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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σε όλες τις ιστορικές περιόδους, παρατηρείται το φαινόμενο της μετανάστευσης, για 

διαφορετικούς λόγους και αιτίες κάθε φορά και με διαφορετικό τρόπο και μέσα μετακίνησης 

από ένα τόπο σε άλλο. 

Οι μετανάστες ανά τον κόσμο, άλλοτε αναζητούν νόμιμες οδούς και άλλοτε διακινδυνεύουν 

τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να σωθούν από ένα πόλεμο ή να ξεφύγουν από την 

πολιτική καταπίεση και την φτώχεια. Άλλοτε πάλι επιδιώκουν να επανενωθούν με την 

οικογένειά τους, να αναπτύξουν επιχειρηματικότητα, να κατακτήσουν τη γνώση ή να 

αποκτήσουν εκπαιδευτικά προσόντα. Το σίγουρο είναι ότι η μετανάστευση κάθε ατόμου 

κρύβει και μια διαφορετική ιστορία. 

Η μετανάστευση, όπως είμαστε σε θέση να το αντιληφθούμε έντονα την τελευταία περίοδο 

στη χώρα μας, αποτελεί ένα διεθνές φαινόμενο, τόσο κοινωνικό, όσο και οικονομικό καθώς 

φυσικά και πολιτικό και ίσως να αποτελεί ένα από τα φαινόμενα με τις περισσότερες και 

σοβαρότερες επιπτώσεις στο εσωτερικό ενός κράτους. 

Εκτός από τις προφανείς και καθημερινά προβεβλημένες επιπτώσεις, που επιφέρουν οι 

υψηλές μεταναστευτικές ροές στη σύνθεση και στο μέγεθος ενός πληθυσμού, διακρίνονται 

υποδόρια , μακροχρόνιες επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο οικονομικό σύστημα, 

στην πολιτική ζωή, στη δημόσια διοίκηση αλλά και στις διεθνείς σχέσεις του εκάστοτε 

κράτους υποδοχής μεταναστών.  

Η σταδιακή μετατροπή των περισσότερων από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

χώρες υποδοχής μεταναστών, καθιστά τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής 

πολιτικής ως μοναδική και αναγκαία λύση και όχι ως μια απλοϊκή αναφορά στα επίσημα 

έγγραφα των κατά καιρούς Συνθηκών. 

Η διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

συνδυασμό με τον στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την προοπτική διεύρυνσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσαν το ιδανικό έναυσμα για τη συγγραφή της παρακάτω  

διπλωματικής εργασίας. Μία εργασία για τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την μετανάστευση, 

ίσως χρησιμεύσει στην βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου της μετανάστευσης, όπως αυτό 

καταγράφεται μέσα από τη βιβλιογραφία και από επίσημες πηγές. Επιπλέον, δύναται να 

συμβάλει στην ανάδειξη της ανάγκης για μια ενιαία και κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη 

μετανάστευση. 

Η εν λόγω διπλωματική εργασία εκτός από το γενικότερο θέμα της διαχείρισης του 

ζητήματος της μετανάστευσης, έχει στόχο να συνδέσει την προσπάθεια για μία ενιαία 

μεταναστευτική πολιτική, με την ευρωπαϊκή προοπτική για τον εκσυγχρονισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, που αποτελεί μέρος της ευρύτερης Κοινωνικής 

Πολιτικής της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 
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ABSTRACT 
 

In all historical periods, the phenomenon of migration is observed, for different reasons and 

causes each time and in a different way and means of moving from one place to another. 

Immigrants around the world sometimes seek legitimate paths and sometimes risk their lives 

in their attempts to save themselves from war or escape political oppression and poverty. 

Sometimes they seek to reunite with their families, to develop entrepreneurship, to conquer 

knowledge or to acquire educational qualifications. The only sure thing is that the migration 

of each person also hides a different story. 

Immigration, as we are able to perceive it strongly in the last period in our country, is an 

international phenomenon, both social and economic as it is natural and political, and may be 

one of the phenomena with the most and severest effects within a state. 

In addition to the obvious and daily projected consequences of high migratory flows on the 

composition and size of a population, there are subtle long-term implications for the 

educational system, the economic system, political life, public administration, and 

international relations the receiving State of immigrants. 

The gradual transformation of most of the Member States of the European Union into 

immigrant host countries makes European migration policy a unique and necessary solution 

and not a simple reference to the official documents of the Treaties occasionally. 

The management of increased migratory flows in the Member States of the European Union 

combined with the goal of European integration and the prospect of enlargement of the 

European Union was the ideal trigger for writing the following diplomatic work. A work on 

European immigration policies may serve to provide a deeper understanding of the 

phenomenon of migration, as recorded in the literature and official sources. In addition, it can 

contribute to highlighting the need for a common and common European immigration policy. 

This dissertation, apart from the general issue of managing the issue of migration, aims to link 

the effort to a single immigration policy with the European perspective for the modernization 

of the European Social Model, which is part of the wider Social Policy of the European Union 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η συγγραφή μιας διπλωματικής εργασίας, συνήθως παρουσιάζεται και αναδεικνύεται ως μία 

προσωπική και μεμονωμένη προσπάθεια. Εν αντιθέσει με την κοινή γνώμη, η εκπόνηση μιας 

τέτοιας εργασίας, μόνο ατομική προσπάθεια δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί. 

Νιώθω μεγάλο χρέος να ευχαριστήσω πρώτα και πάνω από όλους, τον επιβλέποντα καθηγητή 

μου κύριο Ζαφειρόπουλο Κωνσταντίνο, αρχικά για την θετική του στάση ως προς την 

επίβλεψη μου και εν συνεχεία κατά τη διάρκεια της συγγραφής για την ορθή του 

καθοδήγηση, καθώς και για τις ενθαρρυντικές του συμβουλές, παρόλα τα κωλύματα που 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει. 

Επιπλέον, όπως σε κάθε βήμα της ζωής μου, οφείλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, η 

οποία στάθηκε στήριγμα και αρωγός για όλη αυτήν την προσπάθεια. Δεν θα υπήρχε καμία 

πιθανότητα να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, εάν δεν υπήρχε τόσο η οικονομική, άλλα 

κυρίως η ψυχολογική στήριξη τους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το 2015 και το 2016, είναι δύο έτη τα οποία αποτέλεσαν ορόσημο για το μεταναστευτικό 

ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, εκδηλώθηκαν 

με τρόπο εκρηκτικό και καθόλα αναμενόμενο, τα εμφανή αδιέξοδα της ευρωπαϊκής πολιτικής 

για τη μετανάστευση. 

Επομένως, είναι κατανοητό το γεγονός ότι εφόσον η παρούσα διπλωματική εργασία 

εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε σε μία χρονική περίοδο κατά την οποία τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρατεί καθεστώς αμφισβήτησης  

του ευρωπαϊκού πολιτικού κεκτημένου, τα αποτελέσματα αλλά και τα συμπεράσματα που θα 

καταγραφούν στο τέλος της, είναι αναλόγως επηρεασμένα. 

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή πορεία και οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, κατά τη δεκαετία του 2000 αμέλησαν και σχεδόν 

εγκατέλειψαν τη στρατηγική της ενταξιακής στήριξης, των αδειών μακράς διαμονής και των 

οικογενειακών συνενώσεων, που είχε ακολουθηθεί την προηγούμενη δεκαετία.  

Παρατηρήθηκε μία Ευρώπη η οποία στράφηκε αποφασιστικά και παραμένει προσηλωμένη 

στα ζητήματα ασφάλειας και νομιμότητας της παραμονής. Συνάμα διατείνεται από την 

υπογραφή της Συνθήκης της Λισσαβόνας και έκτοτε ότι στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και την ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής. 

Πως δύναται όμως με αυτήν την στάση της να διαμορφώσει ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Μοντέλο, εφόσον από το 2014 και μέχρι σήμερα, η μαζική εισροή αρχικά Σύριων προσφύγων 

και μετέπειτα άλλων προσφύγων και μεταναστών, εν πρώτης σε ελληνικό και εν συνεχεία σε 

ευρωπαϊκό έδαφος, οδήγησε στη κατάρρευση της εμπιστοσύνης του ευρωπαϊκού συνόρου και 

σε μια νέα αμφισβήτηση του υφιστάμενου ευρωπαϊκού χάρτη και πόσο μάλλον του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, το οποίο σύμφωνα με τη Σύνοδο της Λισσαβόνας 

στόχευε να το εκσυγχρονίσει; Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση αποτελεί το βασικό 

ερευνητικό ερώτημα της διπλωματικής μου εργασίας. 
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Ταυτόχρονα το 2014, συνδέεται με την έναρξη της  νέας δημοσιονομικής περιόδου 2014 –

2020, αποτελώντας μια πρόκληση για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών με 

ορθολογικό τρόπο μέσα από τη λειτουργία δύο ταμείων, έναντι τεσσάρων που υπήρχαν κατά 

την περίοδο 2007 – 2013. Πλέον, έχοντας αποκτήσει και την ανάλογη εμπειρία, 

διαμορφώνεται πιο ολοκληρωμένα η διαχείριση της μετανάστευσης και εντατικοποιούνται οι 

πολιτικές ένταξης των αιτούντων άσυλο. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 

ευρωπαϊκό πλαίσιο που διέπει το διεθνές ζήτημα της μετανάστευσης. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας, όπως ρητά αναφέρει ο τίτλος της, είναι η διερεύνηση των ευρωπαϊκών πολιτικών 

για τη διαχείριση των υψηλών μεταναστευτικών ροών, σύμφωνα ειδικότερα με το πλαίσιο 

εκσυγχρονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, καθώς επίσης και με το 

γενικότερο πολιτικό υπόβαθρο του σύνθετου θεσμικού πλέγματος, το οποίο αποτελεί μέχρι 

και σήμερα τον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, γίνεται ειδική αναφορά στις πολιτικές εκσυγχρονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, διότι η εργασία φιλοδοξεί να καταδείξει την ανάγκη 

βελτίωσης της προστασίας των μεταναστών και των προσφύγων, ως μέρος των Ευπαθών 

Κοινωνικών Ομάδων της Ευρώπη και αποπειράται να υποδείξει κάποια πιθανά σημεία 

βελτίωσης των πολιτικών που εφαρμόζονται. Παράλληλα, δίνεται με όσο το δυνατόν 

περισσότερη σαφήνεια, η έννοια της μετανάστευσης και ο τρόπος με τον οποίο αυτή 

διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα πάντα με τις διεθνείς οικονομικές, πολιτικές 

και κοινωνικές συνθήκες. 

Το δεύτερο μέρος, αναφέρεται με περισσότερες λεπτομέρειες, στις διαστάσεις που έχει λάβει 

το ζήτημα της μετανάστευσης στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα. Με σκοπό την 

πληρέστερη και ουσιαστικότερη κατανόηση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη 

μετανάστευση, καταγράφονται οι Ευρωπαϊκές Συμβάσεις και Οδηγίες, καθώς και τα 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα οποία έχουν ως στόχο την ορθή διαχείριση του φαινομένου. 

Φυσικά για την απόκτηση μιας πιο ολοκληρωμένης θέσης ως προς το φαινόμενο της 

μετανάστευσης, καταγράφεται και η ιστορική εξέλιξη της, τόσο ως κοινωνικό φαινόμενο, 

όσο και ως οικονομικό και πολιτικό. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, εντάσσονται τα αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας που 

διεξήχθη, κατά τη διάρκεια της συγγραφής της διπλωματικής, μέσω στατιστικής ανάλυσης 

των απαντήσεων των 180 ερωτηματολογίων, από τα 200 διανεμημένα. Τα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας στοχεύουν να αναδείξουν τις απόψεις ενός πολύ μικρού δείγματος  του 
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πληθυσμού για τον τρόπο και τα μέσα διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος από την 

πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.  

Κεντρική θέση στην εργασία κατέχει η συντονισμένη δράση της Ένωσης, των κρατών µελών 

και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, η οποία βασίζεται στην εταιρική σχέση και 

στοχεύει στην χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

κοινωνική προστασία της Ευπαθής Κοινωνικά Ομάδας των μεταναστών και των προσφύγων. 

αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα που χρήζουν αυξημένης προστασίας και ότι η κοινωνική 

πολιτική δεν αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη αλλά παραγωγικό συντελεστή.  

    ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ 

¨ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ¨ ΚΑΙ ΤΗΝ 

¨ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ¨ 

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

«ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
 

1.1  Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στην εργασία που ακολουθεί έχει τεθεί ως βασικός στόχος η μελέτη και η έρευνα του 

μεταναστευτικού ζητήματος, που απασχολεί τόσο την ελληνική κοινωνία, όσο και ολόκληρη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η μετανάστευση αποτελεί ένα φλέγων διεθνές ζήτημα, το 

οποίο χρήζει άμεση και συντονισμένη δράση, διότι επιδρά καταλυτικά στην εύρυθμη 

λειτουργία όλων των δράσεων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.  

 Βεβαίως, ο στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

διττός, καθώς αφενός  -όπως προαναφέρθηκε- επιδιώκει μία ολοκληρωμένη και σε βάθος 

ανάλυση του μεταναστευτικού φαινομένου που απασχολεί όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ 

αφετέρου αποτελεί ένα ενδεικτικό δείγμα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε μέσω των 

απαντήσεων που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια, με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό 

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι πολίτες τις πολιτικές αποφάσεις και τις δράσεις της ΕΕ για τη 

μετανάστευση. 

 Δυστυχώς, το ζήτημα της μετανάστευσης, έχει επηρεάσει καταλυτικά όλους τους 

πυλώνες της κοινωνίας, σε σημείο να αμφισβητείται το υπάρχον πολιτικό, οικονομικό και 

κοινωνικό status quo, που με τόσο κόπο προσπαθούν να διατηρήσουν τα όργανα της ΕΕ σε 

συνεργασία με τα κράτη. 

 Παράλληλα, ο στόχος της μελέτης του μεταναστευτικού ζητήματος, καθορίζεται βάση 

των πλαισίων που θέτουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού 
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Κοινωνικού Μοντέλου, γεγονός το οποίο συνεπάγεται πρωτευόντως μια πολιτική και 

κοινωνική προσέγγιση του ζητήματος και δευτερευόντως μια οικονομική.  

1.2 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Όσον αφορά τη μεθοδολογία και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση του 

παραπάνω σκοπού και των επιμέρους στόχων, επιχειρήθηκε η συγκέντρωση της 

σημαντικότερης ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, τόσο μέσω της επίσκεψης και μελέτης 

σε βιβλιοθήκες, και συγκεκριμένα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) και 

του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), όσο και της 

επίσκεψης σε ιστοσελίδες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε μελέτη των σημαντικότερων, ως τώρα, σχετικών ερευνών που 

πραγματεύονται το ζήτημα της μετανάστευσης όπως αυτή προσδιορίζεται μέσα από τις 

Ευρωπαϊκές Συνθήκες και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και 

σχετικά στατιστικά στοιχεία από επιμέρους ποσοτική έρευνα.  

 Η συγκεκριμένη ποσοτική έρευνα διεξήχθη σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από 

τον Νοέμβριο του 2015 μέχρι τον Νοέμβριο του 2016, όπου και ολοκληρώθηκε. Για την 

διεξαγωγή του μοιράσθηκαν 200 ερωτηματολόγια σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των οποίων το αντικείμενο σπουδών σχετίζεται με θέματα 

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. 

.  

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 

2.1  Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διακρίνεται από κοινωνικές αξίες, οι οποίες συγκαταλέγονται στις 

ιδρυτικές Συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα θέτει σημαντικούς κοινωνικούς στόχους. Η αναγνώριση 

των κοινωνικών αξιών της Ένωσης, αναγνωρίσθηκε και καθιερώθηκε με την Συνθήκη της 

Λισσαβόνας, ενισχύοντας την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η Σύνοδος της Λισσαβόνας ανέδειξε την κοινωνική πολιτική ως ξεχωριστό πεδίο 

κοινού ενδιαφέροντος της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Συγχρόνως έθεσε τα μεθοδολογικά 

θεμέλια για μια νέα πανευρωπαϊκή προσέγγιση της κοινωνικής πολιτικής, η οποία 

ονομάστηκε ¨ανοικτός συντονισμός¨. Υιοθετώντας έναν περιεκτικό ορισμό, θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι ο ¨ανοικτός συντονισμός¨, είναι μια διαδικασία αμοιβαίας ανατροφοδότησης 
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σχεδιασμού, εξέτασης, σύγκρισης και προσαρμογής των κοινωνικών πολιτικών των κρατών 

μελών, με βάση όμως κοινούς στόχους.
1
 

 Η περίοδος που ακολούθησε τη Λισσαβόνα χαρακτηρίστηκε από υψηλές προσδοκίες. 

Η επόμενη χρονική περίοδος ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την εφαρμογή των επίσημων 

διακηρύξεων και των νέων αρχών του ανοικτού συντονισμού. Η άμεση πρόκληση ήταν ο 

ανοικτός συντονισμός να καταστεί αρχικά λειτουργικός και μετέπειτα αποτελεσματικός 

στους τομείς της κοινωνικής ενσωμάτωσης και των συντάξεων, δύο τομείς που αποτέλεσαν 

τις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης. 

  Όσων αφορά την κοινωνική ενσωμάτωση, εξήχθησαν σχεδόν κοινά συμπεράσματα 

από τα πρώτα Εθνικά Σχέδια Δράσης των κρατών μελών, θέτοντας τις βάσεις για την 

οριστικοποίηση ενός πρώτου κύκλου αποτελεσματικού ανοικτού συντονισμού στο πεδίο της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης και ο οποίος κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για κοινούς 

ποσοτικούς δείκτες παρακολούθησης επιδόσεων των κρατών μελών. 

