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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα
επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της
ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την
πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς
τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που
χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου»
Ιωσήφ Π. Παρούτογλου
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
ΙΟΜ: International Organization of Migration
ΔΟΜ: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
MKO: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
OSCE: The Organization for Security and Co-operation: στην Ευρώπη είναι
εργαλείο για τη γρήγορη προειδοποίηση, την πρόληψη συμπλοκών, τη
διαχείριση κρίσεων.
Π.Κ.: Ποινικός Κώδικας
Π.Δ.: Προεδρικό Διάταγμα
THB: Trafficking in human beings
UNODC: United Nations Organization for Drugs and Crime: Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και το έγκλημα.
UNCHR: United Nations high commissioner for refugees Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
Ε.Ε. : Ευρωπαϊκή Ένωση
Ε.Ο.Κ. : Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
EUROPOL : European Police Office – Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία
CEPOL : European Police College – Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία
EASO : European Asylum Support Office
EAMC : European Migrant Smuggling Centre
FRONTEX : Frontières extérieures - Ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της
επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NATO : North Atlantic Treaty Organization
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Πρωτίστως ευχαριστώ θερμά όλους τους καθηγητές του Τμήματος, που με
μύησαν στα μονοπάτια των Διεθνών Σχέσεων. Η διδασκαλία τους και η
εποικοδομητική

μας

διάδραση

μέσω

των

διαλέξεων

του

Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση»,
αφενός μεν μου προσέφερε πολύτιμη γνώση, με ώθησε να αναπτύξω νέους
πνευματικούς ορίζοντες και πεδία μελέτης των Διεθνών Σχέσεων, αφετέρου δε μέσω
αυτού αποκόμισα ένα σημαντικό πλαίσιο εκπαιδευτικής και πνευματικής εμπειρίας.
Ιδιαιτέρως δε ευχαριστώ τον επιβλέπων την παρούσα, Αναπληρωτή Καθηγητή
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Βοσκόπουλο Γεώργιο, τόσο για
την πολύτιμη καθοδήγησή του στο πόνημα αυτό, όσο και για το ότι εξ΄ αρχής με
εμπιστεύθηκε, με ενέπνευσε και με προέτρεψε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο
επιστημονικό αντικείμενο και πεδίο γνώσης. Τέλος θα ήταν παράλειψη να μην
ευχαριστήσω την οικογένεια μου και όλους όσους ήταν δίπλα μου, για τη
συμπαράσταση και υποστήριξη που με παρείχαν κατά τη διάρκεια παρακολούθησης
του μεταπτυχιακού προγράμματος μέχρι και την ολοκλήρωση της παρούσας
διατριβής.
Η παρούσα διπλωματική εργασία δεν μπορεί ούτε φιλοδοξεί να αποτυπώσει την
πλήρη εικόνα του πολυδιάστατου κοινωνικού φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων,
αλλά αποτελεί απλώς ένα έναυσμα προς το κοινωνικό σύνολο, θέλοντας να το
παρακινήσει να αγωνιστεί εμπράκτως στην αντιμετώπιση ενός από τα σημαντικά
προβλήματα της εποχής μας.

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2016
Ιωσήφ Π. Παρούτογλου
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της
ανθρωπότητας, καθόσον οφείλει να διαχειριστεί την πρωτοφανή ανθρωπιστική και
προσφυγική κρίση. Η παγκόσμια αύξηση της παράνομης μετανάστευσης οδήγησε σε
δραματική αύξηση δύο συναφών εγκλημάτων, τα οποία έως τις αρχές της δεκαετίας
του΄90 είχαν, τουλάχιστον στην Ευρώπη, περιορισμένη εμφάνιση. Στις μέρες μας,
όλα τα ευρωπαϊκά κ-μ είναι αντιμέτωπα με α) την ανάπτυξη δικτύων που προωθούν
την παράνομη διακίνηση παράτυπων μεταναστών β) την εμπορία ανθρώπων για
σεξουαλική και οικονομική εκμετάλλευση. Οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές
δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εσωτερική συνοχή της Ε.Ε. Επιπλέον,
δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για τη δράση εγκληματικών οργανώσεων στη
στρατολόγηση με τη χρήση απατηλών μέσων, απειλών και βίας ανδρών, γυναικών
και παιδιών και στην εξώθηση τους στην γενετήσια εκμετάλλευση και
καταναγκαστική εργασία.
Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί κύρια μορφή οργανωμένης εγκληματικότητας,
εμπλέκει ζητήματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποδιοργάνωσης
του κράτους δικαίου και συνδέεται άρρηκτα με την παράτυπη μετανάστευση. Έχει
διακρατικό χαρακτήρα και για τη διαχείριση του φαινομένου απαιτείται
ολοκληρωμένη πολιτική σε επίπεδο Ε.Ε., με την υιοθέτηση κοινών επιχειρησιακών
δράσεων. Ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη του σκοπού συνιστά η βαθύτερη
συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών της Ε.Ε. και η ενίσχυση του ρόλου των
υφιστάμενων ευρωπαϊκών οργανισμών αστυνομικής φύσεως.
Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας σκιαγραφείται η προσφυγική και
μεταναστευτική κρίση που μαστίζει την Ε.Ε. και ο βαθμός σύνδεσης της με την
εμπορία ανθρώπων. Η Ελλάδα, ένεκα της γεωγραφικής της θέσης, βιώνει καθημερινά
το πρόβλημα. Επιχειρείται, η προσέγγιση του φαινομένου στην Ελλάδα μέσω της
ανάλυση των συνθηκών και των παραγόντων που συμβάλλουν στην εκδήλωση και
την ραγδαία ανάπτυξη του.
Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η εμπορία ανθρώπων υπό την οπτική μιας
οργανωμένης μορφής εγκληματικότητας, διότι αγγίζει τα 2/3 των κρατών του
πλανήτη, συνιστά 2ο μεγαλύτερα οργανωμένο έγκλημα παγκοσμίως και την 3η πιο
επικερδής δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος μετά το εμπόριο
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ναρκωτικών και όπλων. Αναλύονται οι αιτίες εμφάνισης του, οι δυσκολίες εξιχνίασης
του και ο βαθμός αλληλεξάρτησης με την μετανάστευση και την εξάπλωση του
Ισλαμ.
Στο τρίτο μέρος αναλύεται η αστυνομική συνεργασία ως ο καταλύτης στην
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, και ως εχέγγυο για τη διασφάλιση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα,
εξετάζονται ως δομικοί παράγοντες ορθολογικής διαχείρισης του φαινομένου ο
επιχειρησιακός ευρωπαϊκός οργανισμός FRONTEX, η εντατικοποίηση της παρουσίας
εμπειρογνωμόνων της EUROPOL και η ανάμειξη ναυτικών δυνάμεων στο Αιγαίο
υπό την εποπτεία του ΝΑΤΟ.

Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Αστυνομία, Ευρωπαϊκή Αστυνομική Συνεργασία,
Ευρωπαϊκή

Αντεγκληματική

πολιτική,

Χώρος

ελευθερίας,

ασφάλειας

και

δικαιοσύνης, Πρόγραμμα του Τάμπερε, Πρόγραμμα της Χάγης, Συνθήκη του
Μάαστριχτ, Συνθήκη του Άμστερνταμ, Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία,
Συμφωνίες Schengen, EURODAC, EUROJUST, FRONTEX, CEPOL, NATO,
Τουρκία, Διεθνείς Σχέσεις Άσυλο, Μετανάστευση, Οργανωμένο Έγκλημα, Εμπορία
Ανθρώπων, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
Πρόσφυγας, Μετανάστης, Προσφυγική Κρίση, Διακίνηση Ατόμων,
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ABSTACT
Europe faces one of the biggest challenges of humanity, since it should manage
the unprecedented humanitarian and refugee crisis. The global increase of illegal
migration led to a dramatic increase of two crimes that until the beginning of the 90’s
were limited, at least in Europe. Currently, all European states are faced with the
following α) development of channels that promote smuggling of illegal migrants and
b) trafficking in human beings for sexual and economic exploitation.
The large migration flows cause severe problems in the internal cohesion of the
E.U. Moreover, create fertile ground for the action of criminal organizations to recruit
men, women and children and to force them into sexual exploitation and forced labor.
Human trafficking victims are recruited and trafficked between countries and regions
using deception, threats or force.
Human trafficking is a major form of organized crime, which involves
violations of human rights issues and disruption of law and is narrowly linked to
irregular migration. Its character is transnational and for the management of the
phenomenon is required a comprehensive policy at EU level, with the adoption of the
joint operational actions. The cornerstone for achieving the objective recommends
deeper cooperation between EU police forces and strengthening the role of existing
European police nature organizations. The first part of this paper outlines the
immigration and refugee crisis in the EU and the degree of binding of human
trafficking. Greece due to its geographical location is daily experiencing the problem.
Attempts to present the problem in Greece and are an effort of analysis conditions and
the factors that contributed to the event and the rapid development of human
trafficking.
The second part examines the human trafficking from the perspective of an
organized form of crime, because it touches 2/3 Member of the planet, is the 2nd
largest organized crime worldwide and the third most profitable activity of organized
crime after drugs and arms. It is analyzed the causes of the occurrence, the difficulties
to solve it and the degree of interdependence with the migration and the spread of
Islam.
The third part deals with the police cooperation as a catalyst in the fight against
human trafficking, and as a guarantee for ensuring the European Area of Freedom
Security and Justice. At the same time, the operational European Agency FRONTEX,
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the intensification of the presence of EUROPOL experts and the mixing naval forces
in the Aegean under NATO supervision are considered as the structural factors in
order to deal with this phenomenon rationally.

Keywords: Hellenic Police, European Police Cooperation, European Anti Criminal Policy, European Area of Freedom, Security and Justice, Tampere European
Council 15 And 16 October 1999, The Hague Program, The Treaty of Maastricht or
the European Union (1992), The Treaty of Amsterdam, Europol, Schengen
Agreements, Eurodac, Eurojust, Frontex, CEPOL, NATO, Turkey, International
Relations, Asylum, Migration, Organized Crime, Human Trafficking, Human Rights,
Personal Data Protection, Refuge, Migrant, Refugee Crisis, Human Smuggling,
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“Everyone has the right to work, to just and favorable conditions of work and to
protection for himself and his family [and] an existence worthy of human dignity …
Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well being
of himself and his family, including food, clothing, housing and medical care.”
— Universal Declaration of Human Rights, 1948
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχος και Μεθοδολογία της εργασίας
Α) Ο στόχος της εργασίας
Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο, άρρηκτα
συνδεδεμένο µε πολλούς επί μέρους παράγοντες όπως τη μεταναστευτική πολιτική
τόσο ως εθνική στρατηγική όσο και ως ευρωπαϊκή πολιτική, το οργανωμένο
έγκληµα, τα εγκλήματα που στρέφονται κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και
αξιοπρέπειας, τη βία κατά γυναικών και παιδιών, τα κυκλώματα παιδεραστών και
τέλος

την

καταναγκαστική

εργασία.

Συνιστά

ιδιαίτερη

μορφή

απεχθούς

εγκληματικότητας, διότι προσβάλλει με βάναυσο τρόπο τα θεμελιώδη ανθρώπινα
δικαιώματα, διαβρώνει την κοινωνική συνοχή και αποτελεί γενεσιουργό αιτία
εκδήλωσης φαινομένων κοινωνικής παθογένειας. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις,
αγγίζει τα όρια της διαφθοράς διπλωματικών και διωκτικών αρχών ή ακόμα και
δημόσιων λειτουργών λόγω του των υψηλών κερδών που αποκομίζουν οι
συμμετέχοντες σε αυτά.
Η παρούσα εργασία επιχειρεί την εξέταση του οργανωμένου εγκλήματος, με
έμφαση στην εμπορία ανθρώπων και στις εγκληματικές οργανώσεις που δρουν και
προξενούν δυσλειτουργίες στον κοινωνικό ιστό και στα επίπεδα ασφαλείας τη χώρα
μας.
Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι πρωτίστως η προσέγγιση
του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων και οι διαστάσεις που έχει λάβει σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εν συνεχεία επιχειρείται η ανάδειξη και τοποθέτησή
του σε μία εξόχως σημαντική χρονική συγκυρία, στην οποία λαμβάνει χώρα μία άνευ
προηγουμένου προσφυγική κρίση και μετακίνηση πληθυσμών.
Ένεκα της έξαρσης του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος,
πολλαπλασιάζονται οι γενεσιουργές αιτίες της εμπορίας ανθρώπινων ψυχών και
διευκολύνεται η δράση των οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης ατόμων, τα οποία
βρίσκουν

πρόσφορο

έδαφος

λόγω

της αθρόας

μετακίνηση εκατομμυρίων

απεγνωσμένων ανθρώπων από την Ασία και Αφρική προς την Ε.Ε.
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Επιπρόσθετα εξετάζεται η δυνατότητας υιοθέτησης κοινής ευρωπαϊκής
μεταναστευτικής πολιτικής από τα κ-μ της Ε.Ε. σε συνδυασμό με τη λήψη
στρατηγικών μέτρων από τους

ευρωπαϊκούς οργανισμούς για να εδραιωθεί η

ασφάλεια, άμυνα και δικαιοσύνη εντός της Ε.Ε. και προκειμένου να δημιουργηθεί
ανάχωμα στην επέκταση του φαινομένου.

Β) Η μεθοδολογία της εργασίας
Το εμπειρικό υλικό, στο οποίο στηρίζεται η παρούσα διπλωματική εργασία
προέρχεται από πολύπλευρες πηγές και χώρους όπως νομικό πλαίσιο για τους
αλλοδαπούς, ερμηνευτικές εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις για τους
μετανάστες και τους πρόσφυγες. Επιπλέον, η παρούσα εδράζεται στη συμμετοχική
παρατήρηση και σε άτυπες συζητήσεις με μετανάστες, πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο,
που έλαβαν χώρα είτε στο προσωρινό χώρο της Ειδομένης είτε στις δομές φιλοξενίας
μεταναστών που εδρεύουν στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ σημαντικό κομμάτι του
πολύπλευρου εμπειρικού υλικού συγκεντρώνει η συμμετοχή του γράφοντας σε
ποικίλα επιμορφωτικά σεμινάρια της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Ευρωπαϊκής
Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL – European Police Colleague) και επίσημα
συνέδρια του ευρωπαϊκού οργανισμού FRONTEX.
Ταυτόχρονα η θεωρητική ευαισθητοποίηση του γράφοντα προέκυψε κυρίως
από την επαγγελματική του ενασχόληση με ζητήματα μετανάστευσης, καθεστώς
εισόδου και διαμονής των αλλοδαπών στην Ελλάδα, διαδικασία ασύλου και θέματα
προσφύγων, κράτησης παρανόμων αλλοδαπών. Κατά συνέπεια, η στοχοθεσία της
παρούσας εργασίας είναι διπλή : αφενός αποτελεί μία αφορμή για ένα θεωρητικό
στοχασμό της επαγγελματικής διαδρομής, αφετέρου φιλοδοξεί να καταθέσει την
εμπειρική γνώση και την πρακτική αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος από ένα
θεωρούμενο ως ειδικού σε τέτοια θέματα, χάρη στη διπλή ιδιότητα που αναφέρθηκε
νωρίτερα.
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Γ) Υποθέσεις και ερωτήματα της έρευνας που θα διερευνηθούν
Εξαιτίας της ανησυχίας που επικρατεί λόγω της ολοένα και αυξανόμενης
απειλής από τις ομάδες μεταναστών και προσφύγων που κατακλύζουν την Ευρώπη,
έχει επέλθει η ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της έννοιας της προσφυγικής κρίσης,
τη σύνδεση της με την εμπορία ανθρώπων και τη διάκριση από την παράτυπη
μετανάστευση. Παρατηρείται ότι τα δίκτυα εμπορίας δρουν χρησιμοποιώντας τον ίδιο
τρόπο δράσης (modus operandi) με κάθε άλλη μορφή οργανωμένου εγκλήματος, για
αυτό και οι σχεδιαζόμενες πολιτικές των αρχών επιβολής του νόμου έχουν
επικεντρωθεί στην πάταξη ταυτόχρονα του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας
ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης ατόμων.
Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναγκάζουν οργανωμένες
κοινωνίες ανθρώπων να διαλυθούν και να κατακερματιστούν. Αντίδοτο στην
προσφυγική και μεταναστευτική κρίση αποτελεί η ενωμένη Ευρώπη, η οποία
αποτελεί πόλο έλξης εκατομμύρια μεταναστών, νόμιμων και παράτυπων.
Παράγοντες που προσελκύουν αποτελούν συνήθως οι συνθήκες ευμάρειας σε
πολλές χώρες της Ε.Ε., τα υψηλά επίπεδα ανάπτυξης που επικρατούν στην Κεντρική
και Βόρεια Ευρώπη, η αυξημένη ζήτηση σε ανθρώπινο εργατικό δυναμικό, η οποία
αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις στην περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών γίνεται σε
χαμηλό κόστος από παρανόμως εισελθόντες αλλοδαπούς.
Κατά συνέπεια, οι κοινωνίες του δυτικού κόσμου δέχονται πληθώρα
μεταναστευτικών ροών, λόγω των σοβαρών διεθνοπολιτικών εξελίξεων που
διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή αλλά και των δυσμενών κοινωνικών και
οικονομικών συνθηκών (εξαθλίωσης και φτώχειας), από τις οποίες μαστίζονται
πληθυσμοί της Ασίας και Αφρικής. Ουσιαστικά, στην Ελλάδα έχει μετατοπισθεί το
επίκεντρο της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης για την Ευρώπη, καθώς οι
αφίξεις στια ελληνικά σύνορα, χερσαία και υδάτινα, αυξάνονται δραματικά.
Ταυτόχρονα, όμως, αξιοσημείωτες είναι οι ροές που δέχονται οι υπόλοιπες
μεσογειακές χώρες, με ρυθμό όμως αισθητά μικρότερο σε σύγκριση με τη χώρα μας.
Απόρροια αυτών των καταστάσεων είναι η επισφαλή διακρατική μετακίνηση
πολλών πληθυσμιακών ομάδων από τις περιοχές που λαμβάνουν χώρα οι δραματικές
εξελίξεις και η αναζήτηση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης σε γεωγραφικές
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περιοχές, όπου θα διασφαλίζονται, κατά εγγυημένο τρόπο, η ασφάλεια, ειρήνη και
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ανασταλτικός παράγοντας στη διαδρομή τους προς ένα ευοίωνο μέλλον
αποτελούν

τα

οργανωμένα

κυκλώματα

διακίνησης

ατόμων,

τα

οποία

εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη δυστυχία, δρουν εξαπατώντας τους μετακινούμενος
και υπομονεύοντας το μέλλον τους, ενώ κυριαρχικός παράγοντας αποτελεί η
μεγιστοποίηση των οικονομικών κερδών.
Η

παρούσα

διπλωματική

επιχειρεί

αρχικά

να

εξετάσει

το

βαθμό

αλληλεξάρτησης της σημερινής προσφυγικής κρίσης και της μετακίνησης
εκατομμυρίων ανθρώπων με την έξαρση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων και
την εμφάνιση περιστατικών ανθρώπινης εκμετάλλευσης. Μετέπειτα, μελετά,
διερευνά και παρουσιάζει τον ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, της διευρωπαϊκής
αστυνομικής συνεργασίας αλλά και των θεσμικών ευρωπαϊκών και διεθνών
οργανισμών στη διαχείριση της υφιστάμενης μεταναστευτικής κρίσης και στην
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Διπλωματική Εργασία - Ιωσήφ Π. Παρούτογλου - 2016

[23]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εννοιολογικές Προσεγγίσεις
Η ερμηνευτική προσέγγιση των εννοιών του πρόσφυγα και του μετανάστη, υπό
το πρίσμα των ραγδαίων παγκόσμιων εξελίξεων σε κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό
επίπεδό συνιστά μία επίπονη και πολύπλοκη διαδικασία. Παρά τις ομοιότητες που
υπάρχουν, επιχειρείται μία προσπάθεια διαχωρισμού και αποτύπωσης των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών που κάθε έννοια διαθέτει, έτσι ώστε ο αναγνώστης να εντρυφήσει
στο νόημα των δύο ξεχωριστών κατηγοριών και να αντιληφθεί τις ουσιαστικές
διαφορές που υφίστανται μεταξύ των δύο εννοιών.

1.1 Η έννοια του Πρόσφυγα
Σημείο εκκίνησης αποτελεί η θεσμοθετημένη έννοια του πρόσφυγα όπως αυτή
προσδιορίζεται σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για
το Καθεστώς των Προσφύγων, η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη της Ελβετίας την 28η
Ιουλίου 1951 και το Πρωτόκολλο για το Καθεστώς των Προσφύγων1, που
υπογράφτηκε στην Νέα Υόρκη την 31η Ιανουαρίου 1967, αποτελούν τα κυριότερα
νομοθετικά κείμενα για να προσεγγίσει εννοιολογικά ο μελετητής την προσφυγική
ιδιότητα και να στοιχειοθετήσει επαρκώς την έννοια του πρόσφυγα. Συνεπώς, στο
σύγχρονο διεθνές δίκαιο, το νομικό καθεστώς που εφαρμόζεται για τους πρόσφυγες
πηγάζει σε οικουμενικό επίπεδο από τα ως άνω νομικά κείμενα και συγκεκριμένα
ορίζεται ως
Πρόσφυγας χαρακτηρίζεται κάθε άτομο που αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη
χώρα του εξαιτίας πολιτικής, εθνικής, φυλετικής και θρησκευτικής δίωξης ή επειδή
ανήκει σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, η οποία διώκεται. Πρόσφυγας είναι επίσης
όποιος κινδυνεύει στη χώρα του λόγω πολέμου ή γενικευμένης βίας και ως εκ τούτο
δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του, αποκτώντας αυτομάτως το δικαίωμα
αίτησης ασύλου και παροχής διεθνής προστασίας στη χώρα που καταφεύγει.

1

Όπως κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Α.Ν. 389 της 4-6-1968 : Περί κυρώσεως του Πρωτοκόλλου της
Ν. Υόρκης της 31-01-1967 εν σχέσει προς την Νομικήν Κατάστασιν των Προσφύγων. Φ.Ε.Κ. Α΄125
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Οι πρόσφυγες προστατεύονται από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, από
έτερες διεθνείς και ευρωπαϊκές συμφωνίες, από εθνικούς νόμους και συγχρόνως
δικαιούνται να ζητήσουν άσυλο με βάση της Αρχής της Οικουμενικής Διακήρυξης
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κάθε κράτος που αποφαίνεται για την χορήγηση ή
μη ασύλου σε πρόσφυγες πρέπει να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στο
υφιστάμενο νομικό καθεστώς και να λειτουργεί με γνώμονα τα νομικά κείμενα και
μην το εκλαμβάνει ως πράξη φιλανθρωπίας ή δείγμα καλής θέλησης αλλά αντιθέτως
ως υποχρέωση με βάση τις διεθνείς συνθήκες και εθνικούς νόμους.
Επιπλέον στοιχεία αντλεί κανείς και από την προσέγγιση του Παπαθεωδόρου
2

Θ . που αναφέρει ότι πρόσφυγας είναι «ο αλλοδαπός, ο οποίος δηλώνει προφορικά ή
εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής αρχής, στα σημεία εισόδου στην ελληνική
επικράτεια ή εντός αυτής ότι ζητά άσυλο στη Χώρα. Επιπλέον, προσθέτει ότι πρόσφυγας
είναι ο αλλοδαπός, ο οποίος με οποιονδήποτε τρόπο ζητά να μην απελαθεί σε κάποια
χώρα εξαιτίας δίωξης του λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή
πολιτικών πεποιθήσεων. Ο αλλοδαπός αυτός θεωρείται ως «αιτών άσυλο», σύμφωνα
με την ως άνω Σύμβαση και μέχρι την οριστική κρίση του αιτήματος του δεν
επιτρέπεται η καθοιονδήποτε τρόπο απομάκρυνση του από τη χώρα. Ως αιτών διεθνή
προστασία θεωρείται και ο αλλοδαπός ο οποίος εισέρχεται στη χώρα μας, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.343/20033».

1.2 Η έννοια του Μετανάστη
Μετανάστες είναι άνθρωποι που εγκαταλείπουν με ή χωρίς τη θέλησή τους την
πατρίδα τους για να αναζητήσουν αλλού νέες ευκαιρίες, φιλόδοξες προοπτικές ή
ασφαλέστερες και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Ουσιαστικά, τα συγκεκριμένα
άτομα εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής τους με απώτερο στόχο και σκοπό την
εξεύρεση θέσεων εργασίας και μετέπειτα οικονομικών απολαβών. Οι μετανάστες4
προέρχονται συνήθως από χώρες, στις οποίες αδυνατούσαν να περιορίσουν την
2

Παπαθεοδώρου Θ., Νομικό Καθεστώς Αλλοδαπών – Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, Εκδόσεις
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007 σελ. 21
3
Αναφέρεται στον Κανονισμό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη θέσπιση των
κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους – μέλους που είναι αρμόδιο για την
υπεύθυνη και αποκλειστική εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε έτερο κράτος – μέλος της
Ε.Ε. από υπήκοο τρίτης χώρας
4
Βλ. Τρουμπέτα Σ., Το προσφυγικό & μεταναστευτικό ζήτημα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2012,
σελίδα 55
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οικονομική τους εξαθλίωση και να αντιμετωπίσουν επαρκώς τα τεράστια οικονομικά
προβλήματα που τους ταλανίζουν. Συχνά υποχρεώνονται να φύγουν λόγω
περιβαλλοντικών συνθηκών και καταστάσεων ολικής φτώχειας.
Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο, εκ μέρους του γράφοντα, η εννοιολογική
προσέγγιση και αποσαφήνιση των όρων αλλοδαπός και υπήκοος τρίτης χώρας,
προκειμένου να είναι εύληπτη και ευδιάκριτη η διαφορά μεταξύ των διαφόρων
κατηγοριών.
Νόμιμος μετανάστης είναι ο αλλοδαπός που κατέχει νομιμοποιητικά έγγραφα
στη χώρα παραμονής ανάλογα το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να παραμείνει στο
έδαφος μίας αλλοδαπής χώρας. Για βραχεία διαμονή είναι υποχρεωμένος να
παραμείνει μέχρι ενενήντα ημέρες σε περίοδο έξι μηνών και επιπρόσθετα να είναι
εφοδιασμένος με θεώρηση εισόδου (VISA), εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις
διακρατικές συμφωνίες που τηρούνται. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον επιθυμεί
να εξασφαλίσει την επί μακρόν διαμονή του οφείλει να προμηθευτεί την άδεια
παραμονής, η οποία του παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία, στη
μόρφωση, στο σύστημα υγείας και πρόνοιας της χώρας και γενικότερα την άσκηση
ποικίλων κοινωνικών δικαιωμάτων.
Στο σημείο αυτό κρίνεται αδήριτη ανάγκη να διαχωριστεί ο όρος μετανάστης
από τον κοινότυπο όρο λαθρομετανάστης, που συχνά αναφέρεται στον καθημερινό
λόγο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να
παρουσιάσουν με αρνητική χροιά το φαινόμενο και τις επιπτώσεις της
μετανάστευσης. Ως λαθρομετανάστης νοείται το φυσικό πρόσωπο που κινείται με
οικονομικά κριτήρια και εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του επιδιώκοντας να
εισέλθει λάθρα σε μία ξένη χώρα. Κατά συνέπεια, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ
ενός οικονομικού μετανάστη και ενός «λαθρομετανάστη» είναι η λάθρα είσοδος5,
δηλαδή η είσοδος του από μη νομοθετημένο σημείο και σύμφωνα με τις νόμιμες
διατυπώσεις της υφισταμένης νομοθεσίας και εν συνεχεία φυσικά η παράνομη
διαμονή στο έδαφος ενός άλλου κράτους. Κοινή συνισταμένη των δύο είναι ότι
επιζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, εξεύρεση θέσεων εργασίας και εν τέλει

5

Για μία ενδιαφέρουσα ανάλυση του όρου λάθρα και λαθραίοι βλ. Τρουμπέτα Σεβαστή, ο.π , σελ.194
κ.ε. όπου αναφέρει «ο χαρακτηρισμός ¨λαθραίοι¨ παραπέμπει στη διάρρηξη των μηχανισμών ελέγχου της
πληθυσμιακής κινητικότητας από τους ανθρώπους που περνούν παράτυπα τα σύνορα. Η προσπάθεια να
διαφύγουν τον έλεγχο τους καθιστά πειρατές των συνόρων, καθώς η έλλειψη προσωπικών εγγράφων τους
στερεί την ταυτότητα που απαιτούν οι θεσμοι επιτήρησης, το έγγραφο, δηλαδή, στο οποίο καταγράφεται η
ατομική βιογραφία με διοικητικούς όρους.»
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βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης. Σήμερα, τείνει να εξαφανιστεί ο όρος
«λαθρομετανάστης» και να αντικατασταθεί από τον όρο «παράτυπος μετανάστης»,
στο πλαίσιο εξευμενισμού του όρου. Παράλληλα, στη διεθνή βιβλιογραφία είναι
επικρατέστερος ο όρος αντικανονικός μετανάστης «Irregular Migrant», ο οποίος
είναι πιο δόκιμος από τον όρο παράνομος μετανάστης «illegal migrant», καθώς ο
δεύτερος ενέχει το στοιχείο της de facto παρανομίας και για το λόγο αυτόν θεωρείται
μειωτικός6. Επιπλέον υφίσταται και ο όρος «internally displaced persons»7
αναφερόμενος στην κατηγορία ανθρώπων που αναγκάζονται εγκαταλείψουν τις
εστίες διαμονής τους ένεκα εμφύλιων συρράξεων ή εμφυλίου και να μετακινηθούν σε
άλλη περιοχή όπου δημιουργούν νέους χώρους εγκατάστασης, εντός όμως των
εθνικών τους συνόρων πολέμου.

1.3 Η έννοια του Ανιθαγενή
Ανιθαγενής8, είναι το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της
Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1954 σχετικά με καθεστώς των ανιθαγενών, δηλαδή
είναι το πρόσωπο που στερείται ιθαγένειας και επομένως δε θεωρείται πολίτης
οποιουδήποτε κράτους, σύμφωνα με το δίκαιο του. Ο διεθνής νομικός ορισμός του
ανιθαγενούς ατόμου αναφέρεται στο άρθρο 1 της σύμβασης του 1954 και ορίζει
ανιθαγενές «ένα άτομο που δεν θεωρείται υπήκοος από κάποιο κράτος στο πλαίσιο της
νομοθεσίας του». Αυτό σημαίνει ότι ανιθαγενές άτομο είναι εκείνο που δεν έχει την
εθνικότητα κάποιας χώρας. Μερικοί άνθρωποι γεννιούνται χωρίς ιθαγένεια, ενώ
άλλοι καθίστανται ανιθαγενείς κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Ως υπήκοος τρίτης χώρας9, νοείται κάθε «φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την
ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά την έννοια της παραγράφου 1του άρθρου 20 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή κάθε αλλοδαπός ο οποίος δεν είναι

6

Βλ. Κυριαζή Τ., Εμπορία Ανθρώπων – Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, σελ. 14
7
Βλ. Μπόση Μ., Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1999,
σελ.249
8
Βλ. Άρθρο 1 του ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην
Ελληνική Επικράτεια.», Φ.Ε.Κ. Α 212/23-8-2005
9
Βλ. Άρθρο 1β ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις.» ,ΦΕΚ Α 80 – 01.04.2014
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πολίτης κράτους – μέλους της Ε.Ε. και δεν απολαμβάνει το δικαίωμα της ελεύθερης
κυκλοφορίας εντός των κρατών της Ένωσης.
Ο αλλοδαπός – υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε. θεωρείται το φυσικό
πρόσωπο που είναι πολίτης κράτους – μέλους της Ε.Ε. κατά την έννοια της
παραγράφου 1 του άρθρου 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ως πολίτης της Ε.Ε. θεωρείται κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός
κράτους –μέλους.

1.4 Η έννοια του Αλλοδαπού
Αλλοδαπός10, είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή
που δεν έχει ιθαγένεια, γεγονός που τον διαφοροποιεί από τον ημεδαπό, ο οποίος
είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει την ελληνική ιθαγένεια. Κατά συνέπεια, η
ουσιαστική διάκριση μεταξύ ημεδαπού και αλλοδαπού στηρίζεται στην ιθαγένεια του
ατόμου έναντι συγκεκριμένου κράτους, δηλαδή στο νομικό δεσμό του προσώπου
προς ορισμένη πολιτεία στο λαό της οποίας ανήκει. Επιπλέον το άρθρο 2 του νόμου
3385/2006 ορίζει ότι εάν ένα φυσικό πρόσωπο έχει περισσότερες από μία ιθαγένειες,
από τις οποίες η μία είναι η ελληνική, θεωρείται ημεδαπός.
Γενικότερα το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους αλλοδαπούς αναφορικά με το
νομικό καθεστώς για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελλάδα καθώς και το νομικό καθεστώς των ομογενών αποτελεί ο νόμος
3386/2005 ο οποίος αντικατέστησε το νόμο 2910/200111. Μετέπειτα επήλθαν
τροποποιήσεις από τον νόμο 3907/201112, ο οποίος αποτελεί προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 με τον οποίο αναθεωρήθηκε το σύστημα
ασύλου στη Χώρα μας13. Εν συνεχεία, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4251/2014 με τον
οποίον επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις άδειες διαμονής και στο καθεστώς εισόδου
10

Βλ. Άρθρο 1 του ν.3386/2005
Νόμος υπ αριθ. 2910 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» Φ.Ε.Κ.91/02-05-2001
12
Νόμος 3907 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες
και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών» και λοιπές διατάξει.», ΦΕΚ Α' 7/26-01-2011
13
Για ενδελεχή ανάλυση του συστήματος ασύλου στην Ελλάδα, την ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου, την
ίδρυση Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής βλ. Τσιάτσιος Θ., Δίκαιο Αλλοδαπών, Εκδόσεις Σάκκουλα
11
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και παραμονής των Αλλοδαπών και συγχρόνως εκτενείς και ουσιώδεις τροποποιήσεις
τόσο στον Κώδικα Μετανάστευσης όσο και στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(νόμος 3284/200414). Μεταξύ άλλων ο νομοθέτης τροποποίησε διατάξεις που
αφορούν στην εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία, στις
άδειες διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα, στην προσωρινή διαμονή και στην
απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου, στην άδεια διαμονής για εξαιρετικούς ανθρωπιστικούς λόγους, στην ίση μεταχείριση εποχικά εργαζομένων και κατόχων
ενιαίας άδειας, στην οικογενειακή επανένωση, καθώς επίσης και στα εξαιρετικής
σημασίας ζητήματα που αφορούν στις προϋποθέσεις κτήσης και τους λόγους
απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας, τα οποία έχουν απασχολήσει πρόσφατα και την
ημεδαπή νομολογία.

1.5 Διαφορές Πρόσφυγα με Μετανάστη

Γενικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι οι όροι «μετανάστης» και «πρόσφυγας»
διακρίνονται εννοιολογικά στον πολιτικό λόγο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και
στις δημόσιες τοποθετήσεις. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις όπου λανθασμένα
συγχέονται. Η ειδοποιός διαφορά15 του μετανάστη με τον πρόσφυγα συνίσταται στο
γεγονός ότι οι μετανάστες έχουν την δυνατότητα επιστροφής στις χώρες καταγωγής
τους και επιπρόσθετα η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα δεν τελεί υπό άμεσο
και υπαρκτό κίνδυνο. Κατά την Μ. Μπόση16 «στα παραδείγματα των προσφύγων οι
μετακινήσεις πληθυσμών δεν είναι συνήθως αποτέλεσμα εθελοντικής βούλησης αλλά
εξαναγκασμός στην αλλαγή πατρίδας», ενώ στους μετανάστες «η μετακίνηση είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλον και πραγματοποιείται
με τη θέληση τους».

14

Νόμος 3284 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγενείας» - ΦΕΚ 217/Α/10.11.2004
Για μία ενδελεχή μελέτη σχετικά με τη θέση του πρόσφυγα και μετανάστη στην κοινωνικό γίγνεσθαι
βλ. Τρουμπέτα Σ., ο.π. σελ. 89, όπου ο συγγραφέας Μάνος Σαββάκης χαρακτηριστικά αναφέρεται
«..το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων αποτελεί ένα περίπλοκο, συγκρουσιακό και
αντιφατικό ζήτημα σε δι-επιστημονικό, δια –πολιτικό και καθημερινό, τοπικό και διεθνές επίπεδο.»
16
Βλ. Μπόση Μ., ο.π., σελ.250
15
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Σημαντική είναι η αναφορά του ιστορικού Ι.Κωτούλα17, ο οποίος εντοπίζει τη
διαφορά μεταξύ πρόσφυγα και αιτών άσυλο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «ένα
άτομο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις, ώστε να χαρακτηρισθεί πρόσφυγας, χάνει το
καθεστώς του πρόσφυγα όταν εγκαταλείπει τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας προσφύγων οι
οποίες υπάρχουν σε κράτη της άμεσης υποδοχής των ροών της περιφέρειας όπως η
Τουρκία και ο Λίβανος, και χρησιμοποιεί διακινητές ανθρώπων, ώστε να εισέλθει
στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άτομο αυτό πλέον είναι αιτών άσυλο
(asylum seeker), όχι πρόσφυγας, τουλάχιστον έως η αξίωσή του για χορήγηση ασύλου
κριθεί ως πληρούσα τις αρχές». Ουσιαστικά, η "μεταναστευτική κρίση" (migrant
crisis) διακριτικά νομιμοποιεί (legitimizes) τις εκκλήσεις για την προστασία του
φαινομένου, ενώ η «προσφυγική κρίση» (refugee crisis) τις ενισχύει (reinforces)18.

17

Κωτούλας Ι., Ο πόλεμος κατά της Δύσης, Μεταναστευτική κρίση και ευρωπαϊκή ασφάλεια, Foreign
Affairs Hellenic Edition, 17 Μαρτίου 2016, http://www.foreignaffairs.gr/ , [τελευταία πρόσβαση 15
Σεπτεμβρίου 2016]
18
Seth M. Holmes, Heide Castaneda, Representing the “European refugee crisis” in Germany and
beyond: Deservingness and difference, life and death, American Ethnologist, Volume 43 Number 1,
February 2016
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η διάδραση της Εμπορίας Ανθρώπων και της
μετανάστευσης
2.1 Η Ελλάδα στο επίκεντρο της μετακίνησης πληθυσμών, υπό το
πρίσμα της γεωπολιτικής θέσης
Η μετανάστευση δεν αποτελεί κάτι νέο αλλά έχει τις ρίζες της από τις αρχαίες
κοινωνίες, καθόσον η μετακίνηση είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη κοινωνική
ιστορία. Κατά συνέπεια, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σήμερα ή άρχισε να
συμβαίνει πριν από αιώνες, αλλά απεναντίας αποτελεί συστατικό στοιχείο των
κοινωνιών το οποίο διαμορφώνει και διαμορφώνεται από τους τρόπους οργάνωσης
των κοινωνικών σχέσεων19.
Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα είχε μετατραπεί στη
διεθνοπολιτική σκακιέρα ως χώρα προέλευσης μεταναστών, ένεκα της ανέχειας και
του ασταθούς πολιτικού κλίματος που επικρατούσε στον ελλαδικό χώρο εκείνη την
εποχή. Ωστόσο, η κατάσταση αντιστράφηκε και από τις αρχές της δεκαετίας του ’90
μετατράπηκε σταδιακά σε χώρα υποδοχής μεταναστών, εξαιτίας των πολιτικών
ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και των
Βαλκανίων.
Η κατάρρευση του διπολικού συστήματος και η εμφάνιση της γιουγκοσλαβικής
κρίσης, που είχε ως αποτέλεσμα τη διάσπαση της γειτονικής χώρας σε επί μέρους
κρατικές οντότητες, συνέβαλε στην αναγκαστική μετακίνηση αλλοδαπών προς το
εσωτερικό της χώρα μας. Επίσης μετατράπηκε σε χώρα διέλευσης και προορισμού
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων προερχομένων κυρίως από χώρες της ΝA και A.
Ευρώπης, ενώ στην παρούσα χρονική περίοδο η πλειονότητα των θυμάτων εμπορίας
προέρχεται από χώρες της Αφρικής και της Ασίας.
Στο ευρύτερο διεθνοπολτικό πεδίο, οι ραγδαίες πολιτικές ανακατατάξεις
παγκοσμίως, ο πολλαπλασιασμός των ένοπλων συρράξεων και η παρατεταμένη
αστάθεια σε πολλές περιοχές της υφηλίου σε συνδυασμό με την οικονομική ανέχεια
19

Βλ. Τρουμπέτα Σ, ο.π. σελίδα 45
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χωρών και την αυξανόμενη ανισότητα στην κατανομή εισοδήματος και πλούτου
ανάμεσα στις χώρες συνέβαλλαν στη φαινομενικά ανεξέλεγκτη αύξηση της
παράνομης μετανάστευσης από την Ανατολή προς το δυτικό κόσμο και από τις νότιες
χώρες του πλανήτη προς τις βορειοκεντρικές20. Το επίκεντρο των διεθνοπολιτικών
εξελίξεων συγκεντρώνεται στην Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί πόλο
σταθερότητας και καλείται να υποδεχτεί και να διαχειριστεί τα μεταναστευτικά
ρεύματα σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αξίες και δημοκρατικές αρχές.

2.1.1 Η διακίνηση ανθρώπων στην περίπτωση της Αλβανίας
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισαν να εμφανίζονται

κύματα

μεταναστών από την γειτονική Αλβανία, η οποία περνούσε σε μεταβατικό στάδιο
λόγω των πολιτικών εξελίξεων και της αλλαγής του πολιτικού σκηνικού21. Απόρροια
αυτών

των

εξελίξεων

στη

γειτονική

χώρα

χιλιάδες

Αλβανοί

υπήκοοι

εκμεταλλευτήκαν την ευκαιρία από το επονομαζόμενο «άνοιγμα των συνόρων» και
εισήλθαν στην πλειονότητα τους, παράνομα, διαμέσου της ελληνοαλβανικής
μεθορίου.
Σε χρονικό διάστημα μίας δεκαετίας έλαβαν χώρα δύο ξεχωριστές
μεταναστευτικές ροές. Αρχικά την περίοδο 1990-1991, μετά το θάνατο του Χότζα και
εν συνεχεία το 1997 ένεκα των πολιτικών αναταράξεων και ένοπλων συρράξεων που
πυροδοτήθηκαν από την ανάδυση των «πυραμίδων». Το πρωτοφανές, για το μέγεθος
της οικονομίας της Αλβανίας, φαινόμενο, είχε πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Οι εξεγέρσεις που ακολούθησαν και οι έκδηλες επαναστατικές τάσεις του
αγανακτισμένου αλβανικού πληθυσμού σε συνδυασμό με την αποδόμηση της
πολιτικής εξουσίας βύθισαν τη χώρα. Η κατάλυση του πολιτικού συστήματος και η
περιθωριοποίηση των κρατικών λειτουργών και θεσμών από ένοπλες αυτόνομες
ομάδες δημιούργησαν σκηνικό εμφυλίου πολέμου. Απόρροια των δραματικών
20

Βλ. 2003 Year Book on illegal Migration, Human Smuggling and Trafficking in Central and Eastern
Europe, International Centre for Migration Policy Development, Vienna, 2004 σελ. 6
21
Philip Martin, Susan Martin, Patrick Weil, Managing Migration – The Promise of Cooperation,
Lexington Books, Oxford, 2006, σελ.105, όπου αναφέρεται ως το 1990 ως το έτος οικονομικής
φιλελευθεροποίησης. Ο θάνατος του αρχηγού Κράτους Χότζα και η επακόλουθη κατάρρευση του
Κομμουνισμού σηματοδοτεί την οικονομική αναγέννηση της χώρας. Η πολιτική και οικονομική
ανάκαμψη ωστόσο εκτοπίστηκε προς το τέλος του 1996 εξ αιτίας της πτώσης των «πυραμίδων».
Πρόκειται για το σύστημα Ponzi (“πυραμίδα”), που έφερε στο χείλος του γκρεμού την οικονομία της
Αλβανίας και δημιούργησε τριγμούς στα θεμέλια του πολιτικού της συστήματος
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εξελίξεων περίπου 400.000 με 600.00022 αλβανοί μετανάστες αναζήτησαν καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης στην χώρα μας και σχεδόν 200.000 αλβανοί μετανάστες
προτίμησαν να εγκατασταθούν στην Ιταλία23. Η ογκωδέστατη εξέγερση του
αλβανικού λαού προκάλεσε σκεπτικισμό και ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία βίωνε μία ενδεχόμενη απειλή για τυχόν μετάδοση της εξέγερσης στην
Ελλάδα24.
Πολυμελείς ομάδες Αλβανών παράτυπων μεταναστών προσέγγιζαν την
οριογραμμή της χώρας μας και μέσω των αφύλαχτων ορεινών διαβάσεων και
δύσβατων ακριτικών περιοχών εισέρχονταν στην ενδοχώρα. Σημειολογικά, η είσοδος
νόμιμων Αλβανών υπηκόων στο έδαφος Schengen γινόταν μόνο με την κατοχή
διαβατηρίου και υποχρεωτικά θεώρησης εισόδου (VISA). Από την 15 Δεκεμβρίου
2010 τροποποιήθηκε το καθεστώς εισόδου των Αλβανών υπηκόων και από τα κ-μ της
Ε.Ε. καταργήθηκε η υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους Αλβανίας, που
ταξιδεύουν στις χώρες – μέλη της Ε.Ε..
Στην πολιτική σκηνή, η Αλβανία ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2003 τις
διαπραγματεύσεις για τη Σύναψη Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την
Ε.Ε. Ωστόσο, απομένουν πολλές διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για να
ολοκληρωθεί ο κύκλος των διαπραγματεύσεως για την ένταξη της στους κόλπους της
Ένωσης. Απαιτούνται, συστημικές αλλαγές σε

πεδία όπως η αντιμετώπιση του

οργανωμένου εγκλήματος, της αποτελεσματικότητας και ανεξαρτησίας του
δικαστικού συστήματος και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

2.1.2 Μεταναστευτικές ροές από την Ασία και από την Ευρώπη
Διόγκωση της μεταναστευτικής εισροής μεταναστών παρατηρείται επιπρόσθετα
με μετανάστες από τη γειτονική Βουλγαρία, την Πολωνία25 αλλά και ομογενών

22

Ο.π. σελ. 107
Ο.π. σελ. 107
24
Βλ. Ελευθεροτυπία, 15η Μαρτίου 1997, Το μυστικό των αλβανικών πυραμίδων, Διαθέσιμο από το
διαδικτυακό τόπο: http://www.iospress.gr/megalo1997/megalo19970315.htm, [τελευταία πρόσβαση.
05 Ιουλίου 2016]
25
Αμφότερες οι δύο χώρες τη συγκεκριμένη περίοδο δεν αποτελούσαν κράτη – μέλη της Ε.Ε. και
συνεπώς οι πολίτες τους αντιμετωπίζονταν ως υπήκοοι τρίτων χώρων, γεγονός που καθιστούσε
δυσχερές την εξασφάλιση νομιμοποιητικών εγγράφων και την ενσωμάτωση τους στο εσωτερικό των
κρατών μελών της Ένωσης.
23
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Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Μετά την κατάρρευση της πρώην
Ε.Σ.Σ.Δ. που είχε ως άμεσο επακόλουθο τη μεγάλη ροή μεταναστών από τις
ανατολικές χώρες προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η Ευρώπη σχεδόν από τις
αρχές του 21ου αιώνα βιώνει εκ νέου έντονες μεταναστευτικές ροές. Η επέμβαση του
ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, αλλά κυρίως η κατάρρευση της Αραβικής
Άνοιξης

πυροδότησε ένα κύμα ανθρώπων στην αναζήτηση ενός καλύτερου

μέλλοντος26. Γενικότερα η ενίσχυση της συνεργασίας27 για την αντιμετώπιση της
μετανάστευσης καθίσταται εμφανώς δυσκολότερη μεταξύ των ευρωπαϊκών και
αφρικανικών κρατών σε σύγκριση μεταξύ των κ-μ της Ε.Ε..Ως εκ τούτο, είναι
προφανής και επιτακτική η αναγκαιότητα για μεγαλύτερη συνεργασία28 μεταξύ των
κρατών αποστολής και κρατών υποδοχής στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών
με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση των οφελών για τις χώρες υποδοχής, τις χώρες
προέλευσης και για τους ίδιους τους μετανάστες.
Κατόπιν των ανωτέρω διεθνών εξελίξεων, η Ελλάδα καθιερώθηκε ως χώρα
υποδοχής των οικονομικών μεταναστών μέσα στην τελευταία εικοσαετία (19902010). Η κατάσταση αυτή επέφερε σημαντικές αλλαγές στον γεωπολιτικό ιστό της
Ευρώπης αλλά και βαθιές μεταβολές στο εσωτερικό της χώρας μας29. Η απότομη
μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής μεταναστών και η αθρόα είσοδος στο
εσωτερικό της χώρας, κατά προτίμηση στην Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική
Μακεδονία, οικονομικών μεταναστών βρήκαν την ελληνική πολιτεία απροετοίμαστη,
καθόσον δεν υπήρχαν κατάλληλες και επανδρωμένες δομές30 για τη διαχείριση αυτού
26

Εφημερίδα «Καθημερινή», 22η Φεβρουαρίου 2016, άρθρο με τίτλο «Η προϊούσα ισλαμοποίηση της
Ελλάδας» του κ. Φραγκούλη Φράγκου, ο οποίος είναι επίτιμος αρχηγός του Γ.Ε.Σ. και πρώην
υπηρεσιακός υπουργός Εθνικής Άμυνας Αναλύει την υπάρχουσα στρατηγική της τουρκικής
διπλωματίας και επικεντρώνεται στις ενέργειες που πρέπει να αναλάβει η κυβέρνηση προκειμένου η
χώρα μας να μην γίνει «αποθήκη ψυχών», βλ. http://www.e-grammes.gr. (τελευταία πρόσβαση 18
Ιουλίου 2016)
27
Philip Martin, Susan Martin, Patrick Weil, Managing Migration – The Promise of Cooperation,
Lexington Books, σελ.123
28
Ο.π. σελ. 227
29
Βλ. Μωυσίδης Α., Παπαδοπούλου Δ., Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα,
Εργασία, Εκπαίδευση, Ταυτότητες, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2011, σελ.9-18 όπου αναλύουν
επιγραμματικά τις μεταβολές που επήλθαν στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική κοινωνία.
Συγκεκριμένα αναφέρουν ως πλεονεκτήματα της αθρόας εισόδου μεταναστών : την ανάπτυξη, το
φθηνό εργατικό δυναμικό, την πολυπολιτισμικότητα και αντιθέτως κάνουν μνεία σαν ανασταλτικούς
παράγοντες : την αμφισβήτηση της ελληνικής ταυτότητας, προβλήματα ένταξης και ενσωμάτωσης,
ρατσισμό, δομημένες κοινωνικές διακρίσεις, κοινωνικό αποκλεισμό στις μεταναστευτικές ομάδες,
ιδεολογική και ηθική διάσπαση του εθνικού πληθυσμού υπέρ και κατά της μετανάστευσης.
30
Σημειολογικά, οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που επιχειρούσαν τότε στην
ελληνοαλβανική μεθόριο δεν είχαν επαρκές προσωπικό για την επιτυχή επιτήρηση των συνόρων. Τα
κύματα μεταναστών που προσέγγιζαν καθημερινά την ελληνική οριογραμμή πολλαπλασιάζονταν
καθημερινώς. Προς επίρρωση της αθρόας εισόδου το 1999 το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης προσέλαβε
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του φαινομένου. Η πλειοψηφία των μεταναστών που ήλθαν τη συγκεκριμένη
περίοδο, δεν κατείχαν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα απόδειξης νόμιμης
παραμονή τους στη χώρα κι συνεπώς αντιμετωπίζονταν, ως παράνομοι οικονομικοί
μετανάστες. Σήμερα, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός καλούνται να διαχειριστούν σε
μια νέα βάση το μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς για πρώτη φορά εισέρχονται στον
ελλαδικό χώρο υπερβολικά υψηλός αριθμός ανθρώπων, διαφορετικών θρησκευτικών
πεποιθήσεων, κουλτούρας, και πρωτίστως παιδείας.

2.1.3 Η επιλογή της Ελλάδας για εγκατάσταση των μεταναστευτικών
ροών.

Η Ελλάδα από την αρχαιότητα αποτελούσε το σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής
και Δύσης. Μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.)
προστέθηκε η ιδιότητά, ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που την
κατατάσσει ελκυστικό προορισμό για τα μεταναστευτικά κύματα. Τα ανωτέρω
συνδυαστικά συντελούν, ώστε να αποτελεί χώρα-οδό διέλευσης μεταναστευτικών
ροών και ταυτόχρονα σημαντικό σταθμό της διακίνησης του trafficking.
Χαρακτηριστικά, είναι γνωστή ως “το κέντρο της εμπορίας ανθρώπων στην
Ευρώπη”31, καθόσον είναι βασική χώρα διέλευσης και προορισμού για τα θύματα,
και αποτελεί την κύρια είσοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς συγκεντρώνει το
90% των περιπτώσεων παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη32. Το στοιχείο
αυτό είναι εξόχως σημαντικό και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από κ-μ της Ε.Ε.
που

διακατέχονται

από

ανθελληνική

στάση

στο

προσφυγικό

φαινόμενο,

κατηγορώντας με κορώνες εθνικιστικές την Ελλάδα για ελλιπή έλεγχο των εθνικών
συνόρων της και κατά συνέπεια για υπαιτιότητα στις προσφυγικές ροές προς τον
Βορρά.
Οι βασικότερες παράγοντες που αιτιολογούν την επιλογή της Ελλάδας ως τόπος
διαμονής και εγκατάστασης των μεταναστών στην Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο η
γεωγραφική θέση της χώρας μας στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Ειδικότερα, η
τους πρώτους Συνοριακούς Φύλακες οι οποίοι επάνδρωσαν τα ελληνικά φυλάκια στην
Ελληνοαλβανική μεθόριο στους Νομούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς και Φλώρινα.
31
Διαδικτυακός τόπος 1109 Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων
http://www.1109.gr/content/ti/gjwkfs, [τελ. πρόσβαση 30 Αυγούστου 2016]
32
ο.π. Διαδικτυακός τόπος 1109 Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων

Διπλωματική Εργασία - Ιωσήφ Π. Παρούτογλου - 2016

[35]
χώρα μας αποτελούσε για τουλάχιστον δύο δεκαετίες τη μοναδική κρατική οντότητα
της Βαλκανικής χερσονήσου που ήταν μέλος της Ε.Ε.. Αποτελεί χώρα διέλευσης,
αλλά και προορισμού, συνιστώντας κομβικό σημείο εισόδου προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων παράνομης
μετανάστευσης στην Ευρώπη.
Η έννοια κομβικό σημείο33 συνιστά εννοιολογικά μια περιοχή στα εξωτερικά
σύνορα της Ε.Ε. η οποία είναι αντιμέτωπη με δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις
με αποτέλεσμα να είναι απολύτως αναγκαία η παροχή επιχειρησιακής στήριξης σε
επιχειρησιακό και θεσμικό επίπεδο από την Ε.Ε., ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι
μετανάστες καταγράφονται συστηματικά και να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη
μετακίνησή τους σε άλλα κράτη μέλη34.
Επιπλέον η πτώση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού στην
Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη σε συνδυασμό με την έκρηξη των πολεμικών
συγκρούσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβία και την εθνικιστική αφύπνιση στα
Βαλκάνια συνέβαλλαν στον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων από τις χώρες τους και
στην αναζήτηση καταφυγίου στην φιλειρηνική και δημοκρατική Ελλάδα.
Το πρόβλημα της μετανάστευσης και των προσφύγων είναι σύνθετο, ιδιαιτέρως
δύσκολο και ίσως σκοτεινό από γεωπολιτικής οπτικής. Τα νησιά του Αιγαίου λόγω
της γειτνιάζουσας θέσης τους με την Τουρκία αποτελούν κομβικό σημείο για την
προώθηση προσφύγων από τα τουρκικά παράλια προς τη χώρα μας. Κατά μεγάλο
ποσοστό οι μεταναστευτικές ροές από τις χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής,
που αποπειρώνται να προσεγγίσουν τα ελληνικά παράλια, μέσω των θαλάσσιων
δικτύων του Αιγαίου, έχουν ως τελικό προορισμό τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες35.
Ωστόσο, αφενός μεν η εντατικοποίηση των συνοριακών ελέγχων και των
απειλούμενων ποινικών κυρώσεων από χώρες τόσο της Κεντρικής Ευρώπης όσο και
των Βαλκανίων, αφετέρου δε η κατασκευή φραχτών για αποτροπή αθρόας εισόδου
μεταναστών κατά μήκος των χερσαίων συνόρων των χωρών, έχουν καταστήσει τη
χώρα μας τον τελικό προορισμό των νέων μεταναστευτικών ροών. Απότοκος αυτών
των γεγονότων είναι η ολοένα και αυξανόμενη συγκέντρωση - παραμονή μεταναστών
33

Πρόκειται για τα σημεία, στα οποία οι περισσότεροι μετανάστες εισέρχονται στην Ένωση όπως π.χ.
αποτελούν η Σικελία και η Λαμπεντούζα στην Ιταλία ή η Λέσβος και η Κως στην Ελλάδα.
34
COM(2015) 490 final, 23.9.2015, παράρτημα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο για διαχείριση της προσφυγικής κρίσης
35
Βλ. Ρομπόλης Γ. Σάββας, Οικονομική Κρίση, Αγορά Εργασίας, Μετανάστευση στο Μωυσίδης Α.
Δέσποινα Β. Παπαδοπούλου, «Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα», Εκδόσεις
Κριτική, Αθήνα 2011,σελ. 66
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και προσφύγων ανά την ελληνική επικράτεια και ο συνωστισμός τους σε κέντρα
προσωρινής φιλοξενίας, κοινώς hot spots. Συγχρόνως τα ευρωπαϊκά νομικά κείμενα
με εξέχοντα τη συμφωνία Δουβλίνο ΙΙ και ΙΙΙ επιβαρύνουν την υπάρχουσα
κατάσταση, καθόσον δεν παρέχουν δυνατότητες στους μετανάστες για διέξοδο στην
Κεντρική Ευρώπη.

