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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Το µεταναστευτικό φαινόµενο: ιστορικές αναφορές 

 

 
 

Όπως εύλογα υπογραµµίζεται «ο homo sapiens είναι από τη φύση του 

µετανάστης και µιγάδας. Ανήκει στο µοναδικό ζωντανό είδος που δεν έπαψε 

από την αρχή της ύπαρξής του να επιµειγνύεται, όπως δεν έπαψε να 

µετακινείται»1.  

Στην ιστορία της ανθρωπότητας καταγράφηκαν µαζικά κύµατα 

µετανάστευσης µε διαφορετική ένταση και αίτια. Αυτά έλαβαν χώρα υπό το 

βάρος ιστορικών συγκυριών, ένοπλων συγκρούσεων2, διακρατικών πολέµων 

ή δια-κοινοτικής βίας. Είναι σαφές και εµπειρικά αποδεδειγµένο ότι ο πόλεµος 

αποτέλεσε µια κύρια αιτία µετανάστευσης στην προσπάθεια ατόµων ή 

οµάδων να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους σε ένα περιβάλλον στο οποίο ο 

εσωτερικός Λεβιάθαν λειτουργούσε αποτελεσµατικά. 

Το δεύτερο σηµαντικό αίτιο µετανάστευσης είναι οι δραµατικές 

κοινωνικές ανισότητες ανάµεσα στον Πρώτο και Τρίτο Κόσµο αλά και η 

οικονοµική κρίση στον Πρώτο Κόσµο που δηµιουργεί νεόπτωχους σε κράτη 

που µέχρι πρότινος δεν αντιµετώπιζαν δηµοσιονοµικά προβλήµατα. Η 

                                                 
1 Βλ. «Το φαινόµενο της µετανάστευσης»,  
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=18
52&  
2 Για µία ιστορική αναδροµή του φαινοµένου του πολέµου βλ. Eric Hobsbawn, 
The Age of Extremes, Abacus, 1995. 
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φτωχοποίηση στον Πρώτο Κόσµο δηµιουργεί επιπρόσθετες µεταναστευτικές 

πιέσεις σε αυτές τις χώρες ενισχύοντας την ξενοφοβία ακόµα και εντός της 

ΕΕ. Παράλληλα διευρύνουν τον Τέταρτο Κόσµο και τις οµάδες αυτών που 

διαβιούν στο περιθώριο της κοινωνίας.  

Το φαινόµενο της µετανάστευσης3 µπορεί να αναλυθεί σε πολλαπλά 

επίπεδα µε διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης και κριτήρια έντασης 

προκειµένου να αναδειχθούν οι σύνθετες πολιτικό-κοινωνικές και πολιτικές 

διαστάσεις του. Επιθυµητός στόχος είναι η αναζήτηση αιτιάσεων όσον αφορά 

τις δοµικές αιτιάσεις του µεταναστευτικού φαινοµένου και η παροχή λύσεων 

εντός των κανόνων δικαίου που η ίδια η ΕΕ έχει θεσπίσει. Αυτό απαιτεί την 

ανάλυση δεδοµένων που εµπεριέχουν πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά, 

εθνοτικά και θρησκευτικά δεδοµένα σε ένα διεθνές περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από ανισότητες και φαινόµενα περιθωριοποίησης4 ατόµων 

αλλά και οµάδων εντός των εθνικών κοινωνικο-οικονοµικών ιστών. 

Η ανάλυση του µεταναστευτικού φαινοµένου οφείλει να λαµβάνει χώρα 

υπό το βάτος πολλαπλών παραγόντων αξιολόγησης όπως: τις πολιτικές 

προεκτάσεις του φαινοµένου για τις χώρες προορισµού, τις πολιτικο-

οικονοµικές προεκτάσεις για τις χώρες εισόδου και τέλος την ανάγκη 

προσέγγισης του φαινοµένου µέσα από ένα πλαίσιο αιτιατής προσέγγισης. 

 

 

                                                 
3 Στη διπλωµατική θα χρησιµοποιηθεί ο όρος παράνοµος µετανάστης µε τη 
νοµική διάσταση του όρου και όχι ο όρος «λαθροµετανάστης».  
4 Βλ. H έννοια της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισµού, 
http://ana-kinisi.blogspot.gr/2010/09/h_25.html . Για µία κριτική προσέγγιση 
έναντι του καπιταλισµού βλ. Αλεξίου Θανάσης, Περιθωριοποίηση και 
Ενσωµάτωση. Η Κοινωνική Πολιτική ως Μηχανισµός Ελέγχου και Κοινωνικής 
Πειθάρχησης,, Παπαζήσης, Αθήνα, 2007 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μετανάστευση και Ευρώπη: µία αιτιατή προσέγγιση 

 

 

Η διάσταση των κοινωνικών ανισοτήτων 

 

Οι κοινωνικές ανισότητες σε παγκόσµιο επίπεδο τείνουν να διογκώνονται 

µε γεωµετρική κλίµακα υπό το βάρος της επιδείνωσης του διεθνούς 

οικονοµικού κλίµακος. Η συστηµική εµπέδωση κοινωνικο-οικονοµικών 

συνθηκών που δεν ευνοούν την κοινωνική ανέλιξη και δεν παρέχουν 

ευκαιρίες5, ιδιαίτερα στους νέους, καθιστά τη µετανάστευση µοναδική διέξοδο 

σε ένα στάσιµο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο η παροχή ευκαιριών είναι 

περιορισµένη.  

Οι ανισότητες αυτές µετά την εµφάνιση της παγκόσµιας οικονοµικής 

κρίσης του 2008 δεν χαρακτηρίζουν πλέον µόνο τον Πρώτο Κόσµο αλλά 

εµφανίζονται µε ένταση και στον Πρώτο Κόσµο. Σε αυτούς τους κοινωνικο-

οικονοµικούς µικρόκοσµους  διογκώνεται ο Τέταρτος Κόσµος, αφού η 

ανακατανοµή εισοδήµατος γίνεται ασύµµετρα και ευνοεί τις πλέον εύπορες 

κοινωνικές τάξεις διευρύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τις κοινωνικές ανισότητες. 

Ανισότητα καταγράφεται και σε επίπεδο παροχής ίσων ευκαιριών αλλά και 

                                                 
5 Ορθά υπογραµµίζεται ότι “δεδοµένου ότι η ελεύθερη µετακίνηση εργατικού 
δυναµικού αποτελεί µία από τις ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πολλοί µετανάστες ενδεχοµένως να καταλήξουν κυρίως εκεί όπου υπάρχει 
προσφορά εργασίας και σε µικρότερο βαθµό εκεί όπου οι συµπατριώτες τους 
έχουν ήδη εγκατασταθεί, ώστε να λάβουν µια πρώτη στήριξη». Βλ. «Πιθανές 
επιπτώσεις από τη µετανάστευση», Καθηµερινή, 10/9/2015, 
http://www.kathimerini.gr/830283/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/pi8anes-
epiptwseis-apo-th-metanasteysh 10/9/2015 
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πρόσβασης στην αγορά εργασίας γεγονός το οποίο επιδεινώνει τα κοινωνικά 

δεδοµένα. 

Όπως επισηµαίνεται,  

 

«υπό το βάρος δυσµενών αποτελεσµάτων ως απόρροια των 

ασύµµετρων ευκαιριών που διαµορφώνονται από εκφάνσεις της 

παγκοσµιοποίησης αλλά και των δραµατικών µεταβολών που 

συντελούνται από την έλλειψη µίας ολιστικής υφής στρατηγικής 

έναντι της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και του 

δηµοκρατικού ελλείµµατος διακυβέρνησης στον Τρίτο Κόσµο, η 

µετανάστευση αποτελεί διέξοδο για εκατοµµύρια ανθρώπους»6.  

 

Η παραπάνω παρατήρηση προσδιορίζει το διττό πλαίσιο αιτιών και 

αποτελεσµάτων του µεταναστευτικού φαινοµένου µέσα από µία αφηγηµατική 

προσέγγιση. Αυτό καθώς περιγράφει τις συστηµικές συνθήκες που οδηγούν 

σε µεταναστευτικά κύµατα και προσεγγίζει στη ρίζα του το σύνθετο αίτιο του 

φαινοµένου. 

 Ωστόσο αυτό που προσδιορίζεται ως διέξοδος για αυτούς τους 

ανθρώπους λειτουργεί ως ένας άτυπος πολλαπλασιαστής ανασφάλειας για τις 

χώρες του Πρώτου Κόσµου στις οποίες ήδη έχουν εµφανιστεί φαινόµενα 

ρατσισµού και ξενοφοβίας που εκφράζονται πλέον πολιτικά µε την ενίσχυση 

των ακροδεξιών κοµµάτων. Η ΕΕ7 ως σύστηµα διακυβέρνησης αναζητά 

                                                 
6 Βλ. Γ. Βοσκόπουλος, Το µεταναστευτικό φαινόµενο, πρόκληση για την 
Ελλάδα και την ΕΕ,  εφηµερίδα ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
7 Βλ. Μετανάστευση και άσυλο - Europa, 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/el/migration_el.pdf  
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τρόπους αντιµετώπισης της µαζικής µετανάστευσης χωρίς ωστόσο να µπορεί 

να εστιάσει τη δράση της στις γενεσιουργές αιτίες του φαινοµένου.        

 

Η περιβαλλοντολογική διάσταση του φαινοµένου της µετανάστευσης 

 

 

Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος συνδέεται µε πτυχές του µεταναστευτικού 

φαινοµένου, αφού ενίοτε οι συνθήκες διαβίωσης δεν επιτρέπουν σε 

πληθυσµιακές οµάδες να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που 

προσδιορίζουν αποφασιστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών. Οι συνθήκες 

αυτές είναι υποβαθµισµένες σε τέτοιο βαθµό που οδηγούν στην 

επανεµφάνιση ασθενειών οι οποίες στο παρελθόν εθεωρείτο ότι είχαν 

εξαφανιστεί. Ουσιαστικά η ανεξέλεγκτη µαζική εισροή µεταναστών αποτελεί 

µία εν δυνάµει απειλή σε επίπεδο ικανότητας ενσωµάτωσης των µεταναστών 

αλλά και δηµόσιας υγείας, γεγονός το οποίο χρησιµοποιείται από τα 

ακροδεξιά κόµµατα ως η αιχµή του δόρατος µίας ξενοφοβικής και ρατσιστικής 

πολιτικής.   

Το φαινόµενο της µετανάστευσης θα πρέπει να αναλυθεί µε άξονα 

αλληλένδετες διακριτές διαστάσεις µε στόχο να προσδιοριστούν τα ακριβή 

αίτια του.  

Η πρώτη διάσταση είναι αµιγώς κοινωνική και αφορά το δικαιικό, 

κανονιστικό πλαίσιο οργάνωσης µίας πολιτικής κοινότητας, ενός πολιτικού 

συστήµατος το οποίο φέρει την οργανωτική υποχρέωση να λειτουργήσει ως 

ένας δίκαιος εσωτερικός Λεβιάθαν, ένας πάροχος δηµόσιων αγαθών. Η 

οντολογία της ΕΕ ως ένα κανονιστικό σύστηµα διακυβέρνησης και µία ήπια 
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δύναµη8 επιβάλλει εκ των πραγµάτων την υιοθέτηση πολιτικών µε αρχές τον 

ουµανισµό, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το σεβασµό της διαφορετικότητας και 

της πολυµορφίας του διεθνούς γίγνεσθαι.   

Η δεύτερη διάσταση αφορά τη δηµιουργία ενός ιδιαίτερα δυσµενούς 

κλίµατος από τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες στα κράτη µέλη της ΕΕ. Το 

φαινόµενο µαζικής φτωχοποίησης µεγάλου αριθµού πολιτών στην ΕΕ 

δηµιουργεί πιέσεις σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών και εθνικών προνιακών 

συστηµάτων. ∆ιαχειριστικά οι πολιτικές αντιµετώπισης της κρίσης από την ΕΕ 

δεν µπορούν να εκληφθούν ως µία συγκυριακή αντίδραση οπότε αναµένεται 

επιβάρυνση των κοινωνικών δεικτών και της ανέχειας. Οι πιέσεις σε επίπεδο 

επί µέρους κοινωνιών δηµιουργούν λανθασµένα αντανακλαστικά και 

εξωτερικεύονται µε τη µορφή ξενοφοβίας και ρατσισµού. Τις αντιδράσεις 

αυτές εκµεταλλεύονται ακροδεξιά κόµµατα προκειµένου να αποφέρουν 

πολιτικά οφέλη που πηγάζουν από τη δυσαρέσκεια των εθνικών εκλογικών 

σωµάτων.    