 Η Κοινωνική Πολιτική ανήκει στις συντρέχουσες αρμοδιότητες, τις οποίες μοιράζονται 

η ΕΕ και τα κράτη μέλη. Ωστόσο οι κοινωνικές πολιτικές εφαρμόζονται πιο αποτελεσματικά 

σε επίπεδο κρατών μελών παρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι και σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, ο ρόλος της ΕΕ περιορίζεται στον τομέα της στήριξης και της 

συμπλήρωσης, των δράσεων των κρατών μελών.  

 Η άσκηση ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής ακολουθεί την αρχή της 

επικουρικότητας και έχει ως πρωτογενή νομική βάση το άρθρο 2 και το άρθρο 136 της 

Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το άρθρο 2 αναφέρεται στο στόχο της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και το άρθρο 136 στην αποστολή της κοινωνικής πολιτικής. Αυτό 

που έχει θεσπιστεί είναι ο καθορισμός ελάχιστων προτύπων και δικαιωμάτων, η παροχή ενός 

θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο κάθε κράτος μέλος ρυθμίζει μέσω των εθνικών του 

στρατηγικών τα κοινά θέματα του πλαισίου. Βέβαια τα κράτη μέλη μπορούν να υπερβαίνουν 

την προστατευτικότατα αυτού του πλαισίου θεσπίζοντας τους δικούς τους κανονισμούς. 

 Το κυρίως πλαίσιο διαμορφώνει η ατζέντα κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε για 

τη σύνδεση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής με την πολιτική απασχόλησης, 

εξασφαλίζοντας συγχρόνως την περιβαλλοντική βιωσιμότητα αυτών των πολιτικών. Το 

πλαίσιο αυτό μετά την Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) έχει πλέον ισχύ για όλα τα κράτη.  

 Η αναθεωρημένη Ατζέντα Κοινωνικής πολιτικής προέβλεπε για τα έτη 2005 έως 2010 

ενίσχυση των θέσεων εργασίας, ίσες ευκαιρίες για όλους και καταπολέμηση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε κάθε επίπεδο τοπικό, εθνικό και κοινοτικό, σε συνεργασία 

με τις δημόσιες αρχές, τους εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων η ατζέντα 

αποτελεί το πλαίσιο για την προώθηση της διασυνοριακής μεταφοράς των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης, την προσέλκυση περισσότερων 

ατόμων (νέων και γυναικών) στην εργασία. Στοχεύει επίσης στην επικαιροποίηση του 

                                                 

1
 G. ESPING-ANDERSEN, D. Gallie, A. Hemerijck, J. Myles, 2002, Why we need a New Welfare State, Oxford 

University Press, Oxford-New York, «Γιατί χρειαζόμαστε ένα ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ», Βιώσιμη κοινωνική 
δικαιοσύνη και «Ανοικτός Συντονισμός» στην Ευρώπη, Αθήνα, 2006, Εκδόσεις ΔΙΟΝΙΚΟΣ βλ. σελ. 15 
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εργατικού δικαίου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις νέες μορφές εργασίας, όπως οι συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου, και τις νέες ανάγκες της οργάνωσης της παραγωγής. 

  Η Ε.Ε. ψάχνει επίσης τους τρόπους να βελτιώσει τη διακυβέρνησή της, θέλοντας να 

συνδυάσει την νομιμότητα με την αποτελεσματικότητα και την συνοχή με το σεβασμό της 

διαφορετικότητας. Η προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ε.Ε. εκτός από οικονομική 

αποτελεί και κοινωνική πρόκληση, με ενδεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στα κοινωνικά 

συστήματα των 15 κρατών μελών. Μην ξεχνάμε ότι τα νέα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν 

ξεχωριστές προκλήσεις που θέτουν προτεραιότητα στην οικονομική ανάπτυξη, όπως και το 

ότι προέρχονται από ένα παρηκμασμένο μοντέλο κοινωνικής προστασίας. Αλλάζουν τις 

αναγκαιότητες που η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική εξυπηρετεί αλλάζουν την αναλογία 

δυνάμεων στο κοινοτικό τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 

 Σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος ο αρμόδιος για την απασχόληση επίτροπος Βλαντίμιρ 

Σπίντλα δήλωσε, η νέα Κοινωνική Ατζέντα «έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διατηρήσει και να 

εκσυγχρονίσει το πολύτιμο κοινωνικό μοντέλο μας». Η δήλωση πέρα από όλα τα άλλα 

φανέρωνε την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου για την 

ενότητα της Ε.Ε. και την απόφαση της Ε.Ε. να εκσυγχρονίσει και επομένως να αλλάξει 

κάποια από τα χαρακτηριστικά του. 

2.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η κοινωνική πολιτική από πλευράς κρατικής διοίκησης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 

επίτευξη  της κοινωνικής συνοχής . Για να κατανοήσουμε σε βάθος την έννοια και την αξία 

της κοινωνικής συνοχής, θα ήταν θεμιτό να προσδιορίσουμε το πλαίσιο δράσης της 

κοινωνικής πολιτικής. Η έννοια κοινωνική πολιτική χρησιμοποιείται για να εφαρμόσει: 

 Τις πολιτικές που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις για την ευημερία των πολιτών και για 

την κοινωνική προστασία και ασφάλεια 

 Τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται η ευημερία σε μία κοινωνία 

 Την ακαδημαϊκή μελέτη του θέματος 

 Η ευημερία, η κοινωνική προστασία και η ασφάλεια των πολιτών εξασφαλίζονται 

μέσα από τις ορθά οργανωμένες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες και από την δόμηση ενός 

κράτους πρόνοιας, το οποίο θα αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα και ισάξια, 

προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την ανάπτυξη της ευημερίας μέσα σε μία 

κοινωνία απαιτείται μία ομαλή και ισορροπημένη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και 

των ανάλογων υπεύθυνων υπηρεσιών πρόνοιας, με στόχο την ευημερία στο εσωτερικό της 

κοινωνίας σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της οικονομίας και την εξέλιξη της κοινωνικής 

ολοκλήρωσης. 

 Εάν θα θέλαμε να δώσουμε ένα πιο ολοκληρωμένο και ακαδημαϊκό ορισμό θα λέγαμε 

ότι «η κοινωνική πολιτική αποτελεί την οργανωμένη παρέμβαση του κράτους ή του εκάστοτε 

φορέα άσκησης εξουσίας, η οποία μέσα από την αναγνώριση και την κάλυψη αναγκών, σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο, στοχεύει στη ρύθμιση της κοινωνικής αναπαραγωγής και στην 

εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης.» 

 Η επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας αποτελεί έναν σημαντικό αλλά όχι αναγκαίο 

στόχο της, ενώ στις σύγχρονες κοινωνίες της διακινδύνευσης  προσανατολίζεται προς την 
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στήριξη της ατομικής διαχείρισης των κινδύνων. Συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική 

αλλαγή, την οποία μπορεί να προωθεί, να καθυστερεί ή να παρεμποδίζει και αποτελεί 

πολύτιμο εργαλείο επίτευξης των στόχων μίας ευρύτερης «κοινωνιακής» πολιτικής, σε 

εποχές αναδιάρθρωσης κοινωνικών δομών και σχέσεων σε βάθος και έκταση. Την κοινωνική 

πολιτική μπορούμε να την κατανοήσουμε μέσα σε συγκεκριμένα ιστορικά και πολιτισμικά 

πλαίσια και μέσα από τον κυρίαρχο λόγο τον οποίο εκφέρουν οι κύριοι παράγοντες 

σχεδιασμού και εφαρμογής της και οι επιστημονικοί μελετητές της. Ως γνωστικό αντικείμενο 

έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, που χαρακτηρίζεται από τη σύζευξη θεωρίας και εφαρμογής, 

μέσα από διαφορετικές κάθε φορά θεωρητικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις.
2
 

2.1.2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Τον Μάρτιο του 2011, ως αποτέλεσμα της πρώτης συνεργασίας τους, ο Οργανισμός  

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσαν ένα εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία 

κατά των διακρίσεων. Κατόπιν των θετικών σχολίων που ελήφθησαν σχετικά με αυτό, 

αποφασίστηκε η συνέχιση της συνεργασίας σε έναν ακόμη πολύ επίκαιρο τομέα, στον οποίο 

υπήρχε επίσης ανάγκη για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου οδηγού σχετικά με τη 

νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους συναφείς κανονισμούς και οδηγίες 

της ΕΕ. Το εν λόγο εγχειρίδιο επιδίωκε να παράσχει μια επισκόπηση των διαφόρων 

ευρωπαϊκών προτύπων όσον αφορά το άσυλο, τα σύνορα και τη μετανάστευση. Όταν τέθηκε 

σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009, ο Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ κατέστη νομικά δεσμευτικός. 

 Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει επίσης την προσχώρηση της ΕΕ στην 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία είναι νομικά δεσμευτική για 

το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η βελτίωση της 

κατανόησης των κοινών αρχών που έχουν αναπτυχθεί μέσω της νομολογίας των δύο ευρωπα-

ϊκών δικαστηρίων, όπως και μέσω των κανονισμών και οδηγιών της ΕΕ, είναι ουσιώδους 

σημασίας για την ορθή εφαρμογή των συναφών προτύπων, καθώς με τον τρόπο αυτό 

διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο. 

2.1.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Για να προσεγγίσουμε ορθά την έννοια της κοινωνικής συνοχής, αναφέραμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, το πλαίσιο δράσης της κοινωνικής πολιτικής. Όσων αφορά την 

κοινωνική συνοχή όπως ορίσθηκε από την Regina Berger-Schmitt
3
, διακρίνεται σε δύο 

διαστάσεις σε αυτήν της ανισότητας και σε αυτήν του κοινωνικού κεφαλαίου. 

                                                 

2
 Στασινοπούλου Ο., 2006, Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική: βασικές έννοιες, ιστορική εξέλιξη, φορείς και 

πρότυπα, Αθήνα, εκδ. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
3
Regina Berger-Schmitt, 2002,  «Considering Social Cohesion in Quality of Life Assessments: Concept and 

Measurement», Social Indicators Research, Vol. 58, No. 1/3, Assessing National Quality of Life and Living 
Conditions, pp. 410-414 
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 Αναφορικά με την διάσταση της ανισότητας, ο βασικός στόχος είναι η προάσπιση της 

ισότητας των ευκαιριών, την μείωση των ανισοτήτων και την εξάλειψη των διαχωρισμών 

μεταξύ των πολιτών της κοινωνίας. Ενώ , σχετικά  με την διάσταση του κοινωνικού 

κεφαλαίου, ο βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση των κοινωνικών σχέσεων, των 

αλληλοδράσεων και δεσμών που εν γένει θεωρούνται ως το κοινωνικό κεφάλαιο μιας 

κοινωνίας.
4
 

 Η κοινωνική συνοχή συγκαταλέγεται ως ένας από τους σημαντικούς στόχους της ΕΕ, 

μέσω της άσκησης μίας κοινής κοινωνικής πολιτικής. Οι αλληλένδετοι στόχοι της ΕΕ, είναι η 

προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της Αλληλεγγύης μεταξύ 

των κρατών μελών. Παράλληλα, η περιφερειακή πολιτική που ασκείται έχει και αυτή ως 

κύριους στόχους την οικονομική και εδαφική συνοχή, αλλά η βαρύτητα της πέφτει στην 

κοινωνική συνοχή. 

 Επομένως, προκύπτει ότι κυρίως σε περιφερειακό  επίπεδο, η κοινωνική συνοχή θα 

πρέπει να εντάσσεται στα εθνικά προγράμματα των εκάστοτε κυβερνήσεων, σε ισότιμη θέση 

με την οικονομική πολιτική και να εφαρμόζονται παράλληλα από τις κρατικές δομές. 

Άλλωστε, έχει αποδειχθεί και στο σύντομο παρελθόν ότι οι κυβερνήσεις των κρατών που 

εστίασαν μόνο στην οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, παραμελώντας  την 

κοινωνική συνοχή απέτυχαν να απολάβουν κοινωνικής αποδοχής και νομιμοποίησης από 

πλευράς πολιτών, και μεσοπρόθεσμα βρέθηκαν αντιμέτωπα με πληθώρα προβλημάτων 

κοινωνικής φύσης. 

2.2  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό με τα χρόνια 

και αποτέλεσε ουσιαστική πτυχή της προσπάθειας για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Ευρώπη 

είναι το µόνο τµήµα του κόσµου όπου η κοινωνική δικαιοσύνη και η ανταγωνιστικότητα 

αντιµετωπίζονται ως στόχοι αµοιβαία εφικτοί και όχι ως αµοιβαία αποκλειόµενοι.  

 Αυτό γίνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου (ΕΚΜ), το οποίο 

ωστόσο έχει δεχθεί έντονη κριτική και έχει ενοχοποιηθεί πολλές φορές για τα υψηλά 

ελλείµµατα στην Ευρώπη. Με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας επιδιώκεται η ενίσχυση του 

ρόλου της Ευρώπης στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, στη βάση όµως του ΕΚΜ. Παρόλο 

που οι στόχοι της Λισσαβόνας δεν επιτεύχθηκαν και η Στρατηγική αναθεωρήθηκε, το ΕΚΜ 

παραµένει επίκαιρο, ιδιαίτερα υπό το βάρος της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Η 

ενδυνάµωση του ενεργητικού και δυναµικού κράτους πρόνοιας είναι η απάντηση στις 

προκλήσεις των καιρών και όχι η παράδοση άνευ όρων στις δυνάµεις της αγοράς οι οποίες 

έχουν συσσωρεύσει τα σηµερινά αδιέξοδα
5
. 

 Αν δεχθούμε ως κύρια κριτήρια ταξινόμησης των κρατών πρόνοιας την ποιότητα των 

κοινωνικών δικαιωμάτων, την κοινωνική διαστρωμάτωση και τη σχέση ανάμεσα στο κράτος, 

                                                 

4
 Jane Jenson, Defining and Measuring Social Cohesion, Commonwealth Secretariat and United Nations 

Research Institute for Social Development, 2010, p.3 
5
 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, η στρατηγική της Λισσαβόνας και το ενεργητικό και δυναµικό κράτος 

πρόνοιας: πλαίσιο, εξελίξεις και προοπτικές- Interscientific Health Care (2010) Τόµος 2, Τεύχος 3, 105-114  
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την αγορά και την οικογένεια, τότε με βάση τα εμπειρικά δεδομένα μπορούν πράγματι να 

εντοπιστούν διακριτά μοντέλα στα οποία εντάσσονται σήμερα τα ανεπτυγμένα κράτη 

πρόνοιας
6
.   

 Τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, από τη μία παρουσιάζουν πολλές θεσμικές και οργανωτικές διαφορές μεταξύ τους, 

αλλά από την άλλη διακρίνονται και κάποια σημεία συνοχής και κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά, συγκροτώντας έτσι ένα ιδιόμορφο κοινωνικό μοντέλο, το οποίο γίνεται 

εύκολα διακριτό από άλλα κοινωνικά μοντέλα, όπως της Αμερικής ή της Ιαπωνίας.  

 Το σύνολο των κοινών χαρακτηριστικών των εθνικών κρατών της ΕΕ αναδεικνύει και 

προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, το οποίο χαρακτηρίζεται εμφανώς από κοινές 

ηθικές αξίες και αρχές ως προς τη λειτουργία ενός κράτους πρόνοιας ή αλλιώς ενός 

κοινωνικού κράτους. Κάποιες από τις θεμελιώδεις αξίες που συγκροτούν ένα πρότυπο 

κράτος πρόνοιας, είναι η διασφάλιση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 

προάσπιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας  και η προσφορά ίσων ευκαιριών για όλους 

τους πολίτες, εξασφαλίζοντας έτσι την κοινωνική ευημερία και την αλληλεγγύη μεταξύ 

κράτους και πολιτών, βεβαίως όλα αυτά υπό το πλαίσιο ενός ισχυρού δικτύου κοινωνικής 

ασφάλειας σε συνάρτηση πάντα τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες και συγκυρίες. Σύμφωνα 

με την αντίληψη περί Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, η οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεμελιώνεται στην εξισορρόπηση μεταξύ 

ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης
7
. 

 

2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Η δημιουργία ενός ενιαίου «κοινωνικού προτύπου», ισότιμου προς τον οικονομικό τομέα δεν 

ήταν στις προτεραιότητες των ιδρυτών της ΕΟΚ, πόσο μάλλον η επιδίωξη ενός κοινού 

«Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου». Προτεραιότητα είχαν η δημιουργία μιας κοινής 

αγοράς, η βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση των οικονομικών δεικτών και η 

ανάδειξη του ανταγωνισμού. Αναλογικά και οι κοινωνικές εξαγγελίες των Συνθηκών ήταν ως 

επί το πλείστον γενικόλογες προγραμματικές δηλώσεις χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα, 

επομένως δεν απολάμβαναν ιδιαίτερης προσοχής από πλευράς των κρατών μελών.  Η ΕΟΚ 

έθετε άλλες προτεραιότητες, θέτοντας τα ζητήματα οικονομικού ενδιαφέροντος 

σημαντικότερης αξίας έναντι των κοινωνικών ζητημάτων που όμως ταλάνιζαν το εσωτερικό 

της ΕΕ.  

 Κατά την ίδρυση της ΕΟΚ, οικονομική φιλοσοφία που επικράτησε, βασιζόταν στο 

φιλελεύθερο δόγμα του «laissez- faire», σύμφωνα με το οποίο η καλή «λειτουργία της κοινής 

αγοράς» ήταν αρκετή για να «προκύψουν» αυτόματα και ως φυσιολογικό επακόλουθο οι 

κοινωνικές εξαγγελίες της Ιδρυτικής Συνθήκης, όπως: η βέλτιστη οικονομική μεγέθυνση, η 

άριστη ανακατανομή των πόρων, η «εναρμόνιση των κοινωνικών συστημάτων», η κοινωνική 

                                                 

6
 Στασινοπούλου Β. Ολγα, 2006, Αθήνα, ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, GUTENBERG 
7
 Delors, 1992, 
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πρόοδος και η βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας εργασίας και ζωής των πολιτών της 

Κοινότητας . Όπως έλεγε ο τότε Υπουργός Οικονομικών και μετέπειτα Καγκελάριος της 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ludwig Erhard: «Η καλύτερη κοινωνική 

πολιτική είναι μια καλή οικονομική πολιτική».  