Εικόνα.1 Αφίξεις μεταναστών δια θαλάσσης στην Ελλάδα (στοιχεία έως 03-032016)
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2.2 Η Ελλάδα στο επίκεντρο της μετακίνησης πληθυσμών, υπό το
πρίσμα της χρονικής συγκυρίας36
Στο πλαίσιο της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με
καταστάσεις στις οποίες ο μεγάλος αριθμός ατόμων που διέρχονται τα εξωτερικά
σύνορα κράτους-μέλους υπερβαίνει την ικανότητα διαχείρισης της άφιξης των
μεταναστών με εύτακτο τρόπο37.
Η συριακή κρίση αποτέλεσε την απαρχή μιας πολυεπίπεδης και πολύπλευρης
κρίσης, σημαντικότερες εκφάνσεις της οποίας προσδιορίζονται σε δύο αλληλένδετα
επίπεδα: Ελλάδα και Ε.Ε.. Η Ελλάδα βίωσε και εξακολουθεί να βιώνει τις επιδράσεις
του μεταναστευτικού - προσφυγικού ζητήματος με τη μεγαλύτερη ένταση στην
Ευρώπη. Η αιτία αυτού του οξύτατου φαινόμενου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
ποικίλους παράγοντες, κοινωνικούς, οικονομικούς ή ακόμα και παραμέτρους
πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Η διαρκής και ανεξέλεγκτη εισροή παράτυπων μεταναστών από χώρες της
Ασίας και της Αφρικής, οι οποίοι επιχειρώντας να προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό χώρο
και δη τα ευρωπαϊκά χερσαία σύνορα38, εγκλωβίζονται στις χώρες διέλευσης (εν
προκειμένω στη χώρα μας) αναμένοντας καρτερικά και με περισσή υπομονή την
μετάβαση τους στις χώρες που επιθυμούν (χώρες προορισμού), δημιουργεί ένα
εκρηκτικό μίγμα με απρόβλεπτες συνέπειες - καταστάσεις. Σύμφωνα με την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (29 Φεβρουαρίου 2016), συνολικά
4.786.412 καταγεγραμμένοι Σύριοι πρόσφυγες κατέφυγαν σε γειτονικές χώρες39

36

Για ανάλυση του όρου βλ. Κουσκουβέλης Η., Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,2015 σελ.136 κ.ε. όπου περιγράφει ως «..την κατάσταση
στην οποία τυχαίνει να βρίσκονται το εσωτερικό περιβάλλον κάθε κράτους και το διεθνές περιβάλλον
(για όλα τα κράτη) κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή..» ή στην καθομιλουμένη χρησιμοποιούνται
και οι λέξεις «κλίμα» και «timing».
37
Βλ. Παράρτημα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, ο.π. σελ.2
38
Για μία αξιόλογη προσέγγιση του όρου σύνορο βλ. Πετράκου Η.- Ιωσηφίδης Θ., Γεωγραφικοί και
Πολιτικοί Προβληματισμοί για τα Σύνορα κα τη Μετανάστευση, Το προσφυγικό & μεταναστευτικό
ζήτημα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2012, σελίδα 43 όπου αναφέρει «…πολλοί γεωγράφοι
διαχωρίζουν αναλυτικά ανάμεσα στα σύνορα (borders) και τα όρια (boundaries). Τα πρώτα συνδέονται
με τη δημιουργία ενός συνόλου – μιας κοινότητας – που εδράζεται στην κυριαρχία του κράτους, ενώ
τα δεύτερα αναφέρονται σε άλλους τύπους ομαδοποιήσεων που προκύπτουν μέσα από αποκλεισμούς
και συμπεριλήψεις, ή στον προσδιορισμό ποικίλων πολιτικών και κοινωνικών πλαισίων.»
39
Γιαννακόπουλος B., Προσφυγική Κρίση: Τι θα επηρεάσει την εξέλιξη της εθνικής πρόκλησης και
απειλής, Διαθέσιμο από http://www.militaire.gr/προσφυγικο-απειλή-τουρκία/, [τελ. πρόσβαση 19
Αυγούστου 2016]
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(Τουρκία 2.688.686, Λίβανος 1.067.785, Ιορδανία 637.859, Ιράκ 245.543, Αίγυπτος
118.512 και Λιβύη 28.027).
Οι λόγοι, που τους ωθούν, να φτάσουν στους νέους προορισμούς και τα μέσα –
τρόποι διέλευσης που χρησιμοποιούν για να το επιτύχουν ποικίλουν και διαφέρουν,
ανάλογα την οικονομική δυνατότητα του καθενός. Άλλοτε, σε μικρό ποσοστό,
αναζητούν νόμιμες οδούς, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα,
και άλλοτε παράνομους και παρακινδυνευμένους μεθόδους και διαδικασίες.
Αμφότερες επιλογές έχουν μία κοινή συνισταμένη που συνίσταται στην φιλόδοξη
προσπάθεια να ξεφύγουν από το τέλμα της πολιτικής καταπίεσης, των πολεμικών και
αιματηρών συγκρούσεων και την ανέχεια που μαστίζει τις χώρες τους.
Οι εικόνες του τηλεοπτικού φακού με οικογένειες προσφύγων και μεταναστών
να διέρχονται με λέμβους τα υδάτινα σύνορα της Χώρας μας40 αναζητώντας βιώσιμες
οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη
προκαλούν παγκόσμια κοινωνική οδύνη. Χιλιάδες άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας,
φύλου και οικονομικής κατάστασης, οικογένειες από κοινού με ανήλικα παιδιά
ακόμη και τα νεογέννητα βρέφη τους αποφάσισαν, με σοβαρό και υπαρκτό κίνδυνο,
να

διασχίσουν

τα

θαλάσσια

ελληνοτουρκικά

σύνορα

ευελπιστώντας

στη

μεγιστοποίηση της ποιότητας ζωής και στην εξασφάλιση επαρκών συνθηκών
ασφάλειας. Τα ελληνικά και διεθνή Μ.Μ.Ε. δείχνοντας ευαισθησία στο ζήτημα
καλύπτουν καθημερινά τις διαδικασίες διάσωσης των παρανόμων εισερχομένων στα
ελληνικά χωρικά ύδατα κάνοντας ιδιαίτερη μνεία για το ημιτελές ταξίδι41 των

40

Τα τελευταία χρόνια με αποκορύφωμα τη διετία 2008-2009 και εν συνεχεία τα 2014-2015 τα
ελληνικά νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος Κως, υπήρξαν οι πιο κεντρικές πύλες εισόδου στην Ευρώπη και
δέχθηκαν χιλιάδες παράτυπα εισελθόντες μετανάστες και πρόσφυγες. Η γεωγραφική τους θέση, δίπλα
στα τουρκικά παράλια, υπήρξε ο καταλύτης που κινητοποίησε τα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης
μεταναστών για να πείσουν τους ευκολόπιστους μετανάστες να διέλθουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα.
41
Από εμπειρικής πλευράς και κατόπιν εκτεταμένης συζήτησης με παραμένοντες πρόσφυγες στο
Συνοριακό Σταθμό Ειδομένης η πλειονότητα των προσφύγων επιθυμούν την εγκατάσταση τους στις
χώρες της Βορειοκεντρικής Ευρώπης. Περίοπτη θέση κατέχει η Σουηδία, λόγω της ευνοϊκότερης
νομοθεσίας και των ελάχιστων κριτηρίων που απαιτούνται για την διαμονή στο έδαφος της αλλά και
εν συνεχεία τις διαδικασίες που απαιτούνται για την οικογενειακή επανένωση. Είναι γεγονός ότι οι
σουηδικές αρχές μετανάστευσης αποφάνθηκαν πως υπό το φως της επιδείνωσης της σύγκρουσης στη
Συρία ότι θα χορηγούν άδεια μόνιμης παραμονής σε όλους τους Σύριους αιτούντες άσυλο που έχουν
έρθει στη Σουηδία. Επιπλέον η Σουηδία θεωρείται ως η πρώτη χώρα στην Ε.Ε. που προσφέρει άδεια
μόνιμης παραμονής σε πρόσφυγες από τη Συρία. Ομοίως και για τη Γερμανία, η οποία έχει μεγάλη
απήχηση στους πρόσφυγες καθόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα για άμεση εξεύρεση
εργασίας. Ωστόσο παρά τον αρχικό τους σχεδιασμό και την προσπάθεια προσέγγισης των Βαλκανίων
το ταξίδι τους διακόπτεται στην Ελλάδα, παραμένοντες εγκλωβισμένοι στην Ειδομένη κα
περιμένοντας τις ευρωπαϊκές πολιτικές ελίτ να αποφανθούν για το άνοιγμα ή μη του αποκαλούμενο
¨Βαλκανικού Διαδρόμου των Προσφύγων¨. – Για την επιλογή της Σουηδίας και Γερμανίας ως χώρες
διαμονής των προσφυγών βλ. Βασιλική Χρυσοστομίδου, Οι πρόσφυγες προτιμούν Γερμανία και
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μεταναστών – προσφύγων. Η αναπαράσταση της οδύνης των προσφύγων με
φωτογραφίες πνιγμένων παιδιών42 και ανταποκρίσεις σχετικά με πλήθη που
διασχίζουν τα Βαλκάνια οδικώς, αναζητώντας το όνειρο συγκινούν την ανθρωπότητα
και ευαισθητοποιούν το ευρύ κοινό. Ακόμα θλιβερότερο είναι το στοιχείο ότι η
αύξηση των ποσοστών της επιχειρούμενης μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση συνοδεύεται από την αύξηση του αριθμού όσων χάνουν τη ζωή τους κατά την
προσπάθεια διέλευσης των συνόρων.

1.

Καταγραφή της απώλειας ζωής μεταναστών ανά περιοχή [τελευταία

ενημέρωση 31 Αυγούστου 2016]

Σουηδία, 21-11-2015, διαθέσιμο στο http://www.kathimerini.gr/839442/article/epikairothta/ellada/oiprosfyges-protimoyn-germania-kai-soyhdia [τελευταία πρόσβαση 18 Μαΐου 2016]
42
Βλ. Τρουμπέτα Σ., ο.π. σελ. 195, όπου η συγγραφέας κάνει ξεχωριστή και παραστατική μνεία όπως
«Οι συχνά δημοσιοποιημένες εικόνες νεκρών που τους ανασύρουν από τη θάλασσα τα σκάφη του
Λιμενικού είναι αναμενόμενο να προκαλεί δέος και οίκτο. Εικόνες νεκρών σωμάτων, όπου η κάμερα
εστιάζει πάνω τους με ζήλο, στοχεύουν στο να εγείρουν το ¨συλλογικό πόθο¨».
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2.

Καταγεγραμμένοι θάνατοι μετανστών ανα χώρα προέλευσης[τελευταία

ενημέρωση 31 Αυγούστου 2016]

Πηγή Missing Migrants Project

3.

Θάνατοι μετανστών στα νερά της Μεσογείου ανά μήνα τα τρία

τελευαταία έτη [επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι Φεβρουάριο 2016]

Πηγή: International Organization for Migration
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Οι μετακινούμενοι πληθυσμοί έχοντας ήδη αποφασίσει να μετακινηθούν, μη
έχοντας άλλη εναλλακτική επιλογή, το πράττουν ακολουθώντας μη νόμιμους οδούς.
Δεν διστάζουν να θέσουν την ζωή τους σε κίνδυνο, αψηφώντας τη θαλάσσια
παλίρροια του Αιγαίου και της Μεσογείου, ευελπιστώντας σε νέες και προπάντων
ανθρώπινες συνθήκες ζωής. Για την πραγματοποίηση των σχεδίων τους δύναται να
πληρώσουν αδρά στα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης ατόμων, τα οποία
διαθέτουν οργανωμένη μορφή που κατά την έννοια του ελληνικού ποινικού δικαίου
παραπέμπει σε σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Τα οργανωμένα κυκλώματα
αναλαμβάνουν πρόθυμα να παρέχουν διευκολύνσεις στους αλλοδαπούς, θέτοντας τις
βάσεις για τη δημιουργία και εξάπλωση μίας ιδιαίτερα επικερδής υπηρεσία
διακίνησης μεταναστών, που δραστηριοποιείται κατά παρέκκλιση των νόμων.
Προκειμένου να προσπορίσουν ολοένα και μεγαλύτερα κέρδη εξαπατούν τα
θύματά τους, δίνοντας τους την εντύπωση ότι διαθέτουν τα μέσα, τους μηχανισμούς
και τις διαδικασίες για να τους προωθήσουν με

ασφάλεια στο εσωτερικό των

ευρωπαϊκών κρατών.
Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί ένα ιδιαίτερα επαχθές αδίκημα που στρέφεται
κατά της ανθρώπινης αξιοπρεπείας και αποτελεί μορφή διεθνικού οργανωμένου
εγκλήματός λόγω της εκτεταμένης δράσης που λαμβάνει με την ύπαρξη παρακλαδιών
σε πολλές χώρες της υφηλίου. Η απατηλή παροχή θέσεων εργασίας και η προώθηση
στη σεξουαλική κακοποίηση, στη σωματική και ψυχική βία αποτελούν ενδεικτικές
περιπτώσεις μεταχείρισης των θυμάτων.
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Εικόνα: Ο Βαλκανικός διάδρομος

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αμέτοχοι σε αυτό το απάνθρωπο φαινόμενο οφείλουν να αποφύγουν να
σταθούν οι ηγεσίες των ευρωπαϊκών χωρών. Απαιτείται η οικοδόμηση νέων μορφών
συνεργασίας και σύμπτυξη κοινών δράσεων από όλους τους επιχειρησιακούς φορείς.
Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, οι διεθνές σχέσεις έχουν καταστεί
πολυσύνθετες και τα εθνικά συμφέροντα αλληλοσυγκρουόμενα. Στόχος της Ελλάδας
αποτελεί η διαρκής και ενεργός παρουσία στις διεθνοπολιτικές εξελίξεις, με
ορθολογική στρατηγική, δομημένη με επιχειρήματα και προτάσεις, τα οποία θα
προωθούν την ειρήνη, την ασφάλεια, τη συνεργασία και την ανάπτυξη.
Η επίλυση παρόμοιων καταστάσεων πραγματοποιείται στη βάση κοινών
προβληματισμών και όχι προβλημάτων εθνικών συνόρων. Σήμερα διαπιστώνεται ότι
οι δεσμοί συνεργασίας των ευρωπαϊκών κ-μ έχουν αποδυναμωθεί και ατροφήσει. Η
αιφνίδια φραγή της συνοριακής οριογραμμής και οι επακόλουθες ενέργειες στις
οποίες προέβησαν μονομερώς43 κράτη σε βάρος πολλών ευάλωτων ανθρώπων

43

Εφημερίδα Καθημερινή, 27-02-2016, όπου κάνει μνεία σε δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού
Der Spiegel, που περιγράφει τη στάση των Ευρωπαίων εταίρων μας, ως προς τη διαχείριση του
προσφυγικού ζητήματος με τον περιγραφικό αλλά αυταρχικό και αποκρουστικό τίτλο «Ο καθένας για
τον εαυτό του», http://www.kathimerini.gr/851107/article/epikairothta/politikh/der-spiegel-h-ellada-8adyskoleytei-na-e3yphrethsei-ta-xreh-ths, (τελευταία πρόσβαση 15-06-2016) ∙ βλ. Κυριαζή Τ., ο.π σελ.
51 όπου αναφέρει «..η μεμονωμένη δράση των κρατών εντός των εθνικών συνόρων τους δεν επαρκεί
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αποδεικνύουν το αληθές της ανωτέρω διαπίστωσης. Πρόκειται για ένα χαμηλής
αποδοτικότητας μέτρο διότι δεν προσέφερε τα οφέλη και τα αποτελέσματα που
προσδοκούσαν οι ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίοι αντέδρασαν με τρόπο
που κάλλιστα παραπέμπει αυτομάτως σε καχυποψία, ξενοφοβία και ρατσισμό προς
τις προσφυγικές ροές.
Οι αυξημένες προσφυγικές ροές44 από τη γειτονική Τουρκία, σε συνδυασμό με
την ως άνω πολιτική των κλειστών συνόρων των βόρειων χωρών της Ε.Ε.,
μεγιστοποιούν

καθημερινά τον αριθμό των εγκλωβισμένων μεταναστών και

προσφύγων εντός της ελληνικής επικράτειας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την
ανεπαρκή υποδομή που διαθέτει η χώρα μας σε δομές φιλοξενίας και κέντρα
υποδοχής τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας δημιουργούν ένα
εκρηκτικό μείγμα για την εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών εκ μέρους των
μεταναστών. Η διαχείριση εκτιμάται ιδιαίτερα δυσχερής καθόσον η ένταση του
φαινομένου ήταν πρωτοφανής για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πριν την
προσφυγική κρίση καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν αντιμετώπισε τόσο μεγάλο αριθμό
εισροών, έτσι ώστε να δώσει το έναυσμα στους αρμόδιους φορείς της για έναρξη
προεργασιών με σκοπό την ομαλή υποδοχή και διαχείριση των προσφύγων.
Στα προηγούμενα αν προστεθεί ότι οι ήδη υφιστάμενοι χώροι φιλοξενίας
χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, διακρίνονται από πολλές ελλείψεις και
πραγματικά ασφυκτιούν από πληθυσμό τότε ο μέσος κοινωνικός άνθρωπος
αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση είναι μη ελεγχόμενη, επικρατεί αβεβαιότητα, και η
ριζοσπαστικοποίηση των μεταναστών-προσφύγων, με ότι αυτό συνεπάγεται, αποτελεί
θέμα χρόνου.
Ουσιαστικά, οι σημαντικότεροι παράγοντες που αποτελούν τον καταλύτη για τη
διαιώνιση ή μη της προσφυγικής κρίσης στον ευρωπαϊκό χώρο είναι:
α) Οι εξελίξεις στο συριακό εμφύλιο πόλεμο και η οριστική διευθέτηση του με
την εμπλοκή ή απεμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων, τα συμφέροντα των οποίων
διακυβεύονται στη συγκεκριμένη περιοχή

για να καταστείλει και να τιμωρήσει την εμπορία ανθρώπων, αλλά περιορίζεται στην αντιμετώπιση
κάποιων ενδημικών στοιχείων».
44
Βοσκόπουλος Γ., Οι πολιτικές της προσφυγικής κρίσης, Η ΕΕ, η Ελλάδα και ο τουρκικός παράγων,
Foreign
Affairs
Hellenic
Edition,
24
Μαρτίου
2016,
διαθέσιμο
στο
http://www.foreignaffairs.gr/articles/70745/giorgos-boskopoylos/oi-politikes-tis-prosfygikis-krisis,
[τελευταία πρόσβαση 01 Σεπτεμβρίου 2016]
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β) η ανοικοδόμηση των κρατών της Μέσης Ανατολής με την ταυτόχρονη
καταστολή κάθε μορφής ένοπλης βίας, αναταραχών και πολεμικών συγκρούσεων και
η εγκαθίδρυση δημοκρατικών – φιλελεύθερων καθεστώτων
γ) η οικονομική στήριξη των ευάλωτων κρατών στη Βόρειο Αφρική και η
εγκαθίδρυση ενός συστήματος συνεχούς ανάπτυξης, που θα μειώνει σταδιακά το
βαθμό ασυμμετρίας με την Ευρώπη
δ) η αποτελεσματικότητα των νατοϊκών επιχειρήσεων στο Αιγαίο με την
ταυτόχρονη παρουσία επιπλέον εμπειρογνωμόνων από τη EUROPOL και τη
FRONTEX και η γενικότερη προστασία του ζωτικού χώρου της Μεσογείου,
ε) η υλοποίηση των αποφάσεων των κρατών-μελών της ΕΕ και της Τουρκίας45, ο
ρόλος της οποίας είναι κομβικός για την αναχαίτιση των προσφυγικών ροών και την
τοποθέτηση ενός δίχτυ προστασίας στην Ε.Ε..

45

Στη Σύνοδο της 7ης Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε ειδική συνάντηση των αρχηγών των κρατών
και των κυβερνήσεων της Ε.Ε. με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας, με αποκλειστικό στόχο το μέλλον
της Συνθήκης Σένγκεν, την ανάσχεση της παράνομης μετανάστευσης και την αντιμετώπιση της
προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Από την τουρκική πλευρά υπήρχε ξεκάθαρη δέσμευση για
υλοποίηση της διμερούς ελληνοτουρκικής συμφωνίας επανεισδοχής, αναφορικά με την άμεση και
χωρίς χρονοτριβές και γραφειοκρατικές κωλυσιεργίες, επιστροφή όλων των προσφύγων που δεν
χρήζουν διεθνούς προστασίας και μεταβαίνουν από την Τουρκία προς την Ελλάδα και την αποδοχή
στο έδαφός της του συνόλου των παράτυπων μεταναστών που συλλαμβάνονται σε τουρκικά ύδατα, με
αντάλλαγμα όμως την εκταμίευση μιας αρχικής χρηματοδότησης τριών δισεκατομμυρίων ευρώ και εν
συνεχεία επιπρόσθετη χρηματοδότηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η έννοια της κρίσης υπό την οπτική του
προσφυγικού – μεταναστευτικού φαινομένου
3.1 Ερμηνευτικές προσέγγισες
Πριν από την οποιαδήποτε όμως αναφορά στις διαστάσεις της εμπορίας
ανθρώπων και στις μετακινήσεις προσφυγικών πληθυσμιακών μαζών, τα οποία
αμφότερα αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους μέσα σε ένα πλέγμα μεταναστευτικής ροής
και δημιουργούν καταστάσεις κρίσεων, κρίνεται δόκιμη η οριοθέτηση και η όσον το
δυνατόν σαφέστερη περιγραφή της έννοιας «κρίσης». Η εννοιολογική προσέγγιση
και αποσαφήνιση του όρου «κρίση» συνιστά για όλους του μελετητές, ερευνητές και
ειδικούς αναλυτές ένα επίπονο εγχείρημα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που
εμπεριέχει και του γεγονότος ότι δεν υφίσταται δεδομένος και καθολικής αποδοχής
ορισμός, αλλά αντιθέτως υπάρχουν σεβαστές προσεγγίσεις στην εκτενή διεθνή
βιβλιογραφία. Κατά συνέπεια, ερμηνεύεται κάθε φορά από την στενή και
υποκειμενική αντίληψη των γεγονότων και του τρόπου χειρισμού έκαστης
περίπτωσης.
Η ερμηνευτική προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας παρουσιάζει έντονο
ενδιαφέρον, καθόσον εμφανίζεται ποικιλοτρόπως σε ένα ευρύ φάσμα της ανθρώπινης
καθημερινότητας. Με τον όρο «κρίση», περιγράφεται συνήθως μια απρόβλεπτη
κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταση, ανασφάλεια, αβεβαιότητα,
κινδύνους (διακινδύνευση) και άρρηκτα συνδεδεμένη με γρήγορα εξελισσόμενες
καταστάσεις46. Αποτελεί ιδιάζουσα και σύνθετη κατάσταση, με δική της δυναμική, η
οποία εύκολα τίθεται εκτός ελέγχου. Ειδικότερα, μια κατάσταση κρίσης επηρεάζει
την ομαλή ροή των πραγμάτων και λειτουργεί ως μηχανισμός αποσταθεροποίησης
ισορροπιών και αποδόμησης της κανονικότητας μιας οντότητας ή ενός συστήματος,
είτε αναφερόμαστε στο πεδίο των διακρατικών σχέσεων και τριβών (πολεμικές
συγκρούσεις, εχθροπραξίες, μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών - μετανάστευση), είτε
46

Βλ. Κουσκουβέλης Η., Λήψη αποφάσεων, Κρίση, Διαπραγμάτευση, Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα,1997, σελ.101

Διπλωματική Εργασία - Ιωσήφ Π. Παρούτογλου - 2016

[46]
στον φυσιολογικό ρυθμό εξέλιξης της ανθρώπινης ζωής (φυσικές καταστροφές,
σεισμοί). Πέραν της εκτροπής από την κανονική και φυσιολογική ροή των
πραγμάτων, επιφέρει τη μετάβαση σε μία περίοδο ανωμαλίας και γενικότερα σε μια
φάση καμπής. Εν προκειμένω, η συγκεκριμένη μεταβατική περίοδος, το χρονικό
διάστημα ύπαρξη της οποίας δεν δύναται σαφώς να προκαθοριστεί, είναι άρρηκτα
συνυφασμένο με δυσχέρειες, αβεβαιότητα, ρευστότητα και κινδύνους. Όλα αυτά
σωρευτικώς δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα, το οποίο επιδρά στην ψυχολογία και
ψυχοσύνθεση του ατόμου με αρνητικό αντίκτυπο και αποδίδουν συνήθως αρνητική
χροιά στην ερμηνεία της. Οι ως άνω καταστάσεις αλυσιδωτά προκαλούν στην
ανθρώπινη συμπεριφορά άγχος, φοβικά σύνδρομα και μειωμένη πνευματική
ετοιμότητα – εγρήγορση, ένεκα της ταχύτητας και της εγγύτητας με την οποία
διαδραματίζονται οι εξελίξεις και συνδυαστικά μετουσιώνονται σε ανθρώπινες
πράξεις ή παραλείψεις.
Επιπρόσθετα, ως κρίση νοείται κάθε τροπή και κλιμάκωση των γεγονότων της
πραγματικότητας47, κατά τέτοιο τρόπο, που να αμφισβητείται ένα παγιωμένο σύστημα
αξιών και συμφερόντων και να προϋποτίθεται η ανταπάντηση μέσω της ανάληψης
πρωτοβουλιών από τα εκάστοτε εμπλεκόμενα εθνοκρατικά υποκείμενα.

3.1.1. Συστατικά στοιχεία της κρίσης
Από την εννοιολογική
συγκεντρώνονται μερικά βασικά

αποσαφήνιση του «κρίση» που προηγήθηκε,
και κοινά στοιχεία που εμπεριέχονται σε μια

κατάσταση κρίσης:
α) απειλή για τον άνθρωπο και τους πόρους
β) το στοιχείο της έκπληξης- αιφνιδιασμού με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου
γ) το μικρό χρονικό διάστημα για τη λήψη απόφασης
Αναλυτικότερα, απαραίτητο συστατικό στοιχείο των καταστάσεων κρίσεων
συνιστούν τα έκτακτα περιστατικά, δηλαδή απρόσμενα γεγονότα που ανατρέπουν τη
συνηθισμένη κατάσταση πραγμάτων και υπερκαλύπτονται από το στοιχείο της
έκπληξης. Οι ταχεία εκτυλισσόμενες και έκτακτες καταστάσεις περιγράφονται και
προσδιορίζονται από τέσσερα διαφορετικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα μια

47

Βλ. Κουσκουβέλης Η., ο.π. σελ. 103
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επείγουσα ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις συνοδευόμενη από μια έντονη έλλειψη
του απαραίτητου εκπαιδευμένου προσωπικό, των υλικών και του χρόνου για να
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
Ως προς τα γνωρίσματά της κρίσης στο πεδίο των διακρατικών σχέσεων, η
κρίση σχετίζεται με τις καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από σοβαρή απειλή,
αβεβαιότητα και την αίσθηση του επείγοντος48 και ταυτόχρονα ενυπάρχει το στοιχείο
της

επικινδυνότητας, του αιφνιδιασμού και της διακύβευσης εθνικών αξιών και

συμφερόντων49. Κυρίως, όμως, αυτό που χαρακτηρίζει, καταλυτικά, το φαινόμενο
μιας κρίσης συνίσταται στη στενότητα και στη ψυχολογική πίεση, που προκαλεί η
έλλειψη χρόνου. Η υφιστάμενη έλλειψη του απαιτούμενου χρόνου προλειαίνει,
ανασχετικά, τη διαχειριστική προοπτική50. Επιπρόσθετα, η λήψη μιας απόφασης, που
εξυπηρετεί το συμφέρον51 του εκάστοτε εμπλεκόμενου εθνοκρατικού υποκειμένου
δύναται να προκαλέσει αιφνιδιασμό και να οδηγήσει στην κλιμάκωση μιας κρίσιμης
κατάστασης.
Απότοκος της κρίσης συνιστά η ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση των
απειλών που αυτή επιφέρει στην υφιστάμενη κατάσταση. Η επίκληση για άμεση
δράση προσδίνει στα φαινόμενα των κρίσεων δραματικό χαρακτήρα και συνεπώς
όταν γίνεται μνεία σε μια κατάσταση κρίσης σηματοδοτείται ως επί το πλείστον η
χειροτέρευση της προϋπάρχουσας κατάστασης.

3.2 Η έννοια της κρίσης στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων
Το αντικείμενο μελέτης των διεθνών σχέσεων52 συνδέεται άρρηκτα με την
ανάλυση του τρόπου δράσης - συμπεριφοράς και χάραξης εθνικής στρατηγικής των
εθνοκρατικών δρώντων, του ανταγωνισμού και των διακρατικών σχέσεων, που

48

Uriel Rosenthal, Bert Pijnenburg, Crisis Management and Decision Making: Simulation Oriented,
Εκδόσεις Springer Science & Business Media, Λονδίνο - Βοστόνη 1991 σελίδα 2-3
49
Για αναλυτική ερμηνεία βλ. Κουσκουβέλης Η., Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα,
Αθήνα, 2010, σελ. 19-54
50
Εκτενή ανάλυση των σταδίων και των φάσεων μιας κρίσης βλ. Αρβανιτόπουλο Κ./Κώνστα Δ.,
Διεθνείς Σχέσεις- Συνέχεια και Μεταβολή, Εκδόσεις Σιδέρη, Συλλογικό έργο, τόμος Α, 1997.
51
Για τον καίριο ρόλο, που διαδραματίζει η έννοια του συμφέροντος, στο πλαίσιο της διεθνούς
πολιτικής βλ. Μorgenthau Η., Politics among Nations, The Struggle for Power and Peace, New York,
A. Knopf, 1948 σελ. 15 όπου αναφέρεται σχετικά: «Το πρωταρχικό στοιχείο του ρεαλισμού στη
διεθνή πολιτική είναι η έννοια του συμφέροντος οριζόμενου με όρους ισχύος».
52
Βλ. Ήφαιστο Π., Ιστορία, Θεωρία και πολιτική φιλοσοφία Διεθνών Σχέσεων, Εκδόσεις Ποιότητα,
Αθήνα, 2000, σελ. 7 και επ.,
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αναπτύσσονται μεταξύ αυτών, στην διεθνοπολιτική αρένα. Ο ρόλος της ανθρώπινης
ύπαρξης και η συνακόλουθη δυναμική αυτής στην ανωτέρω διαδικασία δεν είναι
απλή ή μονοσήμαντη αλλά ουσιώδης και καταλυτική, διότι ο πυρήνας της
εθνοκρατικής οντότητας δημιουργείται, μορφοποιείται και αναπτύσσεται, στο
πλαίσιο της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Σε επίπεδο διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής, η εμφάνιση κρίσης53
δύναται να προκαλέσει απειλές σε θέματα υψίστης προτεραιότητας και σημασίας.
Προσδιορίζεται ως μία κατάσταση έντονων αλληλεπιδράσεων, η οποία δεν έχει
αμιγώς συγκρουσιακό χαρακτήρα, ωστόσο, ενέχει υψηλό κίνδυνο σύγκρουσης54 και
εμφάνισης βίας55. Ένεκα του ανωτέρω, καθίσταται επιτακτική η μεθοδολογική
προσέγγιση της διαχειριστικής διαδικασίας56 και η συνακόλουθη λήψη ορθολογικών
αποφάσεων, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της. Επιπλέον, ως
κρίση στο πεδίο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής νοείται μία κατάσταση με τα
αρνητικά στοιχεία του επείγοντος και του απρόβλεπτου, της απειλής για την χώρα, αλλά
και της ταχείας εξέλιξης των γεγονότων και της αναγκαιότητας λήψης άμεσων και
επιτυχών αποφάσεων57.

3.2.1 Αίτια πρόκλησης μιας κρίσης

Μία κρίση επικεντρώνεται,

συνήθως, σε συγκεκριμένες

διαφορές

ή

προβλήματα, τα οποία δεν προκύπτουν ξαφνικά αλλά ενυπάρχουν και απλώς η
εκάστοτε πολιτική ηγεσία του εθνοκρατικού υποκειμένου επιδεικνύει αδράνεια
53

Για τη διάσταση της κρίσης στις διεθνείς σχέσεις και τις επιπτώσεις αυτής σε συστημικό και
εθνοκρατικό επίπεδο βλ. Carr Ε.,The twenty years’ Crisis, 1919-1939: An Introduction ti the Study of
International Relations, New York, Palgrave 2001.
54
Βλ. Λίτσας Ν. Σπυρίδων, Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική, Εκδόσεις Ποιότητα, 2014, Θεσσαλονίκη, σελ.
54-59 όπου περιγράφει το ‘Animus dominandi’ ή αλλιώς τον πόθο του ανθρώπου για διαρκή απόκτηση
ισχύος. Οι συγκρούσεις κρατικών δρώντων είναι αποτέλεσμα της άνω αρχής διότι «η ανάγκη του
ανθρώπου να κυριαρχεί έναντι των άλλων επιβάλλει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση αυτής της ετεροβαρούς
σχέσης διαμέσου της επιβολής».
55
Βλ. Κουσκουβέλης Η., Λήψη αποφάσεων ό.π. 101.
56
Ο όρος «διαχείριση κρίσεων» καταστάθηκε ευρέως γνωστός από το περίφημο σχόλιο του Robert
MacNamara : There is no longer such thing as strategy,only crisis management». Βλ. ενδεικτικά
Habermas J., The Legimitation Crisis, London, Heinemann, 1976, ο οποίος επισημαίνει ότι «οι κρίσεις
μοιάζουν με διαρκείς αναταράξεις της ολοκλήρωσης του συστήματος» · Παπαστάμκος Γ./Γκίκας
Β./Λιάκουρας Π., Εθνική και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα,
Αθήνα, 2002, σελ. 15.
57
Για την αλληλεπίδραση της Εθνικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων βλ. Παπαστάμκος Γ.,
Γκίκας Β., Λιάκουρας Π., Εθνική και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσεων, Εκδόσεις
Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 2002,σελ. 33-47
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διαχείρισης. Ενίοτε, επίσης, μια κρίση δύναται να προκληθεί από μία αφορμή που
συνέβη πριν αρκετό χρόνο58. Επιπρόσθετα, μία διεθνής κρίση δύναται να είναι
απότοκος ενός γεγονότος ή μιας εθνοκρατικής ενέργειας, που εμπεριέχει το στοιχείο
της πρόκλησης. Στην προκειμένη περίπτωση ο καταλύτης της διεθνούς κρίσης
συνίσταται στην εκδήλωση συγκεκριμένης πρόκλησης που ανατρέπει την υπάρχουσα
εύρυθμη κατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στα μέρη και απειλεί με αστάθεια την
σταθερότητα του συστήματος ή υποσυστήματος που εκδηλώνεται. Πρόκειται για
σχέσεις μεταξύ εθνικών δρώντων ή καταστάσεις, στις οποίες εντοπίζεται το στοιχείο
της έντασης και του ανταγωνισμού59 εν γένει.

3.2.2. Τρόποι και μηχανισμός διαχείρισης κρίσης

Η διαχείριση μιας κρίσης είναι πολυπαραραγοντική και για την επιτυχή
αναχαίτιση μιας κρίσιμης κατάστασης απαιτείται ένας συνδυασμός παραμέτρων. Εν
προκειμένω, η πρόληψη, η κατάλληλη προετοιμασία, ο ορθολογικός σχεδιασμός
στρατηγικής επίλυσης της τρέχουσας έκτακτης κατάστασης, η εγρήγορση και άμεση
ανταπόκριση προκειμένου να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση και να αποφευχθεί
διόγκωση ή εξάπλωση του φαινομένου και η τελική ανάκαμψη συνιστούν κοινώς
αποδεκτές βασικές αρχές του κατευνασμού και της διαχείρισης κρίσεων.
Στο πεδίο διεθνούς πολιτικής, η διαχείριση μιας διεθνούς κρίσης εμπεριέχει το
δομικό στοιχείο της στρατηγικής επιλογής, ήτοι της επιλογής ανάμεσα στην
κλιμάκωση των απειλών και στην επιλογή της αποκλιμάκωσης της έντασης μέσω της
επίτευξης ενός συμβιβασμού60. Στην εννοιολογική οριοθέτηση του μηχανισμού
διαχείρισης της εκάστοτε κρίσης περιλαμβάνεται η ετοιμότητα των πολιτικών δομών,
τόσο σε επίπεδο προπαρασκευής όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και συντονισμού στη
διάσταση της επιχειρησιακής ετοιμότητας δράσης61. Η πολυπλοκότητα όμως των
παραγόντων που εισέρχονται σε μια διεθνή κρίση σε συνδυασμό με τη δύσκολα
58

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση των Ιμίων, στην οποία η κρίση κορυφώθηκε στις 30 και
31 Ιανουαρίου 1996 ενώ το γεγονός αφορμή συνέβη στις 25 Δεκεμβρίου 1995, γεγονός που
συνεπάγεται ότι εμφιλοχώρησε ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν
αντιμετωπίσθηκαν οι συνέπειες του «απρόσμενου» αυτού γεγονότος.
59
Ενδεικτικό παράδειγμα του ανωτέρω συνιστά η πρόσφατη κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού
αεροσκάφους από την τουρκική πλευρά.
60
Για τη διάδραση της ισχύος ως παράγοντα ορθολογισμού στην εκάστοτε στρατηγική επιλογή
διαχείρισης κρίσης βλ. ενδεικτικά Λίτσα Σπ., Πόλεμος και Ορθολογισμός, Θεωρητικές Προεκτάσεις και
Στρατηγικές Εφαρμογές, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σελ. 207-221.
61
Βλ. ενδεικτικά επί του θέματος Κουσκουβέλη Η., Λήψη αποφάσεων ό.π., σελ. 116.
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προβλέψιμη ανθρώπινη συμπεριφορά και αντίδραση και τους απείρους συνδυασμούς
τυχαίων γεγονότων καθιστούν την επιδίωξη κατασκευής ενός ιδανικού μοντέλου
διαχείρισης κρίσεων μια ουτοπία. Εν κατακλείδι, η διαχείριση ενός κρίσιμου
περιστατικού κρίνεται επιτυχημένη όταν γίνεται επιλογή των κατάλληλων εργαλείων
και χρησιμοποιούνται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να
ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες. Έκαστη δε προσπάθεια διαχείρισης κρίσης στοχεύει
είτε στην κλιμάκωση, είτε στην αποτροπή της κλιμάκωσης, είτε ακόμα και στην
αποκλιμάκωση, με βάση πάντοτε τους στόχους κάθε εμπλεκόμενου εθνοκρατικού
δρώντα.

3.3 Η έννοια της «κρίσης» στο πεδίο των Ανθρώπινων Σχέσεων
Κάθε κρίση λειτουργεί ως δοκιμή της σταθερότητας του συστήματος και
μπορεί να εκδηλωθεί σε οτιδήποτε υπάρχει και λειτουργεί, χωρίς προειδοποίηση
οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Κατά συνέπεια λαμβάνει χώρα και στην απλή
καθημερινότητα, στις διαπροσωπικές ανθρώπινες σχέσεις και σε οργανισμούς ή
κοινωνικές ομάδες. Εν προκειμένω, ως κρίση ορίζεται μία κατάσταση, η οποία
προσεγγίζει μία επικίνδυνη φάση, στην οποία καθίσταται επιτακτικά αναγκαίο να
ενεργοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί άμεσης ανταπόκρισης και να λάβουν χώρα
έκτακτες παρεμβατικές ενέργειες, ώστε να αποφευχθούν επιβλαβείς και ζημιογόνες
συνέπειες για τον οργανισμό ή για τον άνθρωπο και να επανέλθουν άμεσα στην
κανονικότητα λειτουργιάς του οργανισμού ή σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής για τον
άνθρωπο. Είναι μία αποφασιστική και κρίσιμη στιγμή, όπου μια εσφαλμένη απόφαση
μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να έχει ολέθριες συνέπειες και επιβλαβή κόστη. Η
κρίση αποτελεί περισσότερο μια πραγματικότητα παρά μια κακή είδηση και εφόσον
την αποδεχτούμε, θα συνειδητοποιήσουμε ότι με τον κατάλληλο σχεδιασμό,
εγρήγορση, θετική ψυχολογία και πνευματική προεργασία, είναι δυνατόν να υπάρξει
όχι μόνο αρνητική αλλά και θετική πλευρά σε μια κρίση.
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3.4 Διαχείριση κρίσεων στην περίοδο της προσφυγικής κρίσης

3.4.1 Η περίπλοκη κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Είναι προφανές ότι η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Συρία και
γενικότερα η εξέλιξη των εχθροπραξιών και σκηνών πολέμων από τον ISIS θεωρείται
κομβικής σημασίας για το ευρύτερο γεωπολιτικό γίγνεσθαι. Περαιτέρω, η ανάμειξη
μεγάλου αριθμού διεθνών δρώντων στη διεθνοπολιτική σκακιέρα, με αντικρουόμενα
συμφέροντα και άδηλες επιδιώξεις επιβεβαιώνουν την άναρχη και ανταγωνιστική
δομή του διεθνούς συστήματος και καθιστούν την εξίσωση του συριακού ζητήματος
και της ασφάλειας της εν γένει περιοχής της Μέσης Ανατολής ένα δυσεπίλυτο
πρόβλημα με ποικίλους άγνωστους παραμέτρους.
Η άμεση επίπτωση της συριακής σύγκρουσης σε σχέση με τις προσφυγικές
ροές, δοκιμάζει την συνοχή και τα αντανακλαστικά της Ε.Ε.. τόσο σε κεντρικό
επίπεδο όσο και σε περιφερειακό, δηλαδή στο εσωτερικό των κρατών μελών και
δημιουργεί κατ’ αυτό τον τρόπο έντονο προβληματισμό και βαθύ στοχασμό για την
περαιτέρω πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της αναζωπύρωσης πολεμικών συγκρούσεων
και εμφύλιων ταραχών σε πολλές περιοχές της Αφρικανικής ηπείρου, της Μέσης
Ανατολής και της Ασίας. Ο εμφύλιος πόλεμος που μαστίζει τη Συρία τα τελευταία
χρόνια, η προσπάθεια εγκαθίδρυσης Ισλαμικού κράτους, σε συνδυασμό με την
αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και μεγάλου
γεωγραφικού πλάτους της βόρειας Αφρικής και την ανέχεια που ταλανίζει πολλές
χώρες του πλανήτη εξανάγκασαν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα
πάτρια εδάφη και να αναζητήσουν καταφύγιο σε κάποια άλλη χώρα. Απόρροια του
προηγουμένου συνιστά η διόγκωση της μετακίνησης πληθυσμών προς άλλες περιοχές
του πλανήτη και ιδίως προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης62, η οποία αποκτά
πλέον ενεργό ρόλο στις τρέχουσες μεταβολές και τις ανακατατάξεις του παγκόσμιου
περιβάλλοντος και καλείται να απορροφήσει τα προσφυγικά κύματα.

62

Το μεγαλύτερο κύμα προσφύγων και μεταναστών το δέχτηκαν η Ελλάδα και η Ιταλία, λόγω της
γεωγραφικής τους θέσης, καθόσον αποτελούν κομβικό σημείο των μεταναστών για την είσοδό τους
στις Δυτικές Χώρες
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3.4.2 Η Ελλάδα και η Ε.Ε. αναζητώντας της λύση της προσφυγικής εξίσωσης

Η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις της ιστορίας της, καθόσον καλείται να διαχειριστεί την πρωτοφανή
μεταναστευτική και προσφυγική πλημμυρίδα. Η αποκλιμάκωση της κρίσης
καρποφορεί

με

συνδιαχείρηση

του

προβλήματος

και

υιοθέτηση

κοινών

μεταναστευτικών πολιτικών και όχι με αποσυσπείρωση των κρατών ή με μονομερείς
ενέργειες από κάθε κ-μ ξεχωριστά63. Απαιτείται μία ολιστική ευρωπαϊκή προσέγγιση
με πολυδιάστατες προσπάθειες64, ώστε να αντιμετωπιστεί η εισροή προσφύγων και
οικονομικών ή παράτυπων μεταναστών.
Η περιγραφή της «προσφυγικής κρίσης» σαφώς και δεν είναι απλή υπόθεση.
Πρόκειται για χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι πέρα από τον χαρακτηρισμό πρόσφυγας
ή μετανάστης, είναι διαφορετικής εθνότητας, θρησκεύματος, ένας μεγάλος αριθμός
είναι με οικογένειες, ένας άλλος χωρίς, ενώ στο σύνολό τους βρίσκονται σε
κατάσταση απόγνωσης, χωρίς να μπορούν να διαχειριστούν από τις δημόσιες αρχές
με συνήθεις διαδικασίες. Μια διαχείριση που πρέπει να συνδυάσει την εξασφάλιση
βασικών αναγκών, σε προσωρινή στέγαση, διατροφή και υγειονομική κάλυψη
έκτακτων αναγκών. Παράλληλα όλο αυτό το πλέγμα παροχών πρέπει να εμπεριέχει
συνθήκες ασφαλείας και δημόσιας τάξης προς το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας
αλλά και να διασφαλίζει ευαίσθητα ζητήματα εθνικής άμυνας.
Είναι προφανές ότι ανθρωπότητα βιώνει στις μέρες μας τη μεγαλύτερη
ανθρωπιστική κρίση μετά το τέλος των εχθροπραξιών του ολέθριου Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Οι επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης είναι ορατές σε διεθνές επίπεδο,
γεγονός που σηματοδοτεί ότι η παρούσα κρίση δεν αποτελεί μόνο ευρωπαϊκό ζήτημα
αλλά συνιστά φαινόμενο παγκόσμιας εμβέλειας. Ωστόσο η προσφυγική κρίση έχει
υποδυθεί τον «μανδύα» της ευρωπαϊκής κρίσης, διότι αφενός υφίσταται στα σύνορα
63

Βλ. Δηλώσεις Ευρωπαϊκού Επίτροπου για Θέματα Μετανάστευσης Αβραμόπουλου Δ. που επικρίνει
την εθνική στρατηγική της Αυστρίας "What is happening at the border between Italy and Austria is
not the right solution. It is true that Austria is under huge pressure... It is true they are overwhelmed.
But, on the other hand, there are some principles and laws that all countries must respect and apply...
The Austrians are obliged to accept asylum applications without putting a cap." Διαθέσιμο στο
διαδικτυακό
ιστό
https://www.gatestoneinstitute.org/7916/europe-migration-crisis,
[τελευταία
πρόσβαση 09 Αυγούστου 2016]
64
Βλ. Κουσκουβέλης Ηλ., Προσφυγική κρίση: Είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε;, 23 Σεπτεμβρίου
2015, Διαθέσιμο στο http://www.elogiki.gr/prosfigiki-krisi-ine-afti-evropi-pou-theloume/, [τελευταία
πρόσβαση 09 Σεπτεμβρίου 2016]
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της Ένωσης, όπου συνωστίζονται χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές, αφετέρου ο χώρος της
Ευρωπαϊκής ηπείρου αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες προορισμό ισχυρών
μεταναστευτικών ρευμάτων λόγω της γειτνίασης των χωρών της Βαλκανικής με την
υπόλοιπη Ευρώπη.
Η Μεσόγειος είναι εστία συγκρούσεων και χώρος συνύπαρξης λαών και
πολιτισμών εδώ και πολλούς αιώνες και το γεγονός αυτό πολλαπλασιάζει τις
επιφυλάξεις που έχει η Ε.Ε. ως προς τη μελλοντική σταθερότητα στην περιοχή της
Μεσογείου και στην περιοχή των κρατών του Περσικού Κόλπου65.

3.4.3 Η χάραξη ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής

Η πολυεπίπεδη κατάρρευση της Μέσης Ανατολής και η αποσταθεροποίηση της
ευρύτερης γεωπολιτικής κατάστασης επιφέρουν αλυσιδωτές αλλαγές στο εσωτερικό
των κ-μ της Ε.Ε.. Εν προκειμένω, δημιουργούν ισχυρές πιέσεις στα νοτιοανατολικά
σύνορα της Ένωσης με άμεσο επακόλουθο την τοποθέτηση της χώρας ενώπιων ενός
δυσχερέστατου και ακανθώδους προβλήματος, το οποίο ενέχει ανθρωπιστικό
χαρακτήρα με τεράστιες κοινωνικές προεκτάσεις.
Η διαχείριση του προβλήματος ξεπερνά τις εθνικές δυνατότητες, καθότι
πρόκειται για μια μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού, που εισέρχεται στη χώρα είτε ως
πρόσφυγες, είτε ως παράτυποι μετανάστες και μετακινούνται εντός των γεωγραφικών
συντεταγμένων, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα οργανωμένης διαμονής, στέγασης,
διατροφής και περίθαλψης. Κατά συνέπεια, η παρούσα διαμορφωθείσα κατάσταση
είναι μοναδική, από την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μετέπειτα και για
την ουσιαστική επίλυση του φαινομένου επιβάλλεται ευρωπαϊκή και διεθνή
συνεργασία, με συγκλίνουσες απόψεις και αποφυγή εμφιλοχώρησης εθνικών
σκοπιμοτήτων στο σχεδιασμό κοινών μεταναστευτικών πολιτικών.
Η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του φαινομένου, ανέδειξε
αντανακλαστικά διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών, ξεπερνώντας τις προσδοκίες
των ευρωπαϊκών εταίρων. Είναι σημαντικό ότι κατόρθωσε να αναχαιτίσει χάρη στην
επιχειρησιακή ετοιμότητα των διωκτικών αρχών τα κύματα προσφύγων και εν
συνεχεία να διαχειριστεί το συσσωρευμένο όγκο αλλοδαπών ατόμων, που παρέμειναν

65

Βλ. Μπόση Μ., ο.π., σελ.59
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εγκλωβισμένοι ένεκα της φραγής της βαλκανικής διόδου66. Σε όλα τα στάδια
διαχείρισης του προβλήματος οι ενέργειες που πραγματοποιηθήκαν δεν έθιξαν τα
ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των αλλοδαπών, αλλά απεναντίας διακατέχονταν
από πλήρη σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις ατομικές ελευθερίες. Οι
συναρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες67 του ελληνικού κράτους εξασφάλισαν την παροχή
ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης στους πρόσφυγες και την τήρηση της νομιμότητας
με εξίσου ανθρώπινες συνθήκες στους παράτυπους μετανάστες. Ο ελληνικός λαός και
οι αρμόδιοι φορείς της ελληνικής πολιτείας έχουν δείξει παγκόσμιας κλίμακα
αλληλεγγύη και έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του τεράστιου
αυτού προβλήματος των προσφύγων, το οποίο αποτελεί τεράστια πρόκληση για τη
χώρα68.
Η χώρα μας, όντας στη δίνη μιας ανεπανάληπτης οικονομικής κρίσης αναζητά
δομικές και μεταρρυθμιστικές αλλαγές για την επιβίωσή της και την απεμπλοκή της
από την ασφυκτικό δημοσιονομικό προγραμματισμό. Αποτελεί μικρή κρατική
οντότητα με υπολογίσιμη αλλά προϊόντος του χρόνου διαρκώς απομειούμενη ισχύ.
Στο διεθνές περιβάλλον αναζητά δομές συνεργασίες και κοινής σύμπλευσης στη μάχη
για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών κυμάτων και του οργανωμένου
εγκλήματος. Σύμμαχός της συνιστά η προηγούμενη εμπειρία της καθότι όντας χώρα
υποδοχής μεταναστών διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη για να ανταπεξέλθει
ικανοποιητικώς στο δυσεπίλυτο και πολυσύνθετο φαινόμενο. Πάραυτα, τα
οικονομικά αδιέξοδα που ταλανίζουν την χώρα θέτουν σημαντικούς φραγμούς στη
66

Οι αρχές της π.Μ.Γ.Δ. παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις αποφάσισαν και εφάρμοσαν
αστραπιαία την κατασκευή «φράχτη» κατά μήκος των ελληνοσκοπιανικών συνόρων. Ειδικότερα,
τοποθέτησαν διπλό φράχτη περίπου 10-12 χιλιομέτρων στην περιοχή Ειδομένης-Ευζώνων και
επιθυμούν την ολική φραγή των συνόρων τους με την Ελλάδα, το συνολικό μήκος των συνόρων τους
κυμαίνεται περίπου στα 200 χιλιόμετρα. Με αυτό τον τρόπο επιχειρεί η ΠΓΔΜ να αναχαιτίσει τα
προσφυγικά κύματα ακολουθώντας το παράδειγμα της Πολωνίας. Μάλιστα το άτυπο σημείο διέλευσης
μεταξύ Ειδομένης - Γευγελής έχει αναγνωριστεί από τις χώρες του «βαλκανικού διαδρόμου» αλλά και
από την Αυστρία ως το μοναδικό σημείο εισόδου και «νομιμοποίησης» των προσφύγων, οι οποίοι θα
συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Για αυτό το λόγο αποφάσισαν να
σφραγίσουν τα σύνορα τους, με άμεσο επακόλουθο τον εγκλωβισμό των προσφύγων στη Χώρα μας, οι
οποίοι ασφυκτιούν καθημερινώς,
67
Η διαχείριση της άνευ προηγούμενου μεταναστευτικού – προσφυγικού προβλήματος έχει
χαρακτηρισθεί ως μείζον ελληνικό ζήτημα και ως εκ τούτο απαιτείται στενή και αγαστή συνεργασία
όλων των κρατικών φορέων. Προς το σκοπό αυτό υπάρχει καθημερινή επικοινωνία, κοινή σύμπραξη
και ανταλλαγή πληροφοριών από όλες τις κρατικές δομές και συγκεκριμένα Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη με προεξέχουσα την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, την
Υπηρεσία Ασύλου και Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, το Υπουργείο Άμυνας και τον Ελληνικό Στρατό,
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
68
Δηλώσεις από τη συνάντηση του Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κ.Ban KiMoon στο Προεδρικό Μέγαρο με τον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου στις
17 Ιουνίου 2016. http://www.presidency.gr/?p=11296, [τελ. Προσπ. 18-06-2016,10:15]
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διαχείριση ουσιωδών ζητημάτων που άπτονται άμεσα της εθνικής ασφάλειας στην
περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο
Βοσκόπουλος Γ. «ο συγκυριακός χαρακτήρας του προσφυγικού φαινομένου κινδυνεύει
να λάβει την χροιά μιας διεθνοπολιτικής κανονικότητας, αφού δεν διαφαίνεται στο
εγγύς μέλλον μια λύση κοινά αποδεκτή από πλευράς εξωσυστημικών παραγόντων που
εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα στην συριακή κρίση. Αυτό επιβάλλει την θεσμική
αντιμετώπιση των μαζικών προσφυγικών πιέσεων που δέχεται η Ευρώπη μέσω
Ελλάδας»69.
Επιπλέον η οικονομική δυσπραγία των τελευταίων ετών μείωσε τη
διαπραγματευτική της ισχύ σε επίπεδο Ε.Ε., έπληξε βάναυσα το κύρος της και την
καθίστα καθημερινώς στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος ως παράδειγμα
προς αποφυγή για τη διαχείριση εθνικών οικονομικών και δημοσιονομικών
πολιτικών.
Εν προκειμένω, με γνώμονα τη θέση της στο διεθνές γίγνεσθαι και την
εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων της η Ελλάδα υλοποίησε πολιτικές
διαχείρισης της παράνομης διακίνησης σύμφωνα με τις επιταγές του κοινοτικού
δικαίου και υπό το πρίσμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάγια
εθνική στρατηγική συνιστά η ανοικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας και διαύλων
επικοινωνίας με τις γειτονικές χώρες και την καλλιέργεια ενός κλίματος άμεσης
υλοποίησης των ευρωπαϊκών επιταγών. Η εγκαθίδρυση δομών συνεργασίας με τα
θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και η ενδυνάμωση της συμμετοχής ευρωπαϊκών
αστυνομικών δυνάμεων στην ενδοχώρα ήταν πρωταρχικής σημασίας, καθόσον το
φαινόμενο της διακίνησης ατόμων απαιτούσε περιφερειακή συμμετοχή στην
ανάληψη πρωτοβουλιών, αρμοδιοτήτων και ευθυνών.
Καταληκτικά, η ελληνική στρατηγική χαράσσεται με γνώμονα την εθνική
κυριαρχία της και την αποφυγή οποιαδήποτε διαφοροποίησης από τις επιταγές της
Ε.Ε. , που θα την οδηγούσε σε διεθνοπολτικό αδιέξοδο. Η ενεργός συμμετοχής της
χώρας μας στους θεσμούς της Ε.Ε. διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο και σηματοδοτεί
αφενός την αποτροπή εξωτερικών απειλών, κινδύνων και προβλημάτων, αφετέρου

69

Βοσκόπουλος Γ., Οι πολιτικές της προσφυγικής κρίσης, Η ΕΕ, η Ελλάδα και ο τουρκικός παράγων,
Foreign
Affairs
Hellenic
Edition,
24
Μαρτίου
2016,
διαθέσιμο
στο
http://www.foreignaffairs.gr/articles/70745/giorgos-boskopoylos/oi-politikes-tis-prosfygikis-krisis,
[τελευταία πρόσβαση 15 Σεπτεμβρίου 2016]
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την ανάπτυξη πρωταγωνιστικής δράσης στο ευρύτερο ευρωπαϊκό, βαλκανικό,
μεσογειακό και διεθνές περιβάλλον.

3.5 Η αποκλιμάκωση της κρίσης μέσω της σύναψης συμφωνιών για τη
διαχείριση της εμπορίας ανθρώπων
Η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων είναι εφικτή μόνο κατόπιν μιας
αμοιβαίας συνεργασίας και οικοδόμησης ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ Ελλάδας και της Τουρκίας. Η γειτονική χώρα συνεχίζει την πάγια τακτική ως
προς την προκλητικότητα που εμφανίζει καθημερινώς με τις παραβιάσεις του
ελληνικού εναέριου χώρου. Ωστόσο, παρόμοια επιθετική συμπεριφορά εμφανίζει και
στα θαλάσσια σύνορα με τη χώρα μας καθόσον επιτρέπει στα οργανωμένα
κυκλώματα να διακινούν άτομα από τα τουρκικά παράλια προς τα ελληνικά νησιά. Η
αποφυγή διενέργειας συστηματικών ελέγχων, εκ μέρους των τουρκικών διωκτικών
αρχών, αποτελεί δείγμα των προθέσεων της τουρκικής διπλωματίας και αφήνει αιχμές
ως προς την κάλυψη που μπορεί να προσφέρουν στους δουλεμπόρους και διακινητές.
Το οξύτατο προσφυγικό ζήτημα, μεσούντος του 2015, προκάλεσε έντονη
ανησυχία στους λαούς της Ε.Ε. και σήμανε ευρωπαϊκό συναγερμό στις ηγεσίες των
ευρωπαϊκών κρατών, υπό το φόβο εγκατάστασης εκατομμυρίων προσφύγων στο
εσωτερικό της Ε.Ε.. Επιπλέον, η έκδηλη ανησυχία για την αλλοίωση της πολιτιστικής
και θρησκευτικής ταυτότητας των ευρωπαϊκών χωρών και η ασφυκτική πίεση της
ευρωπαϊκής κοινής γνώμης

ενεργοποίησαν την Ε.Ε. στην επιτάχυνση των

διαδικασιών για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.
Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αντιλαμβανόμενες ότι η παρούσα κατάσταση στα ελληνικά
σύνορα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ως προς τη συνοχή της Ε.Ε. προσκάλεσαν τη
Τουρκία στη σύναψη συμφωνιών ως προς τη διαχείριση του φαινομένου και τις
υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσει η γειτονική χώρα. Ειδικότερα το ισχύον
νομικό πλαίσιο για τις επιστροφές/επανεισδοχές στην Τουρκία είναι μεταξύ άλλων:
α) Το διμερές Ελληνο-Τουρκικό Πρωτόκολλο Επανεισδοχής70,
β) Η Συμφωνία Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας71
70

Υπεγράφη στην Αθήνα στις 08 Νοεμβρίου 2001 και κυρώθηκε με το Ν.3030/2002 (ΦΕΚ Α΄-163/1507-2002)
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γ) Η Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 201672.
Ωστόσο, παρά τις τουρκικές εξαγγελίες για προώθηση της συνεργασίας μεταξύ
Ε.Ε. και Τουρκίας, στην πράξη παρατηρούνται αποκλίνουσες συμπεριφορές. Η
συνεργασία των ελληνικών διωκτικών αρχών με τη FRONΤEX για να διεξάγονται
περιπολίες με σκάφη του λιμενικού στα παράλια των νησιών του Βορειοανατολικού
Αιγαίου για την αναχαίτιση των μεταναστευτικών ροών, που προέρχονται από τα
παράλια της Μικράς Ασίας, θεωρείται δεδομένη. Στον άξονα του χρόνου
διαπιστώνονται από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αστυνομικές δυνάμεις ακραία
φαινόμενα και περιστατικά καταπάτησης του διεθνούς δικαίου, του δίκαιου της
Θάλασσας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τούρκοι σωματέμποροι με τη χρήση
ταχύπλοων εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εγκαταλείπουν τα θύματα στο
μέσον του πελάγους, προκειμένου να αποφύγουν την επικείμενη σύλληψη τους και
τους προτρέπουν να κολυμπήσουν αβοήθητοι προς τις ελληνικές ακτές. Η
συγκεκριμένη τακτική αποτελεί δείγμα αθέτησης των συμφωνιών και αντίκειται στην
θεμελιώδη αρχή της «pacta sunt servanda»73. Επιπλέον αποτελεί χαρακτηριστικό της
διεθνής πολιτικής των εθνοκρατικών οντοτήτων74 που χαρακτηρίζεται από δομική
αστάθεια και συστημική αβεβαιότητα, απότοκα του άναρχου και ανταγωνιστικού
διεθνούς συστήματος75.
Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαχείριση της προσφυγικής
κρίσης μεταβιβάζουν σημαντικές αρμοδιότητες σε επίπεδο ΕΕ, ωστόσο η εμπλοκή
«τρίτων χωρών» χωρίς την συναίνεση της Ελλάδας διεμβολίζει ελληνικά κυριαρχικά
δικαιώματα76. Η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να χαράζεται με δεδομένο ότι οι
εθνικοί μας στόχοι προωθούνται και πραγματοποιούνται ταχύτερα και πιο
71

Υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 2013 στην Άγκυρα και τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2014 για
την επανεισδοχή (αρχικά μόνο) υπηκόων Τουρκίας. Από την 1η Ιουνίου 2016 θα τεθεί σε ισχύ και για
τους υπηκόους τρίτων χωρών, αντικαθιστώντας και το διμερές Ελληνο-Τουρκικό Πρωτόκολλο
Επανεισδοχής.
72
Σύμφωνα με την οποία όλοι οι νεοεισερχόμενοι στα ελληνικά νησιά αλλοδαποί υπήκοοι από τις 20
Μαρτίου 2016, θα επιστρέφονται στην Τουρκία.
73
Για την προσέγγιση και τις διαστάσεις που λαμβάνει η αρχή «οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται», βλ.
Λίτσας Ν. Σπυρίδων, Ιλιάδα και διεθνής πολιτική - μια θεωρητική προσέγγιση, Εκδόσεις Ποιότητα,
Θεσσαλονίκη, 2014, σελ. 98-105 όπου αναφέρει ότι η αρχή αυτή είναι «..μια κομβική έννοια για την
ίδια τη διαδικασία εφαρμογής και διατήρησης της όποιας διακρατικής συμφωνίας»
74
Βλ. Σκουλάς Γ, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση : Έθνος Κράτος και Νεοφιλελευθερισμός στο
Κωνσταντινίδης Γ., Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα, Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 27 όπου χαρακτηρίζει τις Διεθνείς Σχέσεις ως «σχέσεις κυριαρχίας», βλ.
Κουσκουβέλης Η., Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Θεσσαλονίκη,2010 σελ 192196 που χαρακτηρίζει τις Διεθνείς Σχέσεις ως «σχέσεις ηγεμονίας».
75
Βλ. Λίτσας Ν. Σπυρίδων, Ιλιάδα και διεθνής πολιτική ο.π., σελ. 37-44
76
Βοσκόπουλος Γ., Foreign Affairs, ο.π.
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αποτελεσματικά, μέσα από την αξιοποίηση και κατάλληλη χρήση του ευρωπαϊκού
μανδύα που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος.