Η τρίτη διάσταση ενέχει σηµαντικές ανθρωπιστικές παραµέτρους οι 

οποίες συνδέονται µε την ουµανιστική παράδοση της Ευρώπης, τουλάχιστον 

σε ότι αφορά το µεταπολεµικό πλαίσιο δηµιουργίας µίας ζώνης ειρήνης, 

ευηµερίας και ανάπτυξης. Μεταπολεµικά στην Ευρώπη δηµιουργήθηκε µία 

πολιτική κοινότητα µε οργανωτικούς άξονες ένα δικαιικό κανονιστικό πλαίσιο 

που προσφέρει προστιθέµενη αξία στο εσωτερικό πλαίσιο οργάνωσης των 

κρατών µελών. Το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο αλλά και οι Ευρωπαϊκές 

Συνθήκες της ΕΕ δηµιουργούν δέσµες κανόνων και τυπικές υποχρεώσεις από 

πλευράς κρατών µελών. Αυτό το ελκυστικό περιβάλλον αποτελεί κίνητρο 

                                                 
8 Βλ. την ανάλυση στο Joseph Nye, Ήπια Ισχύς, Παπαζήσης, Αθήνα, 2004. 
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µετάβασης σε µία δικαιική τάξη πραγµάτων που προσφέρει εγγυήσεις για 

διαβίωση σε ένα κράτος δικαίου.   .  

Η τέταρτη διάσταση αφορά την κοινοβουλευτική ενίσχυση της ακροδεξιάς 

σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η επιχειρηµατολογία των ακροδεξιών κοµµάτων 

εµπλουτίζεται πλέον µε πολιτικά αιτήµατα-επιχειρηµατολογία που έχουν 

απήχηση σε σηµαντικά τµήµατα της µεσαίας τάξης, µέχρι πρότινος ένθερµου 

υποστηρικτή της ενοποιητικής διαδικασίας στην Ευρώπη. Ουσιαστικά η 

αδυναµία της ΕΕ να διατηρήσει τα πρωτογενή στοιχεία της οργανωτικής 

δοµής της ΕΕ δηµιουργεί αντανακλαστικές αντιδράσεις στην αξιολόγηση της 

διαφορετικότητας που εκφράζουν οι µετανάστες. Η διαφορετικότητα 

δαιµονοποιείται ισοπεδωτικά και προσωποποιείται από την έλευση 

µεταναστών που διεκδικούν µέρισµα κοινωνικής δικαιοσύνης σε ένα διεθνές 

σύστηµα που αναπαράγει ανισότητες.     
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www.debatingeurope.eu 

 

Μία σηµαντική ανάλυση των ανισοτήτων κατατέθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του ’70 από τον Johan Galtung9, ο οποίος προχώρησε σε µία 

ανάλυση κάνοντας αντιπαράθεση των όρων «Κέντρο» και «Περιφέρεια». Η 

προσέγγιση του ενέχει στοιχεία µίας διακριτής δοµικής ανάλυσης. Με το 

άρθρο του “Μία δοµική θεωρία για τον ιµπεριαλισµό”10 ανέλυσε διεξοδικά τις 

πολύµορφές µορφές ανισοτήτων σε επίπεδο Κέντρου (ανεπτυγµένες χώρες) 

και Περιφέρειας (υπανάπτυκτες χώρες). Κατέληξε στο αιτιατό συµπέρασµα ότι 

ισχυροί παράγοντες στον Πρώτο και τον Τρίτο Κόσµο δρουν µε αποκλειστικό 

κριτήριο την εξυπηρέτηση ιδίων συµφερόντων. Αυτό δηµιουργεί ταύτιση 

απόψεων ανάµεσα σε ηγετικές οµάδες και πολιτικούς φορείς όσον αφορά τον 

τρόπο δράσης και τις επιλογές σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο. Ως 

αποτέλεσµα, αυτής της ταύτισης συµφερόντων οι τελικές επιλογές (διεύρυνση 

ανισοτήτων, φτωχοποίηση) λειτουργούν καταλυτικά και µε δραµατικό τρόπο 

σε βάρος των συλλογικοτήτων των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών της 

Περιφέρειας.  

Με αυτή την ερµηνευτική και δοµική προσέγγιση ο Johan Galtung 

ουσιαστικά προσεγγίζει και ερµηνεύει το φαινόµενο των ανισοτήτων αλλά και 

το φαινόµενο της µετανάστευσης. Παράλληλα επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει 

τις γενεσιουργές αιτίες που προκαλούν µαζική µετανάστευση αλλά και τη 

συνειδητή απόφαση των ατόµων να αναζητήσουν ένα νέο οργανωτικό 

                                                 
9 Βλ. Γιώργος Βοσκόπουλος, ibid. 
10 Βλ. Κοινωνιολογική Θεωρία της Ανάπτυξης (συλλογικό), µετάφραση Κ. 
Αθανασίου, εκδόσεις Νήσος, Αθήνα, 1999. 
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πλαίσιο που θα τους προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες και ένα καλύτερο 

µέλλον σε συνθήκες ισονοµίας, ασφάλειας και κοινωνικής δικαιοσύνης.  

Όπως επισηµαίνεται  

 

«η έλευση παράνοµων µεταναστών σε ένα νέο κοινωνικό 

περίγυρο θεµελιωµένο σε ένα διαφορετικό αξιακό σύστηµα δεν 

συνιστά απλά µια ιδιαιτερότητα και χαρακτηριστικό ενός κόσµου 

(διεθνές επίπεδο) ή µικρόκοσµου (εθνοκρατικό επίπεδο) που 

µεταβάλλεται και δέχεται πιέσεις λόγω ανισοτήτων, άνισης 

κατανοµής πλούτου, έλλειψης δηµοκρατικών θεσµών, της 

αποσταθεροποιητικής δράσης παικτών µε ηγεµονικές βλέψεις 

και εκφυλιστικών φαινοµένων που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

 

Συνιστά ένα πολιτισµικό και αξιακό σοκ και για τα ίδια τα 

υποκείµενα (λαθροµετανάστες) µίας διαδικασίας αλληλόδρασης 

ανάµεσα σε εναλλακτικά ή και ανταγωνιστικά πρότυπα τάξης 

δικαίου.  

 

Επιπλέον συνιστά µία διαδικασία αποµυθοποίησης του Πρώτου, 

“αναπτυγµένου” οικονοµικά και δικαιικά, Κόσµου στα µάτια 

αυτών που επέλεξαν εξ ανάγκης να θέσουν τους εαυτούς τους 

υπό το κανονιστικό και ρυθµιστικό πλαίσιο µίας εξιδανικευµένης 

τάξης πραγµάτων».  
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Η αντικειµενική αδυναµία των κρατών-µελών της ΕΕ να αντιµετωπίσουν 

µέσα από ένα ολιστικό, ισοβαρές πλαίσιο το µεταναστευτικό φαινόµενο 

επιβαρύνει τις αρνητικές αξιολογήσεις των πολιτών υπό το βάρος 

διευρυµένων κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων που απειλούν τη 

βιωσιµότητα των µεσαίων στρωµάτων στα κράτη µέλη. Από τον τρόπο 

πολιτικής συµπεριφοράς των εκλογικών σωµάτων είναι σαφές ότι επί της 

ουσίας η παράνοµη µετανάστευση αξιολογείται µονοσήµαντα, µονοδιάστατα 

και όχι σφαιρικά. Αξιολογείται µε βάση το αποτέλεσµα (µεταναστευτικές 

εισροές) και όχι τα αίτια της (συγκρούσεις, αντιδηµοκρατικά καθεστώτα, δια-

κοινοτικές συγκρούσεις). 

Το φαινόµενο της µετανάστευσης επιβάλλεται να αντιµετωπίζεται 

ολιστικά και ερµηνευτικά µέσα από δύο παράλληλους αλλά όχι ανεξάρτητους 

άξονες. Ο πρώτος φέρει χαρακτηριστικά συµπτωµατικής ή και συγκυριακής 

υφής και την αντιµετώπιση σε πρακτικό, οργανωτικό επίπεδο της παράνοµης 

µετανάστευσης και ο δεύτερος απαιτεί να αναζητηθούν σε πολλαπλά επίπεδα 

και αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα πολυεπίπεδα και πολυδιάστατα αίτια 

αυτού του φαινοµένου.  

Οι φιλελεύθερες δηµοκρατίες της Ευρώπης επιβάλλεται να 

προχωρήσουν σε µία υπέρβαση του εµφανούς και να αναζητήσουν τα 

λιγότερο εµφανή ή και εµφανή αίτια της παράνοµης µετανάστευσης µε 

κριτήρια δικαίου, ορθολογισµού και ανθρωπισµού και να υπερκαλύψουν 

ταυτόχρονα τις τυπικές αρχές και κανόνες που υπαγορεύει το δίκαιο της ΕΕ.  

Το φαινόµενο της µετανάστευσης αποτελεί διαχρονικά µία κοινωνικο-

οικονοµική κανονικότητα, αφού µετακινήσεις πληθυσµών καταγράφονται σε 

όλο το φάσµα της παγκόσµιας ιστορίας. Κοινωνικά, οικονοµικά, οργανωτικά 
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δεδοµένα αλλά και το φαινόµενο του πολέµου οδήγησαν µεγάλες οµάδες στην 

αναζήτηση ενός καλύτερου περιβάλλοντος διαβίωσης το οποίο θα προσέφερε 

πλεονεκτήµατα σε επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης, δηµοκρατικών θεσµών 

και προστασίας από τον όποιο οργανωτικό αυταρχισµό. Απώτερος στόχος η 

αναζήτηση συνθηκών ευηµερίας σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο 

χαρακτηρίζεται από δραµατικές κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες και 

έλλειψη προοπτικής. 

Από τα µέσα του 19ου έως τα µέσα περίπου του 20ου αιώνα το 25% του 

ευρωπαϊκού πληθυσµού αναζήτηση ένα νέο περιβάλλον εγκατάστασης σε 

παγκόσµιο επίπεδο1. Οι χώρες προέλευσης επελέγησαν µε βάση τα 

εσωτερικά δεδοµένα και τις πολιτικο-οικονοµικές συνθήκες που θα επέτρεπαν 

την οµαλότερη ενσωµάτωση των µεταναστών11 αλλά και την κοινωνική 

ανέλιξη τους. Η οργάνωση της ΕΕ και οι Συνθήκες της ΕΕ επέτρεψαν και στη 

συνέχεια διευκόλυναν την µετακίνηση και εσωτερική µετανάστευση εντός της 

ΕΕ12. Αυτή έλαβε χώρα συγκροτηµένα, µε κανόνες και όρους κοινά 

αποδεκτούς από τους Ευρωπαίους εταίρους µέσα από ένα θεσµοθετηµένο 

πλαίσιο οργάνωσης.  

Στον αντίποδα η µετανάστευση προς την ΕΕ από χώρες εκτός της 

γεωγραφικής χωροταξίας της αντιµετώπισε πολλά προβλήµατα, ιδιαίτερα στις 

χώρες που διαχρονικά αποτελούν τις πύλες εισόδου της Ένωσης. Οι 

                                                 
11 Βλ. Communication from the Commission to the European Parliament and 
the Council, 3rd Annual Report on Immigration and Asylum (2011), 
http://ec.europa.eu/home-
af-
fairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_
ACT_part1_v5.pdf  
12 Αυτή ενισχύθηκε σηµαντικά κατά τη διάρκεια της δηµοσιονοµικής κρίσης 
ιδιαίτερα µεταξύ των νέων. Βλ. σχετικά  Ενδοευρωπαϊκή νεανική κινητικότητα. 
Μετανάστευση στην εποχή της κρίσης, εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα, 2015. 
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συγκρούσεις στην περιφέρεια, η διευρυνόµενη ανισότητα και η εγγενής 

αστάθεια προκάλεσαν και συνεχίζουν να προκαλούν µεταναστευτικά κύµατα.  

Οι παράνοµοι οικονοµικοί µετανάστες αυξήθηκαν σηµαντικά, ενώ 

σηµαντικά αυξήθηκαν και οι πρόσφυγες που ζήτησαν πολιτικό άσυλο, 

ιδιαίτερα από Ασιατικές χώρες. Αυτά τα µεταναστευτικά κύµατα δηµιούργησαν 

πιέσεις σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. Ταυτόχρονα ενίσχυσαν 

την πολιτισµική και θρησκευτικά ετερότητα εντός της ΕΕ. Οι πολιτικές και 

κοινωνικές δυνάµεις τα αντιµετώπισαν µε διαφορετικό τρόπο και τα 

αξιολόγησαν ανάλογα µε το ιδεολογικό αξιολογητικό πλαίσιο προσέγγισης 

τους.  

Οι πλέον συντηρητικές δυνάµεις αντιµετώπισαν τους µετανάστες ως µία 

εν δυνάµει απειλή για την κοινωνική συνοχή και ευµάρεια τους. Παράλληλα η 

αποδοχή του «νέου», του διαφορετικού αποτέλεσε για κάποιους πρόκληση 

για την ίδια τη βιωσιµότητα του έθνους-κράτους1. Οι εν λόγω πιέσεις 

ενεργοποίησαν στην ΕΕ θεσµικά και οργανωτικά αντανακλαστικά 

προκειµένου να υλοποιηθεί µια κοινή πολιτική ασύλου που θα επέτρεπε στην 

Ένωση να λειτουργήσει συντεταγµένα µε βάση τον κανονιστικό της ρόλο στο 

διεθνές γίγνεσθαι και σύµφωνα µε την ουµανιστική παράδοση της γηραιάς 

ηπείρου. 

Οι χώρες του Νότου13 δέχονται συγκριτικά περισσότερες 

µεταναστευτικές πιέσεις λόγω της γεωγραφικής χωροταξίας τους και της 

εγγύτητας τους µε ζώνες αστάθειας και πολέµου σε Ασία και Αφρική. Αυτό 

απαιτεί αποτελεσµατικά µέτρα, µέσα και µηχανισµούς ελέγχου ενός 

                                                 
13 Για την περίπτωση της Ιταλίας βλ. «Ιταλία: Πιέσεις για αλλαγή στη 
µεταναστευτική πολιτική της ΕΕ», http://www.902.gr/eidisi/diethni/43533/italia-
pieseis-gia-allagi-sti-metanasteytiki-politiki-tis-ee  
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διευρυµένου γεωγραφικού χώρου που δέχεται διαφορετικές ποσοτικές 

εισροές µεταναστών.  

 

Όπως υπογραµµίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 

«Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ πρέπει να είναι 

αποτελεσµατικός και να επιτρέπει τη διατήρηση υψηλού επιπέδου 

ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τη διέλευση των 

προσώπων που δικαιούνται να εισέλθουν στην ΕΕ.  

Η Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει τους υπάρχοντες κοινούς 

κανόνες. Συγκεκριµένα, εξετάζει το ενδεχόµενο δηµιουργίας ενός 

ευρωπαϊκού συστήµατος συνοριοφυλάκων.  

Επίσης, επιµένει στη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των 

εθνικών αρχών και της ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών 

σε περίπτωση που προκύπτει γεγονός στα εξωτερικά σύνορα, 

ιδίως χάρη στο σύστηµα EUROSUR. Οι επιχειρησιακές ικανότητες 

του Frontex πρέπει επίσης να ενισχυθούν. 

Η αξιολόγηση της εφαρµογής των κανόνων Σένγκεν από τα κράτη 

µέλη πρέπει να διεξάγεται σε επίπεδο ΕΕ, µε τη συµµετοχή 

εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών και του Frontex, µε 

επικεφαλής την Επιτροπή.  

Επίσης, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόµενο θέσπισης ενός 

µηχανισµού που επιτρέπει να αποφασιστεί, σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο, η έκτακτη επανεισαγωγή εσωτερικών συνοριακών 

ελέγχων. 

Για την πρόληψη της παράνοµης µετανάστευσης, η Επιτροπή 

επιµένει στην ανάγκη µιας ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφής 

(αποστολής στις χώρες τους παράνοµων µεταναστών που δεν 

χρήζουν διεθνούς προστασίας) που να είναι ισορροπηµένη και 

αποτελεσµατική.  

Επιµένει όλα τα κράτη µέλη να µεταφέρουν στο εθνικό τους 

δίκαιο την οδηγία για την επιστροφή σχετικά µε τους κοινούς 

κανόνες και τις κοινές διαδικασίες στα κράτη µέλη όσον αφορά την 

επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων µεταναστών, καθώς και 

την οδηγία που επιβάλλει κυρώσεις ενάντια στην εργασία των 

παράνοµα διαµενόντων.  

Τέλος, αναγνωρίζει την αποτελεσµατικότητα των συµφωνιών 

επανεισδοχής µε τρίτες χώρες, αλλά εκτιµά ότι αυτές πρέπει να 

αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο των συνολικών σχέσεων της ΕΕ µε 

τις ενδιαφερόµενες χώρες και να συνοδεύονται µε κίνητρα που 

βοηθούν τις χώρες να τις υλοποιούν». 

Όσον αφορά τις συνθήκες µετακίνησης και διαβίωσης εντός του χώρου 

Σένγκεν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ένα οργανωτικό και διαχειριστικό 

πλαίσιο και επισηµαίνει:  

“Η Επιτροπή στηρίζει µια καλύτερα οργανωµένη κινητικότητα που 

βασίζεται στη συνεργασία (µεταξύ των ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
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Frontex και Ευρωπόλ, και µεταξύ των εθνικών τελωνειακών και 

αστυνοµικών αρχών) καθώς και στις νέες τεχνολογίες.  

Ένα ευρωπαϊκό σύστηµα εισόδου/εξόδου θα επιτρέπει, κυρίως, να 

είναι προσβάσιµα για τις αρχές τα δεδοµένα διέλευσης των 

συνόρων εκ µέρους υπηκόων τρίτων χωρών.  

Ένα πρόγραµµα καταχώρησης ταξιδιωτών θα επιτρέπει, µε τη 

σειρά του, να αυτοµατοποιηθεί ο συνοριακός έλεγχος για τα άτοµα 

που ταξιδεύουν συχνά. 

Η πολιτική θεωρήσεων είναι ένα ακόµα σηµαντικό µέσο όσον 

αφορά την κινητικότητα. Προκειµένου να αποφευχθούν 

καταχρήσεις του καθεστώτος ελευθέρωσης των θεωρήσεων, η 

Επιτροπή προτείνει την εισαγωγή ρήτρας διασφάλισης που θα 

επιτρέπει την προσωρινή επανεισαγωγή της υποχρέωσης 

θεώρησης για τους πολίτες τρίτης χώρας που επωφελούνται του 

εν λόγω καθεστώτος. 

Συγχρόνως, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι µετανάστες 

αποτελούν ανθρώπινο δυναµικό απαραίτητο για την ΕΕ, ως λύση 

για την έλλειψη εργαζοµένων σε ορισµένους τοµείς, αλλά και ως 

ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλό επίπεδο ειδίκευσης. Εποµένως, 

είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε τα προσόντα τους και να 

καταστήσουµε πιο εύκολες τις διοικητικές διαδικασίες.  

Η Επιτροπή ελπίζει να σηµειωθεί πρόοδος στο εγχείρηµα 

της ενιαίας άδειας που επιτρέπει στους αλλοδαπούς να διαµένουν 
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και να εργάζονται σε ένα κράτος µέλος, και καλεί τις χώρες της ΕΕ 

να µεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για 

την ευρωπαϊκή µπλε κάρτα που διευκολύνει την πρόσληψη 

προσώπων µε υψηλό επίπεδο ειδίκευσης.  

Επίσης, παρουσίασε προτάσεις σχετικά µε τους εποχιακούς 

εργάτες και τα ενδοεπιχειρησιακά µετατιθέµενα άτοµα. 

Προκειµένου να παρέχονται σαφείς και πρακτικές πληροφορίες 

στους µετανάστες, η Επιτροπή θέτει φέτος σε λειτουργία τη 

δικτυακή πύλη της ΕΕ για τη µετανάστευση. 

Τέλος, η ένταξη των µεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία πρέπει 

να πραγµατοποιείται τηρώντας την ισορροπία µεταξύ των 

δικαιωµάτων των µεταναστών και των νόµων και του πολιτισµού 

των χωρών υποδοχής. Απαιτεί προσπάθεια τόσο από την πλευρά 

των µεταναστών όσο και από την πλευρά των χωρών υποδοχής.  

Η επιτυχηµένη ένταξη είναι σηµαντική για τη µέγιστη αξιοποίηση 

των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών πλεονεκτηµάτων 

υπέρ των προσώπων αλλά και των κοινωνιών.  

Η Επιτροπή παρουσίασε τον Ιούλιο του 2011 την Eυρωπαϊκή 

Ατζέντα για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών”. 
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Μελέτες που αφορούν  την πολιτειακή οργάνωση14 και επίπεδο 

δηµοκρατίας καταδεικνύουν τη σχέση ανάµεσα στον τρόπο κρατικής 

οργάνωσης και παροχής δικαιοσύνης και στην αντιµετώπιση των 

µεταναστών15. Τα ευρήµατα ωστόσο θα πρέπει να αναλυθούν µε βάση τη 

διαφορετική αντιµετώπιση των µεταναστών στις πύλες εισόδου της ΕΕ16. Οι 

αντιλήψεις αυτές είναι άρρηκτα  συνδεδεµένες µε τις ικανότητες και διαθέσιµα 

µέσα των κρατών µελών καθώς και οικονοµικο-κοινωνικά κριτήρια που 

προσδιορίζουν αποφασιστικά την ικανότητα ενσωµάτωσης µεταναστών και 

δηµιουργικής ανα-σύνθεσης των επι µέρους κοινωνιών.  

Ειδικότερα στις περιπτώσεις παροχής ασύλου η ΕΕ δηµιουργεί σταδιακά 

ένα πλαίσιο κοινής αντιµετώπισης του σε ένα ιδιαίτερα ετερογενές δικαιακά 

και αξιακά περιβάλλον17. Ωστόσο αυτό δεν λαµβάνει υπόψη του τις 

ασύµµετρες πιέσεις που δέχονται τα κράτη µέλη λόγω της γεωγραφικής 

εγγύτητας τους µε τις εισόδους / πύλες παράνοµων µεταναστών (αλλά και 

προσφύγων) στην ΕΕ.  

Το τυπικό πλαίσιο οργάνωσης της ΕΕ δεν ικανοποιεί και δεν καλύπτει τις 

ιδιαιτερότητες των κρατών µελών που αποτελούν τις γεωγραφικές πύλες 

εισόδου µεταναστών στην Ευρώπη, οπότε τα κίνητρα αποδοχής µία κοινής 

                                                 
14 Για την περίπτωση Ελλάδας και Ιταλίας βλ. Triandafyllidou & Dimitri-
adi, Migration Management at the Outposts of the European Union: The Case 
of Italy’s and Greece’s Borders, Griffith Law Review [22: 3], 2013. 
15 Βλ. «Μεταναστευτική πολιτική και δηµόσια διοίκηση, µια ανθρωπο-
δικαιωµατική προσέγγιση κοινωνικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας 
πολιτών». Συµπεράσµατα Έρευνας Πεδίου, ΕΚΚΕ, 
http://www.ekke.gr/publications/wp/wp17.pdf  
16 Για µία συνολική εικόνα βλ. Λουκία Μ. Μουσούρου,  Μετανάστευση και 
µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Gutenberg - Γιώργος 
& Κώστας ∆αρδανός, Αθήνα, 1991. 
17 Βλ. «BBC: Η µεταναστευτική πολιτική και το άσυλο στην Ευρώπη, Εξι 
ερωτήσεις-απαντήσεις για το τι ισχύει σήµερα», ΤΟ ΒΗΜΑ, 21/10/2013, 
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=535873  
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µεταναστευτικής πολιτικής είναι διαφορετικά και προσδιορίζονται 

αποφασιστικά από την ένταση του µεταναστευτικού φαινοµένου και τις 

εισροές στα κράτη µέλη. 

 

Αραβική Άνοιξη και µετανάστευση την ΕΕ 

 

Η Αραβική Άνοιξη18 αποτέλεσε µία κοσµογονία εσωτερικών µεταβολών στον 

Αραβικό Κόσµο, αφού εκθεµελίωσε τις παλαιές δοµές οργάνωσης και πλαίσιο 

εσωτερικών συσχετισµών ισχύος σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ως 

αποτέλεσµα, δηµιούργησε µία νέα µη προβλέψιµη εσωτερική δυναµική η 

οποία επηρέασε σηµαντικά το αίσθηµα ασφάλειας στην ΕΕ.    

Το φαινόµενο της Αραβικής Άνοιξης δηµιούργησε νέες πιέσεις σε 

επίπεδο µετανάστευσης19 στην ΕΕ, γεγονός που ανάγκασε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να λάβει µέτρα. Όπως επισηµάνθηκε,  

 

«λόγω των αραβικών επαναστάσεων της άνοιξης του 2011, 

προέκυψε σηµαντική εισροή µεταναστών προερχόµενων από τη 

νότια Μεσόγειο, οι οποίοι εισήλθαν παράνοµα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ), προσεγγίζοντας τις ακτές της Ιταλίας και της Μάλτας.  

 

Η ΕΕ έλαβε µέτρα έκτακτης ανάγκης, προκειµένου να 

αντιµετωπίσει αυτήν την κατάσταση. Ωστόσο, τα γεγονότα αυτά 

                                                 
18 Για µία ενδιαφέρουσα αξιολόγηση βλ. «Αραβική Άνοιξη Εξέγερση ή 
επανάσταση;, Ελευθεροτυπία, 13/7/2013 
19 Βλ. George Voskopoulos, «The Arab World in a transition process through 
the Arab Spring phenomenon» στο Οι Εξεγέρσεις στον Αραβο-
Μουσουλµανικό Κόσµο: Ζητήµατα ειρήνης και σταθερότητας στη Μεσόγειο, 
Εκδόσεις Λειµών, Αθήνα, 2013. 
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έδειξαν τα όρια των µέσων που διαθέτει η ΕΕ όσον αφορά τη 

µετανάστευση, καθώς και την ανάγκη για µεγαλύτερη αλληλεγγύη 

µεταξύ των κρατών µελών σε αυτόν τον τοµέα.  

 

Εποµένως, η Επιτροπή παρουσιάζει πρωτοβουλίες που 

στοχεύουν στη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής 

µεταναστευτικής πολιτικής, πιο κατάλληλης για την αντιµετώπιση 

των προκλήσεων της µετανάστευσης. Αυτή η πολιτική οφείλει να 

σέβεται την ευρωπαϊκή παράδοση του ασύλου και της 

προστασίας, εµποδίζοντας παράλληλα την παράνοµη διέλευση 

των συνόρων».20 

 

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η ΕΕ21 µε τις πρωτοβουλίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστίασε τις δράσεις της στη χάραξη κοινών δράσεων 

και πολιτικών. Τα σηµεία που επισηµαίνει η Επιτροπή είναι η ανάγκη 

συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών, τα περιορισµένα µέσα που διαθέτει 

και η επίδειξη αλληλεγγύης. 

                                                 
20 Βλ. το πλήρες κείµενο στο 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movem
ent_of_persons_asylum_immigration/jl0059_el.htm 
21 Όπως επισηµάνθηκε «το 2012 υποβλήθηκαν 335.365 αίτησης ασύλου στην 
Ε.Ε., µε την Οµοσπονδιακή Γερµανία να είναι πρώτη στη σχετική λίστα και να 
χειρίζεται το 25% εξ' αυτών. Σχεδόν το 75% των αιτήσεων έλαβαν πρωτόδικα 
αρνητική απάντηση. Από το 25% που έλαβαν θετική απάντηση, πάνω από τις 
µισές (52%) αναγνωρίστηκε ότι αφορούν σε «καθεστώς πρόσφυγα» που 
ισχύει για όσους διώκονται ή υφίστανται κατατρεγµό. Οι υπόλοιπες (48%) 
αφορούν σε καθεστώς «επικουρικής προστασίας», δηλαδή οι αιτούντες δεν 
υποχρεούνται να επιστρέψουν στη πατρίδα τους, επειδή κάτι τέτοιο θα έβαζε 
σε κίνδυνο τη ζωή τους». Βλ. Βλ. «BBC: Η µεταναστευτική πολιτική και το 
άσυλο στην Ευρώπη, Εξι ερωτήσεις-απαντήσεις για το τι ισχύει σήµερα», ΤΟ 
ΒΗΜΑ, ο., π. 
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Μετά την εµφάνιση του φαινοµένου της Αραβικής Άνοιξης22 σε Τυνησία 

και Αίγυπτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεδίωξε τη διαµόρφωση ενός ολιστικού 

σχεδίου αντιµετώπισης του µεταναστευτικού φαινοµένου. Τα σχέδια αυτά 

εξωτερικεύτηκαν µε το ‘Partnership for Democracy and Shared Prosperity, an 

“incentive-based approach” και στόχευαν να αντιµετωπίσουν τη µετανάστευση 

στην πηγή της.  

Στα πλαίσια αυτού του σχεδιασµού προβλέφθηκε η παροχή οικονοµικής 

βοήθειας στις χώρες αυτές και η δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές. 

Επισηµάνθηκε µάλιστα ότι αυτά θα έπρεπε να συγκεκριµενοποιηθούν και 

εφαρµοστούν άµεσα23. Η ΕΕ προσέφερε 17 δις ευρώ στην Τυνησία µε στόχο 

« την άµεση και βραχυπρόθεσµη αντιµετώπιση της στήριξης της διαδικασίας 

µετάβασης στη δηµοκρατία και την παροχή βοήθειας στους πληθυσµούς που 

διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας στο εσωτερικό αυτών των κρατών». 

Επιπρόσθετα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 30 δις ευρώ µε απώτερο 

σκοπό να “αντιµετωπιστούν οι πλέον άµεσες ανθρωπιστικές ανάγκες στη 

Λιβύη καθώς και οι ανάγκες των προσφύγων στα σύνορα της Τυνησίας και 

Αιγύπτου». 

 

                                                 
22 Για µία συνολική ανάλυση του φαινοµένου της Αραβικής Άνοιξης βλ. James 
L. Gelvin, The Arab Uprisings: What Everyone Needs to Know, Oxford Uni-
versity Press, 2012. 
23 Βλ. Joint Communication to the European Council, the European Parlia-
ment, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, a Partnership for Democracy and Shared Prosper-
ity with the Southern Mediterranean, 
http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf 
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Η χάραξη µίας Κοινής Μεταναστευτική Πολιτικής στο χώρο της ΕΕ είναι 

επιτακτική24, ωστόσο αυτό προϋποθέτει κοινές δεσµεύσεις από όλα τα κράτη 

µέλη ανεξαρτήτως των πιέσεων από τις εισροές που δέχονται. Είχε 

προβλεφθεί ότι 

 

«η θέσπιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το 2012. Το εν λόγω σύστηµα 

στοχεύει στη µείωση των διαφορών µεταξύ των χωρών της ΕΕ 

όσον αφορά τα αποτελέσµατα των αιτήσεων ασύλου, και στη 

διασφάλιση ενός κοινού συνόλου δικαιωµάτων και διαδικασιών 

καθώς και της συµµόρφωσης µε τη σύµβαση της Γενεύης περί 

του καθεστώτος των προσφύγων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο θα ενισχύσει τη συνεργασία στον εν 

λόγω τοµέα. 

 

Η Επιτροπή επιµένει να καταστεί η επανεγκατάσταση των 

προσφύγων (µόνιµη επανεγκατάσταση σε κράτος µέλος ενός 

πρόσφυγα που έχει λάβει προστασία σε τρίτη χώρα) 

αναπόσπαστο τµήµα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου. 

 

 

Στις σχέσεις της ΕΕ µε τρίτες χώρες η Ένωση επισηµαίνει ότι  

 

                                                 
24 Βλ. Σ. Ροµπόλης, Πολιτικές µετανάστευσης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
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«τα ζητήµατα σχετικά µε τη µετανάστευση πρέπει 

να ενσωµατωθούν στις παγκόσµιες εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. 

Πρέπει να βρεθεί καλύτερη ισορροπία µεταξύ της οργάνωσης της 

νόµιµης µετανάστευσης, της καταπολέµησης της παράνοµης 

µετανάστευσης και της µεγιστοποίησης των αµοιβαίων οφελών της 

µετανάστευσης για την ανάπτυξη.  

 

Η ανθρώπινη διάσταση πρέπει να ενισχυθεί χάρη στην υιοθέτηση 

µιας προσέγγισης που επικεντρώνεται στο µετανάστη. 

 

Όσον αφορά τις χώρες της νότιας Μεσογείου, η Ένωση τους 

πρότεινε διαρθρωµένο διάλογο για τη µετανάστευση µε σκοπό να 

θεσπίσει εταιρικές σχέσεις κινητικότητας που αποσκοπούν στη 

διευκόλυνση της πρόσβασης των υπηκόων τους στο έδαφος της 

ΕΕ σε αντάλλαγµα της συνεργασίας τους στη διαχείριση των 

µεταναστευτικών ροών. Επίσης, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει την 

πολιτική γειτνίασής της µε τις εν λόγω χώρες». 

 

 

Η µετανάστευση και το δηµογραφικό πρόβληµα στην ΕΕ 

 

Η ΕΕ δέχεται πιέσεις σε επίπεδο µεταναστευτικών κυµάτων, αφού 

εξακολουθεί να προσφέρει ένα ελκυστικό δικαιικό περιβάλλον και ευκαιρίες 

κοινωνικής ανέλιξης. Ο τρόπος οργάνωσης της κοινωνικής ζωής και οι 

ευκαιρίες απασχόλησης είναι σηµαντικά καλύτερες από αυτές σε άλλες 
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ηπείρους. Ωστόσο δηµογραφικά δεδοµένα καθιστούν αµφίβολη τη 

βιωσιµότητα των εθνικών ασφαλιστικών συστηµάτων, οπότε η ορθολογική 

διαχείριση µεταναστευτικών κυµάτων θα µπορούσε να αποτελέσει ένα µέσο 

επίλυσης τους.   

Η έλευση µεταναστών δεν αποτελεί ένα απλό οργανωτικό πρόβληµα 

για τα κράτη µέλη της ΕΕ. ∆ηµιουργεί ασύµµετρες πιέσεις στους εθνικούς 

κοινωνικούς ιστούς. Αυτές οι κοινωνικές διεργασίες δηµιουργούν εσωτερικά 

πολιτικά προβλήµατα και γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης από τους πλέον 

συντηρητικούς κύκλους του πολιτικού φάσµατος, ιδιαίτερα σε συνθήκες 

γενικευµένης δηµοσιονοµικής κρίσης, όταν ενισχύεται ο εθνικισµός. 

Ένα άλλο πρόβληµα που συνδέεται µε το µεταναστευτικό φαινόµενο 

είναι αυτό της υπογεννητικότητας και της αύξησης του προσδόκιµου 

επιβίωσης. Οι συνθήκες καθιστούν αργά αλλά σταθερά την Ευρώπη µια επί 

της ουσίας γηραιά ήπειρο µε έναν γερασµένο πληθυσµό. Τη στιγµή που 

µειώνεται ο πληθυσµός της ΕΕ αυξάνεται παράλληλα το προσδόκιµο ζωής. 

Αυτά τα δύο δεδοµένα αναλυµένα µέσα από µια συγκριτική και συνδυαστική 

πολιτική καταδεικνύουν ότι το δηµογραφικό πρόβληµα της ΕΕ συνδέεται µε 

οικονοµκά δεδοµένα καθώς και το ζήτηµα της βιωσιµότητας των εθνικών 

ασφαλιστικών συστηµάτων των χωρών της ΕΕ. 
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Πηγή: thesecretrealtruth.blogspot.com 
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Μετανάστευση και ασφάλεια της ΕΕ 

 

 

Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν µε έµφαση την αντικειµενική 

ανάγκη νέων εργατικών εισροών στην Ένωση. Ωστόσο η επιλογή αυτή 

περιπλέκεται µε την δυναµική εµφάνιση του φαινοµένου της τροµοκρατίας και 

την ανάγκη της ΕΕ να θωρακιστεί έναντι ακραίων Ισλαµιστών. Ουσιαστικά το 

µεταναστευτικό φαινόµενο συνδέεται µε ζητήµατα που αφορούν την 

εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ και την επιτακτική ανάγκη θωράκισης της έναντι 

της τροµοκρατίας.  

Πολιτικά η τροµοκρατία εξελίσσεται σε ένα ισχυρό πολιτικό όπλο των 

ακροδεξιών κοµµάτων προκειµένου να οικοδοµήσουν µία «κλειστή» Ευρώπη 

(Europe fortress), ένα ελεγχόµενο, κλειστό περιβάλλον στο οποίο οι µη 

Χριστιανικοί πληθυσµοί δεν θα έχουν δυνατότητα µετακίνησης. Πέραν της 

ιδεολογικής πτυχής του ζητήµατος, η αντικειµενική ανάγκη θωράκισης της 

ευρωπαϊκής ασφάλειας δηµιουργεί εύλογα αιτήµατα λήψης µέτρων πολλά 

από τα οποία είναι απαραίτητα.  

Η ικανότητα των εθνικών πολιτικών ελίτ να προσφέρουν ένα πλαίσιο 

δράσεων που να εξισορροπεί ανάγκες και αξιακά απαιτούµενα θα κρίνει σε 

µεγάλο βαθµό τον χαρακτήρα της ΕΕ, αν θα δηµιουργηθεί δηλαδή µία 

«Ευρώπη φρούριο» ή µία ανοικτή πολύ-πολιτισµική Ευρώπη. Η τελευταία 

επιλογή θα προσφέρει το βέλτιστο περιβάλλον για ένα δια-θρησκευτικό, δια-

πολιτισµικό διάλογο που θα δηµιουργήσει συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης 

λαών, κοινοτήτων και θρησκειών σε ένα κατακερµατισµένο διεθνές 

περιβάλλον. 
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Μετανάστευση και οικονοµικά δεδοµένα  

 

∆ύο από τα σηµαντικά προβλήµατα που καλείται να επιλύσει η ΕΕ 

σήµερα είναι αυτά της γήρανσης του πληθυσµού της και της αντιµετώπισης 

των µεταναστευτικών ρευµάτων. Η επίλυση τους αποτελεί προϋπόθεση 

διατήρησης της θέσης της ΕΕ ως µίας παγκόσµιας οικονοµικής δύναµης στο 

διεθνές σύστηµα25. Το δηµογραφικό ζήτηµα ασκεί πιέσεις στα εθνικά 

ασφαλιστικά συστήµατα και τη βιωσιµότητα τους, αφού η γήρανση του 

πληθυσµού στην ΕΕ.  Η πληθυσµιακή γήρανση έχει επιπτώσεις σε επίπεδο 

γεωπολιτικής, άσκησης εξωτερικής πολιτικής και εµφανώς ή υποδόρια 

επηρεάζει παραµέτρους που αφορούν ζητήµατα περιφερειακής ασφάλειας. 

Στις αρχές του 2000 ο ΟΗΕ µε έκθεση του που αφορούσε την 

οικονοµική ισχύ της ΕΕ προχώρησε στην κατάθεση συγκεκριµένων 

εναλλακτικών προτάσεων µε στόχο την αντιµετώπιση του σύνθετου 

προβλήµατος.  

Το πρώτο σκέλος µέτρων αφορούσε την αύξηση κατά δέκα χρόνια των 

ορίων συνταξιοδότησης. Το µέτρο αυτό εκτιµήθηκε ότι θα προκαλέσει 

αντιδράσεις σε επίπεδο εκλογικών σωµάτων και θα επιφέρει σηµαντικό 

πολιτικό κόστος σε επίπεδο εθνικών πολιτικών συστηµάτων που δεν θα 

µπορούσαν να αποσβέσουν τις κοινωνικές αντιδράσεις. 

Το δεύτερο σκέλος αφορούσε τη διεύρυνση της εργατικής βάσης µε την 

αύξηση του αριθµού των µεταναστών, µία επιλογή που θα δηµιουργούσε 

παράπλευρα οφέλη σε δύο πεδία, αυτό της ανανέωσης του εργατικού 

                                                 
25 Βλ. Γ. Στάµκος, «Ευρώπη και µετανάστες», 11/11/2005 
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δυναµικού και αντιµετώπισης του δηµογραφικού προβλήµατος της ΕΕ αλλά 

και αυτό της βιωσιµότητας των εθνικών ασφαλιστικών συστηµάτων. 

Η ΕΕ ως µία ανεπτυγµένη βιοµηχανικά κοινωνία βρίσκεται σε διαρκή 

δηµογραφική πτώση, γεγονός το οποίο προκαλεί πολλαπλές παρενέργειες σε 

κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο26. Υπό µία έννοια η αποδοχή µεταναστών 

θα µπορούσε ονοµαστικά να αποτελέσει ένα µέσο αντιµετώπισης της 

δηµογραφικής υστέρησης της Ευρώπης και ενίσχυσης των εθνικών 

συνταξιοδοτικών συστηµάτων τα οποία αντιµετωπίζουν ένα υπαρκτό 

πρόβληµα βιωσιµότητας.  

Ωστόσο σε επίπεδο Ευρωπαίων πολιτών η έλευση µεταναστών 

συνδυάστηκε µε την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους στην ΕΕ27, οπότε οι 

µετανάστες συχνά χρησιµοποιούνται ως αποδιοποµπαίοι τράγοι µίας 

διαδικασίας κοινωνικής απορύθµισης που πλήττει καίρια την  κοινωνική 

συνοχή και αλληλεγγύη σε εθνικό και παν-ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

 

Κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις του µεταναστευτικού φαινοµένου 

 

Η καταγραφή ιστορικών γεγονότων καταδεικνύει ότι το µεταναστευτικό 

φαινόµενο αποτελεί διαχρονικά ένα πολιτικό-κοινωνικό και οικονοµικό ζήτηµα. 

                                                 
26 Η οικονοµική κρίση στην Ευρώπη έχει επηρεάσει την ποιότητα της 
δηµοκρατίας αν και έχει δηµιουργήσει πιέσεις που ευνοούν την κινητικότητα 
των εργαζοµένων. Βλ. Σχετικά Maroufof, M. and Triandafyllidou, A., ‘EU citi-
zenship and intra EU mobility: a virtuous circle even in times of crisis’ in Bruno 
de Witte, Adrienne Héritier and Alexander H. Trechsel (eds.) The Euro Crisis 
and the State of European Democracy, European University Institute, Flor-
ence, 2013. 
27 Για µία ολοκληρωµένη παρουσίαση βλ. Σ. Περράκης, Άσυλο, πρόσφυγες, 
µετανάστες, εκδόσεις Σάκουλας, Αθήνα, 2002. 
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Στην ΕΕ βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα προτεραιοτήτων των πολιτικών ελίτ, 

αφού δεν αφορά µόνο την ίδια την ΕΕ αλλά και τις σχέσεις εθνικών πολιτικών 

ελίτ και ευρωπαϊκών λαών. Η πολιτισµική και θρησκευτική ετερότητα των 

µεταναστών σε συνδυασµό µε την απειλή της τροµοκρατίας αποτελεί ένα 

σηµαντικό εµπόδιο αποδοχής τους στις χώρες προορισµού.    

Αν και τα κράτη µέλη της ΕΕ αποτελούν χώρες του Πρώτου Κόσµου 

αντιµετωπίζουν έντονες πολυεπίπεδες πιέσεις σε επίπεδο διαχειριστικών 

αναγκών που οδηγούν σε διαρθρωτικές αλλαγές µε σηµαντικές κοινωνικές 

συνέπειες και παρενέργειες. Η ΕΕ µεταλλάσσεται µε τρόπο που πλήττει τη 

δηµοκρατία και το κράτος δικαίου, επιλογές που επηρεάζουν την αξιολόγηση 

των πολιτών έναντι της διαφορετικότητας, της ανοχής σε νέα πρότυπα αξιών, 

θρησκείας3, δια-προσωπικών σχέσεων σε ένα µεταβαλλόµενο κοινωνικό και 

πολιτικό δι-ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

Η αντίληψη που θέλει τον µετανάστη στην Ευρώπη να αποτελεί απλά 

ένα «εργαλείο» φαίνεται να έχει ξεπεραστεί εννοιολογικά, τουλάχιστον από το 

πλέον κοινωνικοποιηµένο τµήµα των Ευρωπαϊκών λαών. Στον αντίποδα η 

ρατσιστική, ξενοφοβική προσέγγιση λειτουργεί αφαιρετικά και υποβαθµίζει την 

ανθρώπινη διάσταση του αλλά και την καταστατική υποχρέωση της ΕΕ να 

καλύψει θεµελιώδεις ανάγκες των µεταναστών και προσφύγων µε βάση τις 

αξίες που η ίδια πρεσβεύει.  

Αυτές τις προτεραιότητες έχει θέσει η ΕΕ στα πλαίσια ενός ενιαίου 

µοντέλου διακυβέρνησης παρά τις αντιδράσεις ακροδεξιών πολιτικών 

σχηµατισµών σε ολόκληρη την ΕΕ. Μακροστρατηγικός στόχος αποτελεί η 

ουσιαστική ένταξη τους και η αναγνώριση πολιτικών δικαιωµάτων, ισονοµίας 

και εξασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το δυσκολότερο εγχείρηµα 
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µε βάση τις αντιδράσεις συγκεκριµένης ιδεολογίας πολιτικών φορέων αφορά 

την αναγνώριση πολιτικών δικαιωµάτων. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό το σηµείο 

διαδραµατίζει και η συνταγµατική παράδοση των εθνικών συνταγµατικών 

δοµών αλλά και ο τρόπος που αυτές ρυθµίζονται από την παρεµβολή του 

ευρωπαϊκού δικαίου.  

Κάθε κράτος µέλος προσεγγίζει µε διαφορετικό τρόπο ζητήµατα 

υπηκοότητας, προσφύγων και µεταναστών. Συχνά η ένταση µε την οποία 

αντιµετωπίζει µεταναστευτικές ροές ένα κράτος-µέλος προσδιορίζει και τη 

θεσµική και οργανωτική αντίδραση του στο ζήτηµα. Αυτό προκύπτει από τις 

διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες των κρατών-µελών. Το ίδιο ισχύει και 

στην περίπτωση χορήγησης ασύλου όπου καταγράφονται προβλήµατα 

πιστοποίησης.  

Η Ελλάδα διαθέτει, τουλάχιστον ονοµαστικά, µία ανεπτυγµένη 

νοµοθεσία σε επίπεδο χορήγησης ασύλου28. Ωστόσο η χορήγηση ασύλου 

είναι µάλλον σπάνιο γεγονός για τα ελληνικά δεδοµένα29. Προβλήµατα 

προκύπτουν συχνά από τη µη ή ασαφή διάκριση ανάµεσα σε µετανάστες και 

πρόσφυγες, δύο ιδιότητες που παραπέµπουν σε διαφορετικά δικαιώµατα και 

µεταχείριση.  

 

 

Γυναίκες και µετανάστευση 

 

                                                 
28 Αυτό σύµφωνα µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ. Βλ. Σ. Γ. Ροµπόλης, 
Πολιτικές µετανάστευσης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο., π.  
29 Για σηµαντικά στατιστικά στοιχεία για τα έτη 1980 – 2001 βλ. Σ. Γ. 
Ροµπόλης,  Πολιτικές µετανάστευσης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ibid. 
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Η µετανάστευση γυναικών αποτελεί σηµαντική παράµετρο του 

µεταναστευτικού φαινοµένου30. Τα διαθέσιµα στοιχεία δεν είναι επαρκή 

ωστόσο3 εκτιµάται ότι οι γυναίκες αποτελούν το 50% του συνόλου της 

µεταναστευτικής ροής και αποτελούν τους πλέον αδύναµους κρίκους των 

µεταναστών.  

Εµπειρικές αναλύσεις καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες µετανάστες δεν 

αντιµετωπίζονται ισότιµα στις χώρες προορισµού και βρίσκονται αντιµέτωπες 

µε ένα εχθρικό κοινωνικά περιβάλλον31. Ιδιαίτερα προβλήµατα 

αντιµετωπίζουν οι γυναίκες που µεταναστεύουν µόνες εκτός ενός 

οικογενειακού πλαισίου32. Οι γυναίκες αυτές περνούν ένα πολιτισµικό σοκ και 

επιπλέον δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες κοινωνικής ανέλιξης. Η τύχη τους 

εξαρτάται περισσότερο από συγκυριακούς παράγοντες παρά από τη 

συντονισµένη δράση θεσµών, κυβερνήσεων ή ΜΚΟ, χωρίς να υποτιµάται ο 

ρόλος των τελευταίων. Ο ρόλος των ΜΙΚΟ είναι ιδιαίτερα σηµαντικός ειδικά 

στις περιπτώσεις γυναικών µεταναστών που πέφτουν θύµατα σεξουαλικής 

κακοποίησης ή / και εκµετάλλευσης, ειδικά στην περιοχή των Βαλκανίων.  

 

Ελλάδα και µετανάστευση  

 

                                                 
30 Σηµαντικά στοιχεία περιέχονται στο Κατερίνα Βασιλικού, Γυναικεία 
µετανάστευση και ανθρώπινα δικαιώµατα, έκδοση Ακαδηµίας Αθηνών, Αθήνα, 
2007. 
31 Το πρόβληµα επιδεινώνεται και από την αδυναµία διαµόρφωσης ενός 
ουσιαστικού δια-πολιτισµικού διαλόγου. Βλ. Φύλο, µετανάστευση, 
διαπολιτισµικότητα, εκδόσεις Νήσος, 2013. 
32 Βλ. Η.Πετράκου , Ε.Tatlidil, ∆ιαστάσεις της γυναικείας µετανάστευσης στην 
ΕΕ και την Ελλάδα, ο., π.  
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Η Ελλάδα ως το κράτος-µέλος που δέχεται τις µεγαλύτερες πιέσεις από τη 

λαθροµετανάστευση καλείται να λειτουργήσει εντός ενός κοινά αποδεκτού 

ευρωπαϊκού πλαισίου. Αυτό προϋποθέτει µια κοινή συναντίληψη µε τους 

λοιπούς εταίρους και κυρίως την εξεύρεση πόρων και ανθρώπινου δυναµικού. 

Το πλέον σηµαντικό ωστόσο για τη χώρα είναι η ανάγκη να 

ενεργοποιήσει έναν ουσιαστικό δηµόσιο, πανευρωπαϊκό διάλογο για την 

αντιµετώπιση των µεταναστευτικών εισροών33. Αυτό προϋποθέτει και την 

αναζήτηση αιτιάσεων για τα αίτια της. Το ζήτηµα είναι κατ’ εξοχήν πολιτικό 

καθώς προϋποθέτει διαβούλευση σε παγκόσµιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο 

για τον τρόπο λειτουργίας του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος. 

Η γεωγραφική θέση της χώρας αποτελεί καθοριστικό προσδιοριστικό 

παράγοντα του ελληνικού προβλήµατος. Ως χώρα όµορη της Τουρκίας 

αντιµετωπίζει µαζική εισροή λαθροµεταναστών σε ένα υποσύστηµα 

ασφαλείας το οποίο γειτνιάζει µε ιδιαίτερα ασταθείς πολιτικά και οικονοµικά 

περιοχές. Αυτές περιοδικά εξελίσσονται σε ζώνες πολέµου µε αποτέλεσµα να 

εξαναγκάζουν σηµαντικά τµήµατα πληθυσµών στην µετανάστευση. 

Για την Ελλάδα σηµαντικό ζήτηµα και πηγή εισροών αποτελεί η Τουρκία 

η οποία χρησιµοποιεί τις µεταναστευτικές εισροές ως ένα µέσο κοινωνικής 

αποσταθεροποίησης της Ελλάδας. Η Αγκυρα εξακολουθεί να λειτουργεί υπό 

το βάρος ακραίων κεµαλικών αντιλήψεων που εκλαµβάνουν τη 

διαφορετικότητα ως µία εν δυνάµει απειλή. Αυτό υπαγορεύει πολιτικές ανοχής 

στην ανεξέλεγκτη δράση των Τούρκων δουλεµπόρων, µία πολιτική την οποία 

                                                 
33 Η Ελλάδα ως µία χώρα εισόδου µεταναστών στην ΕΕ ζητά επι µακρόν την 
υιοθέτηση µίας κοινής µεταναστευτικής πολιτικής. Βλ. «Σαµαράς: Απαιτείται 
κοινή µεταναστευτική πολιτική στην ΕΕ», 
http://www.sofokleousin.gr/archives/169028.html  
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αδυνατεί να αντιµετωπίσει η ΕΕ, καθιστώντας τις θεµελιώδες προαπαιτούµενο 

της όποιας ευρωπαϊκής προοπτικής τυγχάνει η χώρα.  

Είναι εµφανές ότι η Τουρκία χρησιµοποιεί το µεταναστευτικό φαινόµενο 

ως πολιτικό όπλο κατά της Ελλάδας. Ουσιαστικά «χρησιµοποιεί ένα 

φαινόµενο µε σαφείς κοινωνικές και οικονοµικές διαστάσεις ως µοχλό πίεσης 

κατά της Αθήνας. Υπό αυτό το πρίσµα η χρήση της λαθροµετανάστευσης ως 

πολιτικό όπλο αποτελεί σαφή ένδειξη µίας ξεπερασµένης λογικής που θα 

πρέπει να αντιµετωπιστεί από κοινού µε τους λοιπούς εταίρους»34. Στο 

επίκεντρο αυτής της λογικής βρίσκεται η απόρριψη της πολυπολιτισµικότητας 

και ένας µη εµφανής ρατσισµός που αντιµετωπίζει το «ξένο»35 ως εχθρικό.  

 

Οικονοµική κρίση και µετανάστευση 

 

Οι κλυδωνισµοί σε επίπεδο παγκόσµιας οικονοµίας έχουν 

δηµιουργήσει νέα δεδοµένα σε επίπεδο µεταναστευτικών ροών κυρίως σε 

επίπεδο έντασης της παράνοµης µετανάστευσης από γεωγραφικά σηµεία που 

αποτελούν εστίες ανάφλεξης. Παράλληλα η δραµατική διεύρυνση των 

ανισοτήτων σε παγκόσµιο επίπεδο δηµιουργεί πιέσεις και θέτει ζητήµατα 

επιβίωσης στην περιφέρεια της ΕΕ καθώς αυτή αποτελεί πύλη εισόδου 

µεταναστών στην Ευρώπη. 

                                                 
34 Βλ. Γιώργος Βοσκόπουλος, «Το µεταναστευτικό φαινόµενο πρόκληση για 
την ΕΕ και την Ελλάδα», ο., π.  
35 Βλ. σχετικά Γιάννης Κτιστάκις, Μετανάστες, ρατσισµός, ξενοφοβία, εκδόσεις 
Σάκκουλας, Αθήνα.  



 37 

 

www.edujob.gr 

 



 38 

Η κριτική που ασκείται διαχρονικά στην Ελλάδα δεν λαµβάνει υπόψη 

της συγκεκριµένα δεδοµένα που αφορούν τη γεωγραφική θέση της χώρας και 

την αντικειµενική δυνατότητα της να αντιµετωπίσει το µεταναστευτικό 

φαινόµενο χωρίς την υιοθέτηση ενός ουσιαστικού κοινού µεταναστευτικού 

πλαισίου. Η αρωγή της Ένωσης είναι αποσπασµατική και ανεπαρκής, αφού η 

µεταναστευτικές ροές εντείνονται µε τρόπο που καθιστούν αδύνατη τη 

διαχείριση τους µε κανόνες ανθρωπισµού και αξιοπρέπειας. Η δηµοσιονοµική 

κρίση στερεί τη χώρα από πολύτιµους πόρους ενώ η ΕΕ δεν έχει προσφέρει 

τα απαιτούµενα. 
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Η παραπάνω µέτρηση αναδεικνύει µε έµφαση την υφή του πολύπλευρου 

προβλήµατος των µεταναστευτικών εισροών στην Ελλάδα και τον τρόπο µε 

τον οποίο οι Έλληνες αντιµετωπίζουν την έλευση µεταναστών που δεν 

διαθέτουν τα απαιτούµενα νόµιµα έγγραφα µετακίνησης τους.  

Η αντίληψη ότι ο αριθµός των µεταναστών στη χώρα έχει ξεπεράσει τα 

όρια αντοχής της κοινωνίας ουσιαστικά αποτελεί όπλο στη φαρέτρα 

ακροδεξιών πολιτικών σχηµατισµών και δηµιουργεί πολιτική αντιπαράθεση. 

Ωστόσο είναι σαφές ότι οι δυνατότητες απορρόφησης τους είναι 

περιορισµένες λαµβάνοντας υπόψη τις παρενέργειες της δηµοσιονοµικής 

κρίσης και την µείωση του ΑΕΠ της χώρας κατά 25%. 
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ΠΗΓΗ-mygreekblogspot.blogspot.com 
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Η επιδείνωση της οικονοµικής κρίσης και η δραµατική αύξηση της 

ανεργίας στα κράτη µέλη της ΕΕ οδήγησε τους πολίτες στη διαµόρφωση 

παραµορφωτικών αντιλήψεων για τη µετανάστευση οδηγώντας τους έστω και 

ασυνείδητα στα όρια του ρατσισµού. Οι µετανάστες αντιµετωπίστηκαν εχθρικά 

µε τρόπο µάλιστα που εκθέτει το δυτικό πολιτισµό. Η βίαιη αποµάκρυνση τους 

υιοθετείται σε πολλές χώρες της ΕΕ όπως συνέβη στην περίπτωση του 

Ηνωµένου Βασιλείου και της Ισπανίας36. 

Αντίθετα ορισµένα κράτη-µέλη της ΕΕ δίνουν κίνητρα και προσφέρουν 

αρωγή σε όσους επιθυµούν να επαναπατριστούν7. Ωστόσο η τροµοκρατία 

έχει δηµιουργήσει µία εξαιρετικά αρνητική εικόνα των µεταναστών µε 

αποτέλεσµα συχνά να ταυτίζονται µε τους ακραίους κύκλους των ισλαµιστών.  

Το κλίµα ανασφάλειας στην ΕΕ προκαλεί ένα µαζικό και διευρυµένο κύµα 

ξενοφοβίας σε ευρωπαϊκές χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία, η 

Γαλλία, το Βέλγιο και οι Βαλκανικές χώρες µέλη της ΕΕ.  

Είναι σαφές ότι για όσο καιρό το πρόβληµα δεν αντιµετωπίζεται στη 

ρίζα του, στα πολιτικο-κοινωνικά αίτια της µετανάστευσης οι µεταναστευτικές 

ροές δεν θα µειωθούν37. Αυτό θα παρατείνει την πολιτική αστάθεια και έριδες 

στο εσωτερικό των κρατών που δέχονται µετανάστες προσδίδοντας πολιτική 

προστιθέµενη αξία στους ακραίους πολιτικούς φορείς.  

Το µεταναστευτικό ζήτηµα αποτελεί θέµα προτεραιότητας για τα κράτη-

µέλη της ΕΕ, ωστόσο η ετερότητα και οι διαφορετικές αντιλήψεις για τον 

τρόπο αντιµετώπισης της δεν επιτρέπουν την υιοθέτηση µίας κοινής 

µεταναστευτικής πολιτικής. Ο δηµόσιος διάλογος των τελευταίων ετών έχει 

                                                 
36 Βλ. σχετικά «Η ΕΕ εκδιώκει τους µετανάστες», Der Spiegel on line , 
21/03/2009. . 
37 Για τις δράσεις της ΕΕ βλ. DG Migration and Home Affairs policy, 
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/index_en.htm  
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δηµιουργήσει πολιτικά ρήγµατα στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό πολλών 

κρατών-µελών.   

Η δηµιουργία µίας Ευρώπης-φρούριο (Europe-fortress) δεν είναι 

εφικτή, αφού πολιτικο-κοινωνικά, δηµογραφικά και δηµοσιονοµικά δεδοµένα38 

επιβάλλουν αποφάσεις που θα πρέπει να θέσουν σαφείς προτεραιότητες. 

Υπό αυτή την έννοια επιβάλλεται να τονιστεί η οικονοµική διάσταση του 

µεταναστευτικού φαινοµένου. Η όποια στρατηγική οφείλει για λόγους αρχής 

να διαµορφωθεί µε βάση και κεντρική παράµετρο τον ανθρωπιστικό 

χαρακτήρα του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος39 αλλά και την ανάγκη να 

ενισχυθεί ο διαπολιτισµικός, δια-θρησκευτικός διάλογος. Παρά τις 

προσπάθειες δηµιουργίας ενός ελάχιστου κοινού παρανοµαστή σε επίπεδο 

ΕΕ µέχρι σήµερα δεν έχει καταστεί εφικτή η υιοθέτηση µίας κοινής 

µεταναστευτικής πολιτικής40.  

Αυτ’ο δεν έχει συµβεί καθώς δεν έχουν αντιµετωπιστεί τα αίτια του 

µεταναστευτικού φαινοµένου. Ούτε και έχουν αναλυθεί στον πρέποντα βαθµό 

τα αναµενόµενα θετικά οφέλη από την εισδοχή µεταναστών σε µία ΕΕ που 

αντιµετωπίζει οξύ δηµογραφικό πρόβληµα. Η ένταση του προβλήµατος 

υπερκαλύπτει την ανάγκη υιοθέτησης µίας κοινής πολιτικής µε βάση τις 

ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε κράτους µέλους σε συνδυασµό µε 

πολιτικές ένταξης και ενσωµάτωσης. 

                                                 
38 Βλ. σχετικά Μιχάλης Χλέτσος, Θάνος Π. Ντόκος, Θάνος Γαβρόγλου, 
Μετανάστες και µετανάστευση, Οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές, 
εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2001. 
39 Βλ. την ανάλυση στο Γιώργος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση : Θεσµοί, 
πολιτικές, προκλήσεις, προβληµατισµοί, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 
2009 
40 Ήδη από το 2007 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε την ανάγκη 
πολιτικής διευθέτησης του ζητήµατος της µετανάστευσης. Για το πλήρες 
κείµενο βλ. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ∆εκέµβριος 2007.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

Το φαινόµενο της µετανάστευσης είναι σύνθετο και ενέχει σηµαντικές 

κοινωνικές, οικονοµικές, οργανωτικές, δικαιικές και πολιτικές προεκτάσεις. 

Στην ΕΕ αφορά ένα ετερογενές σύνολο κρατών µε διαφορετικές ανάγκες, 

δυνατότητες, διαθέσιµα µέσα, οργανωτική κουλτούρα και οργάνωση. Οι 

διαφορές αυτές δηµιουργούν εξ ορισµού διαφορετικά αντικειµενικά κίνητρα 

εµπλοκής των Ευρωπαίων εταίρων. Αυτά αποτυπώθηκαν µέσα από τη 

διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου της ΕΕ41 το οποίο ωστόσο δεν επιµερίζει 

ανάγκες και δράσεις µε βάση τις πιέσεις που δέχονται τα κράτη µέλη.  

Το µεταναστευτικό φαινόµενο θα πρέπει να αναλυθεί µε βάση µία 

σειρά αλληλένδετους άξονες. Ο πρώτος αφορά τις ανάγκες της ΕΕ42 σε 

εργατικό δυναµικό, ο δεύτερος την ανάγκη σεβασµού των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων  και ο τρίτος τον ουµανιστικό χαρακτήρα της Ενωσης. Ο ρόλος 

της ΕΕ ως µία ήπια δύναµη και ο κανονιστικός χαρακτήρας της λειτουργίας 

και οργάνωσης της απαιτεί λύσεις που να ικανοποιούν διαφορετικές ανάγκες 

και προτεραιότητες όπως την ασφάλεια και τον ανθρωπισµό. Μία κοινή 

ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική43 καλείται να γεφυρώσει ένα χάσµα 

                                                 
41 Για µία αναλυτική παρουσίαση βλ. Γιώργος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή 
Ένωση : Θεσµοί, πολιτικές, προκλήσεις, προβληµατισµοί, ο., π. 
42 Βλ. σχετικά Λουκία  Μουσούρου, Μετανάστευση και µεταναστευτική πολιτική 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ο., π.  
43 Για µία συνολική αποτίµηση βλ.  Ελένη - Ανδριανή Σαµπατάκου, 
Ερµηνεύοντας την εξέλιξη της κοινής µεταναστευτικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νοµοθετική, θεσµική, επιχειρησιακή εξέλιξη: ∆ρώντες, 
δοµές και διάδραση, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2010. 
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αναγκών και εθνικών προτεραιοτήτων µε τρόπο που να αντιµετωπίζει απειλές 

αλλά και φαινόµενα ξενοφοβίας και ρατσισµού44. 

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον χώρα υποδοχής οικονοµικών µεταναστών και 

δέχεται έναν διαρκώς αυξανόµενο αριθµό προσφύγων45. Για όσο καιρό οι 

πιέσεις αυτές ενισχύονται η ΕΕ θα αντιµετωπίζει εσωτερικά προβλήµατα και η 

Ελλάδα θα βρίσκεται στο προσκήνιο λόγω της γεωγραφικής της θέσης.   

Όπως επισηµαίνεται, «κοινό χαρακτηριστικό για όλες τις χώρες 

υποδοχής µεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείτο γεγονός ότι κατά 

τις επόµενες δεκαετίες η µετανάστευση θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό 

παράγοντα δηµογραφικών εξελίξεων, συµβάλλοντας στην αποφυγή µείωσης 

του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας αλλά και των άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης»46. 

Σηµαντικό µερίδιο ευθύνης σε αυτές τις µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών 

διαδραµάτισε και διαδραµατίζει ο εθνικισµός, η τροµοκρατία και η βία. Τα 

φαινόµενα θα πρέπει να καταπολεµηθούν καθώς διογκώνουν τις αρνητικές 

αντιλήψεις έναντι των µεταναστών και ενισχύουν πολιτικά την άκρα δεξιά. Η 

υιοθέτηση µίας πολιτικής που να σέβεται τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και 

παράλληλα ενσωµατώνει οργανωτικά και συνταγµατικά την παράδοση της 

χώρας ως παράγοντα πολιτισµού αποτελεί το επιθυµητό.  

Αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί από µία ισχυρή διαπραγµάτευση σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο47 προκειµένου να αναθεωρηθεί ένα θεσµικό κεκτηµένο το 

                                                 
44 Βλ. στοιχεία στο Λουκία Μ. Μουσούρου,  Μετανάστευση και µεταναστευτική 
πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ο., π. 
45 Βλ. Μιχάλης Τσάκαλος, Η σύγχρονη ελληνική µετανάστευση µεταξύ 
θεωρίας και εµπειρίας, εκδόσεις Αιγέας, Αθήνα, 2008. 
46 Βλ. Σάββας Ροµπόλης, ο., π.  
47 Για το Ευρωπαϊκό Ταµείο για την Ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών για 
την περίοδο 2007-2013, ως µέρος του γενικού προγράµµατος “Αλληλεγγύη 
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οποίο δεν εξασφαλίζει την Ελλάδα, αλλά αντίθετα τη στοχοποιεί λόγω της 

αντικειµενικής αδυναµίας της να ανταπεξέλθει σε τέτοιας έντασης 

µεταναστευτικές εισροές48 αλλά και της έλλειψης επιχειρησιακής 

αλληλεγγύης49. Το µεταναστευτικό ζήτηµα απαιτεί µία κοινή πολιτική και 

κυρίως κοινές δράσεις µέσα από ένα ολιστικό επιχειρησιακό πλαίσιο που να 

καθιστά το ελληνικό πρόβληµα κοινό ευρωπαϊκό50 ζήτηµα υψηλής 

προτεραιότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            
και ∆ιαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών” στην Ελλάδα βλ. European Web 
Site on Integration, https://ec.europa.eu/migrant-integration/country/greece  
48 Βλ. Τη χρήσιµη ανάλυση στο Σ. Ροµπόλης, Η µετανάστευση από και προς την 
Ελλάδα, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2007. 
49 Για µία ανάλυση της έννοιας της αλληλεγγύης βλ. Egke Dagilyte, “Solidarity-
a General Principle of EU Law?, 
https://www.academia.edu/6491701/Solidarity_a_General_Principle_of_EU_Law  
50 Σηµαντικά στοιχεία παρατίθενται στο Sara de la Rica,  Immigra-
tion in Europe: Trends, Policies and Empirical Evidence. IZA DP No. 7778. 
November 2013. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Τα ευρήµατα της ανωτέρω έρευνας καταδεικνύουν ένα βαθµό ασάφειας όσον 

αφορά τη γνώση-ενηµέρωση των πολιτών για τον ακριβή αριθµό των 

µεταναστών στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό της αδυναµίας της ίδιας της χώρας 

να ενηµερώσει τους πολίτες για την ένταση του προβλήµατος.  



 48 

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα καταγράφονται οι συλλήψεις παράνοµων 

µεταναστών τα έτη 2001-2012. Η πτώση στην περίπτωση των Αλβανών 

υπηκόων οφείλεται κυρίως στη µαζική νοµιµοποίηση τους και στην ένταξη 

τους σε καθεστώς νόµιµων οικονοµικών µεταναστών.    
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Σχέση αύξησης πληθυσµού και µετανάστευσης 

 

 

ΠΗΓΗ PUBLIC ISSUE 
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Το παραπάνω γράφηµα καταγράφει µε σαφήνεια τις αυξητικές τάσεις στον 

αριθµό των παράνοµων µεταναστών που συνελήφθησαν στα ελληνοτουρκικά 

σύνορα τα έτη 2011-2012. 
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Η παραπάνω µέτρηση συνδέει την ανεξέλεγκτη µετανάστευση µε το 

ενδεχόµενο κοινωνικής αναταραχής στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι αυτό µπορεί να δηµιουργήσει συνθήκες κοινωνικής 

έκρηξης στη χώρα, αντίληψη που δηµιουργεί πιέσεις σε πολιτικό επίπεδο. 
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Στον παραπάνω πίνακα καταγράφονται αριθµητικά οι απελαθέντες 

µετανάστες το πρώτο 8µηνο του 2012. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

πλειοψηφία αυτών προέρχονται από Ασιατικές χώρες όπου 

καταγράφονται πολεµικές συγκρούσεις, διακοινοτική και εθνοτική βία. 
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Τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν την εισροή µεταναστών συνδέουν σε 

µεγάλο βαθµό το µεταναστευτικό φαινόµενο µε τη βία και τον πόλεµο. Επί της 

ουσίας οι πολιτικές συνθήκες είναι αυτές που δηµιουργούν πιέσεις στους 

πληθυσµούς και τους εξωθούν στην αναζήτηση ενός καλύτερου µέλλοντος 

στην Ευρώπη. 
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ΠΗΓΗ-www.bloko.gr 

Στατιστικά στοιχεία παράνοµης µετανάστευσης για το έτος 2014 
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ΠΗΓΗ- http://www.astynomia.gr/  
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ΠΗΓΗ- http://www.astynomia.gr/  

 

* Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν το 2014 
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ΠΗΓΗ- http://www.astynomia.gr/  
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ΠΗΓΗ- http://www.astynomia.gr/  

 

Ο παραπάνω πίνακας καταγράφει τετραπλασιασµό των συλληφθέντων από 

Τουρκία στο διάστηµα 2013-2014 γεγονός που εξωτερικεύει το µέγεθος του 

προβλήµατος που αντιµετωπίζει η χώρα σε επίπεδο συνεργασίας µε την 

Τουρκία.  
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ΠΗΓΗ- http://www.astynomia.gr/  
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ΠΗΓΗ- http://www.astynomia.gr/  
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ΠΗΓΗ- http://www.astynomia.gr/  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Κανονισµός «∆ουβλίνο II» 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Ο κανονισµός θέτει την αρχή ότι ένα µόνο κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για 

την εξέταση µιας αίτησης ασύλου. Στόχος είναι η αποφυγή της αποστολής 

των αιτούντων άσυλο από τη µια χώρα στην άλλη, αλλά επίσης η αποτροπή 

της κατάχρησης του συστήµατος µε την υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων 

ασύλου από ένα µόνο άτοµο. 

Εποµένως, ορίζονται αντικειµενικά και ιεραρχηµένα κριτήρια, προκειµένου 

να προσφέρουν τη δυνατότητα προσδιορισµού, για κάθε αιτούντα άσυλο, του 

κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο. 

Κριτήρια 

Τα κριτήρια για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο 

πρέπει να εφαρµόζονται σύµφωνα µε τη σειρά παρουσίασής τους. Θα 

εφαρµόζονται ανάλογα µε την κατάσταση που επικρατεί κατά τη στιγµή που ο 

αιτών το άσυλο υπέβαλε για πρώτη φορά την αίτησή του σε κράτος µέλος. 

• Αρχή της ενότητας των οικογενειών 

Εάν ο αιτών άσυλο είναι ασυνόδευτος ανήλικος, υπεύθυνο για την εξέταση 

της αίτησής του είναι το κράτος µέλος στο οποίο ευρίσκεται νοµίµως ένα 

µέλος της οικογένειάς του, εφόσον αυτό είναι προς το µείζον συµφέρον του 

ανηλίκου. Εάν δεν υπάρχει µέλος της οικογένειας, υπεύθυνο για την εξέταση 

της αίτησης είναι το κράτος µέλος στο οποίο ο ανήλικος υπέβαλε την αίτησή 

του για άσυλο. 

Για τους ενήλικους, εάν ένα µέλος της οικογένειας του αιτούντος έλαβε άδεια 

παραµονής σε κράτος µέλος ως πρόσφυγας ή εάν η αίτηση του εν λόγω 
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ατόµου τελεί υπό εξέταση, αυτό το κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την 

αίτηση ασύλου υπό τον όρο ότι το επιθυµεί ο ενδιαφερόµενος. 

Επιπλέον, οι αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται ταυτόχρονα ή σε 

παραπλήσιες ηµεροµηνίες από πλείονα µέλη µιας οικογενείας µπορούν να 

εξετάζονται από κοινού. 

• Έκδοση αδειών διαµονής ή θεωρήσεων 

Το κράτος µέλος που χορήγησε στον αιτούντα ισχύοντα τίτλο διαµονής ή 

έγκυρη θεώρηση θα είναι υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου. Εάν ο αιτών είναι 

κάτοχος περισσότερων αδειών ή θεωρήσεων που εκδόθηκαν από 

διαφορετικά κράτη µέλη, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου θα 

είναι το κράτος που εξέδωσε το έγγραφο µε την απώτερη ηµεροµηνία λήξεως 

ισχύος. 