 Η οικονομική ύφεση του 1966 και η πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970 

κλόνισαν προς στιγμή την πίστη στην αποτελεσματικότητα του φιλελεύθερου οικονομικού 

δόγματος και επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ανάγκη ανάπτυξης μιας 

«Κοινωνικής Διάστασης» και ενός «Κοινωνικού Χώρου», που αρχίζουν με πολύ αργά 

βήματα να αναπτύσσονται κατά το πρότυπο της Γερμανικής «Κοινωνικής Οικονομίας της 

Αγοράς». 

 Η έννοια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου δεν υπήρξε από παλιά αντικείμενο 

συχνής επιστημονικής έρευνας, το 1988 ο M.Aubry προσδιόρισε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Πρότυπο
8
 με βάση τα εξής χαρακτηριστικά α) την ύπαρξη ενός δικτύου προστατευτικών 

μέτρων υπέρ των εργαζομένων, β) την αντιπροσώπευση των εργατών στα κέντρα λήψης των 

αποφάσεων και γ) τις τριμερείς συλλογικές διαπραγματεύσεις.  

 Σε όσες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ο όρος Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο 

εξέφραζε και εκφράζει περισσότερο την βούληση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την επίτευξη κοινών πολιτικών-ιδεολογικών επιδιώξεων παρά μια αυστηρά 

διαμορφωμένη δομή.  

 Θέλοντας να δώσουμε έναν ευρύτερο ορισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, 

μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί έναν ελάχιστο ευρωπαϊκό παρανομαστή προστασίας που 

εξασφαλίζει τους πολίτες από την φτώχεια και τον αποκλεισμό, εξασφαλίζει την κοινωνική 

συνοχή και στηρίζεται στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, 

της κοινωνικής ευημερίας, των ατομικών δικαιωμάτων, της ελευθερίας των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και την οικονομία της αγοράς.  

 Εξετάζοντας το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό μοντέλο δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε 

τον ρόλο που διατέλεσε η υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία τροποποίησε τις 

προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν 

σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και τη συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων (ΔΕΥ). Ενόψει της διεύρυνσης της Ένωσης, η Συνθήκη του Άμστερνταμ εισήγαγε 

τις απαραίτητες προσαρμογές για να διασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική και δημοκρατική 

λειτουργία της Ένωσης. Ειδικότερα, κατά τον δεύτερο πυλώνα, της Κοινής Εξωτερικής 

Πολιτικής και της Πολιτικής Ασφάλειας και σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών, στόχος ήταν η ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης με κάθε τρόπο, η προώθηση της 

διεθνούς συνεργασίας η ανάπτυξη και η ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, 

καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.
9
 

                                                 

8
 Παξίζη, 1988, «Pour une Europe sociale, Rapport au Ministre des Affaires Sociales et de  

l’Emploi». 
9
 Οι Συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ, στο 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.3.html 
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 Ο πρώην κοινοτικός επίτροπος Π. Ύλυν (1999) αναφέρει ότι μέσα από την 

χρησιμοποίηση ενός τέτοιου ορισμού περιγράφουμε μια κοινή πραγματικότητα στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την συνύπαρξη του ελεύθερου οικονομικού ανταγωνισμού στην 

αγορά με την κοινωνική ασφάλεια και αλληλεγγύη
10

. 

 Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν επιμέρους ιδιαιτερότητες που 

υπαγορεύουν διαφορετική λειτουργία των μηχανισμών υλοποίησης των πολιτικών και κατά 

συνέπεια την εφαρμογή διαφορετικών μοντέλων κοινωνικής προστασίας. Δεχόμενος αυτήν 

την επιστημονικά ορθή διαφοροποίηση ο ίδιος ο πρώην κοινοτικός επίτροπος Joaquin 

Almunia διατυπώνει ότι δεν υπάρχει ένα και μοναδικό ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. 

Θεωρεί ότι υπάρχει ένα σύνολο κοινών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που όμως απέχουν 

σημαντικά από το να συγκροτήσουν μια ικανή βάση συγκερασμού των διαφορών.  

 Υπάρχουν τέλος και αυτοί που αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξη ενός τέτοιου 

μοντέλου αναφέροντας ότι το περιεχόμενο της συγκεκριμένης έννοιας παραμένει σχετικά 

αόριστο και ποικίλει από τις διακηρύξεις των Ευρωπαϊκών αρχών. Αυτές οι κριτικές απόψεις, 

διαβλέπουν ότι η Ε.Ε. κινείται προς την κατεύθυνση ενός πιο φιλελεύθερου μοντέλου που 

προωθεί την απορρύθμιση της εργασίας και την απελευθέρωση της οικονομίας, κάτω από 

αυτήν την οπτική η χρησιμοποίηση την τελευταία δεκαετία της έννοιας του Ε.Κ.Μ. αποτελεί 

ένα πρόσχημα για την κατάργηση της διαφορετικότητας των εθνικών κοινωνικών 

συστημάτων  

των κρατών μελών. 

  Η διαφορετικότητα των κοινωνικών συστημάτων και των συστημάτων πρόνοιας 

θεωρείται ως πλεονέκτημα για την Ε.Ε. Όμως μέσα ακόμα και από αυτήν την κριτική οπτική 

αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα ως σημαντικός πυλώνας και αρωγός του ίδιου του Ε.Κ.Μ.. 

Δεν μπορεί πάντως κανείς να αμφισβητήσει ότι οι πολίτες της Ευρώπης και ειδικότερα της 

Ε.Ε. έχουν (τουλάχιστον μέχρι σήμερα) πρόσβαση σε έναν από τους ισχυρότερους ιστούς 

κοινωνικής ασφάλειας στον κόσμο.
11

 

 Βεβαίως, θέλοντας να διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά του Ε.Κ.Μ και σύμφωνα με 

τον I. Gough (1997) τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου είναι η 

άμεση ή έμμεση επιβάρυνση (σε διαφορετικό πάντως βαθμό) του κράτους με το κόστος των 

κοινωνικών δαπανών, η ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στα ζητήματα των 

εργασιακών σχέσεων, το υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό, η προστασία της 

εργασίας, τα ισχυρά κρατικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και ο χαμηλός βαθμός 

κοινωνικών ανισοτήτων. Παρόλα ταύτα, ο τρόπος εφαρμογής των στόχων της κοινωνικής 

πολιτικής είναι διαφορετικός από χώρα σε χώρα. 

                                                 

10
 ¨Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική¨-«Η πορεία προς το μέλλον για την Ένωση», Βρυξέλλες, 1994, βλ. σελ. 2-3 

11
 «Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», ΜΕΡΟΣ Ι -

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ, ¨Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Μ¨ στο 
http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/17/13/971.pdf 
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 Κατά την ομιλία του, ο τότε νέος Πρόεδρος του ΕΟΚΕ,  κ. Sepi
12
, κατά τη σύνοδο 

ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε 

στις 22 Οκτωβρίου 2008, ανέφερε : «Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι επιβλαβής για το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο(μοντέλο), αλλά η παγκοσμιοποίηση και το κοινωνικό πρότυπο 

είναι δύο παράλληλες πραγματικότητες· η παρουσία της μιας δεν υπονομεύει την ύπαρξη της 

άλλης. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η ύπαρξη ενός ενιαίου και ισχυρού κοινωνικού 

προτύπου κατέστησε δυνατή την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και συνέβαλε στην 

επίτευξη πλήρους και καλύτερης απασχόλησης. Η παρούσα πρόκληση αφορά την 

συνεκτίμηση της παραμέτρου του περιβάλλοντος και των πιθανών συνεπειών που η 

οικονομική ανάπτυξη μπορεί να επιφέρει σε αυτό. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο δεν 

αποτελεί ούτε νέα έννοια ούτε αφηρημένη υπόθεση. Αποτελεί τμήμα της βαθύτερης ιστορίας 

της Ένωσης. Ήδη οι ιδρυτές της είχαν υπογραμμίσει, στη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, ότι η 

τελωνειακή ένωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όχι μόνο για να προαγάγει την οικονομική 

ανάπτυξη των χωρών μελών, αλλά και για να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να 

συμβάλει στην επίτευξη πλήρους και καλύτερης απασχόλησης. Στην ίδια τη Συνθήκη της 

Ρώμης αναφέρεται η ανάγκη να ληφθεί δεόντως υπόψη το περιβάλλον και οι πιθανές 

συνέπειες της οικονομικής ανάπτυξης σε αυτό.» 

 Ο κ. Sepi τόνισε ότι «Σήμερα το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο δέχεται, εντούτοις, 

δύο μείζονος σημασίας επικρίσεις, σύμφωνα με τις οποίες: 

− Δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτει η παγκοσμιοποίηση. 

− Δεν είναι βιώσιμο από οικονομικής πλευράς. 

Αμφότερες οι επικρίσεις αυτές μπορούν να αντικρουστούν, αρκεί να θυμίσουμε ότι η 

αυτορρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος απέτυχε παταγωδώς και ότι απαιτούνται 

συνεπώς νέοι κανόνες, σε συνδυασμό με θεσμούς ικανούς να εξασφαλίσουν την αυστηρή 

εφαρμογή τους.» Υπάρχει λοιπόν τρόπος να αντιταχθούμε στην παγκοσμιοποίηση, 

υποστηρίζοντας συγχρόνως το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο(Ε.Κ.Μ.) το οποίο αποτελεί 

συγκερασμό αλληλεγγύης και ανταγωνιστικότητας.  

2.2. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ 

ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 

Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000), οι αρχηγοί κρατών και 

κυβερνήσεων θέσπισαν μια στρατηγική, τη λεγόμενη «στρατηγική της Λισσαβόνας», με 

σκοπό να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο 

και να επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους απασχόλησης πριν από το έτος 2010. Η στρατηγική 

αυτή, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο πολλών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που διεξήχθησαν 

μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 

 έναν οικονομικό πυλώνα για την προετοιμασία της μετάβασης προς μια ανταγωνιστική 

και δυναμική οικονομία της γνώσης. Στον πυλώνα αυτό δίνεται έμφαση στην ανάγκη για 
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συνεχή προσαρμογή στις εξελίξεις της κοινωνίας της πληροφορίας και στις προσπάθειες 

για συναίνεση στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. 

 έναν κοινωνικό πυλώνα για τον εκσυγχρονισμό του Κοινωνικού Μοντέλου μέσω 

επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Τα κράτη - μέλη καλούνται να επενδύσουν στους τομείς της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης και να διεξαγάγουν ενεργό πολιτική απασχόλησης προκειμένου να 

διευκολύνουν τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. 

 έναν περιβαλλοντικό πυλώνα ο οποίος προστέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

Γκέτεμποργκ τον Ιούνιο του 2001 και ο οποίος επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η 

οικονομική ανάπτυξη πρέπει να διαχωρίζεται από τη χρήση των φυσικών πόρων.
13

 

Βεβαίως, το ζήτημα της μετανάστευσης ως το βασικό θέμα της συγκεκριμένης διπλωματικής 

εργασίας, συνδέεται κατά κύριο λόγο με τους κοινωνικούς στόχους που θέτει ο δεύτερος 

πυλώνας, με τελικό στόχο τον εκσυγχρονισμό του Κοινωνικού Μοντέλου. 

 Τα παραπάνω αποτελούν και τους τρεις κεντρικούς άξονες της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και την ενίσχυση 

της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στοχεύει στη δημιουργία μίας ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας, η οποία θα 

συνοδεύεται από την αύξηση της απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή.
14

 

 Παρατηρώντας το γεγονός ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη συναγωνίζονταν να 

μεταρρυθμίσουν συγχρόνως τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους και τις ολοένα και 

περισσότερο αυξημένες ανάγκες για κοινωνική προστασία,  το Μάιο του 2000, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο σε μία ειδική συνάντηση στη Λισσαβόνα, καθόρισε ένα νέο και φιλόδοξο 

στρατηγικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση της επόμενης δεκαετίας. Με ευρείς όρους, 

αυτός ο στόχος συνοψίζεται ως εξής: Η Ευρωπαϊκή Ένωση «να γίνει η πλέον ανταγωνιστική 

και δυναμική, βασισμένη στη γνώση της οικονομίας στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη 

κοινωνική συνοχή». 

  Ο εκσυγχρονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου έγινε αναπόσπαστο 

μέρος του αυτού του νέου στρατηγικού στόχου: «Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και η 

ανάπτυξη ενός ενεργητικού και δυναμικού κράτους πρόνοιας θα είναι αποφασιστικής 

σημασίας για τη θέση της Ευρώπης στην οικονομία της γνώσης και για να διασφαλιστεί πως 

η  ανάδυση αυτής της νέας οικονομίας δεν θα διογκώσει τα υπάρχοντα κοινωνικά 

προβλήματα της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας». 
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2.3. ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Η πλήρης αναγνώριση των κοινωνικών στόχων στις ιδρυτικές Συνθήκες δεν έχει μόνο 

συμβολική αξία. Αφορά επίσης την καλύτερη ενσωμάτωση των κοινωνικών στόχων σε 

επίπεδο καθορισμού και εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών εν γένει. 

 Εξάλλου η συνθήκη της Λισσαβόνας τροποποιεί τρία άρθρα των ιδρυτικών Συνθηκών 

προκειμένου να αποσαφηνίσει και να ενισχύσει τους κοινωνικούς στόχους της ΕΕ: 

 το άρθρο 3 της συνθήκης για την ΕΕ αναφέρει μεταξύ των στόχων της Ένωσης την πλήρη 

απασχόληση, την κοινωνική πρόοδο, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και 

την κοινωνική προστασία. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 3, της Συνθήκης της 

Λισσαβόνας «Η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά. Εργάζεται για την αειφόρο 

ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη 

σταθερότητα των τιμών , την κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό 

ανταγωνιστικότητας, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το 

υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Προάγει την 

επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.
15

 

 το άρθρο 9 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ διευκρινίζει ότι το υψηλό επίπεδο 

απασχόλησης, η κατάλληλη κοινωνική προστασία και η καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των 

πολιτικών της Ένωσης· 

 το άρθρο 152 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ καθιερώνει το ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων στην ΕΕ. Επιπλέον, αναγνωρίζει τη συμβολή στον κοινωνικό διάλογο 

της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η 

οποία συγκεντρώνει τους εκπροσώπους τού Συμβουλίου της Επιτροπής και των 

κοινωνικών εταίρων. 

Εξάλλου η συνθήκη της Λισσαβόνας αναγνωρίζει τη νομική αξία του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Στο εξής ο Χάρτης αυτός διαθέτει δεσμευτική ισχύ και 

μπορεί να γίνει επίκλησή του στη δικαιοσύνη. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί πρόοδο για τον 

κοινωνικό τομέα επειδή ο Χάρτης διασφαλίζει κοινωνικά δικαιώματα για τα πρόσωπα που 

διαμένουν στην επικράτεια της ΕΕ: 

 δικαίωμα των εργαζομένων στη ενημέρωση και την διαβούλευση στο πλαίσιο της 

επιχείρησης (άρθρο 27 τού Χάρτη)· 

 δικαίωμα διαπραγμάτευσης και δικαίωμα για απεργία (άρθρο 28 τού Χάρτη) 

 δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας (άρθρο 29 τού Χάρτη) 

 προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης (άρθρο 30 τού Χάρτη) 

 δικαίωμα σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας (άρθρο 31 τού Χάρτη)· 

 απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των νέων στην εργασία (άρθρο 

32 τού Χάρτη)· 

 συνδυασμός οικογενειακής ζωής και επαγγελματικής ζωής (άρθρο 33 τού Χάρτη)· 

 κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 34 τού Χάρτη)· 

 προστασία της υγείας (άρθρο 35 τού Χάρτη). 
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Όπως προαναφέρθηκε η εν λόγω μεταβατική ρήτρα επιτρέπει στο Συμβούλιο να αποφασίζει 

ομόφωνα να εφαρμόσει τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στους ακόλουθους τομείς: 

 προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας· 

 εκπροσώπηση και συλλογική υπεράσπιση των εργαζομένων και των εργοδοτών· 

 όροι απασχόλησης των αλλοδαπών υπηκόων που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της 

Ένωσης. 

Τέλος η συνθήκη της Λισσαβόνας προβαίνει σε δύο καινοτομίες: 

 η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία επεκτείνεται στα μέτρα που αφορούν τις κοινωνικές 

παροχές των διακινούμενων εργαζομένων (άρθρο 48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

ΕΕ) 

 θεσμοθετήθηκε ανοιχτή μέθοδος συντονισμού, αναγνωρίζοντας ότι η Επιτροπή δύναται 

να εγκρίνει πρωτοβουλίες ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

στον κοινωνικό τομέα και να διευκολύνει το συντονισμό των δράσεων τους. Οι 

πρωτοβουλίες αυτές μπορούν για παράδειγμα να πάρουν τη μορφή μελετών ή γνωμών 

που στοχεύουν στον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών και δεικτών καθώς και στην 

οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μέσω της διοργάνωσης τακτικής 

αξιολόγησης (άρθρο 156 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ). 

Επ’ ευκαιρία της εκλογής του, κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2008, ο Πρόεδρος κ. 

Mario Sepi
16

 άλλαξε την παράδοση που επικρατούσε για την εναρκτήρια ημέρα της νέας 

Προεδρίας.  