3.6 Αναζητώντας ένα ευοίωνο μέλλον στη διαχείριση της εμπορίας
ανθρώπων
Η διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος θα οδηγήσει σαφέστατα στη λείανση
του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων, η οποία αποτελεί ένα δαιδαλώδες και
πολυσύνθετο πρόβλημα Η συρρίκνωση των δύο διακριτών καταστάσεων δεν άπτεται
μόνο της βούλησης της ελληνικής πολιτείας, αλλά αντιθέτως απαιτείται συλλογική
δράση και προσπάθεια από όλες τις εθνοκρατικές οντότητες είτε σε επίπεδο Ε.Ε., είτε
μονομερώς ως τρίτες χώρες. Μονομερείς ενέργειες και φοβικά σύνδρομα προς το
πολυσύνθετο αυτό φαινόμενο εξυπηρετούν μόνο πολιτικές σκοπιμότητες, προκαλούν
έξαρση εθνικιστικών φρονημάτων77 και ιμπεριαλιστικών τάσεων και τέλος
διακυβεύουν την ειρήνη στην Ευρώπη. Είναι δε εδραιωμένη η άποψη ότι με
μεμονωμένα εθνικά μέτρα η αντιμετώπιση της εμπορίας και διακίνησης ατόμων είναι
αδύνατη. Η προθυμία και η επίδειξη αλτρουισμού από τις χώρες τις Ε.Ε. θα
σηματοδοτήσει αμέσως την ικανότητα της Ένωσης στην αντιμετώπιση τέτοιων
απρόβλεπτων καταστάσεων.
Είναι πρόδηλο ότι στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον78 κάθε
κρατική οντότητα κινείται προς την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, την
αύξηση του επιδιωκόμενου οφέλους και ταυτόχρονα τη μείωση των επιζήμιων
77

Στη γειτονική Αλβανία αποτελεί καθημερινό φαινόμενο η εκδήλωση επεκτατικών τάσεων προς τα
νότια σύνορά της χώρα τους. Μάλιστα δεν διστάζουν να εκδηλώνουν τα εθνικιστικά φρονήματα τους
ακόμη και σε κοινωνικούς χώρους, όπως αθλητικούς αγώνες που έχουν μεγάλη απήχηση και
πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αγώνας ποδοσφαίρου, για τα
προκριματικά του EURO 2016 στις 14 Οκτωβρίου του 2014 μεταξύ εθνικών ομάδων Αλβανίας –
Σερβίας, όπου αγώνας διεκόπη εσπευσμένα, εξ αιτίας της εμφάνισης εντός του αθλητικού χώρου μια
σημαίας που απεικόνιζε την «Μεγάλη Αλβανία». Ομοίως και τα Σκόπια αρέσκονται σε τέτοιους είδους
προσβλητικές προς τη χώρα μας κινήσεις, οι οποίες στόχο και σκοπό την προώθηση των συμφερόντων
τους και την εγκαθίδρυση του ονόματος που επιθυμούν στη διεθνή σκηνή. Τέλος, δεν πρέπει να
λησμονεί κανείς την πάγια τακτική της τουρκικής διπλωματίας με την αέναη πολιτική των τουρκικών
παραβιάσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο. Οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται και με την
θεσμοθέτηση γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο και την απειλή πολέμου σε ενδεχόμενη επέκταση των
ναυτικών μιλιών από 6 ναυτικά μίλια σε 12 ν.μ. (casus belli).
78
Για τη συνεργασία των κρατών υπό την αρχή του εθνικού συμφέροντος βλ. Λίτσας Ν. Σπυρίδων,
Πόλεμος και Ορθολογισμός, σελ.61-68, όπου αναφέρει «Η διεθνής τάξη υφίσταται στηριζόμενη πάνω
στο ποσοστό ισχύος που το κάθε κράτος διαθέτει αλλά και στην ανάγκη διασφάλισης και προστασίας του
εκάστοτε εθνικοκρατικού συμφέροντος».
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επιπτώσεων. Ωστόσο, όλες οι κρατικές οντότητες στο ευρωπαϊκό πεδίο δράσης και
αλληλεπίδρασης οφείλουν να διαχειριστούν το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων με
βάση μια σειρά από ποιοτικούς άξονες όπως
 ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,


η τήρηση των ευρωπαϊκών αρχών της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού,



η προστασία των θυμάτων trafficking και η δημιουργία κατάλληλων

συνθηκών για την απρόσκοπτη επανένταξη των θυμάτων στην κοινωνία,


η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της κρατικής κυριαρχίας των κ-μ

εντός της Ε.Ε. και


η διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και υλοποιήσιμου σχεδίου με βάση τις

ανάγκες της Ένωσης και της αντικειμενικής ικανότητας απορρόφησης προσφυγών
και μεταναστών.
Η σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα για
τη συρρίκνωση του φαινομένου και την εξεύρεση των αναγκαίων μεθόδων για την
οριστική επίλυση του προσφυγικού ζητήματος. Η ανθρωπότητα και οι κοινωνίες
εναποθέτουν την ελπίδα στην βούληση των ευρωπαίων ηγετών και του τούρκου
προέδρου, κατά πόσο θα εφαρμοσθεί η αρχή «pacta sunt servanda». Επιπρόσθετα, η
ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης των παράτυπων μεταναστών
είναι απαραίτητη, προκειμένου να εφαρμοσθούν, χωρίς κωλύματα, οι διαδικασίες
επανεισδοχής και επαναπατρισμού, όπως έχουν συμφωνηθεί.
Η τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των συμβαλλόμενων μερών είναι
καταλυτικής σημασίας για τη διαχείριση των συνόρων (border management), την
ισοβαρή κατανομή των ευθυνών και μείωση της πίεσης που ορισμένα κράτη βιώνουν.
Τέλος, η Ε.Ε. θα πρέπει να αναζητήσει μεθόδους και διαδικασίες ανάπτυξης του
Τρίτου Κόσμου, διότι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του και σε
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Στο πλαίσιο εξεύρεσης μιας ανθρωπιστικής λύσης
σημαντικό βαθμό επιτυχίας συνιστά η οικονομική ανάπτυξη και η επίλυση των
πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων στις χώρες, που αντιμετωπίζουν
μακροχρόνια προβλήματα, διότι αυτομάτως θα σηματοδοτήσει τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης και μετέπειτα θα τελεσφορήσει η μείωση των μεταναστευτικών
ροών προς τη γηραιά ήπειρο.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Οργανωμένο έγκλημα και Human Trafficking
4.1 Εισαγωγή

Το οργανωμένο έγκλημα79 στη σύγχρονη μορφή του αποτελεί έναν από τους
βασικότερους παράγοντες δυσλειτουργίας και αποδιοργάνωσης της πολιτικής,
κοινωνικής και οικονομικής δομής μιας χώρας. Οι δυσμενείς επιπτώσεις του
εκτείνονται ολοένα και περισσότερο, προσβάλλοντας απροκάλυπτα θεσμούς,
κοινωνικά συστήματα και γενικότερα την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των
κοινωνιών και συγχρόνως επεκτείνεται πέραν των εθνικών συνόρων, αποτελώντας
πλέον ένα διεθνές κοινωνικό πλήγμα, το οποίο απειλεί άμεσα την εθνική και διεθνή
ασφάλεια και χρήζει επείγουσας και εντατικής αντιμετώπισης80.
Η οργανωμένη εγκληματική δράση είναι ένα φαινόμενο το οποίο απειλεί με
αυξανόμενη ένταση τις κυβερνήσεις όλων των κρατών, είτε εντός της Ευρωπαϊκής
ένωσης είτε εκτός. Οι δυνατότητες που διαθέτει το οργανωμένο έγκλημα για δράση,
που εκτείνεται πέραν των εθνικών συνόρων, διευκολύνεται, σε εξαιρετικά μεγάλο
βαθμό από την έξαρση των τεχνολογικών επιτευγμάτων, με κυριότερες τις σύγχρονες
μορφές διαδικτυακής επικοινωνίας, των ποικιλόμορφων καινοτομιών της εποχής μας
αλλά και από την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία, που παρέχει ελευθερία στη
διακίνηση προσώπων, αγαθών και κεφαλαίων. Για αυτό το λόγο η έννοια του
οργανωμένου εγκλήματος έχει χρησιμοποιηθεί ως μοχλός ενοποίησης της μορφής των
εθνικών ποινικών δικαίων κα της προστασίας των ατομικών ελευθεριών.81
Η επίγνωση της απειλής που συνιστά το οργανωμένο έγκλημα82 για τη
δημοκρατία και το κράτος δικαίου, για την ελευθερία, τα δικαιώματα του ανθρώπου
και την αυτοτέλεια του ατόμου αποτελεί ίσως τον καθοριστικότερο παράγοντα για
79

Υπουργείο Δημοσίας Τάξης./Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας./Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/
Τμήμα Ανάλυσης Εγκληματικότητας, Ετήσια έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα του
έτους 2005, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2006, σελ.3
80
Ο.π. σελ. 3
81
Συμεωνίδου- Καστανίδου Ελισάβετ, Οργανωμένο Έγκλημα και Τρομοκρατία – Σύγχρονες εξελίξεις
στην ευρωπαϊκή και ελληνική έννομη τάξη, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 2007, σελ.33
82
Βλ. Παπαγιάννης Δ., Δημοκρατικό Έλλειμμα και ο ¨Χώρος¨ με έμφαση στην αστυνομική συνεργασία,
Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης
Πάντειου Πανεπιστημίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2007, σελ. 285
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την ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος.

4.2 Οργανωμένο έγκλημα και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

Στο

παρόν

κεφάλαιο

επιχειρείται μία εννοιολογική προσέγγιση του

οργανωμένου εγκλήματος και των συναφών όρων, όπως διασυνοριακό έγκλημα και
υπερεθνικό έγκλημα. Ειδικότερα, η εννοιολογική αποσαφήνιση του ως άνω όρου
αποτελεί ομολογουμένως μία επίπονη ερευνητική προσπάθεια, καθόσον το
επιστημονικό πεδίο του οργανωμένου εγκλήματος είναι πολυσύνθετο και δυσχερές.
Ως εκ τούτο, στην υφιστάμενη βιβλιογραφία και νομοθεσία δεν υφίσταται ένας σαφής
και κοινά αποδεκτός ορισμός για το οργανωμένο έγκλημα, αλλά ταυτόχρονα
υπάρχουν ερευνητικές απόπειρες οριοθέτησης της έννοιας οργανωμένου εγκλήματος.
Ο ορισμός του οργανωμένου εγκλήματος, λόγω της ιδιαιτερότητας και της
πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η εγκληματική αυτή δραστηριότητα, αποτέλεσε
και αποτελεί σημείο διαφωνιών σε όλα τα διεθνή fora83 . Όμως παρά τις κατά καιρούς
εννοιολογικές διακυμάνσεις, ως οργανωμένο έγκλημα θεωρείται «η οργάνωση
προσώπων που έχει σαν σκοπό την άσκηση εγκληματικής δραστηριότητας σε διαρκή
βάση, προκειμένου να αποκομίσει οικονομικά οφέλη και να ελέγξει εθνικές και διεθνείς
καταστάσεις»84.
Ο Έλληνας νομοθέτης, θεσπίζοντας τον νόμο 2928/2001, υιοθετεί τα ιδιαίτερα
συστατικά στοιχεία 85 της έννοιας του Οργανωμένου Εγκλήματος, όπως καθορίζονται
στο άρθρο 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου
Εγκλήματος (Παλέρμο 2000). Κατά συνέπεια για την ποινικοποίηση μιας ανθρώπινης
συμπεριφοράς – πράξης ως εγκληματικής πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι
προϋποθέσεις:


Η συγκρότηση ή την ένταξη σε δομημένη ομάδα



Η συμμετοχή στην ομάδα τριών ή περισσοτέρων προσώπων

83

Διαδικτυακός Ιστότοπος Ελληνικής Αστυνομίας, Λυδάκης Ε., Το οργανωμένο έγκλημα, Έννοια,
χαρακτηριστικά,αντιμετώπιση,http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=vie
w&id=2481&Itemid=400&lang= , τελευταία πρόσβαση [τελευταία πρόσβαση 04 Αυγούστου 2015]
84
O.π. Λυδάκης Ε.
85
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Κ.Α./Δ.Δ.Α./ΚΕ.ΣΥ.ΔΕ.Π. - Έκθεση Για Το Οργανωμένο
Έγκλημα Στην Ελλάδα Έτους 2011, σελ.4-5
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Η ομάδα να έχει διάρκεια δράσης



Επιδίωξη της ομάδας να αποτελεί η τέλεση περισσοτέρων του ενός από

τα κακουργήματα που προβλέπονται σε άρθρα του Π.Κ. και των Ειδικών Ποινικών
Νόμων
Πέρα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έννοιας του Οργανωμένου
Εγκλήματος, όπως καθορίζονται ρητά στο προαναφερόμενο άρθρο 2 της Σύμβασης
των Η.Ε. κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος υιοθετήθηκε για τη σύνταξη
της παρούσας ο ορισμός της INTERPOL, σύμφωνα με τον οποίο ως Οργανωμένο
Έγκλημα ορίζεται «κάθε επιχείρηση ή ομάδα ατόμων που εμπλέκεται σε διαρκή
παράνομη δραστηριότητα, η οποία έχει ως πρωταρχικό σκοπό την απόκτηση κερδών
ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα»86.
Η οριοθέτηση της έννοιας του οργανωμένου εγκλήματος, κατά γενική
ομολογία, παραμένει δυσχερής και επίπονη διαδικασία, διότι η διεθνής βιβλιογραφία
είναι εκτενέστατη, περιλαμβάνει συνάμα έναν μεγάλο αριθμό αξιόλογων ορισμών και
συγχρόνως κανένα ευρωπαϊκό κείμενο δεν έχει περιγράψει με απόλυτη σαφήνεια και
ακρίβεια τα συστατικά στοιχεία του. Άλλωστε στη σημερινή εποχή της

παγκοσμιοποίησης και της τρομακτικά επιταχυνόμενης τεχνολογικής εξέλιξης το
διεθνές οργανωμένο έγκλημα αποτελεί μία από τις κυριότερες απειλές σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον η απουσία ενός διεθνώς κοινά

αποδεκτού ορισμού μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες σε μία ενδεχόμενη
εννοιολογική προσέγγιση και να οδηγήσει σαφώς σε παρερμηνείες. Ωστόσο, εκ
μέρους του γράφοντα γίνεται μία επισταμένη προσπάθεια προσέγγισης των
βασικών

γνωρισμάτων

–

χαρακτηριστικών

της

οργανωμένης

βίας

και

οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας, υπό το πρίσμα της εμπορίας ανθρώπων.
Ουσιαστικά μέλημα του γράφοντα αποτελεί αφενός μεν η οριοθέτηση του
οργανωμένου εγκλήματος αφετέρου δε η συσχέτιση του και με τη διακίνηση και
εμπορία ατόμων.
Στην Πολιτική Διακήρυξη της Νάπολης και στο Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για
το οργανωμένο έγκλημα καταγράφονται ουσιώδη χαρακτηριστικά του87 και
αναφέρονται σε:
 Ομάδα οργανωμένη για τη διάπραξη εγκλήματος.
86

Υ.Δ.Τ./ Α.Ε.Α./Κ.Α./Δ.Δ.Α./ΚΕ.ΣΥ.ΔΕ.Π. - Έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα στην
Ελλάδα έτους 2011, Ανοικτή Έκδοση , Αθήνα, Μάρτιος 2013, σελ.4-5
87
O.π. Λυδάκης Ε., Χλούπης Γ., ο.π. σελ. 57
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 Ιεραρχική δομή ή προσωπικές σχέσεις που επιτρέπουν στους αρχηγούς να
ελέγχουν την ομάδα και αυστηρά προκαθορισμένες αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και
καταμερισμός ευθυνών στο κάθε μέλος της οργάνωσης
 Συστηματικός παράνομος προσπορισμός οικονομικού οφέλους που προέρχεται
από εξειδικευμένες και σε μεγάλη κλίμακα δραστηριότητες
 Χρησιμοποίηση πραγματικών ή απειλούμενων πράξεων βίας και ο εκφοβισμός
μετουσιώνονται ως μέσα για την απόκτηση κερδών ή τον έλεγχο περιοχών- αγορών και
τη διατήρηση της πειθαρχίας στο εσωτερικό της ομάδας.
 Μονοπωλιακός έλεγχος ή δημιουργία ζωνών επιρροής σε διάφορες επιχειρήσεις
ή γεωγραφικές περιοχές
 Διαφθορά και διασυνδέσεις με πολιτευόμενους, δικαστές, δικηγόρους για να
εξασφαλιστεί στο έπακρο η προστασία των μελών του οργανωμένου εγκλήματος και να
επιτευχθούν τελικώς ο σχεδιασμός
 Ξέπλυμα των παράνομων εσόδων για περαιτέρω εγκληματική δραστηριότητα
και για διείσδυση στη νόμιμη οικονομία.
 Δυνατότητα επέκτασης σε νέες δραστηριότητες που ξεπερνούν τα εθνικά
σύνορα.
 Συνεργασία με άλλες ομάδες υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ανωτέρω στοιχείων που συγκεντρώνει
μια εγκληματική ομάδα, τόσο περισσότερο ικανοποιούνται τα κριτήρια για την
υπαγωγή της στο οργανωμένο έγκλημα.
Τέλος, συμπληρωματικά με την έννοια του οργανωμένου εγκλήματος
παρατίθεται και ένας ενδεχομένως ποιοτικός του υπερεθνικού εγκλήματος. Εν
προκειμένω, στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών,
που υπογράφτηκε το 2000 στο Παλέρμο Ιταλίας, κατά του υπερεθνικού οργανωμένου
εγκλήματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να αποδοθεί
ο όρος υπερεθνικό έγκλημα σε μια ποινικά κολάσιμη πράξη. Ειδικότερα, ένα
αδίκημα χαρακτηρίζεται ως υπερεθνικό88 όταν
a.

Τελείται σε περισσότερα του ενός κράτη

b.

Τελείται σε ένα κράτος αλλά σημαντικό τμήμα της προετοιμασίας, του

σχεδιασμού, της καθοδήγησης ή του ελέγχου του λαμβάνει χώρα σε άλλο κράτος

88

Βλ. ΧΛΟΥΠΗΣ Δ. Γεώργιος, Διασυνοριακό και Υπερεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα, Εκδόσεις
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005, σελ.36
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c.

Τελείται σε ένα κράτος αλλά αφορά οργανωμένη εγκληματική ομάδα

που συμμετέχει σε εγκληματικές δραστηριότητες σε περισσότερα του ενός κράτη
d.

Τελείται σε ένα κράτος αλλά έχει σημαντικές επιπτώσεις σε άλλο κράτος

4.3 Η Σύμβαση του Παλέρμο για την οριοθέτηση του Οργανωμένου
εγκλήματος.

Βασικό νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του διεθνικού εγκλήματος
αποτελεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου
εγκλήματος (United Nations Convention against Transnational Organized
Crime), Παλέρμο, 2000 και τα τρία συμπληρωματικά της Πρωτόκολλα89
α) Το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της
Διακίνησης Προσώπων, Ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών,
β) το Πρωτόκολλο κατά της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών από τη
Γη, τη Θάλασσα και τον Αέρα, που άνοιξαν για υπογραφή στο Παλέρμο
Ιταλίας, καθώς και
γ) Πρωτόκολλο κατά της παράνομης κατασκευής και διακίνησης
πυροβόλων όπλων, τμημάτων και συστατικών τους και πυρομαχικών
Η Σύμβαση εξετάζει το οργανωμένο έγκλημα κάθε μορφής υπό τη σκοπιά του
διεθνικού του χαρακτήρα (transnational nature), δηλαδή όταν η προετοιμασία και
διάπραξη του εγκλήματος αφορά περισσότερες της μίας χώρες, καθώς και όταν οι
οργανωμένες ομάδες εγκληματιών δρουν κατά κανόνα σε πολλές χώρες. Η Σύμβαση
ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς ανακρίσεων, δίωξης
και έκδοσης σε περιπτώσεις ξεπλύματος χρημάτων, διαφθοράς, παρεμπόδισης της
δικαιοσύνης.
Σημαντικό νομοθετικό κείμενο για την αποσαφήνιση της έννοιας αποτελεί η
υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία με τον Νόμο 3875/201090, στον οποίον ορίζεται ως
οργανωμένη εγκληματική ομάδα91 (organized criminal group) η δομημένη ομάδα,
89

Υπογράφτηκε στο Παλέρμο της Ιταλίας στις 12/15-12-2000
Η Ελλάδα έχει υπογράψει και εφαρμόζει την ανωτέρω Σύμβαση κατά του Οργανωμένου
Εγκλήματος μαζί με τα τρία συμπληρωματικά Πρωτόκολλα με τον νόμο 3875 «Κύρωση και εφαρμογή
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών
Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις», ΦΕΚ 158/20-09-2010
91
Βλ. Άρθρο 2 του ως άνω νόμου
90
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αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα άτομα, τα οποία συνυπάρχουν για ένα χρονικό
διάστημα και ενεργούν από κοινού και σε πλήρη μεταξύ τους συνεννόηση με στόχο την
διάπραξη ενός ή περισσότερων σοβαρών εγκλημάτων ή αδικημάτων που θεσπίζονται
σύμφωνα με παρούσα σύμβαση, προκειμένου να αποκτήσουν άμεσα ή έμμεσα,
οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος, δηλαδή να προσπορίσουν στον εαυτός τους κάποιο
οικονομικό κυρίως όφελος και δευτερευόντως άλλο κέρδος.
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού οργανωμένο
Εγκλήματος μαζί με τα τρία προσαρτώμενα Πρωτόκολλα αποπειράται για πρώτη
φορά να καταγράψει τα βασικά συστατικά του οργανωμένου εγκλήματος και να
διατυπώσει έναν κοινά αποδεκτό ορισμό. Επισημαίνεται δε, ότι στο κείμενο της
Σύμβασης του Παλέρμου δεν υπάρχει κατάλογος οργανωμένων εγκληματικών
πράξεων αλλά καθορίζονται επί το πλείστον οι παράγοντες του οργανωμένου
εγκλήματος. Κατά συνέπεια, προσεγγίζονται εννοιολογικά ο όροι «οργανωμένη
εγκληματική ομάδα», «σοβαρό έγκλημα», «δομημένη ομάδα», «περιουσία».
Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της ως άνω Σύμβασης ορίζεται με σαφήνεια ότι στόχος
και σκοπός αποτελεί «η προαγωγή της συνεργασίας για την πιο αποτελεσματική
πρόληψη και καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος».
Σοβαρό έγκλημα92 (serious crime), ορίζεται κάθε εγκληματική δραστηριότητα
για την οποία προβλέπεται ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη των
τεσσάρων ετών και αποτελεί μία ευρύτερη του οργανωμένου εγκλήματος έννοια.
Επιπρόσθετα στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο και συγκεκριμένα στο εδάφιο α΄
ορίζεται ως οργανωμένη εγκληματική ομάδα η «δομημένη ομάδα τριών ή
περισσότερων προσώπων που υπάρχει για κάποια χρονική περίοδο και ενεργεί με
κοινό σκοπό τέλεσης ενός ή περισσότερων σοβαρών εγκλημάτων ή εγκλημάτων που
θεσπίζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή, προκειμένου να ποριστεί αμέσως ή
εμμέσως οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος». Εν συνεχεία στο εδάφιο γ ορίζεται η
έννοια της «δομημένης ομάδας» ως η «ομάδα που δεν σχηματίζεται τυχαία για την
άμεση τέλεση αδικήματος, και η οποία δεν απαιτείται να έχει τυπικά
προσδιορισμένους ρόλους για τα μέλη της, συνέχεια στη σύνθεσή της ή αναπτυγμένη
δομή».

92

Υ.Δ.Τ./ Α.Ε.Α./Κ.Α./Δ.Δ.Α./Τμήμα Ανάλυσης και Αντιμετώπισης Εγκλήματος. - Έκθεση για το
Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα έτους 2014, Ανοικτή Έκδοση, Αθήνα, Οκτώβριος
2015, σελ. 8
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4.4 Σημαντικές εννοιολογικές προσεγγίσεις

Μία έντονη χροιά της έννοιας αποκτά κανείς μελετώντας και διαβάζοντας το
Προενταξιακό Σύμφωνο κατά του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ των κρατών
μελών της Ε.Ε. και των υποψήφιων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κα
της Κύπρου93. Στο εν λόγω διεθνές κείμενο αναφέρεται ότι «Το οργανωμένο έγκλημα
αποτελεί σοβαρή απειλή για την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος
δικαίου επειδή διεισδύει, μολύνει και διαφθείρει τη δομή των κυβερνήσεων, των
νόμιμων εμπορικών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων κα της κοινωνίας σε όλα
τα επίπεδα»94.
Κατά τον Παπαθεοδώρου Θ.95 το διεθνές οργανωμένο έγκλημα αναπτύσσεται
και κινείται σε σφαίρες παράλληλες και ανταγωνιστικές με την κοινωνία. Τα δίκτυα
του βρίσκονται στο εξωτερικό της κοινωνίας και την επηρεάζουν, εκμεταλλευόμενα
τους παγιωμένους τρόπους επικοινωνίας της και τις τυποποιημένες συναλλαγές της,
διεισδύοντας από το πολιτικό και κοινωνικό της σύστημα μέχρι τα κέντρα εξουσίας
της.
Η αυξανόμενη κοινωνική, οικονομική και γεωγραφική κινητικότητα στην Ε.Ε.
έχει επηρεάσει τη δομή και τη σύνθεση των εγκληματικών οργανώσεων που δρουν
σε κάθε χώρα της Ε.Ε.96. Για την μελέτη των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων
χρησιμοποιήθηκαν, επίσης, πρόσθετα κριτήρια97 (δείκτες) που χρησιμοποιούνται
διεθνώς σε αντίστοιχες εργασίες και μελέτες. Οι δείκτες αυτοί είναι :
 Η γεωγραφική έκταση της δράσης των ομάδων
 Η χρήση νόμιμων δομών για την κάλυψη ή νομιμοποίηση των

δραστηριοτήτων τους
 Η άσκηση επιρροής και η διαφθορά σε τομείς της δημόσιας ζωής
 Η χρήση βίας ή άλλων μορφών εκφοβισμού
 Η χρήση εξειδικευμένων μεθόδων για την παρεμπόδιση των αρχών επιβολής
93

Το κείμενο που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 28 Μαΐου 1998.
ΕΕ C 220 της 15.07.1998 σελ 1-7, «Προενταξιακό σύμφωνο κατά του οργανωμένου εγκλήματος
μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών της κεντρικής και της
ανατολικής Ευρώπης και της Κύπρου». Το Κείμενο που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 28
Μαΐου 1998
95
Βλ. Παπαθεοδώρου Θ., Δημόσια Ασφάλεια και Αντεγκληματική Πολιτική – Συγκριτική Προσέγγιση,
Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2005, Αθήνα, σελ.130
96
Συκιώτου Α., Οργανωμένο Έγκλημα και παράνομη διακίνηση Ανθρώπων, Ο χώρος Ελευεθερίας
Ασφάλειας & Δικαιοσύνης της ΕΕ, σελ. 331
97
ο.π. σελ 332
94
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του νόμου
 Η συνεργασία με άλλες εγκληματικές ομάδες και άτομα με ειδικές γνώσεις

και δεξιότητες
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Εμπορία ανθρώπων - Τrafficking in human beings
5.1 Η διεθνής άνθιση του φαινομένου
Η εμπορία ανθρώπων (trafficking in human beings) αποτελεί ένα πολυδιάστατο
φαινόμενο που εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, διευρύνεται καθημερινώς σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο δράσης, λαμβάνοντας συνεχώς νέες μορφές. Θίγει τον
πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σηματοδοτεί βάναυση καταπάτηση των
θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων και συνεπώς χαρακτηρίζεται από τους
μελετητές ως σύγχρονη μορφή δουλείας (new modern slavery)98. Επιπλέον, εγείρει
θέματα αποδόμησης του κράτους δικαίου και της επιβολής του νόμου, αυξάνει την
ανισότητα και τις διακρίσεις στα κοινωνικά στρώματα, εμπλέκει ζητήματα διαφθοράς
και συνδέεται άρρηκτα με την μετανάστευση99.
Η έξαρση του φαινομένου της εμπορίας και η παγκόσμια αναγνώρισή του ως
φαινομένου με διεθνείς προεκτάσεις και άγνωστο αριθμό θυμάτων έχει εγείρει το
ενδιαφέρον

Μ.Μ.Ε.,

κυβερνήσεων,

Μ.Κ.Ο.,

πολυεθνικών

οργανισμών,

ανθρωπιστικών οργανώσεων και καθιστά επιτακτική την άμεση λήψη μέτρων
αντιμετώπισης του. Η εμφανής αύξηση των μεταναστευτικών ροών πολλαπλασιάζει
την ανάγκη για πραγματοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών, ομιλιών και
παρουσίασης των χαρακτηριστικών του φαινομένου, προκειμένου το ευρύ κοινωνικό
σύνολο να κατανοήσει το φαινόμενο της εμπορικής εκμετάλλευσης ανθρώπων και να
συνδράμει στη συρρίκνωσή του.
Η μεθοδολογία και ο τρόπος δράσης της συγκεκριμένης εγκληματικής
συμπεριφοράς, η οποία έχει πανομοιότυπα χαρακτηριστικά με τη διακίνηση
παράνομα αλλοδαπών, αποτελούν κύριο ερευνητικό και προανακριτικό έργο των
εθνικών διωκτικών αρχών αλλά και συνισταμένη κοινών επιχειρήσεων, στον τομέα
της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
98

Βλ. Κυριαζή Τ., Εμπορία Ανθρώπων – Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο Προστασίας των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010, σελ. 5
99
Διαδικτυακός Τόπος Οργανισμού για την Ασφάλεια και συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE),
διαθέσιμο στο διαδικτυακό ιστό http://www.osce.org/what/trafficking [τελευταία πρόσβαση 30
Αυγούστου 2016]
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καθότι θίγεται με τον πλέον βάναυσο τρόπο το έννομο αγαθό της ελευθερίας κάθε
μεμονωμένου ανθρώπου.
Οι συμμετέχοντες - δρώντες στην εμπορία ανθρώπων δρουν κατά κανόνα,
έχοντας

προηγουμένως

συστήσει

εγκληματική

οργάνωση,

εκτελώντας

προκαθορισμένα καθήκοντα και ενέργειες είτε ως φυσικοί αυτουργοί είτε ως ηθικοί
αυτουργοί, είτε στην πλειονότητα των συλληφθέντων ως συνεργοί. Η δράση του
πραγματοποιείται μέσω των διεθνικών οργανωμένων κυκλωμάτων που έχουν
συστήσει ανά τον κόσμο και μεταχειρίζονται τα θύματα με κύριο σκοπό την
εργασιακή/σεξουαλική εκμετάλλευση τους επιδιώκοντας το οικονομικό κέρδος
(profit).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει με σαφήνεια ότι υφίστανται
εγκληματικές οργανώσεις διεθνής εμβέλειας, γεγονός που συνιστά από μόνο του
κακούργημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 187 του ελληνικού Ποινικού
Κώδικα. Από τη διεθνή δράση και τις διεθνείς διασυνδέσεις που διαθέτουν
αποκομίζουν τεράστια οικονομικά οφέλη, χωρίς να αναλογισθούν την ανθρώπινη
κακοποίηση και εξευτελισμό και τις διαστάσεις παραβίασης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Συνεπώς, η εμπορία ανθρώπων αποτελεί ένα αμιγώς κοινωνικό
πρόβλημα, με παγκόσμια εμβέλεια καθότι δεν εξαντλείται εντός των συνόρων μιας
χώρας, αλλά πλήττει περισσότερα κράτη της γης. Αυτό αποτελεί άλλωστε το βασικό
στοιχείο που διαφοροποιεί την εμπορία ανθρώπων με άλλες μορφές οργανωμένου
εγκλήματος, κυρίως δε το διεθνές εμπόριο όπλων και ναρκωτικών διότι το αδίκημα
αυτό στρέφεται ευθέως κατά προσώπων, θίγει τον πυρήνα της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Αναφορικά με τη μεθοδολογία δράσης παρατηρείται ότι διαπράττονται σωρεία
εγκληματικών παραβάσεων που συνδέονται μεταξύ τους και ως εκ τούτο απαιτείται η
ποινική καταστολή να είναι σαφέστατα βαρύνουσα. Αρχικά προηγείται η σύσταση
εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέπεται από κανόνες ιεραρχία, δομημένους
ρόλους και καθήκοντα και μετέπειτα ακολουθεί η διεθνής δράση της οργάνωσης
στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων. Με την πρώτη πράξη προσβάλλεται το έννομο
αγαθό της δημόσιας τάξης ενώ με τη δεύτερη το έννομο αγαθό της προσωπικής
ελευθερίας του ατόμου. Ως εκ τούτο, απαιτούνται αφενός μεν αυστηρές ποινικές
κυρώσεις για τους δράστες αφετέρου δε κοινωνικές δράσεις για τα θύματα της
εμπορίας με στόχο την ομαλή ένταξη τους εκ νέου στο κοινωνικό σύνολο.
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Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 4 περίπου
εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν κάθε χρόνο θύματα του εμπορίου ανθρώπων, το
οποίο θεωρείται η τρίτη πιο επικερδής δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος
μετά το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων100. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για ένα
οξύτατο φαινόμενο, οι συνέπειες του οποίου παρατηρούνται στο ευρύτερο κοινωνικό,
πολιτικό

και οικονομικό πλαίσιο

των

κοινωνιών. Τα θύματα trafficking

εμπορευματοποιούνται και γίνονται αντικείμενο αγοραπωλησίας. Απότοκος αυτού,
πωλούνται και αγοράζονται καθημερινά ως εμπορεύματα, έχοντας συγκεκριμένη
χρηματική αξία, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τους νόμους της αγοράς.

5.2 Εννοιολογική προσέγγιση της εμπορίας ανθρώπων

Στον ευρύ ορισμό της εμπορίας ανθρώπων εντάσσεται κάθε μορφή
εκμετάλλευσης του σώματος άλλων ατόμων, η οποία μπορεί να συνίσταται σε
εκμετάλλευση της εργασίας, στην αφαίρεση οργάνων του σώματος τους ή στη
σεξουαλική τους εκμετάλλευση. Κατά συνέπεια, το φαινόμενο της εμπορίας
ανθρώπων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η “ανθρώπινη περιπέτεια”101 της νέας
χιλιετίας,

αφού

η

εκμετάλλευση αφορά σε μία πληθώρα ανθρωπίνων

δραστηριοτήτων, όπως η ελεύθερη μετακίνηση, η εργασία, η προσωπική ασφάλεια
και ελευθερία, η σωματική ακεραιότητα και η ιδιωτική ζωή και τείνει να καθιερωθεί
στην πρώτη θέση των εγκλημάτων παγκοσμίως.
Αξιόλογα στοιχεία για την εννοιολογική προσέγγιση της εμπορίας ανθρώπων
αντλεί κανείς από το Παράρτημα της Σύμβασης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αστυνομικής Υπηρεσίας EUROPOL102. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ως εμπορία
ανθρώπων η πράξη υπαγωγής προσώπου στην πραγματική και παράνομη εξουσία
άλλων προσώπων, όταν πραγματοποιείται βίαια ή με απειλές ή με κατάχρηση σχέσης
εξάρτησης ή με δόλο, με σκοπό ιδίως την εκμετάλλευση της πορνείας, άλλες μορφές
100

Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., ο.π. σελ. 346 όπου αναφέρει κατά το έτος 2000 προέκυψαν
παγκόσμια έσοδα 7 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου από το εμπόριο ανθρώπων.
101
Μίχα Ε., Πρακτικός Νομικός Οδηγός για την αντιμετώπιση της Εμπορίας Ανθρώπων, σελ. 6
διαθέσιμό από το διαδικτυακό τόπο
http://stoptrafficking.gr/images/information_material/Stop%20Trafficking_nomikos_odigos_A5_PRIN
T.pdf, τελευταία πρόσβαση 30-08-2016
102
Υπογράφτηκε στις 26-07-1995 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον νόμο 2605/1998 ¨ Κύρωση της
Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση EUROPOL) δυνάμει του
άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΦΕΚ Α` 88/22.4.1998
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γενετήσιας εκμετάλλευσης και βίας κατ΄ ανηλίκων ή την εμπορία έκθετων παιδιών.
Το Πρωτόκολλο103 για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας
Ανθρώπων, ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών που συμπληρώνει τη Σύμβαση του ΟΗΕ
κατά του υπερεθνικού Οργανωμένου εγκλήματος του 2000 – Πρωτόκολλο του
Παλέρμου – περιλαμβάνει στον ευρέως κοινά αποδεκτό ορισμό, πέρα της
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και την καταναγκαστική εργασία, τη στρατολόγηση
μαχητών για ένοπλές συρράξεις, το εμπόριο βρεφών και το εμπόριο οργάνων και
ιστών. Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στην οριοθέτηση ενός ευρέως αποδεκτού και
επίσημου ορισμού του trafficking, ο οποίος θα χρησιμοποιείται διεθνώς για να
περιγράψει αυτό το πολυδιάστατο φαινόμενο και να αποδώσει τα συστατικά μέρη του
αδικήματος104. Κατά συνέπεια, στη γενικότερη έννοια της εμπορίας ανθρώπων
εντάσσεται κάθε μορφή εκμετάλλευσης του σώματος άλλων ανθρώπων, η οποία
δύναται να συνίσταται είτε σε εκμετάλλευση της εργασίας, είτε στην αποτρόπαια
πράξη της αφαίρεσης σωματικών οργάνων είτε στη σεξουαλική τους εκμετάλλευση.

Πηγή. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/

103

Αποφάσεις αριθ. 2006/618/EΚ και 2006/619/EΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2006 για τη
σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΕΕ L 262 της 22.9.2006
104
Το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων προσδιορίζεται κυρίως από τον σκοπό εκμετάλλευσης των
θυμάτων, εκμετάλλευση η οποία αφορά στην αθέμιτη αξιοποίηση των υπηρεσιών ενός ανθρώπου, είτε
αυτές είναι εργασιακές είτε σεξουαλικές.
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Ειδικότερα στο άρθρο 3 του ως άνω Πρωτοκόλλου, το οποίο επιχειρεί να
προσδιορίσει εννοιολογικά την εμπορία ανθρώπων αναφέρεται ως εμπορία
ανθρώπων: «η στρατολόγηση, μεταφορά, απόκρυψη ή αποδοχή προσώπων, με τη χρήση
απειλής, βίας ή άλλων μέσων εξαναγκασμού, απαγωγής, απάτης, κατάχρησης εξουσίας,
εκμετάλλευσης της ευάλωτης θέσης του θύματος, καθώς και με παροχή ή λήψη
αμοιβής, ώστε να επιτευχθεί η συναίνεση προσώπου που έχει εξουσία πάνω σε άλλο, με
σκοπό την εκμετάλλευση. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον την εκμετάλλευση
της πορνείας ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την αναγκαστική εργασία ή
παροχή υπηρεσιών, τη δουλεία η παρόμοιες με αυτήν πρακτικές ή την αφαίρεση – λήψη
σωματικών οργάνων».105
Από τον ορισμό, γίνεται αντιληπτό ότι απαιτούνται σωρευτικός τρία στοιχεία
που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και συγκεκριμένα :
 Η πράξη, που συνίσταται στην στρατολόγηση, μεταφορά, απόκρυψη ή
αποδοχή προσώπων
 Το μέσο τέλεσης του αδικήματος, που περιλαμβάνει τη χρήση απειλητικών
μέσων, την απειλή χρήσης βίας (σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής), την απαγωγή,
απάτη. Κατάχρηση εξουσίας, εκμετάλλευσης της ευάλωτης θέσης του θύματος
καθώς και την παροχή ή λήψη αμοιβής
 Ο δόλος – υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, που συνίσταται στην
αποκόμιση χρηματικών κερδών, στον παράνομο πλουτισμό δηλαδή, ο οποίος
προέρχεται από την εκμετάλλευση των θυμάτων
Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι να προάγει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών
μερών, να προστατεύσει τα θύματα της εν λόγω διακίνησης με πλήρη σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και βεβαίως αποσκοπεί στην πρόληψη και καταστολή
της διακίνησης προσώπων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των γυναικών
και

των

παιδιών,

εκμεταλλεύσεων

106

τα

οποία

αποτελούν

ουσιαστικά

τα

θύματα

τέτοιων

. Σημαντικής προσοχής τυγχάνει και η οριοθέτηση της έννοιας του

105

Για πληρέστερη αντίληψη της έννοιας της εμπορίας βλ. τον ορισμό όπως παρατίθεται στην
αυθεντική του μορφή στα αγγλικά στο επίσημο διεθνές κείμενο : Trafficking in Persons shall mean the
recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of
force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a
position or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve
the consent of a person having the control over other person, for the purpose of exploitation.
Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of
sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the
removal of organs”
106
. Χλούπης Δ., ο.π. σελ. 160
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θύματος εμπορίας ανθρώπων, στον οποίον συγκαταλέγονται τα φυσικά πρόσωπα για

τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να θεωρηθούν θύματα οποιουδήποτε από
τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351 και
351Α του Ποινικού Κώδικα, πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη γι' αυτό, όσο και
εκείνα σε βάρος των οποίων τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήματα για
τα οποία κινήθηκε η ποινική δίωξη, ανεξάρτητα από το εάν αυτό έχει εισέλθει στη
χώρα νόμιμα ή παράνομα. Η αναγνώριση ενός ατόμου ως θύματος στην εμπορία
ανθρώπων έχει μεγάλη σημασία τόσο για την αποτελεσματική προστασία του από
άμεση απέλαση ή επαναπροώθηση, όσο και για την χορήγηση κατάλληλης
ιατροφαρμακευτικής, ψυχολογικής ή άλλης υποστήριξης, αλλά και για την
υποβοήθηση της αίσιας έκβασης της δίκης, με την έννοια της τιμωρίας των
ενόχων107. Ωστόσο, η αναγνώρισή ενός ατόμου ως θύματος trafficking θεωρείται
μία ιδιαιτέρως δυσχερές διαδικασία από τις επιφορτιζόμενες με το συνοριακό
έλεγχο αρχές, καθόσον κατά την είσοδο του στην ελληνική επικράτεια δεν
προσκομίζει συνήθως τα απαραίτητα ταξιδιωτικά και νομιμοποιητικά έγγραφα, με
αποτέλεσμα να θεωρείται εσφαλμένα παράτυπος μετανάστης. Κατά αυτό τον
τρόπο, εμφιλοχωρεί ο κίνδυνος το θύμα trafficking να θεωρηθεί εσφαλμένα από
τους συνοριακούς ελεγκτικούς μηχανισμούς ως ¨λαθρομετανάστης¨ και να κινηθεί
ακολούθως η διαδικασία της απέλασης του ή διοικητικής κράτησης του αντί να
του παρασχεθεί προστασία και ψυχολογική υποστήριξη.
Η εμπορία ατόμων κατάγεται ετυμολογικά από την λέξη “traffic” και
υποδηλώνει ουσιαστικά τη διαδικασία της κίνησης. Με τον όρο trafficking
εννοούμε μεταφορικά, την

διακίνηση ατόμων

από χώρα σε

χώρα108.

Σημειολογικά, ο αγγλοσαξονικός όρος trafficking109, που έκανε την εμφάνισή του
στις αρχές του 17ου αιώνα ορίζοντας τη διακίνηση παράνομων αγαθών,
χρησιμοποιείται από τον 19° αιώνα και στο εξής για να ορίσει επίσης τη
107

Συκιώτου, Αθ.. «Οι δυσκολίες και η σημασία της αναγνώρισης ενός ατόμου ως θύματος εμπορίας
ανθρώπων.» Στο Χαλκιά, Αν. (επ) Η Σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπιση της και η Επιστήμη της
Εγκληματολογίας. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη. Τόμος I. Αθήνα, Εκδόσεις
Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 605-626
108
Πρέπει να διευκρινιστεί, εκ των προτέρων, ότι ο όρος ¨trafficking¨ διαφέρει από τον όρο
“smuggling”, ο οποίος αναφέρεται στην «λαθραία διακίνηση» και αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικά
φαινόμενα. Ωστόσο έχει λανθασμένα επικρατήσει παγκοσμίως και μαζί με τον όρο trafficking
χρησιμοποιούνται κατ’ εναλλαγή από πολλές κυβερνήσεις και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
109
Χλούπης Δ., ο.π., Μία ενδιαφέρουσα εννοιολογική προσέγγιση της εμπορίας ανθρώπων βλ. στην
Εισαγωγή του βιβλίου, σελ 1-8
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διακίνηση ανθρώπων, οι οποίοι πωλούνται ως εμπορεύματα. Όμως, η χρήση του
όρου κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα γίνεται χωρίς να του έχει αποδοθεί
ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ συχνά
σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρμογής του.

5.3 Αιτίες Εμφάνισης της Εμπορίας Ανθρώπων

Οι λόγοι άνθισης της εμπορίας ανθρώπων αναφύονται στη τροχιά των
ιστορικών αλλαγών και τεχνολογικών επιτευγμάτων – καινοτομιών, στις διαχρονικές
οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές εξελίξεις, στις επικρατούσες κοινωνικές
νόρμες. Σημαντική παράμετρο συνιστά το γεγονός ότι το εν λόγω φαινόμενο έχει
κατά τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις σε διεθνές
επίπεδο, επιτρέποντας τον χαρακτηρισμό της εμπορίας ανθρώπων ως διακρατικού110
(όταν στην τέλεση του εγκλήματος εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη) ή
διασυνοριακού111 (στην περίπτωση όμορων κρατών) εγκλήματος.
Οι αιτίες της εμπορίας ανθρώπων ανιχνεύονται περιγραμματικά στις συνθήκες
ανέχειας, στην έλλειψη δημοκρατικών παραδόσεων, στην ανισότητα των φύλων και
τη βία σε βάρος των γυναικών, σε συγκρουσιακές

καταστάσεις, στην έλλειψη

κοινωνικής ένταξης και προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης, στην απουσία
ευκαιριών και απασχόλησης, στην απουσία ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση,
στην παιδική εργασία και τις διακρίσεις. Οι ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις της
εμπορίας ανθρώπων αποκαλύπτουν ότι δεν υφίσταται μονοδιάστατη αιτία αλλά η
διαιώνιση

και

η

εξάπλωση

της

συνιστά

πολυπαραγοντικό

φαινόμενο,

τροφοδοτούμενο από επιμέρους αιτίες. Αναλυτικότερα, επιβαρυντικοί παράγοντες
αποτελούν οι κάτωθι

110

Χλούπης Δ. Γεωρ., Διασυνοριακό & Υπερεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα, Αθήνα, Εκδόσεις Νομική
Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 37-40.
111
Χλούπης Δ. Γεωρ .ο.π, σελ. 27-37 κ.ε.
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5.3.1 Η φτώχεια

Η ανέχεια και το χαμηλό βιοτικό επίπεδο που επικρατεί στις χώρες προέλευσης
μεταναστών αποτελεί την κυριότερη γενεσιουργό αιτία για τη διαιώνιση της εμπορίας
ανθρώπων και καθιστούν τα πρόσωπα αυτά επιρρεπή σε κάθε είδους εκμετάλλευση.
Είναι πρόδηλο ότι η απουσία ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης ένεκα της φτώχειας
συμβάλλει ταυτόχρονα στη μείωση του μορφωτικού επιπέδου των πληθυσμών.
Επιπλέον οι ανισότητες, οι διακρίσεις, η βία κατά των γυναικών και ο κοινωνικός
αποκλεισμός αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την κλιμάκωση του
φαινομένου112.

5.3.2. Η Πολιτική αστάθεια και οι ένοπλες συρράξεις

Οι ένοπλες συρράξεις και τα επαναστατικά κινήματα που ξεσπούν καθημερινώς
σε πολλές χώρες της Αφρικής και Ασίας αναγκάζουν πληθυσμούς σε αναζήτηση
νέων συνθηκών διαβίωσης. Η πολιτική αστάθεια στις περιοχές που βρίσκονται σε
φάση σύγκρουσης ή μόλις έχουν εξέλθει από αυτήν είναι το κύριο χαρακτηριστικό
πολλών κρατών του επονομαζόμενου Τρίτου Κόσμου. Ο υπέρ- συγκεντρωτισμός
εξουσιών, η διαφθορά και η μη προσήλωση στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και
παιδείας προς τους πολίτες, είναι οι κύριες πρακτικές των καθεστώτων, οι οποίες
οδηγούν στην όξυνση της φτώχειας και της διατροφικής ανασφάλειας και παράλληλα
αποτελούν εμπόδιο στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να παρέχει
ανθρωπιστική βοήθεια. Λόγω της αστάθειας που προκαλείται από τις συγκρούσεις
για τον έλεγχο των φυσικών πόρων, από τις επιθέσεις ανταρτών, οργανωμένων
συμμοριών, μαζικές ομάδες πληθυσμών εξαναγκάζονται είτε σε εσωτερική είτε σε
εξωτερική μετακίνηση. Επιπλέον συντελούν στην άνθιση της εμπορίας ανθρώπων


η αποδόμηση κρατών που έλαβε χώρα μετά το τέλος της

Αραβικής Άνοιξης,


η πτώση δικτατορικών καθεστώτων (Λιβύη και Τυνησία) και

η αποτυχία κεντρικών κυβερνήσεων να εγγυηθούν τις δημοκρατικές αρχές και
την κοινωνική ομαλότητα στις χώρες τους και
112

Κυριαζή Τ., ο.π. σελ. 87
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Η ίδρυση του Ισλαμικού Κράτους, η προσέλκυση και ένταξη

χιλιάδων υποστηρικτών και η σταδιακή άνοδος του προκάλεσε τη μαζική
φυγή χιλιάδων ανθρώπων προς την Τουρκία, την Ιορδανία, το Λίβανο, την
Σαουδική Αραβία και εν συνεχεία προς την Ε.Ε.


Οι συγκρούσεις στον Καύκασο εγκυμονούν κινδύνους για την

ασφάλεια της περιοχής


η γενικότερη συστημική αστάθεια που διογκώνεται στη Μέση

Ανατολή.
Όλα τα ανωτέρω συνθέτουν ένα άναρχο εσωτερικό περιβάλλον και υπό αυτές
τις συνθήκες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος μηχανισμοί εκμετάλλευσης ανθρώπων για
να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

5.3.3. Η αυξανόμενη ζήτηση στις χώρες προορισμού

Οι χώρες του Δυτικού κόσμου αναζητούν συνήθως φθηνό εργατικό δυναμικό
προκειμένου να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να μεγιστοποιήσουν το κέρδος.
Αυτό αποτελεί πάγια στρατηγική όλων των επιχειρήσεων και συνεπώς από τη
διακίνηση ατόμων υπάρχουν κάποιοι που επωφελούνται. Μέσω της εμπορίας
ανθρώπων δίνεται λύση στην αυξανόμενη ζήτηση εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και η
ανταμοιβή που εισπράττουν είναι αντιστρόφως ανάλογα μετρήσιμα μεγέθη.
Είναι πρόδηλο ότι πολλές επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται την ανάγκη για άμεση
εξεύρεση οικονομικών πόρων από τα θύματα Trafficking και ιδίως τις γυναίκες και
τους προτείνουν την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών. Απότοκος αυτού είναι η
έξαρση της πορνείας, που συνιστά σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών, προσβολή
της γενετήσιας ζωής τους, παραβίαση του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί συνειδητή και εκούσια επιλογή113. Επιπρόσθετα, η
παρατεταμένη οικονομική κρίση επιφέρει αύξηση της ζήτησης για αγορά παράνομης
και αδήλωτης εργασίας, κάτι που αξιοποιείται από τις εγκληματικές ομάδες.
Παρατηρείται ότι η πληθώρα νέων εργατών και η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης

113

Ο.π. σελ.99
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στις χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ασίας αυξάνει τις
μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5.3.4 Η έλλειψη νόμιμων μεταναστευτικών διόδων

Περαιτέρω,

καθοριστική

στην

εξάπλωση

του

εν

λόγω

φαινομένου

αποδεικνύεται και η έλλειψη νόμιμων μεταναστευτικών οδών, η οποία δυσχεραίνει την
ευάλωτη κατάσταση των ανθρώπων114 που επρόκειτο να μετακινηθούν, με συνέπεια
να αποτελούν την εύκολη λεία για τα κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων. Πολλοί
αλλοδαποί αδυνατούν να εκπληρώσουν τα τυπικά κριτήρια εισόδου και διαμονής
που έχει θεσπίσει η Ε.Ε., με αποτέλεσμα να επιζητούν τη λάθρα είσοδό τους στην
Ε.Ε. με τη χρήση παραποιημένων ή πλαστών εγγράφων, τα οποία προμηθεύονται από
τα δίκτυα διακίνησης ατόμων. Κατά συνέπεια, παρατηρείται ότι τα δίκτυα
εκμεταλλεύονται τον τεράστιο αριθμό ανθρώπων που επιθυμούν να μεταναστεύσουν
και ως εκ τούτο από έμποροι λαθρομεταναστών μετατρέπονται σε εμπόρους που
προωθούσαν ανθρώπους σεξουαλική εμπορική εκμετάλλευση.
Η υιοθέτηση μιας ενιαίας μεταναστευτικής πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε., που θα
σηματοδοτεί ευκαιρίες για τους μετανάστες, θα ενθαρρύνει τη νόμιμη είσοδο και θα
παρέχει όλα τα εχέγγυα για νόμιμη εγκατάσταση αλλοδαπών στο έδαφος των κ-μ
πρέπει να αποτελεί το όραμα των ευρωπαϊκών πολιτικών ηγετών. Τα κ-μ της Ε.Ε.
πρέπει να εγκαταλείψουν τα φοβικά σύνδρομα που έχουν κυριευτεί, την ξενοφοβία
από την οποία διακατέχονται και την ιδέα περί δημιουργίας μιας Ευρώπης
«φρούριο», που θα αναχαιτίζει κάθε προσπάθεια μετεγκατάστασης προσφύγων στο
έδαφος της.

114

Ο.π. σελ. 101
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Εικόνα: Δίκτυ διακίνησης μεταναστών προς τη Γερμανία

Πηγή BBC
Η ανάδειξη των αρχών της αλληλεγγύης και του αλτρουισμού και η παροχής
αρωγής στα θύματα αποτελούν το αντίδοτο στην έξαρση της εμπορίας ανθρώπων. Οι
περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές115 που εφαρμόζουν τα κράτη προορισμού
εξωθούν μεγάλο αριθμό ατόμων στην παράνομη μετανάστευση, ακραία μορφή της
οποίας αποτελεί και η εμπορία ανθρώπων. Η παράνομη διακίνηση ανθρώπων αποτελεί
μία κερδοφόρα επιχείρηση, διότι ενώ η παγκοσμιοποίηση έχει διευκολύνει τη μεταφορά
προιόντων σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι που θέλουν να μετακινηθούν με νόμιμες
διαδικασίες σε περιοχές που υπάρχουν θέσεις εργασίας αντιμετωπίζουν σήμερα όλο και
αυστηρότερους περιορισμούς116.
Η θέσπιση ευέλικτων και ρεαλιστικών νόμιμων διαδικασιών μετανάστευσης θα
μπορούσε να συνεισφέρει στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και στη
συρρίκνωση της δράσης των κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων. Εν προκειμένω, θα
συνιστούσε πρόοδο εξωστρεφής στρατηγική η βελτιστοποίηση της διαδικασίας
χορήγησης άδειας διαμονής, ο εκσυγχρονισμός των προαπαιτούμενων κριτηρίων για
την εξασφάλιση άδειας εργασίας για τους μετανάστες και η συνεχής πληροφόρηση
του κράτους πρόνοιας αναφορικά με τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την
νόμιμη εγκατάσταση μεταναστών και ενσωμάτωσης στο κοινωνικό σύνολο.
115
116

Ο.π. σελ.101-102
Βλ. Συκιωτου Α., Οργανωμένο Έγκλημα και παράνομη διακίνηση Ανθρώπων, ο.π. 341-342
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Μπροστά σε αυτή την νέα απειλή οι ευρωπαϊκές κρατικές οντότητες θα πρέπει να
αναπτύξουν κοινές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της, οι οποίες να λαμβάνουν
σοβαρά υπόψη τους γενεσιουργούς παράγοντες αυτής της νέας απειλής.

5.3.5. Η πτώση του κομμουνισμού

Ως παράγοντας ανάπτυξης του φαινομένου λειτουργεί και η κατάρρευση των
κομμουνιστικών καθεστώτων, γεγονός που επέφερε σταδιακά ολέθρια αποτελέσματα
για τα έθνη του πρώην σοβιετικού μπλοκ. Οι καθημερινές συνθήκες διαβίωσης
αποτελούσαν από έναν συνδυασμό φτώχειας, κοινωνικών ανισοτήτων, έξαρση
λαθρεμπορίου, διαφθορά και κοινωνικές διαμάχες. Η μείωση του βιοτικού επιπέδου
και η έλλειψη οικονομικών πόρων για το ευρύ κοινωνικό σύνολο, είχε ως
αποτέλεσμα η φτώχεια να αυξάνεται µε γοργούς ρυθμούς. Το γεγονός αυτό,
αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για τις εγκληματικές δράσεις προκειμένου να
ανιχνεύσουν πιθανά θύματα και εκμεταλλευόμενοι την ανέχεια που μαστίζει τις
χώρες να τα προσελκύσουν και να τα οδηγήσουν στην ατραπό της εμπορικής
εκμετάλλευσης και της καταπάτησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

5.3.6. Οι φυσικές καταστροφές, και η τεχνολογία

Από τα μεγαλύτερα προβλήματα που πλήττει ετησίως τις περισσότερες χώρες
της υποσαχάριας Αφρικής είναι οι φυσικές καταστροφές, οι οποίες εξουθενώνουν
πραγματικά τους λαούς των χωρών αυτών, προκαλώντας τους πληθώρα
προβλημάτων. Κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από ξηρασίες,
πλημμύρες, κατολισθήσεις, κυκλώνες, σεισμούς, τσουνάμι, πυρκαγιές και άλλες
καταστροφές.
Οι πλημμύρες και οι ξηρασίες είναι οι δύο κυριότερες φυσικές καταστροφές
που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής. Οι καταστροφές αυτές
επιδρούν άμεσα στην εθνική παραγωγή τροφίμων, ενώ έχουν και σταθερές
επιπτώσεις στους πλέον φτωχούς των χωρών. Μεγάλη επίδραση αποτυπώνεται στον
πρωτογενή τομέα (αγροτικό τομέα και κτηνοτροφία), καθώς στις περιοχές δεν
υφίσταται απαιτούμενη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη πολιτικών πρόβλεψης,
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προσαρμογής και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Τέλος στην εποχή της
τεχνολογικής απογείωσης και των καινοτόμων επιτευγμάτων η τεχνολογία
καθίσταται κομβικής σημασίας στην διόγκωση του εν λόγω φαινομένου.
Αποδεικνύεται, σε μεγάλο βαθμό, η μεγάλη συμβολή του διαδικτύου και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων καθίσταται εφικτή η διακίνηση
πορνογραφικού υλικού, η απευθείας μετάδοση σε πραγματικό χρόνο πράξεων
ακολασίας και γενικότερα η διευκόλυνση της πειθούς και μετέπειτα χειραγώγησης
ατόμων για σεξουαλική κυρίως εκμετάλλευση.

5.4 Η εμπορία ανθρώπων ως μορφή οργανωμένου εγκλήματος

Στη διόγκωση του φαινομένου κομβικό ρόλο διαδραματίζει το γεγονός ότι η
εμπορία ανθρώπων αποτελεί σήμερα μορφή του οργανωμένου εγκλήματος, στα
πλαίσια του οποίου τελείται με μαζικό, βίαιο και ιδιαίτερα επαχθές τρόπο. Μία από
τις βασικές αιτίες117 που λαμβάνει χώρα η συγκεκριμένη ποινικά κολάσιμη πράξη
είναι η μαζική μετακίνηση εξαθλιωμένων προσώπων από χώρες του Τρίτου Κόσμου
ή από χώρες που επικρατούν εχθροπραξίες και γενικότερα εμπόλεμη κατάσταση, με
αποτέλεσμα πολύ συχνά τα συγκεκριμένα άτομα – κυρίως γυναίκες και παιδιά – να
γίνονται θύματα κάθε είδους εκμετάλλευσης.
Παλιότερα το ως άνω φαινόμενο εμφανιζόταν συνήθως στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης, μετά την κατάρρευση της κραταιής Σοβιετικής Ένωσης. Την
χρονική περίοδο εκείνη οι πολίτες των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
αντιμετώπιζαν οικονομική δυσχέρεια, επικρατούσαν στις περιοχές τους συνθήκες
ανέχειας, εξαθλίωσης και η μόνη διέξοδος ήταν η αποδοχή, άνευ αξιολογικής κρίσης
και διερεύνησης, των προθέσεων και των προτροπών των δουλεμπόρων, προκειμένου
να

αναζητήσουν

καλύτερες

συνθήκες

διαβίωσης.

Την

πλειονότητα

των

μετακινούμενων προσώπων και εν δυνάμει θυμάτων αποτελούσαν κυρίως γυναίκες.
Αποτελούσε συνήθης πρακτική αλλοδαπές γυναίκες να έρχονται στην Ελλάδα

117

Συμεωνίδου – Καστανίδου Ε., ο.π. σελ 346, όπου προσθέτει και άλλες αιτίες δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στην εξάπλωση του διαδικτύου , μέσω του οποίου διακινείται με πολύ μεγάλη ευκολία
πορνογραφικό υλικό και διευκολύνονται πράξεις εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης
προσώπων.
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αποδεχόμενες πλουσιοπάροχες

υποσχέσεις118 και εν τέλει να καταλήγουν στη

σωματεμπορία και μαστροπεία..
Χωρίς αμφιβολία, η εμπορία ανθρώπων συνιστά μορφή οργανωμένου
εγκλήματος και συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την παράνομη διακίνηση μεταναστών.
Μολονότι πρόκειται για δύο διαφορετικά ποινικά αδικήματα, τα οποία διαφέρουν ως
προς την νομική τους υπόσταση, τα υποκείμενα – δρώντες και τη δικονομική
αντιμετώπιση τους από τις δικαστικές αρχές, εντούτοις εμφανίζουν πολλά κοινά
χαρακτηριστικά. Τέλος είναι άξιο αναφοράς, η συνεργασία κρατών μελών και η
διαμεσολάβηση μεταξύ των φορέων, υπηρεσιών και Διεθνών Οργανισμών για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της εμπορία ανθρώπων, καθότι αποτελεί ένα
φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας με διαρκώς αυξανόμενες διαστάσεις σε διεθνή
εμβέλεια, όπου επιτάσσεται η παρεμβολή πολλών συναρμοδίων φορέων. Κατά
συνέπεια, όλοι οι φορείς οφείλουν να περιορίσουν τα γενεσιουργά αίτια αυτού και
συγκεκριμένα την εξάπλωση της φτώχειας, την έλλειψη ευκαιριών για βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου στις χώρες προέλευσης των θυμάτων, αλλά και την κοινωνική
κρίση και τη ματεριαλιστική119 τάση που κυριαρχούν στις αναπτυγμένες κοινωνίες.

5.5 Δυσκολίες εξιχνίασης περιπτώσεων εμπορίας ανθρώπων

Η ανωτέρω προσέγγιση των αιτιών υποδηλώνει και αποδεικνύει την
πολυπλοκότητα του φαινομένου της εμπορίας, την λεπτότητα διαχείρισης του
θέματος αυτού καθώς και τη δυσχέρεια συλλογής αξιόπιστου και αξιόλογου
προανακριτικού υλικού για την ποινική καταστολή του φαινομένου. Παρά τον
τεράστιο αριθμό εμπλεκομένων στο φαινόμενο του Trafficking, είτε με την ιδιότητα
του θύματος, είτε του θύτη είτε απλά του διαμεσολαβητή - συνεργού, οι περιπτώσεις
που είδαν το φως της δημοσιότητας κυμαίνονται σε χαμηλό ρυθμό. Υπάρχουν πολλοί
καθοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό, μεταξύ των οποίων

118

Υπάρχουν πολλά περιστατικά και παραδείγματα που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω του
έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, στα οποία αλλοδαπές γυναίκες αποδέχονταν την προτροπή να
εργασθούν με αμοιβή ή με τη σύναψη σύμβασης σε κέντρα διασκέδασης, ως σερβιτόροι, και αντ ΄
αυτού υποχρεώνονταν με τη χρήση βίας και απειλών, να εκδίδονται σε καθημερινή βάση επί χρήμασι
σε πελάτες του κέντρου.
119
βλ. Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε, ο.π. σελ.383
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Η βοήθεια που προσφέρει το κράτος σε θέματα επιμόρφωσης ή

εξεύρεσης θέσεων εργασίας είναι μηδαμινή.


Ο διεθνικός χαρακτήρας του φαινομένου



Η έλλειψη συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων μεταξύ των κ-μ που

υφίσταται ένεκα της ετερογενής ποινικοποίησης της διεθνικής σωματεμπορίας, της
έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού ορισμού


Υψηλός σκοτεινός αριθμός της διεθνικής σωματεμπορίας



Συγκεκαλυμμένη φύση του φαινομένου.



Τα περισσότερα θύματα διστάζουν να καταγγείλουν στις αρμόδιες

αρχές την κακομεταχείριση που καθημερινά βιώνουν. Δέχονται διαρκώς απειλές
τόσο για τη ζωή τους όσο και τη ζωή των οικογενειών τους, ενώ πρέπει να
πληρώσουν υπέρογκα χρηματικά ποσά για να εξαγοράσουν την ελευθερία τους.
Επιπλέον

ο

δισταγμός

προέρχεται

και

από

τον

κίνδυνο

στιγματισμού-

επαναθυματοποίησης των υποκειμένων της σωματεμπορίας


Αιτία μη καταγγελίας της εκμετάλλευσή τους είναι και η έλλειψη

άδειας παραμονής και λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων. Στα θύματα επικρατεί το
φοβικό σύνδρομο της ενδεχόμενης σύλληψης από τις διωκτικές αρχές σε πιθανή
καταγγελία εξ αιτίας της απουσίας άδειας παραμονής. Εν συνεχεία, παράγοντας μη
θέλησης καταγγελίας αποτελούν και οι υποψίες που διακατέχονται ότι θα
ακολουθηθεί η διαδικασία διοικητικής απέλασης από τη χώρα ή η διαδικασία
επαναπατρισμού στη χώρα προέλευσης.


Η ελλιπής υποστήριξη των θυμάτων από την Πολιτεία αλλά και από

αρμόδιους κοινωνικούς φορείς. Εφόσον απαγκιστρωθούν από τα βλοσυρά
κυκλώματα εκμετάλλευσης, νιώθουν αποκλεισμένοι και περιθωριοποιημένοι από το
κοινωνικό σύνολο. Το ελλιπές νομικό καθεστώς και η ανεπαρκής νομική προστασία
είναι εμφανές στην καθημερινότητα από το γεγονός ότι η πλειονότητα των εργοδοτών
αδυνατεί ή δηλώνει απροθυμία να παρέχουν θέσεις εργασίας. Ο εκφοβισμός των
διακινούμενων ατόμων και των μαρτύρων λειτουργεί αποτρεπτικά στην προθυμία
μερικών θυμάτων να καταγγείλουν τους δράστες. Επιπλέον οι γυναίκες είναι
ευάλωτες, και συχνά εμφανίζονται κρούσματα απειλών από τις εγκληματικές
οργανώσεις με αποτέλεσμα να αδυνατούν να επιβάλλουν ηθικούς φραγμούς στο
πρότερο βίο τους.
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5.6 Η σκιαγράφηση της εμπορίας ανθρώπων στον ελλαδικό χώρο

Η διεθνής διακίνηση ατόμων με σκοπό την πάσης φύσεως εκμετάλλευσή τους
διαδραματίζεται ανάμεσα σε χώρες που έχουν διακριτούς ρόλους στη διαδικασία της
εμπορίας. Άλλες είναι οι χώρες από τις οποίες προέρχονται τα θύματα (χώρες
προέλευσης), άλλες οι χώρες που απλώς είναι μεταβατικές και από τα σύνορα των
οποίων διακινούνται τα θύματα (χώρες transit) και άλλες αυτές που τα υποδέχονται
και γίνονται η νέα τους κατοικία (χώρες εγκατάστασης).
Η Ελλάδα λόγω της γεωπολιτικής θέσης αποτελεί κομβικό σημείο για τη δράση
οργανωμένων ομάδων διακίνησης και εμπορίας ατόμων, λειτουργώντας κυρίως ως
ενδιάμεση χώρα. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά από πηγές της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Τμήματος Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων κατά το
έτος 2013 αναγνωρίστηκαν 99 θύματα εμπορίας, σε σύγκριση με το παγκόσμιο
επίπεδο που αναγνωρίστηκαν 40.000 θύματα. Από τα ανωτέρω, μόνο 1 – 2% των
θυμάτων κατάφεραν να αποδράσουν από τους εκμεταλλευτές τους και να διασωθούν,
ποσοστό ιδιαίτερα μικρό. Το 2014120 οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας χειρίστηκαν 36 υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων με συνολικά 64
καταγεγραμμένα θύματα. Συνελήφθηκαν συνολικά 125 δράστες, ενώ σημαντικό
στοιχείο αποτελεί ότι σχεδόν τα ¾ των υποθέσεων αφορούσαν τη σεξουαλική
εκμετάλλευση
Τον προηγούμενο χρόνο -2015-121 διερευνήθηκαν, από τις αρμόδιες
αστυνομικές Υπηρεσίες, τριάντα δύο (32) συνολικά υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων,
απελευθερώθηκαν πενήντα (50) θύματα και συνελήφθηκαν εκατόν δεκαεπτά (117)
δράστες.
Η

γεωγραφική

της

θέση,

παρά

τα

ποικίλα

γεωστρατηγικά

και

πολιτικοοικονομικά πλεονεκτήματα που προσφέρει σε επίπεδο ισχύος στην αρένα
των Διεθνών Σχέσεων, αποτελεί ταυτόχρονα σημαντικό όπλο στην πολεμική φαρέτρα
των διακινητών, καθόσον έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν την ελληνική
επικράτεια ποικιλοτρόπως. Εν προκειμένω, επιτυγχάνεται είτε μέσω των χερσαίων
120

Βλ.
Διαδικτυακός
ιστός
Ελληνικής
Αστυνομίας,
διαθέσιμο
στο
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=54290
&Itemid=1246&lang=, [τελευταία πρόσβαση 24 Σεπτεμβρίου 2016]
121
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού /
Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης, Ετήσιος απολογισμός δραστηριοτήτων για τα μέτρα
που έχουν ληφθεί στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την αστυνομική
δράση, Αθήνα, Ιούνιος 2016
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συνόρων και των αφύλαχτων διαβάσεων κατά μήκος των ελληνοτουρκικών και
ελληνοαλβανικών οριογραμμών, είτε μέσω των απέραντων θαλάσσιων συνόρων της
ανατολικά στα σύνορα με Τουρκία (Αιγαίο πέλαγος) και νότια στα σύνορα με το
βόρειο τμήμα της Αφρικής (Μεσόγειος) . Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η
χώρα μας, ως κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης αποτελεί γεωγραφικά το
νοτιότερο μέρος της Ε.Ε. ωθεί τις εγκληματικές οργανώσεις να καταστρώσουν
σχέδια διακίνησης και προώθησης μεταναστών και προσφύγων, προς το εσωτερικό
της Ε.Ε.
Επιπρόσθετα η γεωγραφική ιδιομορφία της χώρας μας σε συνδυασμό με την
ολοκλήρωση βέλτιστων οδικών δικτύων122 που επιτρέπουν τη σύνδεση της Ελλάδας
με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., αποτελούν πόλο έλξης εκατοντάδων χιλιάδων
μεταναστών και προσφύγων που προέρχονται από της χώρες της Μέσης Ανατολής
και της Ασίας. Η κίνηση των θυμάτων περιλαμβάνει, κυρίως, τη μετακίνηση από τις
ασθενέστερες οικονομικά και κοινωνικά περιοχές και χώρες προς τις πλουσιότερες
περιοχές και χώρες, με υψηλούς δείκτες ανάπτυξης.
Κατά συνέπεια η Ελλάδα ευρισκόμενη στο κρίσιμο σταυροδρόμι τριών
ηπείρων (Ευρώπη – Ασία - Αφρική), επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος της
προστασίας των κοινοτικών συνόρων, των έλεγχο των αυξημένων προσφυγικών
ροών και την αποτροπή εισόδου παράτυπων μεταναστών123. Η είσοδος παράτυπων
αλλοδαπών στη Χώρα μας δεν αποτελεί τωρινό φαινόμενο αλλά διαχρονικό τις
τελευταίες δεκαετίες (1990-2016) και είναι απόρροια των εγκληματικών οργανώσεων
που δρουν ανεξέλεγκτα, αδιαφορώντας για τον ανθρώπινο πόνο και τη δυστυχία.
Συγκεκριμένα η διακίνηση ατόμων έχει εξακριβωθεί και ότι λαμβάνει χώρα και
δύναται να πραγματοποιηθεί από τα κάτωθι σημεία:
 Από την ελληνοαλβανική μεθόριο, πλησίον των Συνοριακών Σημείων
Διέλευσης Κρυσταλλοπηγής – Κακαβιάς – Σαγιάδας, όπου τα οι εγκληματικές
ομάδες παράνομης διακίνησης ατόμων εκμεταλλεύονται το δύσβατο και την πυκνή
βλάστησης των ορεινών όγκων και διακινούν άτομα μέσω αφύλαχτων συνοριακών
122

Βλ. Την κατασκευή της Εγνατία Οδού, έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία ενώνει ουσιαστικά την Ασία με την Ευρώπη και αποτελεί το πιο σημαντικό οδικό δίκτυο καθώς
επιτρέπει την άμεση, μη χρονοβόρα και ασφαλή διέλευση μεταναστών και προσφύγων, προκειμένου
μεταβούν τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης
123
Βλ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων
από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της
Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)
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διαβάσεων, πεζοί, με άμεσο κίνδυνο τη ζωή αυτών. Για την επίτευξη του σκοπό αυτό
έχουν έρθει προηγουμένως σε συνεννόηση με άλλα μέλη του κυκλώματος για την
παραλαβή των παράτυπων αλλοδαπών από συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής και
εν συνεχεία την προώθηση τους με φορτηγά ή ιδιωτικά οχήματα τα οποία είναι είτε
κλεμμένα είτε ενοικιασμένα στο εσωτερικό της χώρας και τελικώς σε χώρες του
εξωτερικού
 Μέσω των συνόρων Ελλάδας – Βουλγαρίας124 και συγκεκριμένα από το
Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Προμαχώνα, όπου διέρχονται φορτηγά οχήματα
διεθνών μεταφορών, εντός των οποίων έχουν κατασκευαστεί, εντέχνως, κρύπτες στις
οποίες αποκρύπτουν πρόσφυγες κυρίως από τη Συρία, Ιρακ, Αφγανιστάν
 Η ίδια, ως άνω, τακτική ακολουθείται από τα διεθνή κυκλώματα και στο
Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Ευζώνων του Νομού Κιλκίς, στα σύνορα με την
π.Γ.Μ.Δ., καθόσον η συγκεκριμένη νομοθετημένη περιοχή διέλευσης αποτελεί
κομβικό σημείο για τη διέλευση των φορτηγών οχημάτων που διακινούν
εμπορεύματα από τη Βόρειο Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) προς τις χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης.
 Από την ελληνοτουρκική μεθόριο, όπου διακινούνται αφρασιάτες κατά μήκος
του ποταμού Έβρου που διαχωρίζει τα δύο κράτη. Από εμπειρικής πλευράς, η
τακτική που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνει τη χρήση πλωτών
μέσων, αλιευτικών ή ταχύπλοων σκαφών, ιδίως τις απογευματινές και νυχτερινές
ώρες, προκειμένου διασχίσουν τον ποταμό Έβρο από τα τουρκικά παράλια μέχρι την
ελληνική όχθη
 Επιπλέον πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες, έναντι υπέρογκης χρηματικής
αμοιβής προς τους διακινητές, επιχειρούν να εισέρθουν στην Ελληνική επικράτεια,
μέσω των ελληνικών νησιών Σάμος, Χίος, Κως, Λέσβος λόγω της γειτνιάζουσας
θέσης των ελληνικών νήσων με τις τουρκικές ακτές. Το λιμάνι της Σμύρνης αποτελεί
το εφαλτήριο του ονείρου για πολλούς ανθρώπους που αναζητούν ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης, χωρίς ανθρώπινη βία και εμπόλεμες συρράξεις.
 Μέσω της Μεσογείου από το Λίβανο και τη Σύρια, με πιθανό ενδιάμεσο
σταθμό την Κύπρο και την Κρήτη. Τα υποψηφία θύματα συγκεντρώνονται σε
λιμάνια της Μέσης Ανατολής και προωθούνται με εμπορικά πλοία ή αλιευτικά
124

Από την 1η Ιανουαρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διευρύνθηκε με την προσχώρηση δύο νέων
κρατών μελών, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ως εκ τούτο, στα σύνορα της χώρας με τη
Βουλγαρία έχουν καταργηθεί οι συνοριακοί έλεγχοι, καθόσον επικρατεί η ελευθερία διακίνησης
προσώπων, πραγμάτων, κεφαλαίων
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σκάφη προς την Ελλάδα και την Ιταλία.
 Μέσω του λιμένα Πατρών, που αποτελεί σημείο συγκέντρωσης προσφύγων
και μεταναστών, οι οποίοι επιβιβάζονται σε φορτηγά οχήματα διεθνών μεταφορών με
τελικό προορισμό την Ιταλία. Επισημαίνεται δε, ότι η διακίνηση κάτω από
απάνθρωπες συνθήκες, που τις δεν τις διανοείται ο ανθρώπινος νους. Οι διακινητές
για να μην κινήσουν υποψίες και να αποφύγουν μία ενδεχόμενη σύλληψη από τις
ελληνικές Αρχές Επιβολής του Νόμου στα πλαίσια επιστάμενων ελέγχων (Ελληνική
Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Τελωνιακή Υπηρεσία, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων,
Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες) μεταφέρουν τους αλλοδαπούς σε ειδικά διασκευασμένες κρύπτες
εντός του αμαξώματος του οχήματος
Από την περιγραφική ανάλυση των προηγούμενων σημείων γίνεται εύλογα
αντιληπτό, ότι η διακίνηση ανθρώπων ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή των
μεταναστών, ενώ συγχρόνως έχουν καταγραφεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες
χώρες περιστατικά θανάτου μεταναστών λόγω υποσιτισμού, έλλειψης οξυγόνου στο
χώρο απόκρυψης εντός των οχημάτων ή ακόμα και εκδήλωσης πυρκαγιάς στο
μεταφορικό μέσο.
Η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων θεωρείται ο πιο γρήγορα
αναπτυσσόμενος τομέας του οργανωμένου εγκλήματος λόγω του αριθμού των
ανθρώπων που είναι αναμεμειγμένοι, των υψηλών κερδών για τις συμμορίες και των
αναγκών της διεθνούς αγοράς του εγκλήματος125. Τα κυκλώματα διακίνησης
ανθρώπων αναπτύσσονται με ιδιαίτερη ευκολία και ταχύτητα στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Μεσογείου, εγκαθιστούν δίκτυα
συνεργασίας (προώθησης – διέλευσης – παραλαβής – διοχέτευσης) στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό, επιδιώκοντας το μέγιστο οικονομικό όφελος με το μικρότερο
κόστος126.
Επιπλέον αιτίες που συντελούν στην τρομακτική άνθηση που γνωρίζει η
εμπορία ανθρώπων τα τελευταία χρόνια είναι127
 ο χαμηλός αριθμός συλλήψεων,
 ο ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων,

125

Βλ. Παπαθεοδώρου Θ, Δημόσια Ασφάλεια και Αντεγκλητική Πολιτική – Συγκριτική Προσέγγιση,
Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2005, Αθήνα, σελ.119
126
ο.π. σελ.169-170
127
Συκιώτου Α., ο.π., σελ. 343
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 οι διαφορές μεταξύ των ποινικών συστημάτων,
 οι δυσκολίες στη συλλογή του αποδεικτικού υλικού και
 το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες η ποινική δίωξη εξαρτάται σχεδόν
αποκλειστικά από την καταγγελία του θύματος σε συνδυασμό με την ανυπαρξία
σθεναρής αντίστασης από μέρους των διωκτικών αρχών.
Πράγματι, η διακίνηση ατόμων αποτελεί για το οργανωμένο έγκλημα μια
άκρως κερδοφόρα επιχείρηση με αμιγείς οικονομικούς σκοπούς και αποτελεί ένα από
τα σημαντικότερα υπερεθνικά εγκλήματα με διαρκή δράση και οργανωμένο
χαρακτήρα. Ιδιαιτέρα διάφορες εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος όπως η
γενετήσια εκμετάλλευση και κακοποίηση των γυναικών, η παιδεραστία και η
εμπορία ανθρώπινων οργάνων, αποφέρουν τεράστια οικονομικά οφέλη στις
εγκληματικές οργανώσεις, καταπατώντας βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα των
θυμάτων, προκαλώντας ταυτόχρονα σημαντικά προβλήματα σε διάφορους τομείς της
κοινωνίας όπως στη δημόσια υγιεινή, τη χαλάρωση του κοινωνικού ιστού και την
αύξηση του ελλείμματος δημόσιας ασφάλειας128.

5.7 Η διάδοση του Ισλάμ μέσω του Human Trafficking

Η μαζική εισροή μεταναστών στο εσωτερικό της Ε.Ε. δημιουργεί κενά
ασφαλείας στα κ-μ και πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες εκδήλωσης τρομοκρατικών
ενεργειών. Στην πλειονότητα τους οι αλλοδαποί διαφέρουν σε πολιτισμικό,
πολιτιστικό επίπεδο σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς λαούς και επιπλέον έχουν
διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ένεκα αυτών των ουσιωδών διαφορών,
θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη η ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση τους, καθόσον
ασπάζονται τα διδάγματα του Ισλάμ. Όπως αναφέρει και η Μπόση «ο ισλαμισμός
θεωρείται η θρησκεία με τη μεγαλύτερη εξάπλωση, ειδικά τα τελευταία χρόνια καθώς το
ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού ασπάζεται και ακολουθεί τα διδάγματα του
Ισλάμ. Η εξάπλωση, η επέκταση και η ένταση του ισλαμικού εξτρεμισμού στη Μέση
Ανατολή, αυτού του κοινωνικού φαινομένου με την απροσδιόριστη δύναμη και ιδιότυπη
φράση αποτελούν αντικείμενο μελέτης και περίσκεψης των κυβερνήσεων»129.

128
129

Για μία ενδιαφέρουσα ανάλυση βλ. Χλούπης Δ., ο.π. σελ. 149-170
Βλ. Μπόση Μ., ο.π.. σελ 99-100
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Επιπλέον ο Βοσκόπουλος130 αναλύει την απειλή που Ισλάμ, που έντονα βιώνει στη
σημερινή εποχή η Ε.Ε,. η οποία θέτει σε τριγμούς τα θεμέλια σταθερότητας και
εσωτερικής συνοχής της Ένωσης. Ειδικότερα αναφέρει «η Ε.Ε. αντιμετωπίζει σήμερα
την πρόκληση του ισλαμικού ριζοσπαστισμού. H εσωτερική ασφάλειά της απειλείται
από την εμφάνιση του ριζοσπαστικού Ισλάμ στη Μέση Ανατολή και την έκκλησή του
προς τα άτομα της μουσουλμανικής πίστης στην Ευρώπη. Με αυτό τον τρόπο, η
τρομοκρατία απειλεί τη σταθερότητα και την εσωτερική ασφάλεια μέσα από ένα
φαινόμενο διάχυσης (spill-over) που οδηγεί στη δημιουργία ριζοσπαστικού μικρόκοσμο
στην Ευρώπη».
Η απουσία ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής ως προς τη διαχείριση της
διακίνησης ανθρώπων, η έλλειψη ομαδικού πνεύματος συνεργασίας και ο
κατακερματισμός μεταναστευτικών πολιτικών από τις χώρες της Ε.Ε. μπορεί να
οδηγήσει σε αλλαγές στο συσχετισμό δυνάμεων. Είναι πρόδηλο ότι καμία
εθνοκρατική οντότητα, κανένας οργανισμός και καμία κρατική αρχή επιβολής του
νόμου δεν μπορεί να εγγυηθεί με σιγουριά ότι μέσω του καταιγισμού
μεταναστευτικών κυμάτων από τις χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της
Βόρειας Αφρικής δεν παρεισφρέουν εξτρεμιστικά στοιχεία και μέλη τρομοκρατικών
οργανώσεων. Προς αυτή τη σκέψη κινείται και ο Λίστας Σπ.131 που τονίζει ότι
«ασφαλώς και υφίσταται ο κίνδυνος της παρείσφρησης τζιχαντιστών υπό τον μανδύα
του πρόσφυγα στο εσωτερικό της Ε.Ε., αλλά ένας αποδοτικός τρόπος ενεργητικής
αποτροπής είναι να εκπέμψει η Ευρώπη το μήνυμα ότι δεν είναι μια κλειστή λέσχη
προνομιούχων μελών αλλά μια ανοιχτή κοινωνία ευκαιριών και ευνομίας». Η
διακίνηση ατόμων δεν εξυπηρετεί μόνο την αποκόμιση κέρδους αλλά μπορεί να
αποτελέσει το δούρειο ίππο για τη διοχέτευση εκατομμυρίων ανθρώπων, ορκισμένων
στο Ισλάμ, στο εσωτερικό της Ένωσης. Είναι προφανές ότι ανάμεσα στους
ανθρώπους που μετακινούνται από τη μία χώρα σε μία άλλη, αναζητώντας διεθνή
προστασία και την απόκτηση της ιδιότητας του πρόσφυγα, εμπεριέχονται και άτομα
με άγνωστες προθέσεις που πιθανόν να εκτελούν δόλιες εντολές. Μεταξύ των
διακινούμενων ατόμων παρεισφρέουν στρατολογημένα άτομα, τα οποία υπό την
«ομπρέλα» της προσφυγικής ιδιότητας που αποκτούν, επιδιώκουν την προσέλκυση
130

Βλ. Βοσκόπουλος Γ., Mediterranean Affairs, διαθέσιμο στο διαδικτυακό ιστό
http://mediterraneanaffairs.com/radicalism-in-the-eu-soft-power-internal-soft-balancing/,
[τελευταία
πρόσβαση 15 Σεπτεμβρίου 2016]
131
Εφημερίδα, Δημοκρατία, της 8ης Μαρτίου 2015, άρθρο του Λίτσα Σπ., H μεταναστευτική πολιτική
στην Ε.Ε.
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ατόμων στο Ισλάμ, την ιδεολογική χειραγώγησή τους και τη δημιουργία
εξτρεμιστικού περιβάλλοντος.
Η στενότερη αστυνομική συνεργασία των κ-μ και η διασύνδεση με τους
θεσμικούς φορείς της Ε.Ε., EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX, αποτελεί
αποτρεπτικό στοιχείο για την ισλαμοποίηση της Ε.Ε.. Κατά συνέπεια, η διαχείριση
της διακίνησης ατόμων είναι ένα εξόχως ευαίσθητο ζήτημα που είναι σε θέση να
αλλάξει τις γεωπολιτικές ισορροπίες και τους στρατηγικούς προσανατολισμούς στην
ευρύτερη Μεσόγειο αλλά και εντός της Ένωσης. Μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό
στρατηγικών εξελίξεων και ανταγωνισμό ισχύος132 με επίκεντρο την
133

ελληνική στρατηγική πρέπει να αναπτύξει μορφές ήπιας ισχύς

Ελλάδα, η

προκειμένου να

αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ετέρων διεθνών δρώντων.

5.8 Η Εμπορία Ανθρώπων Υπό την Οπτική της Μετανάστευσης
Για τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόβλημα διεθνώς
προκαλεί σοβαρές πολιτικές και ηθικές ανησυχίες. Οι ομάδες που πλήττονται από τις
οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις στη μεγάλη πλειονότητα τους είναι οι
αποκαλούμενες κοινωνικά ευάλωτες που αντιμετωπίζουν ακραίες συνθήκες φτώχειας
και εμφανίζουν κλίμα μετανάστευσης134.
Η διάκριση μεταξύ της εμπορίας ανθρώπων και της μετανάστευσης συνιστά μία
επίπονη διαδικασία και είναι απαραίτητη η σχολαστική μελέτη της κάθε περίπτωσης
ατομικά προκειμένου να είναι εφικτή η κατηγοριοποίηση της. Πρόκειται για δύο
ξεχωριστά αδικήματα, που διαφοροποιούνται ως προς την ποινική καταστολή, το
ύψος της απειλούμενης ποινής και των εν γένει παρεπόμενων ποινικών κυρώσεων.
Επιπλέον οι πολιτικές αντιμετώπισης που υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις των
κρατών διαφέρουν δυο υφίσταται διακριτό και αυτοτελές νομικό πλαίσιο για κάθε

132

Για μία επισκόπηση του ανταγωνισμού και για της ισορροπίας ισχύος βλ. Κουσκουβέλης Η.,
Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, ο.π. σελ. 192, 255, 339
133
Για την ισχύ στις εύρω –ατλαντικές σχέσεις βλ. Βοσκόπουλος Γ., Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ –
Εκφάνσεις Ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα,
2012 και βλ. Joseph S. Nye Jr,, Ήπια Ισχύς: Το Μέσο Επιτυχίας στην Παγκόσμια Πολιτική, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα, 2005 σελ.25-35. Η έννοια της ήπιας ισχύος, όπως αυτή ορίζεται από τον Joseph
Nye, βρίσκεται στην ικανότητα να διαμορφώνεις τις προτιμήσεις των άλλων, να κάνεις τους άλλους να
θέλουν τα αποτελέσματα που θέλεις μέσω έλξης και όχι καταναγκασμού
134
Βλ. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τμήμα Ιστορίας & Εκδόσεων,
Αστυνομική Ανασκόπηση, Τεύχος 277, Αθήνα, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2013, σελ. 26
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περίπτωση. Επιπλέον, σημαντικό στοιχειό διαφοροποίησης παρατηρείται από την
εννοιολογική προσέγγιση των ορισμών διότι η παράνομη μετανάστευση προϋποθέτει
τη συναίνεση του μεταναστεύοντος, ενώ το στοιχείο της βουλήσεως στην εμπορία
είτε δεν υπάρχει είτε είναι εξασθενημένο ένεκα απάτης, απειλής ή εκβίασης.
Συγχρόνως, όμως, εμφανίζουν ομοιότητες με εξέχουσα την αλλαγή τόπου κατοικίας
και την διέλευση από μία η περισσότερες χώρες έως ότου προσεγγίσουν τον αρχικό
σχεδιασμό.
Η γενεσιουργός αιτία πρόκλησης τέτοιων φαινομένων ποικίλει, παρατηρώντας
κανείς τα μεταναστευτικά κύματα σε διάφορες χρονικές εκφάνσεις της ανθρωπότητας
και την προσφυγική κρίση που ταλανίζει αρκετές χώρες του κόσμου τις τελευταίες
δεκαετίες. Η διόγκωση του μεταναστευτικού φαινομένου, εν αντιθέσει της εμπορίας,
συντελείται κυρίως από τη φτώχεια, την έλλειψη πρόσβασης σε βασικά αγαθά όπως
νερό και τροφή αλλά και η απουσία δομών εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάστασης. Απόρροια αυτών των δυσμενών συνθηκών διαβίωσης είναι η λήψη
απόφασης για μετακίνηση και των δύο κατηγοριών προσώπων, η οποία μπορεί να
αποτελεί είτε συνειδητή επιλογή αναφορικά με τους μετανάστες, είτε προϊόν
εξαπάτησης ή εκμετάλλευσης της ευάλωτης θέσης αναφορικά με τους πρόσφυγες.
Η εμπορία ανθρώπων, όπως οι μετακινήσεις προσφυγών και η παράνομη
διακίνηση μεταναστών, συνιστά μορφή «αντικανονικής μετανάστευσης – irregular
migration», μετακίνησης δηλαδή προσώπων που πραγματοποιείται στο περιθώριο
του υφιστάμενου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση της
μετανάστευσης135.
Παρόλο που υφίσταται σαφής διαχωρισμός μεταξύ της εμπορίας ανθρώπων και
της παράνομης διακίνησης μεταναστών136 ως προς τη νομική φύση, διαπιστώνεται,
εντούτοις, ότι τα υποκείμενά τους και το κανονιστικό προληπτικό και κατασταλτικό
πλαίσιο αντιμετώπισης τους, εμφανίζουν ένα πλαίσιο αλληλεξάρτησης και πολλά
κοινά χαρακτηριστικά137.
Εξόχως σημαντική είναι η παρατήρηση του εθνικού εισηγητή για την
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, Ηρακλή Μοσκώφ, ο οποίος υπερθεματίζει

135

Βλ. Κυριαζή Τ., ο.π. σελ. 13
Πολλές φορές στη διεθνή βιβλιογραφία εμφανίζεται η ορολογία «migrants smuggling»
137
Βλ. ο.π. σελ.13
136
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το γεγονός ότι το human trafficking παραμένει ένα αόρατο έγκλημα138.
Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε όσο θεωρούμε ότι
αυτοί οι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας είναι απειλή για μας. Εμείς προσπαθούμε να
δείξουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη απειλή από εμάς προς αυτούς, με χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα όλο αυτό που γίνεται με το παραεμπόριο με θύματα πρόσφυγες. Εμείς
έχουμε μείνει να κοιτάμε μη μας μείνουν οι πρόσφυγες και όχι γιατί μας ήρθαν».
Αξιοσημείωτη ομοιότητα που παρατηρείται σε όλα τα κ-μ είναι ότι τα θύματα, είτε
της εμπορίας, είτε της παράτυπης μετανάστευσης προστατεύονται τόσο από το
κοινοτικό δίκαιο όσο και από την εγχώρια νομοθεσία, «προικίζοντας» τους με ένα
ευρύ φάσμα δικαιωμάτων, συνθηκών ασφαλείας και κοινωνικών παροχών, που ένα
κράτος δικαίου οφείλει να τους παρέχει.

5.9 Η εμπορία ανθρώπων μέσω της απεικόνισης διεθνών στατιστικών
στοιχείων
Κάθε χρόνο εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά διακινούνται σε
συνθήκες που ισοδυναμούν με σύγχρονη δουλεία. Ανάμεσά τους εκατοντάδες
γυναίκες παρασύρονται, εξαπατώνται ή εξαναγκάζονται στην πορνεία ή σε άλλες
μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η εμπορία ανθρώπων είναι η ταχύτερα
αναπτυσσόμενη βιομηχανία εγκλήματος παγκοσμίως. Λόγω της σκοτεινής και
παράνομη φύσης της εμπορίας ανθρώπων, η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων
σχετικά με το μέγεθος του προβλήματος καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής υπόθεση.
Τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια γενική εκτίμηση –
επισκόπηση του φαινομένου, αλλά θεωρούνται από ειδικούς αναλυτές και ερευνητές
ως τα πιο αξιόπιστα και συχνότερα εμφανιζόμενα.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό FRONTEX139 εκτιμάται ότι ο αριθμός των
θυμάτων ετησίως στην Ε.Ε. ανέρχεται

περίπου στα 170000 θύματα και τα

εκτιμώμενα κέρδη (estimated value) από την εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση
κυμαίνονται στα 2,5 δισεκατομμύρια ετησίως εντός της Ένωσης.
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Άρθρο της Μαργαρίτη Κ., Η άλλη όψη του προβλήματος Human Trafficking: Η βαριά σκιά πάνω
από το προσφυγικό, http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500062619, [τελευταία πρόσβαση 9
Αυγούστου 2016]
139
FRONTEX Information and Transparency Team, Twelve Seconds to Decide, Poland, 2014, σελ.88
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Επιπλέον διαφωτιστική είναι η ετήσια έκθεση του Ο.Η.Ε. για το 2012140 (η
οποία συντάχθηκε με βάση τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την
περίοδο 2007-2010) αναφορικά με τα θύματα Trafficking, τα οποία έχουν αθροιστικά
136 υπηκοότητες και ανακαλύφτηκαν σε 118 κράτη. Επιπρόσθετα, μνημονεύεται ότι
σε παγκόσμιο επίπεδο το 56% των περιπτώσεων trafficking που διερευνήθηκαν είχαν
ως σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση και το 36% των περιπτώσεων την
εργασιακή εκμετάλλευση. (labor exploitation). Αντίστοιχα στην Ευρώπη και στην
Κεντρική Ασία τα ποσοστά σεξουαλικής εκμετάλλευσης ήταν εμφανώς μεγαλύτερα
με ποσοστό 62% και 31% για την εργασιακή εκμετάλλευση.
Αντίστοιχη έκθεση συντάχθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το
2014141 (η οποία προβάλλει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία το χρονικό διάστημα
2010-2012), όπου αναφέρεται ότι τα θύματα της εμπορίας προέρχονται από 153
χώρες και η δράση των κυκλωμάτων αποκαλύφτηκε σε συνολικά 124 χώρες ανά την
υφήλιο. Αξιοπρόσεχτο στοιχείο, σύμφωνα με την έκθεση, συνιστά το γεγονός ότι
αυξήθηκε αριθμός των παιδιών που στρατολογούνται στην εμπορία. και αγγίζει
δυστυχώς το 1/3 των περιπτώσεων που αποκαλύπτονται παγκοσμίως, από τα 31.776
θύματα trafficking που αναγνωρίστηκαν. Στην Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία τα
ποσοστά σεξουαλικής εκμετάλλευσης εξακολουθούν να είναι υψηλά με ποσοστό
65%, ενώ σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης η αναγνώριση θυμάτων trafficking
αγγίζει το 71% περίπου. Παγκοσμίως το 70% των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων
είναι γυναίκες και κορίτσια σε ποσοστό 49% και 21% αντίστοιχα. Παρόλο που η
πλειοψηφία των θυμάτων αποτελείται από γυναίκες, ανησυχητικό στοιχείο συνιστά η
τάση για αύξηση της θυματοποίησης ανήλικων κοριτσιών, καθόσον παρατηρείται
αύξηση από 10% το έτος 2004 σε 21% το έτος 2011. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία, το φαινόμενο παρουσιάζει ανάλογες τάσεις. Εν προκειμένω, ο αριθμός
των καταγεγραμμένων θυμάτων γυναικών είναι ιδιαίτερα μεγάλος και αγγίζει το
εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 80%, το οποίο αναλύεται σε 67% για ενήλικες γυναίκες
και 13% για τα νεαρά κορίτσια.
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UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Global Report on Trafficking in Persons
2012, Vienne, Διαθέσιμη στο διαδικτυακό ιστό https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf, [τελευταία πρόσβαση 01 Σεπτεμβρίου 2016]
141
Βλ. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Global Report on Trafficking in
Persons 2014, Vienne, Διαθέσιμη στο διαδικτυακό ιστό https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf, [τελευταία πρόσβαση 01 Σεπτεμβρίου 2016]
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Παρά τις επίπονες προσπάθειες πολλών φορέων για την καταπολέμησή του
φαινομένου, το trafficking, σε όλες τις εκφάνσεις του, εξακολουθεί να υφίσταται, να
λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, να διαιωνίζεται και να αποτελεί πόλο
έλξης για τους διακινητές, ένεκα των υψηλών οικονομικών αμοιβών που αποφέρει.
Στη σημερινή εποχή καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής εγχείρημα η συλλογή
επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων, που να παρέχουν έγκυρο και έγκριτο
πληροφοριακό υλικό σε σχέση με τον αριθμό των διακινούμενων ανά τον κόσμο.
Αυτό είναι απόρροια ενός συνδυασμού παραγόντων, διότι αφενός είναι εξαιρετικά
δυσχερής ο εντοπισμός των θυμάτων, αφετέρου η διαδικασία της αναγνώρισης του
ως θύμα Trafficking παρουσιάζει διαφοροποιήσεις, ένεκα των διαφορετικών
εννοιολογικών ορισμών που αποδίδονται στην εμπορία ανθρώπων και της
διαφορετικής ποινικής αντιμετώπισης από χώρα σε χώρα ανά την υφήλιο.
Λαμβάνοντας υπόψη εκτιμήσεις ερευνητών και οργανώσεων υπολογίζεται ότι ο
αριθμός των θυμάτων ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια παγκοσμίως και αυξάνεται
συνεχώς

σε

παγκόσμιο

επίπεδο.

Σύμφωνα

με

στατιστικά

στοιχεία

που

δημοσιοποιήθηκαν το Μάιο του 2014 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας - International Labor Organization142 εκτιμάται ότι
21 εκατομμύρια θύματα είναι δέσμιοι στη σύγχρονη μορφή δουλείας. Ειδικότερα
υπολογίζεται ότι
 το 68% των θυμάτων (14,8 εκατομμύρια) γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης
για εργασιακούς λόγους
 το 22% των θυμάτων (4,5 εκατομμύρια) εξαναγκάζονται ή εξαπατώνται σε
σεξουαλικές πράξεις με σκοπό το κέρδος και
 το 10% των θυμάτων (2,2 εκατομμύρια) χρησιμοποιήθηκαν σε καταστάσεις που
επιβάλλεται καταναγκαστική εργασία.
 Υπολογίζεται ότι το 55% των θυμάτων Trafficking παγκοσμίως είναι γυναίκες
και νεαρά κορίτσια και το υπόλοιπο 45% αποτελούν άντρες και αγόρια.
 Σχεδόν 19 εκατομμύρια εντοπίζονται ως θύματα εκμετάλλευσης από ιδιώτες ή
επιχειρήσεις και πάνω από 2 εκατομμύρια από τις κρατικές αρχές ή αντιστασιακές
ανταρτών.
142

Βλ. Human Rights First, American ideals-Universal Values, Human Trafficking by the Numbers,
Fact
Sheet
January
2016,
διαθέσιμο
στο
διαδικτυακό
ιστό,
http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/TraffickingbytheNumbers.pdf,
[τελευταία
πρόσβαση 30 Αυγούστου 2016]
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 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το στατιστικό στοιχείο της ηλικίας των
θυμάτων καθότι περίπου το ¼ των θυμάτων (5,5 εκατομμύρια) είναι ανήλικα άτομα. Το
γεγονός αυτό φανερώνει με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο ότι τα δίκτυα διακίνησης
ατόμων αδιαφορούν για τη βλάβη (ψυχική, σωματική, συναισθηματική) που μετά
βεβαιότητας θα προξενήσουν στη συγκεκριμένη ευαίσθητη κοινωνική ομάδα

και

ενδιαφέρονται πρωτίστως για το κέρδος.
Επιπλέον η καταναγκαστική εργασία στην ιδιωτική οικονομία παράγει 150
δισεκατομμύρια δολάρια143 σε παράνομα κέρδη ετησίως, περίπου τρεις φορές
περισσότερο από ό, τι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί, σύμφωνα με έκθεση του
International Labor Organization (Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – Δ.Ο.Ε.). Περίπου
τα 2/3 του συνολικού ανωτέρω εκτιμώμενου ύψους προέρχεται από την εμπορική
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ το υπόλοιπο 1/3 προέκυψε από αναγκαστική
οικονομική εκμετάλλευση, με κυριότερες αναφορές την παροχή οικιακών εργασιών
(domestic work), τη γεωργία (agriculture) και άλλες οικονομικές δραστηριότητες
όπως στην ανοικοδόμηση και κατασκευή έργων (construction and manufacturing)144
αλλά και στην ψυχαγωγία (entertainment)145.
Ιδιαιτέρως θλιβερά είναι τα στοιχεία που συγκεντρώνονται σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα θύματα και τους διακινητές αφού σύμφωνα με
εκτιμήσεις146
 Η εμπορία ανθρώπων θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο οργανωμένο έγκληµα
στη σημερινή εποχή για τις χώρες της Ε.Ε., αποφέροντας περίπου 25,7
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ειδικότερα, η εμπορία ανθρώπων με αντικείμενο τη
σεξουαλική εκμετάλλευση αποφέρει 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
 Υπάρχουν 1,39 εκατομμύρια θύματα trafficking που εξαπατώνται και
εξαναγκάζονται σε ακόλαστες πράξεις σεξουαλικού περιεχομένου.

143

Βλ.
International
Labor
Organization,
Διαθέσιμο
στο
Διαδικτυακό
Ιστό
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm,
[τελευταία πρόσβαση 30 Αυγούστου 2016]
144
Βλ.
International
Labor
Organization,
Διαθέσιμο
στο
Διαδικτυακό
Ιστό
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm,
[τελευταία
πρόσβαση
30
Αυγούστου 2016]
145
Ο.π.. International Labor Organization
146
Βλ. Έρευνα του No comments για την εμπορία ανθρώπων, Διαθέσιμη στο Διαδικτυακό Ιστό
http://www.nocomments.gr/news/kosmos/64671/ereyna-toy-nocommetns-gia-tin-emporia-anthroponstatistika-sok, [τελευταία πρόσβαση 30 Αυγούστου 2016]
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 Πάνω από 25% των θυμάτων σεξουαλικής εμπορίας, διακινούνται από τη
Νότια και την Ανατολική Ευρώπη.
 Το 90% των θυμάτων που διακινούνται προς κράτη-µέλη της ΕΕ καταλήγουν
στην βιομηχανία του σεξ.
 Δυστυχώς, µόνο 1 - 2% των θυμάτων διασώζονται και
 µόνο 1 στους 100.000 Ευρωπαίους που ενασχολούνται µε τη διακίνηση
ανθρώπων καταδικάζεται.
Παρά τις φιλότιμες, φιλόδοξες και αδιάλειπτες προσπάθειες μη κυβερνητικών
οργανώσεων, κοινωνικών φορέων, εθελοντικών ομάδων προάσπισης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και διωκτικών αρχών για την ανάδειξη του φαινομένου και
ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, δεν έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά
βήματα προόδου. Επιπλέον δεν έχει τελεσφορήσει η διαδικασία ενημέρωσης και
πληροφόρησης των θυμάτων με σκοπό την καταγγελία των βάναυσων και
εξευτελιστικών συμπεριφορών σε βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας τους.
Απόρροια αυτού, δυσχεραίνεται η διαδικασία συγκέντρωσης αξιόπιστων αριθμητικών
στοιχείων για το μεγαλύτερο μέρος των εγκληματικών δραστηριοτήτων και επίσης η
συγκέντρωση εμπειρικών δεδομένων και στατιστικών για την εμπορία ανθρώπων.
Καθημερινά, ωστόσο, το φαινόμενο της εμπορίας γιγαντώνεται, γεγονός που
αποδεικνύεται με απόλυτη σαφήνεια από τα εξόχως ενδιαφέροντα στοιχεία που
προσκομίζει – παρουσιάζει το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)
και το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ)147 .

Οι αριθμοί

αποδεικνύουν τις τεράστιες διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο και τις ολέθριες
συνέπειες που βιώνουν τα ευάλωτα άτομα. Εν προκειμένω, τα στοιχεία είναι
αποκαλυπτικά
 27.000.000 σύγχρονοι δούλοι έχουν απολέσει το δικαίωμα της ελευθερίας τους
 20.900.000

θύματα

αναγκαστικής

εργασίας,

συμπεριλαμβανομένης

της

σεξουαλικής εκμετάλλευσης
 14.200.000 θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης σε τομείς όπως οι αγροτικές
καλλιέργειες, οι κατασκευές, η οικιακή εργασία και η βιομηχανική παραγωγή
 4.500.000 θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης
147

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού και το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
διαθέσιμο
στο
διαδικτυακό
ιστό,
http://stoptrafficking.gr/el/%CF%84%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-trafficking
τελευταία
προσπέλαση 28-05-2016
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 5.500.000 παιδιά θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση ή μαύρη
εργασία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που παραθέτει η Τένια
Κυριαζή148. Παρόλο που περιγράφουν αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος,
αφού
 Σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου διακινούνται 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι
ετησίως προς εκμετάλλευση της εργασίας
 1,2 εκατομμύρια παιδιά διακινούνται κάθε χρόνο
 Περίπου 4 εκατομμύρια θύματα εμπορίας ανθρώπων καταγράφονται σε ετήσια
βάση
 Τέλος η διακίνηση λαμβάνει χώρα από 127 χώρες προς 137 χώρες ανά την
υφήλιο, δείγμα του γεγονότος ότι έχει παγκόσμιες προεκτάσεις με πολλά παρακλάδια
σε κάθε χώρα
Παραδοσιακές χώρες προέλευσης149 διακινούμενων γυναικών είναι ιδίως η
Αλβανία, το Αφγανιστάν, το Βιετνάμ, η Βιρμανία, η Βουλγαρία, η Ινδία, η Ινδονησία,
η Καμπότζη, η Κίνα, η Κολομβία, το Κόσσοβο, η Κροατία, η Λετονία, η
Λευκορωσία, η Λιθουανία, το Μεξικό, το Μυανμάρ, το Μπανγκλαντές, το Νεπάλ, η
Ουγγαρία, η Ουκρανία, το Πακιστάν, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ρωσία, η Σλοβακία,
η Ταϊλάνδη, η Τζαμάικα, οι Φιλιππίνες κ.λπ.
Χώρες προορισμού150 αποτελούν η Αγγλία, η Αυστρία, η Αυστραλία, το
Βέλγιο, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γιουγκοσλαβία, η Ελβετία, η Ελλάδα, οι Η.Π.Α.,
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Ιταλία, ο
Καναδάς, η Κίνα, η Κύπρος, η Μαλαισία, το Ντουμπάι, η Ολλανδία, το Πακιστάν, η
Πολωνία, η Σαουδική Αραβία, η Ταϊβάν, η Ταϊλάνδη, η Τουρκία. Γενικά, στην
Ευρώπη τις προμηθεύτριες χώρες αποτελούν κυρίως η Αλβανία, η Ρωσία, η
Ουκρανία, η Ρουμανία κ.λπ., τις χώρες διαμετακόμισης οι χώρες της πρώην
Γιουγκοσλαβίας και η Αλβανία και τις χώρες προορισμού η Ιταλία, η Ελλάδα,
κ.τ.λ151.
Συμπερασματικά, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το φαινόμενο της
εμπορίας ανθρώπων λαμβάνει χώρα σε μεγάλο βαθμό εντός των συνόρων της.
148

Κυριαζή Τ., ο.π. σελ. 83 και επ.
Συκιώτου Α.Π., Εμπορία ανθρώπων στα Βαλκάνια, Εκδόσεις. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή
2003, σελ.27
150
ο.π. Συκιώτου Α.Π., σελ.27
151
ο.π. Συκιώτου Α.Π., σελ.27
149
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Σύμφωνα με τη Eurostat, το 65% των θυμάτων είναι πολίτες της Ε.Ε.. Τα δίκτυα
διακίνησης ανθρώπων εκμεταλλεύονται την απουσία συνοριακών ελέγχων, λόγω
εφαρμογής από τα ευρωπαϊκά κ-μ της Συμφωνίας Σένγκεν και οι διαδρομές που
επιλέγονται είναι ως επί το πλείστον από την ανατολική και κεντρική Ευρώπη προς
τη δυτική Ευρώπη. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι οι δύο τις χώρες προέλευσης
των θυμάτων, ενώ η Δυτική Ευρώπη θεωρείται ο κατεξοχήν προορισμός για την
εμπορία ανθρώπων από την Ασία, την Αφρική και τη Νότια Αμερική. Η Νιγηρία
αποτελεί χώρα προέλευσης για ένα μεγάλο πληθυσμό κυρίως γυναικών και νεαρών
κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση, θεωρείται ως η χώρα από την όποια
τροφοδοτείται η Δυτική Ευρώπη με θύματα trafficking. Τέλος, πρώην σοβιετικές
χώρες όπως η Ρωσία, η Ουκρανία και η Μολδαβία, εξακολουθούν να είναι μεταξύ
των κύριων χωρών προέλευσης, ακόμη και τα συγκεκριμένα δίκτυα φαίνεται να έχει
μειωθεί κατά τα τελευταία δέκα χρόνια

5.10 Ο αθέατος ρόλος της Τουρκίας στη διόγκωση της εμπορίας
ανθρώπων
Ελλάδα και Τουρκία συνιστούν ένα δίπολο στρατηγικής τριβής και πολιτικών
αναταράξεων στην περιοχή της Μεσογείου, με αντικρουόμενο συμφέροντα, εκ
διαμέτρου αντίθετα πολιτικά καθεστώτα και διαφορετικά φορτία ισχύος στη
διεθνοπολιτική σκακιέρα. Πρόκειται για δύο εθνοκρατικές οντότητες με διαφορετικές
ιστορικές καταβολές, θρησκευτικές πεποιθήσεις, οικονομικές δυνατότητες και
στρατιωτική ισχύ. Ο ρόλος που διαδραματίζουν απέναντι στις γεωπολιτικές και
στρατηγικές εξελίξεις είναι άκρως σημαντικός, καθόσον η γεωγραφική θέση που
κατέχουν, τους καθιστά αυτομάτως στρατηγικούς καταλύτες στην διαχείριση
κρίσιμων καταστάσεων προερχόμενων από την Βόρειο Αφρική και τη Μέση
Ανατολή. Η ετερότητα που υφίσταται ανάμεσα στις δύο χώρες καθίσταται ιστορικά
ανέφικτη την αναζήτηση χρυσής τομής στο συγκεκριμένο δίπολο.
Οι δύο κρατικές οντότητες καλούνται, σήμερα, να διαχειριστούν διαφορετικές
προκλήσεις, ευκαιρίες και απειλές που αναφύονται ως απότοκες της ρευστότητας της
μεταψυχροπολεμικής περιόδου και του σκηνικού της Ανατολικής Μεσογείου, της Β.
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Μία από αυτές τις πηγές αστάθειας αποτελεί η
έξαρση του προσφυγικού ζητήματος και η αθρόα διακίνηση ατόμων, οι συνέπειες του
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οποίου αγγίζουν αμφότερες τις ηγεσίες των δύο κρατών, καθόσον διακυβεύονται
ζωτικά συμφέροντα σε οικονομικό, πολιτικό και στρατηγικό πεδίο δράσης. Τα νέα
δεδομένα στο πεδίο διεθνούς πολιτικής και παράμετροι ασφάλειας που προέκυψαν
μετά την έξαρση της διακίνησης ατόμων επιβάλλουν συνδιαχείρηση και πολυμερή
δράση ώστε να μεγιστοποιηθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα και ενισχυθεί το κοινό
πλαίσιο ασφάλειας.
Στην τρέχουσα διεθνοπολιτική συγκυρία η Τουρκία αποτελεί τον ενδιάμεσο
σταθμό προσφύγων πριν εισέλθουν στην Ε.Ε. και κατευθύνει τα οργανωμένα
κυκλώματα διακίνησης ατόμων για να διοχετευθούν εκατομμύρια πρόσφυγες152 προς
τη γηραιά ήπειρο. Μέσω αυτής της τακτικής επιχειρεί να αυξήσει αφενός μεν την
ανταγωνιστικότητά της, αφετέρου δε την επιρροή της στα διεθνή τεκταινόμενα και
να αποκομίσει πολλαπλάσια οφέλη, οικοδομώντας εντέχνως το προφίλ του στιβαρού
και σθεναρού αντιπάλου στο πεδίο των διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε..
Η Τουρκία, στο πλαίσια της εκδίπλωσης των ηγεμονικών της φιλοδοξιών,
καλείται να διαπραγματευτεί με την χώρα μας και την Ε.Ε. το τιτάνιο ζήτημα της
μετεγκατάστασης των προσφύγων και του επαναπατρισμού αυτών είτε στις χώρες
προέλευσης είτε την παραμονή τους στο εσωτερικό της Τουρκίας. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι πρόκειται για μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με ηγεμονικές βλέψεις,
αναζητά ευκαιρίες για να διεισδύσει στην Ε.Ε, προκειμένου η τελευταία να
αναθεωρήσει το status quo σχετικά με το καθεστώς εισόδου Τούρκων υπηκόων στο
έδαφος Schengen διατηρώντας παράλληλα την πάγια επεκτατική της πολιτική έναντι
της Ελλάδας. Είναι σαφές ότι οι προσφυγικές ροές λειτούργησαν ως συγκυριακός
πολλαπλασιαστής ισχύος της Τουρκίας, ενισχύοντας παράλληλα την διαπραγματευτική
ισχύ της υπό το βάρος των πιέσεων της κοινής γνώμης που δέχτηκαν οι ευρωπαϊκές
ηγεσίες153.

152

Βλ. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τμήμα Ιστορίας & Εκδόσεων,
Αστυνομική Ανασκόπηση, Τεύχος 296, Αθήνα, Μάιος - Ιούνιος 2016, σελ. 29-30, όπου παρατίθεται
συνέντευξη Αντιστράτηγου ΕΛ.Α.Σ. αναλύοντας το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα. Ειδικότερα
αναφέρει ¨υπάρχουν 2700000 περίπου καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες στα Τουρκικά
παράλια¨ και ¨μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 η ΕΛ.ΑΣ. είχε διαχειριστεί περίπου 600000 700000πρόσφυγες και μετανάστες¨.
153
Βοσκόπουλος Γ., Οι πολιτικές της προσφυγικής κρίσης, Η ΕΕ, η Ελλάδα και ο τουρκικός παράγων,
Foreign Affairs Hellenic Edition, 24 Μαρτίου 2016,ο.π.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Νομοθετικές προβλέψεις σε υπερεθνικό και εθνικό
επίπεδο για αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων
Στο παρόν υποκεφάλαιο επιχειρείται η συνοπτική παρουσίαση του νομικού
πλαισίου, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, που καθορίζει τους
κανόνες για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων.
Η εμπορία και παράνομη ανθρώπων πέραν από τον καθεαυτό τους απεχθή,
ηθικά και κοινωνικά, χαρακτήρα, συνιστούν σοβαρή καταπάτηση θεμελιωδών
δικαιωμάτων. Προσβάλλει η εμπορία και διακίνηση την προσωπική ελευθερία, την
σωματική ακεραιότητα, πολλές φορές την ίδια την ανθρώπινη ζωή, καταρρακώνει
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προξενεί βαριές ψυχικές και σωματικές βλάβες στα
θύματα και τείνει να κλονίσει την εμπιστοσύνη του κοινού.
Κομβικό σημείο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την
αναχαίτιση της εμπορίας ανθρώπων αποτελεί η ανάγκη θέσπισης τόσο σε εγχώριο
όσο και σε κοινοτικό επίπεδο ειδικού νομοθετικού πλαισίου που θα προβλέπει και θα
επιβάλλει αυστηρές ποινικές κυρώσεις στους δράστες154. Πλέον της επιβολής
αυστηρών ποινικών επιβάλλεται η υιοθέτηση ρυθμίσεων που θα προβλέπουν την
καθιέρωση αυστηρών διοικητικών κυρώσεων για τα νομικά πρόσωπα155 που
εμπλέκονται σε πράξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Έχοντας υπόψη την
αλληλεξάρτηση μεταξύ μετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων, οι μεταναστευτικές
πολιτικές που θα σχεδιασθούν και θα υλοποιηθούν από τις ευρωπαϊκές πολιτικές
δυνάμεις πρέπει να κινούνται στην τροχιά της άμεσης αντιμετώπισης της εμπορίας
ανθρώπων. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον τομέα της πρόληψης και
154

Ήδη με το άρθρο 48 παρ. 4 του Ν. 3772/2009 το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 88 παρ. 1 του Ν.
3386/2005, το αδίκημα της μεταφοράς – προώθησης αλλοδαπών μετατρέπεται από πλημμεληματικής
μορφής σε κακουργηματικής μορφής, γεγονός που αποδεικνύει την έντονη προδιάθεση της ελληνικής
πολιτείας για ποινική καταστολή και συρρίκνωση του φαινόμενου. Την ίδια ποινική αντιμετώπιση
προβλέπει και ο νέος νόμος 4215/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις», όπου καταργεί τις προαναφερόμενες διατάξεις και στο άρθρο 30 επιβάλλει την ποινή της
κάθειρξης για τη διακίνηση μη νόμιμων αλλοδαπών σε πλοίαρχους ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού
μέσου ή αεροπλάνου και οδηγούς κάθε είδους μεταφορικού μέσου που μεταφέρουν από το εξωτερικό
στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο Ελληνικό έδαφος ή στους
οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτούς που τους προωθούν από
τα σημεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, στην Ελληνική Επικράτεια και αντίστροφα
προς το έδαφος κράτους-μέλους της Ε. Ε ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν την μεταφορά ή την
προώθηση τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυμα για απόκρυψη.
155
Βλ. άρθρο 11 παράγραφος 6 του νόμου 3064/2002
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καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης μεταναστών και την ταυτόχρονη
ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τον περιορισμό της διείσδυσης των οργανωμένων
εγκληματικών κυκλωμάτων στα μεταναστευτικά κύματα. Επιπρόσθετα είναι
ωφέλιμο, προς την ικανοποίηση του αιτήματος ασφάλειας των κοινωνιών, να
προσφέρει αυξημένες δυνατότητες παρέμβασης στις αστυνομικές και δικαστικές
αρχές.

6.1 Ο νόμος 2928/2001 για το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων
Για την εξακρίβωση της μεθοδολογίας και του τρόπου δράσης των
εγκληματικών οργανώσεων αλλά και για την επιτυχή εξάρθρωση αυτών έχουν
προβλεφθεί με τον νόμο 2928/2001156 μια σειρά ειδικών μέτρων σε διάταξη του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 253Α). Πρόκειται για ειδικές ανακριτικές
πράξεις157, ιδιαίτερης αποτελεσματικότητας, που χρησιμοποιούνται από τις διωκτικές
αρχές για την εξάρθρωση των οργανώσεων, ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών
και την παραπομπή τους στα θεσμικά όργανα της ελληνικής ποινικής δικαιοσύνης.
Ιδιαίτερη απήχηση αλλά και μεγάλη συχνότητα εφαρμογής τους έχουν η άρση του
απορρήτου, είτε τηλεφωνικού απορρήτου, είτε τραπεζικών λογαριασμών σε
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι ελεγχόμενες μεταφορές, καταγραφή με συσκευές
ήχου και εικόνας, η δυνατότητα παρακολούθησης των υπόπτων ή ενός αόριστου
αριθμού ατόμων, η αστυνομική διείσδυση, η εξέταση του DNA και η λήψη ειδικών
μέτρων για την προστασία των μαρτύρων.
Η Ελλάδα, ως κρατική οντότητα με πλήρη εθνική κυριαρχία, αποτελεί από το
1981 μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα, συνιστά αυτομάτως αποδοχή του κοινοτικού κεκτημένου και εκχώρηση

156

Βλ. ΦΕΚ Α΄141/27-6-2001 «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών
οργανώσεων». Αποτελεί ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα της ελληνικής ποινικής δικαιοσύνης διότι
πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές καινοτομίες στο εθνικό δίκαιο για την αντιμετώπιση του
οργανωμένου εγκλήματος και σημαντικές τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας. Αποτελεί πρωτοτυπία η εισαγωγή τέτοιων ειδικών ανακριτικών πράξεων, αλλά
από την αντίθετη πλευρά εμφανίζει μερικές ατέλειες διότι η εφαρμογή αυτών οδηγούν σε περιστολή
βασικών ατομικών ελευθεριών και επιπλέον δεν καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια ή δεν
προσδιορίζονται με σαφήνεια σε βάρος ποιων προσώπων λαμβάνονται τα επαχθή μέτρα.
157
Σύμφωνα με όσα ορίζει η υφιστάμενη νομοθεσία, οι ανακριτικές πράξεις λαμβάνουν χώρα όταν
προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχει τελεστεί αξιόποινη πράξη από εγκληματική οργάνωση και η
επιτυχή εξάρθρωση αυτής είναι διαφορετικά αδύνατή ή σημαντικά δυσχερής και επίπονη διαδικασία.

Διπλωματική Εργασία - Ιωσήφ Π. Παρούτογλου - 2016

[102]
μέρους της εθνικής κυριαρχίας στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα οποία είναι
επιφορτισμένα με τη χάραξη της στρατηγικής και των πολιτικών της ένωσης.
Επιπλέον

γεννήθηκε

η

υποχρέωση

να

διαμορφώνει

νομοθετικά

πλαίσια

εναρμονισμένα πλήρως στις πολιτικές επιλογές της Ένωσης. Συνεπώς, η
μεταναστευτική πολιτική που διαμορφώνει δεν μπορεί να αποκλίνει από το γενικό
πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει θέσει η Ένωση, καθόσον το
μεταναστευτικό φαινόμενο λόγω του πολυδιάστατου χαρακτήρα του και της
πολυπλοκότητά του απαιτεί κοινές δράσεις, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και στον
νομοθετικό τομέα, σε επίπεδο Ε.Ε.
Οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τη γειτονική Τουρκία σε συνδυασμό
με την εγκατάσταση κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρα μας ομάδων αλλοδαπών,
διαφόρων εθνικοτήτων και πολιτιστικών ανομοιομορφιών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν
στα οριζόμενα του άρθρου 1α της Σύμβασης της Γενεύης για το καθεστώς των
προσφύγων του 1951, καθιστούν επιτακτική ανάγκη την επίσπευση των διαδικασιών
για την υιοθέτηση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε.. Επιπλέον,
η γιγαντιαία αύξηση τα τελευταία χρόνια του αριθμού των αιτούντων άσυλο
προσώπων στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. θέτουν πιεστικά την υιοθέτηση μίας
ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, η οποία εάν επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη της
δυσκολίας

του

εγχειρήματος

αλλά

και

την

μεγέθυνση

της

πίεσης

των

μεταναστευτικών ροών, θα αποτελέσει θεμελιώδη λίθο επιτάχυνσης της διαδικασία
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Ένας από τους κεντρικούς άξονες της Ε.Ε. είναι η εξασφάλιση ενός χώρου
ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα158. Ωστόσο το
συγκεκριμένο μεγαλεπήβολο σχέδιο που οραματιστήκαν οι ευρωπαϊκές πολιτικές
ελίτ, πέρα από τα πολλαπλά οφέλη, εγείρει σημαντικά πρακτικά ζητήματα ασφαλείας.
Ειδικότερα, ένα από τα φλέγοντα θέματα που ανέκυψαν από την ισχύ της Συμφωνίας
Σένγκεν είναι το επίπεδο ασφαλείας εντός των συνόρων, αφού ο οικονομικός
φιλελευθερισμός που προήλθε από την κατάργηση των κρατικών εμποδίων στην
κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων εγείρει, επακόλουθα, και
το ζήτημα της διασυνοριακής αντιμετώπισης της περιρρέουσας εγκληματικής
δραστηριότητας. Ουσιαστικά η απουσία ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε. δρα
ως κίνητρο στην αύξηση των δραστηριοτήτων των εγκληματικών οργανώσεων και
158

Αυτό αναφέρεται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ που τέθηκε σε ισχύ την 01-05-1999
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γεννά ασφαλώς πολλαπλούς κινδύνους από τη δράση προσώπων που ενέχονται στη
διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, κυκλωμάτων εμπορίας και
εκμετάλλευσης ανθρώπων, πρωτίστως γυναικών και μετέπειτα ανήλικων παιδιών, το
εμπόριο όπλων και τη διεθνή τρομοκρατία.
H Συνθήκη της Νίκαιας υπογράμμισε ότι προϋπόθεση για την δημιουργία του
χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας είναι η προσέγγιση των ποινικών
νομοθεσιών των κρατών – μελών σχετικά με τις σοβαρές μορφές εγκληματικότητας
κυρίως το οργανωμένο έγκλημα, την παράνομη διακίνηση ατόμων και την
τρομοκρατία με ταυτόχρονη επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε όσους αναμειγνύονται
στην εμπορία ανθρώπων και στην οικονομική εκμετάλλευση μεταναστών159.

6.2 Η ποινική αντιμετώπιση της εμπορίας υπό το πρίσμα του ελληνικού
ποινικού δικαίου
Ο έλληνας ποινικός νομοθέτης αντιλαμβανόμενος την έκταση του φαινομένου
επιχειρεί να αντιμετωπίσει το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων με βάση δύο «όπλα»
που διαθέτει στη «φαρέτρα» του ποινικού δικαίου. Εν προκειμένω, στο ελληνικό
ποινικό δίκαιο υφίσταται το άρθρο 323Α Π.Κ. που αναφέρεται στην εμπορία
ανθρώπων με στόχο και σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση, την αφαίρεση
σωματικών

οργάνων

και

τη

στρατολόγηση

ανηλίκων,

προκειμένου

να

χρησιμοποιηθούν σε πολεμικές συγκρούσεις. Ακολούθως στο άρθρο 351 Π.Κ.
ποινικοποιείται η πράξη της εμπορίας με σκοπό της σεξουαλική-γενετήσια
εκμετάλλευση. Ωστόσο, σε περιπτώσεις εργασιακής εκμετάλλευσης δύναται να
τιμωρηθεί και όποιος εξωθεί σε επαιτεία ή αλητεία ανήλικο πρόσωπο καθώς και
εκείνος που παραδίδει ή προμηθεύει σε άλλον πρόσωπο ηλικίας κάτω των 17 ετών ή
πρόσωπο που έχει σωματική ή διανοητική αναπηρία για να προκαλεί με τη νεαρή
ηλικία ή την αναπηρία τον οίκτο των άλλων για χρηματικό όφελος160.

159

Βλ. άρθρο της Συκιώτου Αθανασία, με τίτλο : Οργανωμένο έγκλημα και Παράνομη Διακίνηση
Ανθρώπων : Παρουσίαση του Φαινομένου και αντιμετώπιση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση , Ο Χώρος
Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ε.Ε. – Πρακτικά Ημερίδας, Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας
και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης Πάντειου Πανεπιστημίου,
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2007, σελ 325
160
Για μία ενδιαφέρουσα μελέτη της ποινικής αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων από το ελληνικό
ποινικό κώδικα υπό το πρίσμα των διεθνών και ευρωπαϊκών επιλογών βλ. Συμεωνίδου –Καστανίδου
Ε., ο.π.σελ. 356-361.
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Επιπλέον η στρατολόγηση161 του ανηλίκου περιλαμβάνει κάθε πράξη ένταξης
νέων μέχρι 18 ετών σε ένοπλες ομάδες, που μπορεί να ανήκουν στον τακτικό στρατό
ενός κράτους αλλά και σε δυνάμεις που στρέφονται εναντίον του κράτους. Για την
ποινικοποίηση της πράξης οι συγκεκριμένες ομάδες πρέπει να αποβλέπουν στην
πραγματοποίηση ένοπλων συγκρούσεων, με το περιεχόμενο που έχει λάβει ο
συγκεκριμένος όρος στο διεθνές ποινικό δίκαιο.

6.3 Η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων μέσω του ν.3064/2002
Αποβλέποντας στη δίωξη των εμπλεκόμενων δραστών ο έλληνας ποινικός
νομοθέτης για να αντιμετώπιση την εμπορία ανθρώπων θέσπισε ιδιαίτερα αυστηρό
νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, o Έλληνας νομοθέτης προχώρησε στην ψήφιση του
νόμου 3064/2002 «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της
γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών» 162, με
τον οποίον όλες οι πράξεις εμπορίας ανθρώπων για εκμετάλλευση της εργασίας τους,
αφαίρεση οργάνων του σώματος τους ή για τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση
αποτελούν βαρύτητα κακουργήματα και τιμωρούνται με ποινές κάθειρξης το
ελάχιστο όριο των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δέκα ετών. Με αυτό τον
τρόπο η ελληνική νομοθεσία επιχειρεί να εφαρμόσει ουσιαστική και αποτελεσματική
πολιτική στην ποινική δίωξη της συγκεκριμένης εγκληματικής πράξης σε συνδυασμό
με την επιβολή ανάλογων αυστηρών ποινικών κυρώσεων.
Επιπρόσθετα ο έλληνας νομοθέτης έχοντας υπόψη τη βάναυση και
αποκρουστική συμπεριφορά των δραστών και τον εξευτελισμό και διαπόμπευση που
υφίστανται τα θύματα, ανέδειξε τον ανθρώπινο χαρακτήρα του και συγκέντρωσε στον
ως άνω νόμο μερικές ευεργετικές διατάξεις για την αρωγή των θυμάτων εμπορίας. Εν
προκειμένω, με το άρθρο 12 ¨Αρωγή θυμάτων¨ του ως άνω νόμου εξασφαλίζεται η
προστασία των θυμάτων λόγω της πρότερης τους κατάστασης ως θύματα trafficking
και για την εξάλειψη του φόβου ή της πιθανότητας μελλοντικού κινδύνου
συνδεδεμένος με τη σωματική τους ακεραιότητα, την προστασία της ζωής, της
προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας τους. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η
161
162

ο.π. σελ.364
Βλ. Φ.Ε.Κ. 248/Α/15-10-2002
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διάταξη του ίδιου άρθρου που προβλέπει για πρώτη φορά τη δυνατότητα αναστολής
της απέλασης με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για τα θύματα
που βρίσκονται παράνομα στη χώρα, μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στην
ποινική δίκη κατά υπαιτίου. Αμφότερες οι διατάξεις καταδεικνύουν το σεβασμό της
ελληνικής πολιτείας στα θύματα163 της εμπορίας ανθρώπων και αναδεικνύουν τον
ανθρωπισμό που πρέπει να περιβάλλουν όλοι οι θεσμοθετημένοι φορείς τη
συγκεκριμένη ευάλωτη κατηγορία ανθρώπων. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου
θεσπίστηκαν κανόνες και από την Ε.Ε.164 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της. Με τη συγκεκριμένη
νομοθετική πρωτοβουλία η Ε.Ε. επιθυμεί τη θέσπιση κοινών κανόνων ώστε να
οριστούν τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων και οι συναφείς κυρώσεις τους.
Επίσης, προβλέπει μέτρα και κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη πρόληψη του
εν λόγω φαινομένου και την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων.
Περιοριστικός παράγοντας για την εξάρθρωση κυκλωμάτων εμπορίας
ανθρώπων συνιστά η αδυναμία από τους μηχανισμούς ελέγχου και απονομής
δικαιοσύνης να αποδοθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα η ιδιότητα του θύματος.
Ειδικότερα η συνήθης αστυνομική πρακτική συνδυάζεται με στενή ερμηνεία του
νομοθετικού πλαισίου. Παρατηρείται ότι μετά τη σύλληψη ατόμων που έχουν
εισέλθει λάθρα στη χώρα και παραμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια
εκτελείται άμεσα η επαναπροώθηση ή η διοικητική απέλασή τους, χωρίς να
ερευνάται προηγουμένως και ενδελεχώς αν το συλληφθέντα άτομα είναι πράγματι
θύματα εμπορία ή όχι. Η ως άνω πρακτική συνιστά σημαντικό μειονέκτημα στην
αντιμετώπιση της διακίνησης και εκμετάλλευσης ατόμων και στην αναγνώριση της
163

Δείγμα της ευαισθησίας που δείχνει η ελληνική πολιτεία για την ποινική καταστολή της εμπορίας
ανθρώπων αποτελεί και η διάταξη του άρθρου 11 παρ.6 του νόμο 3064/2002 με την οποία
επιβάλλονται δυσμενείς διοικητικές κυρώσεις στα καταστήματα κα τις επιχειρήσεις όπου έχουν
τελεστεί αδικήματα σωματεμπορίας, μαστροπείας και πορνογραφίας ανηλίκων. Ειδικότερα
επιβάλλεται η υποχρέωση στον αρμόδιο Εισαγγελέα μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση τελεσίδικης
καταδικαστικής απόφασης για τα ως άνω αδικήματα, που έλαβαν χώρα σε ορισμένο κατάστημα ή
επιχείρηση να γνωστοποιεί την απόφαση του στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και
αυτός με τη σειρά του υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση της απόφασης να
αφαιρέσει την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχείρησης όπου τελέστηκε το αδίκημα, για
χρονικό διάστημα ενός μέχρι τριών ετών, μπορεί δε, συνεκτιμώντας και τις λοιπές περιστάσεις, να
επιβάλει την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή, αν τέτοια άδεια δεν προβλέπεται από το
νόμο, απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του καταστήματος ή της
επιχείρησης. Επιπλέον μέχρις εκδόσεως της τελεσίδικης απόφασης, απαγόρευση λειτουργίας μπορεί
προσωρινά να επιβληθεί υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις και με την ίδια διαδικασία αμέσως μετά την
άσκηση ποινικής δίωξης.
164
Βλ. Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 101 της
15.4.2011, σ. 1-11
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ιδιότητας του θύματος εμπορίας. Σε συνεργασία με τη δικαστική εξουσία πρέπει να
βρεθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που θα οδηγήσει στην εξάλειψη παρόμοιων
πρακτικών. Ουσιαστικά με την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία είναι
σύμφωνη με τις επιταγές της υφιστάμενης νομοθεσίας, ολοκληρώνεται η
απομάκρυνση των αλλοδαπών από το ελληνικό έδαφος, χωρίς να προσαχθούν στον
αρμόδιο εισαγγελέα και ως εκ τούτο είναι ανέφικτη η καταγγελία των σε βάρος τους
κακουργηματικών

πράξεων.

Παραπέρα,

σημαντική

ολιγωρία

ή

παρατυπία

επιδεικνύουν προφανώς οι δικαστές κατά την εκδίκαση νόμιμων προσφυγών
αλλοδαπών κατά της διοικητικής απέλασης ενώπιων των διοικητικών δικαστηρίων,
καθόσον δεν εντρυφούν σε βάθος στην υπό κρίση υπόθεση, με αποτέλεσμα να μην
ανακαλύπτουν αν τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι θύματα εμπορίας. Ουσιώδης είναι
και ο ρόλος των θυμάτων, τα οποία οφείλουν να υποβοηθούν το έργο των διωκτικών
αρχών, να καταγγέλλουν άμεσα ότι έχει υποπέσει στην αντίληψη τους και να
εξανεμίσουν τις αντιστάσεις τους αναφορικά με την παροχή πληροφοριών.
Η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων σηματοδοτεί πολυεπίπεδη και
συντονισμένη δράση. Πρέπει να συνδεθεί με την υιοθέτηση νέων νομοθετικών
πρωτοβουλιών και ρυθμίσεων σε άλλους κοινωνικούς τομείς. Η εξεύρεση λύσεων –
διεξόδων σε κοινωνικά ζητήματα όπως η μεταναστευτική πολιτική, η χορήγηση –
διαδικασία

ασύλου,

η

καταπολέμηση

του

οργανωμένου

εγκλήματος

και

σωματεμπορίας, η ανέχεια και η ανεργία θα συμβάλει ενστικτωδώς στην
καταπολέμηση της εμπορίας και στη γόνιμη επανένταξη των θυμάτων στην κοινωνία.

6.4 Η υιοθέτηση ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής ως αντίδοτο
στην εμπορία ανθρώπων
Σήμερα, η ελληνική κοινωνία βιώνοντας μία ιδιάζουσα προσφυγική –
μεταναστευτική κρίση καλείται να διαχειριστεί επαρκώς αυτό το πολύπλευρο
φαινόμενο, παρά τις όποιες κοινωνικές και δημοσιονομικές δυσκολίες. Εν
προκειμένω, καλείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις στο προσφυγικό ζήτημα που
απορρέουν, όντας μέλος της Ε.Ε. και των Ηνωμένων Εθνών και τις συμφωνίες –
συνθήκες που έχουν υπογραφεί για την επίλυση του. Παράλληλα, για την υιοθέτηση
και αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών μετανάστευσης πρέπει να ληφθούν υπόψη
καθοριστικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων η ελάφρυνση και δυνατότητες
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αποπληρωμής του χρέους, η προώθηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και την
επίλυση κοινωνικών ζητημάτων που αναδύθηκαν, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης
μου μαστίζει την Χώρα από το 2011 και έπειτα.
Προς αυτή την κατεύθυνση συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος οφείλει να φανεί
η Ε.Ε και να οικοδομήσει δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των κ-μ, καθόσον το
φαινόμενο της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων δεν είναι ελληνικό αλλά μείζον
ευρωπαϊκό ζήτημα. Ως εκ τούτο, η λύση πρέπει να δοθεί υπό το πρίσμα της
περιφερειακής

συνεργασίας

και

υιοθέτησης

μίας

κοινής

ευρωπαϊκής

μεταναστευτικής πολιτικής. Άλλωστε, μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία
και η Ισπανία βιώνουν καθημερινά την μεταναστευτική πίεση, διότι αποτελούν πύλες
εισόδου παράτυπων μεταναστών, ασκούν κλιμακωμένη πίεση προς τα λοιπά κ-μ της
Ε.Ε.. Συνεπώς συνίσταται η αποδοχή μίας συλλογικής λύσης με καταμερισμό
αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων ανάμεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δέον να
τονισθεί ότι οι ευρωπαϊκοί ηγέτες αντιλήφθηκαν το βάρος που έχουν οι μεσογειακές
χώρες και τον Ιούνιο του 2008 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο165 των Βρυξελλών
διακήρυξαν ότι «επιβάλλεται να συνεχισθούν οι εργασίες για την περαιτέρω ανάπτυξη
της ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης των συνόρων, όπου συμπεριλαμβάνεται
και η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων πιέσεων που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη
και η ισοβαρής κατανομή ευθυνών».
Παρά το γεγονός ότι τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη έχουν επιδείξει εμπράκτως
την βούληση τους να απεμπολήσουν ορισμένα κυριαρχικά δικαιώματά τους στο βωμό
της οικονομικής και πολιτικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το ίδιο δεν φαίνεται να
συνέβη και σε ότι αφορά το ζήτημα διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος. Η
αδυναμία εξεύρεσης αμοιβαία επωφελής λύσης, που θα εξυπηρετεί αφενός μεν τα
εθνικά συμφέροντα όλων των χωρών, αφετέρου δε θα είναι σύμφωνη με τις
θεμελιώδεις αρχές και νομικά κείμενα περί προάσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων είχε ως απόρροια το μεταναστευτικό να αναδειχθεί στην ευρωπαϊκή
πολιτική ατζέντα σε φλέγον ζήτημα. Ένεκα δε των πολλαπλών διαστάσεων που έχει
λάβει αποτελεί βασικό πεδίο σημαντικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βαθμό τέτοιο που ορισμένες χώρες δείχνουν τάσεις
απόσχισης-αποσκίρτησης

από

το οικοδόμημα της

Ε.Ε.

και αποκλίνουσας

165

Για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την υιοθέτηση μίας κοινής
μεταναστευτικής πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε. βλ. Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί,
πολιτικές, προκλήσεις, προβληματισμοί, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2009, σελ. 219-221
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συμπεριφοράς

αναφορικά

με

την

υιοθέτηση

μιας

ενιαίας

ευρωπαϊκής

μεταναστευτικής πολιτικής.
Κατά γενική ομολογία η λήψη μέτρων για την αποκλιμάκωση της
μεταναστευτικής πίεσης, υπό το μανδύα της προάσπισης της εθνικής κυριαρχίας και
της επίκλησης του επιχειρήματος μείωσης της ομοιογένειας πληθυσμού και απώλειας
εθνικής ταυτότητας, είναι κυρίως απόρροια του γεγονότος ότι τα συγκεκριμένα κράτη
αυτά βρέθηκαν απροετοίμαστα για τη διαχείριση αυτού του φαινομένου. Τέτοιες
πολιτικές αποφάσεις αντανακλούν διεθνώς και σηματοδοτούν ότι ορισμένα
ευρωπαϊκά κράτη δεν είχαν προνοήσει να αναπτύξουν έγκαιρα μηχανισμούς για την
ομαλότερη προσαρμογή των πολιτών, των κρατικών αλλά και υπερκρατικών θεσμών
στις δομικές αλλαγές που το συγκεκριμένου φαινομένου επέβαλλε. Ως εκ τούτο, η
απόφαση για μονομερή και μονοδιάστατη διαχείριση του φαινομένου εκ μέρους
μερικών ευρωπαϊκών κρατών δεν συνάδει με την ιδιοσυγκρασία του ευρωπαϊκού
ενοποιητικού εγχειρήματος και το ρόλο της Ευρώπης, ¨ως την ήπειρο των
ανθρωπιστικών αξιών της Μάγκνα Κάρτα, της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων, της
ελευθερίας, της αλληλεγγύης και πάνω από όλα της ποικιλομορφίας¨166.
Η παράνομη εμπορία και διακίνηση ατόμων είναι σύνθετο πρόβλημα που δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα από τα κράτη, αλλά με ολοκληρωμένη
προσέγγιση, συνεργασία και αντίδραση των αρμοδίων αρχών των περισσοτέρων
κρατών. Κατά συνέπεια, αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για την διαιώνιση της
ειρήνης στην Ε.Ε. η οικοδόμηση δεσμών περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κ-μ
διότι η Ε.Ε. θεωρείται μία κοινότητα ασφαλείας οριζόμενη ως μία ομάδα κρατών τα
μέλη της οποίας δεν αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο με φόβο ούτε ετοιμάζονται για μία
μεταξύ τους σύγκρουση167.
Η Ε.Ε. και τα κ-μ της Ε.Ε. ένεκα των ραγδαίων εξελίξεων και των έντονων
πολιτικών συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή, καλούνται να ενώσουν τις δυνάμεις
και να πορευθούν με κοινή στρατηγική για την προστασία του ευρωπαϊκού
οικοδομήματος.
Η αυξανόμενη μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών από την Ασία και η
μετέπειτα εγκατάσταση τους στις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου – Ελλάδα σε
μεγαλύτερη ένταση, Ιταλία και Ισπανία σε μικρότερη ένταση - συνιστούν ασύμμετρη
απειλή της οποίας οι συνέπειες είναι ορατές βραχυπρόθεσμα αλλά δυστυχώς θα είναι
166
167

Βλ. Βοσκόπουλος Γ., Ευρωπαϊκή Ένωση, ο.π. σελ.274
Ο.π. 268
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επώδυνες,

λόγω

διαφορετικών

ιστορικών

καταβολών

και

θρησκευτικών

πεποιθήσεων, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Η διακρατική φύση της εμπορίας και μετακίνησης ανθρώπων ανάγει τη
μεταναστευτική πολιτική σε ένα από τα κατεξοχήν παραδείγματα πολιτικής όπου ο
συντονισμός κρατικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς διακυβέρνησης γίνεται ολοένα και
πιο επιτακτικός168.
Η κλιμάκωση των προσφυγικών πιέσεων προκάλεσαν παλινδρομήσεις σε
επίπεδο διακηρύξεων και στόχων169. Τα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. τηρούν
επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και
προσφύγων στο εσωτερικό τους. Περιστατικά και συμπεριφορές ξενοφοβίας και
ρατσιστικών επιθέσεων έχουν ήδη κάνει την εμφάνιση τους, τα οποία ως ένα βαθμό
γίνονται κατανοητά διότι συνιστούν αυθόρμητη και ενστικτώδη αντίδραση στο «νέο»
και στο «ξενόφερτο». Αυτό είναι απότοκος του γεγονότος170 ότι σήμερα πολλοί
ευρωπαίοι ηγέτες, αγνοούν τις συνθήκες που κατέστησαν την Ένωση έναν
μικρόκοσμο μίας διεθνούς κοινωνίας αλληλεγγύης που στήριξε τον μη προνομιούχο
και δημιούργησε θεσμικές συνθήκες δια-κρατικής αλληλεγγύης.
Η μεταναστευτική κρίση της Ευρώπης έχει προκαλέσει οξείες αντιδράσεις και
σημαντικές δυσχέρειες στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, καθώς και έντονη συζήτηση για
την ενδεδειγμένη πολιτική αντιμετώπισης της171.
Ενώπιων αυτών των εξελίξεων η Ε.Ε. και τα θεσμικά της όργανα πρέπει να
αποτελέσουν τον πολύτιμο οδηγό στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Η
εφαρμογή και υλοποίηση κοινής μεταναστευτικής πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε. θα
αποτελέσει τον καταλύτη για την ενδυνάμωση της διακρατικής συνεργασίας και την
αποφυγή αυθαίρετων, εγωιστικών και σπασμωδικών κρατικών πρωτοβουλιών.
Επιπλέον η θέσπιση νομοθετικών εργαλείων και η οικονομική και επιχειρησιακή
υποστήριξη των κ-μ θα λειτουργήσουν ευεργετικά για την προώθηση της ευρωπαϊκής
μεταναστευτικής πολιτικής.
168

Άρθρο της Λαζάρου Ε., Η Μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε. και η Ελλάδα, στο Βαληνάκης Γ.,
Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική 1990-2010, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, Δεκέμβριος
2010, σελ.341
169
Βοσκόπουλος Γ., Οι πολιτικές της προσφυγικής κρίσης, Η ΕΕ, η Ελλάδα και ο τουρκικός παράγων,
ο.π.
170
Βοσκόπουλος Γ., Ενωμένη Ευρώπη: Επιτεύγματα, προβληματισμός και αβεβαιότητα,
http://www.presspublica.gr/enomeni-evropi-epiteygmata-provlimatismosavevaiotita/,
[τελευταία
πρόσβαση 09-08-2016]
171
Κωτούλας Ι., Ο πόλεμος κατά της Δύσης, Μεταναστευτική κρίση και ευρωπαϊκή ασφάλεια,
Foreign Affairs Hellenic Edition, ο.π
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Η μεγαλύτερη, όμως, πρόκληση του εν λόγω εγχειρήματος είναι οι συζητήσεις
και οι αποφάσεις της Ε.Ε. να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των κ-μ και των πολιτών
της172. Συνακόλουθα, οι αποφάσεις αυτές να μετουσιώνονται σε πράξεις173. Η Ε.Ε.,
ένεκα της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκά κράτη
και της μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης έχει απολέσει τη διεθνή αναγνώρισή
της ως μεγάλη δύναμη και ενεργού διεθνή δρώντα. Μέσω της

υιοθέτησης

ρεαλιστικών και μείγματος ήπιων και σκληρών πολιτικών, θα καταφέρει να
αναγνωριστεί εκ νέου ως ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος στο διεθνές και
περιφερειακό σύστημα.
Συμπερασματικά, η Ε.Ε. χρειάζεται σαφέστατα μια ολοκληρωμένη πολιτική174
(comprehensive approach) αναφορικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών
που θα επιφέρει ταυτόχρονα ελάττωση των θυμάτων εμπορίας, την προάσπιση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και δημιουργίας αναπτυξιακών προγραμμάτων στις χώρες
προέλευσης και διέλευσης μεταναστών (countries of origin and transit). Αυτό απαιτεί
πρωτίστως175 καταπολέμησης της ανέχειας, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης,
αύξηση θέσεων εργασίας, συρρίκνωση των ένοπλων συρράξεων και εγκαθίδρυση
δημοκρατικών πολιτευμάτων τα οποία θα εγγυώνται το σεβασμό στα θεμελίωση
ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ελευθερίες των μειονοτήτων αλλά
και στις ευαίσθητες κατηγορίες πολιτών όπως γυναίκες και παιδιά. Ωστόσο, η Ε.Ε.
διέρχεται μια παρατεταμένη κρίση αξιοπιστίας176, νομιμοποίησης και αποδοχής η
οποία τουλάχιστον σημειολογικά έχει ως αφετηρία τα δημοψηφίσματα σε Γαλλία και
Ολλανδία το 2005 όταν και απορρίφτηκε η Συνταγματική Συνθήκη θέτοντας την ΕΕ
σε μία περίοδο περισυλλογής.

172

Βλ. Λαζάρου Ε., ο.π. σελ.359
Βλ. Λαζάρου Ε.ο.π. σελ.359
174
Philip Martin, Susan Martin, Patrick Weil, Managing Migration – The Promise of Cooperation,
Lexington Books σελ. 227
175
Ο.π. σελ. 227
176
Βοσκόπουλος Γ.,Η Ευρώπη της κρίσης: κοινωνικό κράτος και μεσαία τάξη,
http://www.thinkfree.gr/europe-koinoniko-kratos-mesaia-taxi-viskopoulos-pamak/,
[τελευταία
πρόσβαση. 19 Αυγούστου 2016]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Η Διαδικασία Ασύλου και ο Συσχετισμός με την
Εμπορία Ανθρώπων
Η διαδικασία χορήγησης άσυλου177 αποτελεί κίνηση ανθρωπιάς και σεβασμού
προς το συνάνθρωπο καθότι η χώρα υποδοχής και εξέτασης αιτήματος ασύλου
ορθώνει ουσιωδώς ένα «πέπλο» προστασίας προς μία ανθρώπινη οντότητα που
κινδυνεύει στη χώρα προέλευσης για πολιτικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς λόγους.
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 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."
Παρέχεται στο έδαφος του κράτους στο οποίο βρίσκεται το άτομο και ως εκ
τούτο ονομάζεται "εδαφικό άσυλο". Δέον να τονισθεί ότι το δικαίωμα του κράτους να
παράσχει άσυλο είναι μια φυσική συνέπεια της κυριαρχίας του και δεν υπάρχει
ατομικό δικαίωμα παροχής ασύλου, αλλά μόνο δικαίωμα ενός κράτους να παράσχει
άσυλο.
Η Ε.Ε. έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος
Ασύλου178, που θα βασίζεται στην πλήρη και απόλυτη εφαρμογή της Σύμβασης της
Γενεύης του 1951, θεματοφύλακας της οποίας είναι η Ύπατη Αρμοστεία. Οι
Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί Δουβλίνο ΙΙ179, ΙΙΙ θεσπίστηκαν από τους θεσμοθετημένους
φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απώτερο στόχο τον καθορισμό της χώρας, η οποία
θα είναι υπεύθυνη για να εξετάσει το αίτημα ασύλου και να αποφανθεί θετικά η
αρνητικά στον αιτούντα πρόσφυγα. Ο κανονισμός του Δουβλίνου ΙΙ180 (Ε.Κ 343/2003)
αντικατέστησε τη σύμβαση του Δουβλίνου του 1990 (θεωρούμενη ως Δουβλίνο Ι), η
177

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία το 2015 ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου έφθασε τον
αριθμό ρεκόρ του 1,3 εκατομμυρίου που υποβλήθηκαν στην Ε.Ε. Νορβηγία και Ελβετία. Ο
αριθμός αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον τελευταίο ρεκόρ αιτήσεων ασύλου –περίπου 700000 που καταγράφηκε το 1992 μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο
http://www.pewglobal.org/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in2015/, [τελευταία πρόσβαση 13 Σεπτεμβρίου 2016]
178
Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο https://www.unhcr.gr/prostasia/toasylo-stin-eyropi.html, [τελευταία πρόσβαση 19 Αυγούστου 2016]
179
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για τα κριτήρια και
τους μηχανισμούς προσδιορισμού του κράτους μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης ασύλου που έχει υποβληθεί σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας.
180
Όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της
Ελβετίας και του Λιχτενστάιν εφαρμόζουν τον συγκεκριμένο Κανονισμό.
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οποία καθόριζε τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του αρμόδιου κράτους όσον αφορά
την εξέταση αίτησης ασύλου Μετέπειτα ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ181 που ετέθη σε
ισχύ από 1/1/2014 αντικατέστησε τον κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙ, διατηρώντας και
επεκτείνοντας το πνεύμα των προηγουμένων. Ουσιαστικά με τα ως άνω ευρωπαϊκά
νομικά κείμενα καθορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί εάν μετανάστες
μεταβούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συλληφθούν από τις εκεί
διωκτικές αρχές ως παράνομοι. Εν προκειμένω, οι μετανάστες πρέπει να επιστρέψουν
πίσω στην ευρωπαϊκή χώρα πρώτης εισόδου, δηλαδή την Ελλάδα, η οποία
υποχρεούται, καθόσον έχει δεσμευθεί και υπογράψει τον Κανονισμό, να τους δεχτεί
πίσω και να εξετάσει το αίτημα ασύλου που δικαιούται να ζητήσει ο μετανάστης,
παρέχοντας ταυτόχρονα νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην ελληνική επικράτεια έως
την οριστική εξέταση του αιτήματος,
Και οι τρεις προαναφερόμενοι και διαδοχικοί Κανονισμοί θέτουν 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.
Δέον να επισημανθεί ότι τόσο οι πρόσφυγες όσο και οι μετανάστες κατά την
είσοδο τους στην Ελλάδα, δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα και κατά συνέπεια
καθίσταται δυσχερές η εξακρίβωση της ιδιότητας τους, της εθνικότητας και των εν
γένει προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης. Αμφότεροι ακολουθούν συνήθως τις
ίδιες διαδρομές εισόδου στην Ε.Ε.
Οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο δικαιούνται, με βάση την ελληνική
νομολογία και τα διεθνή κείμενα και συμβάσεις, την προστασία στη χώρα υποδοχής.
Αποτελεί καθήκον της συντεταγμένης ελληνικής πολιτείας να εξετάζει τα αιτήματα
ασύλου με τη δέουσα επιμέλεια και στον απολύτως αναγκαίο χρόνο, έτσι ώστε να
παράσχει προσφυγική προστασία σε όσους πραγματικά δικαιούνται. Σε όλη την
περίοδο από την υποβολή του αιτήματος τους μέχρι την οριστική εξέταση του
181

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου / 26-062013 «για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που
είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από
υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα»
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ασύλου και την έκδοση απόφασης από τη Διοίκηση, θεωρούνται νόμιμα διαμένοντες
στη Χώρα, τους χορηγείται ειδικό νομιμοποιητικό έγγραφο, αποδεικτικό ότι τελούν
πλέον υπό προστασία και δέον να τονισθεί ότι απαγορεύεται να απελαθούν. Σε θετική
έκβαση της υπόθεσης, δηλαδή στην ικανοποίηση του αιτήματος, ο αλλοδαπός
αποκτά νόμιμα την ιδιότητα του πρόσφυγα του χορηγούνται τα απαραίτητα
ταξιδιωτικά έγγραφα και εν συνεχεία του επιτρέπεται η έξοδος από τη χώρα, καθόσον
τελικός τους προορισμός αποτελούν οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Είναι, λοιπόν,
απαραίτητο να υπάρχει μια δίκαιη, αντικειμενική και απρόσκοπτη διαδικασία ασύλου
ώστε να ελεγχθούν με ακρίβεια τα αιτήματα και να εξακριβωθεί λεπτομερώς ποιος
συγκεντρώνει τα κριτήρια του πρόσφυγα και δικαιούται διεθνή προστασία.
Συγχρόνως λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές κρίνεται
αναγκαία η υιοθέτηση ενός κοινού συστήματος ασύλου με σαφείς οδηγίες,
συντονισμένα μέτρα και κανόνες προς τα ευρωπαϊκά κράτη ως προς τις διαδικασίες
παραλαβής και εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτό θεσπίστηκε αρχικά από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή182, η οποία πρότεινε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση
όλων των αιτημάτων ασύλου.

7.1 Το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο
Η Ε.Ε. διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε θέματα ασύλου και μετεγκατάστασης
εντός και εκτός της Ε.Ε., ενώ η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική επηρεάζει σε
μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη μηχανισμών προστασίας προσφύγων σε άλλες χώρες.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης και περαιτέρω εξέλιξης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής
πολιτικής υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2008 το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση
και το Άσυλο183 στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της δεσμεύτηκαν
να εφαρμόσουν μία αποτελεσματική πολιτική με άξονα τις αρχές του σεβασμού των
ατομικών δικαιωμάτων, αλλά και της προστασίας της κοινωνικής συνοχής. Οι
πολιτικές της ξενοφοβίας, των μονομερών ενεργειών της ανύψωσης φρακτών κατά

182

Για τις διαδικασίες που πρότεινε η Επιτροπή να υιοθετηθούν αλλά και τις επιλογές για τη
διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου βλ. Πράσινη Βίβλο, της 6ης Ιουνίου 2007, σχετικά
με το μέλλον του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου [COM(2007) 301 τελικό - Δεν έχει
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
183
Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με το υπ΄αριθ. 13440/2008 από 24 Σεπτεμβρίου 2008
εγγράφου
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μήκος χερσαίων συνόρων και οι πολιτικές των άτυπων επαναπροωθήσεων στη
θάλασσα, αντιβαίνουν στις κοινές ευρωπαϊκές αρχές, υπονομεύουν το μέλλον της
Ευρώπης και επιδεινώνουν την κρίση. Το πλαίσιο ασυμμετρίας μεταναστευτικών
πολιτικών που χαρακτηρίζει τα κ-μ πρέπει να εξαλειφτεί και ταυτόχρονα να
καταργηθούν όλα τα ιδεολογικά, θεσμικά και δομικά εμπόδια που κωλυσιεργούν την
υιοθέτηση κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Πίνακας στον οποίο εμφαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι αποδοκιμάζουν τον τρόπο που η ΕΕ
έχει χειριστεί το θέμα των προσφύγων

Πηγή : Pew Research Center
Στο θέμα της προσφυγικής κρίσης η Ε.Ε. πράττει αυτό το οποίο επιβάλλει η
αντίληψη για την αλληλεγγύη και την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων184. Αποτελεί θέσφατο ότι η Ευρώπη αποτελεί μία εύρωστη γεωγραφική
περιοχή, με απουσία εχθροπραξιών και εμπόλεμων ζωνών στο εσωτερικό της.
Συνεπώς διαθέτει το πνευματικό υπόβαθρο, την οικονομική εμβέλεια και το
184

Για την υλοποίηση αυτού η Ε.Ε. προχώρησε στην ίδρυση της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης
για το Άσυλο, για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα και τη
στήριξή τους κατά την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Βλ. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 132 της 29.5.2010
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πολιτισμικό χαρακτήρα να δεχτεί δυστυχισμένους ανθρώπους που δραπετεύουν από
τον πόλεμο, την ανέχεια, την πείνα, αναζητούν ανθρωπιστική βοήθεια στην Ε.Ε., την
οποία αποκαλούν ως «γη της επαγγελίας».
Άλλωστε η Ελλάδα, έχει καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες στον τομέα αυτό,
παρόλο που είναι εκτεθειμένη πολύ περισσότερο από τις άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Μεταναστευτική κρίση. Ως εκ τούτο, τα ευρωπαϊκά κράτη
μέλη πρέπει να εγκαταλείψουν τα φοβικά σύνδρομα και τις κοινωνικές αγκυλώσεις
από τα οποία διακατέχονται. και να διαχειριστούν τα θύματα της μετακίνησης με
όρους ανθρωπισμού, δημοκρατίας και πολιτισμού.
Η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, όσο και ο ορατός κίνδυνος
γιγάντωσης της παράνομης μετανάστευσης από τις χειμαζόμενες χώρες της Αφρικής,
θέτει ως επιτακτική ανάγκη την υιοθέτηση κοινών μέτρων σε επίπεδο Ε.Ε.. Κοινή
συνισταμένη όλων των προσπαθειών πρέπει να είναι η ανάδειξη της σημασίας του
Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο και η αέναη
προσήλωση όλων των θεσμικών παραγόντων στην πιστή εφαρμογή του. Αποτελεί
αντίδοτο στην μεταναστευτική πλημμυρίδα και μέσω της ορθής υλοποίησης του θα
θωρακίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από ακραίες καταστάσεις που δεν ταιριάζουν στις
ιδρυτικές αρχές και αξίες της.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναλαμβάνει πέντε θεμελιώδεις δεσμεύσεις185 οι
οποίες θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να μετατρέπονται σε συγκεκριμένες
πράξεις
 Οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες,
τις ανάγκες και τις δυνατότητες υποδοχής κάθε κράτους μέλους και ενθάρρυνση της
ένταξης,
 Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, εξασφαλίζοντας την επιστροφή
των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε χώρα διέλευσης
 Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων
 Συγκρότηση της Ευρώπης ως χώρου ασύλου,
 Δημιουργία ολοκληρωμένης εταιρικής σχέσης με τις χώρες καταγωγής και
διέλευσης ευνοώντας τη συνέργεια μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης.
Εν κατακλείδι, μετά την οικονομική κρίση και τις πιθανότητες εξόδου χωρών
από την Ε.Ε., το προσφυγικό ζήτημα αποτελεί την επόμενη μεγάλη πρόκληση, την
185

Βλ υπ΄αριθ. 13440/2008 από 24 Σεπτεμβρίου 2008 έγγραφο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σελ.4-5
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οποία η Ε.Ε. καλείται να διαχειριστεί και να συγκλίνει με όλες τις δυνάμεις προς την
αντιμετώπιση του. Λαμβάνοντας συγχρόνως υπ όψιν τις πολιτικές ανακατατάξεις
στην Ένωση, ιδίως με τη συνεχή άνοδο ακροδεξιών πολιτικών κομμάτων και
κινημάτων πανευρωπαϊκά, η τρέχουσα πολιτική ηγεσία της ΕΕ καλείται να δράσει
αποφασιστικά προκειμένου να κληροδοτήσει μια ισχυρή παρακαταθήκη στον τομέα
του ασύλου186.

7.2 Το σύστημα EURODAC για την εξέταση αιτημάτων Ασύλου

Η διαχείριση της μετανάστευσης ως φαινομένου με υπερεθνικές και σύνθετες
διαστάσεις απαιτεί διακυβερνητική συνεργασία και κοινή αντιμετώπιση απειλών.
Μέσω του Συμφώνου τα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα
ολοκληρωμένο σύστημα που αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των διαδικασιών και την
εναρμόνιση των πρακτικών εξέτασης των αιτημάτων ασύλου.
Με το Πρόγραμμα της Χάγης, πέραν της δημιουργίας του Οργανισμού Frontex,
στις άμεσες ενέργειες της Ένωσης ήταν η διαμόρφωση αποτελεσματικής πολιτικής
αναφορικά με τις θεωρήσεις εισόδου,. μέσω της ανάπτυξης συστήματος πληροφοριών
για τις θεωρήσεις εισόδου και, μελλοντικά, μέσω της ιδρύσεως μιας κοινής
ευρωπαϊκής προξενικής υπηρεσίας. Ωστόσο, στις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες
είναι η εισαγωγή βιομετρικών δεικτών στις ταυτότητες και τα διαβατήρια, που θα
αυξήσουν την ασφάλεια των εγγράφων αυτών και θα μειώνουν ταυτόχρονα τον
κίνδυνο της παραποίησης ή πλαστογραφίας αυτών. Απώτερος σκοπός της εισαγωγής
βιομετρικών στοιχείων συνιστά η άμεση ταυτοποίηση του κατόχου του εγγράφου
καθόσον το δακτυλικό αποτύπωμα συνιστά μοναδικό και προσωποπαγές στοιχείο.
Επιπλέον, ανάμεσα στις καινοτόμες προτάσεις που αναλύθηκαν και τονίζεται
στα συμπεράσματα της Προεδρίας της Ε.Ε. του Τάμπερε είναι το σύστημα
προσδιορισμού της ταυτότητας των αιτούντων άσυλο (Eurodac). Το σύστημα
EURODAC187 αποτελεί ένα πρωτοποριακό και εύχρηστο εργαλείο για τις χώρες της
186

Βλ. Τραμουντάνης Α., Οι νέες προσφυγικές ροές ως παράγοντος μετεξέλιξης του κοινού
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, Περιοδικό Politico, Νοέμβριος 2015, Τεύχος 5ο
187
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 26ης
Ιουνίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων
για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων
και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει τη δυνατότητα της ταυτοποίησης των αιτούντων
άσυλο, καθώς και των ατόμων που έχουν συλληφθεί για παράνομη διέλευση των
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.
Πρόκειται για ένα καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα σύγκρισης των
δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο και των παράνομων μεταναστών
ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου. Είναι κομβικής
σημασίας σύστημα, καθότι παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού του κράτους που
είναι αρμόδιο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου. Μέσω της σύγκρισης των
δακτυλικών αποτυπωμάτων, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να προσδιορίσουν κατά πόσον
ο αιτών άσυλο ή ο αλλοδαπός υπήκοος που βρίσκεται παράνομα σε μία χώρα της ΕΕ
έχει ήδη υποβάλει αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ, ή εάν ο αιτών άσυλο έχει εισέλθει
παράνομα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη βάση της Eurodac, οι Αρχές, καταχωρούν τα στοιχεία συλληφθέντων για
παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων χωρών της Ε.Ε. Επιπρόσθετα, τους
παρέχεται η δυνατότητα με αναζήτηση στο σύστημα, σύγκρισης των δακτυλικών
αποτυπωμάτων μεταξύ των καταχωρήσεων και εξαγωγής συναφών συμπερασμάτων.
Οι δυνατότητες188 που παρέχει το σύστημα στις αστυνομικές αρχές των κρατών
μελών είναι οι κάτωθι
 Η καταχώριση βιομετρικών χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένης
και της φωτογραφία του αιτούντος άσυλο,
 Η καταχώριση των ατομικών στοιχείων του αιτούντος άσυλο (όνομα,
επώνυμο, εθνικότητα, υπηκοότητα)
 Η καταχώριση ουσιωδών πληροφοριών ως προς το καθεστώς εισόδου
του αιτούντος ασύλου αλλοδαπού. Δηλαδή οι διωκτικές αρχές πρέπει αρχικώς να
εξακριβώσουν και εν συνεχεία να καταχωρίσουν την πρώτη είσοδο σε χώρα της
Ε.Ε.
 Την καταχώριση αν είναι νόμιμη, ή παράνομη

απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
188
Βλ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Νοέμβριος 2015, μία επισκόπηση των χαρακτηριστικών και
δυνατοτήτων
του
συστήματος
για
την
ασφάλεια
του
ευρωπαϊκού
χώρου
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571346/EPRS_ATA(2015)571346_EN.pd
f, [τελευταία πρόσβαση 18 Ιουνίου 2016]
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 Καταχώριση πληροφοριών σχετικά με την ημερομηνίας πρώτης εισόδου
και σε ποια χώρας
 Η καταχώρηση πληροφοριών αναφορικά με αν έχει υποβάλει αίτημα
ασύλου και σε ποια χώρα της Ε.Ε.
Η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 603/2013 για τη λειτουργία του εν
λόγω συστήματος αλλά και ο εφοδιασμός των κρατών – μελών με το νέο εξοπλιστικό
σύστημα, σηματοδοτούν την πρόθεση της Ε.Ε. για την οριστική αντιμετώπιση των
μεταναστευτικών ροών. Η καταχώριση των δεδομένων που απαιτούνται θα αναδείξει
τις διαδρομές που ακολουθούν τα κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων αλλά και τις
διόδους που ψάχνουν στα ευρωπαϊκά σύνορα. Αποτελεί αποφασιστικής σημασίας
βήμα για τη διαχείριση του φαινόμενου, την άντληση επιχειρησιακών πληροφοριών
και την εξάρθρωση των κυκλωμάτων. Το σύστημα EURODAC παρέχει πληθώρα
αξιοποιήσιμων πληροφοριών και τα κ-μ ευελπιστούν σε εκτόνωση του φαινομένου.

7.3 Η χρηματοδότη της Ε.Ε. ως προς τη μετακίνηση ατόμων
Η Ε.Ε., υπό το εύρος των μεταναστευτικών κυμάτων, αποφάσισε τη δημιουργία
Ευρωπαϊκών Ταμείων που θα παρέχουν στα κ-μ κονδύλια για να αξιοποιηθούν ως
προς τη διαχείριση του φαινομένου. Όλα τα Ταμεία θεσπίστηκαν μέσω του
προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»189. Η
οικονομική ενίσχυση στα κράτη μέλη σε σχέση με τις προσπάθειες που καταβάλλουν
για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών πραγματοποιείται από τα Ευρωπαϊκά
Ταμεία Αλληλεγγύης, τα οποία αποτελούνται από τέσσερα Ταμεία: το Ταμείο
Εξωτερικών Συνόρων190, το Ταμείο Επιστροφής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων

189

«Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με τη
θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την αλληλεγγύη και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών
κατά την περίοδο 2007-2013», COM (2005) 123, 6-4-2005
190
Η ίδρυση του Ταμείου περιέχεται στο «Πρόγραμμα της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον
Νοέμβριο του 2004. Αποκλειστικός διαχειριστής του συγκεκριμένου Ταμείου ορίστηκε ο οργανισμός
FRONTEX. Για τους στόχους του προγράμματος βλέπε COM(2005) 184 – Επίσημη Εφημερίδα C 236,
24.9.2005.Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 10ης Μαΐου
2005 -Το πρόγραμμα της Χάγης: δέκα προτεραιότητες για την προσεχή πενταετία. Μια εταιρική σχέση
για την ευρωπαϊκή ανανέωση στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης».
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και το Ταμείο Ένταξης. Επιπλέον συστάθηκε το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης191, το οποίο έχει 4 βασικούς στόχους:


την ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού

Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης·


στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις

οικονομικές και κοινωνικές τους ανάγκες όπως οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, και
προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών·


την ανάπτυξη στα κράτη μέλη στρατηγικών επιστροφής, με έμφαση στον

διατηρήσιμο χαρακτήρα της επιστροφής και την αποτελεσματική επανεισδοχή στις
χώρες καταγωγής·


τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη και κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών,

ιδίως προς τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από εισροές μεταναστών και
αιτούντων άσυλο.

7.4 Η αλληλεπίδραση της Συνθήκης ΣΕΓΚΕΝ και της εμπορίας
ανθρώπων

Η εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων η οποία προβλέπεται
από το άρθρο 14 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός χώρου εντός του οποίου όλοι οι
Ευρωπαίοι πολίτες ανεξαρτήτου φύλου, καταγωγής, εθνικότητας θα μπορούν να
κινούνται ελεύθερα, δίχως να υπόκεινται σε περιορισμούς192.
Η σημασία της συνθήκης του Σένγκεν193 στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης
είναι καθοριστική καθώς αφορά τη σταδιακή κατάργηση όλων των ελέγχων στα
εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στα σύνορα των κρατών μελών.
191

Ευρωπαϊκός Κανονισμός αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την
τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της
απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150 της
20.5.2014
192
Προς ευόδωση αυτού του σκοπού θεσπίστηκε μετέπειτα η Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που οριοθετεί ειδικά το δικαίωμα των Ευρωπαίων Πολιτών και των
μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών
- μελών
193
Για τις Συμφωνίες Σένγκεν βλ. Τσούντας Κων., Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
Από τις οικονομικές Κοινότητες στην πολιτική ένωση, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ155-158
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Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ελεύθερη κυκλοφορία194 των ανθρώπων, των
κεφαλαίων, των αγαθών και υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
χωρίς ωστόσο αυτό να σηματοδοτεί την καταπάτηση των εσωτερικών συνόρων, τα
οποία φυσικά διατηρούνται ως έχουν. Για την επίτευξη της οριστικής κατάργησης των
κρατικών εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση προσώπων απαιτείται οι διενεργούμενοι
έλεγχοι σε όλα τα συνοριακά σημεία διέλευσης (border crossing points) των
εξωτερικών συνόρων (external borders) να διεξάγονται ισότιμα αποτελεσματικά και
να κατασκευάζουν αναχώματα στην είσοδο παράτυπων μεταναστών195.
Κομβικό στοιχείο της συνθήκης είναι η οριστική κατάργηση των συνοριακών
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα των κρατών μελών και η διενέργειά τους στα
εξωτερικά, Επιπρόσθετα στο Κεκτημένο Σένγκεν περιλαμβάνονται μια σειρά από
ρυθμίσεις196 που αφορούν
 στον κοινό καθορισμό κριτηρίων για το καθεστώς διέλευσης των εξωτερικών
συνόρων,
 τη θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων και λεπτομερειών ελέγχου των προσώπων
στα σύνορα αυτά
 την

ενίσχυση

της

καταπολέμησης

της

εγκληματικότητας

μέσω

της

εποικοδομητικής και συστηματικής αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας
 τις διαδικασίες άρνησης εισόδου αλλοδαπών – υπηκόων τρίτων χωρών στο
έδαφος Σένγκεν και τη διαδικασία απέλασης αλλοδαπών
 η συνεργασία των κρατών μελών μέσω της αέναης ανταλλαγής πληροφοριών
και τεχνογνωσίας σε ζητήματα παράνομης διακίνησης ατόμων, ιδιαίτερα ανθρώπων
που γίνονται αντικείμενο εμπορίας ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης
 στην οικοδόμηση δομών συνεργασίας προς επίτευξη αποτελεσματικότερης
διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων μέσω της κατηγοριοποίησης των ταξιδιωτών στα
νομοθετημένα σημεία των κρατών – μελών

μεταξύ αυτών που κυκλοφορούν στο

εσωτερικό του χώρου Σένγκεν (Intra Schengen) και εκείνων που έρχονται από το
εξωτερικό της ζώνης (Extra Schengen)

194

Anderson M., Monica den Boer, Cullen P., Gilmore W., Raab C., Walker N., Policing the European
Union, Clarendon Press, Oxford, 1995, σελ 121 όπου αναφέρει ότι αντικειμενικός σκοπός της
Συνθήκης Σένγκεν αποτελεί «Freedom of movement of persons, goods, services and capital»
195
ο.π. σελ.121-122
196
Jean - Louis Quermone, Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Από τις οικονομικές
Κοινότητες στην Πολιτική Ένωση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2005, Μετάφραση Τσούντας Μ., σελ.
155-158
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 τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (Schengen Information
System) για την άμεση μετάδοση δεδομένων, ανταλλαγή πληροφοριών, καταχωρήσεις
ανεπιθύμητων και διωκόμενων ατόμων,
Η υπογραφή της Συνθήκης του Schengen197198 (1985), σε συνδυασμό με την
Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986), η οποία προέβλεπε τη δημιουργία ενός χώρου με
ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών, εμπορευμάτων και κεφαλαίων,
αποτέλεσαν αφετηρία για τη δημιουργία μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, η
οποία θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη εάν διανθιστεί με κοινοτικά χαρακτηριστικά,
δηλαδή να καθορίζεται και διαμορφώνεται στο πλαίσιο λειτουργίας και
εξυπηρέτησης του συμφέροντος της Ένωσης. Αποτέλεσε καθοριστικής σημασίας
παράγοντα για τη βαθμιαία προώθηση και ολοκλήρωση του ενοποιητικού
εγχειρήματος.

7.5 Το νομοθετικό υπόβαθρο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν
και η συμβολή του στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων
Σε επιχειρησιακό επίπεδο η ανάπτυξη και επί 24ωρου λειτουργία ενός
συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών συνιστά αδήριτη ανάγκη και συνάμα
επιτακτικό εργαλείο για την ορθολογική καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών
εγκληματικότητας. Επιπλέον το αστυνομικό προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με
τη δίωξη της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να έχει on-line πρόσβαση στις βάσεις
δεδομένων (data base) άλλων χωρών για την άντληση ουσιωδών πληροφοριών και
την προσκόμιση περισσότερων αποδεικτικών στοιχείων ενώπιων των δικαστικών
αρχών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί διασυνοριακής
φύσεως εγκληματική πράξη, είναι εύλογα κατανοητό ότι οι υπηρεσιακές ενέργειες
που καταβάλλονται από τις διωκτικές αρχές ενός κ-μ δεν επαρκούν για τον εντοπισμό
197

Κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ότι ο χώρος Σένγκεν δεν συμπίπτει με το χώρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
και ως εκ τούτο δεν εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο. Ομοιότητες εμφανίζει και η περίπτωση της
Ισλανδίας και της Νορβηγίας, οι οποίες δεν έχουν προσχωρήσει στη Συνθήκη αλλά αντ΄ αυτού έχουν
υπογράψει συμφωνία με την Ε.Ε σχετικά για το ειδικότερο καθεστώς που απολαμβάνουν.
198
Βλ την υπ΄ αριθ 1999/439/ΕΚ Απόφαση του Συμβούλιου της 17ης Μαΐου 1999 σχετικά με σύναψη
της συμφωνίας με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των
δύο αυτών κρατών με τη θέση σε εφαρμογή, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν
- Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ. L 176 της 10/07/1999 σ.35
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και την αποτελεσματική – ολιστική δίωξη των δραστών. Κατόπιν τούτο, απαιτείται η
άμεση και μαζική ανταλλαγή πληροφορικού υλικού σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο που θα πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και
αμοιβαίας συνεισφοράς199, ενώ θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη
δίωξη του φαινομένου.
Εν προκειμένω, ένα σημαντικό επιχειρησιακό εργαλείο στον ευρύ τομέα
συλλογής, ανταλλαγής και διαχείρισης πληροφοριών συνιστά το Σύστημα
Πληροφοριών Σένγκεν (Schengen Information System), το οποίο νομικά προβλέπεται
από τη διάταξη του άρθρου 92 της Σύμβασης Εφαρμογής Συνθήκης Σένγκεν. Στην
πρότερη του μορφή (S.I.S. I) συνέβαλε ως ένα ευέλικτο και αποφασιστικής σημασίας
μέσο για την παροχή πληροφοριών200 στις διωκτικές αρχές, ενώ με την αναβάθμιση
του (S.I.S. II) αποτελεί ένα σύγχρονο, ανώτερου τεχνολογικά επιπέδου, με
περισσότερες λειτουργίες – εφαρμογές εργαλείου στη μάχη για την καταπολέμηση
της

διεθνούς

εγκληματικότητας.

Ουσιαστικά

πρόκειται

για

ένα

σύστημα

πληροφοριών που παρέχει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές κάθε συμβαλλόμενου
μέρους πρόσβασης σε στοιχεία για συγκεκριμένα πρόσωπα ή αντικείμενα που
αναζητούνται. Σε κάθε κράτος – μέλος λειτουργεί επι 24ωρου βάσης το Εθνικό
Γραφείο (National –N. S.I.S.), το οποίο είναι συνδεδεμένο με το κεντρικό γραφείο
(Central – C. S.I.S.)

199

Στην πράξη η διακρατική συνεργασία σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών δεν είναι απρόσκοπτη,
καθόσον πολλές φορές προσκολλάται στις επιμέρους εθνικές νομοθεσίες, στην διαφορετική ποινική
αντιμετώπιση μιας εγκληματικής συμπεριφοράς, στις διαφορετικές κοινωνικοπολιτικές συνθήκες ενώ
υπάρχουν περιπτώσεις που κράτη – μέλη αδυνατούν να παράσχουν ουσιώδη πληροφοριακά στοιχεία,
αιτιολογώντας τη στάση τους αυτή, καθόσον αυτά εμπίπτουν στη σφαίρα της εθνικής κυριαρχίας.
Απόρροια αυτών των δυσλειτουργιών στην αναμενόμενη συνεργασία των κ- μ είναι η κωλυσιεργία, η
κατασπατάληση ανούσιο χρόνο για την αλληλογραφία και εν τέλει η αναποτελεσματική δίωξη του
εγκλήματος.
200
Ανασταλτικός παράγοντας περαιτέρω εξέλιξης, λειτουργίας και χρήσης του Συστήματος Σένγκεν
αποτελεί η διαρκώς διευρυνόμενη αντίληψη ελέγχου των προσωπικών δεδομένων, μερικά εκ των
οποίων χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα και προστατεύονται από την νομοθεσία. Ωστόσο πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι οι πληροφορίες που αποκομίζουν οι διωκτικές αρχές από το S.I.S. δεν
χρησιμοποιούνται για ιδιοτελής σκοπούς, που άπτονται των ιδιωτικών συμφερόντων αλλά
αποκλειστικά και μόνο για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, την ασφάλεια των Ευρωπαίων
Πολιτών και την δίωξη των διασυνοριακών εγκλημάτων, χαρακτηριζόμενες ως “only forlaw
enforcement use”.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Η Ευρώπη βρίσκεται στη δίνη μίας παγκόσμιας προσφυγικής κρίσης. Απέναντι
στην νέα μεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα η Ε.Ε. οφείλει να σταθεί με υπευθυνότητα
και να καλλιεργήσει τις ιδέες του ουμανισμού και του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.
Η Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης, αποτελεί το τελευταίο εξωτερικό σύνορο
προς την γειτονική Ασία και συνιστά πύλη εισόδου σε μια ευρύτερη ένωση κρατών
όπου διασφαλίζονται ως θεμελιώδεις αρχές, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα
δικαιώματα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Τα προαναφερόμενα σωρευτικώς
λαμβάνονται εκτενώς υπόψη πριν την υλοποίηση πολιτικών από τα θεσμικά όργανα
της Ε.Ε. και επιχειρησιακών δράσεων εκ μέρους των αρχών επιβολής του νόμου.
Με τον όρο ανθρώπινα δικαιώματα201, νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων, που
κάθε άνθρωπος έχει από τη στιγμή της γέννησής του, ανεξάρτητα από φυλή,
εθνικότητα, θρήσκευμα και καταγωγή, τα οποία του δίνουν τη δυνατότητα να
αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του, να εξελίσσει τις ανθρώπινες αρετές
του, να ικανοποιεί τις πνευματικές του ανάγκες και να αποφασίζει συνειδητά για την
περαιτέρω εξέλιξή του. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές που
θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς και θεμελιώνονται στην
αρχή του σεβασμού του ατόμου202. Το δόγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει
επηρεάσει καταφανώς το διεθνές δίκαιο, καθώς και τα εθνικά συντάγματα, τις
πολιτικές των κρατών και τη δράση μη-κυβερνητικών οργανισμών και αποτελούν τον
ακρογωνιαίο λίθο της δημόσιας τάξης ανά τον κόσμο203.
Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων βιώνουν τη βάναυση καταπάτηση των
δικαιωμάτων τους, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση. Κατά
συνέπεια, η ελληνική πολιτεία, οι συνεργαζόμενοι φορείς, οι Μ.Κ.Ο., τα Μ.Μ.Ε. και
οι καθ ύλην υπηρεσίες ενός κράτους δικαίου οφείλουν να συνταχθούν προς την
201

Για αναλυτική περιγραφή της συνταγματικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βλ.
Τσάτσος Δ., Συνταγματικό Δίκαιο, Θεμελιώδη Δικαιώματα, τόμος Γ΄, Εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα –
Κομοτηνή, 1988, 66-67
202
Βλ. Δαγτόγλου Π. Δ., «Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα Α’», Δεύτερη Αναθεωρημένη
Έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, σελ. 40
203
Βλ. Beitz, Charles R., The idea of human rights. Oxford: Oxford University Press, 2009 σελ. 25-30
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κατεύθυνση της αρωγής, της εξασφάλισης ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης και
ασφάλειας και συγχρόνως να προσαρμόσουν τα προγράμματα πρόνοιας και
κοινωνικής ένταξης ανάλογα με τις ανάγκες των θυμάτων.
Καταληκτικά, στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που βιώνει η ανθρωπότητα, η
Ε.Ε. και οι ευρωπαϊκοί αστυνομικοί οργανισμοί πρέπει να παρέχουν υποστήριξη και
αρωγή στ θυμάτων εμπορίας, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις, χωρίς φυλετικές ή
άλλες διακρίσεις, χωρίς καχυποψία και διστακτικότητα, χωρίς ρατσιστικές
συμπεριφορές και ξενοφοβικά σύνδρομα, καταβάλλοντος κάθε δυνατή προσπάθεια
για τη διαμόρφωση και διαφύλαξη ενός περιβάλλοντος ασφάλειας που θα
απελευθερώσει και θα αναπτύξει όλες εκείνες τις παραγωγικές δυνάμεις που έχει
ανάγκη η κοινωνία. Η εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
συμβάλλει στην καταξίωση και αποδοχή του θεσμικού ρόλου της Ε.Ε. στην κοινωνία
και στην καταξίωσή της ως σημαντικού παράγοντα και βασικής προϋπόθεσης για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

8.1 Η αλληλεπίδραση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν και των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η λειτουργία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (Schengen Information
System) με τις αυξημένες δυνατότητες που παρέχει στον τομέα ανάλυσης και
διάχυσης πληροφοριών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην αντιμετώπιση και
συρρίκνωση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων. Θεωρείται μια πλατφόρμα
διακυβερνητικής συνεργασίας, πέραν της θεσμικής λειτουργίας της Ε.Ε., με δέσμη
πολιτικών που αντιμετωπίζουν, συστηματικά, ζητήματα όπως η διέλευση των
εξωτερικών συνόρων, οι θεωρήσεις εισόδου, το άσυλο και η αστυνομική, τελωνειακή
και δικαστική συνεργασίας204.
Παρόλα αυτά, εμφανίζονται επικριτές, οι οποίοι δηλώνουν υπέρμαχοι της
οριστικής κατάργησης του εν λόγω συστήματος. Θεωρούν ιδιαίτερα προβληματική
την εφαρμογή του, καθόσον τίθενται σοβαρά ζητήματα καταπάτησης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, κυρίως ως προς την προστασία του απόρρητου των προσωπικών
204

Βλ. Περράκης Στέλιος, Ο Χώρος Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ε.Ε. – Πρακτικά
Ημερίδας, Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής
Δράσης Πάντειου Πανεπιστημίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2007, σελ 17-18
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δεδομένων. Οι ενστάσεις επικεντρώνονται σχετικά με την ορθή χρήση του
συστήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εν προκειμένω την εκμετάλλευση ή
δημοσιοποίηση ουσιωδών πληροφοριών – προσωπικών στοιχείων, οι οποίες θέτουν
σοβαρά διλλήματα κατά πόσο είναι ορθολογική η εφαρμογή ενός τέτοιου
συστήματος. Έναν παρόμοιο στοχασμό που αγγίζει τα όρια του δισταγμού και της
τήρησης αποστάσεων από το σύστημα εκφράζει ο Δονάτος Παπαγιάννης205, ο οποίος
εύστοχα παρατηρεί ότι «το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, στο οποίο υπάρχει
δυνατότητα καταχώρησης απειράριθμων πληροφοριών που αφορούν άμεσα την
ιδιωτική σφαίρα του ατόμου σε ευρωπαϊκό επίπεδο χαρακτηρίζεται από έλλειψη
επαρκούς και άμεσου κοινοβουλευτικού και δικαστικού ελέγχου». Η λειτουργία
τέτοιων μηχανισμών θέτουν σε περιορισμό θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα και
συγκεκριμένα το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα του ιδιωτικού βίου.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η προανακριτική διαδικασία και η δίωξη των
εγκλημάτων τα ευρωπαϊκά όργανα, με εξέχουσα θέση την Ευρωπαϊκή Αστυνομική
Υπηρεσία διεισδύουν στη σφαίρα του προσωπικού απόρρητου, αντλούν ευαίσθητα,
πλην όμως εξόχως αξιοποιήσιμα προανακριτικά, προσωπικά δεδομένα και
παρεμβαίνουν εν μέρει στην προσωπική ελευθερία και ιδιωτική σφαίρα των πολιτών.
Ωστόσο, για την ενίσχυση της ασφάλειας, όσο και της ελευθερίας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
καθώς και η λογοδοσία, η δυνατότητα δηλαδή του ελέγχου των πράξεων και των
δράσεων των φορέων, οργανισμών, αστυνομικών υπαλλήλων και συνοριοφυλάκων.
Ως εκ τούτο, παρατηρείται ότι υφίσταται έλλειψη διαφάνειας των διαδικασιών και
απουσία ενός εποπτικού αμερόληπτου οργάνου, το οποίο θα επιβλέπει την ορθή
χρήση του συστήματος και θα επιβάλλει κυρώσεις σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις
που αντίκεινται στην κοινοτική νομοθεσία στο πνεύμα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις ευρωπαϊκές πολιτικές
ελίτ και να τεθεί ως πρωταρχικό και βασικό μέλημα στην περαιτέρω εξέλιξη του
ευρωπαϊκού ενοποιητικού εγχειρήματος. Η Ε.Ε. με τα νομοθετικά εργαλεία που
διαθέτει, οφείλει να διαμορφώσει ένα ορθολογικό πλαίσιο έννομου δράσης των
κρατικών αρχών και οργανισμών επιβολής του νόμου, διασφαλίζοντας και
απαιτώντας τον πλήρη σεβασμό των διεθνών διακηρύξεων, εθνικών και ευρωπαϊκών
205

Βλ. Παπαγιάννης Δ., Δημοκρατικό Έλλειμμα και ο ¨Χώρος¨ με έμφαση στην αστυνομική
συνεργασία στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και
Ανθρωπιστικής Δράσης Πάντειου Πανεπιστημίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2007, σελ 63-66
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νομικών κειμένων, συνταγματικών συνθηκών και επιβάλλοντας ανάλογες κυρώσεις
σε περιπτώσεις παραβίασης τους.
Οι ευρωπαϊκές εθνοκρατικές δυνάμεις είναι υποχρεωμένες να σεβαστούν
πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης και την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποφεύγουν οποιοδήποτε
μέτρο ή επιχειρησιακή τακτική που συνιστά καταστρατήγηση αυτών. Επιπλέον, η
εκχώρηση όλων και περισσότερων αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκούς φορείς που
θεσπίστηκαν για την άμυνα και ασφάλεια της Ε.Ε. όπως η EUROPOL, EUROJUST,
FRONTEX, συνεπάγεται σοβαρούς περιορισμούς της εθνικής κυριαρχίας καθώς οι
φορείς αυτοί έχουν την δυνατότητα να παρεμβαίνουν και να αποκτούν πρόσβαση σε
ουσιώδεις πληροφορίες που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αδύνατον να λάβουν
γνώση. Οι ρυθμιστικές αυτές ιδιαιτερότητες, ενώ διευκολύνουν τη δίωξη του
εγκλήματος, δημιουργούν εν μέρει κοινωνικό πρόβλημα καθότι θίγουν ατομικές
ελευθερίες κατοχυρωμένες τόσο σε συνταγματικό επίπεδο όσο και στα διεθνή
κείμενα και συμβάσεις, όπως το απόρρητο της επικοινωνίας, της ελεύθερης
ανάπτυξης της προσωπικότητας και της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης. Ως εκ τούτο,
τομείς δράσης που άνηκαν παραδοσιακά στο σκληρό πυρήνα206 της κρατικής
κυριαρχίας εκχωρούνται σε σημαντικό βαθμό στα ευρωπαϊκά όργανα.
Ο καταλύτης που θα γείρει την πλάστιγγα υπέρ ή κατά της εφαρμογής τέτοιων
πολιτικών είναι κατά πόσο τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών οργανισμών, που
συνεπάγονται την προστασία της δημοσίας ασφάλειας207 θεωρούνται ότι υπερτερούν
των ατομικών αγαθών των πολιτών. Ο μέσος κοινωνικός άνθρωπος οφείλει να
αντιληφθεί ότι η εγκαθίδρυση στον ευρωπαϊκό χώρο μηχανισμών ελέγχου και
αστυνόμευσης εξυπηρετεί πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον και εν συνεχεία την
προσωπική του ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, τα ευρωπαϊκά όργανα επιβολής του
206

Συμεωνίδου- Καστανίδου Ε., ο.π. 13, όπου μεταξύ άλλων παραθέτει μερικούς τομείς στους οποίους
οι εθνοκρατικές οντότητες απώλεσαν τον έλεγχο και περιορίστηκαν οι αρμοδιότητες τους. Εν
προκειμένω, γίνεται αναφορά στην EUROPOL, που δεσμεύει τα νομοθετικά όργανα των κρατών μελών
στην υιοθέτηση συγκεκριμένου περιεχομένου κυρωτικών κανόνων αλλά και υποχρεώνει τις δικαστικές
αρχές κάθε κράτους σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις συνεργασίας με τις δικαστικές και διωκτικές αρχές
των άλλων κρατών και της EUROJUST».
207
Δείγμα των μέτρων που έχουν θεσπιστεί είναι και η κατάργηση της προστασίας του απόρρητου των
επικοινωνιών. Με πρωτοβουλία της Ε.Ε., την οποία ασπάστηκαν οι ηγεσίες των κρατικών οντοτήτων
της Ε.Ε., οι εταιρίες τηλεφωνίας είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν και να τηρούν αρχειακό υλικό
με όλες τις κλήσεις των τηλεφώνων, τα μηνύματα και τις καταχωρημένες επαφές προσώπων. Δέον να
τονισθεί ότι δεν είναι υφίσταται ένας σαφής καθορισμός των ατόμων, οι κλήσεις των οποίων θα
καταγράφονται. Απόρροια αυτού είναι να πραγματοποιείται καταγραφή όλων των πολιτών είτε είναι
κατηγορούμενοι είτε φερόμενοι ως ύποπτοι, είτε αθώοι πολίτες, τα οποία συλλέγονται, αξιολογούνται
και αξιοποιούνται αναλόγως.
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νόμου οφείλουν να σεβαστούν τα ατομικά δικαιώματα και τις προσωπικές
ελευθερίες, οι οποίες πηγάζουν από τις θεμελιώδεις αρχές και βάσεις της
δημοκρατίας.
Καταληκτικά, η προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η παραβίαση
αυτών θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε αιτιολογημένη βάση και μόνον εφόσον είναι
απολύτως αναγκαία για την προστασία της δημόσιας τάξης, την αντιμετώπιση του
οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και γενικότερα τη προάσπιση της
δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.

8.2 Η αρχή της μη επαναπροώθησης
Στο άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 περιλαμβάνεται
η απαγόρευση της επαναπροώθησης του πρόσφυγα. Γενικότερα, ως αρχή της μη
επαναπροώθησης208 σύμφωνα με τα διεθνή κείμενα και διεθνείς συμβάσεις νοείται η
υποχρέωση των κρατών να μην εκδίδουν, απελαύνουν, επαναπροωθούν άτομα.
Επιπλέον απαγορεύεται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο η απομάκρυνση ή ο
εκτοπισμός οποιονδήποτε από το έδαφος μιας χώρας, όταν για βάσιμους και
αποδεδειγμένους λόγους τεκμηριώνεται ότι ο υπό απομάκρυνση πρόσφυγας διατρέχει
στη χώρα προορισμού, είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα προς την οποία μπορεί να
απομακρυνθεί περαιτέρω, πραγματικό κίνδυνο να υποβληθεί σε μεταχείριση αντίθετη
προς θεμελιώδη δικαιώματα προστασίας της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και
της αξιοπρέπειας και να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, όπως είναι η προσβολή του
δικαιώματος της ζωής ή η έκθεση του σε βασανιστήρια ή άλλη μορφή
κακομεταχείρισης.

8.3 Η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό το πρίσμα των
αστυνομικών ενεργειών και της επιτήρησης των συνόρων
Στο πλαίσιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Ελληνική Αστυνομία σε
συνεργασία με τον οργανισμό Frontex, αναλαμβάνει ποικιλόμορφες πρωτοβουλίες
208

Η αρχή του non – refoulement θεωρείται ευρέως ως κανόνας του εθιμικού διεθνούς δικαίου,
https://www.amnesty.gr/news/press/article/5965/dimosia-dilosi-tis-diethnoys-amnistias-shetika-metoys-aitoyntes-asylo, τελ. προσπ. (19-06-2016,18:06)
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και δράσεις με βασικό γνώμονα το σεβασμό των δικαιωμάτων, των ατομικών
ελευθεριών και της αξίας του ανθρώπου, εν γένει, κατά τους συνοριακούς διαβατηριακούς ελέγχους και την επιτήρηση των συνόρων. Χαρακτηριστικές
δράσεις209 που αποδεικνύουν την ευαισθησία και ην προσήλωση της Ελληνικής
Αστυνομίας στο δόγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οι κάτωθι:
i. Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα προστασίας θεμελιωδών
δικαιωμάτων κατά τη συνοριακή φύλαξη και έχουν μεταλαμπαδεύσει την αποκτηθείσα
γνώση σε άλλους αστυνομικούς
ii. Δημιουργία Σημείου Επαφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Κλάδο
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
επιφορτισμένο με το έργο της εγκαθίδρυσης μηχανισμού αλληλοενημέρωσης μεταξύ
Ελλάδας και Frontex για τη διερεύνηση τυχόν περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας
σε βάρος αλλοδαπών
iii. Μετάφραση από εθνικούς εκπαιδευτές στην ελληνική γλώσσα του «Εγχειριδίου
του Εκπαιδευτή Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατά τη Συνοριακή Φύλαξη» που έχει
εκπονηθεί από τον Frontex. Το συγκεκριμένο πόνημα αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο,
αναλύει διεξοδικά την πρέπουσα συμπεριφορά που οφείλουν να επιδεικνύουν οι
αστυνομικοί κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και παρέχει πρακτικές οδηγίες
για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων.
iv. Σύνταξη επιτομής επιχειρησιακών βέλτιστων πρακτικών για την προστασία των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών, βασισμένης στο προαναφερθέν εγχειρίδιο
και προσαρμοσμένης στις ανάγκες των συνοριακών φυλάκων,
v. Συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα στο πλαίσιο συναντήσεων των σημείων
επαφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη συνοριακή φύλαξη για το συντονισμό
των δράσεων των δύο σωμάτων, επικαιροποίηση του δικτύου των σημείων επαφής για
τα ανθρώπινα δικαιώματα, με κύρια καθήκοντα την εποπτεία για το σεβασμό και την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, τη
διερεύνηση τυχόν περιστατικών κακομεταχείρισης και σε συντρέχουσα περίπτωση την
άμεση ενημέρωση του σημείου επαφής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

209

Η ανάλυση που ακολουθεί αποτελεί απόσταγμα της εμπειρίας του γράφοντα κατά την άσκηση των
καθηκόντων του στον τομέα της επιτήρησης των συνόρων, της πολύχρονης θητείας του σε κλιμάκια
διαχείρισης θεμάτων αλλοδαπών και της καθημερινής διάδρασης και ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών με Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
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vi. Διερεύνηση υποθέσεων παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη
διαχείριση των συνόρων.

8.4 Η εμφάνιση ρατσιστικών τάσεων στο εσωτερικό της Ε.Ε.
Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση αποτελεί μία διεθνή και ευρωπαϊκή
πρόκληση. Για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της απαιτούνται ολοένα και
περισσότερες συλλογικές συνεκτικές πολιτικές από την ευρωπαϊκή κοινότητα, που θα
βασίζονται στην αλληλεγγύη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα
αντιβαίνουν στις πολιτικές ανύψωσης τειχών, που εκ προοιμίου κρίνονται
ανεπαρκείς.
Επιπλέον, ένα φλέγον ζήτημα που επισκιάζει τις προσπάθειες της Ε.Ε. για
συλλογικές δράσεις αποτελούν τα κρούσματα ρατσισμού και ξενοφοβίας που
εμφανίζονται στο εσωτερικό των κ-μ, τα οποία βρίσκουν μεγάλη απήχηση σε
πολιτικές δυνάμεις με εθνικιστική προέλευση. Ειδικότερα, η στρατηγική ορισμένων
κρατών – μελών της Ε.Ε. για κατασκευή χερσαίων συνόρων προς περιορισμό των
μεταναστευτικών ροών και η εμφατική εμμονή για κατάργηση ή αναστολή της
Συνθήκης Σένγκεν συνιστούν συμπεριφορές ξενοφοβικές και τάσεις αποποίησης των
ευθυνών. Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται προκαλεί συζητήσεις γύρω από την
εθνική κουλτούρα210 και τον εθνικισμό, ο οποίος υποδηλώνει φανατισμό,
απομόνωση, βίαιη ενσωμάτωση στο εθνικό σύνολο211. Οι ευρωπαϊκοί εθνοκρατικές
οντότητες οφείλουν να αναπτύξουν διαύλους επικοινωνίας, δεσμούς συνεργασίας και
προδιάθεση συλλογικής ευθύνης εγκαταλείποντας φοβικά σύνδρομα και παθογένειες,
τα οποία δεν συμβαδίζουν με τον πολιτισμό και το ιδεώδες της Ευρώπης.
Ο ρατσισμός212, οι φυλετικές διακρίσεις, η ξενοφοβία και η συναφής
μισαλλοδοξία αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για τις κοινωνίες των ευρωπαϊκών
κρατών. Τα κ-μ οφείλουν να τα εξαλείψουν και να τα αντικαταστήσουν με
αντικειμενική πληροφόρηση και συνεχής επαγρύπνηση για να προλαμβάνεται ή να
καταστέλλεται κάθε πράξη ή μορφή διάκρισης.
210

Βλ. Μελέτη της Ψαρρού Μ., Η Θεωρία του Τοπικού και του Παγκοσμίου, Το παράδειγμα της Ε.Ε.,
στο Κωνσταντινίδης Γ., Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα, Εκδόσεις Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2008, σελ.25-25 όπου αναφέρει ότι «η κουλτούρα πέρα από τα τυπικά όρια
του έθνους κράτους έρχεται σε αντίθεση με τις πρακτικές του εθνικού κράτους, το οποίο επιδιώκει την
ομοιογένεια του πληθυσμού με κοινά χαρακτηριστικά και την ενσωμάτωση των μειονοτήτων».
211
Ο.π. σελ.23-25
212
Για το ευαίσθητο αυτό θέμα με τις ποικίλες προεκτάσεις Βλ. Παπαγιάννης Δ., ό.π., σελ. 301-303
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Προς επίρρωση του φαινομένου η Ε.Ε. προχώρησε στην ίδρυση του Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας213 (E.U.M.C.), το οποίο
είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποκλειστική αρμοδιότητα214 τη
συλλογή

αντικειμενικών,

αξιόπιστων

και

συγκρίσιμων

δεδομένων

και

πραγματοποίηση έρευνας σχετικά με το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τα συναφή
φαινόμενα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων του EUMC
βελτιώνει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάζει πολιτικές και
πρακτικές, να αναλαμβάνει δράση μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών μηχανισμών και να
συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αντιμετώπιση του ρατσισμού στο
χώρο της Ένωσης.
Συνακολούθως σημαντική δράση για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας πραγματοποιείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο συμβάλλει
στην καταπολέμηση αυταρχικών καθεστώτων, του ρατσισμού και των φυλετικών
διακρίσεων. Το Μάρτιο του 1994 το Συμβούλιο της Ευρώπης ίδρυσε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας (E.C.R.I.), προκειμένου να
υιοθετηθεί ένα σχέδιο δράσης για την εξάλειψη φαινομένων ρατσισμού και
ξενοφοβίας. Έχει αναδειχθεί προοδευτικά ως ένα σημαντικό όργανο215 για την
καταγραφή και την αντιμετώπιση ρατσιστικών και ξενοφοβικών φαινομένων και
συναφών διακρίσεων σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.
Είναι πιθανό όμως, η εύλογη ανησυχία που προκαλείται στις δυτικές κοινωνίες
από την έξαρση εκδήλωσης τρομοκρατικών χτυπημάτων σε μεγάλα αστικά κέντρα
της Ε.Ε. να μετατραπεί σε συναισθήματα μίσους για το αλλοδαπό στοιχείο,
ρατσισμού και ξενοφοβίας. Τα φοβικά σύνδρομα είναι προτιμότερο να εξαλειφθούν
και η αστυνομική συνεργασία μεταξύ των κ-μ της Ε.Ε να αποδειχθεί το εφαλτήριο
για την αναβίωση του οράματος της Ενωμένης Ευρώπης, της Ευρώπης της
213

Θεσπίστηκε το 1997 και αντικαταστάθηκε το 2007 από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη συλλογή των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών σε όλη την
Ένωση το EUMC δημιούργησε το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για το ρατσισμό και την
ξενοφοβία (RAXEN), το οποίο αποτελείται από οργανισμούς-εταίρους σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.
Το EUMC έχει την έδρα του στη Βιέννη της Αυστρίας.
214
Βλ. σχετικά τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1997 για την
ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των ϕαινομένων ρατσισμού και ξενοϕοβίας ΕΕ. L 151 της
10/06/1997 σ. 0001 – 0007 και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1652/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου
2003, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/97 ΕΕ αριθ. L 245 της 29/09/2003 σ.
0033 - 0035
215
Για περαιτέρω εμβάθυνση βλ. Σισιλιάνος Λίνος-Αλέξανδρος, Ζητήματα Ρατσισμού και Διακρίσεων
στην Ε.Ε., Προτεραιότητες και Προκλήσεις, άρθρο στο Περράκης Στέλιος, Ο Χώρος Ελευθερίας,
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ε.Ε. – Πρακτικά Ημερίδας, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2007,
σελ.247-254
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αλληλεγγύης, της προόδου, της ανάπτυξης, της Ευρώπης των πολιτών και των λαών.
Μέσω της διευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας επιτυγχάνεται η ανάδυση της Ε.Ε.
ως ένας πολύ ισχυρός περιφερειακός εταίρος στο διεθνοπολιτικό στίβο. Η
συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου
σε συνδυασμό με την κοινή προσπάθεια και δράση όλων, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος
στο οικοδόμημα της εξασφάλισης του σύγχρονου κράτους δικαίου.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
& ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Η Διευρωπαϊκή Αστυνομική Συνεργασία ως
αποτρεπτικός παράγοντας της εμπορίας ανθρώπων
9.1 Ο κομβικός ρόλος της αστυνομικής συνεργασίας στην αναχαίτιση
της εμπορίας ανθρώπων

Η δυναμική της εμπορίας ανθρώπων και οι υπερεθνικές διαστάσεις που
λαμβάνει, καθιστούν επιτακτικά αναγκαία τη σύμπτυξη δυνάμεων όλων των φορέων,
εθνικών, περιφερειακών και διεθνών. Η συγκεκριμένη αποτρόπαιη μορφή δουλείας
αγγίζει τα δύο τρίτα των κρατών του πλανήτη μας, απασχολώντας ειδικούς
επιστήμονες, αστυνομικές αρχές και δημόσιους φορείς με ζητήματα που αφορούν την
προέλευση, αλλά και τον προορισμό των θυμάτων216. Η Ε.Ε. αντιλαμβανόμενη την
αυξανόμενη διόγκωση του φαινομένου τον Οκτώβριο του 1999 στο Ταμπέρε έδωσε
έμφαση στην ανάγκη217 για στενότερη και αποδοτικότερη συνεργασία των κ-μ της
Ε.Ε. με τις χώρες που αποτελούν πηγή μεταναστευτικών ροών για να ελαχιστοποιηθεί
η μεταναστευτική πίεση και συγχρόνως να επιτευχθεί η ενσωμάτωση των νόμιμων
μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινότητα.
Πρόδρομος της ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας αποτέλεσε η ομάδα
T.R.E.V.I.218, που προώθησε την πολιτική συνεργασία των κρατών μελών και έθεσε
τις βάσεις της μετέπειτα αστυνομικής συνεργασίας. Οι στόχοι της ομάδας T.R.E.V.I.,
η οποία συγκροτήθηκε το 1975 με ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του ζηλωτισμού, του εξτρεμισμού και της διεθνούς
βίας. Αυτό μαρτυρούν άλλωστε και τα αρχικά της ομάδας που προέρχονται από το
γαλλικό λεξιλόγιο και συγκριμένα από τις λέξεις terrorisme, radicalism, extremism et
violence international. Ως μέλη συμμετείχαν στην ομάδα αυτή οι Υπουργοί

216

Βλ. Αστυνομική Ανασκόπηση, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Επικοινωνίας / Τμήμα
Ιστορίας – Εκδόσεων, Αθήνα, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2015, σελ. 34-35
217
Philip Martin, Susan Martin, Patrick Weil, Managing Migration – The Promise of Cooperation,
Lexington Books, σελ.227
218
Η ομάδα διακρινόταν σε πέντε υποομάδες κάθε μια από τις οποίες είχε συγκεκριμένο τομέα
εργασίας, ήτοι τρομοκρατία, ναρκωτικά, κατάργηση των ελέγχων στα ενδοκοινοτικά σύνορα και
ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής αστυνομίας
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Εσωτερικών και Δικαιοσύνης των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελεύθερη διακίνηση προσώπων,
αγαθών, προϊόντων και κεφαλαίων σε συνδυασμό με την απελευθέρωση των
συνοριακών έλεγχων στο εσωτερικό των κρατών μελών της Ε.Ε. αλλά και την
αλματώδη τεχνολογική πρόοδο, δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την εξάπλωση
και διαιώνιση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος. Επιπλέον με την έξαρση
της προσφυγικής κρίσης θεωρείται κομβικής σημασίας η λήψη αναγκαίων
ευρωπαϊκών δράσεων για την ενδελεχή επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων. Η
διόγκωση της εγκληματικότητας, ως απότοκος της προσφυγικής κρίσης και η
ιδιότητά της να είναι αλληλένδετη με την εμπορία ανθρώπων ωθούν την Ένωση στην
προβολή και προώθηση της αστυνομική συνεργασία, όπου συμμετέχουν όλες οι
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών και
τελωνειακών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου ειδικευμένων στον τομέα της
πρόληψης ή της εξακρίβωσης αξιόποινων πράξεων ή της διερεύνησής τους. Μια
αποτελεσματική αστυνομική συνεργασία, εδραιωμένη σε σταθερές βάσεις και με
καλλιεργημένο κλίμα εμπιστοσύνης αποτελεί μονόδρομο αλλά και απαραίτητο
συστατικό για την εγκαθίδρυση ισχυρών δομών ασφάλειας στην Ένωση και για την
αποφυγή του σκοπέλου εδραίωσης οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας.
Από τις σημαντικότερες πτυχές της παράνομης διακίνησης και εμπορίας
ανθρώπων με σκοπό την οικονομική/σεξουαλική είναι ότι αποτελεί μορφή του
οργανωμένου εγκλήματος, στα πλαίσια του οποίου βρίσκει την υποδομή και τις
μεθόδους ώστε να τελείται με τρόπο μαζικό και βίαιο. Αποθαρρυντικό στοιχείο219
συνίσταται συγχρόνως το γεγονός ότι οι εγκληματικές οργανώσεις επιδεικνύουν
ολοένα και περισσότερο μια ιδιαίτερη ικανότητα προσαρμογής στα νέα γεωπολιτικά,
κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα τόσο στην Ε.Ε. όσο και διεθνώς, σε συνδυασμό
με εκσυγχρονισμό των τακτικών τους και επέκταση των σχεδίων τους σε
αναπτυσσόμενους τομείς τους του οργανωμένου εγκλήματος. Πρωταρχικός στόχος,
λοιπόν, για τις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών της Ε.Ε. ήταν και παραμένει
έως σήμερα
 η υλοποίηση κοινών επιχειρήσεων και αστυνομικών δράσεων,

219

Βλ. Παπαθεοδώρου Π. Θ, ο.π, σελ.119
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 η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για τον
εντοπισμό, τη σύλληψη και τη δίωξη των δραστών,
 η από κοινού εξιχνίαση υποθέσεων και
 η παροχή ουσιαστικής αρωγής - προστασίας στα θύματα του trafficking.
Η σταδιακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης διακρατικής
συνεργασίας σε επίπεδο αστυνομικών αρχών αναδεικνύεται σήμερα ως η πυξίδα
εξόδου από τον κυκεώνα προβλημάτων που επέφερε η προσφυγική κρίση και ως ο
καταλύτης στην εξασφάλιση, για τους ευρωπαίους πολίτες, του Ευρωπαϊκού Χώρου
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Στη διεθνή αστυνομική συνεργασία πρωτεύοντα ρόλο
διαδραματίζουν η EUROPOL και η INTERPOL. Η ερευνητική διαδικασία για την
ανακάλυψη δραστών διεθνούς εγκληματικότητας, είτε αυτοί δρουν μεμονωμένα, είτε
δρουν ως μέλη εγκληματικών οργανώσεων και κυρίως διεθνών εγκληματικών
οργανώσεων, προϋποθέτει ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, εξακρίβωση των
στοιχείων ταυτότητας, ανακριτικές πράξεις σε διεθνές επίπεδο. Σε περίπτωση δε
εντοπισμού συνεπάγεται τη σύλληψη, με σκοπό την έκδοση, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις συμβάσεις σχετικά με τις εκδόσεις και
αναζητουμένων ατόμων.
Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αρχών επιβολής του νόμου
επιδιώκεται η διεθνής και περιφερειακή συνεργασία μέσω της ταυτόχρονης
υλοποίησης κοινών δράσεων σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης220

του

προσωπικού τους. Στην πράξη βέβαια η εν γένει συνεργασία των εκτελεστικών
αρχών των εθνικών κρατών δεν είναι απρόσκοπτη, καθότι η ανταλλαγή και παροχή
πληροφοριών αναφορικά με τα εγκλήματα εμπίπτει στη σφαίρα της εθνικής
κυριαρχίας221. Η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών αρχών των
ευρωπαϊκών κρατών στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η βελτίωση του
συστήματος διάχυσης πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων κρατικών φορέων και η
προσήλωση στο μακροπρόθεσμο στόχο εκμηδενισμού της εγκληματικότητας θα

220

Στο άρθρο 29 της Σύμβασης του Παλέρμο προβλέπεται διεξοδικώς η εκπαίδευση αστυνομικών,
ανακριτών, δικαστικών υπαλλήλων, τελωνειακών υπαλλήλων και συνοριοφυλάκων, σε θέματα που
σχετίζονται με τη δίωξη της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τις μεθόδους έρευνας, τη χρήση
νέων τεχνολογιών, τις μεθόδους προστασίας θυμάτων και μαρτύρων
221
Βλ. Κυριαζή Τ., ο.π. σελ. 65-66, όπου κάνει μνεία στο γεγονός ότι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες
αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα την ανταλλαγή πληροφοριών εξ αιτίας των διαφορών που
υφίστανται στις επι μέρους νομοθεσίες και στις διαφορετικές νομοθετικές ερμηνείες που δίνονται, στις
γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές καθώς και σε άλλες πρακτικές δυσχέρειες.

Διπλωματική Εργασία - Ιωσήφ Π. Παρούτογλου - 2016

[136]
δημιουργήσει

νομοτελειακά

ρεαλιστικές

συνθήκες

αποσταθεροποίησης

και

εξάρθρωσης οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης και εμπορίας προσώπων.

9.2

Η

αστυνομική

συνεργασία

ως

αντίδοτο

στην

διεθνή

εγκληματικότητα
Η αναχαίτιση της διεθνούς εγκληματικότητας μπορεί να επιτευχθεί διαμέσου
της συνεργασίας των Αστυνομικών Δομών και συναφών Διωκτικών Αρχών
(Τελωνειακές Υπηρεσίες, Λιμενικό Σώμα) σε διεθνές επίπεδο. Η αναγκαιότητα αυτή
δημιούργησε την ανάπτυξη και στη συνέχεια εξέλιξη της διεθνούς αστυνομικής
συνεργασίας. Η ανάγκη αυτή έγινε ακόμα μεγαλύτερη μετά την εκδήλωση
τρομοκρατικών χτυπημάτων τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και στο διεθνές
γίγνεσθαι. Αρχικά, η πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στις ΗΠΑ την 11η
Σεπτέμβριου του 2001 έτριξε τα θεμέλια ασφαλείας του δυτικού κόσμου, οδήγησε
στην αφύπνιση της κοινωνίας, σε ανασχηματισμό προληπτικών και κατασταλτικών
στρατηγικών συνδεδεμένων με την εθνική ασφάλεια και συνεχή εγρήγορση
αστυνομικών δυνάμεων. Ακολούθως, τα τρομοκρατικά χτυπήματα σε δύο
πρωτεύουσες κρατών – μελών της Ε.Ε. (Μαδρίτη Ισπανίας και Λονδίνο Ηνωμένου
Βασιλείου) ανέδειξαν το έλλειμμα ασφάλειας που υφίσταται εντός των τοίχων της
Ένωσης και επιτάχυναν τη μετεξέλιξη του ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας. Η
έξαρση περιστατικών οργανωμένου εγκλήματος επηρεάζει αρνητικά την ειρήνη, την
ανάπτυξη, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Αντίδοτο σε αυτές τις εκδηλώσεις βίας και ασύμμετρων απειλών αποτελεί η ενίσχυση
της συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών αρχών, των υπηρεσιών πληροφοριών και
φυσικά μεταξύ των Διεθνών Οργανισμών. Κομβικό ρόλο στην αντιμετώπιση και
πρόληψη τέτοιων καταστάσεων που απειλούν την ανθρωπότητα παίζει η συλλογή,
επεξεργασία και διάχυση πληροφοριών μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών επιβολής
του νόμου.
Μία εποικοδομητική διευρωπαϊκή αστυνομική συνεργασία οφείλει θέτει ως
ταυτόχρονες και ισότιμες προτεραιότητες την προστασία των κοινοτικών συνόρων,
την ελευθερία μετακινήσεων εντός του χώρου Σένγκεν και την αποτροπή εισόδου
παράτυπων μεταναστών που υποκινούνται από εξτρεμιστικά ιδεώδη, προσηλυτισμό
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στο Ισλάμ σε συνδυασμό με αυξημένη προδιάθεση για τρομοκρατικές επιθέσεις222.
Κορωνίδα της συνεργασίας μπορεί να αποτελέσουν οι θεσμοθετημένοι οργανισμοί
που υφίστανται και λειτουργούν ως φωτεινοί σηματοδότες της αστυνομικής
συνεργασίας. Για την αντιμετώπιση αυτού του οργανωμένου εγκλήματος απαιτείται
συγχρόνως η ανάπτυξη αποτελεσματικής δράσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με
α) την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο πολιτικών
φορέων, όπως αρχηγών κρατών, Υπουργών Εξωτερικών ή εντεταλμένων πολιτικών
προσώπων
β) την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο
αστυνομικών και δικαστικών δομών
γ) την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο εισαγγελικών
και δικαστικών αρχών που είναι συναρμόδιοι για τη δίωξη, διαλεύκανση και ποινική
εκδίκαση υποθέσεων του οργανωμένου εγκλήματος
δ) την υιοθέτηση νομικών δεσμευτικών κειμένων, που θα συστηθούν από αρμόδια
κοινοτικά όργανα και κοινοτικούς θεσμούς και την ενσωμάτωση εν συνεχεία στο εθνικό
δίκαιο των συμβαλλόμενων μερών
δ) το σεβασμό στο παραγόμενο έργο των βασικών θεσμικών οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο
των Υπουργών, τα όποια οι πολίτες της Ε.Ε. οφείλουν να τα περιβάλουν με εμπιστοσύνη
και σεβασμό, καθόσον λειτουργούν με αποκλειστικό γνώμονα το κοινό ευρωπαϊκό
συμφέρον και την προάσπιση της ασφάλειας και άμυνας εντός των τοίχων της Ε.Ε.
Τέλος, η ενίσχυση και η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών223, βέλτιστων
πρακτικών και πληροφοριακού αρχείου ως προς την καταπολέμηση της
εγκληματικότητας βρίσκει μεγάλη απήχηση με τη μορφή κοινών εκπαιδεύσεων.
Άλλωστε αυτό αποτελούσε στόχο και όραμα του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου στην
Ειδική Σύνοδο στο Τάμπερε,

το οποίο τάχθηκε εκείνη την περίοδο, υπέρ της

δημιουργίας μίας Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, για την πραγματοποίηση
κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνοριοφύλακες των κρατών μελών.
222

Βλ. Στην Εισαγωγή του Νταλής Σ., Οι Διαταλαντικές Σχέσεις, Συνεργασία ή Ανταγωνισμός,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2004, σελ. 21 όπου κάνει αναφορά στην δημιουργία των τρομοκρατικών
ομάδων, «οι περισσότερες τρομοκρατικές ομάδες δημιουργήθηκαν στη Συρία, στο Λίβανο, στη Σαουδική
Αραβία, στη Λιβύη, στο Πακιστάν, στο Σουδάν, στο Ιράν, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν».
223
Βλ. The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012–2016,
διαθέσιμο στο
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication2012_2016_en.pdf, [τελευταία πρόσβαση 23 Σεπτεμβρίου 2016]
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9.3 Η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων
2012–2016
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι εθνικές υπηρεσίες αστυνόμευσης των κρατών-μελών
τελούν σε στενή συνεργασία με κεντρική στόχευση την αντιμετώπιση των
διασυνοριακών απειλών που επεκτείνονται σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Οι
ευρωπαϊκές αστυνομικές αρχές μέσω της πολύχρονης εμπειρογνωμοσύνης έχουν
ευρύ γνωστικό υπόβαθρο και ολοκληρωμένη αντίληψη αναφορικά με τη λειτουργία
και τους μηχανισμούς δράσης των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και προστασίας
των θυμάτων. Η εδραίωση της μεταξύ τους συνεργασία είναι κομβικής σημασίας
διότι η διαχείριση ενός τέτοιου φαινομένου απαιτεί ένα σύνολο «λεπτών χειρισμών».
Η Ε.Ε. και τα κ-μ αντιλαμβανόμενοι τις διαφορετικές μορφές που λαμβάνει το
φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων και τις σημαντικές κοινωνικοοικονομικές
προεκτάσεις που απορρέουν από την ύπαρξη του λαμβάνει δραστικά μέτρα. Αυτό
άλλωστε επιτάσσεται και από το γεγονός ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί από τις
πιο κερδοφόρες μορφές εγκλήματος και αποφέρει ετησίως στους δράστες δεκάδες
δισεκατομμύρια ευρώ. Για αυτό το λόγο συνιστά στρατηγικό στόχο σε επίπεδο Ε.Ε.
με επακόλουθο οι θεσμικοί φορείς της Ε.Ε. να εκπονούν σημαντικό αριθμό
πρωτοβουλιών, μέτρων και προγραμμάτων χρηματοδότησης στον εν λόγω τομέα
τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες. Ένα εξ αυτών, αποτελεί η στρατηγική της
ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012–2016.
Σύμφωνα με Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής224 η στρατηγική
προσδιορίζει πέντε τομείς προτεραιότητας στους οποίους πρέπει να εστιαστεί η ΕΕ
για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων. Οι προτεραιότητες αυτές
είναι οι ακόλουθες:
A. Εντοπισμός, προστασία και συνδρομή των θυμάτων εμπορίας
B. Ενίσχυση της πρόληψης της εμπορίας ανθρώπων
Γ. Κλιμάκωση της δίωξης των ασκούντων εμπορία ανθρώπων
∆. Ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ βασικών παραγόντων
και συνοχή των πολιτικών
224

Βλ. COM(2012) 286 final Βρυξέλλες, 19.6.2012, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των περιφερειών, Η στρατηγική της Ε.Ε. για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012–2016,
διαθέσιμο στο διαδικτυακό ιστό https://www.unhcr.gr/prostasia/to-asylo-stin-eyropi/nomothesia-tisee.html, τελ. πρόσβαση 19-08-2016
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E. Αύξηση των γνώσεων σχετικά µε όλες τις μορφές εμπορίας ανθρώπων και
αποτελεσματική απάντηση στις διαφαινόμενες ανησυχίες
Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί πολυσύνθετο διεθνικό φαινόμενο, διάχυτο στην
καθημερινότητα και σε όλες τις κοινωνίες του δυτικού κόσμου. Για την εξιχνίαση
περιστατικών εμπορίας και παράνομης διακίνησης ανθρώπων πρέπει να συνδράμουν
όλοι οι φορείς, αστυνομία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κράτος, εθελοντικές
οργανώσεις, η δικαστική εξουσία, καθόσον τα θύματα βρίσκονται σε ευάλωτη θέση,
περιθωριοποιημένα ή αρνητικά συναισθηματικά φορτισμένα και είναι αδύνατο
αυτοβούλως να αντιδράσουν.
Παρά τις παλινδρομήσεις και τις εντάσεις, οι αγαστές διακρατικές σχέσεις
εντός της Ε.Ε. πρέπει να παραμείνουν από τους ακρογωνιαίους λίθους του
ευρωπαϊκού ενοποιητικού εγχειρήματος και δεν πρέπει να εξυπηρετούν μόνο
εθνοκρατικά συμφέροντα αλλά να ενισχύουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα στη διεθνή
σκηνή μέσα από την πολυμερή περιφερειακή συνεργασία και αποκλείοντας την
ευρωπαϊκή ομφαλοσκόπηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση της
ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι η αποφυγή προώθησης και υλοποίησης ανεξάρτητων
στρατηγικών επιλογών από κάθε κράτος μονομερώς ή από ευρωπαϊκό οργανισμό που
θα

υπονομεύσει μελλοντικά τη συλλογική προσπάθεια και θα καταστρέψει το

πλέγμα σταθερότητας που μέχρι σήμερα έχει σχηματισθεί.

9.4 Η συμβολή της EUROJUST στη διαχείριση της εμπορίας
ανθρώπων

Παράλληλα με την ίδρυση της EUROPOL και προκειμένου επιτευχθεί άμεση,
εποικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία των κ-μ δημιουργήθηκε η
Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)225, με ιδιαίτερη έμφαση
στον τομέα της συνεργασίας των δικαστικών αρχών των κρατών-μελών για την
αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της άμεσης παροχής στις διωκτικές
αρχές δικαστικής συνδρομής όπου αυτή απαιτείται. Αποτελεί κομβικής σημασίας

225

Συστήθηκε κατόπιν της από 28ης Φεβρουαρίου 2002, 2002/187/ΔΕΥ, Απόφασης του Συμβουλίου
προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος, Επίσημη Εφημερίδα
ΕΕ αριθ. L 063 της 06/03/2002 σ. 0001 – 0013. Έτος ίδρυσης της EUROJUST αποτελεί το 2002 και
ξεκίνησε με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
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οργανισμό, καθώς παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την καταστολή της
διασυνοριακής

εγκληματικότητας,

εξαλείφοντας

τους

τρόπους

διαφυγής

καταζητούμενων στο έδαφος της Ε.Ε και αμβλύνοντας τα προβλήματα που
ανέκυπταν από την ανομοιογένεια226 των ποινικών και δικονομικών συστημάτων των
κρατών μελών.
Αρωγός στο έργο που επιτελεί η EUROJUST είναι ο νόμος 3251/2004 «Για το
Ευρωπαϊκό ένταλμα Σύλληψης και την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας», με τον οποίο
υπεισέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις σχετικά με τη το σύστημα της έκδοσης, το
οποίο

αποδείχτηκε

έως

τώρα

χρονοβόρο

και

δυσλειτουργικό,

καθόσον

παρακάμπτονταν ποικίλοι παράγοντες κωλυσιεργώντας και διαιωνίζοντας ασκόπως
τη διαδικασία. Ειδικότερα καταργείται η διακριτική ευχέρεια κρίσης που ίσχυε στο
δίκαιο της έκδοσης και υποχρεώνει κάθε δικαστική αρχή κράτους – μέλους της
Ένωσης να αναγνωρίζει το αίτημα παράδοσης το οποίο υποβάλλει η δικαστική αρχή
άλλου κράτους –μέλους , και να εκτελεί άμεσα το ένταλμα, συλλαμβάνοντας το
πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτό227.
Η EUROJUST διαθέτει στο ανθρώπινο δυναμικό της εθνικούς εισαγγελείς,
δικαστές αλλά και αξιωματικούς της αστυνομίας, καθόσον στα καθήκοντά της ανήκει
ο συντονισμός των εθνικών εισαγγελικών αρχών για τη δίωξη όλων των εγκλημάτων
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του οργανισμού EUROPOL. Συγχρόνως έχει υπό
την εποπτεία της και επεξεργάζεται υπεύθυνα προσωπικά δεδομένα228 που της
παρέχουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών – μελών και οι εταίροι της, τα οποία δύναται
να ανταλλάσσει με έτερους οργανισμούς.
Πέρα από την αγαστή συνεργασία με την ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία
(Europol), για την εκτέλεση των καθηκόντων της η EUROJUST έχει αναπτύξει δομές
συνεργασίας και δίαυλους επικοινωνίας με μία σειρά θεσμοθετημένων ευρωπαϊκών
εταίρων229 που έχουν συγκροτηθεί για την πρόληψη και καταστολή οργανωμένων
226

Μεταξύ των συστημάτων των ευρωπαϊκών κρατών υπήρχαν σοβαρές ανομοιογένειες ως προς τον
ορισμό και περιγραφή των αδικημάτων, τους δικονομικούς κανόνες της απόδειξης, το σύστημα αξιών
κάθε χώρας, τα δικαιώματα του κατηγορουμένου τη διαδικασία της δικαστικής συνδρομής σε ποινικές
υποθέσεις. Επιπρόσθετα διευκολύνει σημαντικά το έργο των δικαστών και περιορίζει τις χρονοβόρες
διαδικασίες έκδοσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με μια απλουστευμένη δικαστική διαδικασία
παράδοσης, τη διαδικασία της έκδοσης των συλληφθέντων δραστών από το ένα κράτος στο άλλο, διότι
με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (European Arrest Warrant) καθίσταται
περιττή η όλη διαδικασία.
227
Συμεωνίδου –Καστανίδου Ε., ο.π. σελ.154, όπου χαρακτηρίζει τη διαδικασία της έκδοσης αμιγώς
δικαστική, στηριζόμενη στην αναγνώριση των αλλοδαπών αποφάσεων.
228
Άρθρο 14 και 15 της ως άνω Απόφασης του Συμβουλίου
229
Άρθρο 26 της ως άνω Απόφασης του Συμβουλίου
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μορφών εγκληματικότητας. Ειδικότερα τελεί σε συνεργασία και ανταλλαγή
τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών με το ευρωπαϊκό δικαστικό
δίκτυο, την ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF), τον ευρωπαϊκό
οργανισμό για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων (FRONTEX) και το Κέντρο
Διαχείρισης Κρίσεων του Συμβουλίου.
Επιπρόσθετα, κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο η EUROJUST μπορεί
επίσης να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών με
τρίτα κράτη, διεθνείς οργανισμούς ή φορείς και το διεθνή Οργανισμό Interpol. Μία
από τις ποικίλες δράσεις είναι και η προώθηση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό
Δικαστικό Δίκτυο (European Judician Network) και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την
Πρόληψη του Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα δύο όργανα ενισχύουν τη συνεργασία
των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος,
παρέχοντας μία πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών και προωθώντας την ανάπτυξη
κοινών δράσεων230.
Είναι πρόδηλο ότι αναπτύσσει μία σειρά δράσεων σε ένα ευρύ φάσμα
επιχειρησιακών πεδίων με σκοπό τη συρρίκνωση του οργανωμένου εγκλήματος.
Μεταξύ άλλων έχει τη δυνατότητα να συντονίζει τη δικαστική συνεργασία με τρίτα
κράτη231 καθώς και να τοποθετεί δικαστικούς συνδέσμους στα κράτη αυτά με σκοπό
τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας.
Καταληκτικά, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, διευρωπαϊκή αστυνομική
συνεργασία κρίνεται επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση των σύνθετων και
αλληλοεξαρτώμενων γενεσιουργών αιτίων της παράνομης διακίνησης και της
εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκτιμάται ότι η πολιτική αστάθεια και αποδόμηση
κρατών στη Μέση Ανατολή, οι παρατεταμένες ένοπλες συγκρούσεις κρατικών
δρώντων σε Ασία και Αφρική και η ανέχεια που μαστίζει πολλές χώρες του πλανήτη
θα ωθήσουν χιλιάδες άτομα στην αναζήτηση τρόπων διαφυγής, παραπλανημένοι από
τις ελπίδες που τρέφουν τα δίκτυα μετακίνησης προσώπων.

230
231

Κυριαζή Τ., ο.π. σελ. 57
Άρθρο 27 της ως άνω Απόφασης του Συμβουλίου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
FRONTEX - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη
Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα
Εξωτερικά Σύνορα
Μία εκ των σημαντικών προτεραιοτήτων του Προγράμματος της Χάγης ήταν η
διαμόρφωση ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης232. Η
ελεύθερη και απρόσκοπτη κυκλοφορία προσώπων, εντός της Ένωσης, είναι
εγγυημένη χάρη στην απλοποίηση της διαδικασίας των συνοριακών ελέγχων στα
εσωτερικά σύνορα. Για την αποτελεσματικότερη επίτευξη του ανωτέρω σκοπού
συστάθηκε από την Ε.Ε. ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της
Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα – FRONTEX – με έδρα τη
Βαρσοβία Πολωνίας.

10.1 Ο ρόλος και οι επιχειρησιακές αρμοδιότητες του Οργανισμού
Ο FRONTEX233 αποτελεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της
Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Agency for External Border Management). Αποτελεί
σε στρατηγικό επίπεδο τον κατευθυντήριο μοχλό που συντονίζει την επιχειρησιακή
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της επιτήρησης (surveillance) των
εξωτερικών συνόρων και έχει κομβικό ρόλο σε θέματα εκπαίδευσης των εθνικών
συνοριακών φυλάκων και στην καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης. Με
γνώμονα την αριστεία στους συνοριακούς ελέγχους και την εμπέδωση του
αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες της Ένωσης, προωθεί την αγαστή συνεργασία
μεταξύ των κ-μ με σκοπό την προστασία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Πρόκειται
για μία ρηξικέλευθη αλλαγή στις δομές ασφαλείας που διέθετε, έως τη δημιουργία
232

Βλ. COM(2005) 184, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
της 10ης Μαΐου 2005,Επίσημη Εφημερίδα C 236, 24.9.2005
233
Συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2007/2004 του Συμβουλίου (26.10.2004, ΕΕ L 349/25.11.2004
–Council Regulation (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the
Management of Operation Cooperation at the External Borders of the Member States of the European
Union). Φέρει το όνομα FRONTEX από το γαλλικό Frontieres Exterieures και τον συνοδευτικό τίτλο
Libertas Securitas Justicia.
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του οργανισμού, η Ένωση. Πέραν της διοικητικής στελέχωσης, συνιστά
επιχειρησιακή ομάδα, με υλικοτεχνικό εξοπλισμό διατιθέμενο από τα κ-μ και δικό της
στρατηγείο επιχειρήσεων με έδρα της Βαρσοβία Πολωνίας. Η κυριότερη και
δεσπόζουσα αρμοδιότητα του Frontex συνιστά η ικανότητα άμεσης ανάπτυξης
συνοριοφυλάκων σε οποιοδήποτε τμήμα ευρωπαϊκής οριογραμμής διαπιστωθεί,
κατόπιν ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) ή πιθανολογείται εκδήλωση κρίσης.
Ανάμεσα στους τομείς δραστηριοποίησης του οργανισμού είναι η εξαγωγή
συμπερασμάτων μέσω της ενδελεχούς μελέτης και έρευνας των επίσημων
στατιστικών στοιχείων, που υποβάλλονται σε καθημερινή βάση από τα αρμόδια
εθνικά γραφεία – εθνικούς συντονιστές (National Coordination Center)234. Από τη
μελέτη του ιδρυτικού καταστατικού του Frontex235 προκύπτουν οι αρμοδιότητες του
καθώς :
 πραγματοποιεί σε ετήσια και μηνιαία βάση αναλύσεις κινδύνου (Risk Analysis),
 σκιαγραφεί δυνητικούς κινδύνους αθρόας εισόδου παράτυπων ατόμων και
εκμαυλισμού των αστυνομικών συνοριακών ελέγχων
 παρακολουθεί τις εξελίξεις των ερευνών σχετικά με τον έλεγχο και την
επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων,
 σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις με τη συμμετοχή ανθρώπινου
δυναμικού όλων των επιμέρους κ-μ σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αστυνομικής
φύσεως
 προωθεί την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και δημιουργία φιλικής
«πληροφοριακής πλατφόρμας» ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη συλλογή
στατιστικών στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τους
αναδυόμενους κινδύνους και την τρέχουσα κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα,
τα οποία αποτελούν τη βάση της ανάλυσης του κινδύνου και επίγνωσης της
κατάστασης για τις αρχές ελέγχου των συνόρων της Ε.Ε..

234

Στην Ελλάδα λειτουργεί επιχειρησιακό κέντρο FRONTEX και υφίσταται σαφώς αρμόδια υπηρεσία
για τον χειρισμό θεμάτων του Οργανισμού, που υπάγεται και εδρεύει στο Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Κλάδου Αλλοδαπών και
Προστασίας. Ανάλογο σχεδιασμό για θέματα του Οργανισμού λειτουργεί και στο Αρχηγείο Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με κύρια αρμοδιότητα την προστασία των υδάτινων συνόρων της
Ε.Ε..Αμφότερες οι ελληνικές υπηρεσίες συνεργάζονται στενά σε καθημερινή βάση καθόσον
συμμετέχουν από κοινού στην υλοποίηση διαφόρων επιχειρήσεων στο ελληνικό έδαφος, που
διεξάγονται υπό την αιγίδα και εποπτεία του οργανισμού FRONTEX.
235
Για τις αρμοδιότητες του Οργανισμού βλ. http://frontex.europa.eu/intelligence/risk-analysis/,
[τελευταία πρόσβαση 01 Σεπτεμβρίου 2016]
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 αναπτύσσει

συστήματα

πληροφοριών

που

επιτρέπουν

τη

διάχυση

επιχειρησιακών πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου
πληροφοριών και συντονισμού που θεσπίστηκε με την απόφαση 2005/267 / ΕΚ
και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων.
 Συμβάλλει στη δημιουργίας κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης για όλο το
προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα διαβατηριακό και συνοριακό
έλεγχο
 επικουρεί τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και
επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα για την αποτελεσματική
επιτήρηση αυτών και
 παρέχει στα κράτη μέλη την αναγκαία στήριξη για την οργάνωση κοινών
επιχειρήσεων επαναπατρισμού.
 οργανώνει, χρηματοδοτεί και εποπτεύει την υλοποίηση των επιχειρήσεων που
διεξάγονται στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα αλλά και στα ευρωπαϊκά
αεροδρόμια236.
Οι επιχειρήσεις που διεξάγει ο οργανισμός οριοθετούν ζώνες επιτήρησης που
φέρουν ονόματα δανεισμένα από αρχαίες ελληνικές και λατινικές θεότητες, έτσι ώστε
να εκφράζουν σε συμβολικό επίπεδο την αυτοσυνείδηση της καταγωγής της Ευρώπης
και του δυτικού κόσμου237.
Επίσης για την άμεση ανταπόκριση σε θέματα ασφάλειας δημιουργήθηκαν οι
ομάδες ταχείας συνοριακής επέμβασης (European Border Guard Teams) με
δυνατότητα ανταπόκρισης σε απρόσμενα συμβάντα και επείγουσες καταστάσεις στο
εσωτερικό των κρατών μελών. Οι ομάδες ταχείας επέμβασης238 λαμβάνοντας υπόψη
το γεγονός ότι στελεχώνονται με ανθρώπινο δυναμικό από τις συνοριακές υπηρεσίες
όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. θεωρούνται ως οι πρόδρομοι μίας ενιαίας
αστυνομικής μονάδας.

236

Η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2005 στα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και
Πολωνίας και εν συνεχεία από το καλοκαίρι του 2006 επεκτάθηκαν στη Μεσόγειο και Κανάρια Νησιά.
237
Βλ. Τρουμπέτα Σ. , ο.π. σελ 20, όπου η συγγραφέας αναφέρει επι παραδείγματι μερικές ονομασίες
των επιχειρήσεων όπως η επιχείρηση στο χερσαίο τμήμα με την ονομασία «Αριάδνη/Ariadne» στα
ανατολικά σύνορα με υπεύθυνη την Πολωνία, η όπως η επιχείρηση στο χερσαίο τμήμα με την
ονομασία «Ηρακλής/Herakles» στα νοτιανατολικά σύνορα με υπεύθυνες χώρες τις Ουγγαρία,
Ρουμανία, Βουλγαρία. Παρόμοιες επιχειρήσεις διεξάγονται και στα θαλάσσια σύνορα όπως η
«Ναύτιλος/ Nautilus», η «Ήρα/Hera», ενώ από το 2007 διεξάγεται η επιχείρηση «Ποσειδώνας /
Poseidon» στα θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα, στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους.
238
Αναγνωρίζονται διεθνώς με την επωνυμίας RAPID προερχόμενη από τις αγγλικές λέξεις Rapid
Borders Intervention Team
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10.2 Οι γενεσιουργός αιτίες δημιουργίας του Οργανισμού
Η γενεσιουργός αίτια που ωθείσαι τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ε.Ε. στη
σύλληψη της ιδέας αλλά και στην οριστική πραγματοποίησή της ήταν η προστασία
των εξωτερικών τοίχων της Ε.Ε., συνεισφέροντας στα κράτη μέλη την κατάλληλη
υλικοτεχνική υποστήριξη αλλά και εμπειρογνωμοσύνη προς ευόδωση του σκοπού
δημιουργίας

του239.

Ομολογουμένως,

ο

επιδιωκόμενος

στόχος

μπορεί

να

πραγματοποιηθεί μόνο διαμέσου της απρόσκοπτης και εποικοδομητικής σύμπραξης
των ευρωπαϊκών διωκτικών αρχών σε επιχειρησιακό επίπεδο και των ευρωπαϊκών
κρατών σε πολιτικό επίπεδο. Άλλωστε αυτό αποτέλεσε και το κίνητρο τον πρώτων
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που προχώρησαν στη σύναψη της συμφωνία Σένγκεν το
1985240. Έθεσαν τις απαραίτητες βάσεις για τη δημιουργία ενός «κλειστού χώρου» με
ελεύθερη διακίνηση προσώπων, προϊόντων, αγαθών και κεφαλαίων χωρίς εσωτερικά
σύνορα, με κοινή πολιτική για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και με
πλουραλισμό συλλογικών δράσεων για τον περιορισμό της διακίνησης ναρκωτικών,
την αθρόας εισόδου παράτυπα μεταναστών και εν τέλει του διασυνοριακού
εγκλήματος.
Ακολούθως με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο,
που εμφανίστηκε στο προσκήνιο, αναδείχτηκε εκ νέου η ιδιαιτερότητα του
ευρωπαϊκού οργανισμού Frontex για τη διασυνοριακή συνεργασία και μέσω των
κοινών επιχειρήσεων (joint operations) μεγιστοποιείται το επίπεδο διασφάλισης
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

239

Για την επίτευξη του σκοπού υλοποιούνται νέες πολιτικές και εφαρμόζονται νέα μέτρα ασφαλείας,
τα οποία θα εξασφαλίζουν την προστασία του χώρου Schengen και την ελεύθερη κυκλοφορία των
Ευρωπαίων πολιτών. Εν προκειμένω, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των συστημάτων διαχείρισης
των εξωτερικών συνόρων της η Ε.Ε. υιοθέτησε την πρωτοβουλία “Smart Borders”, η οποία ευελπιστεί
να αποτελέσει μία σύγχρονη, ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για τη διαχείριση των ροών των
ταξιδιωτών στα εξωτερικά της σύνορα. Βλ. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1234_el.htm,
[τελευταία πρόσβαση 23 Σεπτεμβρίου 2016]
240
Την 14 Ιουνίου 1985 στο χωρίο Schengen του Λουξεμβούργου υπογράφτηκε συμφωνία από τις 5
χώρες, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Δυτική Γερμανία, η οποία συνιστά την πιο
βαρυσήμαντη αλλαγή στην Ιστορία της Διαχείρισης Συνόρων βλ. FRONTEX Information and
Transparency Team, FRONTEX at a Glance, Poland, 2015, σελ. 8-9
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10.3 Η ελληνική συμμετοχή στον Οργανισμό
Η Ελλάδα συμμετέχει δυναμικά στις επιχειρήσεις του FRONTEX με
ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στο ρόλο
που της ανατίθεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά τα εθνικά της
σύνορα που δέχονται αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Στο πλαίσιο αυτό
υποστηρίζει241:
 τη συμμετοχή και συνεισφορά μέσων από όλα τα κράτη-μέλη για
αποτελεσματικότερο έλεγχο των ευρωπαϊκών θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, στις
κοινές επιχειρήσεις (joint operations) της FRONTEX, που θα πρέπει να διεξάγονται σε
μόνιμη βάση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επιχείρηση «Ποσειδών», η μεγαλύτερη που
έχει συντονίσει ποτέ η FRONTEX. Διεξάγεται στα θαλάσσια Ελληνο-τουρκικά σύνορα
και στα χερσαία Ελληνο-αλβανικά, Ελληνο-τουρκικά και Βουλγαρο-τουρκικά σύνορα
και συνδράμουν εναέρια, πλωτά και χερσαία μέσα, τεχνικό εξοπλισμό και
φιλοξενούμενους αξιωματικούς 26 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και του χώρου Σένγκεν.
 την αύξηση της συχνότητας πραγματοποίησης κοινών πτήσεων επιστροφών
(joint return flights) παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, με
χρηματοδότηση της FRONTEX και την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
στη διοργάνωσή τους
Συμπερασματικά, ο ρόλος του οργανισμού FRONTEX είναι εξόχως σημαντικός
και πρέπει να αναγνωρισθεί η συνεισφορά του στην προάσπιση των κοινοτικών
συνόρων μέσω της εκδήλωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών242 που έχει λάβει. Η
ευελιξία αποστολής και εγκατάστασης ανθρώπινων δυνάμεων και υλικοτεχνικού
εξοπλισμού είναι πλέον δεδομένη και αποτελεσματική. Η απήχηση και η
ικανοποίηση των ευρωπαίων πολιτών από τη δράση του οργανισμού σε συνδυασμό
με τις προτάσεις που απορρέουν, από τις ευρωπαϊκές πολιτικές ελίτ, για τον
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων του, τον καθιστούν στην κορυφή

241

Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Ευρωπαϊκός Χώρος Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας,
FRONTEX – Κοινές Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stinee/europaikos-horos-dikaiosinis-eleutherias-kai-asfaleias.html?page=6, [τελευταία πρόσβαση 29
Ιουλίου 2016]
242
Ως απαιτούμενες ενέργειες συγκεκριμενοποιούνται οι επιχειρήσεις που διεξάγει είτε σε ετήσια
βάση είτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε όλα τα συνοριακά σημεία (χερσαία – υδάτινα - εναέρια)
καθώς και η αποστολή εμπειρογνωμόνων και ειδικών αναλυτών για την εκτίμηση της κατάστασης και
την αποστολή ειδικών συνοριακών ομάδων και του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού για την
αντιμετώπιση καταστάσεων αθρόας εισόδου μεταναστών.
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της πυραμίδας των ευρωπαϊκών επιχειρησιακών οργανισμών για την πάταξη της
παράτυπης

μετανάστευσης.

Οι

δυνατότητες

του

οργανισμού

πρέπει

να

αναβαθμιστούν προς όφελος της ευρωπαϊκής κοινότητας, προκειμένου να αποκτήσει
μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων στον ευρωπαϊκό χώρο άμυνας και ασφάλειας
καθόσον δεν υφίσταται στην Ε.Ε. ένας οργανισμός με ικανότητα ανάληψης
αυτόνομης και ουσιαστικής δράσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου το ΝΑΤΟ είναι
αδύνατον να εμπλακεί επιχειρησιακά.

10.4 Ο επιχειρησιακός βραχίονας του FRONTEX στην Ελλάδα

Παράλληλα λόγω του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η χώρα
μας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αποτελεί μία από τις βασικές πύλες παράτυπων
μεταναστών ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του οργανισμού Επιχειρησιακό Γραφείο243
στη Χώρα μας, με έδρα τον Πειραιά244. Κύρια αποστολή του συγκεκριμένου Γραφείο,
το οποίο εγκαινιάσθηκε την 1η Αυγούστου 2010, αποτελεί η εποπτεία των
νοτιοανατολικών συνόρων της Ευρώπης στα οποία βρίσκονται η Μάλτα, η Ελλάδα, η
Ιταλία και η Κύπρος245. Μέσω της ιδρύσεως του γραφείου ο Οργανισμός FRONTEX
αποδεικνύει εμπράκτως τη σημασία που δίνει στη θέσπιση ικανών αμυντικών
προδιαγραφών στη ζωτική περιοχή του Αιγαίου και της Μεσογείου. Τοποθετεί τη
χώρα μας στο κέντρο των γεγονότων και παρατηρητή των διεθνοπολιτικών εξελίξεων
που διαδραματίζονται στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. Είναι προφανές ότι οι ελληνικές
διωκτικές αρχές που τελούν σε συνεργασία με τον Οργανισμό μπορούν πλέον με την
ανάπτυξη του επιχειρησιακού γραφείου να ανταλλάσουν με περισσότερη ευχέρεια
και σε μεγαλύτερο εύρος επιχειρησιακές πληροφορίες. Συγχρόνως αποτελεί αφενός
μεν διαφήμιση και προβολή για τη χώρα μας στο διεθνοπολιτικό γίγνεσθαι αφετέρου
δε την οπλίζει με περισσότερες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Εν κατακλείδι, συνιστά
ύψιστη τιμή για την ελληνική πολιτεία η επιλογή της χώρα μας από τον Οργανισμό
243

Για τις αρμοδιότητες του επιχειρησιακού Γραφείου βλ. Νόμος 3902/2010 - Κύρωση Συμφωνίας
Έδρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του FRONTEX (Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη
διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης), για τη φιλοξενία του επιχειρησιακού γραφείου, ΦΕΚ 216/Α/23-12-2010
244
Το επιχειρησιακό γραφείο του Frontex εδρεύει σε χώρο δίπλα στο κτίριο του Αρχηγείου του
Λιμενικού Σώματος, στο οποίο λειτουργεί από το 2004 το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων, που
είναι το σημείο επαφής της χώρας με τον Frontex για τα θαλάσσια σύνορα.
245
Βλ. Λαζάρου Ε., Η μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε. και η Ελλάδα στο Βαληνάκης Γ, Η Ελληνική
Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική 1990-2010, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, Δεκέμβριος 2010
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προκειμένου να επανδρώσει και να αναπτύξει ένα ευέλικτο επιχειρησιακό κέντρο με
πολλαπλές δυνατότητες, το οποίο θα πλαισιώνει την ελληνική εξωτερική πολιτική σε
θέματα εθνικής ασφάλειας και προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο
από την επεκτατική τουρκική στρατηγική

10.5 Το Σύστημα Διαχείρισης Συνόρων EUROSUR ακρογωνιαίος
λίθος για την ανάσχεση της παράνομης μετακίνησης πληθυσμών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό τη βελτίωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης
των συνόρων και την πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης
μετανάστευσης, θέσπισε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων246
(Eurosur). Αποτελεί έναν πρωτοποριακό τρόπο επιτήρησης των συνόρων, δεδομένου
της τεχνολογίας αλλά και του χαμηλού κόστους. Η χρήση του EUROSUR συνιστά
κομβικής σημασίας επίτευγμα, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία πολλών χωρών να
διαθέσουν και ενεργοποιήσουν πρόσθετες δυνάμεις Συνοριοφυλακής για την
επιτήρηση των συνόρων αλλά και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής. Παράλληλα
προστίθεται σε ένα σύνολο επιλογών υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τα οποία τα κ-μ
διαθέτουν για να ελέγχουν την μετακίνηση πληθυσμών από και προς την εδαφική
τους ακεραιότητα όπως η εγκατάσταση μηχανισμών επιτήρησης των συνόρων με
αισθητήρες κίνησης, θερμικές κάμερες και δορυφορικά συστήματα άμεσου
εντοπισμού ατόμων και οχημάτων, συσκευές ανίχνευσης καρδιακών παλμών για τον
εντοπισμό κρυμμένων ατόμων σε ειδικά κατασκευασμένες κρύπτες εντός οχημάτων,
και οι ειδικοί ανιχνευτές – scanners που διεξάγουν εξονυχιστικό έλεγχο των
οχημάτων.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό247 η θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων συμβάλλει αφενός μεν στην πρόληψη της
παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος στα εξωτερικά
σύνορα, αφετέρου δε στη διασφάλιση της προστασίας και διάσωσης της ζωής
μεταναστών που προσπαθούν να προσεγγίσουν τις ευρωπαϊκές ακτές. Επιπλέον
παρέχει σημαντικές λειτουργίες που επιτρέπουν στις υπηρεσίες επιτήρησης των
246

Για τις δυνατότητες του νέου συστήματος Βλ. Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, ΕΕ L 295 της 6.11.2013
247
Ο.π. Ευρ. Κανονισμό 1052/2013
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συνόρων την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών, την άμεση ανάπτυξη συνεργασίας
δίνοντας στις χώρες της Ε.Ε. τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται ταχύτερα όχι μόνο
σε μεμονωμένα συμβάντα, αλλά και σε κρίσιμες καταστάσεις που παρουσιάζονται
στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.
Γενικότερα,

λειτουργεί

ευεργετικά

ως

προς

την

εξασφάλιση

πηγών

πληροφόρησης από καίρια σημεία των εξωτερικών συνόρων. Η χώρα μας, έχει
υιοθετήσει το εν λόγω σύστημα το οποίο θεωρείται εξόχως σημαντικό στην
καθημερινό αγώνα για τη δίωξη της παράνομης μετανάστευσης κυρίως λόγω της
ιδιάζουσας γεωγραφικής θέσης στο γεωπολιτικό υποσύστημα της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου, αλλά και της καταφανούς αδυναμίας της να διαφυλάξει επαρκώς τους
δύσβατους και ορεινούς όγκους της επικράτειά της.
Η μεθοδολογία δράσης και εφαρμογής του συστήματος στηρίζεται στον
κατακερματισμό των εξωτερικών συνόρων (χερσαίων και θαλάσσιων) σε αυτοτελές
τμήματα και κάθε ένα από αυτά έχει καθοριστεί ένα χαμηλό, μεσαίο και υψηλό
επίπεδο επίπτωσης. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται δυνατός ο προσδιορισμός των
ευαίσθητων σημείων στα εξωτερικά σύνορα, με τυποποιημένη αντίδραση σε εθνικό
επίπεδο και επίπεδο ΕΕ, αν κριθεί απαραίτητο. Συνεπώς τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο
και σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης ανά πάσα
χρονική περίοδο και υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε περίπτωση
εμφάνισης περιστατικών παράτυπης μετανάστευσης σε κάποιο αυτοτελές τμήμα.
Καταληκτικά, το EUROSUR εδράζει την επιχειρησιακή λειτουργία του στη
μετάδοση επεξεργασμένων πληροφοριών, σε άμεσο χρόνο και προπάντων με
απευθείας εικόνα (on-line). Είναι κομβικής σημασίας μηχανισμός καθόσον έχει
αποτρεπτικό ρόλο, πολλαπλασιάζει τα επίπεδα ασφαλείας σε επίπεδο Ε.Ε. και
συμβάλλει

τους

εθνικούς

και

ευρωπαϊκούς

οργανισμούς

να

αντιληφθούν

κατανοήσουν τις εξελίξεις στα εξωτερικά σύνορα και να αντιδράσουν ταχύτερα στις
νέες οδούς και μεθόδους που χρησιμοποιούνται από εγκληματικά δίκτυα για να
προωθήσουν θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας.
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10.6 Η ιδέα ίδρυσης Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής
Το 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση βίωσε εξαιρετικές πιέσεις στα εξωτερικά της
σύνορα, με εκτιμώμενο αριθμό 1,5 εκατ. ατόμων να έχουν διασχίσει παράνομα τα
σύνορα μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Με την αυξανόμενη
τάση εισόδου παράτυπων αλλοδαπών στον ευρωπαϊκό χώρο, καθίσταται αναγκαία η
αναζήτηση

νέων

μεθόδων,

πανευρωπαϊκής

εμβέλειας,

αποκλιμάκωσης

του

φαινομένου. Η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων που
λαμβάνει χώρα μέσω της προσφυγικής κρίσης είναι συλλογική ευθύνη. Πρόκειται για
ευρωπαϊκό ζήτημα, όχι μόνο ελληνικό, του οποίου οι διασυνδέσεις έχουν παγκόσμιο
αντίκτυπο. Οι ευρωπαίοι εταίροι, οφείλουν να διδαχθούν από την ελληνική εθνική
στρατηγική, ιδίως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, αλλά
και του ζητήματος της παράνομης μετανάστευσης, το οποίο δυστυχώς διογκώνεται
είτε από την περιοχή της Βόρειας Αφρικής είτε από τα ελληνοτουρκικά παράλια. \
Η Ελλάδα επωμίστηκε δυσανάλογο βάρος και ευθύνη σε σχέση με τη θέση της
στη διεθνοπολιτική αρένα και τα φορτία ισχύος που διαθέτει. Ένεκα της ιδιότητάς της
ως πρώτη «πύλη υποδοχής» κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη διαχείριση του
φαινομένου, με γνώμονα την ασφάλεια των μετακινούμενων και τη σύμπλευση με τις
επιταγές των ευρωπαϊκών πολιτικών ελίτ. Απαιτείται, όμως, συλλογική δράση από
όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις, δομημένη σε κλίμα εμπιστοσύνης και υπό το
πρίσμα των αρχών της Ε.Ε, δηλαδή με τις αρχές του ανθρωπισμού και της
αλληλεγγύης.

10.6.1 Ο καθοριστικός παράγοντας για την ευόδωση της ιδέας

Παρά τις σημαντικά βήματα προόδου στη δίωξη της παράνομης μετανάστευσης
από την ίδρυση του οργανισμού, οι επιτελείς των βασικών θεσμικών οργάνων της
Ε.Ε. επεξεργάζονται συνεχώς νέους μεθόδους ολική προστασίας των κοινοτικών
συνόρων που θα οδηγήσουν σε διέξοδο από τη προσφυγική – μεταναστευτική κρίση.
Σοβαρή υποψηφιότητα με ιδιαίτερη χροιά εξευρωπαϊσμού των αστυνομικών
δυνάμεων

τυγχάνει

η

πρόταση

περί

ιδρύσεως

μίας

ενιαίας

Ευρωπαϊκής

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που θα αντικαταστήσει τον οργανισμό Frontex
και τις αρμόδιες εθνικές αρχές στη διαχείριση των συνόρων και θα έχει αποκλειστική
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αρμοδιότητα τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Αυτό το φιλόδοξο
βήμα συμβαδίζει με τα μακροπρόθεσμα σχέδια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά
ταυτόχρονα θέτει σοβαρά ζητήματα εκχώρησης κρατικής εξουσίας σε έναν
οργανισμό, προκαλώντας σκεπτικισμό και διλήμματα ασφάλειας στις ευρωπαϊστές.
Το ερώτημα που εγείρεται είναι κατά πόσο τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να
εκχωρήσουν κυριαρχικά τους δικαιώματα στον ευαίσθητο τομέα της άμυνας και
ασφάλειας σε υπερεθνικό οργανισμό, γνωρίζοντας, εκ των προτέρων, ότι θα
απολέσουν το αξιοσέβαστο δικαίωμα στη χάραξη και εφαρμογή εθνικών πολιτικών
άμυνας και ασφάλειας.
Η προαναφερθείσα πρόταση για μετεξέλιξη του οργανισμού FRONTEX σε μία
ευέλικτη και ταχέως αναπτυσσόμενη Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή
αποσκοπεί αποκλειστικά στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην
προστασία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, αποκλείοντας κάθε υποψία περί
ασκήσεως εξωτερικής πολιτικής στη διεθνοπολιτική αρένα. Η μετεξέλιξη του
οργανισμού FRONTEX σε μία νέα αναδιαμορφωμένη επιχειρησιακή δύναμη
επιβάλλεται συγχρόνως από το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο248, το
οποίο Συνιστά την αιτιολογική βάση της εν γένει μεταναστευτικής πολιτικής στην
Ευρώπη, σε πνεύμα αμοιβαίας ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών
και μιας ανανεωμένης σύμπραξης με τρίτες χώρες. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται το
ενδεχόμενος μετατροπή του FRONTEX σε μία νέα επιχειρησιακή μορφή.
Από επιχειρησιακή οπτική θεωρείται βέλτιστο και αποτελεσματικό ο
FRONTEX να λειτουργήσει με παρόμοιο καθεστώς αντίστοιχο της Europol, σε
συνδυασμό με αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες και ικανότητα άμεσης
ανάπτυξης αστυνομικών δυνάμεων απρόσκοπτα. Μία ενδεχόμενη συμφωνία για τη
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής σηματοδοτεί πως η
Ευρώπη είναι έτοιμη


να υπερβεί τις δυνατότητές της και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της στο

διεθνές σύστημα,


να περιθωριοποιήσει τα ετερογενή συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών

δυνάμεων και να αποκτήσει κοινή φωνή και κοινό βηματισμό στα μονοπάτια των
διεθνών σχέσεων
248

Υπογράφηκε επί Γαλλικής Προεδρίας στο Παρίσι στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, Βλ. http://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ajl0038, [τελευταία πρόσβαση 18 Ιουνίου
2016]
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να αναλάβει δράση άμεσα και καθοριστικά στην διαχείριση των κοινών

προκλήσεων και απειλών, οι οποίες τείνουν να αποσταθεροποιήσουν τα θεμέλια
ασφάλειας του οικοδομήματος της Ε.Ε.


να προβάλλει τον νεοσύστατο Οργανισμό ως ουσιαστικό βήμα της ευρωπαϊκής

ολοκλήρωσης
Ζητήματα κυριαρχίας ή φόβοι για εκχώρηση κυριαρχίας σε διακρατικά όργανα
από την πλευρά των κρατών-μελών δεν πρέπει να υφίστανται, καθότι τα σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα σύνορα των κρατών-μελών, όπως ορίζονται από τις
διεθνείς συμβάσεις. Κατά συνέπεια, κάθε κράτος-μέλος καθορίζει τα σύνορά του ως
κυρίαρχος αυτών, τα οποία φυλάσσει ως «κόρη οφθαλμού» και αυτά είναι και
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά, η αναβάθμιση του οργανισμού ως
πραγματικής Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής, θα επιλύσει πολλά
προβλήματα και θα είναι ο εγγυητής της προσπάθειας διαφύλαξης των εξωτερικών
συνόρων της ένωσης. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος του οργανισμού πρέπει να αναλάβει
πρωτοβουλίες, δράσεις και ευθύνες αναφορικά με την επιτήρηση των κοινοτικών
συνόρων και να απεμπολήσει πρακτικές που παραπέμπουν σε δημιουργία
καταστάσεων ικανών να αποτελέσουν αιτία ένοπλων συρράξεων και αποδόμησης του
ευρωπαϊκού ενωσιακού εγχειρήματος. Για να καρποφορήσουν τα μέτρα που
λαμβάνονται στον ευρωπαϊκό χώρο θεωρείται εκ των ουκ άνευ ο συντονισμός μεταξύ
των κεντρικών αρχών, των τοπικών αρχών, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς επίσης και των
Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι γεγονός ότι τα κ-μ της Ε.Ε. σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
αναζητούν τρόπους για τη διαχείριση των πολυάριθμων αφίξεων προσφύγων στα
σύνορα. Ένα πρώτο βήμα προς επίτευξη του σκοπού αυτού θα επιτευχτεί με την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής – Συνοριοφυλακής, η οποία θα εξασφαλίζει
την ισχυρή και από κοινού διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.. Ο βαθμός
δυσκολίας του εγχειρήματος είναι εξαιρετικά υψηλός λόγω της απροθυμίας μερικών
χωρών να δεχτούν αλλοδαπές επιχειρησιακές δυνάμεις στη ζώνη ευθύνης τους και
των αντιρρήσεων που προβάλλουν για τους όρους και το «μερίδιο» συνδιαχείρησης
του φαινομένου. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλα τα κ-μ αφενός μεν η
συνοχή της Ε.Ε., αφετέρου δε η συνεχής εποπτεία και η δυνατότητα παρακολούθησης
των μεταναστευτικών ροών προς και εντός της Ε.Ε.
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10.6.2 Η επίτευξη του οράματος μέσα από την εμπέδωση του τρόπου λειτουργίας
παρόμοιων οργανισμών

Πρωταρχικός στόχος για τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης ήταν και
παραμένει μέχρι σήμερα η επεξεργασία κοινής μεταναστευτικής πολιτικής,
συμπεριλαμβανομένου της ανάληψης δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης
διακίνησης ατόμων και της συνεχής αύξησης λήψης προληπτικών μέτρων για την
εξασφάλιση του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η ιδέα
για την ίδρυση Ευρωπαϊκών αστυνομικών δομών με την ταυτόχρονη υιοθέτηση
κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας σε συνδυασμό με την εφαρμογή
μιας κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής αποτελεί φιλόδοξη και καινοτόμο
επιχειρησιακή δράση. Η ευόδωση της συγκεκριμένης ιδέας εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τη βούληση και συλλογική προσπάθεια των συστατικών μερών της
Ένωσης να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα.
Εξόχως σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ήδη λειτουργία κάποιων οργανισμών, οι
οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα για την ίδρυση νέων. Η
European Defense Community – Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα,, το European
Defense Agency (E.D.A.), Headline Goal, το European Union Military Staff
Organization – Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS), η Military Committee of
the European Union – Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Επιτροπή249 θέτουν τις βάσεις για
αισιόδοξες εξελίξεις στη μελλοντική αμυντική ταυτότητα της Ε.Ε. Επιπρόσθετα,
βήματα προόδου προς μία ευρωπαϊκή δύναμη ασφάλειας έγιναν τον Ιανουάριο 2003
με την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων από μέρους της Ένωσης. Την περίοδο
εκείνη η Ε.Ε. ανέλαβε την πρώτη αποστολή της ειρηνευτικών αποστολών
στρατιωτικού, αστυνομικού και πολιτικού χαρακτήρα250 σε περιοχές όπως η Βοσνία
Ερζεγοβίνη, η π.Γ.Μ.Δ. συνεχίζοντας την αποστολή του ΟΗΕ (UN International
Police Task Force). Παρόμοιες μορφές διευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας
έλαβαν χώρα τον Δεκέμβριο του 2003, όταν η Ε.Ε. ανέπτυξε μία αστυνομική
επιχείρηση στην π.Γ.Μ.Δ., γνωστή ως ΕUPOL PROXIMA251.

249

-Κόλλιας Χ., ο.π. σελ 76-80
Μπέλλου Φ., Η Ευρωπαική Ένωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο Κωνσταντινίδης Γ., Η
Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα, Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2008,
σελ. 158
251
Μπέλλου Φ., ο.π. σελ159
250
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Η προοπτική για τη δημιουργία ενός νέου αμυντικού οργανισμού, υπό την
εποπτεία της Ε.Ε. αποτελεί σαφέστατα μια φιλόδοξη, οραματική και φιλοευρωπαϊκή
πρόταση, που θα αναβαθμίσει το ειδικό βάρος της Ένωσης στο διεθνές σύστημα.
Παρέχει τη δυνατότητα στην Ε.Ε. να δρα διεθνώς ανεξάρτητη και συγχρόνως
διαθέτοντας ναυτικές και χερσαίες αστυνομικές δυνάμεις

252

είναι σε θέση να αντιδρά

χωρίς χρονοτριβές σε μια απειλή απέναντι σε κράτος-μέλος ή σε γειτονικό κράτος της
Ε.Ε. Το εγχείρημα είναι δυσχερές και απαιτητικό αλλά ένεκα της ανεξέλεγκτης
μετακίνησης πληθυσμών με άγνωστους ρόλους και επιδιώξεις προς τη γηραιά ήπειρο
η συζήτηση για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής
αναθερμαίνεται στους κόλπους της Ένωσης. Η υλοποίησή του συνοδεύεται από
πολλούς σκοπέλους που πρέπει να προσπελαστούν μέσω της πολιτικής τριβής και
ανταλλαγή επιχειρημάτων των πολιτικών ηγετών της Ε.Ε. Η αναζήτηση υλικών
πόρων και η δυνατότητα που έχουν τα κ-μ να αναλάβουν το συνεπαγόμενο κόστος
μιας τέτοιας επένδυσης, που χρειάζεται για να υποστηριχθεί ένας κοινός αμυντικός
οργανισμός, συνιστά επιπρόσθετο καίριο ζήτημα. Επιπλέον, θέματα εθνικής
κυριαρχίας και διακύβευσης κρατικών συμφερόντων λόγω ανισομερή καταμερισμού
ισχύος στα πλαίσια του διεθνούς συστήματος, προβληματισμοί απόκλισης από την
τρέχουσα οικονομική λιτότητα και τη δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να τεθούν
σοβαρά υπόψη και να επιλυθούν πριν την οριστικοποίηση και εφαρμογή του σχεδίου.
Συμπερασματικά, η μελλοντική υλοποίηση253 του μεγαλεπήβολου σχεδίου των
ευρωπαϊστών ηγετών συνιστά μια μαξιμαλιστική πραγμάτωση, διότι η Ε.Ε., θα
αποκτήσει διακριτούς μηχανισμούς σκληρής ισχύος που θα την προσδώσουν κύρος
και θα την αναδείξουν ωε μια υπολογίσιμη δύναμη στη διεθνοπολιτική αρένα. Είναι
πρόδηλο ότι στη σημερινή πολιτική κατάσταση των ευρωπαϊκών κ-μ δεν υφίστανται
οι πολιτικές προϋποθέσεις για μια τέτοια προσέγγιση και επιπλέον δεν υφίστανται οι
απαραίτητοι νομιμοποιητικοί παράγοντες ήπιας ισχύος που θα οδηγούσαν στην
πραγμάτωση αυτού του εγχειρήματος. Εν κατακλείδι, μέχρι την υλοποίηση τέτοιων
αισιόδοξων επιχειρησιακών δράσεων ο οργανισμός FRONTEX θα συνεχίσει να
252

Ο νέος Οργανισμός θεσπίζει ένα σώμα συνοριοφυλάκων, μια εφεδρεία 1500 ταχείας αντίδρασης που
χωρίς εξαίρεση, θα πρέπει να διατίθενται από τα κράτη-μέλη. Συγχρόνως προτείνεται η ανάπτυξη
«officers-liaison» στα κράτη-μέλη, ήτοι αξιωματούχων που θα λειτουργούν ως σύνδεσμοι ανάμεσα
στα κράτη-μέλη και τον Οργανισμό.
253
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 το Συμβούλιο έδωσε την τελική του έγκριση για τον κανονισμό. Η πράξη
αυτή ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη των δραστηριοτήτων της Συνοριοφυλακής και της
Ακτοφυλακής στα μέσα Οκτωβρίου, βλ. σχετικά στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που θεσπίστηκε
διαθέσιμο στο http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-29-2016-INIT/el/pdf, [τελευταία
πρόσβαση 19 Σεπτεμβρίου 2016]
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δραστηριοποιείται διαρκώς και να συνδράμει το έργο των εθνικών διωκτικών αρχών
είτε στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων είτε με την υλικοτεχνική υποστήριξη και την
αποστολή εμπειρογνωμόνων ανάλογα τις ανάγκες των ευρωπαϊκών κρατών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ EUROPOL
11.1 Η ανάγκη δημιουργίας της EUROPOL

Σε όλο το φάσμα των διεθνών σχέσεων, από την ίδρυση των ευρωπαϊκών
κρατικών οντοτήτων έως σήμερα, τα κ-μ διακατέχονταν από επιφυλακτικότατα και
έντονη ανησυχία, αναφορικά με την προώθηση ενός υπερεθνικού - κοινοτικού
μοντέλου στον ιδιαίτερο και ευαίσθητο χώρο της δημόσιας τάξης. Υπό τη σκέψη
απώλειας κυριαρχικών δικαιωμάτων και εκχώρησης εξουσιών σε τρίτους, η
εξωτερική πολιτική των ευρωπαϊκών κρατών κυμάνθηκε κυρίως στην εθελοντική
ανάπτυξη έντονης διακυβερνητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της
εγκληματικότητας.
Κατά συνέπεια, προβλήθηκε η αστυνομική συνεργασία, η οποία συνιστά
συστατικό στοιχείο του Τρίτου Πυλώνα της Ένωσης, αποκαλούμενη στη Συνθήκη
του Μάαστριχτ υπό τον τίτλο "Συνεργασία στη Δικαιοσύνη και στις Εσωτερικές
Υποθέσεις" στη Συνθήκη του Άμστερνταμ και υπό τον τίτλο ”Αστυνομική και
Δικαστική Συνεργασία στις Ποινικές Υποθέσεις". Η διακυβερνητική φύση του Τρίτου
Πυλώνα δεν εμπόδισε την ίδρυση κοινών μηχανισμών και θεσμών, όπως η
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία - EUROPOL254 - η ίδρυση της οποίας προβλέπεται
στο άρθρο 30 της Συνθήκης της Ε.Ε. Κύριος στόχος της ιδρύσεως αποτελεί η
«βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς της παράνομης
εμπορίας ναρκωτικών, της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών του διεθνούς
εγκλήματος»255.
Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία είναι ο αρμόδιος οργανισμός της Ε.Ε. για
την επιβολή του νόμου και κύρια αποστολή του είναι να συμβάλει στη δημιουργία
μιας ασφαλέστερης Ευρώπης, επικουρώντας και συνδράμοντας τις εθνικές αρχές
254

Ως οργανισμός ιδρύθηκε το 1995 κατόπιν διεθνής συνθήκης των κρατών -μελών της Ε.Ε. και έχει
νομική προσωπικότητα.
255
Για μία ενδελεχή ανάλυση των στόχων του Οργανισμού και του σκοπού ιδρύσεως βλ. Προοίμιο και
άρθρο 2.1 της Συνθήκης της EUROPOL (ΕΕ C316 της 27.11.1995, σελ. 2-32)
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επιβολής του νόμου. Τον ειδικότερο ρόλο του οργανισμού που είναι άρρηκτα
συνυφασμένος με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στους
τομείς της παράνομης εμπορίας ναρκωτικών, της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών
μορφών του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος αντιλαμβάνεται αμέσως κανείς,
εντρυφώντας στο προοίμιο της Συνθήκης της EUROPOL256. Βάσει αυτού,
καθορίζονται με πληρότητα οι λεπτομέρειες της ιδρύσεως του οργανισμού και γίνεται
αντιληπτός ο σκοπός της EUROPOL, Ειδικότερα οι ευρωπαϊκές πολιτικές ελίτ διά
της ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας θέτουν ως επιδιωκόμενο
στόχο257 «τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αρμόδιων Αρχών των κρατών
μελών και την εποικοδομητική συνεργασία τους για να επιτύχουν την πρόληψη και την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της παράνομης Διακίνησης ναρκωτικών και
ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων σοβαρών μορφών διεθνούς εγκληματικότητας. Η
δράση αυτή λαμβάνει χώρα εφόσον υφίστανται συγκεκριμένες ενδείξεις για την ύπαρξη
εγκληματικής

δομής

ή

οργάνωσης

και

εφόσον

οι

αναφερθείσες

μορφές

εγκληματικότητας θίγουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, κατά τρόπο ώστε,
λαμβάνοντας υπόψη την έκταση, τη βαρύτητα και τις επιπτώσεις των αξιοποίνων
πράξεων, να επιβάλλεται η κοινή δράση των κρατών μελών».
Επιπλέον, η EUROPOL προσφέρει ένα μοναδικό φάσμα υπηρεσιών, καθότι
 υποστηρίζει τις επιτόπιες επιχειρήσεις επιβολής του νόμου,
 αποτελεί

κεντρικό

κόμβο

διάχυσης

πληροφοριών

για

εγκληματικές

δραστηριότητες και καταζητούμενα πρόσωπα
 θεωρείται ένας κατευθυντήριος μοχλός της αστυνομικής συνεργασίας
 συνιστά μία κεντρική αρχή εμπειρογνωμοσύνης για τα κ-μ στον τομέα της
επιβολής του νόμου.
Επιπλέον, η αστυνόμευση διευρύνθηκε σε επίπεδο που έχει ορθά χαρακτηρισθεί
ως προληπτικό, αφού στο αυτοματοποιημένο σύστημα πληροφοριών της EUROPOL,
προβλέπεται ότι καταχωρούνται όχι μόνον όσοι θεωρούνται ύποπτοι για την τέλεση
συγκεκριμένων εγκλημάτων, αλλά και εκείνοι για τους οποίους δικαιολογείται η
υποψία ότι θα διαπράξουν αξιόποινη πράξη ή ακόμα εκείνοι που απλώς συνοδεύουν

256
257

Βλ. Προοίμιο και άρθρο 2.1 της Συνθήκης της Europol (EE C 316 της 27.11.1995, σελ 2-32)
Ο.π. Συνθήκη της Europol σελ. 6
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ή βρίσκονται σε επαφή με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, άνθρωποι δηλαδή αμέτοχοι σε
οποιαδήποτε εγκληματική δράση258.

11.2 Η Συνθήκη του Άμστερνταμ ως πολλαπλασιαστής ισχύος της
EUROPOL
Επίσημο νομικό κείμενο που μνημονεύει ενδελεχώς την αστυνομική
συνεργασία εντός της Ε.Ε., αποτελεί η Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία παραθέτει
τρόπους και συνδυαστικούς μεθόδους, που εξυπηρετούν αφενός την λείανση των
διαφορών των ποινικών συστημάτων των κ-μ και αφετέρου την επίτευξη
συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης, εντοπισμού και δίωξης εγκλημάτων. Μεταξύ
των αναφερομένων μορφών συνεργασίας περιλαμβάνονται η συλλογή, ανάλυση και
ανταλλαγή πληροφοριών, η συνεργασία στην εκπαίδευση καθώς και η αμοιβαία
αξιολόγηση μεθόδων δράσης.
Συντελέστηκε

ένα

αποφασιστικής

σημασίας

βήμα

για

την

ανάθεση

περισσότερων καθηκόντων και την εκτόξευση του επιχειρησιακού επιπέδου της
EUROPOL. Θεωρείται ως κομβικό σημείο η υπογραφή της Συνθήκης καθόσον
διευρύνθηκαν σημαντικά οι αρμοδιότητες του οργανισμού, ο οποίος είχε τη
δυνατότητα259
α) να υποστηρίζει επιχειρησιακές δράσεις των εθνικών αρχών με τη
διαμόρφωση κοινών ομάδων που θα περιλαμβάνουν και εκπροσώπους του
Οργανισμού και
β) να ζητά από τις εθνικές αρχές τη διεξαγωγή και συντονισμό ερευνών για
συγκεκριμένες υποθέσεις που ο οργανισμός υποδεικνύει.
Πρόκειται για έναν οργανισμό με αυτοτέλεια και ανεξαρτησία στη λήψη
αποφάσεων, καθόσον λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα τη δίωξη της
εγκληματικότητας μέσω της απρόσκοπτης ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας. Το
258

Για μία ενδοσκόπηση επί του θέματος σχετικά με το δίκτυο αστυνόμευσης ου οργανισμού βλ.
Συμεωνίδου –Καστανίδου Ε., ο.π. σελ. 33, όπου εκφέρει την άποψη κα την αντίθεσή της στη
συγκεκριμένη αστυνομική πρακτική, διότι με αυτόν τον τρόπο δύναται να προσβληθεί η πληροφορική
αυτοδιάθεση ενός αόριστου αριθμού πολιτών, γεγονός που αντιτίθεται ενώπιων του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
259
Βλ. ΕΕ C 312 της 16-12-2002, Πράξη του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002 για την κατάρτιση
πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη σύμβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας
(σύμβαση Ευρωπόλ) και το πρωτόκολλο σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες της Ευρωπόλ, των
μελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της, Σελ.2-7
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διοικητικουπαλληλικό προσωπικό που στελεχώνει τον οργανισμό αλλά και τα
επιμέρους όργανα της EUROPOL δρουν και ασκούν τα καθήκοντά τους
εναρμονισμένοι πλήρως με τις αρχές και το σκοπό ίδρυσης του οργανισμού και
απαγορεύεται να δέχονται ή να ζητούν κατευθυντήριες οδηγίες από τις εθνικές
κυβερνήσεις.

11.3 Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού

Τα μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο για τον περιορισμό περιστατικών εμπορίας ανθρώπων εστιάζουν την
προώθηση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, την ενίσχυση του αυστηρού
ελέγχου των συνόρων, τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχειών. Για την
αναχαίτιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπου και την πάταξη του
οργανωμένου εγκλήματος έχουν συσταθεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο ειδικά
όργανα και δομές, στα οποία αποδίδονται ειδικές αρμοδιότητες. Σε διεθνές επίπεδο
αναπτύσσει δράση η Διεθνής Αστυνομική Οργάνωση Ιντερπολ (Interpol) που
συστήθηκε το 1923 με απώτερο στόχο τη βελτίωση ανταλλαγής πληροφοριών σε
παγκόσμιο επίπεδο, τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σε σχέση με
εγκλήματα διεθνούς χαρακτήρα καθώς και η λειτουργία βάσης δεδομένων για την
υποστήριξη των αστυνομικών υπηρεσιών.
Αντίστοιχα καθήκοντα με επιχειρησιακή αρμοδιότητα την Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (ΕUROPOL). Η ΕUROPOL
ασκεί σήμερα ουσιαστικό έργο στον αγώνα κατά της διεθνούς εγκληματικότητας σε
ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό βοηθά η εμπειρία, το έργο και η
λειτουργία

του

τηλεπικοινωνιών

παγκοσμίου

δικτύου

με

σύγχρονα

τα

πιο

τηλεπικοινωνιών
ηλεκτρονικά

και

ηλεκτρονικών

αρχεία

καταχώρησης

πληροφοριών στην έδρα του Οργανισμού (Χάγη – Ολλανδίας).
Οι δραστηριότητες της ΕUROPOL260 όσον αφορά την επιχειρησιακή
υποστήριξη

έχουν

οδηγήσει

στην

εξάρθρωση

πολλών

εγκληματικών

και

τρομοκρατικών δικτύων, στη σύλληψη χιλιάδων επικίνδυνων κακοποιών, στην
ανάκτηση εκατομμυρίων ευρώ ως προϊόντων εγκλήματος και στη διάσωση
260

Βλ. Διαδικτυακός Ιστός της EUROPOL στο https://www.europol.europa.eu/,
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εκατοντάδων θυμάτων, μεταξύ των οποίων και παιδιά που διακινούνται για σκοπούς
σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Οι εμπειρογνώμονες της ΕUROPOL στηρίζουν και
συντονίζουν διεθνείς επιχειρήσεις επιβολής του νόμου σε ένα ευρύ φάσμα τομέων
εγκληματικής δραστηριότητας:
 Ναρκωτικά
 Εμπορία ανθρώπων
 Διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης
 Ξέπλυμα χρήματος
 Παραχάραξη του ευρώ
 Λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού
 Απάτη ΦΠΑ
 Κλοπή διανοητικής ιδιοκτησίας
 Μετακινούμενες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος
 Τρομοκρατία
 Παράνομες συμμορίες μοτοσικλετιστών
 Έγκλημα στον κυβερνοχώρο
Οι δραστηριότητες στην αντιμετώπιση της διεθνούς εγκληματικότητας είναι
εναρμονισμένες με το σεβασμό των διακηρυγμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου,
καθόσον τα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται ουσιωδώς
έναντι της κρατικής αυθαιρεσίας. Η Ελλάδα, μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας261,
συμβάλει στο σπουδαίο έργο και στις προσπάθειες της ΕUROPOL, η οποία αποτελεί
αναμφισβήτητα και αποδεδειγμένα κορυφαίο επίτευγμα των προσπαθειών των
ευρωπαϊκών πολιτικών ελίτ, για την καταπολέμηση των εγκληματικών δράσεων
εντός της γεωγραφικής επικράτειας της Ε.Ε.
Η ενίσχυση του ρόλου της EUROPOL262 για την ενδυνάμωση και εμβάθυνση
της ευρωπαϊκής συνεργασίας ως προς την καταπολέμηση του οργανωμένου

261

Βλ. Δελτίο Τύπου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με την ολοκλήρωση ευρείας
κλίμακας κοινή αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος
στην Ευρώπη με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας. Η αστυνομική επιχείρηση με τον κωδικό
όρο - ονομασία «Αρχιμήδης» υλοποιήθηκε με τον συντονισμό της EUROPOL το χρονικό διάστημα
από 15 έως 23 Σεπτεμβρίου 2014, διαθέσιμο στο διαδικτυακό ιστό της Ελληνικής Αστυνομίας
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=46240
&Itemid=1367&lang, [τελευταία πρόσβαση 20 Ιουλίου 2016]
262
Για το ρόλο του Οργανισμού στην καταπολέμηση της διακίνησης ατόμων βλ. Europol Situation
Report, Trafficking in Human Beings in the EU, Φεβρουάριος 2016, σελ.33 κ.ε. διαθέσιμο στο
https://www.europol.europa.eu/content/trafficking-human-beings-eu, [τελευταία πρόσβαση 30
Αυγούστου 2016]
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εγκλήματος, θα επιδιωχθεί263 με επέκταση των αρμοδιοτήτων της ώστε να καλύπτει
περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και θα επιτρέπει
στην EUROPOL να ζητά από τις αρμόδιες εθνικές των κρατών μελών τη διενέργεια
και το συντονισμό των ερευνών τους σε ειδικές περιπτώσεις και ανάπτυξη ειδικής
πείρας που θα τ/τίθεται στη διάθεση των κρατών – μελών.

11.4 Η EUROPOL στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων στην
προσφυγική κρίση
Παρακολουθώντας κανείς τις διακηρύξεις της

Ε.Ε., τις δηλώσεις αρχηγών

κρατών, ευρωπαίων πολιτικών και έμπειρων αναλυτών της διεθνής πολιτικής,
διαπιστώνει ότι το κοινό αίσθημα ανασφάλειας και φόβου που προκλήθηκε με
αφορμή την έξαρση της διακίνησης ανθρώπων ώθησε τις αρμόδιες ευρωπαϊκές
διωκτικές αρχές σε αναζωπύρωση θεμάτων συνεργασίας. Το νέο σκηνικό που
διαμορφώνεται, αντικατοπτρίζει τη μοναδικότητα της διεθνής αστυνομικής
συνεργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις και απειλές και να
ξεπεραστεί ο επιζήμιος σκόπελος του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης και
εμπορίας ανθρώπων264 και της διεθνής τρομοκρατίας.
Η διεθνής προσφυγική κρίση πρέπει να οδηγήσει στην ισχυροποίηση του
ευρωπαϊκού πόλου, στην επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και στη σύγκλιση
των συμφερόντων, των ανακλαστικών και της εξωτερικής πολιτικής των ευρωπαϊκών
κ-μ.. Η επιτυχία διαχείρισης της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων με
σκοπό την οικονομική-σεξουαλική εκμετάλλευση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
την καθημερινή σύζευξη και αλληλόδραση των εθνικών διωκτικών αρχών και των
δυνάμεων της EUROPOL, που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα κ-μ για την ασφάλεια
και προστασία της Ένωσης. Η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία ενώπιον της δίνης

263

Βλ. Παπαγιάννης Δ, ό.π., σελ. 285
Βλ. Την πανευρωπαϊκή επιχείρηση με τη συμμετοχή 21 κ-μ, που υποστήριξε η EUROPOL, για την
αντιμετώπιση της εργασιακής εκμετάλλευσης τον Μάιο – Ιούνιο 2016 κατά την οποία συνελήφθηκαν
47 άτομα και απελευθερώθηκαν 275 θύματα της εμπορίας ανθρώπων Διαθέσιμη στο
https://www.europol.europa.eu/content/europol-coordinates-eu-wide-hit-trafficking-human-beingslabour-exploitation [τελευταία πρόσβαση 30 Αυγούστου 2016]
264
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του προσφυγικού ζητήματος αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση265, προκειμένου να
ισχυροποιηθούν οι συνθήκες ασφαλείας στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε
Εμπειρογνώμονες της EUROPOL συνδράμουν τις ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές
παρέχοντας τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και υποστήριξη επιχειρησιακής ανάλυσης.
Ήδη στην χώρα μας έχουν εγκατασταθεί ειδικά κλιμάκια – ομάδες εμπειρογνωμόνων
του οργανισμού για την ανίχνευση τυχόν θυλάκων του ISIS εντός των χώρων
εγκατάστασης της προσφυγικής πλημμυρίδας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών για
διακινητές ανθρώπινων ψυχών266, η EUROPOL εκπονεί εκθέσεις εμπιστευτικών
πληροφοριών και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών. Σε αδιάλειπτη
συνεργασία με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, η EUROPOL ανακαλύπτει νέες
διασυνδέσεις μεταξύ εγκληματικών δραστηριοτήτων.

11.4.1 Η επιχειρησιακή δράση της European Regional Task Force

Η συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο, με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας,
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών σε «πραγματικό χρόνο» προσφέρει πολύτιμες
εμπειρίες στα στελέχη της υπηρεσίας και επίσης ενισχύει το αίσθημα της
συνεργασίας ανάμεσα σε στελέχη των αστυνομικών υπηρεσιών της Ευρώπης. O
οργανισμός EUROPOL φιλοδοξεί να εναρμονίσει τις αστυνομικές στρατηγικές των
κ-μ, καθόσον υφίστανται ουσιώδεις διαφορές στα εθνικά συστήματα αστυνόμευσης
προερχόμενες ένεκα των διαφορετικών πολιτισμικών και πολιτιστικών αντιλήψεων,
των διαφορετικών επίπεδων οργάνωσης και εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη
πολυπλοκότητα των εθνικών συστημάτων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
διαστρεβλώσει την επικοινωνία και συνεργασία όλων των διωκτικών αρχών, οι
οποίες καλούνται να συνεργάζονται αποτελεσματικά, ώστε να αντιμετωπίσουν
περιπτώσεις εγκληματικών δράσεων με έντονη κοινωνική απαξία σε όλα κράτη
ανεξαρτήτου διαφορετικού πολιτιστικού, κοινωνικού, οικονομικού και νομικού
265

Βλ. Χαρακτηριστική περιπτωσιολογία η επιχείρηση SIROCCO -2- που υποστήριξε η EUROPOL
μαζί με τις εθνικές αρχές με σκοπό την αποδόμηση της δράσης οργανωμένων δικτύων διακίνησης
ανθρώπων
που
επιχειρούσαν
στον
δυτικόβαλκακνικό
διάδρομο.
Διαθέσιμη
στο
https://www.europol.europa.eu/content/39-migrant-smugglers-arrested-during-sirocco-2-action-dayalong-western-balkan-route, [τελευταία πρόσβαση 30 Αυγούστου 2016]
266
Βλ. τη συνδρομή της EUROPOL στη σύλληψη ενός ατόμου, που διακινούσε υπηκόους Συρίας,
Αφγανιστάν, Ιραν και Ιράκ έναντι χρηματικού ποσού από Ουγγαρία προς Αυστρία και Γερμανία,
Διαθέσιμο στο https://www.europol.europa.eu/content/austria-hungary-and-europol-dismantle-migrantsmuggling-ring, [τελευταία πρόσβαση 30 Αυγούστου 2016]
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υπόβαθρου. Για το λόγο αυτό, η EUROPOL επεδίωξε την περαιτέρω συνεργασία με
τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τα κ-μ.. Εν προκειμένω, από κοινού με τον
Frontex, την EASO (European Asylum Support Project) και την Eurojust, έχουν
σχεδιάσει την ευρωπαϊκή ομάδα ταχείας επέμβασης, επονομαζόμενη ως European
Regional Task Force (EURTF)267. Αποτελεί πρωτοποριακό εγχείρημα καθόσον
επιδιώκεται η στενή συνεργασία εκπρόσωπων των φορέων αυτών σε μια κοινή
υπηρεσία, για να συντονίσουν τη βοήθεια της Ένωσης προς τις εθνικές αρχές που
αντιμετωπίζουν μαζικές μεταναστευτικές πιέσεις. Απώτερος σκοπός είναι η παροχή
εμπειρογνωμοσύνης και κατευθυντήριων οδηγιών στις εθνικές διωκτικές αρχές για
την υποβοήθηση του έργου τους στον εντοπισμό, την καταγραφή και την
επαναπροώθηση ατόμων, καθώς επίσης και η συνδρομή στις έρευνες για την
εξιχνίαση δικτύων εμπορίας ανθρώπων που λαμβάνουν χώρα είτε σε λιμένες, είτε σε
συγκεκριμένα κέντρα υποδοχής. Ένα γραφείο της E.U.R.T.F ιδρύθηκε και
επανδρώθηκε στην Κατάνια της Σικελίας τον Ιούνιο του 2015 και συγχρόνως
παρόμοιο κέντρο συντονισμού άρχισε την λειτουργία τον Ιανουάριο του 2016 στον
Πειραιά, ένεκα της εξάπλωσης του φαινομένου στην ελληνική επικράτεια.

11.4.2 Η επιχειρησιακή δράση του European Migrant Smuggling Centre

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες διαστάσεις που λαμβάνει η διακίνηση
προσώπων και το διεθνικό χαρακτήρα του φαινομένου η EUROPOL την 22
Φεβρουαρίου 2016 εγκαινίασε το νέο Ευρωπαϊκό Κέντρο παράνομης διακίνησης
μεταναστών (European Migrant Smuggling Centre - EMSC). Στόχος του Κέντρου
είναι η ενεργός υποστήριξη των κρατών μελών της Ε.Ε. και η υλοποίηση
συντονισμένων επιχειρησιακών δράσεων για την εξάρθρωση των εγκληματικών
δικτύων που εμπλέκονται στην οργανωμένη και παράνομη διακίνησης μεταναστών.
Αρχικά το κέντρο268 εστιάζει σε γεωγραφικά σημεία με έντονο ποινικό ενδιαφέρον
και εν συνεχεία θα οικοδομήσει δεσμούς συνεργασίας εντός της Ε.Ε. για την
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης λαθρομεταναστών.

267

Για την ιδέα ίδρυσης και τους σκοπούς αυτής βλ. τη συμφωνία που υπογράφτηκε στο
https://www.europol.europa.eu/latest_news/europol-and-frontex-agree-exchange-information-crossborder-crime, [τελευταία πρόσβαση 15 Σεπτεμβρίου 2016]
268
Βλ. για την ιδέα ίδρυσης και τους σκοπούς αυτής στο διαδικτυακό ιστό της EUROPOL
https://www.europol.europa.eu/content/EMSC_launch, [τελευταία πρόσβαση 05 Σεπτεμβρίου 2016]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Η Ελληνική Αστυνομία στην αντιμετώπιση της
εμπορίας ανθρώπων
12.1 Το Σχέδιο «ΙΛΑΕΙΡΑ» για την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων
Η εμπορία ανθρώπων είναι αναμφίβολα ένα πολυσύνθετο κοινωνικό, νομικό
και αστυνομικό

πρόβλημα και η αντιμετώπισή του

απαιτεί συνεργασία,

συνδυασμένες και συντονισμένες πολυτομεακές269 δράσεις, που πρέπει να
εφαρμόζονται με συνέπεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Ακρογωνιαίος λίθος των κατασταλτικών μηχανισμών και των επί μέρους
κρατικών δράσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων
θεωρούνται οι αρμόδιες αρχές επιβολής του Νόμου. Επιφορτισμένες με την
εξάρθρωση κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης ατόμων είναι οι εξειδικευμένες
υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας270, οι οποίες είναι φορείς
υλοποίησης των σχεδιαζόμενων από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας
του

Πολίτη

επιχειρησιακών

δράσεων.

Για

την

εφαρμογή

των

πολιτικών

καταπολέμησης της εγκληματικότητας συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας
ανθρώπων έχουν ιδρυθεί ειδικές υπηρεσίες και κλιμάκια271, τα οποία είναι
269

Βλ. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τμήμα Ιστορίας & Εκδόσεων,
Αστυνομική Ανασκόπηση, Τεύχος 288, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2015, σελ, 34-35, όπου η Πρεσβεία
της Γαλλίας στην Ελλάδα και το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της Εμπορίας
Ανθρώπων ένωσαν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της σωματεμπορίας
με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την προστασία των θυμάτων και διοργάνωσαν κοινή
ημερίδα σχετικά με τις πολλαπλές διαστάσεις του φαινομένου με τη συμμετοχή αξιωματούχων της
Ε.Ε, του Ο.Η.Ε, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, κρατικών αρχών των δύο χωρών και
εμπειρογνώμονες φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
270
Στην χώρα μας οι Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Αστυνομίας
αποτελούν τους βασικούς πυλώνες άσκησης κατασταλτικής πολιτικής εναντίων του οργανωμένου
εγκλήματος. Για να αντιληφθεί ο αναγνώστης τον κομβικό ρόλο που παίζουν γίνεται μνεία ότι οι
Υποδιευθύνσεις Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος των Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής και
Θεσσαλονίκης μπορούν, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, να
επιλαμβάνονται και σε υποθέσεις εκτός περιφέρειάς τους, για να συνδράμουν τις κατά τόπους
αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες.
271
Κατά κύριο λόγο οι σοβαρές περιπτώσεις διαχειρίζονται και διεκπεραιώνονται από τις κεντρικές
υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., αλλά παρόμοιες υπηρεσίες υφίστανται και λειτουργούν και σε άλλες περιοχές
της Ελλάδας με τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις αλλά με μικρότερη εμβέλεια κινήσεων. Επί
παραδείγματι, με το με το άρθρο 12 Π.Δ. 48/2006 (ΦΕΚ Α-50 13-3-2006) αντίστοιχη Υπηρεσία με
τον ίδιο τίτλο, την ίδια διάθρωση και αρμοδιότητες ιδρύθηκε και λειτουργεί στη Διεύθυνση Ασφαλείας
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στελεχωμένα με ανθρώπινο δυναμικό για την 24ωρη λειτουργία τους και την άμεση
ανταπόκριση σε πιθανά συμβάντα μαστροπείας, σωματεμπορίας και διακίνησης
ατόμων. Επιπλέον, σημαντικό όπλο στη «φαρέτρα» που διαθέτει η Αστυνομία για την
αντιμετώπιση του trafficking συνιστά το σχέδιο "ΙΛΑΕΙΡΑ"272, το οποίο αποτελεί ένα
πολύτιμο εργαλείο για τις υπηρεσίες της εφαρμογής του Νόμου για όλες τις
Αστυνομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σχέδιο «ΙΛΑΕΙΡΑ»273 είναι μία οργανωμένη επιχειρησιακή δράση, για την
αντιμετώπιση και καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και ανηλίκων με σκοπό την
οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής και επιδίωξη της είναι η ουσιαστική,
συντονισμένη και αποτελεσματική δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων, καθότι η
αποσπασματική δράση τους δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση αυτού του διεθνικού
φαινομένου274. Πρόκειται για ένα Σχέδιο Εθνικού και Διασυνοριακού επιπέδου
Επιχειρησιακής-Διυπηρεσιακής δράσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το
οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού, που για πρώτη φορά
λαμβάνει χώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ως σκοπό τον συντονισμό όλων των
εμπλεκομένων φορέων, ώστε μέσα από συγκεκριμένες δράσεις των χωρών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, να επέλθει μια συνεκτική προσέγγιση στο πλαίσιο της
εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης275. Συγχρόνως, ένεκα της
πολυπλοκότητας και της φύσεως του αδικήματος της εμπορίας ανθρώπων αποτελεί
ιδιαιτέρως χρήσιμο εργαλείο και βοηθητικό υλικό για τους συναρμόδιους φορείς, διότι
το πρόβλημα της εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπου δεν είναι μόνο αστυνομικό,
είναι σύνθετο και κοινωνικό και έτσι πρέπει να αντιμετωπισθεί. Σύμφωνα με
Θεσσαλονίκης με αρμοδιότητα κυρίως τη Βόρειο Ελλάδα. Ταυτόχρονα, λειτουργεί τα τελευταία
χρόνια αρμόδιο κλιμάκιο στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης, σε μία ευαίσθητη
περιοχή της χώρας μας, όπου ανθεί η εγκληματικότητα και απαιτούνται κατασταλτικές πολιτικές.
272
Το σχέδιο αποτέλεσε μία πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, η οποία
υλοποιήθηκε από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και τη συμμετοχή 25 χωρών και 5 Διεθνών – Ευρωπαϊκών Οργανισμών (Interpol –Europol- Eurojust –
Frontex – SECI)
273
Η Ιλάειρα ήταν κόρη του βασιλιά της Μεσσηνίας Λεύκιππου και αδελφή της Φοίβης. Οι Ιλάειρα
και Φοίβη απήχθηκαν από τους Διόσκουρους Κάστορα και Πολυδεύκη. Οι Ιλάειρα και Φοίβη ήταν
ξαδέλφια των Διόσκουρων, και την εποχή της απαγωγής, ήταν ήδη αρραβωνιασμένες με τους Ίδα και
Λυγκέα, επίσης ξαδέλφια τους (γιούς του αδελφού του Λεύκιππου, Αφαρέα). Αποτέλεσμα της
απαγωγής ήταν ο πόλεμος μεταξύ των Ίδα και Λυγκέα κατά Κάστορα και Πολυδεύκη, στον οποίο
βρήκαν άδοξο τέλος οι Διόσκουροι. Βλ. σχετικά στο https://el.wikipedia.org/
274
Βλ. σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου στο διαδικτυακό ιστό της Ελληνικής Αστυνομίας
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1717&Item, [τελευταία
πρόσβαση 22 Σεπτεμβρίου 2016]
275
Βλ. Επίσημη παρουσίαση του σχεδίου από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας διαθέσιμο στο
http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&lang=EN&perform=view&id=1889&Itemi
d=249&lang=GR, [τελευταία πρόσβαση 22 Σεπτεμβρίου 2016]
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εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων276 το σχέδιο "ΙΛΑΕΙΡΑ" μπορεί να βελτιώσει και να
ελαχιστοποιήσει τις ελλείψεις που παρουσιάζονται στη Διασυνοριακή Συνεργασία,
λόγω διαφορετικής επιχειρησιακής λειτουργίας και θεσμικού πλαισίου, αποτρέποντας
έτσι τη δράση των διακινητών. Προς την ευόδωση του σκοπού θα συμβάλλει η
δημιουργία ενός δικτύου εθνικών σημείων επαφής που θα διευκολύνει τη διάχυση
πληροφοριών και την ταχύτερη αντίδραση των Υπηρεσιών σε υποθέσεις trafficking.
Εν κατακλείδι, απώτερος στόχος του Σχεδίου "ΙΛΑΕΙΡΑ" είναι να μεταβληθεί το
έγκλημα του trafficking από έγκλημα χαμηλού ρίσκου και υψηλού κέρδους σε
έγκλημα υψηλού ρίσκου για τους διακινητές277.

12.2 Η λειτουργία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος
Κομβικό ρόλο στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών διαδραματίζει η
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος278, υπαγόμενη στην Διεύθυνση
Ασφάλεια Αττικής που αποτελεί τη ναυαρχίδα της Αστυνομίας στη δίωξη της
βαρύνουσας εγκληματικότητας. Όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν σε αγαστή
συνεργασία και αποτελούν κομβικές μονάδες στους κατασταλτικούς μηχανισμούς που
διαθέτει η ελληνική πολιτεία, καθόσουν είναι αρμόδιες για :
 Τη συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση του
πληροφοριακού υλικού, που αφορά το οργα-νωμένο έγκλημα σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/ΑΕΑ.


Την εγκληματολογική και επιχειρησιακή στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων

πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων.

276

Βλ. Το από 31-07-07 Δελτίου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. από διαδικτυακό ιστό της Ελληνικής Αστυνομίας
http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=12
52&Itemid=217&lang=, [τελευταία πρόσβαση 22 Σεπτεμβρίου 2016]
277
Βλ. Το από 31-07-07 Δελτίου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, ο.π.
278
Σύμφωνα με το Π.Δ. 1/01 (ΦΕΚ 1 Α΄/ 10-1-2001) «Αναδιάρθρωση, κ.λπ. Υπηρεσιών Γ.Α.Δ.Α.» η
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση
Ασφαλείας Αττικής διαρθρώνεται στις εξής υπηρεσίας : στο Τμήμα 1ο - Διαχείρισης Πληροφοριών
και Στρατηγικής, στο Τμήμα 2ο - Εξακριβώσεων και Τεκμηρίωσης Πληροφοριών, στο Τμήμα 3ο Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων και στο Τμήμα 4ο Φύλαξης Μαρτύρων το οποίο είναι αρμόδιο
για τη φύλαξη των ουσιωδών μαρτύρων, των προσώπων που κατά το άρθρο 187 Α του Π. Κ. βοηθούν
στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή και των οικείων τους, τηρουμένων των διατάξεων
της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001.
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 Την εισήγηση λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού σχεδιασμού για την
αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και την κατάρτιση μνημονίων και σχεδίων
ενεργειών των Υπηρεσιών Ασφαλείας.
 Τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Υποδιεύθυνσης και το χειρισμό θεμάτων
τεχνικής υποστήριξης αυτής,
 Την έρευνα καταγγελιών, την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών
και την εξακρίβωση στοιχείων που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα. Προς τούτο
συνεργάζεται με τις άλλες διωκτικές αρχές.


Τη διαβίβαση στις λοιπές Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας πληροφοριών και

στοιχείων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξιχνίαση υποθέσεων αρμοδιότητας
τους και την παροχή συνδρομής στις Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης
τέτοιων εγκλημάτων.
Καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει το Τμήμα 3ο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης
Οργανωμένου Εγκλήματος με τίτλο Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων, το οποίο
είναι καθ΄ ύλην αρμόδιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των
εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και
γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για την
παροχή άμεσης προστασίας και αρωγής των θυμάτων των πράξεων αυτών.
Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας στον εντοπισμό και τη δίωξη των
κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθόσον τελούν σε
επαφή και διάδραση συγχρόνως τόσο με τα θύματα όσο και τους δράστες. Μέσω της
συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αξιολόγησης του προανακριτικού υλικού σχεδιάζουν
επιχειρησιακές δράσεις προς εντοπισμό και σύλληψη των δραστών, επεξεργάζονται
την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων εμπορίας και της συλλογής των
απαραίτητων στοιχείων για την περάτωση και αποστολής της ποινικής δικογραφίας
στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τα θύματα trafficking οφείλουν να εμπιστευθούν το έργο
των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, να συνεργαστούν με αυτές και να παρέχουν
ενστικτωδώς τις ουσιώδεις πληροφορίες για τη δίωξη των δραστών, προκειμένου να
τους αναγνωριστεί ανεπιφύλακτα η ιδιότητα του θύματος και τα μέτρα προστασίας
που απορρέουν από αυτήν.
Η Ελληνική Αστυνομία μέσω του υφιστάμενου κανονιστικού της πλαισίου
δράσης και πρόληψης σχεδιάζει πολιτικές για την καταπολέμηση οργανωμένων
μορφών διακίνησης ανθρώπων και την εδραίωση στο κοινωνικό σύνολο του
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αισθήματος της δημόσιας ασφάλειας. Εν προκειμένω, λαμβάνει συστηματικά μέρος
στις επιχειρήσεις279 που διεξάγονται υπό την επίβλεψη της EUROPOL, με τη
συμμετοχή άλλων κρατών – μελών και διεθνών οργανισμών (Frontex, S.O.C.T.A.,
O.S.C.E.) για τον εντοπισμό δικτύων παράνομης διακίνησης ατόμων, για την
αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και γενικώς για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος.
Μετά την εξόχως αποτελεσματική παρουσία του Τμήματος Καταπολέμησης
Εμπορίας Ανθρώπων στη δίωξη και εξιχνίαση συναφών υποθέσεων και λαμβάνοντας
υπόψη τις ανησυχητικές διαστάσεις που προσλαμβάνει το φαινόμενο ανά την
ελληνική επικράτεια το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, εφαρμόζοντας το σχέδιο
Αντεγκληματικής Πολιτικής, υλοποίησε την ίδρυση 12 νέων τμημάτων σε
περιφερειακές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. Εν προκειμένω, ιδρύθηκαν και στελεχώθηκαν
12

νέα

τμήματα

με

εξειδικευμένα

καθήκοντα

παρόμοια

του

Τμήματος

Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων στις Αστυνομικές Διευθύνσεις των Νομών
Αχαΐας, Αρκαδίας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Σέρρες, Κοζάνης, Κυκλάδες,
Λάρισα, Λέσβο, Ροδόπη, Φθιώτιδας.
Η δημόσια ασφάλεια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη
λειτουργία μιας πολιτείας και είναι από τους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται ένα
Κράτος και όλες οι λειτουργίες του. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένες δομές της
Ελληνικής Αστυνομίας συνεισφέρουν τα μέγιστα στην ομαλή λειτουργία του κράτους
δικαίου και πρόνοιας, το οποίο υπό το πρίσμα της δημοκρατικών αξιών θα υλοποιήσει
τις ανθρωπιστικές πολιτικές προστασίας θυμάτων trafficking.

279

Η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων της ΕΛ.ΑΣ. στις κοινές επιχειρήσεις φανερώνει τη σοβαρότητα
και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος για την πάταξη όλων
των μορφών οργανωμένης εγκληματικότητας. Η ΕΛ.ΑΣ. έλαβε μέρος στις κοινές επιχειρήσεις
«ΕΡΜΗΣ»,«ΔΑΙΔΑΛΟΣ», ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», «ΑΕΡΟΔΡΟΜΟΣ»,«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ EMPACT European Multi - disciplinary Platform Against Criminal Threats» με θετικά αποτελέσματα. Βλ.
σχετικά τα Δελτία Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας που αναφέρουν τις συλλήψεις και εξιχνιάσεις
περιπτώσεων και τη συμμετοχή ενισχυτικών αστυνομικών δυνάμεων από κ-μ της Ε.Ε. για τις δράσεις
http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=51528&Itemid=1473
&lang=,
http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=46240&Itemid=1367
&lang=,
http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=62735&Itemid=1694
&lang=
http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=41592&Itemid=1308
&lang=, [τελευταία πρόσβαση 23 Σεπτεμβρίου 2016]
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12.3 Οι αδυναμίες των συνοριακών ελέγχων και η δράση της
Ελληνικής Συνοριοφυλακής
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης το
2011, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης280 διαπίστωσε ότι το 90% όλων των
άτυπων εισόδων στην Ευρώπη, συντελείται δια μέσου των ελληνικών συνόρων.
Αποκαλυπτικά ήταν και τα στοιχεία281 που συνέλεξε ο οργανισμός FRONTEX και
εμφανίζουν τη χώρα μας ως την κύρια πύλη εισόδου των μεταναστών χωρίς νόμιμα
έγγραφα και των αιτούντων άσυλο από την Αφρική και την Ασία. Παράλληλα
σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία Eurostat282 ο αριθμός των ξένων υπηκόων
διαβιούντων στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στους 956.000, εκ των οποίων η
συντριπτική πλειοψηφία προέρχεται από Τρίτες Χώρες εκτός Ε.Ε. και κυρίως από το
Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Τα ανωτέρω καταδεικνύουν με τον πιο εμφατικό τρόπο
τον τεράστιο όγκο μεταναστών που μετακινούνται διάμεσου της χώρας και
φανερώνουν το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθαν οι ελληνικές διωκτικές αρχές, καθότι
καλούνται να διαχειριστούν τεράστια πληθυσμιακή μάζα αλλοδαπών με υποδεέστερο
υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά και ανεπαρκείς σε δυναμικότητα δομές φιλοξενίας.
Η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται283 για να διεισδύσουν τα θύματα
trafficking στην ελληνική επικράτεια παραπλανώντας τις αστυνομικές αρχές που
ασκούν καθήκοντα επιτήρησης συνόρων και διαβατηριακού ελέγχου είναι τα κάτωθι:
 Ο εφοδιασμός τους με κλεμμένα ή πλαστογραφημένα ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως
διαβατήρια, άδειες διαμονής,
 Με τη χρήση γνησίων μεν ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία όμως εκδόθηκαν
νομίμως για κάποιο άλλο άτομο και εν συνεχεία παραποιήθηκαν με αλλαγή της
φωτογραφίας του εικονιζόμενου προσώπου στο διαβατήριο
 Με την παραβίαση της προξενικής θεώρησης που λαμβάνουν από Προξενεία
Χωρών της Ε.Ε. που εδρεύουν στις χώρες τους και την παράταση της διαμονής τους,
πέραν των νομίμων χρονικών διαστημάτων
280

Βλ. Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), Γραφείο Ελλάδας, http://greece.iom.int/el/,
[τελευταία πρόσβαση 20 Ιουλίου 2016]
281
Ο.π. Δ.Ο.Μ.
282
Ο.π. Δ.Ο.Μ.
283
Βλ. σχετικά Παρουσίαση της Αστυνομικού Διευθυντή ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ Αντωνία με Θέμα
«Χαρακτηριστικά στοιχεία της Εμπορίας Ανθρώπων για την Ελλάδα με έμφαση στην Βόρεια Ελλάδα Διαχείριση υποθέσεων από Ελληνική Αστυνομία και Κοινή Δράση με EUROPOL», Α.Ε.Α./Διεύθυνση
Δημόσιας Ασφάλειας, Κομοτηνή, 22 Οκτωβρίου 2009
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 Με τη διέλευσή τους μέσω αφύλακτων δύσβατων σημείων των βορείων
συνόρων της χώρας μας και την προώθησή χους στο εσωτερικό της με διάφορους
τρόπους (ΤΑΞΙ, ΙΧΕ αυτ/τα, μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ), όπως αναφέρθηκε σε
προγενέστερο κεφάλαιο
 Σε κάποιες περιπτώσεις κατά δήλωση των θυμάτων εισήλθαν στη χώρα μας
παρά τη θέλησή τους υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών μη γνωρίζοντας τον
προορισμό.
Για την αναχαίτιση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων μέγιστο μέλημα και
καθήκον αποτελεί η διασφάλιση των συνόρων και ο διεξοδικός έλεγχος όλων των
εισερχομένων και εξερχομένων από τα νομοθετημένα συνοριακά σημεία διέλευσης.
Είναι πρόδηλο ότι μόνο κατόπιν αποτελεσματικής αντιμετώπισης της παράνομης
μετανάστευσης είναι εφικτή η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων καθόσον
μεταξύ τους συνδέονται με σχέση αλληλεξάρτησης. Ουσιαστικά η αθρόα εισόδου
αλλοδαπών ατόμων, κυρίως παρανόμων, αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία εμφάνισης
κυκλωμάτων διακίνησης και εκμετάλλευσης ατόμων και συγχρόνως λειτουργεί
επιβαρυντικά προς την προσπάθεια της Ελληνικής Αστυνομίας στην εγκαθίδρυση
συνθηκών κράτος δικαίου.
Για την αντιμετώπιση των μεγάλων μεταναστευτικών ροών μεγάλη είναι η
συμβολή των

δυνάμεων

της

Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης284,

η οποία

πρωτοεμφανίστηκε στη δίωξη του εγκλήματος το 1999. Την περίοδο εκείνη η χώρα
μας δεχόταν μεγάλη και έντονη πίεση στα βόρεια σύνορα, λόγω της αθρόας εισόδου
Αλβανών υπηκόων, οι οποίοι αναζητούσαν διέξοδο στο ελληνικό έδαφος εξ αιτίας
των δυσμενών συνθηκών διαβίωσης που επικρατούσαν στη γειτονική χώρα. Η
ελληνική πολιτεία δεν παρέμεινε αδρανής σε αυτό το φαινόμενο και έδρασε με
οξυδέρκεια, ιδρύοντας τις πρώτες υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης κατά μήκος των
ελληνοαλβανικών συνόρων στα πρότυπα των δυνάμεων Συνοριοφυλακής άλλων
ευρωπαϊκών χωρών.
284

Την χρονιά αυτή το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης προσέλαβε τους πρώτους Συνοριακούς Φύλακες
οι οποίοι επάνδρωσαν τα ελληνικά φυλάκια στην Ελληνοαλβανική μεθόριο στους Νομούς
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς και Φλώρινα. Μετέπειτα και χάρη στην επιτυχή έκβαση του
θεσμού προκηρύχτηκαν και νέες θέσεις για πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων σε νομούς της χώρα
αλλά και στα νησιά λόγω της παράνομης εγκατάστασης και απασχόλησης αλλοδαπών. Για τις
διαδικασίες ένταξης βλ. Νόμος υπ΄αριθ.2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης – Δήλωση
Περιουσιακής Κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις», Προεδρικό Διάταγμα
υπ΄αριθ.310/1998 «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών
Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης» ΦΕΚ 215 - 17.09.1998, Προεδρικό Διάταγμα
υπ΄αριθ.332/2000 «Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και τροποποίηση των διατάξεων του
Π.Δ.177/1999» ΦΕΚ 269/15-12-2000
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Η γεωμορφολογική ιδιαιτερότητα, ωστόσο, που παρουσιάζει η Ελλάδα
συνεπάγεται δυσχέρειες στον αποτελεσματικό έλεγχο των ροών. Είναι προφανές ότι
τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας μας (δυσπρόσιτα μέρη και ορεινοί όγκοι)
αποτελούν εμπόδιο στην υλοποίηση επιχειρησιακών δράσεων. Ο έλεγχος των
συνόρων με τέτοια μορφολογικά χαρακτηριστικά συνεπάγεται αυτομάτως υψηλό
κόστος και υψηλά χρηματικά κονδύλια285 τόσο για τη στελέχωση των αρχών
Συνοριοφυλακής όσο και για την εξασφάλιση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής
υποδομής.
Επιπρόσθετα, πέραν της φύλαξης των συνόρων μεγάλο μέρος των ερευνών για
την εξιχνίαση περιπτώσεων trafficking πραγματοποιείται και στο εσωτερικό της
χώρας. Από την αναλύσεις κινδύνου (risk analysis) που πραγματοποιούνται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες εξακριβωθεί ο τρόπος δράσης (modus operandi) των δραστών και
οι χώροι στους οποίους ανθεί η εμπορία ανθρώπων286 και τα θύματα γίνονται
αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης και είναι
 Ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός των κέντρων διασκεδάσεων, μπαρ κ.α.,
όπου εργάζονται.
 Σε ινστιτούτα μασάζ, με το πρόσχημα της παροχής περιποιήσεων κ.λπ.
 Σε νόμιμους ή παράνομους οίκους ανοχής (διαμερίσματα, ξενοδοχεία).
 Στο σπίτι του πελάτη ή σε χώρο της επιλογής του. Τα κυκλώματα μαστροπών
χρησιμοποιούν για την μεταφορά του θύματος ΙΧΕ, μοτ/τες και ΤΑΧΙ προκειμένου να
μεταφέρουν τις γυναίκες στα ραντεβού.
 Ο πιο διαδεδομένος τρόπος άσκησης της πορνείας είναι η μέσω των
εφημερίδων και περιοδικών διαφήμιση των παρεχομένων υπηρεσιών (ροζ αγγελίες) με
τη χρήση της κινητής τηλεφωνίας, που το "απόρρητο" αυτής διευκολύνει τους
διακινητές.
 Κυκλώματα ιδρύουν «γραφεία» και κλείνουν ερωτικά ραντεβού μέσω κινητών
τηλεφώνων, που δημοσιεύονται καθημερινά σε εφημερίδες και περιοδικά. Παράλληλα
μεθοδεύουν τη δημοσίευση αγγελιών με αντίστοιχες φωτογραφίες των εκδιδομένων
γυναικών - θυμάτων μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Με την χρήση Η/Υ που διαθέτουν, κάνουν
εξακρίβωση

και

επαλήθευση

κάθε

σχετικού

τηλεφωνήματος

και

ανάλογα

πραγματοποιούν ή όχι τα ραντεβού. Μετά την κατάργηση της προξενικής θεώρησης
285

Κυριαζή Τ., ο.π. σελ.60 όπου αναφέρει «οι μορφολογικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα εθνικά
σύνορα αποτελούν κριτήριο διαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής συνοριακού έλεγχου».
286
Βλ. Παρουσίαση της Αστυνομικού Διευθυντή ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ Αντωνία ο.π
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(visa) με την Βουλγαρία, είναι καθημερινό και συνεχώς διογκούμενο το φαινόμενο
κάτοικοι των ακριτικών περιοχών της χώρας να μεταβαίνουν αυθημερόν στην γειτονική
χώρα, προς αναζήτηση ερωτικής συντροφιάς στα καθημερινά πολλαπλασιαζόμενα
καταστήματα - μπαρ της περιοχής που λειτουργούν για το σκοπό αυτό. Το ίδιο
συμβαίνει και από άλλες περιοχές της χώρας μας, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της στην
Ε.Ε.
 Η χρήση του διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) και των διευκολύνσεών του είναι το μέσο
που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο κυρίως για την διακίνηση υλικού παιδικής
πορνογραφίας, όπως αυτό προκύπτει από τις υποθέσεις που επελήφθησαν οι Υπηρεσίες
μας.
Στις μέρες μας η Ελληνική Αστυνομία έχοντας πλήρη επίγνωση της
κατάστασης και αναζητώντας ευέλικτους μηχανισμούς ελέγχου της προσφυγικής
κρίσης προχωρά σε συνεργασία με όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς.
Αποκορύφωμα των εξελίξεων αποτελεί η σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του
Διευθυντή της EUROPOL και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας287 με στόχο την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης.

12.4 Συνεργασία με συναρμόδιους φορείς – Λιμενικό Σώμα Ελληνική
Ακτοφυλακή
Οι άοκνες προσπάθειες των Ελληνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, με
ναυαρχίδα την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, για την διάσωση των
προσφύγων στα νερά του Αιγαίου αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, στέλνοντας
σαφές μήνυμα προς την οικουμένη ότι ο ανθρωπισμός και η αφοσίωση προς το
συνάνθρωπο αποτελούν τα ιδανικά της ζωής. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του
Λιμενικού Σώματος στη διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης, η καθημερινή
συνεργασία με τις επιχειρησιακές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας και η

287

Βλ. Δελτίο Τύπου της EUROPOL την 03 Ιουνίου 2016, Ελληνική Αστυνομία και EUROPOL
υπέγραψαν επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών,
https://www.europol.europa.eu/content/hellenic-police-and-europol-sign-operational-plan-combatmigrant-smuggling, και το από 03-06-2016 Δελτίο Τύπου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
σχετικά με την Υπογραφή Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Καταπολέμησης Δικτύων Παράνομης
Διακίνησης
Ανθρώπων
με
τη
συνδρομή
της
EUROPOL
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang='..'&perform=view&id=62938&Itemid
=1710&lang=, [τελευταία πρόσβαση 20 Ιουλίου 2015]
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κρισιμότητα

της

κατάστασης

υπό

τις

οποίες

αναλαμβάνουν

διασωστικές

πρωτοβουλίες αποτυπώνεται καθημερινώς σε εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα ενημέρωσης.
Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή υπάγεται διοικητικά στο
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και συνεισφέρει τα μέγιστα
για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και την αποφυγή γιγάντωση της. Στο
Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος υφίσταται η Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας
Θαλασσίων Συνόρων288, με κύρια αρμοδιότητα την αναζήτηση, συλλογή, ανάλυση
και ανταλλαγή πληροφοριών και την αστυνομική συνεργασία σε θέματα δημόσιας,
κρατικής ασφάλειας και εθνικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, μεριμνά για την
αντιμετώπιση του εγκλήματος, ιδίως του οργανωμένου, της παραβατικότητας και
πράξεων βίας και τρομοκρατίας, διακίνησης και παράνομης μετανάστευσης στους
χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
Η Ελληνική Αστυνομία τελεί σε αγαστή συνεργασία και διαρκή επικοινωνία με
το Λιμενικό Σώμα, το οποίο είναι επιφορτισμένο και καθ ύλην αρμόδιο με τον έλεγχο
των μεταναστευτικών ροών δια θαλάσσης και επιδιώκει τη διενέργεια κοινών
επιχειρήσεων και συνοριακών ελέγχων, έτσι ώστε να διωχθεί αποτελεσματικά η
παράνομη διακίνηση ανθρώπων διαμέσου των ελληνικών νησιών του Αιγαίου και
των παράκτιων περιοχών. Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των δύο
αυτοτελών κεντρικών υπηρεσιών συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την
αποτελεσματικότητα του συνοριακού έλεγχου και την επίτευξη των σκοπών που
αυτός

εξυπηρετεί.

Στο

πλαίσιο

αυτό,

υιοθετούνται

συγκεκριμένοι

θεσμοί

συνεργασίας, όπως η διενέργεια κοινών επιχειρήσεων για τη δίωξη της παράτυπης
μετανάστευσης, η ανταλλαγή πληροφοριών και η κοινή διοργάνωση σεμιναρίων
εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού.
Καταληκτικά, αναλύοντας όλες τις συνιστώσες του φαινομένου της εμπορίας
ανθρώπων και της σύνδεσης με την προσφυγική κρίση υπερθεματίζεται το γεγονός
ότι η χώρα μας οφείλει να αναπτύξει μια εθνική στρατηγική να μην είναι μέρος του
προβλήματος αλλά βασικό συστατικό της λύσης289. Αυτό επιτυγχάνεται με κοινές
επιχειρησιακές δράσεις (Αστυνομία – Λιμενικό ή Frontex - Europol) την καταγραφή
288

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνική
Ακτοφυλακή, Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας των Συνόρων, Διαθέσιμο από το δικτυακό τόπο
http://www.hcg.gr/node/127 [τελευταία πρόσβαση 19 Αυγούστου 2016]
289
Εφημερίδα, Το Βήμα της 28ης Φεβρουαρίου 2015, Άρθρο του Λίστα Σπ, Ο ασφυκτικός ιδεαλισμός
του Pacta Sunt Servanda
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και διαχωρισμό προσφύγων από παράτυπους μετανάστες και την αναγνώριση
θυμάτων trafficking. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα οφείλει να δηλώσει συγκεκριμένο
αριθμό προσφύγων που μπορεί να απορροφήσει και να διαχειριστεί επαρκώς με
αντάλλαγμα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναπτυξιακής πολιτικής που θα
χρηματοδοτηθεί από την ευρωπαϊκή πολιτική. Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη και να
τεθεί σε εφαρμογή ένα λεπτομερές σχέδιο λειτουργικής αποτροπής της δράσης των
λαθρεμπόρων που ξεκινούν από τις τουρκικές ακτές και θα αφορά τη δημιουργία δύο
γραμμών έξυπνης άμυνας στο Αιγαίο, η πρώτη με τη FRONTEX και το ΝΑΤΟ και η
δεύτερη με ίδιες εθνικές δυνάμεις του Λιμενικού και του Πολεμικού μας Ναυτικού 290.

290

Ο.π. Λίτσας Σπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Το ΝΑΤΟ ως πυλώνας αντιμετώπισης της
εμπορίας ανθρώπων
Ο θεσμικός ρόλος του ΝΑΤΟ στο παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας και η
συνεργασία του με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς επιβολής του νόμου, στο πλαίσιο
των πολυεθνικών επιχειρήσεων για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, είναι ένα ζήτημα
που αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής μελέτης, ενδελεχούς έρευνας και
εκτεταμένων συζητήσεων. Η τρομακτική έξαρση της μετακίνησης ανθρώπων που
τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τη διόγκωση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων
και γενικότερα οι νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας που παρουσιάστηκαν
στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Μεσογείου,
ώθησαν την Βορειοατλαντική Συμμαχία στην ανάληψη νέων δράσεων και στην
αναζήτηση νέας στρατηγικής, τόσο σε σχέση με την ίδια της τη λειτουργία, όσο και
σε σχέση με την εγκαθίδρυση νέων πυλώνων ασφάλειας στην Ε.Ε.. Η ασφάλεια της
Ευρώπης291 με βάση τα σημερινά δεδομένα διαμορφώνεται και αρθρώνεται σε τρία
επίπεδα:
1.

Το Δυτικοευρωπαϊκό, που προκύπτει από δύο συνιστώσες την Ε.Ε. και

τη Δυτικοευρωπαική ένωση (Δ.Ε.Ε.) που βρίσκονται σε μία συνεχή αναζήτηση μιας
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας και ασφάλειας.
2.

Το Πανευρωπαϊκό, με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη

Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.)
3.

Το Διατλαντικό με τον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου

(North Atlantic Treaty Organization), που συνδέει τις χώρες της Βορείου Αμερικής με
την άμυνα της Δυτικής Ευρώπης.

291

Μπόση Μ., Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων, ο.π. σελ.51
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13.1 Η Ελλάδα μέλος της Συμμαχίας

Η Ελλάδα αποτελεί μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας από το 1952 και
από τη συμμετοχή της στον Οργανισμό πηγάζουν σημαντικά εργαλεία ισχύος για την
εξωτερική πολιτική της χώρα μας292. Αποτελούσε και αποτελεί παγία εθνική τακτική η
συνεχής πολιτική και οικονομική ένταξη της χώρα μας σε διεθνούς οργανισμούς και
συμμαχίες. Αυτό επιφέρει σημαντικά πλεονέκτημα και ποικίλα στρατηγικοπολιτικά
οφέλη, όπως έκτατες χρηματοδοτήσεις - επιχορηγήσεις, υποστήριξη και διπλωματική
συμπαράσταση από τους συμμάχους σε αμφιλεγόμενα διεθνή ζητήματα. Στον άξονα
του χρόνου η Ελλάδα κατόρθωσε, πέραν του ΝΑΤΟ, να ενταχθεί στην Ε.Ο.Κ και
μετέπειτα στην Ε.Ε., στον Ο.Η.Ε., και σε άλλους χρηματοπιστωτικούς, πολιτικούς
και αμυντικούς οργανισμούς, δείχνοντας έμπρακτα την πρόθεση της να ανήκει στο
Δυτικό κόσμο293 και να αναπτύσσει την ικανότητα και οξυδέρκεια έτσι ώστε να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του διεθνούς συστήματος και να αποκομίσει
στρατηγικά οφέλη.
Ιστορικά η δημιουργία του ευρω-ατλαντικού άξονα αποτέλεσε την απάντηση
στις προκλήσεις της μετά-πολεμικής τάξης πραγμάτων και στη στρατηγική
αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί ο Σοβιετικός μιλιταρισμός και επεκτατισμός294.
Προς αυτή την κατεύθυνση ιδρύθηκε η Βορειοατλαντική Συμμαχία, αποσκοπώντας
στην εγκαθίδρυση της ειρήνης μετά την ανάσχεση της σοβιετικής απειλής, στη
θεμελίωση κοινών αξιών και συγκεκριμένων αντιλήψεων όσον άφορα το στρατηγικό
περιβάλλον και στο τερματισμό διακρατικών συγκρούσεων και μακροχρόνιων
πολέμων.

292

Βλ. Κουσκουβέλης Η., Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, ο.π. σελ.176-177
Βλ. Κουσκουβέλης Η., Λήψη Αποφάσεων, ο.π. σελ.24-25
294
Βλ. Βοσκόπουλος Γ., Η πολιτική υποδομή των ευρω-ατλαντικών σχέσεων από τον Ψυχρό Πόλεμο
στη μετα – ψυχροπολεμική εποχή στο Κωνσταντινίδης Γ., Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα,
Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 109
293
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13.2 Η λύση του ΝΑΤΟ ένεκα της αδυναμίας κοινής πλεύσης των
εθνικών στρατηγικών και ανάπτυξης εγωιστικών τάσεων
Το ΝΑΤΟ, σήμερα, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κρίσιμη περιοχή του
Αιγαίου και της Μεσογείου. Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, χαρακτηρίζεται από
συνεχείς προκλήσεις, απειλές τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών οργανώσεων, από
τον φόβο της εξάπλωσης των όπλων μαζικής καταστροφής, από την πολιτική
ρευστότητα στις εν λόγω περιοχές, ειδικά μετά το τέλος της Αραβικής Άνοιξης, και
τέλος από τις μακροχρόνιες περιφερειακές συγκρούσεις, που συχνά απειλούν την
περιοχή με τον φόβο της κλιμάκωσης Η προσφυγική κρίση αποτελεί ένα ακόμη
επιβαρυντικό στοιχείο που έχει τις ρίζες της στη συγκεκριμένη αποδιοργανωμένη
περιοχή και καθιστά την παρουσία του ΝΑΤΟ επιτακτική.
Η μαζική μετακίνηση προσώπων και η αδυναμία συγκροτημένης διαχείρισης
της προσφυγικής πλημμυρίδας επέφερε ρήγμα στους κόλπους της Ε.Ε. και ανέδειξε
τις χώρες του Βισεγκραντ, (Σλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία και Τσεχία) ως εργαλεία
αποδόμησης της Συνθήκης Σένγκεν. Μέσω έντεχνων κινήσεων στη διεθνοπολιτική
σκακιέρα διαπόμπευσαν την Ελλάδα διεθνώς και έδειξαν με εμφατικό τρόπο την
ανθελληνική στάση τους στο προσφυγικό, κατηγορώντας την Ελλάδα για ελλιπή
έλεγχο των συνόρων της και κατά συνέπεια για υπαιτιότητα στις προσφυγικές ροές
προς τον Βορρά. Η στρατηγική που σχεδίασαν για την αποκλιμάκωση της
προσφυγικής κρίσης επέφερε πλήγμα στις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας με τους
ευρωπαϊκούς εταίρους της. Σε αυτό συνετέλεσε και η υλοποίηση μονομερών
αποφάσεων κρατών, κατά μήκος της βαλκανικής οδού, για τροποποιήσεις στην αντιμεταναστευτική τους πολιτική295, με επακόλουθο την ολική φραγή των συνόρων τους

295

Βλ.Soeren Kern, Europe's Great Migration Crisis, https://www.gatestoneinstitute.org/6146/europemigration, [τελευταία πρόσβαση 09-08-2016] όπου «Hungarian lawmakers on July 6 voted 151 to 41
in favor of building a 4-meter-high (13-foot) fence along the 175-kilometer (110-mile) border with
Serbia. The measure aims to cut off the so-called Western Balkan Route, which constitutes the main
land route through Eastern Europe for migrants who enter the EU from Turkey via Greece and
Bulgaria.». Στο σημείο αυτό δέον να επισημανθεί παρόμοια τακτική ακολούθησαν και οι ελληνικές
κυβέρνησες για να αναχαιτίσουν τα μαζικά κύματα παράτυπων μεταναστών που προσέγγιζαν τα
ελληνοτουρκικά σύνορα στην περιοχή του Έβρου και επιχειρούσαν την είσοδο τους στο ελληνικό
έδαφος. Απόρροια αυτής της τακτικής ήταν η πρόταση για κατασκευή ενός πανύψηλου φράχτη, ύψους
περίπου 206 χιλιομέτρων κατά μήκος της οριογραμμής με απώτερο σκοπό την επιτήρηση και
ουσιαστικό έλεγχο της χερσαίας μετανάστευσης μέσω της Τουρκίας. Ωστόσο κατόπιν πολιτικών
αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό της χώρας αποφασίσθηκε ο περιορισμός των χιλιομέτρων και η
υλοποίηση του έργου μόνο για 12,5 χιλιόμετρα.
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και άμεσο επακόλουθο την οριστική εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών στη
Χώρα μας.
Η συγκεκριμένη χάραξη πολιτικής μερικών ευρωπαϊκών δυνάμεων με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τη γερμανική εθνική στρατηγική, δημιούργησε διεθνώς
αρνητικό αντίκτυπο και γενικώς λοιδορήθηκε από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Κατά
τον Λίστα Σπ296. η ανάδειξη τέτοιων εγωιστικών συμπεριφορών και διεθνών
πολιτικών «αποτελεί φυσικό επακόλουθο της άναρχης δομής του διεθνούς συστήματος,
της άνισης ανάπτυξης ισχύος και της ετερογένειας ως προς το φάσμα των συμφερόντων
που το κάθε κράτος προβάλλει στις διακρατικές σχέσεις και δομεί ως ζωτικό τμήμα της
οντολογίας του, ώστε να εξυπηρετήσει τη θέση του στη διεθνή σκηνή», ενώ ο
Βοσκόπουλος297 τονίζει ότι η «ασυμβατότητα στόχων των εθνικών κρατών αποτέλεσε
επί μακρόν αιτία ενδο-ευρωπαίων συγκρούσεων».
Επιπλέον, η φραγή των συνόρων στην Ευρώπη με στόχο την αναχαίτιση των
προσφυγικών ροών χαρακτηρίζεται ως μία απάνθρωπη και αναποτελεσματική λύση,
καθώς οι προσπάθειες των κυβερνήσεων να περιορίσουν τις ροές των προσφύγων298
αποτρέπουν την κρίση μόνο προσωρινά. Εκτιμάται ότι η ξενοφοβική και ρατσιστική
εμπάθεια συγκεκριμένων κρατών καθώς και η άρνηση συνεργασίας και εφαρμογής
των ευρωπαϊκών αποφάσεων προκαλούν διχασμό στους ευρωπαϊκούς λαούς.
Γενικότερα, οι εγωιστικές τάσεις και εμμονές ως προς το «ξένο» στοιχείο αντηχούν
αρνητικά στον ευρωπαϊκό κόσμο της αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ενώ συγχρόνως επιβραδύνουν την μελλοντική ευρωπαϊκή ενοποιητική
διαδικασία, που είχαν οραματισθεί οι θεμελιωτές-θιασώτες της ιδέας της ενωμένης
Ευρώπης.

296

Λίτσας Σπ., Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική, ο.π. σελ.63-64
Ο.π. σελ.110
298
Βοσκόπουλος Γ., Foreign Affairs, ο.π.
297
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13.3 Ο επιχειρησιακός ρόλος του ΝΑΤΟ στα ύδατα της Μεσογείου και
του Αιγαίου
Σκοπός της ανάπτυξης δυνάμεων ΝΑΤΟ στα θαλάσσια σύνορα της χώρας με τη
Τουρκία είναι αρχικά η αποτροπή εισόδου παράτυπων αλλοδαπών και εν συνεχεία η
επαναπροώθηση στα τουρκικά παράλια όσων περισυλλέχθηκαν στα νερά του
Αιγαίου. Ουσιαστικά το ΝΑΤΟ θα λειτουργεί ως καταλύτης στρατηγικών και
πολιτικών εξελίξεων και ως δύναμη αποτροπής και ως αξιόπιστος πολλαπλασιαστής
ισχύος για την Ελλάδα299, καθόσον η συμμετοχή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο αναβαθμίζει
τη στρατηγική λειτουργία της Ελλάδας ως ακρογωνιαίου λίθου της νοτιοανατολικής
πτέρυγας της Συμμαχίας απέναντι στην επανεμφάνιση της Ρωσίας στην ανατολική
Μεσόγειο.
Ένας

ουσιαστικός

παράγοντας,

για

τη

μείωση

των

θαλάσσιων

μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών από την Τουρκία προς την Ελλάδα είναι η
ανάπτυξη της ΝΑΤΟϊκής δύναμης “Standing NATO Maritime Group 2” (SNMG2)
στο ανατολικό Αιγαίο300. Η κύρια αποστολή της εν λόγω δύναμης είναι η συλλογή
και η παροχή κρίσιμων πληροφοριών προς την Ελλάδα, την Τουρκία και την
FRONTEX, σχετικά με την παράνομη διακίνηση μεταναστών και προσφύγων. Δέον
να αναφερθεί ότι, έχει αποφασισθεί301 από τα κ-μ ότι «όταν απαιτείται, η SNMG2 θα
συμμετέχει σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης, καθότι η διάσωση ατόμων που
κινδυνεύουν είναι γενική και καθολική υποχρέωση» και ότι «σε περίπτωση διάσωσης
ατόμων που απέπλευσαν από τα τουρκικά παράλια, θα επιστρέφονται πίσω στην
Τουρκία». Ωστόσο, ερωτηματικό παραμένει ακόμη και δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί
τι θα συμβεί στην περίπτωση που οι τουρκικές διωκτικές αρχές αρνούνται να
παραλάβουν τους διασωθέντες με το πρόσχημα ότι περισυλλέχθηκαν επί ελληνικών
υδάτων και όχι τουρκικών εδαφών.

299

Εφημερίδα Η Δημοκρατία, της 21ης Φεβρουαρίου 2016, άρθρο του Λίτσας Σπ., Τι σημαίνει ο
ερχομός του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο
300
Γιαννακόπουλος Β., ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Τι θα επηρεάσει την εξέλιξη της εθνικής πρόκλησης
και απειλής, Μάρτιος, 2016,
http://www.militaire.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9
%CE%BA%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1/
[τελευταία πρόσβαση. 31
Μαΐου 2016]
301
ο.π. Γιαννακόπουλος Β.
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Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του
Αιγαίου και της Μεσογείου υπάρχει επείγουσα ανάγκη συλλογικής προσπάθειας σε
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η συμβολή της Βορειο - Ατλαντικής Συμμαχίας
στον αγώνα εναντίον των διακινητών ανθρώπων συνιστά στους άμεσους
στρατηγικούς στόχους του ΝΑΤΟ. Σε παρόντα χρόνο η Συμμαχία καλείται να
διαδραματίσει κεντρικό – πρωτεύοντα ρόλο στην κεντρική Μεσόγειο302 και δη στο
Αιγαίο, προκειμένου να συμβάλει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ναυτικές
επιχειρήσεις εναντίον των διακινητών μεταναστών που δρουν με ορμητήριο τις
τούρκικες και λιβυκές ακτές.

302

Πολλά πλοία της Ατλαντικής Συμμαχίας συμμετέχουν στην αντιτρομοκρατική επιχείρηση Active
Endeavour στη Μεσόγειο, και οι ηγέτες των χωρών μελών του Συμφώνου αναμένεται να τους
επιτρέψουν να μοιράζονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα με τη διοίκηση της ναυτικής επιχείρησης
Σοφία της ΕΕ.
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Εικόνα: Απεικόνιση της ευρωπαϊκής προσφυγικής κρίσης και οι διαδρομές των
δουλεμπόρων

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. συνεισφέρουν σημαντικά στην αποστολή του ΝΑΤΟ,
η δε Ε.Ε. συμμετέχει σε όλα τα επίπεδα στους τομείς της διακυβέρνησης και της
ανάπτυξης Η οικοδόμηση συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε. και ΝΑΤΟ στο Αιγαίο
εκλαμβάνεται ως στρατηγική κορωνίδα για την αντιμετώπιση της παράτυπης
μετανάστευσης. Έχοντας έναν αξιόπιστο στόλο ναυτικής ισχύος δύναται να
αναπτυχθεί επιχειρησιακά στα ανοικτά των τουρκικών ακτογραμμών και να διαχέει
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο με τις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας και της
Τουρκίας, καθώς οργανισμό FRONTEX. Η εμβάθυνση της συνεργασίας για την
καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος επιτυγχάνεται αφενός με την
ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των
υπόπτων εγκληματιών, αφετέρου με το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών
επιχειρησιακών δράσεων.
Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει την Ε.Ε. για τη διαχείριση της παράνομης διακίνησης
ανθρώπων, διεξάγοντας κυρίως επιχειρήσεις επιτήρησης στα χωρικά ύδατα μεταξύ
της Ελλάδας και της Τουρκίας, καθώς και στα διεθνή ύδατα. Για την υλοποίηση των
επιχειρησιακών δράσεων έχει αναπτυχθεί στο Αιγαίο ναυτική δύναμη, η οποία
λειτουργεί, κυρίως αποτρεπτικά, αναχαιτίζοντας τα κύματα προσφύγων που
μετακινούνται δια θαλάσσης και περιορίζοντας τα περιστατικά εμπορίας ανθρώπων
και παράνομης μετανάστευσης. Πρόθεση του ΝΑΤΟ είναι η παροχή πληροφοριών σε
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πραγματικό χρόνο στις ελληνικές λιμενοφύλακες αρχές αλλά και σε άλλες εθνικές
αρχές στην Ελλάδα και την Τουρκία, καθώς επίσης και στον Frontex, επικουρώντας
τους στις προσπάθειές τους για αντιμετώπιση της κρίσης. Κατόπιν ουσιαστικής
ανάλυσης και κατάλληλης επιχειρησιακής αξιοποίησης των προαναφερόμενων
πληροφοριών, Ελλάδα, Τουρκία και Frontex θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα
των λαμβανόμενων μέτρων για την πάταξη της δράσης οργανωμένων κυκλωμάτων
που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ανθρώπων.
Ο ποιοτικότερος έλεγχος των θαλάσσιων οδών, όπου οι διακινητές παράνομων
μεταναστών χρησιμοποιούν και δρουν συστηματικά, λειτουργεί ευεργετικά για την
εθνική ασφάλεια της Ελλάδας. Αυτό συνεπάγεται συγχρόνως ότι πρέπει να βρίσκεται
σε εγρήγορση, δίνοντας τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια σχετικά με θέματα
κρατικής ασφαλείας ή ενδεχόμενης διακύβευσης ζωτικών ελληνικών συμφερόντων.
Ουσιαστικά η παρουσία του ΝΑΤΟ στα ελληνικά ύδατα πρέπει να καταστεί
αντιληπτό διεθνώς ότι πρεσβεύει την ενίσχυση της συνεργασίας, του συντονισμού
των επιχειρήσεων και την εδραίωση της ασφάλειας στην περιοχή. Η δράση της
Συμμαχίας δεν αντιβαίνει τις αρχές του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και δεν
υπομονεύει το έργο των ελληνικών διωκτικών αρχών. Η απόφαση για ανάπτυξη
δυνάμεων του ΝΑΤΟ εξυπηρετεί τα εθνικά ελληνικά συμφέροντα καθόσον συμβάλει
στη μείωση των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών303 και επιπρόσθετα λειτουργεί
ως μηχανισμός ουσιαστικής πληροφόρησης της Ε.Ε. περί της τουρκικής επεκτατικής
πολιτικής, λόγω των επισημάνσεων των παραβάσεων και παραβιάσεων από τη
γείτονα χώρα, που υποπίπτουν στην αντίληψη των νατοϊκών δυνάμεων.
Η παρουσία στο ΝΑΤΟ μάς καθιστά συμμέτοχους και όχι απλά παρατηρητές των
διεθνών εξελίξεων304. και αυτό γιατί η Συμμαχία, στην οποία είμαστε μέλη, θα
λειτουργεί ως δύναμη αποτροπής και θα μεταφέρει πίσω στα τουρκικά παράλια
παράτυπους μετανάστες που θα περισυλλέγονται στα νερά του Αιγαίου.
Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση του πρώην υπουργού Άμυνας της Γερμανίας
Ρόυντολφ Σάρπινγκ305, ο οποίος τοποθετήθηκε επί της σημασίας και συμμετοχής του
303

Βλ. Δηλώσεις Υπουργού Άμυνας Καμμένου Π. στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες όπου ανέφερε
χαρακτηριστικά «.η δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία,
μειώνοντας τις ροές από 5.000-8.000 μετανάστες και πρόσφυγες την ημέρα σε 0-25..»,
http://www.dimokratianews.gr/content/63592/kammenos-apolyta-epityhimeni-i-drasi-toy-nato-stoaigaio,[ τελευταία πρόσβαση 9 Αυγούστου 2016]
304
Εφημερίδα Η Δημοκρατία, της 21ης Φεβρουαρίου 2016, ο.π,
305
Στην Εισαγωγή του Νταλής Σ., Οι Διαταλαντικές Σχέσεις, Συνεργασία ή Ανταγωνισμός, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα, 2004, σελ. 43
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ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή αμυντική πρωτοβουλία και τονίζοντας ότι «το ΝΑΤΟ από
απλό όργανο αμυντικής συνεργασίας μετεξελίχθηκε σήμερα σε εργαλείο συλλογικής
διπλωματίας και ελέγχου των διεθνών συγκρούσεων».
Η σχέση Ε.Ε. – ΝΑΤΟ αποτελεί

μία σημαντική πτυχή των διατλαντικών

σχέσεων, μέσω των οποίων το ΝΑΤΟ καλείται να παγιώσει τη σταθερότητα και την
ασφάλεια στη μεστή από διεθνοπολιτικές εξελίξεις περιοχή της Μεσογείου. Το
ΝΑΤΟ στηρίζει τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Ταυτότητας Άμυνας και Ασφάλειας
εντός της Συμμαχίας σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου
στη Μαδρίτη την 8-7-1997.
Η δίνη της μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης, η αβεβαιότητα της Μέσης
Ανατολής, ο συριακός εμφύλιος, η εσωτερική αστάθεια της Τουρκίας, ο αναδυόμενος
ηγεμονισμός της Ρωσίας στην ανατολική Μεσόγειο δημιουργούν ένα κυκεώνα
εξελίξεων στη διεθνή σκηνή. Το ασταθές περιβάλλον που περιβάλλει τη χώρα μας
την καθιστά συμμέτοχο των εξελίξεων. Η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να
λάβει υπόψη τα νέα στρατηγικά δόγματα και τα νέα δεδομένα που ισχύουν στη
διεθνή σφαίρα και σταθεί με αξιώσεις στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι εξελίξεις αυτές
αναδεικνύουν τη σημασία της Ελλάδας, τόσο ως ναυτική δύναμη, όσο και ως
παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Η Ελλάδα καλείται να
παίξει το ρόλο του σταθεροποιητή στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο και
το ΝΑΤΟ είναι το καλύτερο μέσο για την επίτευξη της περιφερειακής
σταθεροποίησης.
Η βαθύτερη συνεργασία Ε.Ε. και

ΝΑΤΟ μέσω του συνδυασμού των

επιχειρήσεων Endeavor306 και Sophia307, που λαμβάνουν χώρα σήμερα και σε
συνδυασμό με ποιοτικότερους και πολλαπλούς ελέγχους στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ
των κομβικών σημείων Σουέζ, Κρήτης, Κύπρου, Σικελίας, θα αποδώσουν

306

Με τη συγκεκριμένη επιχείρηση ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ διεξάγουν εκτεταμένες περιπολίες
στη Μεσόγειο με σκοπό την αποτροπή απειλών, την υπεράσπιση του ζωτικού αυτού χώρου και την
προστασία του από τρομοκρατικές ενέργειες. Η επιχειρησιακή λειτουργία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του
2001 με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της 11ης
Σεπτεμβρίου 2001.
307
«Σοφία» είναι η επίσημη ονομασία της στρατιωτικής επιχείρησης της Ε.Ε. εναντίον των διακινητών
προσφύγων στη Μεσόγειο, η οποία ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2015. Απώτερος στόχος της
επιχείρησης είναι η καταπολέμηση εγκληματικών ομάδων που δρουν κυρίως από τη Λιβύη, ένεκα του
εύθραυστου πολιτικού σκηνικού που επικρατεί στη Λιβύη (εμφύλιος πόλεμος). Αποτελεί πρωτοπορία
ότι η Ε.Ε. επιχειρεί εκτός των χωρικών υδάτων. Συνιστά επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλά και
συγχρόνως παρακολούθησης των σκαφών των διακινητών και των ακολουθούμενων τάσεων
διακίνησης από τη Λιβύη προς την Ελλάδα, Ιταλία και τη Μάλτα.
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ικανοποιητικά στην πάταξη του λαθρεμπορίου πετρελαίου, διακίνησης ναρκωτικών
και όπλων του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και την ανεξέλεγκτη δράση κυκλωμάτων
διακίνησης ανθρώπων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
14.1 Τα σημαντικά οφέλη της ΕΠΑΑ308 στο σημερινό ασταθές
διεθνοπολιτικό περιβάλλον
Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία και στη Λιβύη σε συνδυασμό με την
προσπάθεια εγκαθίδρυσης – δημιουργίας κουρδικού κράτους στα σύνορα με την
Τουρκία, ώθησαν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις χώρες τους και να
αναγκαστούν να ακολουθήσουν την ατραπό της μετανάστευσης και της
αβεβαιότητας. Η σύγκρουση λαών, κρατών και θρησκευτικών πεποιθήσεων είναι
πραγματικό γεγονός και οι εστίες πολέμου αναδύονται η μια μετά την άλλη. Προς
όφελος της ανθρωπότητας, τα τύμπανα του πολέμου πρέπει να κοπάσουν και να
δοθούν ευκαιρίες στις εθνοκρατικές οντότητες να αναπτυχθούν ειρηνικά, χωρίς την
παρουσία και εποπτεία ξένων δυνάμεων στο εσωτερικό τους.
Στον άξονα του χρόνου παρατηρείται ότι στις κοινωνικές ομάδες έχει
διεισδύσει η πόλωση, ο φανατισμός και οι εξτρεμιστικές τάσεις. Αμφότερα
αποτελούν εύφλεκτα υλικά για την αναζωπύρωση πολεμικών συγκρούσεων και την
αποσυσπείρωση κοινωνιών, λαών και εθνών. Οι κοινωνίες που βιώνουν αυτές τις
καταστάσεις αποφασίζουν να ακολουθήσουν την δίοδο της μετεγκατάστασης σε
έτερους ειρηνικούς προορισμούς.
Η Ε.Ε. δεν πρέπει να παραμείνει βουβή και αδρανής ενώπιων των εξελίξεων
στη διεθνή σκακιέρα. Η αποδοχή, άβουλα και άτηκτα, της πολιτικής ορισμένων
ηγετών να βιαιοπραγούν και να εξοντώνουν λαούς και πολιτισμούς στο όνομα της
διασφάλισης και επέκτασης της ισχύος τους πρέπει να εξαλειφθεί. Είναι δεδομένη,
σήμερα, η αναγκαιότητα για άμεση θεσμική ενίσχυση της ΚΕΠΠΑ και κυρίως του
επιχειρησιακού σκέλους της, δηλαδή της ΕΠΠΑ, προκειμένου να διαδραματίζει
κυρίαρχο ρόλο στην πρόληψη συγκρούσεων, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε
επιχειρησιακό επίπεδο.
308

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ESDP) δημιουργήθηκε το 1999 στα πλαίσια της
ενδυνάμωσης της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ.
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14.2 Η ΕΠΑΑ ως αντίδοτο της άνθισης της εμπορίας ανθρώπων
Οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές που εμφανίστηκαν προ των πυλών της Ε.Ε.
και οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που έλαβαν χώρα από μερικές χώρες, οι οποίες
εκδηλώθηκαν μονομερώς με την ξαφνική φραγή των εθνικών τους συνόρων και την
εντατικοποίηση των συνοριακών τους ελέγχων, αποτέλεσαν ανάχωμα στην
διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επιπρόσθετα οργανωμένα κυκλώματα
εκμεταλλευόμενα την μεταναστευτική πλημμυρίδα σχεδίασαν και υλοποίησαν
οργανωμένες παράνομες μεταφορές προσώπων. Η εμπορία ανθρώπων ανθίζει στη
διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, εξαπλώνεται διεθνώς, διαθέτοντας παρακλάδια και
δορυφόρους σε όλο τον κόσμο.
Οι συγκεκριμένες εξελίξεις έφεραν στο φως, με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο,
την ανάγκη ανάπτυξης από πλευράς κρατών – μελών και θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.,
των μέσων και των δυνατοτήτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
περιφερειακών συγκρούσεων και εστιών αστάθειας, καθόσον η Ένωση πρέπει να
καταστεί πιο συνεπής, ικανή και δραστήρια στον τομέα της στρατηγικής πρόληψης των
συγκρούσεων309.
Επιπλέον καθίσταται αδήριτη ανάγκη η συγκρότηση αξιόπιστης Κοινής
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας από μέρους της Ε.Ε.. Στο σύγχρονο
διεθνές περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης, των τεχνολογικών επιτευγμάτων και των
οικονομικών συμφερόντων οι απειλές και προκλήσεις που βιώνει η Ε.Ε. θέτουν
τριγμούς στα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και λειτουργούν ως πηγές
αστάθειας. Ειδικότερα «οι προκλήσεις στη μετά ψυχροπολεμική εποχή που αφορούν
την ευρωπαϊκή ασφάλεια μπορούν να καταγραφούν συνοπτικά ως κάτωθι310:
 Τρομοκρατία / Θρησκευτικός φονταμενταλισμός
 Δια-πολιτισμικές / δια-θρησκευτικές ασυμβατότητες
 Μονομερής Δράσης ΗΠΑ / Νέο συντηρητισμός
 Διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής με έμφαση σε είδη και τεχνολογίες
διπλής χρήσης και τις λαθραίες πωλήσεις οπλικών συστημάτων
 Ανταγωνισμός στο οικονομικό – εμπορικό πεδίο
 Ανάδειξη περιφερειακών δυνάμεων

309
310

Ο.π. Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση, σελ.267
Ο.π.., Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση, σελ.267
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 Αστάθεια στη Μέση Ανατολή
 Χώρες Παρίες
 Περιβαλλοντολογικά ζητήματα
 Οργανωμένο Έγκλημα
 Παράνομη Μετανάστευση
 Ασύμμετρη Ανάπτυξη (Πρώτος – Τρίτος Κόσμος)
 Διευρυμένα κοινωνικά προβλήματα, ανάπτυξη και απασχόληση»
Η Συνθήκη του Άμστερνταμ αποτέλεσε ορόσημο για την Ε.Ε. καθότι έθεσε τα
θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξή της σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Ωστόσο η
υλοποίηση μιας αποτελεσματικής αμυντικής πολιτικής και η ανάπτυξη μόνιμων
αστυνομικών δομών δεν είναι εύκολο εγχείρημα.
Τα μεταναστευτικά κύματα, με τη σημερινή τους μορφή, αποτελούν
αποσταθεροποιητικούς μηχανισμούς στο εσωτερικό της Ε.Ε. καθότι η ένταξη τους
στις κοινωνίες των χωρών της Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω της γλωσσικής
ανομοιομορφίας και πολιτιστικής ανομοιογένειας, με αποτέλεσμα η εμφάνιση
περιστατικών βίας και συγκρούσεων να αποκτά μεγαλύτερη συχνότητα. Ως εκ τούτο,
τα ευρωπαϊκά κράτη οφείλουν να τελούν σε εγρήγορση και να αναπτύξουν
αντανακλαστικές μεθόδους για την αποτελεσματική διαχείριση τέτοιων φαινομένων,
με σκοπό την προστασία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, την εξασφάλιση της
κοινωνικής ειρήνης εντός των πυλών της Ε.Ε, και την επιτάχυνση του ρυθμού της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ενοποιητικής διαδικασίας.
Για την ευόδωση του σκοπού είναι εξόχως σημαντικό να υπάρξει σαφής και
λεπτομερής καθορισμός του πλαισίου, των μηχανισμών και των διαδικασιών
πρόληψης, διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων311. Επιπρόσθετα, οι μονομερείς

311

Θεοδωρόπουλος Β., Ιωακειμίδης Π., Κουλουμπής Θ., Νταλής Σ., Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή
Άμυνα, Κείμενα Εργασίας, Εκδόσεις : Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1999, σελ.141 όπου κάνουν μνεία στις
αποστολές τύπου Petersberg, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στη Συνθήκη Άμστερνταμ και αποτελούν
φωτεινό παράδειγμα κατά την άποψη των συγγραφέων για την εγκαθίδρυση μίας κοινής αμυντικής
πολιτικής/ κοινής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποστολές αυτές θεσπίστηκαν με τη δήλωση του
Petersberg η οποία εγκρίθηκε στο συμβούλιο υπουργών της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) τον
Ιούνιο του 1992, κατά την οποία οι χώρες μέλη της ΔΕΕ αποφασίζουν να θέτουν στη διάθεση της ΔΕΕ
αλλά και του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στρατιωτικές μονάδες από όλο το φάσμα των συμβατικών τους
δυνάμεων. Οι αποστολές έκτοτε αφορούσαν α) ανθρωπιστικές αποστολές ή αποστολές για την
απομάκρυνση υπηκόων των κρατών μελών, β) αποστολές πρόληψης συγκρούσεων και ειρηνευτικές
αποστολές, γ) αποστολές μάχιμων μονάδων για τη διαχείριση κρίσεων, όπως επιχειρήσεις για την
αποκατάσταση της ειρήνης, δ) κοινές δράσεις αφοπλισμού, ε) αποστολές για την παροχή συμβουλών και
συνδρομής σε στρατιωτικά θέματα, στ) επιχειρήσεις σταθεροποίησης στο τέλος μίας σύγκρουσης.
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/petersberg_tasks.html?locale=el [τελευταία πρόσβαση 07
Ιουνίου 2016]
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ενέργειες από πλευράς κρατών – μελών να επιλύσουν την υφιστάμενη κρίση χωρίς
ευρωπαϊκή συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη προσεγγίζει τα όρια της κατάφωρης
καταπάτησης της συνθήκης Σένγκεν, με την οποίαν είχαν δεσμευθεί οι ευρωπαίοι
ηγέτες. Η προσφυγική κρίση και η συνακόλουθη παράνομη διακίνηση ατόμων
ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την ανάγκη να αναπτύξει η Ε.Ε. τη δική της
αμυντική ταυτότητα και να δημιουργήσει αμυντικούς και επιχειρησιακούς
οργανισμούς312, παρόμοιους του ΝΑΤΟ. Η θεσμική και επιχειρησιακή ικανότητα
άσκησης μιας Ε.Π.Α.Α. αποτελεί θεμελιώδες προαπαιτούμενο ενδυνάμωσης του
ρόλου της Ένωσης σε ένα διεθνές κρατοκεντρικό περιβάλλον313.
Η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και εξωτερική πολιτική είναι ένα σύνθετο και
πολυδιάστατο θέμα με πολιτικές, στρατηγικές, στρατιωτικές και οικονομικές
διαστάσεις314. Απαιτείται σαφέστατα η ενίσχυση της αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης
μεταξύ των κρατών μελών και εν συνεχεία η δημιουργία μιας κοινής αμυντικής
πολιτικής που θα εξασφαλίσει επί μακρόν την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την
ασφάλεια στην Ευρώπη. Άλλωστε αυτό επεδίωκαν και οι ηγέτες των ευρωπαϊκών
κρατών που προσυπόγραφαν τη Συνθήκη του Μάαστριχτ με την οποία δινόταν
ιδιαίτερη έμφαση στον τρίτο πυλώνα και ειδικότερα στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική
και Πολιτική Άμυνας. Συγχρόνως η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη σταδιακά αρχίζει να
αντιλαμβάνεται τα οφέλη από την ενδυνάμωση της ΚΕΠΠΑ. Χαρακτηριστικά, μετά
τους βομβαρδισμούς στο Ιρακ αυξήθηκε η θετική εντύπωση315 που σχηματίζουν οι
Ευρωπαίοι πολίτες για την ΚΕΠΠΑ και γενικώς για το ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει η Ε.Ε. στη λύση διεθνών προβλημάτων και στη διατήρηση της
παγκόσμιας ειρήνης. Η πολιτική της ανύψωσης συνοριακών αναχωμάτων εντός της
ένωσης δεν λειτουργεί ευεργετικά προς την προοπτική του ενιαίου χώρου ασφάλειας
και δικαιοσύνης. Μόνο η υλοποίηση στρατηγικών που θα αντιμετωπίζουν
312

Βλ. Βοσκόπουλος Γιώργος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – Εκφάνσεις
Ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτημα της Παγκόσμιας Ηγεμονίας, , Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2012,
σελ.227-262
313
ο.π. Βοσκόπουλος Γιώργος, σελ.229 όπου επιπρόσθετα αναφέρει ότι «..η κοινή και υπό το βάρος
ταυτόσημων αντιλήψεων δράση κυρίαρχων στο πολιτικό πεδίο κρατών είναι αδύνατη και θεμελιώνεται
σε έναν υπερβατικό και ουτοπικό βολονταρισμό. Η κατακλείδα αφορά την οντολογία διατύπωσης ενός
στρατηγικού και θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης μιας ΚΕΠΠΑ χωρίς την αποδόμηση του ευρωπαϊκού
συστήματος κυρίαρχων κρατών» .
314
Κόλλιας Χ., Οικονομικές πτυχές της Κοινής Ευρωπαϊκής Άμυνας: Μία πρώτη Προσέγγιση στο
Κωνσταντινίδης Γ., Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα, Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 69
315
Κωνσταντινίδης Γ., Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Κοινής Γνώμης για μια Ισοβαρή σχέση με τις ΗΠΑ
στο Κωνσταντινίδης Γ., Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα, Εκδόσεις Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 146
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αποτελεσματικά τα φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού και θα βελτιώνουν
ουσιαστικά τις συνθήκες διαβίωσης των αλλοδαπών, μπορεί να αποτελέσει πανάκεια
στην κρίση. Τέλος, πρέπει να αποσαφηνιστούν οι στόχοι αλλά και τα μέσα που
απαιτούνται για να καταστεί εφικτή μία πιο συγκροτημένη και αποτελεσματική
διεθνή παρουσία της Ε.Ε. στη διεθνή σκηνή και στα παγκόσμια δρώμενα.
Στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ολοκλήρωσης, η ανάπτυξη κοινής
ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο και
ίσως το πεδίο στο οποίο θα μπορούσε να δοκιμασθεί η βούληση αλλά και η
δυνατότητα των ευρωπαίων εταίρων να πραγματοποιήσουν τα επόμενα κρίσιμα
βήματα316. Για να συντελεστεί αυτό το εξόχως σημαντικό και προοδευτικό βήμα
χρειάζεται σύγκλιση απόψεων και ταυτόχρονα καθολική απουσία φυγόκεντρων
δυνάμεων εντός της ένωσης, οι οποίες δρουν απειλητικά και αποσταθεροποιητικά ως
την εσωτερική συνοχή της Ε.Ε.

14.3 Ο Ο.Η.Ε ως σύμμαχος των προσπαθειών της ΕΕ για αναχαίτισης
της εμπορίας ανθρώπων.
Αρωγός σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια διαχείρισης της κρίσης και ευημερίας
της ανθρωπότητας εμφανίζεται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Η δραστηριοποίηση
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συντελεί στη διασφάλιση της ειρήνης και της
σταθερότητας σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, στην προώθηση της
παγκόσμιας ανάπτυξης, στην προάσπιση του Διεθνούς Δικαίου και στη διαχείριση
κρίσεων. Η Ε.Ε. συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. όπως άλλωστε
αποδεικνύεται από την κοινή δήλωση Ε.Ε. –Ο.Η.Ε. της 24ης Σεπτεμβρίου 2003317,
μέσω της οποίας ευελπιστούσαν σε υλοποίηση των στόχων σχετικά με «την εξάλειψη
της φτώχειας και τη βελτίωση της συνεργασίας ΕΕ και Ο.Η.Ε. σε κρίσιμους τομείς
όπως η διαχείριση κρίσεων, ο αφοπλισμό, η μη διάδοση των όπλων μαζικής
καταστροφής και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας». Επιπλέον, «η Ε.Ε. πρέπει να
αναπτύξει

μεγαλύτερη

εκδημοκρατισμός,

ο

παρεμβατικότητα
σεβασμός

των

σε

βασικά

προβλήματα

ανθρωπίνων

όπως

δικαιωμάτων,

ο
οι

κοινωνικοοικονομικές ανισότητες Βορρά- Νότου, τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα
316
317

Κόλλιας Χ, ο.π. σελ. 81
Ο.π. Νταλής Σ., Οι Διαταλαντικές Σχέσεις, Συνεργασία ή Ανταγωνισμός, σελ. 39
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καθώς και στις νέες πηγές αστάθειας όπως το λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών, η
τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα»318.
Σημαντική πρόοδο για την υλοποίηση μίας κοινής αμυντικής πολιτικής στο
χώρο της Ε.Ε. είχε εκπονηθεί από τον Γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ε.Ε.
και Ύπατο Εκπρόσωπο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας,
Χαβιέ Σολάνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας319, η οποία κατέστη ορόσημο
στην ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ε.Ε..
Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης στρατηγικής ήταν η ενίσχυση των διατλαντικών
σχέσεων μέσω της κοινής αξιολόγησης των νέων απειλών, όπως η μαζική
τρομοκρατίας, η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, τα αποσαθρωμένα κράτη
και το οργανωμένο έγκλημα.
Καταληκτικά, η ανάμειξη του Ο.Η.Ε. στη διαχείριση του υπό εξέταση
φαινομένου λειτουργεί ως καταλύτης διεθνοπολιτικών εξελίξεων. Η κοινή
σύμπλευση πρέπει να καταστεί αυτοσκοπός τόσο της Ε.Ε. όσο του Ο.Η.Ε., διότι
αμφότεροι θα αποκομίσουν στρατηγικά οφέλη μέσω της εποικοδομητικής
συνεργασίας. Εκτιμάται δε ότι το γεωπολιτικό κόστος που γεννάται από τη διαιώνιση
της αστάθειας και των συγκρούσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή
είναι συγκριτικά μεγαλύτερο με το πιθανολογούμενο – οικονομικό και πολιτικό κόστος που θα αναλάβει ο Ο.Η.Ε. για την ενδυνάμωση μιας ευρωπαϊκής
συμπόρευσης κατά της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και της δράσης των
κυκλωμάτων διακίνησης ατόμων. Κατά συνέπεια, η διαμεσολάβηση του ΟΗΕ στην
επίλυση κρίσιμων καταστάσεων στο χώρο της Ένωσης και δημιουργίας ενός
πλαισίου ελέγχου των ατόμων που εισέρχονται παράτυπα στην ευρωπαϊκή ζώνη
επιρροής επιβάλλεται να αποτελεί μόνιμο πεδίο ενασχόλησης των δύο διεθνή
δρώντων.

318

Ό.π. σελ. 39
Βλ. Javier Solana, Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας: Μια Ασφαλής Ευρώπη σ έναν Καλύτερο
Κόσμο, Λουξεμβούργο, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009
319
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Με την παρούσα διπλωματική ερευνήθηκαν οι πτυχές του δαιδαλώδες
φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων. Όπως έχει διεθνώς διαπιστωθεί και ανωτέρω
ακροθιγώς αναλυθεί, η εμπορία ανθρώπων320 καταρρακώνει την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, πλήττει με βάναυσο τρόπο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα,
εκμαυλίζει συνειδήσεις υποθάλποντας τη διαφθορά, υπονομεύει την διεθνή ασφάλεια
και ανάπτυξη και αποφέρει τεράστια έσοδα στο οργανωμένο έγκλημα. Για την
αντιμετώπιση του επαχθούς φαινομένου απαιτείται πρωτίστως η κοινωνική
ευαισθητοποίηση σε συνάρτηση με την ενεργοποίηση μηχανισμών πάταξης και
διαχείρισης του φαινομένου. Ως προς το δεύτερο συστατικό η Ε.Ε. έχει αναδείξει την
κοινωνική της συνοχή και την πρωτοπορία, δημιουργώντας ισχυρά και ευέλικτα
θεσμικά όργανα στο πλαίσιο καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, με καταλύτες
των εξελίξεων την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία και τον Οργανισμό
FRONTEX.
Επιπρόσθετα διερευνήθηκε το πλαίσιο αλληλεξάρτησης μεταξύ εμπορίας
ανθρώπων και μετανάστευσης – διακίνησης ανθρώπων αλλά και των πολιτικών
αντιμετώπισής τους, μέσω της αγαστής συνεργασίας των ευρωπαϊκών αστυνομικών
δυνάμεων και των ευρωπαϊκών θεσμών άμυνας και ασφάλειας της Ε.Ε.
Καταληκτικά, δεδομένου των άοκνων προσπαθειών των διωκτικών αρχών και
την αυστηρή ποινική νομοθεσία, το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων όχι μόνο δεν
έχει αντιμετωπιστεί με επάρκεια, αλλά αντίθετα, την παρούσα χρονική περίοδο με
την έξαρση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών διογκώνεται συνεχώς,
προσλαμβάνοντας ανησυχητικές διαστάσεις. Για τη συρρίκνωση του φαινομένου
απαιτείται περαιτέρω ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, ενεργοποίηση και στενότερη
συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών μεταξύ τους αλλά συγχρόνως και με τις μη
κυβερνητικές οργανώσεις που συνεισφέρουν στην υποστήριξη των θυμάτων.
Συνδυαστικά απαιτείται και ένας ευέλικτος και πληρέστερος νομοθετικός
μηχανισμός321 ο οποίος

320

Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων, http://www.mfa.gr/exoterikipolitiki/pagkosmia-zitimata/paranomi-diakinisi-prosopon.html (τελ. προσπ.21-06-2016)
321
Επεξηγηματικά για την υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων στην ποινική νομοθεσία που θα
οδηγήσουν στην ολική αντιμετώπιση του φαινομένου βλ. Συμεωνίδου –Καστανίδου Ε., ο.π, σελ.382, η
οποία θεωρεί ότι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας έχει αποτελέσει
τα τελευταία χρόνια τη νομιμοποιητική βάση για την υιοθέτηση μιας σειράς προληπτικών και
κατασταλτικών μέτρων στο χώρο του ποινικού δικαίου. Τα μέτρα αυτά προβάλλονται πάντα ως
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 Θα τυποποιεί συμπεριφορές που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό να
οριοθετηθούν λεπτομερώς κα με σαφήνεια.
 Θα περιγράφει επαρκώς το περιεχόμενο όλων των χρησιμοποιούμενων όρων,
γεγονός που θα λειτουργεί αποτελεσματικά στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, οι
οποίες θα διαθέτουν, ασφαλώς διά της νομίμου οδού, περισσότερη ευχέρεια και πεδίο
κινήσεων – δράσεων, με στόχο τη συλλογή και επεξεργασία του αναγκαίου
αποδεικτικού υλικού.
 Θα εξασφαλίζει μία διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων εμπορίας322 που θα
περιορίζει τις πιθανότητες απομάκρυνσης από τη χώρα, είτε με τη διαδικασία της
διοικητικής απέλασης είτε με τη διαδικασία του επαναπατρισμού. Επιπλέον θα
υποβοηθούν το έργο των ανακριτικών αρχών και με την παροχή των ουσιωδών
πληροφοριών και αναγκαίων στοιχείων θα κατευθύνουν τις αστυνομικές αρχές για
την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων εμπορίας. Ως προς τη διαδικασία
αναγνώρισης έχει παρατηρηθεί ότι δεν αναγνωρίζονται όλα τα πραγματικά θύματα
εμπορίας ανθρώπων, διότι προϋποθέτει μία τεχνοκρατική διαδικασία συγκέντρωσης,
επεξεργασίας και αξιολόγησης των σχετικών με την υπόθεση στοιχειών από τις
αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές των χωρών προορισμού323. Προς την
κατεύθυνση της επίλυσης αυτού πρέπει να κινηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες καθόσον
μόνο κατόπιν επίσημης αναγνώρισης, το θύμα δύναται να έχει πρόσβαση σε μέτρα
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μέτρα αρωγής, στήριξης και
προστασίας (στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη).

εξαιρετικές ρυθμίσεις, αναγκαίες για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα επικίνδυνων μορφών εγκληματικής
συμπεριφοράς
322
Προς το σκοπό αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέσπισε την Οδηγία 2004/81/ΕΚ /29ης Απριλίου
2004, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας
ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, EE
L 261, 6.8.2004, σ. 19-23
323
Για τους λόγους που δεν τελεσφορεί η διαδικασία αναγνώρισης βλ. Κυριαζή Τ., ο.π σελ. 14-16
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Arrivals to Greek Islands and Departures to Mainland Greece
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Αρβανιτόπουλος Κ./Κώνστα Δ., Διεθνείς Σχέσεις- Συνέχεια και Μεταβολή,

Συλλογικό έργο, τόμος Α, Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρη, 1997


Αρχηγείο

Ελληνικής

Αστυνομίας/Διεύθυνση

Δημόσιας

Ασφάλειας,

Παρουσίαση της Αστυνομικού Διευθυντή ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ Αντωνία με Θέμα
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ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων, Επίσημη Εφημερίδα L 101 της
15.4.2011
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«Προενταξιακό σύμφωνο κατά του οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ των

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών της κεντρικής
και της ανατολικής Ευρώπης και της Κύπρου», Επίσημη Εφημερίδα C 220 της
15.07.1998


Κανονισμός 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το
καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)
όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένωσης
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υπήκοο τρίτης χώρας


Κανονισμός 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου /
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προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από
απάτριδα»


Κανονισμός 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου

της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή
δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον
προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή
από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac
που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ
για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού
1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική
Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας,
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
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Εφημερίδα C316 της 27.11.1995


Πράξη (2002/C 312/01) του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002 για την

κατάρτιση πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη σύμβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής
Αστυνομικής Υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωπόλ) και το πρωτόκολλο σχετικά με τα
προνόμια και τις ασυλίες της Ευρωπόλ, των μελών των οργάνων της, των
αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της, Επίσημη Εφημερίδα C 312 της
16-12-2002


Απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2001 για την επέκταση των

αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ και στις σοβαρές μορφές διεθνούς εγκληματικότητας
του παραρτήματος της σύμβασης Ευρωπόλ, Επίσημη Εφημερίδα C 362, 18.12.2001


Απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1998 για τη συμπλήρωση της

αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της «εμπορίας ανθρώπων» περί του
οποίου το παράρτημα της σύμβασης Europol, Επίσημη Εφημερίδα C 026 της
30/01/1999


Οδηγία 2004/81/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο

παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας
ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις
αρμόδιες αρχές, Επίσημη Εφημερίδα L 261, 6.8.2004
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