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν εάν ο αιτών άσυλο είναι κάτοχος ενός ή 

περισσοτέρων τίτλων διαµονής που έχουν λήξει για διάστηµα µικρότερο από 

πριν από δύο έτη ή µίας ή περισσοτέρων θεωρήσεων που έχουν λήξει για 

διάστηµα µικρότερο από πριν από έξι µήνες, αλλά εφόσον ο αιτών άσυλο δεν 

έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών µελών. 

• Παράνοµη είσοδος ή διαµονή σε κράτος µέλος 

 

Εάν ο αιτών διέβη παράνοµα τα σύνορα ενός κράτους µέλους, αυτό το κράτος 

µέλος θα είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση ασύλου. Η ευθύνη αυτή παύει 

να υφίσταται δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε χώρα 

η παράνοµη διάβαση των συνόρων. 

Όταν ο αιτών άσυλο διέµεινε σε κράτος µέλος για µία συνεχή περίοδο 

τουλάχιστον πέντε µηνών πριν υποβάλει την αίτησή του, το κράτος µέλος 

αυτό είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης. Εάν ο αιτών άσυλο διέµεινε 

για διάστηµα τουλάχιστον πέντε µηνών σε πλείονα κράτη µέλη, υπεύθυνο για 
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την εξέταση της αίτησης ασύλου είναι το κράτος µέλος της τελευταίας 

διαµονής. 

• Νόµιµη είσοδος σε κράτος µέλος 

Εάν υποβάλλει αίτηση ασύλου υπήκοος τρίτης χώρας σε κράτος µέλος όπου 

αυτός δεν υπόκειται σε υποχρέωση θεώρησης, υπεύθυνο είναι το κράτος 

µέλος υποβολής της αίτησης. 

• Αίτηση στο χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιµένα 

Εάν υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση ασύλου στο χώρο διεθνούς 

διέλευσης αερολιµένα κράτους µέλους, αυτό το κράτος µέλος είναι υπεύθυνο 

για την εξέταση της αίτησης. 

Εξαιρέσεις 

Εάν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το κράτος µέλος το οποίο είναι 

υπεύθυνο βάσει των κριτηρίων που απαριθµούνται, υπεύθυνο για την εξέταση 

της αίτησης είναι το πρώτο κράτος µέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση 

ασύλου. 

Ύστερα από αίτηση ενός άλλου κράτους µέλους, κάθε κράτος µέλος µπορεί 

να δεχθεί να διαπραγµατευθεί µια αίτηση ασύλου για την οποία δεν είναι 

υπεύθυνο, γιαλόγους ανθρωπιστικούς και βάσει, εν µέρει, οικογενειακών ή 

πολιτισµικών κριτηρίων, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συναινούν. 

Αναδοχή του αιτούντος άσυλο 

Το κράτος µέλος που έχει προσδιοριστεί ως υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου 

πρέπει να αναδεχτεί τον αιτούντα και να εξετάσει την αίτηση. Εάν ένα 

κράτος µέλος στο οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ασύλου θεωρεί ότι άλλη χώρα 

της ΕΕ είναι υπεύθυνη, µπορεί να απευθύνει προς αυτήν αίτηµα αναδοχής 

της αίτησης. 

Η αίτηση αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης θα πρέπει να υποδεικνύει κάθε 

στοιχείο που επιτρέπει στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα να 



 68 

προσδιορίσει εάν είναι πράγµατι υπεύθυνο. Όταν το κράτος προς το οποίο 

απευθύνεται το αίτηµα δέχεται την αναδοχή ή εκ νέου ανάληψη του 

ενδιαφεροµένου προσώπου, αποστέλλεται στον αιτούντα αιτιολογηµένη 

απόφαση που δηλώνει ότι η αίτησή του κρίνεται απαράδεκτη στο κράτος 

µέλος όπου υποβλήθηκε, και ότι υπάρχει υποχρέωση µεταφοράς του 

αιτούντος άσυλο στο κράτος µέλος που είναι υπεύθυνο. 

 

Πλαίσιο 

Ο κανονισµός του ∆ουβλίνου ΙΙ αντικαθιστά τη σύµβαση του ∆ουβλίνου 

του 1990 η οποία όριζε τα κριτήρια για τον προσδιορισµό του αρµόδιου 

κράτους όσον αφορά την εξέταση αίτησης ασύλου. Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ 

εφαρµόζουν τον κανονισµό καθώς και η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Ελβετία και 

το Λιχτενστάιν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες (2008-13) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους στόχους του Ευρωπαϊκού Ταµείου για 

τους Πρόσφυγες (ΕΤΠ) και τους κανόνες σχετικά µε τη διαχείρισή του. 

Επίσης, ορίζει το ύψος των διαθέσιµων κονδυλίων και τα κριτήρια κατανοµής 

τους. 

Οµάδες στόχοι 

Το Ταµείο έχει ως στόχο άτοµα τα οποία απολαύουν του καθεστώτος του 

πρόσφυγα κατά την έννοια της σύµβασης της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου 1951, 

της επικουρικής προστασίας, της προσωρινής προστασίας και ενός 

προγράµµατος επανεγκατάστασης σε µία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ). Οι υποψήφιοι για το καθεστώς του πρόσφυγα ή για µια µορφή 

επικουρικής προστασίας επίσης αποτελούν οµάδες στόχους. 

Επιλέξιµες δράσεις 

Το ΕΤΠ χρηµατοδοτεί δράσεις εθνικής ή διεθνικής κλίµακας καθώς και 

δράσεις που αφορούν την ΕΕ στο σύνολό της. Οι εθνικές δράσεις θα 

εφαρµόζονται από τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο πολυετούς 

προγραµµατισµού, σύµφωνα µε τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της 

ΕΕ όσον αφορά τους κανόνες παρέµβασης του ταµείου (κοινή διαχείριση). Ο 

χορηγούµενος προϋπολογισµός στις δράσεις σε επίπεδο ΕΕ θα εκτελείται 

από την Επιτροπή (άµεση διαχείριση). 

Όσον αφορά τις εθνικές δράσεις, το ΕΤΠ στηρίζει εκείνες οι οποίες έχουν ως 

στόχο: 
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• τις συνθήκες υποδοχής και τις διαδικασίες ασύλου, ειδικότερα τις 

υποδοµές, την υλική, ιατρική και νοµική συνδροµή, 

• την ένταξη των οµάδων στόχων στο κράτος υποδοχής, ιδίως τα µέτρα 

που αφορούν την παιδεία, τη συµµετοχή στον πολιτικό και πολιτιστικό βίο, την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τη γλωσσική κατάρτιση και τη βοήθεια για 

την εξεύρεση στέγης, 

• την ενίσχυση που παρέχεται στις χώρες της ΕΕ για την εκπόνηση, 

εφαρµογή και παρακολούθηση της πολιτικής τους περί ασύλου, τη 

συγκέντρωση, την ανάλυση και τη διάδοση στοιχείων που αφορούν τις χώρες 

καταγωγής και τα στατιστικά στοιχεία για τις διαδικασίες ασύλου, υποδοχής 

και ένταξης, 

• την επανεγκατάσταση, ειδικότερα την εκπόνηση προγραµµάτων στον 

τοµέα αυτό, τη χορήγηση υλικού και πληροφοριών πριν την αναχώρηση, 

• τη µεταφορά από τη µία χώρα της ΕΕ στην άλλη των υποψηφίων που 

αναφέρονται στις οµάδες στόχους. 

Το ΕΤΠ στηρίζει τις διεθνικές δράσεις και τις δράσεις σε επίπεδο ΕΕ που 

αφορούν: 

• τη δηµιουργία δικτύων συνεργασίας µεταξύ οργανισµών που είναι 

εγκατεστηµένοι σε δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, 

• τη διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης, 

• τη διάδοση των ορθών πρακτικών, 

• την έναρξη πιλοτικών σχεδίων για την συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, 

• την κατάρτιση δικτύων µεταξύ µη κυβερνητικών οργανισµών που 

δρουν τουλάχιστον στις 10 χώρες της ΕΕ που έχουν αναλάβει την ανταλλαγή 

αυτή. 

Επίσης, το ΕΤΠ προβλέπει χρηµατοοικονοµικό απόθεµα το οποίο 

προορίζεται για την εφαρµογή επειγόντων µέτρων µε στόχο την παροχή 

προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής εισροής κατά την έννοια της 

οδηγίας 2001/55/ΕΟΚ. Το απόθεµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης 

για τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν οι χώρες της ΕΕ για να 

αντιµετωπίσουν τις ιδιαίτερες πιέσεις από την απότοµη άφιξη µεγάλου 

αριθµού ατόµων που µπορεί να έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, και το 
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οποίο θέτει τις ικανότητες υποδοχής τους ή τα καθεστώτα ασύλου τους έναντι 

σηµαντικών και επειγόντων αιτηµάτων. 

Αρχές της δράσης του Ταµείου 

 

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και των στόχων που έχει καθορίσει η ΕΕ, το 

ΕΤΠ συµµετέχει, µέσω επιχορηγήσεων, στη χρηµατοδότηση των µη 

κερδοσκοπικών σχεδίων που ήδη στηρίζονται από δηµόσιες ή ιδιωτικές 

δράσεις. 

Τα σχέδια αυτά χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠ για, το πολύ, το ήµισυ του 

συνολικού ποσού µιας δράσης σε εθνικό επίπεδο. Κατ’ εξαίρεση, εάν ένα 

σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών προτεραιοτήτων των στρατηγικών 

κατευθυντηρίων γραµµών, το ανώτατο όριο είναι 75%. Η συνεισφορά της ΕΕ 

αυξάνεται σε 75% στις χώρες της ΕΕ που υπάγονται στο Ταµείο Συνοχής. 

Η Επιτροπή εγκρίνει τις στρατηγικές κατευθύνσεις που αντιστοιχούν στην 

περίοδο 2008-13, καθορίζοντας τις προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ του ΕΤΠ, 

ανά στόχο. 

Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή προγράµµατα των χωρών της ΕΕ που 

καθορίζουν, βάσει των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραµµών, µία 

στρατηγική και µία περιγραφή των δράσεων προς επίτευξη των στόχων, 

καθώς και των συµπληρωµατικών ενδείξεων όσον αφορά τη χρηµατοδότηση 

των σχεδίων. Εκδίδει επίσης, κάθε χρόνο, αποφάσεις χρηµατοδότησης 

εγκρίνοντας τα ετήσια σχέδια που θέτουν σε εφαρµογή το πολυετές 

πρόγραµµα. 

Επιτροπή, αναθεώρηση και κατάργηση 

Η επιτροπή «Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών» 

επικουρεί την Επιτροπή. 
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Με την παρούσα απόφαση καταργείται η απόφαση αριθ. 2004/904/ΕΚ, για τη 

σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες για την περίοδο 

2005-10. Θα αποτελέσει αντικείµενο αναθεώρησης από µέρους του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου πριν από τις 30 Ιουνίου 2013. 

 

Πλαίσιο 

 

Η παρούσα απόφαση εντάσσεται στην παράταση των πράξεων που έχουν 

τεθεί σε εφαρµογή από προηγούµενες αποφάσεις σύστασης του ΕΤΠ. 

Καταργεί την απόφαση αριθ. 2004/904/EΚ, ώστε η περίοδος 

χρηµατοοικονοµικού προγραµµατισµού του ΕΤΠ να αντιστοιχεί στο σηµερινό 

πολυετές χρηµατοδοτικό πλαίσιο. Ως τµήµα τού γενικού προγραµµατισµού 

«Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών» που θεσπίστηκε µε 

την ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 2005, παρέχει κονδύλια που ανέρχονται σε 

614 εκατ. ευρώ για την εν λόγω περίοδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

Defining the facilitation of illegal immigration 

SUMMARY 

With a view to creating an area of freedom, security and justice, the European 

Union (EU) must take measures to combat the aiding of illegal immigration. 

To this end, EU countries’ legal provisions regarding such offences must be 

harmonised. 

Consequently, this directive provides a common definition for the “facilitation 

of illegal immigration”, thus improving the application of the penal framework 

for preventing the facilitation of illegal immigration. 

Infringements 

The directive defines the following as infringements: 

• assisting intentionally a non-EU country national to enter or transit 

through the territory of an EU country, in breach of laws; 

• assisting intentionally, and for financial gain, a non-EU country national 

to reside in the territory of an EU country, in breach of laws; 

• instigating, assisting in or attempting to commit the above acts. 

EU countries must adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions for 

these infringements. However, for the first above infringement, where the aim 

is to provide humanitarian assistance EU countries are not obliged to impose 

sanctions. 
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