 Συνδυάζοντας την εκφώνηση της προγραμματικής του ομιλίας με τη διοργάνωση 

συζήτησης με θέμα «Τα δικαιώματα και η αλληλεγγύη ως γνώμονας της παγκοσμιοποίησης», 

θέμα το οποίο αποτέλεσε το σύνθημα της Προεδρίας του. Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος κ. Sepi 

επέστησε την προσοχή στη συναισθηματική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας 

ότι απαιτείται να ενισχυθεί η αίσθηση της ταύτισης της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών 

με τις αξίες στις οποίες εδράζεται η Συνθήκη και να επιδιωχθεί να μην καλούνται οι πολίτες 

να εκφέρουν απλώς και μόνο γνώμη σχετικά με θέματα που αφορούν την οικονομική, τη 

γεωργική ή κάποια άλλη πολιτική. 

 Με γνώμονα την υλοποίηση των στόχων που προαναφέρθηκαν ο κ. Mario Sepi 

πρότεινε ένα «φιλόδοξο πρόγραμμα», όπως το είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος, το οποίο θα 

αποτελούσε πραγματική πρόκληση για την ανανέωση της ευρωπαϊκής πολιτικής και θα 

περιελάμβανε τα εξής: 

• τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και την απτή εφαρμογή των κανόνων της συμμετοχικής 

δημοκρατίας 

• το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων που προβλέπει ο 

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

• τη νέα στρατηγική της Λισσαβόνας μετά το 2010 
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 Στα πλαίσια της ίδιας συζήτησης, κατά την ομιλία του κ. Vladimír Špidla
17

, 

Επίτροπου αρμόδιου για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Ισότητα 

Ευκαιριών, τονίσθηκε η σημαντικότητα της μείωσης της απόστασης μεταξύ των ευρωπαϊκών 

οργάνων και των κοινωνικών οντοτήτων. Επίσης, υπογραμμίστηκε ο καθοριστικός ρόλος, της 

συμμετοχικής δημοκρατίας.  

 Στα πλαίσια της ίδιας ομιλίας, αναφέρθηκε ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας αποσκοπεί 

στη διασφάλιση μιας ισχυρής “συμμαχίας” μεταξύ των οργάνων, η οποία μπορεί να ευνοήσει 

την ανάκαμψη και την ανάπτυξη σε ένα τόσο εύθραυστο διεθνές περιβάλλον. Δεν είναι 

τυχαίο ότι ο Επίτροπος κ. Spidla επιβεβαίωσε τη βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «να 

παγιώσει και να ενισχύσει την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης.» 

 Η Επιτροπή έχει συγκεκριμένη άποψη για το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: κάθε 

κράτος μέλος επωμίζεται την παροχή κοινωνικής προστασίας στους πολίτες του και ο 

κοινωνικός διάλογος συνεχίζεται αδιάλειπτα και ενεργά. «Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται ασφάλεια και εξασφαλίζεται ένα είδος προστασίας». 

  Η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης αναφέρθηκε επανειλημμένα, δεδομένου ότι 

αποτελεί βασική συνιστώσα της εύρυθμης λειτουργίας του τομέα της κοινωνικής προστασίας. 

Όσον αφορά τη στρατηγική της Λισσαβόνας, ο Επίτροπος διαβεβαίωσε και πάλι ότι «η εν 

λόγω στρατηγική αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή. Γίνεται αισθητή η ανάγκη 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και καλύτερων συνθηκών για τους εργαζομένους, μέσω 

πολιτικών οι οποίες να επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες τους». 

2.4. ΕΘΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Είναι εμφανές ότι η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών κρατών μελών, είναι μια σχέση 

αλληλεξάρτησης. Καθώς, ο δρόμος για την ευρωπαϊκή ενοποίηση προχωρά, παρατηρείται ότι 

οι εθνικές αλληλεξαρτήσεις συνεχώς εντείνονται, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, οι απαιτήσεις για προνοιακή αναδόμηση και εξέλιξη. 

 Η υιοθέτηση μια κοινής ευρωπαϊκής κοινωνικής στρατηγικής για τον 21
ο
 αιώνα 

παραμένει ακόμη και σήμερα, 17 χρόνια μετά τη Λισσαβόνα, τουλάχιστον άτολμη. Παρόλα 

ταύτα, έχουν γίνει κάποια διστακτικά βήματα. Το πρώτο βήμα τόλμησε η Ολλανδική 

Προεδρία της ΕΕ, όταν εγκαινιάστηκε η στρατηγική απασχόλησης και τέθηκε η πρόκληση να 

επανεξεταστεί η «κοινωνική προστασία ως παραγωγικός συντελεστής».  

 Μια μεγαλύτερη και περισσότερο τολμηρή ώθηση προήλθε από τη Σύνοδο Κορυφής 

της Λισσαβόνας, τον Μάρτιο του 2000, όταν το θέμα της κοινωνικής προστασίας τέθηκε 

στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας.
18

 Ως συνέχεια των προηγούμενων το Σημείο 7 της 

Ανακοίνωσης του Συμβουλίου της Ε.Ε. στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας δηλώνει ότι: 

                                                 

17
 Vladimír Špidla, Επίτροπος αρμόδιος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Ισότητα 

Ευκαιριών, «Συμμετοχική δημοκρατία και ανάπτυξη της ΕΕ», στο «Δικαιώματα και αλληλεγγύη: γνώμονας της 
παγκοσμιοποίησης», στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 22 Οκτωβρίου 2008, επ’ ευκαιρία 
της εκλογής του κ. Mario Sepi ως Προέδρου της ΕΟΚΕ 
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 G. ESPING-ANDERSEN, D. Gallie, A. Hemerijck, J. Myles, 2002, Why we need a New Welfare State, Oxford 
University Press, Oxford-New York, «Αναζητώντας την καλή κοινωνία, ακόμα μια φορά;» , Αθήνα, 2006, 
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Στη Λισσαβώνα, τα κράτη μέλη υπενθύμισαν ότι : «Το πέρασμα στην οικονομία της γνώσης 

πρέπει να επιτευχθεί ακριβώς βάσει του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, με τα πολύ 

ανεπτυγμένα του συστήματα κοινωνικής προστασίας.» Επίσης υπογράμμισαν ότι : «Οι 

άνθρωποι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της Ευρώπης και πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο 

των πολιτικών της Ένωσης. Η επένδυση στον άνθρωπο και η ανάπτυξη ενεργού και δυναμικού 

κράτους προνοίας θα έχει ζωτική σημασία τόσο για τη θέση της Ευρώπης στην οικονομία της 

γνώσης όσο και για να εξασφαλιστεί ότι η εμφάνιση της νέας αυτής οικονομίας δεν θα επιτείνει 

τα υφιστάμενα κοινωνικά προβλήματα της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της 

ένδειας».
19

 

 

2.5. ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πολύ συχνά, ο όρος ¨κράτος πρόνοιας¨ και ο όρος  ¨κοινωνικό κράτος¨ χρησιμοποιούνται ως 

ταυτόσημοι, αλλά θεωρείται ορθότερο να διασαφηνιστεί η εννοιολογική τους προσέγγιση και 

το περιεχόμενο του κάθε όρου. 

 Ο όρος ¨κράτος πρόνοιας¨, αναφέρεται σε εκείνη τη μορφή καπιταλιστικού κράτους, 

που δρα μέσω της παροχικής, κοινωνικής διοίκησης, με σκοπό την άμβλυνση των 

κοινωνικών ανισοτήτων και τη συστηματική κάλυψη κοινωνικών κινδύνων και αναγκών των 

πολιτών. Η διεθνής επικράτηση του όρου ¨κράτος πρόνοιας¨, στη μεταπολεμική περίοδο 

εκφράζει ακριβώς τη διεύρυνση της παρεμβατικής, ρυθμιστικής και παροχικής λειτουργίας 

του κράτους στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες. 

 Το κράτος πρόνοιας αποτελεί τη μορφή κράτους που συμπεριλαμβάνει μεταξύ των 

θεμελιωδών σκοπών του την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και παρεμβαίνει στον 

οικονομικό χώρο προκειμένου να αναδιανέμει στους πολίτες ένα μερίδιο του εθνικού 

εισοδήματος και να εγγυηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.  

 Επομένως, ο όρος κράτος πρόνοιας ανταποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη, ιστορικά 

προσδιορισμένη μορφή οργάνωσης της σχέσης κράτους και κοινωνίας. Η γέννηση του 

κράτους πρόνοιας προκύπτει ως το αποτέλεσμα της σταδιακής μεταρρυθμιστικής 

διαδικασίας, που δεν απαγγελλόταν την μετατροπή του συστήματος της ελεύθερης 

οικονομίας αλλά αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και των αδυναμιών της.   

Ο πλήρης διαχωρισμός της πολιτικής από την οικονομία και την ιδιωτική κοινωνία 

σχετικοποιείται. Η διαμόρφωση της «μεικτής οικονομίας» ή της «κοινωνικής οικονομίας της 

αγοράς» συνεπάγεται ότι παράλληλα με την αναγνώριση της λειτουργίας της ιδιωτικής 

οικονομίας και της ελεύθερης δράσης των ιδιωτών αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα μιας 

μόνιμης πολιτικής παρέμβασης, με σκοπό την αποτροπή κρίσεων στην αναπαραγωγή του 

κοινωνικού και οικονομικού συστήματος. 

 Το κράτος πρόνοιας παρεμβαίνει στην οικονομία με σκοπό την ενίσχυση της 

απασχόλησης, διασφαλίζει βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική 
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ασφάλιση και η υγειονομική προστασία και κατοχυρώνει ένα κοινωνικό δίκτυο ασφάλειας 

μέσω της εγγύησης ενός ελάχιστου βιοτικού επιπέδου.
20

 

 Υπό μία παρεμφερή οπτική, το κράτος πρόνοιας ορίζεται ως ένα σύνολο θεσμών, που 

διασφαλίζουν την ενεργοποίηση της κρατικής εξουσίας για το μετασχηματισμό της 

αναπαραγωγής του εργατικού δυναμικού και τη συντήρηση του μη εργαζόμενου πληθυσμού 

σε μια καπιταλιστική κοινωνία.
21

 

 Από την άλλη πλευρά το κοινωνικό κράτος αποτελεί ένα υποσύνολο, μια 

συγκεκριμένη μορφή θεσμικής οργάνωσης του κράτους πρόνοιας, που αναπτύχθηκε κυρίως 

σε κράτη της ηπειρωτικής Ευρώπης και συναρτάται με ιδιαίτερα οργανωτικά και κανονιστικά 

χαρακτηριστικά
22

. Εφόσον γίνει δεκτή η εν λόγω ευρεία έννοια, του κράτους πρόνοιας, ως 

μια ιστορικά καθορισμένη μορφή του καπιταλιστικού κράτους με συγκεκριμένες οικονομικές 

και κοινωνικές λειτουργίες
23
, δόκιμη εμφανίζεται η προσέγγιση του ως έννοιας γένους έναντι 

του όρου κοινωνικού κράτους, ο οποίος εκφράζει μια συγκεκριμένη συνταγματική, 

νομοθετική, διοικητική και οργανωτική τυποποίηση των παροχικών και ρυθμιστικών 

μηχανισμών του κράτους.
24

  

 Στα συμπεράσματα της Λισσαβόνας αναφέρεται χαρακτηριστικά ένα ¨ενεργητικό και 

δυναμικό κράτος πρόνοιας¨. Η έκφραση «ενεργητικό κράτος πρόνοιας», εισήχθη στη 

διεθνώς, από την κυβέρνηση του Βελγίου το 1999, θέλοντας να συμπεριληφθεί και να 

αποδοθεί ο συνδυασμός τριών ιδεών. 

 Πρώτον, αναφέρεται σε έναν στόχο, δηλαδή ένα κράτος ενεργών πολιτών, οι οποίοι 

θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ¨ενεργά¨ στις οικονομικές και κοινωνικές 

δραστηριότητες. Δεύτερον, υπενθυμίζεται ότι ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία, η 

διατήρηση και η εξέλιξη ενός κράτους πρόνοιας, παρέχοντας κοινωνική προστασία σε όσους 

πολίτες δεν δύναται να μετέχουν ενεργά στην κοινωνία ή είναι στα όρια συνταξιοδότησης. 

Τρίτον, ένα «ενεργητικό κράτος πρόνοιας», είναι συνάμα ένα ¨ευφυές¨ κράτος πρόνοιας, από 

πλευράς διοίκησης και διαχείρισης των κυβερνητικών αποφάσεων και μέτρων. 

 Ως επί των πλείστων, υποστηρίζεται ότι ένα Κράτος Πρόνοιας, θα πρέπει ενθαρρύνει 

την ενεργητική συμμετοχή, ενώ παράλληλα από πλευράς κράτους θα παρέχεται εκτεταμένη 

κοινωνική προστασία στους πολίτες. Συνεπώς, τα κράτη είναι αναγκαίο και δυνατό να 

αποβλέπουν σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. 

 Το κράτος πρόνοιας και η κοινωνική πολιτική των δυτικών χωρών διακρίνεται σε 

τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την παρέμβαση και συμμετοχή του κράτους στην 

αντιμετώπιση των κοινωνικών κινδύνων, στην παραγωγή και στην αναπαραγωγή του 
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εργατικού δυναμικού. Οι κατηγορίες αυτές είναι το φιλελεύθερο, το κορπορατιστικό, το 

σοσιαλδημοκρατικό και το μεσογειακό μοντέλο.  

 Η σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα απέδειξε το βαθμό 

αποτελεσματικότητας του κάθε μοντέλου κράτους πρόνοιας που είχε αναπτυχθεί στα 

ευρωπαϊκά κράτη αλλά και την ανάγκη για ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων.
25

 Στα κοινωνικά 

δίκτυα περιλαμβάνονται κυρίως η οικογένεια και οι εθελοντικές οργανώσεις με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη κοινωνική προστασία. 

 Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα πλέον στοιχειοθετείται από βαθιές 

οικονομικές, πολιτικές και δημογραφικές αλλαγές και προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, 

η ανεργία, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η μετανάστευση και η γήρανση του 

πληθυσμού τα οποία σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική κρίση οδηγούν σε 

περαιτέρω όξυνσή τους. Η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων αλλά και όλων των 

κοινωνικών απειλών είναι έργο της κοινωνικής προστασίας η οποία παρέχεται κατά κανόνα 

από τρεις βασικούς άξονες-θεσμούς και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση : το κράτος, την 

αγορά και την οικογένεια
26

.  

 Η κοινωνική προστασία και τα αγαθά ή υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι πολίτες όπως 

η υγεία, η εκπαίδευση κ.α. αποτελούν τους δυο τομείς της κοινωνικής πολιτικής. Ως 

κοινωνική πολιτική ορίζεται η παρέμβαση του κράτους στον αναπαραγωγικό τομέα που 

προέκυψε ως αποτέλεσμα της ανάγκης για προστασία των εργαζομένων, δεδομένης της 

αδυναμίας και της κρίσης των άλλων δυο θεσμών
27

. 

 Η διαφαινόμενη αδυναμία τόσο του κράτους όσο και της αγοράς να στηρίξει την 

κοινωνική προστασία ενεργοποίησε περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες τον τρίτο θεσμό 

της κοινωνίας, την οικογένεια, ενώ σημαντικό ρόλο κατέχει πλέον και ο λεγόμενος «τρίτος 

τομέας» της οικονομίας, δηλαδή η κοινωνική οικονομία μέσα από τις μη κερδοσκοπικές-μη 

κυβερνητικές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

 Η εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής αποτελεί ουσιαστικά την έκφραση και τον 

χαρακτήρα παρέμβασης του κράτους πρόνοιας που υφίσταται σε κάθε χώρα με διαφορετικά 

κοινωνικά, ιστορικά, θρησκευτικά, πολιτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Σε αντιστοιχία 

με την τυπολογία της κοινωνικής πολιτικής διακρίνονται και τα μοντέλα κράτους πρόνοιας. Ο 

όρος κράτος πρόνοιας αντικατοπτρίζει τις κρατικές λειτουργίες σε συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο που έχουν στόχο την άσκηση κοινωνικού ελέγχου, την εξασφάλιση κοινωνικής 

ειρήνης και δικαιοσύνης και την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης
28
. Τα συστατικά του 

στοιχεία είναι η μισθωτή εργασία, η συσσώρευση του κεφαλαίου, η κοινωνία και το πολιτικό 
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καθεστώς που επικρατεί καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών των 

παραγόντων. Προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη πρόνοιας ή 

στο ίδιο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους χρησιμοποιούνται κάποιοι ποσοτικοί δείκτες 

όπως των κοινωνικών δαπανών και των επιδομάτων. Από τις αρχές του αιώνα αναπτύχθηκαν 

διαφορετικές θεωρίες για το κράτος πρόνοιας στις ανεπτυγμένες χώρες με κριτήριο τη στάση 

του κράτους και το βαθμό παρέμβασής του καθώς και την επικρατούσα οικονομική θεωρία. 

 Στην Ελλάδα το κράτος πρόνοιας ξεκίνησε να αναπτύσσεται ουσιαστικά μετά το 1974 

και ειδικότερα την δεκαετία του ’80 οπότε ομαλοποιείται το πολιτικό καθεστώς και 

χαρακτηρίζεται από στοιχεία του σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου με ανάπτυξη του 

συστήματος υγείας και αύξηση των κοινωνικών παροχών. Στη συνέχεια όμως, και πριν 

προλάβει να αναπτυχθεί, πέρασε στην αμφισβήτηση, στην υπανάπτυξη και τελικά την κρίση 

κυρίως στην αρχή της δεκαετίας του ’90 έως και σήμερα
29

. 

 Τα αίτια ήταν πολυπαραγοντικά και συνοψίζονται κυρίως στα εξής: στην 

αναποτελεσματικότητα του υφιστάμενου και δαπανηρού κράτους πρόνοιας, στους 

μετασχηματισμούς των εργασιακών συνθηκών όπως είναι η ευελιξία στην εργασία, στην 

δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην υπογεννητικότητα, στην αλλαγή της 

οικογενειακής δομής και στην ευρωπαϊκή ενοποίηση με την υιοθέτηση οικονομικών 

πολιτικών χωρίς προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού πληθυσμού. 
30

 

 Επίσης χαρακτηριστικό του ελληνικού κράτους πρόνοιας είναι οι πελατειακές σχέσεις 

που επιδίωξε να αναπτύξει και η χωρίς σχεδιασμό αποσπασματική κοινωνική πολιτική 

παροχών κυρίως με παθητικά μέτρα στον τομέα της απασχόλησης
31

. Άλλα χαρακτηριστικά 

αυτού του μοντέλου είναι ο υψηλός βαθμός μεταβιβαστικών πληρωμών, η ανισοκατανομή 

της κοινωνικής προστασίας και η χαμηλή αποδοτικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών του
32

. 

2.3. ΟΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ 

Στα πλαίσια ενός κράτους πρόνοιας εντάσσεται και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων. Σύμφωνα με τον ορισμό του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες ή 

αλλιώς ως Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού, γενικά, νοούνται οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, 

των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας 

κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων ή σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, είτε 

εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής 

ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας. Οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού. 

                                                 

29
 Μ. Χλέτσος,2012, «Το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα: από την ανάπτυξη στην κρίση», Κύκλος  

σεμιναρίων :Κοινωνία και Ελεύθερη Γνώση, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και  
Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ιωάννινα  
30

 M. Matsaganis, 2011, «The welfare state and the crisis: the case of Greece». J. Eur. Soc. policy, p. 21 
31

 Βενιέρης Δ, X.Παπαθεοδώρου, 2003, «Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα, Προκλήσεις και προοπτικές», 
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα, βλ. σελ. 89-131.   
32

 Κ. Δικαίος, Μ. Χλέτσος, 1999, «Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις», Υπηρεσίες Υγείας/Νοσοκομείο, Τόμος Β, 
Πολιτική Υγείας/Κοινωνική Πολιτική, Εκδόσεις ΕΑΠ, Πάτρα, βλ. σελ. 110-119 



[30] 

 

 Ως «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού», νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που 

η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά 

αίτια,. Σε αυτές ανήκουν άτομα ιδίως με αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας ή 

νοητικής υστέρησης, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα. 

 Ως «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι 

οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, 

από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ιδίως οι άνεργοι νέοι, οι 

άνεργοι άνω των 50 ετών, οι γυναίκες άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι 

αναλφάβητοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και 

νησιωτικών περιοχών, οι πρώην ή οι νυν τρόφιμοι φυλακών, οι ανήλικοι παραβάτες, τα 

άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.
33

 

2.4. Η ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Η εκ νέου μαζική είσοδος μεταναστών στις ευρωπαϊκές χώρες δημιουργεί νέα δεδομένα, 

ειδικά στις χώρες που δεν είναι οργανωμένες, ως χώρες υποδοχής μεταναστών, όπως η 

Ελλάδα. Οι υποδομές που διαθέτει η Ελλάδα δεν υπόσχονται ότι υπάρχει ομαλή ένταξη των 

μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. 

 Η εκ νέου μαζική είσοδος μεταναστών στις ευρωπαϊκές χώρες δημιουργεί νέα 

δεδομένα, ειδικά στις χώρες που δεν είναι οργανωμένες, ως χώρες υποδοχής μεταναστών, 

όπως η Ελλάδα. Η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει πλέον τα στοιχεία μιας πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας, όπου η παρουσία εργαζομένων από τις άλλες Βαλκανικές χώρες, την Ανατολική 

Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, αλλά από τις άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι σημαντική. 

Παρόλα ταύτα, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι Έλληνες έχουν μάθει να ζουν μαζί με 

άλλους λαούς στη χώρα τους και αυτό θα αποτελέσει μια νέα πραγματικότητα για την 

Ελλάδα. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με τις νωθρές υποδομές και την ελλιπή ύπαρξη 

οργανωμένης πολιτικής ένταξης μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, θέτει τους μετανάστες 

ως ευπαθή κοινωνικά ομάδα, η οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσει φαινόμενα ρατσισμού και 

ξενοφοβίας. Οι κοινωνίες υποδοχής οφείλουν να εξασφαλίζουν συνθήκες κοινωνικής 

εξίσωσης των μεταναστών με τους υπόλοιπους πολίτες και να μην επιχειρούν με διοικητικά 

μέτρα και κατασταλτικές μεθόδους την ενσωμάτωση τους. 

 Όπως αναφέρεται αναλυτικότερα και σε άλλο κεφάλαιο, έχει παρατηρηθεί ότι σήμερα 

η Ελλάδα έχει μετατραπεί από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Οι 

οικονομικοί μετανάστες που τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ανέρχονται στο 7% του 

πληθυσμού αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα διαβίωσης, εργασίας, πρόσβασης στις 

υπηρεσίες υγείας και επικοινωνίας. Η χαμηλόμισθη και σκληρή σωματική εργασία, αλλά και 

οι πιέσεις αποδοχής της κυρίαρχης κουλτούρας με την ταυτόχρονη ανάγκη τους για τη 

διατήρηση των εθνικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας, αποτελούν πιέσεις που οδηγούν 

τους μετανάστες σε μια τάση αποστασιοποίησης τόσο από το έθνος καταγωγής τους, όσο και 
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από τη χώρα υποδοχής τους. Επιπροσθέτως, η διάσπαση της οικογένειας τους, τα γλωσσικά 

και οικονομικά τους προβλήματα, οι δυσκολίες απόκτησης νόμιμης υπόστασης στην Ελλάδα, 

δυσκολεύουν κατά πολύ την ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία. Οι μετανάστες φαίνεται να 

αιωρούνται ανάμεσα σε δυο κόσμους: τη μητέρα πατρίδα και τη χώρα υποδοχής
34

.  

 Αντίστοιχα, παρόμοια γεννούνται φράσεις όπως το «εμείς» και οι «άλλοι», οι οποίες 

αναπτύσσονται μέσα στις κοινωνίες και στο εσωτερικό του μεταναστευτικού πληθυσμού, που 

είτε λειτουργούν ως υποκατάστατα της απόρριψης την οποία υφίστανται από το γηγενή 

πληθυσμό, είτε χρησιμεύουν ως μέσα διαχωρισμού από τις πλέον απαξιωμένες 

μεταναστευτικές κατηγορίες. Στο σημείο αυτό αντιδιαστέλλονται οι αρχές και οι στόχοι της 

ισότητας και της πολυπολιτισμικότητας, με τις σχέσεις ομογενοποίησης και 

κατακερματισμού που αναδεικνύουν την ατομικότητα έναντι της ομαδικότητας. Η ένταξη της 

πολυεθνικότητας και της πολυπολιτισμικότητας στους στόχους της μεταναστευτικής 

πολιτικής, είναι ίσως η μόνη πολιτική λύση για την διατήρηση των ίσων δικαιωμάτων και την 

εξασφάλιση κοινωνικής εξίσωσης, για την αποφυγή  ¨στιγματισμού¨ ως μία στάσιμη και 

εφόρου ζωής ευπαθή κοινωνικά ομάδα, χωρίς δυνατότητα κοινωνικής ένταξης και 

ενσωμάτωσης στις κοινωνίες υποδοχής. 

 Είναι σχεδόν φυσιολογικό οι μετανάστες, βρισκόμενοι αντιμέτωποι με το δίπτυχο 

«αφομοίωση-αποκλεισμός» τονίζοντας την εθνική τους ταυτότητα, εφόσον αυτή κυρίως τους 

στερείται ή μέσω αυτής νομιμοποιείται ο αποκλεισμός τους, θέτοντας τους ευπαθή κοινωνικά 

ομάδα. Οι μετανάστες εκτός όλων των άλλων, εντάσσονται στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, 

καθώς βιώνουν συχνά μια διπλή απόρριψη, αφενός τον κρατικό ρατσισμό, αφετέρου τον 

κοινωνικό ρατσισμό
35

. Το αρνητικό κοινωνικό κλίμα για τους μετανάστες δυσκολεύει πολύ 

την οποιαδήποτε πίεση στο κράτος ακόμα και για την άρση ακραίων διακρίσεων σε βάρος 

τους, αντίστοιχα, η απουσία μεταναστευτικής κυβερνητικής πολιτικής η οποία να στοχεύει 

στην κοινωνική ενσωμάτωση, ευνοεί την ανάπτυξη ξενοφοβικών και ρατσιστικών διαθέσεων 

στην κοινωνία. 

 Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την επίτευξη του στόχου της πλήρους κοινωνικής ένταξης 

των μεταναστών, οι οποίοι διαβιούν και εργάζονται στην Ελλάδα, απαιτούνται συ-

ντονισμένες και μεθοδικές προσπάθειες προκείμενου να αρθούν τα εμπόδια που έμμεσα 

ευθύνονται για την δυσχερή προσβασιμότητα τους σε ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη της ομάδας αυτής αποτελεί η 

υπαγωγή και η διατήρησή της σε επίσημο καθεστώς διαμονής. Για την προώθηση της ομαλής 

ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και την αγορά εργασίας θα 

υλοποιηθούν ενδεικτικά: 

• Συνοδευτικά μέτρα, που αφορούν ίδρυση υπηρεσιών υποδοχής, παροχή πληροφόρησης-

ενημέρωσης, παροχή(Σ.Υ.Υ.).  
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•Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και πιστοποίηση αποκτηθεισών γνώσεων 

• Ενέργειες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως η υιοθέτηση 

προγραμμάτων ευρείας ενημέρωσης του μεταναστευτικού πληθυσμού σε θέματα υγείας και 

υγιεινής, η καταπολέμηση των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού στους χώρους παροχής 

ιατρικών υπηρεσιών, η δημιουργία και διανομή μεταφρασμένων εντύπων στις βασικές 

γλώσσες των μεταναστών της, τα οποία θα περιλαμβάνουν τους βασικούς όρους για την 

καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και του μετανάστη
36

. 

 

      ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

«ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ» 

3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο οι μετανάστες, συγκαταλέγονται στις 

Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες και η προστασία τους αποτελεί μία από τις βασικές 

προτεραιότητες  της Ε.Ε. στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Μοντέλου. 

 Με τον όρο «μετανάστης» νοείται το πρόσωπο το οποίο εγκαταλείπει οικειοθελώς τη 

χώρα του με σκοπό να εγκατασταθεί αλλού. Μπορεί να ωθείται από την επιθυμία για αλλαγή 

ή για περιπέτεια ή για προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, η διάκριση ανάμεσα στους 

οικονομικούς μετανάστες και τους πολιτικούς πρόσφυγες είναι δύσκολη. Πίσω από τα 

οικονομικά αίτια μπορεί να υπάρχουν, φυλετικοί, θρησκευτικοί ή πολιτικοί λόγοι. 

Αναγνωρίζεται ότι σοβαροί οικονομικοί περιορισμοί που στερούν το άτομο από όλα τα μέσα 

διαβίωσης μπορούν να αποτελούν δίωξη. «Όμως τα άτομα που εγκαταλείπουν τη χώρα 

καταγωγής τους αποκλειστικά και μόνο για να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση 

και όχι λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης ΔΕΝ είναι πρόσφυγες : είναι οικονομικοί 

μετανάστες. Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία διότι το θεσμικό πλαίσιο για τους 

πρόσφυγες είναι διαφορετικό : αν συλλαμβάνονται και παραπέμπονται για παράνομη είσοδο, 

δεν τους επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις (άρθρο 31, παρ. 1 της Σύμβασης). Όμως το 

σημαντικότερο σημείο της διαφοροποίησης είναι η ειδική πρόνοια για την μη απέλαση του 

πρόσφυγα, η αρχή της μη επανόρθωσης, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση. Ο πρόσφυγας δεν 

απελαύνεται σε χώρα όπου αντιμετωπίζει κίνδυνο δίωξης.
37
Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ 

ακολουθεί, τα δικά του πρότυπα σε ότι αφορά τα πολιτικά δικαιώματα των μεταναστών και 

υιοθετεί τη δική του μεταναστευτική πολιτική για την ένταξη των μεταναστών στο εσωτερικό 

της κοινωνίας. Βεβαίως, κάποια κράτη θεωρούν ως μετανάστες τα άτομα που έχουν ξένη 
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υπηκοότητα, ενώ κάποια άλλα συγκαταλέγουν στους μετανάστες το σύνολο των ατόμων που 

έχουν γεννηθεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος (και ας έχουν διπλή υπηκοότητα). Όσων αφορά 

το κομμάτι της πολιτογράφησης των μεταναστών και αυτό διαφέρει από κράτος σε κράτος, 

καθώς σε κάποια κράτη γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των γηγενών πολιτών, των 

πολιτών που διαθέτουν ξένη υπηκοότητα και όσων δεν έχουν καταγραφεί ως νόμιμοι πολίτες 

ή πολίτες με την ανάλογη υπηκοότητα. Σε κάποια άλλα κράτη, η πολιτογράφηση φαίνεται να 

είναι λίγο πιο «ελαστική» και όχι τόσο σχολαστική, συγκαταλέγοντας άμεσα τους 

πολιτογραφημένους μετανάστες στο γενικό σύνολο του πληθυσμού και μη διαχωρίζοντας 

τους από τους ¨γηγενείς¨. 

3.2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ¨ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ¨ 

Σε γενικές γραμμές ο όρος μετανάστευση έχει διεθνή έννοια και υπόσταση και ορίζει την 

μετακίνηση ατόμων από το κράτος προέλευσης τους προς  ένα άλλο κράτος. Στον όρο 

μετανάστευση συχνά αποδίδεται ο χαρακτηρισμός «διεθνής», που υποδεικνύει ότι η 

κατανόηση αυτού του φαινομένου περιλαμβάνει δύο διαστάσεις, την παγκόσμια και την 

εθνική. Πιο συγκεκριμένα, η παγκόσμια κοινωνική οργάνωση, με την παγκόσμια αγορά και 

κατάτμηση της πολιτικής σε εθνικά κράτη, καθορίζει το περιεχόμενο της διεθνούς 

μετανάστευσης ως γενικής κατηγορίας η οποία όμως, λόγω των δεδομένων συνθηκών, δεν 

μπορεί παρά να πραγματοποιείται μέσα σε εθνικά πλαίσια. Το κάθε εθνικό κράτος λοιπόν, 

είναι το κοινωνικό πλαίσιο το οποίο ενσωματώνει και επεξεργάζεται τη μετανάστευση 

διαμορφώνοντας το ιδιαίτερο και διαφορετικό περιεχόμενο της. Συνεπώς, η διεθνής 

μετανάστευση εμπεριέχει την αλληλεπίδραση της παγκόσμιας και της εθνικής διάστασης, οι 

οποίες αποτελούν τα συστατικά της μέρη.
38

 

 Επειδή η παρούσα εργασία δεν στοχεύει να επηρεάσει, παρά μόνο να αποτελέσει 

δείγμα έρευνας, κάποιοι ορισμοί δεν μπορούν να φέρουν δείγμα προσωπικής άποψης. Για 

αυτό το λόγο, ο ορισμός της μετανάστευσης είναι αυτός που όρισε το Δημογραφικό Λεξικό 

που εκδόθηκε από τη Διεθνή Ένωση για την Επιστημονική Μελέτη  του Πληθυσμού.  

Αναφέρεται ότι η διεθνής μετανάστευση διακρίνεται σε αποδημία ή εκροή μεταναστών ή 

μετανάστευση από τη χώρα προέλευσης, δηλαδή μετακίνηση ατόμων ή ομάδων προς την 

αλλοδαπή και μετανάστευση προς τη χώρα υποδοχής ή εισροή ή είσοδο μεταναστών όταν 

αφορά αλλοδαπούς, παλιννόστηση όταν είναι υπήκοοι της χώρας ή ομογενείς οι οποίοι με τη 

θέληση τους επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους και επαναπατρισμός όταν την 

μετακίνηση την πραγματοποιεί η δημόσια εξουσία. Η «εισροή» μεταναστών (immigration) 

συχνά αποκαλείται στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία μετανάστευση (migration). Βεβαίως, σε 

πολλές μελέτες οι δύο αυτές έννοιες χρησιμοποιούνται ως μία κοινή έννοια. 

 Βεβαίως, ο όρος μετανάστευση δεν μπορεί να ορισθεί τόσο απλουστευμένα και μόνο 

υπό την ακαδημαική του έννοια και υπόσταση. Είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία η οποία 

συνδέεται και αλληλεπιδρά με σημαντικές κοινωνικές παραμέτρους όπως είναι το γεγονός ότι 

τα άτομα που μεταναστεύουν επηρεάζουν και επηρεάζονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο 
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διαμορφώνοντας έναν τρόπο συμπεριφοράς και ζωής ανάλογο της κοινωνίας ένταξης τους. 

 Επίσης, οι μετανάστες δεν επηρεάζονται μόνο ως άτομα αλλά και ως μέρος μιας 

συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, η οποία μεταβάλλεται συνεχώς από τη στιγμή που 

εντάσσεται στα δεδομένα της κοινωνίας και του κράτους υποδοχής. Επιπλέον, επηρεάζουν 

και συνάμα επηρεάζονται από τις οικονομικές συνθήκες του κράτους στο οποίο εισήλθαν 

καθώς και οι ίδιοι οι μετανάστες, αποτελούν πλέον μέρος της δημοσιονομικής πολιτικής του 

κράτους. Το ίδιο αναλογικά ισχύει και για την χώρα προέλευσης των μεταναστευτικών 

πληθυσμών, που είναι αντιμέτωπες με νέα πληθυσμιακά και δημοσιονομικά δεδομένα. 

3.3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

Οι διακρίσεις της μετανάστευσης γίνονται με διάφορα κριτήρια. Κάποια από αυτά είναι το 

νομικό καθεστώς, ο χρόνος παραμονής στη χώρα υποδοχής, τους λόγους και τις αιτίες 

μετανάστευσης, το μέγεθος, τον σκοπό και τέλος την ειδίκευση και την απασχολησιμότητα 

των μεταναστών. 

 Σύμφωνα με το νομικό καθεστώς της Ελλάδας, παρατηρούμε μία διάκριση μεταξύ 

ομογενών και αλλογενών. Στους ομογενείς κατατάσσονται όσοι έχουν το ίδιο γένος, ίδια 

φυλή και ίδια εθνότητα, καθώς και σε πολλές περιπτώσεις ίδια θρησκεία, ίδια ήθη, έθιμα, 

παράδοση και εθνική συνείδηση. Για αυτό το λόγο κατά την ελληνική νομοθεσία σε πολλές 

περιπτώσεις εξισώνονται και λαμβάνουν ιδίας νομικής μεταχείρισης οι ορισμοί του ομογενή 

και του ημεδαπού. Ως αλλογενής αλλοδαπός,  ορίζεται ο μη έχων ελληνική ιθαγένεια και 

νομικά δικαιώματα Έλληνα πολίτη  και η νομική του κατάσταση διέπεται από το Δίκαιο 

Καταστάσεως Αλλοδαπών. Ως ομογενής αλλοδαπός, ορίζεται ο έχων ελληνική ιθαγένεια. 

 Επίσης, βάση του εκάστοτε νομικού καθεστώτος, υπάρχει διάκριση μεταξύ μετανάστη 

και πρόσφυγα, παρότι σε κοινωνικό επίπεδο οι δύο αυτές έννοιες πολύ συχνά συγχέονται 

καθώς αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα ένταξης, ενσωμάτωσης και διαβίωσης. Παρόλα 

ταύτα, σύμφωνα με τα επίσημα κείμενα του ΟΗΕ, υπάρχει σαφής διάκριση των δύο εννοιών 

και συγκεκριμένα, ορίζει ποιος θεωρείται πρόσφυγας, ποιος δεν είναι και πότε παύει να είναι. 

 Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί η Σύμβαση της Γενεύης της 28
ης

 

Ιουλίου του 1951, «Περί νομικής καταστάσεως των προσφύγων», σύμφωνα με την οποία 

πρόσφυγας θεωρείται το πρόσωπο που λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους 

φυλετικής προέλευσης, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή 

πολιτικών πεποιθήσεων βρίσκεται έξω από τη χώρα της ιθαγένειας του και δεν μπορεί ή εξ 

αιτίας αυτού του φόβου δεν επιθυμεί να απολαμβάνει της προστασίας της χώρας αυτής. Από 

την άλλη, μετανάστης είναι το πρόσωπο που εγκαταλείπει οικειοθελώς τη χώρα του με σκοπό 

να εγκατασταθεί αλλού. Μπορεί να ωθείται από την επιθυμία για αλλαγή ή για περιπέτεια ή 

για προσωπικούς λόγους.  

 Επίσης, βάση του νομικού καθεστώτος υπάρχει διάκριση μεταξύ νόμιμων 

μεταναστών, μεταναστών χωρίς απαιτούμενα έγγραφα ή αντικανονικών μεταναστών, ευρέως 

αποκαλούμενοι ως «παράνομοι μετανάστες». Στους νόμιμους μετανάστες συγκαταλέγονται 

κυρίως οι υπήκοοι κρατών της ΕΕ και  συχνά τρίτων ανεπτυγμένων χωρών, οι οποίοι 

διαθέτουν επίσημα έγγραφα, είναι καταγεγραμμένοι από τα κράτη υποδοχής, έχουν ασφάλεια 

διαμονής και αρκετά συχνά απολαμβάνουν ευκαιριών εργασίας ή εισόδου στην εκπαίδευση 
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και την υγεία. Στους νόμιμους μετανάστες επίσης μπορεί να συμπεριληφθούν και υπήκοοι 

τρίτων αναπτυσσόμενων κρατών που εισέρχονται στα κράτη υποδοχής με εργατικά 

συμβόλαια, για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

  Από την άλλη πλευρά, ως παράνομοι μετανάστες, χαρακτηρίζονται οι υπήκοοι 

κρατών που συνεχίζουν να διαμένουν στο εκάστοτε κράτος μετά τη λήξη της βίζας τους  ή 

μετά τη λήξη των προγραμματισμένων σπουδών τους ή του ορισμένου χρόνου εργασίας ή 

άτομα τα οποία εισήλθαν σε ένα κράτος για εργασία στη συνέχεια απολύθηκαν και δεν το 

ανέφεραν στο κράτος φιλοξενίας, διαμένοντας στην ουσία παράνομα. Οι «μη κανονικοί» 

μετανάστες, με το πέρασμα του χρόνου και εφόσον συνεχίζουν να διαμένουν παράνομα στο 

κράτος υποδοχής, σε κάποιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται ως αποδεκτοί από το κοινωνικό 

σύνολο ενώ  ορισμένες φορές χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτοί.  Συνήθως αποδεκτοί 

παράνομοι μετανάστες θεωρούνται όσοι αποτελούν χρήσιμα μέλη για την οικονομική 

ανάπτυξη του κράτους υποδοχής. 

 Όπως προαναφέρθηκε, ένα άλλο κριτήριο είναι ο χρόνος παραμονής στο κράτος 

υποδοχής.  Η διάκριση έγκειται σε μετανάστες μακράς διάρκειας
39
, μικρής διάρκειας και σε 

μετανάστες μόνιμης
40
, προσωρινής και εποχικής μετανάστευσης

41
, επίσης σε μετανάστες που 

ακολουθούν κυκλική και ατελή
42

 μετανάστευση.  

 Οι μετανάστες μακράς διάρκειας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ΟΗΕ , είναι όσοι 

διαμένουν στο κράτος υποδοχής για περισσότερο χρονικό διάστημα του ενός έτους. Βεβαίως, 

σύμφωνα με σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι αλλοδαποί 

που έχουν διαμείνει νόμιμα και συνεχώς για μια χρονική περίοδο τουλάχιστον 5 ετών και έως 

10 έτη στην επικράτεια κράτους μέλους του ΣΤΕ ( όχι όμως αποκλειστικά για λόγους 

σπουδών), οι αλλοδαποί στους οποίους έχεις επιτραπεί να διαμείνουν στο παραπάνω κράτος 

μόνιμα ή για μια περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, ή μέλη της οικογένειας των οποίων η διαμονή 

έχει επιτραπεί για μια χρονική ανώτατη περίοδο 5 ετών για λόγους οικογενειακής συνένωσης 

θεωρούνται μακροχρόνιοι μετανάστες.
43

 Οι μετανάστες μικρής διάρκειας, είναι όσοι 

αλλοδαποί διαμένουν στο κράτος υποδοχής για τουλάχιστον 3 μήνες και έως 1 έτος. 

  Η μετανάστευση  περιορίζεται άλλοτε σε σύντομα χρονικά διαστήματα, όταν αφορά 

συνήθως εποχιακά επαγγέλματα, ή πρόκειται για προσωρινή μετανάστευση. Όσων αφορά την 

προσωρινή μετανάστευση μπορεί να είναι μακρόχρονη, όταν οι μετανάστες επιθυμούν την 

επιστροφή στη χώρα προέλευσης μετά την εκπλήρωση των στόχων τους και μπορεί να 

εξελιχθεί και σε μόνιμη. Στην Ελλάδα οι μετανάστες διακρίνονται σε εποχικούς, οι οποίοι 

εργάζονται χωρίς άδεια εργασίας, σε προσωρινούς δηλαδή εκείνους που μένουν μερικά 

χρόνια και μετά επιστρέφουν στην πατρίδα τους και σε μόνιμους που έρχονται για να 

εγκατασταθούν μόνιμα.
44

  Το άλλο είδος διάκρισης, αυτό της κυκλικής μετανάστευσης, 
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αναφέρεται στα άτομα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε με τις οικογένειες τους ακολουθούν 

μια συνεχή κυκλική διαδρομή μεταξύ του κράτους προέλευσης και του κράτους υποδοχής, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η ατελής μετανάστευση αφορά άτομα τα οποία 

μεταναστεύουν περιστασιακά και εργάζονται για μικρό χρονικό διάστημα για να 

συντηρήσουν οικονομικά τις οικογένειες τους, οι οποίες παραμένουν πίσω στην πατρίδα 

τους. Στο σημείο αυτό καλό είναι να σημειωθεί το γεγονός ότι ο αριθμός αυτών των 

μεταναστών δεν είναι ακριβής. 

 Το επόμενο κριτήριο είναι ο λόγος ή η αφορμή για να ληφθεί η απόφαση ώστε να 

μεταναστεύσει ένα άτομο. Έτσι, οι μετανάστες διακρίνονται σε εκούσιους και 

αναγκαστικούς. Οι εκούσιοι μετανάστες είναι αυτοί που επιλέγουν να μεταναστεύσουν για 

προσωπικούς λόγους, όπως είναι οι σπουδές , η εργασία ή η επανένωση με την οικογένεια 

τους. Οι αναγκαστικοί μετανάστες είναι αυτοί που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την 

πατρίδα τους, για να γλυτώσουν από πολεμικές συγκρούσεις, καταδιώξεις και οποιεσδήποτε 

καταστάσεις θεωρούνται επικίνδυνες για τη ζωή τους.
45

 Βεβαίως, η διάκριση ανάμεσα σε 

εκούσιους και αναγκαστικούς μετανάστες, σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολη. 

 Άλλο κριτήριο είναι το μέγεθος του πλήθους των ατόμων που μεταναστεύουν, καθώς 

υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ατομικής και οικογενειακής μετανάστευσης ή και ομαδικής 

μετανάστευσης, αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών.
46

 

 Ως κριτήριο θεωρείται και το είδος της απασχόλησης και η εξειδίκευση των 

μεταναστών. Πιο συγκεκριμένα, οι μετανάστες διακρίνονται σε εργάτες, σε μη 

εξειδικευμένους εργαζόμενους και σε εργαζόμενους με υψηλή εξειδίκευση. Οι εργάτες, ως 

επί των πλείστων είναι άτομα που μεταναστεύουν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα σε ένα 

κράτος, του οποίου δεν είναι πολίτες, με σκοπό να εργασθούν επ’ αμοιβή και στη συνέχεια να 

επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η μετανάστευση ατόμων με χαμηλή ή χωρίς καθόλου 

ειδίκευση ήταν σημαντική μετά το 1945, καθώς οι πλουσιότερες χώρες ήταν άμεσα 

βιομηχανικά αναπτυσσόμενες και έχρηζαν εργατοϋπαλληλικού προσωπικού. Στα κράτη της 

Νότιας Ευρώπης, η ανάγκη για τέτοιου είδους εργαζόμενους αυξήθηκε κυρίως κατά το 

τελευταίο τέταρτο του 20
ου

 αιώνα. Η τρίτη κατηγορία, αυτή των υψηλά εξειδικευμένων 

μεταναστών, είναι η περισσότερο θεμιτή, από τα περισσότερα κράτη τόσο της Αμερικής και 

της Αυστραλίας, όσο και της Ευρώπης, διότι η γνωστή ως «Μετανάστευση Εγκεφάλων», 

είναι συνήθως μεταφορά ανθρώπινου δυναμικού που λειτουργεί ως κεφάλαιο, από τα 

φτωχότερα προς τα πλουσιότερα κράτη. Ταυτόχρονα όμως, μεταφέρονται θεωρητικές  και 

ακαδημαϊκές γνώσεις καθώς επίσης και τεχνολογική ανανέωση και από τα κράτη υποδοχής 

προς τα κράτη προέλευσης, με την επιστροφή των εξειδικευμένων μεταναστών στην πατρίδα 

τους. 

 Το τελευταίο, αλλά ίσως και το σημαντικότερο κριτήριο, έγκειται στο γεγονός ότι η 

μετανάστευση διακρίνεται ανάλογα με το εάν πραγματοποιείται στα γεωγραφικά όρια της 
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εθνικής επικράτειας, οπότε έχουμε τη λεγόμενη «εσωτερική μετανάστευση» ή εάν 

πραγματοποιείται στο διεθνή χώρο, οπότε έχουμε την «εξωτερική μετανάστευση». Τα 

τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε όλα σχεδόν τα κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης παρατηρείται η ραγδαία αύξηση των πληθυσμιακών ροών που εντάσσονται στην 

εξωτερική μετανάστευση.
47

 

3.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Η ύπαρξη και λειτουργία του εθνικού κράτους γενικά µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι είναι 

το δοµικό χαρακτηριστικό το οποίο δηµιουργεί και τις κοινωνικές οµάδες µε βάση το 

κριτήριο της εθνικότητας.
48

 Ο χωρισµός ‘εµείς-αυτοί’, ‘γηγενείς-ξένοι’ διαµεσολαβείται από 

το κράτος και νοµιµοποιεί την προνοµιακή µεταχείριση της πρώτης οµάδας και αποκλεισµό 

ή ελεγχόµενη και υπό όρους ‘αποδοχής’ της δεύτερης καθώς και κανονίζει τον τρόπο 

επικοινωνίας και επίλυσης των διαφορών τους. 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις η μετανάστευση δεν δημιουργεί νέα κοινωνικά 

φαινόμενα, αλλά αναδεικνύει και επιτείνει τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά των κρατών 

υποδοχής.
 49

 Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι  η φτώχεια, η μαύρη εργασία, η 

παραοικονομία, η διαφθορά, η κρίση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και εν τέλει ο 

αποκλεισμός. Παρότι, ένα μικρό «κύμα» μετανάστευσης, ίσως, σε μερικές περιπτώσεις να 

μην είναι δυνατόν, να μεταβάλει σε μεγάλο βαθμό τη σύσταση της κοινωνίας, του κράτους 

υποδοχής, σίγουρα όμως ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα, έχει την ικανότητα να επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, στην σύσταση της 

κοινωνίας του κράτους υποδοχής, με σημαντικές συνέπειες, σε όλους του τομείς της κρατικής 

διοίκησης.  

3.1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

Με τον όρο κοινωνική ενσωμάτωση εννοείται η πλήρης κοινωνική ένταξη υπό την έννοια της 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στην υγεία, στην κατοικία, στην εκπαίδευση, στην 

επαγγελματική κατάρτιση, στην εκμάθηση της γλώσσας, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην 

άσκηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως ο γηγενής πληθυσμός. Σημαίνει επίσης την 

αποφυγή συμπεριφορών που «αποκλίνουν». 

 Επιτυχής ενσωμάτωση μεταναστών σημαίνει ισότιμη συμμετοχή τους στην 

κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική ζωή της χώρας υποδοχής με ταυτόχρονο 

αλληλοσεβασμό των διαφορετικών πολιτισμικών προτύπων (γλώσσα και θρησκεία), 

κοινωνική αποδοχή των μεταναστών από την τοπική κοινωνία, αρμονική και δημιουργική 

συνύπαρξη των μεταναστών με γηγενείς, συμμετοχή-ατομική ή συλλογική- των αλλοδαπών 
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σε θεσμούς και η δυνατότητα, μέσω αυτών, επηρεασμού αποφάσεων που σχετίζονται με τα 

συμφέροντα τους.
50

  

 Μέσα στην Ευρώπη μπορούμε να διακρίνουμε διαφορετικά «καθεστώτα 

ενσωμάτωσης» των μεταναστών, με βάση τα νομικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και 

τις ρυθμίσεις κάθε κράτους υποδοχής, που προσδιορίζουν τη θέση του ¨ξένου¨ στην 

κοινωνία
51

. Βεβαίως, για να επιτευχθεί η κοινωνική ενσωμάτωση, καλό θα είναι πρώτα από 

όλα να νιώσουν αποδεκτοί οι ίδιοι οι μετανάστες και ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Στην 

περίπτωση όμως που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στην εκπαίδευση ή στην εργασία, η 

κοινωνική ενσωμάτωση είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί. 

 Είναι γεγονός ότι, ένα σημαντικό μέρος του γηγενή πληθυσμού των κρατών υποδοχής 

ενίσταται και σε μερικές περιπτώσεις αντιδρά με τις πολιτικές και τα μέσα ένταξης των 

μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο,  παρόλα ταύτα δυστυχώς η διαδικασία της ένταξης ενός 

ατόμου σε μία νέα κοινωνία, ενός ξένου προς αυτόν κράτους, μόνο εύκολη δε μπορεί να 

χαρακτηρισθεί. Αντιθέτως, πρόκειται για μία χρονοβόρα και επώδυνη διαδικασία, που 

απαιτεί μεγάλη υπομονή και από την πλευρά των ίδιων των μεταναστών, αλλά και από τους 

πολίτες των κρατών υποδοχής. Οι μετανάστες αναγκάζονται τις περισσότερες φορές να 

έρθουν αντιμέτωποι με δυσκολίες της καθημερινότητας, όπως οι φραγμοί που «γεννά» η 

γλωσσική ανεπάρκεια και η αδυναμία εισόδου στην αγορά εργασίας , με άμεσο αποτέλεσμα 

την οικονομική δυσχέρεια, καθώς και την σχεδόν μόνιμη αίσθηση αβεβαιότητας για το 

μέλλον. Όλα αυτά συντελούν, να δημιουργείται ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των μεταναστών και 

των γηγενών, δυσκολεύοντας φυσικά την διαδικασία της ένταξης. 

 Κατά τη διαδικασία της ενσωμάτωσης  οι μετανάστες αποτελούν φορείς νέων αξιών, 

κουβαλώντας από τα κράτη καταγωγής τους, τα ήθη και έθιμα τους και την γενικότερη 

κουλτούρα τους. Για αυτό το λόγο, οι κοινωνίες οφείλουν να είναι ανοικτές και λίγο σχετικά 

πιο ελαστικές στις κοινωνικές και τις ηθικές υποχρεώσεις, καθώς και τις αξιώσεις για 

κοινωνική προστασία
52

 που επιζητούν οι μετανάστες από τα κράτη που τους υποδέχονται, 

έτσι ώστε να νιώσουν αποδεκτοί και να ενταχθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και πιο 

ομαλά. 

 Η κοινωνική ενσωμάτωση είναι μία σημαντική αλλά και ταυτόχρονα αρκετά δύσκολη 

διαδικασία η οποία αφορά τα κράτη της ΕΕ, το κράτος υποδοχής, τους ίδιους τους 

μετανάστες αλλά και τους γηγενείς πολίτες  του κράτους υποδοχής. Τα κράτη της ΕΕ με τη 

κοινωνική ενσωμάτωση, έχουν ως πρωταρχικό στόχο την διατήρηση της πολιτικής 

σταθερότητας και της ασφάλειας στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής επικράτειας. Το εκάστοτε 

κράτος υποδοχής και η εκάστοτε κυβέρνηση, έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης διότι 

αναλαμβάνουν να τηρήσουν τους νόμους και τις κοινοτικές οδηγίες , τόσο έναντι των 
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μεταναστών όσο και έναντι των υπόλοιπων πολιτών, διατηρώντας τις ισορροπίες και 

προλαμβάνοντας τις πιθανές κοινωνικές αδικίες. 

 Οι ίδιοι οι μετανάστες από την πλευρά τους, πρέπει αρχικά να αποδεχτούν το γεγονός 

ότι ζουν σε μία νέα διαφορετική κοινωνία, με άλλα ήθη, έθιμα, αξίες και παραδόσεις, ενώ σε 

πολλές περιπτώσεις με άλλη γλώσσα και θρησκεία. Αφότου, το αποδεχτούν οφείλουν από 

την πλευρά τους να υιοθετήσουν δημοκρατικές αξίες και να συμβάλουν στη διαδικασία 

δόμησης της κοινωνίας, ως ενσωματωμένο και ενεργό μέλος αυτής.  

 Σε κάποιες περιπτώσεις η διαδικασία δυσκολεύει από τη στάση των ίδιων των 

μεταναστών, οι οποίοι αρνούνται να συμβιβαστούν με τα νέα δεδομένα και τις νέες συνθήκες 

ζωής τους, διότι τις θεωρούν ως μία βραχυχρόνια λύση, έχοντας ως μοναδικό στόχο την 

επιστροφή στην πατρίδα τους. Μη βρίσκοντας ένα ικανό κίνητρο ένταξης τους, 

«αυτοπροσδιορίζονται» ως «μη κανονικοί» μετανάστες, καθότι βρίσκονται στο μεταίχμιο 

μεταξύ γηγενών και μεταναστών. Επομένως, ως «μη μετανάστες», δε δύναται να 

απολαμβάνουν ούτε τα δικαιώματα των γηγενών αλλά ούτε και αυτά των αναγνωρισμένων 

μεταναστών, χάνοντας την ευκαιρία να απολαμβάνουν  μόρφωσης ή εργασίας και 

ταυτόχρονα δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις συνθήκες ζωής τους και τις διαδικασίες 

ένταξης τους. 

 Τελευταίος, αλλά σίγουρα όχι λιγότερος σημαντικός είναι ο ρόλος των πολιτών των 

κρατών υποδοχής, διότι καμία προσπάθεια από πλευράς  Ένωσης , κρατών ή των ίδιων των 

μεταναστών δεν μπορεί να αποδώσει ολοκληρωμένα, εάν δεν υπάρξει νομιμοποίηση των 

διαδικασιών ενσωμάτωσης και αποδοχή των μεταναστών, ως ισότιμων πολιτών. 

 Κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης, σε μερικές περιπτώσεις  ακολουθούνται λάθος 

τακτικές, όπως είναι η αντιμετώπιση όλων των αλλοδαπών, ως μία  ενιαία κοινωνική  ομάδα, 

γεγονός που αποδίδει μια εσφαλμένη εικόνα της μετανάστευσης.
53

 Δεδομένου αυτού, ο 

βαθμός ένταξης των μεταναστών στην ελληνική πραγματικότητα, εξαρτάται από την 

κατηγορία στην οποία ανήκουν. Οι κατηγορίες διαχωρίζονται βάση φύλου και εθνικότητας. 

3.1.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤAΝΑΣΤΩΝ 

Είναι συγκλονιστική η σκληρή δοκιμασία χιλιάδων μεταναστών οι οποίοι φτάνουν να 

ριψοκινδυνεύουν ακόμα και τη ζωή τους. Το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

μετανάστευση αρθρώνει μια ευρωπαϊκή απάντηση συνδυάζοντας εσωτερικές και εξωτερικές 

πολιτικές, αξιοποιώντας καλύτερα τους οργανισμούς και τα εργαλεία της ΕΕ και 

εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή κρατών μελών και θεσμικών οργάνων, διεθνών οργανισμών, 

της κοινωνίας των πολιτών, τοπικών αρχών καθώς και εταίρων εκτός της ΕΕ. Μια ισχυρή 

κοινή πολιτική ασύλου και μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση 

συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων πολιτικών προτεραιοτήτων του προέδρου Juncker. Η 

Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της σχετικά με το «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη 
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μετανάστευση»
54
, εστιάζεται σε τέσσερις βασικούς τομείς: ένα ισχυρό κοινό ευρωπαϊκό 

σύστημα ασύλου μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση· τη 

σθεναρότερη καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της εμπορίας 

ανθρώπων· και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. 

 Για την υποδοχή των μεταναστών και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, 

απαιτείται μία οργανωμένη μεταναστευτική πολιτική. Η μεταναστευτική πολιτική εμπεριέχει 

το σύνολο των πολιτικών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων και προϋποθέτει την αναγκαία και 

αποτελεσματική θεσμική συγκρότηση για την εφαρμογή τους. Συνεπώς, η μεταναστευτική 

πολιτική, αποτελεί μέρος της κοινωνικής πολιτικής και της συνολικής πολιτικής για την 

οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Υπό αυτήν την έννοια, η μετανάστευση θεωρείται ως 

ένα κρίσιμο πεδίο ανάπτυξης και άσκησης δημόσιας πολιτικής που αφορά τη διασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης και προϋποθέτει τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής πολιτικής. 

 Στα πλαίσια της ένταξης των μεταναστών και για την πρόληψη της ξενοφοβίας και 

του ρατσισµού το Συµβούλιο ενέκρινε στις 15 Ιουλίου του 1996 την κοινή δράση 

96/443/∆ΕΥ. Τα κράτη µέλη δεσµεύονται σύµφωνα µε την κοινή δράση να εξασφαλίσουν 

ενεργό δικαστική συνεργασία όσον αφορά αδικήµατα που βασίζονται σε µορφές ρατσιστικής 

συµπεριφοράς και να τις καταστήσει ποινικώς κολάσιµες. Οι µορφές ρατσιστικής 

συµπεριφοράς αναφέρονται στο τέλος της εργασίας (βλ. παραρτήματα 
i
) 

 Για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης το Συµβούλιο έχει ψηφίσει δύο οδηγίες που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των 

άµεσων και έµµεσων διακρίσεων τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα:  

• � την οδηγία 2000/43/EΚ της 29ης Ιουνίου 2000 που αφορά στην ίση µεταχείριση των 

ατόµων ανεξάρτητα από τη φυλετική ή εθνική τους καταγωγή  

• � την οδηγία 2000/78/ EΚ που θέτει το γενικό πλαίσιο για ίση µεταχείριση στον τοµέα 

της απασχόλησης ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την ηλικία, τις ειδικές 

ανάγκες ή το γενετήσιο προσανατολισµό των ατόµων.  

Οι δύο οδηγίες αναφέρονται στην καταπολέµηση των διακρίσεων στους ακόλουθους  

τοµείς:  

• � τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση και αυτοαπασχόληση, 

συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας και 

σε όλα τα επίπεδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας, καθώς επίσης των όρων πρόσληψης και 

προαγωγής  

• � την πρόσβαση σε όλους τους τύπους και επίπεδα του επαγγελµατικού 

προσανατολισµού, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης  

• � τις συνθήκες εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της απόλυσης και της αµοιβής  

• τη συµµετοχή σε οργανώσεις εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα 

µέλη της οποίας ασκούν ένα συγκεκριµένο επάγγελµα.   

Η Οδηγία 2000/43/ΕΚ συµπεριλαµβάνει επίσης:  
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 Την κοινωνική προστασία, την κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη, την εκπαίδευση, 

την πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά που διατίθενται στο κοινό, όπως αυτό της στέγασης . 

Τα κράτη µέλη οφείλουν σύµφωνα µε τις οδηγίες να λάβουν τα ανάλογα µέτρα, προκειµένου 

να εξασφαλίσουν τη νοµική προστασία των ατόµων που υπήρξαν θύµατα διακρίσεων καθώς 

επίσης και την προστασία τους από αντίποινα ή δυσµενή µεταχείριση ως απόρροια των 

παραπόνων ή της µήνυσής τους. Επίσης τα κράτη µέλη υποχρεούνται να λάβουν τα 

κατάλληλα µέτρα ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου µε τις µη 

κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς επίσης µέτρα ενθάρρυνσης των κοινωνικών εταίρων, ώστε 

αυτοί να συνάπτουν συµφωνίες για τη θέσπιση κανόνων σύµφωνα µε τις οδηγίες. Τα κράτη 

µέλη υποχρεούνται να καθορίσουν κανόνες επιβολής αποτελεσµατικών, αναλόγων µε τις 

παραβάσεις και αποτρεπτικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της εθνικής νοµοθεσίας, 

που θέτει σε εφαρµογή τις οδηγίες.  Ως τελική ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας 

2000/43/EΚ σε εθνικό επίπεδο ορίστηκε η 19η Ιουλίου 2003, ενώ για την οδηγία 2000/78/EΚ 

η διορία θέσπισης εθνικού δικαίου ορίστηκε για την 2α ∆εκεµβρίου 2003.  

 Στις 27 Νοεµβρίου 2000 το Συµβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση κοινοτικού 

προγράµµατος δράσης (2001-2006), το οποίο στηρίζει και συµπληρώνει τις προσπάθειες της 

Κοινότητας και των κρατών µελών για την καταπολέµηση των άµεσων ή έµµεσων 

διακρίσεων µε βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την 

αναπηρία, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισµό. Το πρόγραµµα επιδιώκει:  

• � τη βελτίωση της κατανόησης των θεµάτων που έχουν σχέση µε τις διακρίσεις  

• � την ανάπτυξη της αποτελεσµατικής πρόληψης και αντιµετώπισης των  

διακρίσεων, ιδίως µέσω της ενίσχυσης των µέσων δράσης των οργανώσεων,  

µέσω της προώθησης της ανταλλαγής πληροφοριών και παραδειγµάτων ορθής  

πρακτικής καθώς και µέσω της δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο  

• � την προώθηση και διάδοση των αξιών και πρακτικών που αποτελούν το  

υπόβαθρο της καταπολέµησης των διακρίσεων, µεταξύ των άλλων µε δράσεις  

ευαισθητοποίησης.  

Το πρόγραµµα µπορεί να καλύπτει τους ακόλουθους τοµείς, εντός των ορίων των  

αρµοδιοτήτων που αναθέτει στην Κοινότητα η συνθήκη:  

• µεταχείριση άνευ διακρίσεων στις και από τις δηµόσιες υπηρεσίες  

• µεταχείριση άνευ διακρίσεων στα και από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης  ίση 

συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων στον πολιτικό, τον οικονοµικό και τον κοινωνικό 

τοµέα  

• ισότητα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών 

που διατίθενται στο κοινό ιδίως στους τοµείς στέγασης, συγκοινωνιών, πολιτισµού, 

αναψυχής και αθλητισµού  

• αποτελεσµατικός έλεγχος των διακρίσεων  

• αποτελεσµατική διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε το δικαίωµα ίσης και άνευ 

διακρίσεων µεταχείρισης  

•  ενσωµάτωση στους άλλους τοµείς των πολιτικών και πρακτικών καταπολέµησης των 

διακρίσεων.  

Πολιτικά µέσα ουσιώδους σηµασίας για την ένταξη των µεταναστών είναι το  
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καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών µακράς διαρκείας, η οικογενειακή επανένωση,  

καθώς επίσης η πρόσβαση και ένταξη των µεταναστών στην αγορά εργασίας.  

3.1.3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε κείμενο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1989, κατά τη συζήτηση της διαμόρφωσης του Κοινωνικού Χάρτη. 

Αντικατέστησε τον πιο μετρήσιμο όρο «φτώχεια» και συχνά ορίζεται με οικονομικά 

κριτήρια, αναφορικά με την αγορά εργασίας, τους πόρους και τις προοπτικές. Οι ορισμοί του 

κοινωνικού αποκλεισμού ποικίλουν: η στέρηση από τα υλικά αγαθά για την επίτευξη ενός 

αξιοπρεπούς βίου αλλά και η παρεμπόδιση των ατόμων από την εξάσκηση των κοινωνικών, 

πολιτιστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων. Η καταπολέμησή του αποτελεί ένα από τα 

κεντρικά ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής σήμερα. 

 Με αυτό τον όρο περιγράφουμε επίσης μια ή περισσότερες διαδικασίες που τελούνται 

σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε μια ορισμένη κοινωνία και έχουν ως τελικό 

αποτέλεσμα την συστηματική αδυναμία άσκησης κοινωνικών δικαιωμάτων ή την αδυναμία 

απόλαυσης κοινωνικών αγαθών/ ευεργετημάτων ή την αδυναμία πρόσβασης στις κοινωνικές 

υπηρεσίες εξαιτίας μιας ιδιότητας ή μιας κατάστασης ή απλά ενός χαρακτηριστικού, που 

συγκεντρώνονται στο πρόσωπο ενός ατόμου, η ύπαρξη των οποίων το κατατάσσουν 

ενδεχομένως σε μία ή περισσότερες κοινωνικές ομάδες, ενώ η απουσία τους θα απέτρεπε 

κατά πάσα πιθανότητα την εμφάνιση του τελικού αυτού αποτελέσματος ως κοινωνικό 

φαινόμενο 
55

  

 Συχνά, η μονόπλευρη επικέντρωση του προβλήματος του κοινωνικού αποκλεισμού σε 

διάφορα χαρακτηριστικά ατόμων συγκαλύπτει κάθε αναφορά στον εκμεταλλευτικό και 

αλλοτριωτικό χαρακτήρα των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων, στο πλαίσιο των οποίων 

λειτουργούν οι αποκλειόμενοι. H έννοια του κοινωνικού μειονεκτήματος αγνοεί το γεγονός 

ότι μια ορισμένη ατομική ανεπάρκεια δεν μετατρέπεται αυτόματα ούτε αποτελεί από μόνη 

της αιτία κοινωνικού αποκλεισμού. H μετατροπή γίνεται μόνο ύστερα από την εμπλοκή των 

κοινωνικών σχέσεων στο πλαίσιο των οποίων ορίζονται οι προϋποθέσεις εργασιακής και 

κοινωνικής ένταξης. Η ερμηνευτική αυτή εκδοχή αποτελεί μια σημαντική ιδεολογική 

λειτουργία, καθώς μεταθέτει την ευθύνη του προβλήματος απ’ την κυρίαρχη κοινωνική δομή 

στα ίδια τα άτομα, ενοχοποιώντας τα για την κοινωνική τους κατάσταση και τελικά 

στιγματίζοντάς τα.
56

 

 Ο αποκλεισμός αφορά συνήθως κοινωνικούς τομείς όπως η υγεία, η πρόνοια και η  

κοινωνική φροντίδα, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η ψυχαγωγία και η εργασία. Ωστόσο η 

βαθιά οικονομική κρίση και η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας έχουν ως αποτέλεσμα τη 

συνεχιζόμενη αύξηση των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων που δεν ανήκουν στις 

παραδοσιακές κατηγοριοποιήσεις, αφού πια, κοινωνικά αποκλεισμένα μπορεί να είναι και 
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άτομα που εργάζονται. Επομένως, το κράτος καλείται να ανταποκριθεί όχι μόνο στις 

διευρυνόμενες αλλά και στις διαφοροποιημένες ανάγκες και μάλιστα με τρόπο λιγότερο 

έκτακτο και περιστασιακό σε σχέση με το παρελθόν. 

 

3.1.4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Το «πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι μετανάστες,» είναι ένα ερώτημα η απάντηση του 

οποίου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ιδεολογική ταυτότητα του ερωτούμενου. 

Σχετικά με την ιδεολογική ταυτότητα, αλλιώς αντιμετωπίζουν τη μετανάστευση αριστεροί 

και δεξιοί. Ανθρωπιστές και διεθνιστές τείνουν να αντιμετωπίζουν τους μετανάστες θετικά, 

ενώ ρατσιστές και εθνικιστές τείνουν να τους αντιμετωπίζουν αρνητικά. Ωστόσο, η  

μετανάστευση στην Ευρώπη, κατά τις παρούσες κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες, έχει και 

κάποιες άλλες διαστάσεις που ενισχύουν μια περισσότερο έντονη πραγματιστική προσέγγιση. 

Οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης, που καταβάλει τα περισσότερα ευρωπαϊκά 

κράτη σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η 

Ευρώπη στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι πιθανόν να αποδυναμώσουν δραστικά 

τα ερείσματα των πολέμιων της μετανάστευσης. Ενδέχεται οι μετανάστες να καταστούν, 

ακόμα και στα μάτια των ρατσιστών, κάτι ανάμεσα σε ¨αναγκαίο κακό¨ και ¨μάνα εξ 

ουρανού¨.  Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύεται από τις τελευταίες προβλέψεις του Τομέα 

Πληθυσμού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τη δημογραφική εξέλιξη της Ευρώπης 

και τη μετανάστευση.  

 Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδίασε μια Κοινή Ευρωπαϊκή 

Μεταναστευτική Πολιτική (ΚΕΜΠ), η οποία μπορεί να χαρακτηρισθεί από σημαντικές 

αντιφάσεις καθώς επιχειρεί να συνδυάσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

αλλοδαπών που εισέρχονται στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα προβλήματα που 

διαφαίνονται στην κοινωνία και την οικονομία, λόγω της προσέλκυσης μεγάλων αριθμών 

υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρώπη. Βασικός στόχος της Κοινής Ευρωπαϊκής 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, φαίνεται να είναι η δημιουργία του πλαισίου εκείνου, που θα 

εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, μιας ¨επιλεκτικής¨ νόμιμης εισόδου των μεταναστών στην 

Ε.Ε., που στηρίζεται σε δύο άξονες: στην αναγκαιότητα προσέλκυσης ειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες και στην ρύθμιση/καταπολέμηση της μη νόμιμης 

μετανάστευσης.  Κατά γενική ομολογία, οι πενταετείς στόχοι που τέθηκαν στις Συνόδους 

Κορυφής του Άμστερνταμ και του Τάμπερε, ως επί των πλείστων δεν επιτεύχθηκαν. Στις 

τρεις δέσμες πολιτικής, όπως είναι η μετανάστευση, το άσυλο και τα σύνορα, η πρόοδος 

υπήρξε περιορισμένη και αφορούσε κυρίως στην απόφαση για την οικογενειακή συνένωση 

και στην ελεύθερη μετακίνηση εντός Ε.Ε. για τους επί μακρόν διαμένοντες. 

3.1.5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός ως έννοια, μεταβάλλεται συνεχώς και βρίσκεται σε διαδικασία 

προσδιορισμού, καθώς κατά χρονική περίοδο και κατά περίπτωση, ο κοινωνικός αποκλεισμός 

λαμβάνει διάφορες μορφές. 
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 Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια της 

περιθωριοποίησης, τα κύρια στοιχεία της οποίας είναι ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των 

αποστερήσεων που οδηγούν στον αποκλεισμό, η μακρόχρονη διάρκεια, η επικέντρωση της σε 

ορισμένες περιοχές ή συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (ανάμεσα τους και οι μετανάστες και 

οι πρόσφυγες) και τέλος η αντίσταση της σε παραδοσιακές κοινωνικές πολιτικές.
57

 

 Ο κοινωνικός αποκλεισμός προσδιορίζεται ως το αντίθετο της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και του προσδίδεται διττός χαρακτηρισμός, αυτός του διαρθρωτικού και αυτός 

του πολυδιάστατου.
58

 Ο κοινωνικός αποκλεισμός χαρακτηρίζεται ως διαρθρωτικός, διότι 

είναι προϊόν σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών που αφορούν μεταξύ άλλων τις επιπτώσεις 

που έχουν οι βιομηχανικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, την κατάρρευση των 

οικογενειακών  δομών, τις μεταβολές των συστημάτων αξιών, τις μεταβολές στη 

μετανάστευση. Στα φαινόμενα που απορρέουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό 

συμπεριλαμβάνονται η επανεμφάνιση των αστέγων, αστικές κρίσεις και εξεγέρσεις, 

φυλετικές εντάσεις, αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας και τα επίμονα υψηλά επίπεδα 

φτώχειας. 

 Από την άλλη πλευρά ο κοινωνικός αποκλεισμός χαρακτηρίζεται ως πολυδιάστατος, 

καθώς συνίσταται κυρίως στις αποστερήσεις που μπορεί να βιώσει το άτομα ή μία ομάδα με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Μπορούν να παρατηρηθούν 

πολλοί τύποι αποκλεισμού διαφορετικοί μεταξύ τους. Κάποιοι από αυτούς αφορούν 

αποκλεισμό το σύστημα εργασίας ή την εκπαίδευση, από τη δημόσια ασφάλιση, από την 

απόκτηση και την εξασφάλιση μόνιμης στέγης ή από την απόκτηση οικογενειακών 

επιδομάτων. Ορισμένες από τις ομάδες αποκλεισμού, δεν καταφέρνουν αυτήν την κατάσταση 

και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, με αποτέλεσμα να ¨αποκόβονται¨ τελείως.  Όσον 

αφορά τους μετανάστες ο κοινωνικός αποκλεισμός απειλεί την οικονομική και κοινωνική 

συνοχή του εκάστοτε κράτους υποδοχής και κατ’ επέκταση απειλείται ο στόχος της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
59

 

 Ο κοινωνικός αποκλεισμός, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με άλλους τομείς της 

κοινωνίας, όπως ο πολιτικός και ο οικονομικός. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης εντείνεται 

η ανάγκη για μια συνολική εκτίμηση της πρόσβασης του ατόμου σε λειτουργίες της 

κοινωνίας όπως η εργασία, οι υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας, το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα κ.ά. Για παράδειγμα, η μη δυνατότητα ανοίγματος ενός 

τραπεζικού λογαριασμού ή λήψης ενός δανείου από μια τράπεζα θα μπορούσαν να είναι 

συνιστώσες κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίες θα πρέπει να συνεκτιμώνται μαζί με άλλες 

παραμέτρους. 

 Όσων αφορά τους μετανάστες, αποτελούν μία πληθυσμιακή ομάδα που αντιμετωπίζει 

συχνά και σε μεγάλο βαθμό  τον κοινωνικό αποκλεισμό. Εξαιτίας, των συνθηκών διαβίωσης 

τους ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες που χαρακτηρίζονται από πολλαπλή στέρηση δε σχέση 
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με τις διαστάσεις που θεωρούνται κρίσιμες για τη συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο τρόπο 

ζωής που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες υποδοχής.
60

 

 Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέεται και με την 

περιθωριοποίηση ατόμων ή  πληθυσμιακών ομάδων που αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Ο όρος περιθωριακός, προσδιορίζει έναν άνθρωπο που βρίσκεται στα όρια ή στα 

περιθώρια δύο διαφορετικών πολιτισμικών κόσμων και δεν είναι μέλος κανενός από τους 

κόσμους αυτούς.
61

 Η περιθωριοποίηση δεν είναι συνέπεια μόνο της μετανάστευσης αλλά και 

της αστυφιλίας, της ένταξης σε υποκουλτούρες, σε τάξεις, σε χώρους.
62

 

 Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση οφείλονται σε εθνοτικές, 

πολιτισμικές και θρησκευτικές  διαφορές και το γεωγραφικό κατακερματισμό που 

δυσχεραίνουν τη δημιουργία συγκεκριμένης πολιτικής ταυτότητας και συνδικαλιστικής 

έκφρασης εκ μέρους τους. Επίσης, οφείλονται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη 

γλώσσα και στην ένταξη στο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Τέλος , οφείλονται  στα κενά 

της μεταναστευτικής πολιτικής, όπως η ανυπαρξία πολιτικών, η απουσία στοιχειωδών μέτρων 

προστασίας των μη κανονικών μεταναστών και την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. 

3.1.6. ΕΥΡΩΠΗ 2020 

Ως διάδοχος της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η «Ευρώπη 2020» αποτελεί τη νέα δεκαετή 

στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για μια «έξυπνη», «βιώσιμη» και «χωρίς 

αποκλεισμούς» ανάπτυξη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρώπη 2020 αποτελεί 

μια στρατηγική «που θα μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) σε μια έξυπνη, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, παρέχοντας υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας 

και κοινωνικής συνοχής» 
63

 

 Με αυτόν τον τρόπο, η νέα αυτή δεκαετής ευρωπαϊκή στρατηγική, που διαδέχτηκε 

την Στρατηγική της Λισσαβόνας (2000-2010) υπόσχεται, για μια ακόμη φορά, να βρει την 

κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ολοκλήρωση και την κοινωνική συνοχή.
64

 

 Η επιτυχία της στρατηγικής εξαρτάται από την αλληλοϋποστήριξη των δράσεων σε 

όλους τους τομείς προτεραιοτήτων. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη να 

επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. 
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    ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΖΗΤΗΜΑ. 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

«Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ» 

Όπως αναφέρθηκε και αναλυτικότερα στα προηγούμενα κεφάλαια, η μετανάστευση είναι ένα 

από τα παλαιότερα κοινωνικά φαινόμενα. Όλες οι χώρες του κόσμου έχουν την εμπειρία 

κάποιου βαθμού μετανάστευσης είτε ως κράτη προέλευσης είτε ως κράτη υποδοχής 

μεταναστών. Για αυτό το λόγο αποτελεί ένα διεθνές και πολυδιάστατο φαινόμενο, ενώ 

παράλληλα θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της πρώτης εικοσαετίας του 21
ου

 

αιώνα. Τα ευρωπαϊκά κράτη τα οποία δέχτηκαν μεγάλα κύματα μεταναστών προχώρησαν 

στη διαδικασία νομιμοποίησης τους και άρχισαν να εφαρμόζουν συγκεκριμένες πολιτικές. 

1.1 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 20
ΟΥ

 ΑΙΩΝΑ 

Αναλύοντας την ιστορία της μετανάστευσης στην Ευρώπη διακρίνουμε τέσσερις 

διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη είναι η περίοδος 1945-1955, καθώς εκείνη την δεκαετία, η 

Ευρώπη προσπαθούσε να ¨ενώσει¨ τα κομμάτια της, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου,  με ταχεία ανοικοδόμηση υψηλά ποσοστά αποαποικισμού. Η δεύτερη περίοδος 

είναι από το 1955 έως και το 1973, με ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά μεταναστευτικού  

πληθυσμού από τον Ευρωπαϊκό Νότο, προς τις Βόρειες χώρε, οι οποίες διακρίνονταν από 

υψηλότερη βιομηχανική εξέλιξη και ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη. Η τρίτη περίοδος είναι 

από το 1974 έως το 1988, κατά την οποία παρατηρούνται πολύ χαμηλότερα ποσοστά 

μετακινήσεων μεταναστών προς τα κράτη της Ηπειρωτικής Ευρώπης, καθότι μειώθηκε η 

προσφορά εργασίας. Η τέταρτη και τελευταία περίοδος είναι από το 1989 και έπειτα, όπου 

παρατηρούνται και πάλι υψηλά δείγματα μεταναστών, αλλά αυτήν τη φορά από την 

Ανατολική προς τη Δυτική Ευρώπη.  

 Η σύγκλιση των φαινομένων μετανάστευσης στα Ευρωπαϊκά κράτη και της θέσης 

τους στο γεωπολιτικό χάρτη των μεταναστεύσεων αποτελεί μια πραγματικότητα. Κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία τάση αύξησης με έντονες διακυμάνσεις του καθαρού 

αριθμού των μεταναστών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Ο αριθμός και η καταγωγή των μεταναστών διαφέρουν σημαντικά με την πάροδο του 

χρόνου ανάλογα με την πολιτική και την οικονομική κατάσταση στις διάφορες περιοχές του 

κόσμου. Η αύξηση ήταν ιδιαίτερα έντονη μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80’, όταν 

σημειώθηκε σημαντική εισροή από την Ανατολική Ευρώπη. Στη συνέχεια, ο πόλεμος της 
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πρώην Γιουγκοσλαβίας και η ασταθής κατάσταση στα Βαλκάνια προκάλεσαν μεγάλο κύμα 

μεταναστών, κυρίως από τις πρώην Δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας και την Αλβανία. 

Επίσης, μεγάλος αριθμός εισροών πραγματοποιήθηκε από άλλα μέρη του κόσμου, κυρίως 

από διάφορες περιοχές της Ασίας και Βόρειας Αφρικής, που οφείλονταν σε συνδυασμό 

οικονομικών, πολιτικών και δημογραφικών παραγόντων. 
65

 

 Η σύγκλιση των μεταναστευτικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί μια 

προτεραιότητα. Τόσο οι παραδοσιακές χώρες υποδοχής μεταναστών όπως είναι η 

Μ.Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, όσο και οι νεοσύστατες χώρες 

υποδοχής μεταναστών, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, 

υποχρεώνονται μέσα από συνθήκες να συνιστούν οργανωμένες και συστηματικές 

μεταναστευτικές πολιτικές που υπακούουν σε συγκεκριμένες και ευκρινείς άξονες.  

 Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις της αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

συνήθως βρίσκονται σε συνάρτηση με την ωριμότητα και την ετοιμότητα της κοινωνίας του 

κράτους υποδοχής και των δημοκρατικών θεσμών, η απόλαυση κοινού θεσμικού καθεστώτος 

των κοινωνικών δικαιωμάτων βρίσκεται σε όλες τις κατευθυντήριες αρχές των αποφάσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σύνοδοι, Αποφάσεις, Συνδιασκέψεις Κορυφής), οι οποίες θα 

αναφερθούν αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο.
66

 Σε πολλές περιπτώσεις τα κράτη που 

άλλοτε αποτέλεσαν τις χώρες προέλευσης των μεταναστών στη συνέχεια μετατράπηκαν σε 

χώρες υποδοχής. Εάν, θα θέλαμε να αναφερθούμε και στην περίπτωση του δικού μας 

κράτους, είναι εμφανές το γεγονός ότι η Ελλάδα βιώνει πλέον την πραγματικότητα των 

δεκαετιών του ‘50 και του ‘60, αλλά πλήρως αντεστραμμένη.  

1.2 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 21
ΟΥ

 ΑΙΩΝΑ 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μέχρι το 2006, στα κράτη της ΕΕ όπου η οικονομία 

παρουσίαζε ¨άνθιση¨ αλλά ο πληθυσμός της γήρας, η εισροή μεταναστών –αντίθετα με τις 

πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες- χαρακτηρίσθηκε από αύξηση της οικογενειακής 

επανένωσης, την ύπαρξη κανονικών και μη κανονικών μεταναστών και τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Οι περιορισμένες δυνατότητες για νόμιμη μετανάστευση, 

συνέβαλλαν στην συνεχή αύξηση εισροής μεταναστών, χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα. 

Παράλληλα, την ίδια περίοδο η αποδημία από την Ευρώπη μειώθηκε δραστικά. 

 Ωστόσο, ποτέ μέχρι τότε η μεταναστευτική πολιτική δεν απασχόλησε σε τέτοιο βαθμό 

τις πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ. Με την αυξανόμενη μεταναστευτική κίνηση και με 

την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη της 

αντιλήφθηκαν την αδήριτη ανάγκη να συνεργαστούν στενά για τα ζητήματα της 

μεταναστευτικής πολιτικής αφού η πολυπλοκότητα και η δυσκολία των συναφών θεμάτων 

δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και αποκλειστικά σε εθνικό ή δημοκρατικό 

επίπεδο.
67
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 Την τελευταία δεκαετία οι αφίξεις μεταναστευτικών ροών στην ΕΕ είναι σε μεγάλο 

βαθμό αποτέλεσμα των συγκρούσεων και της αστάθειας στις περιοχές προέλευσης των 

μεταναστών, κυρίως στη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Ερυθραία και πιο πρόσφατα, 

την Υεμένη, προσαυξάνονται σε αυτές και επιπλέον ροές, οι οποίες προσκολλούνται στις 

προαναφερόμενες και αφορούν πληθυσμούς από πολλά γειτονικά κράτη. Αυτές οι λεγόμενες 

“υπoροές” αποτελούνται από μεμονωμένα άτομα ή και ολόκληρες οικογένειες που έχουν 

εκτοπιστεί για μήνες ή ακόμη και χρόνια από τα κράτη καταγωγής τους, για πολιτικούς ή 

κοινωνικούς λόγους, αναζητώντας ένα μόνιμο τόπο όπου μπορούν να εξασφαλίσουν την 

προστασία και την ευκαιρία να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. 

 Οι μεταναστευτικές πολιτικές στην ΕΕ δίνουν όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στην 

προσέλκυση συγκεκριμένου τύπου εισερχόμενου μετανάστη, συχνά σε μια προσπάθεια 

κάλυψης των ελλείψεων σε ειδικές δεξιότητες. Η επιλογή μπορεί να διενεργείται με βάση τις 

γλωσσικές γνώσεις, την επαγγελματική εμπειρία, την εκπαίδευση και την ηλικία. 

Εναλλακτικά, οι εργοδότες μπορούν να επιλέγουν εκ των προτέρων, ώστε οι εισερχόμενοι 

μετανάστες να έχουν αμέσως με την είσοδό τους στη χώρα μια θέση εργασίας. Εκτός από τις 

πολιτικές που ενθαρρύνουν την πρόσληψη εργατικού δυναμικού, η μεταναστευτική πολιτική 

εστιάζει επιπλέον στην αποφυγή της παράνομης μετανάστευσης και στην προαγωγή της 

κοινωνικής ένταξης των εισερχόμενων μεταναστών. Στην ΕΕ, έχουν προβλεφθεί πόροι για 

την καταπολέμηση των κυκλωμάτων λαθρομετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων. 

 Η αποτυχία των πολιτικών της ΕΕ να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες 

ροές μεταναστών σε όλο το εύρος της Μεσογείου το 2015, ήταν εν μέρει το πρόβλημα της 

εφαρμογής, μιας κοινής γραμμής για θέματα εξωτερικής πολιτικής για τα κράτη κυρίως του 

Νότου, γεγονός το οποίο αντανακλάται στην αδυναμία διαχείρισης των συνεχώς 

αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών στα κράτη της Μεσογείου, της οργανωμένης 

προώθησης τους στα Βορειοευρωπαϊκά κράτη ή η μεθοδική ένταξη τους με στόχο την 

κοινωνική τους αφομοίωση.  

 Η αδυναμία μιας ολοκληρωμένης και κοινής πορείας σχετίζεται ως επί των πλείστων, 

στους πολιτικούς ιθύνοντας οι οποίοι αδυνατούν να διαμορφώσουν μακροπρόθεσμες τροχιές 

μετανάστευσης και αρκούνται να προσφύγουν σε βραχυπρόθεσμες και ελλειμματικές 

πρακτικές. