύµατα του trafficking καθώς και να τους 

παρέχεται προστασία από τα κράτη – µέλη, ώστε τα θύµατα, που ως 

συνήθως βρίσκονται παράνοµα σε µία χώρα, να µη φοβούνται να 

συνεργαστούν µε τις αρµόδιες αρχές 

4. Να υπάρχει συντονισµένη συνεργασία των αρµόδιων φορέων που 

εµπλέκονται στην αντιµετώπιση του φαινοµένου του trafficking 

(αστυνοµικές αρχές, κοινωνικές υπηρεσίες, γραφεία µετανάστευσης) 

ώστε να µπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσµατα 

5. ∆ιακρατική συνεργασία µεταξύ χωρών προέλευσης και χωρών 

προορισµού των θυµάτων του trafficking, όχι µόνο στο επίπεδο της 

αποτροπής εισδοχής των θυµάτων σε χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αλλά και µετά τον επαναπατρισµό τους ή µετά από µία νοµική 

διαδικασία.  

 

Ανακεφαλαιώνοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι υπάρχουν 

βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να 

εφαρµοστούν για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του trafficking. Όσον 

                                                 
93 Dowling S., K. Moreton, L. Wrighht (2007 “Trafficking for the purpose of labour exploitation: 

a literature review”,  Home Office Online Report, London. 
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αφορά τα βραχυπρόθεσµα µέτρα, τα οποία εµπεριέχουν την παροχή βοήθειας 

και προστασίας στα θύµατα του trafficking, η προσπάθειες δεν θα έχουν 

αποτέλεσµα εάν δεν αναζητηθούν τα βαθύτερα αίτια του στις χώρες 

προέλευσης των θυµάτων. Τα αίτια αυτά είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τις 

κοινωνικό – οικονοµικές συνθήκες στις χώρες προέλευσης, την ανισότητα των 

φύλων καθώς και τη βία.  

Από την άλλη πλευρά τα µακροπρόθεσµα µέτρα αντιµετώπισης του traf-

ficking είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την αναζήτηση, κατανόηση και επίλυση 

των βαθύτερων αιτιών του, που είναι άρρηκτα δεµένα µε την παγκόσµια 

ανισότητα που υπάρχει σε ζητήµατα εργασίας, πλούτου και ενέργειας.  

Εάν δεν δοθεί έµφαση σε αυτά τα αίτια του προβλήµατος, δεν θα µπορέσει 

να υπάρξει µία βιώσιµη λύση στο φαινόµενο του trafficking όσα νοµικά ή 

αστυνοµικού χαρακτήρα µέτρα και αν λάβουµε. Σε τελική ανάλυση η επίλυση 

του φαινοµένου του trafficking δεν είναι τίποτε άλλο από πολιτική θέληση όχι 

µόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά σε παγκόσµιο επίπεδο. 

           

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ,  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

 

9.1 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

9.1.1 Οι Οικονοµικές Επιπτώσεις της Μετανάστευσης. 

 

Οι οικονοµικές επιπτώσεις της λαθροµετανάστευσης βασίζονται κατά κύριο 

λόγο, στα όσα τονίστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας. Η 

λαθροµετανάστευση δύναται να προκαλέσει σηµαντικές αναταραχές στη 
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λειτουργία της αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα όταν οι λαθροµετανάστες δεν έχουν 

ιδιαίτερη µόρφωση. Η µόρφωση είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό υπό την 

έννοια, ότι δηµιουργεί το πλαίσιο για απασχόληση των µεταναστών σε 

συγκεκριµένες τεχνικές και επιστηµονικές εργασίες. Ως αποτέλεσµα οι 

µετανάστες σε αυτή την περίπτωση απασχολούνται σε συγκεκριµένες 

εργασίες, οι οποίες ωστόσο τους επιτρέπουν να ενταχθούν αρµονικά στις 

χώρες υποδοχής τους. 

 Το πρόβληµα µε τη λαθροµετανάστευση, εδράζεται στο ότι οι 

λαθροµετανάστες, ως άτοµα δίχως διοικητική υπόσταση και ταυτότητα, είναι 

εκ των πραγµάτων αναγκασµένοι να απασχοληθούν σε εργασίες που 

αφορούν την επιβίωση τους. Το πρόβληµα εδράζεται στο ότι οι εργασίες 

αυτές δεν µπορούν να καταγραφούν, όµως προκαλούν συγκεκριµένες 

διαταραχές στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής τους. Πρόκειται για 

ένα ιδιαίτερα κρίσιµο πρόβληµα, το οποίο δηµιουργεί σηµαντικές αναταράξεις.  

 Πιο συγκεκριµένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η µείωση που δέχεται ο 

µισθός στην αγορά εργασίας, ως αποτέλεσµα της εισόδου µεταναστών. Η 

εξέλιξη αυτή, βασίζεται ουσιαστικά στη σωστή θεώρηση για αύξηση της 

προσφοράς εργασίας, µε αποτέλεσµα τη συµπίεση του εργατικού µισθού 

προς τα κάτω. Αυτή η εξέλιξη φυσικά ισχύει για την περίπτωση των νόµιµων 

µεταναστών. Αν όµως προστεθεί σε αυτή την εξέλιξη, η µάζα των 

λαθροµεταναστών, που δεν έλαβε νόµιµη άδεια διαµονής, αλλά κατάφερε µε 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο να παραµείνει στη χώρα, τότε τα αποτελέσµατα 

χειροτερεύουν. Αναµφίβολα δηµιουργείται το πλαίσιο για ακόµη µεγαλύτερη 

µείωση του µισθού προς τα κάτω κ.ο.κ 94 

 Όµως προκειµένου να αποσαφηνιστούν οι οικονοµικές επιπτώσεις της 

λαθροµετανάστευσης, θεωρείται χρήσιµο να τονιστεί ότι οι λαθροµετανάστες 

απασχολούνται παράνοµα, είτε σε συγκεκριµένες περιοχές είτε σε 

συγκεκριµένες εργασίες. Κατά συνέπεια η µείωση των µισθών που επέρχεται 

πλήττει συγκεκριµένους κλάδους και συγκεκριµένες περιφέρειες. Είναι εύλογο 

επίσης ότι αυτά ισχύουν για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον 

όµως οι λαθροµετανάστες καταφέρνουν να διανύσουν τις αποστάσεις και να 

φτάνουν στο σύνολο των κρατών µελών.  

                                                 
94 Καρασαββόγλου, Α. (1998) «Μετανάστευση, αγορά εργασίας και ελληνική οικονοµία». Στο: 
Χλέτσος, Μ. Ανεργία, Μύθοι και Πραγµατικότητα. Αθήνα, 137- 165. 
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Όπως παρουσιάζεται  στην παρακάτω εξίσωση  το εργατικό δυναµικό µιας 

χώρας υποδοχής µεταναστών αποτελείται από γηγενείς και µετανάστες . 

Συνεπώς η είσοδος µεταναστών στη χώρα θα αυξήσει το δεδοµένο εργατικό 

δυναµικό και κατά συνέπεια θα επηρεάσει την προσφορά εργασίας. Η 

διαδικασία αυτή παρίσταται στο διάγραµµα  που ακολουθεί  

 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
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Πηγή: Λιανός και Μπένος (1998) 

Από το διάγραµµα  µπορεί να παρατηρηθεί ότι η είσοδος των 

µεταναστών σε µια οικονοµία µετατοπίζει τη συνολική καµπύλη προσφοράς 

εργασίας προς τα κάτω και δεξιά. Ως αποτέλεσµα η συνολική καµπύλη 

προσφοράς εργασίας εκφράζεται  µε την LΠ2= Φ(
P

W
) . Η νέα ισορροπία στην 

αγορά εργασίας της οικονοµίας υποδοχής των µεταναστών βρίσκεται στο 

σηµείο Ε1 όπου η LΠ2 τέµνει την LZ . Η απασχόληση έχει αυξηθεί από LO   σε  

L1 ενώ ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων γηγενών και µεταναστών έχει 

µειωθεί από  
O

O

P

W
  σε  

1

1

P

W
.  

Το αποτέλεσµα αυτό επιφέρει µεταβολές στη λειτουργία της εγχώριας 

αγοράς εργασίας καθώς η διαταραχή στην ισορροπία της αγοράς εργασίας θα 
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διαχυθεί στη λειτουργία των οικονοµικών κλάδων. Οι αρνητικές επιπτώσεις 

που προκαλεί η είσοδος των µεταναστών σε µια εγχώρια αγορά εργασίας 

µπορούν να ερµηνεύσουν το χάσµα που παρατηρείται στις αµοιβές τους σε 

σχέση µε τις αντίστοιχες αµοιβές των γηγενών. Πρόκειται για το στοιχείο της 

διάκρισης που εξετάζεται παρακάτω. 

            Οι οικονοµικές επιπτώσεις της λαθροµετανάστευσης επιφέρουν 

λοιπόν διαταραχές στις οικονοµίες των χωρών υποδοχής  σε συγκεκριµένους 

κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Στους κλάδους αυτούς η άτυπη, αλλά 

ουσιαστική µείωση του µισθού απασχόλησης, έχει ως συνέπεια την πτώση 

της αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων, και συνεπώς την υποχώρηση 

της οικονοµικής δραστηριότητας. Όµως από την άλλη πλευρά η εύρεση 

εργατικών χεριών χαµηλού κόστους, δίνει ώθηση στην οικονοµική 

δραστηριότητα, καθώς µειώνεται σηµαντικά το συνολικό κόστος 95. 

 Με άλλα λόγια υπάρχει µια διττή επίδραση της λαθροµετανάστευσης, 

καθώς πλήττονται οι εγχώριοι εργαζόµενοι των κλάδων που απασχολούν 

λαθροµετανάστες και ευνοούνται οι επιχειρηµατίες αυτών των κλάδων. 

Πρόκειται αναµφίβολα για ένα παράδοξο αποτέλεσµα, το οποίο όµως έχει 

σηµαντική οικονοµική ερµηνεία. Και αυτό διότι, οι επιπτώσεις που δέχονται οι 

επιχειρηµατίες είναι ευνοϊκές µε αποτέλεσµα, να αυξάνεται το περιθώριο 

κέρδους τους. Αν τα κέρδη των επιχειρηµατιών που απασχολούν 

λαθροµετανάστες επενδύονται στην χώρα υποδοχής τότε µέσα από τη 

λειτουργία του οικονοµικού κυκλώµατος τα αποτελέσµατα αυτά διογκώνονται 

και επιφέρουν νέες θετικές επιδράσεις. 

Στον αντίποδα οι επιδράσεις για τους εγχώριους εργαζοµένους που 

απασχολούνται σε κλάδους που δέχονται λαθροµετανάστες, είναι αρνητικές. 

Και αυτό διότι, αναπτύσσεται η πιθανότητα ορισµένοι από τους εγχώριους 

απασχολούµενους να αναγκαστούν να αποχωρήσουν είτε οικειοθελώς είτε 

διότι κοστίζουν πολύ στον εργοδότη τους και να αναγκαστούν να 

αναζητήσουν εργασία σε άλλους κλάδους. 

 Άρα ένα δευτερογενές αποτέλεσµα της λαθροµετανάστευσης είναι 

εκτός από τη µείωση των µισθών σε συγκεκριµένους κλάδους και σε 
                                                 
95 Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) (2004)Στοιχεία για τους µετανάστες στην 
Ελλάδα: :Αναλυτική Μελέτη των διαθέσιµων στοιχείων και προτάσεις για τη συµµόρφωση µε 
τα Standrads της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα 
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συγκεκριµένες περιοχές η ανεργία για τους γηγενείς εργαζόµενους. Συνεπώς 

η εγχώρια εργασία πλήττεται και µαζί µε αυτή η συνολική αγοραστική δύναµη, 

και συνεπώς η αγοραστική δύναµη των εγχώριων οικονοµιών.  

Το πιο από τα δύο αποτελέσµατα έχει τη µεγαλύτερη δυναµική είναι 

ένα ζήτηµα δύσκολο να απαντηθεί, υπό την έννοια ότι απαιτούνται µετρήσεις, 

σε ένα πεδίο το οποίο βρίσκεται σε µεγάλο βαθµό στην αφάνεια. Η αφάνεια, 

απορρέει φυσικά από τη λαθροµετανάστευση, η οποία δεν καταγράφεται αλλά 

επιδρά αρνητικά στις οικονοµίες. Εκτός όµως από την επίδραση στις 

οικονοµίες, η λαθροµετανάστευση επιδρά και στη λειτουργία και ανάπτυξη 

των κοινωνιών96 . 

Όπως µπορεί λοιπόν να γίνει κατανοητό, τα παραπάνω µπορούν να 

προκαλέσουν διαταραχές στις χώρε υποδοχής των λαθροµεταναστών. Ειδικά 

για την περίπτωση των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

διαταραχές αυτές µπορούν να πλήξουν κλάδους, που οι χώρες υποδοχής 

έχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Ίσως ο κλάδος των ελληνικών αγροτικών 

προϊόντων είναι ένας από αυτούς, όπου απασχολούνται αρκετοί 

λαθροµετανάστες. 

 Όµως σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται σηµαντικές 

αναταράξεις από αυτό το φαινόµενο, οι οποίες πρέπει να µετριαστούν και να 

αντιµετωπιστούν. 

 

9.1.2 Οι Κοινωνικές Επιπτώσεις της Λαθροµετανάστευσης 

 

            Οι κοινωνικές επιπτώσεις της λαθροµετανάστευσης, απορρέουν από 

τις δυσλειτουργίες που πιθανώς να προκύψουν από την είσοδο ανθρώπων σε 

µια κοινωνία, οι οποίοι στερούνται τα απαραίτητα. Το γεγονός ότι οι 

λαθροµετανάστες δεν έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ή συχνά ακόµη 

και τα βασική είδη τροφής ώστε να συντηρηθούν µπορεί να προκαλέσει 

σηµαντικές δυσαρµονίες στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής. Κατά συνέπεια 

οι κοινωνικές επιπτώσεις της λαθροµετανάστευσης, βασίζονται και αυτές στο 

ότι η απουσία νόµιµης άδειας εισόδου στη χώρα, (ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                 
96 Λαµπριανίδης, Λ. & Λυµπεράκη, Α. (2001). Αλβανοί µετανάστες στη Θεσσαλονίκη. 
∆ιαδροµές ευηµερίας και παραδροµές δηµόσιας εικόνας. Θεσσαλονίκη:  Παρατηρητής.  
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στη συγκεκριµένη περίπτωση) αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία για τη 

δηµιουργία των κοινωνικών προβληµάτων. 

 Οι κοινωνικές επιπτώσεις της λαθροµετανάστευσης βασίζονται λοιπόν 

στην ύπαρξη σοβαρών αιτιάσεων για αύξηση της εγκληµατικότητας και για την 

πιθανότητα δηµιουργίας λοιµώξεων και ασθενειών στα µέλη του πληθυσµού.  

Η αύξηση της εγκληµατικότητας απορρέει από την αδυναµία διαβίωσης των 

λαθροµεταναστών. Αυτή η αδυναµία τους οδηγεί στο έγκληµα και σε 

παραβατικές συµπεριφορές. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι λαθροµετανάστες συχνά 

εγκαθίστανται σε µέρη ή σε σηµεία τα οποία βρίσκονται εντός του αστικού 

ιστού µπορεί να καταστεί κατανοητό το πρόβληµα που δηµιουργείται97.  

 Με δεδοµένη τη µη δυνατότητα αφοµοίωσης τους από τις κοινωνίες 

υποδοχής οι µετανάστες αναγκάζονται προκειµένου να ικανοποιήσουν τις 

βασικές τους ανάγκες, να επιλέξουν την παρανοµία. Η παράνοµη 

συµπεριφορά, µπορεί να βασιστεί στο παράνοµο εµπόριο και να εξελιχθεί στη 

συµµετοχή σε ληστείες, κλοπές καθώς και άλλες παρεµφερείς 

δραστηριότητες. Όπως είναι ευνόητο, οι συµπεριφορές αυτές είτε έχουν στόχο 

τους γηγενείς είτε άλλους µετανάστες δηµιουργούν προβλήµατα στη 

λειτουργία της κοινωνίας98 .  

 Αντίστοιχα είναι τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την αδυναµία 

των λαθροµεταναστών να λάβουν την απαραίτητη ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη και ιδιαίτερα να διαβιώσουν σε συνθήκες που δικαιούται κάθε 

άνθρωπος και που συµβατικά µπορούν να χαρακτηριστούν ως ανθρώπινες. 

∆εν είναι παράδοξο, ούτε ακραίο να υποστηριχθεί ότι αρκετοί 

λαθροµετανάστες διαβιώνουν σε συνθήκες από τις οποίες απουσιάζει το 

πόσιµο νερό και η δυνατότητα καθαριότητας. Ακόµη χειρότερο µπορεί να 

χαρακτηριστεί το ότι πολλοί λαθροµετανάστες που απασχολούνται παράνοµα 

διαβιώνουν σε άθλιες συνθήκες όπως είναι π.χ. η εγκατάσταση σε µικρές 

αποθήκες αγροτικών τεµαχίων µεγάλου αριθµού λαθροµεταναστών κ.α. Ως 

αποτέλεσµα µπορούν να δηµιουργηθούν  µεγάλα προβλήµατα τόσο στην 

υγεία των λαθροµεταναστών όσο και στην υγεία του υπόλοιπου πληθυσµού, 
                                                 
97 Χαρακτηριστική περίπτωση του παραπάνω φαινοµένου είναι το λιµάνι της Πάτρας, όπου 
βρίσκονται πάρα πολλοί λαθροµετανάστες.  
98 Καρύδης, Β. (1996). Εγκληµατικότητα των µεταναστών στην Ελλάδα. Αθήνα: Παπαζήσης. 
σ. 121 
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διαµέσου µεταδιδόµενων νοσηµάτων. Με άλλα λόγια η παρουσία µεταναστών 

που δεν µπορούν να απευθυνθούν εύκολα στις δοµές υγείας της χώρας 

υποδοχής, αποτελεί µια καίρια εισροή δηµιουργίας ανισορροπιών99.  

 Από τα παραπάνω µπορεί να γίνει κατανοητό, ότι οι κοινωνίες 

υποδοχής των λαθροµεταναστών, αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα. Τα 

προβλήµατα αυτά αυξάνουν µε την παρουσία λαθροµεταναστών, που δεν 

έχουν τα βασικά µέσα ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Συχνά 

µάλιστα παρατηρείται το φαινόµενο, τα µέλη των κοινωνιών υποδοχής, είτε 

οργανωµένα είτε όχι να περιθάλπουν τους λαθροµετανάστες µε όσα µέσα 

διαθέτουν100 . 

 Ίσως εντούτοις το σηµαντικότερο στοιχείο όλων αυτών, είναι ότι ενώ η 

λαθροµετανάστευση αποτελεί ένα σύγχρονο περίπλοκο φαινόµενο, ιδιαίτερα 

στην ανάλυση των αιτίων του, η εφαρµογή των επιπτώσεων του, είναι άµεση. 

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των κοινωνιών, ή των κοινωνικών οµάδων που 

δέχονται τις κοινωνικές επιπτώσεις της λαθροµετανάστευσης, µπορεί να 

εξαχθεί το συµπέρασµα ότι είναι εκείνοι που έχουν τη λιγότερη ή ακόµη και τη 

µηδαµινή ευθύνη της ανάπτυξης της λαθροµετανάστευσης. Το καίρια ωστόσο 

στοιχείο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όντας µια εκ των πιο πλουσίων 

περιοχών του πλανήτη δέχεται τις ροές της λαθροµετανάστευσης µέσα από 

χώρες που είναι εµφανώς φτωχότερες και αδυνατούν να απορροφήσουν τους 

δικούς τους γηγενείς. Το φαινόµενο αυτό λοιπόν έχει καταλυτικές πολιτικές 

επιπτώσεις.  

 

9.1.3 Οι Πολιτικές Επιπτώσεις της Λαθροµετανάστευσης 

 

                                                 
99 Ακόµη και στην περίπτωση που λαθροµετανάστες πηγαίνουν στα νοσοκοµεία της χώρας 

υποδοχής τους, δίχως να υποχρεούται να δηλώσουν τα στοιχεία τους, η πιθανότητα 

νοσηλείας τους, και παροχής υπηρεσιών υγείας, που θα είχαν και οι υπόλοιπο άνθρωποι 

είναι ιδιαίτερα µικρή.  
100 Μαρβάκης, Α., Παρσάνογλου, ∆., Παύλου, Μ. (2001). «Μετανάστες στη Ελλάδα: 

προβλήµατα¨, κοινωνικά φαινόµενα και υποκείµενα». Στο: Μετανάστες στην Ελλάδα. Αθήνα: 

Εταιρεία Πολιτικού Προβληµατισµού «Νίκος Πουλαντζάς»- Ελληνικά Γράµµατα, 13-30. 
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Οι πολιτικές επιπτώσεις του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης απορρέουν 

από τις οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις. της. Με άλλα λόγια οι 

πολιτικές επιπτώσεις αναφέρονται στη στάση και στη στρατηγική που τηρείται 

από τις κυβερνήσεις, τις οµάδες του πληθυσµού, καθώς και τις κοινωνίες 

υποδοχής των λαθροµεταναστών. Όπως είναι εύλογο, οι αντιδράσεις 

ποικίλλουν και βασίζονται στην αποδοχή ή καλύτερα διατυπωµένο στην 

αντιµετώπιση του φαινοµένου101 . 

 Στην ακραία περίπτωση η λαθροµετανάστευση γίνεται δεκτή µε 

απαξιωτικά σχόλια, τα οποία αγγίζουν τον ρατσισµό. Οι λαθροµετανάστες 

είναι το πρόβληµα, ή ουσιαστικότερα η έκφανση του προβλήµατος και 

συνεπώς πρέπει να αποµακρυνθούν. Συχνά µάλιστα υπάρχουν δράσεις που 

στρέφονται κατά των λαθροµεταναστών που φτάνουν ως τη χειροδικία. 

 Από την άλλη πλευρά, βρίσκονται απόψεις που υποστηρίζουν τη 

νοµιµοποίηση όλων των µεταναστών, που βρέθηκαν παράνοµα στη χώρα. Οι 

προσεγγίσεις αυτές που επιχειρούν να παρέχουν το σύνολο των δικαιωµάτων 

των γηγενών αυτόµατα στους µετανάστες, βασίζονται σε µια ανθρωπιστική 

θεώρηση του ζητήµατος. Ωστόσο αγνοούν το ότι η άκρατη νοµιµοποίηση  των 

λαθροµεταναστών µπορεί να δηµιουργήσει ακόµη περισσότερα προβλήµατα 

από τα ήδη υπάρχοντα. Παράλληλα αξίζει να σηµειωθεί ότι άτοµα που 

εκφράζονται από αυτές τις απόψεις, οργανώνουν διάφορες δράσεις για τους 

µετανάστες, όπως είναι η παροχή εκπαίδευσης, βασικών ειδών διαβίωσης 

κ.α. 

 Στη µέση σε γενικές γραµµές βρίσκεται η προσέγγιση που δίχως να 

εκφράζεται ρατσιστικά για τους µετανάστες, κατανοεί την ευρύτητα του 

προβλήµατος και επιζητά λύση από την κεντρική ή την κοινοτική διοίκηση. ∆εν 

είναι παράδοξο άτοµα που είναι υπέρ αυτής της άποψης να περιθάλπουν 

µετανάστες που πέρασαν παράνοµα τα σύνορα και να τους προσφέρουν τα 

απαραίτητα για την επιβίωσή τους.  

        Οι παραπάνω απόψεις εκφράζουν τις διαφωνίες που δηµιουργούνται 

στη χώρα υποδοχής των λαθροµεταναστών. Οι απόψεις αυτές, λειτουργούν 

ως µέσα πίεσης για την άσκηση πολιτικής, πάνω σε αυτό το πρόβληµα. Όµως 
                                                 
101 Green, N.  (2004). Οι δρόµοι της µετανάστευσης. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις. 

Αθήνα: Σαββάλας σ. 127 
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οι πολιτικές επιπτώσεις, της λαθροµετανάστευσης είναι ιδιαίτερα σηµαντικές 

καθώς συχνά µια κυβέρνηση µπορεί λόγω αυτής της πίεσης να λάβει µέτρα µε 

άµεσο σκοπό την αύξηση της εκλογικής της επιρροής. Ειδικά σε περιοχές που 

διαβιώνουν πολλοί λαθροµετανάστες, το πρόβληµα γίνεται οξύτερο καθώς η 

πίεση των γηγενών µεγαλώνει.  

        Όµως τα προβλήµατα αυτά δηµιουργούνται από το γεγονός ότι οι ροές 

των λαθροµεταναστών έχουν καταφέρει να εισέλθουν στο έδαφος της χώρας, 

ή σε κάθε περίπτωση στο έδαφος της κοινοτικής επικράτειας. Η εξέλιξη αυτή 

σηµατοδοτεί αφενός την αδυναµία αποτελεσµατικού ελέγχου των συνόρων 

και αφετέρου από τη δυσκολία σύλληψης των λαθροµεταναστών και 

αποστολής τους στη χώρα προέλευσης. Ωστόσο η δεύτερη προοπτική 

εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τη διάθεση συνεργασίας των τρίτων 

χωρών. Σε αυτό το σηµείο εισέρχεται η δυνατότητα συνεργασίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτικών καταπολέµησης της λαθροµετανάστευσης 

της. 
Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση αυτού του 

ειδεχθούς φαινοµένου κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Έχουν ληφθεί µια 

σειρά από διαφορετικές πρωτοβουλίες που προσπαθούν να συµβάλλουν 

στην καταπολέµηση του προβλήµατος. ∆εν θα ήταν υπερβολή αν 

υποστηριζόταν ότι το trafficking αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 

διαστάσεις της λαθροµετανάστευσης. Με άλλα λόγια το trafficking προκύπτει 

ως αποτέλεσµα της παράνοµης µετακίνησης ανθρώπων από 

αναπτυσσόµενες ή φτωχές κοινωνίες προς αναπτυγµένες.  

 Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι αποτελεί µια επιµέρους 

παράνοµη δραστηριότητα, η οποία αναπτύσσεται εντός ενός παράνοµου 

φαινοµένου που είναι η λαθροµετανάστευση. Οι υπεύθυνοι του trafficking 

εκµεταλλεύονται τα κενά στην επιτήρηση των συνόρων, στην αστυνόµευση 

των ευρωπαϊκών κοινωνιών και στις γενικότερες συνθήκες ασφάλειας τους. 

Συνεπώς δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εκµετάλλευση ανθρώπων 

από λαθρέµπορους που επιδιώκουν να µεταβούν σε αναπτυγµένες 

ευρωπαϊκές κοινωνίες µε σκοπό την ένταξη τους σε αυτής και την υιοθέτηση 

µιας καλύτερης ποιότητας ζωής. 

      Αυτό που πρέπει να τονιστεί εν κατακλείδι είναι ότι το trafficking, συνιστά 

ένα µείζον ζήτηµα της λαθροµετανάστευσης. Η επιτυχής αντιµετώπιση της 
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λαθροµετανάστευσης, µπορεί να επιφέρει καταπολέµηση των συνθηκών του 

trafficking και αντίστροφα. Συνεπώς προκειµένου να κατανοηθεί αυτή η 

διαδικασία πρέπει να ερευνηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του νοµοθετικού 

οπλοστασίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση της 

λαθροµετανάστευσης. 

 

9.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

        Η εργασία επιχείρησε να διερευνήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της 

λαθροµετανάστευσης. Η έµφαση δόθηκε στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση, από αυτό το φαινόµενο, µε την Ελλάδα να 

διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. Παράλληλα 

εξετάστηκε η δυσχέρεια της συνεργασίας µε την Τουρκία και αναλυτικότερα οι 

νοµοθετικές παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

         Η λαθροµετανάστευση είναι ένα περίπλοκο φαινόµενο, της σύγχρονης 

εποχής, το οποίο ακολουθεί την εξελεγκτική πορεία της νόµιµης 

µετανάστευσης. Η µετανάστευση αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο για 

οικονοµικούς και δευτερευόντως για πολιτικούς λόγους. Οι οικονοµικοί λόγοι 

ωθούν τα µεταναστευτικά κύµατα να αναζητήσουν εργασία, µακριά από την 

πατρίδα τους µε σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Οι 

κοινωνικοί και οι πολιτικοί λόγοι που προωθούν τη µετανάστευση εδράζονται 

στην ύπαρξη επίµονων κοινωνικών ανισορροπιών και πολιτικής αστάθειας 

στις χώρες προέλευσης των µεταναστών.  

         Ως αποτέλεσµα, η λαθροµετανάστευση ακολουθεί την πορεία της 

µετανάστευσης, µε τη βασική διαφορά ότι δεν ακολουθεί τις νόµιµες 

διαδροµές. Αν εξαιρεθούν ορισµένα πεδία της λαθροµετανάστευσης που 

αναπτύσσονται µε αποκλειστικό σκοπό το έγκληµα (π.χ. trafficking), οι ροές 

των λαθροµεταναστών ευελπιστούν ότι κάποτε θα έρθει η ώρα της 

νοµιµοποίησης τους. Όµως συχνά η παραµονή τους σε µια κοινωνία µπορεί 

να εξελιχθεί σε σηµαντικό πρόβληµα, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση έντονων 

δυσλειτουργιών.  
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        Τη στιγµή που η Ελλάδα στενάζει από την οικονοµική κρίση, βυθίζεται 

στην ανέχεια και καλείται να πληρώσει, οι  λαθροµετανάστες απολαµβάνουν 

πλήρεις υπηρεσίες ∆ΩΡΕΑΝ χωρίς να έχουν συµβάλει ούτε ένα ευρώ 

        Επίσης θα πρέπει στην εξίσωση να υπολογιστεί και το κόστος από την 

υποβάθµιση και γκετοποίηση περιοχών που άλλοτε άκµαζαν οικονοµικά. 

Επιπλέον η παραβατική συµπεριφορά στο κέντρο της Αθήνας  έπληξε  

περαιτέρω και το βασικό εξαγωγικό µας προϊόν που είναι ο τουρισµός. 

         Οι στρεβλώσεις αυτές αναφέρονται σε κοινωνικό, οικονοµικό και 

πολιτικό επίπεδο. Κατά κύριο λόγο οι οικονοµικές επιπτώσεις επιφέρουν 

άτυπη µείωση του µισθού σε κλάδους ή σε περιοχές που απασχολούνται 

λαθροµετανάστες. Αυτό το αποτέλεσµα συνοδεύεται και από βελτίωση των 

επιχειρηµατικών κερδών, λόγω της µείωσης του µισθολογικού κόστους. Οι 

κοινωνικές επιπτώσεις της λαθροµετανάστευσης, µπορούν να συναντηθούν 

σε πεδία αύξησης της εγκληµατικότητας και ενδεχοµένως της επιδείνωσης του 

επίπεδου υγείας του πληθυσµού. Παράλληλα οι πολιτικές επιπτώσεις 

εδράζονται στην ανάδειξη διαφορετικών πολιτικών στάσεων και αντιλήψεων, 

που εκκινούν από τον ρατσισµό και καταλήγουν στην παροχή ασύλου στο 

σύνολο των µεταναστών.  

        Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως υπερεθνικού θεσµού στην 

καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης, βασίζεται τόσο στο υφιστάµενο 

νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο υπερισχύει του αντίστοιχου εθνικού, όσο και 

στην ανάπτυξη συγκεκριµένων στρατηγικών. Η βάση της νοµοθεσίας της Ε.Ε. 

για την πάταξη της λαθροµετανάστευσης είναι η Συνθήκη του Σένγκεν, το 

σύστηµα πληροφοριών που περιλαµβάνει, καθώς και το σύστηµα 

παρακολούθησης των εγκρίσεων visa.  

         Παράλληλα ο οργανισµός FRONTEX αποτελεί τον πολιορκητικό κλοιό 

της Ε.Ε. στην καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης. Ειδικά η 

δραστηριοποίηση του οργανισµού στα σύνορα της Ελλάδας µε την Τουρκία 

αποτελεί µια εγγύηση, για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου. 

       Η Ελλάδα αντιµετωπίζει ιδιαίτερα µεγάλο πρόβληµα από τις ροές 

λαθροµεταναστών που επιχειρούν να εισέλθουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Από διαµετακοµιστικός κόµβος, εξελίσσεται σε περιοχή µόνιµης 

παράνοµης παραµονής τους. Σε αυτή την εξέλιξη συµβάλλει αρνητικά και η 

Τουρκία µε την µετριοπαθή, έως αδιάφορη συχνά στάση της στο ζήτηµα 
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καταπολέµησης της λαθροµετανάστευσης. Το αποτέλεσµα αυτό µαρτυρούν 

και οι αριθµοί της εισόδου παράνοµων λαθροµεταναστών στη χώρα, καθώς 

και οι αριθµοί της αποµάκρυνσης, ή της σύλληψης διάφορων περιστατικών. 

       Εύλογα και εύστοχα λέχθηκε ότι οι µετανάστες, µεταξύ των οποίων και οι 

λαθροµετανάστες αποτελούν τον 16ο λαό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο 

µεγάλο δηλαδή είναι το πρόβληµα, που δεν είναι µόνο δικό µας.  

 

Προτάσεις  

 

       Ως αποτέλεσµα απαιτούνται µια σειρά από ενέργειες στα πλαίσια 

λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να πάψει να είναι η Ελλάδα, ένας 

τόπος µακροχρόνιας παραµονής παράνοµων µεταναστών. Οι ενέργειες αυτές 

µπορούν να λάβουν τις ακόλουθες µορφές: 

1. Πιο συντονισµένη δραστηριοποίηση των ελληνικών αρχών ώστε να 

αποµακρύνονται άµεσα από την ελληνική επικράτεια οι 

λαθροµετανάστες που συλλαµβάνονται  

2. Σύνδεση της αποτελεσµατικής συνεργασίας της Τουρκίας µε την 

προοπτική ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και επιβολή 

κυρώσεων σε περίπτωση µη συνεργασίας. 

3.  Αποτελεσµατικότερη διαχείριση της διαδικασίας επανεισδοχής των 

λαθροµεταναστών στην Τουρκία. 

 

 

4. Ενίσχυση των αστυνοµικών, τελωνειακών και στρατιωτικών υπηρεσιών 

µε προσωπικό και σύγχρονα µέσα. 

5. Στελέχωση των απορφανισµένων δηµοσίων υπηρεσιών των 

παραµεθόριων περιοχών. 

6.  Αναθεώρηση των διεθνών συνθηκών σ’ ότι αφορά την 

εγκληµατικότητα και την λαθροµετανάστευση και διακρατική 

συνεργασία τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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7. Η διεκδίκηση από πλευράς της Ελλάδας πιο ενεργούς συµβολής της 

Ε.Ε. στην επίλυση του προβλήµατος της παράνοµης µετανάστευσης  

λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. 

8. Απαγόρευση εισόδου και παραµονής χωρίς νόµιµα έγγραφα και χωρίς 

διατυπώσεις.  

9. Η FRONTEX θα ήταν ισχυρότερο αποτρεπτικό εργαλείο  εάν 

περιπολούσε και εντός της τουρκικής επικράτειας στον ‘Έβρο και στο 

Αιγαίο. Η Ελλάδα πρέπει να πιέσει την Ε.Ε. να συµπεριλάβει αυτή την 

απαίτηση στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της 

Τουρκίας. 

10. Προσπάθεια αφοµοίωσης µέρους του λαθροµεταναστών που αιτούνται 

άσυλο σε κλάδους της ελληνικής οικονοµίας οι οποίοι  χρειάζονται 

ενίσχυση. 

11. Αναθεώρηση του νόµου 1975/91 περί αλλοδαπών µε πιο επιεική 

αντιµετώπιση ορισµένων κατηγοριών λαθροµεταναστών αλλά και µε 

πιο αυστηρή αντιµετώπιση των εγκληµατούντων λαθροµεταναστών. 

12. .Η Ε.Ε. µπορεί να κάνει επενδύσεις  στις χώρες του τρίτου κόσµου 

{ειδικά της Ασίας και της Αφρικής, στις οποίες είτε λόγω αντίξοων 

οικονοµικών συνθηκών (φτώχειας- ανεργίας), είτε λόγω εµπόλεµων 

καταστάσεων και δικτατορικών καθεστώτων υπάρχει µεγάλο κύµα 

αφίξεων προς την Ελλάδα}. 

 

       Παράλληλα δεν µπορεί να παραβλεφθεί ο ρόλος που µπορεί να 

διαδραµατίσει στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου η 

Τελωνειακή Υπηρεσία. Η συγκεκριµένη υπηρεσία µε την τεχνογνωσία και την 

εµπειρία που έχει αποκτήσει, µπορεί να συµβάλλει στην αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης.  

     Προκειµένου να καταστεί εφικτή αυτή η συνδροµή απαιτείται 

αποτελεσµατική συνεργασία µε τις άλλες αρχές και υπηρεσίες που 

δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο. 

     Τέλος η κατεύθυνση που πρέπει να λάβει η µελλοντική έρευνα, µπορεί να     

δώσει βαρύτητα, στη µελέτη της σχέσης ανάµεσα στην εφαρµογή της 

νοµοθεσίας και στην αποτελεσµατική φύλαξη των συνόρων. Προκειµένου να 

καταστεί αυτό εφικτό, πρέπει να υπάρξει συντονισµός των αρχών, για 
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συλλογή των απαιτούµενων στατιστικών µεγεθών αναφορικά µε την 

αποµάκρυνση και τη σύλληψη λαθροµεταναστών σε ηµερήσια ή σε 

εβδοµαδιαία βάση.  

      Η ανάκτηση αυτών των δεδοµένων µπορεί να προσφέρει σηµαντική 

επικουρία στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της λαθροµετανάστευσης.  
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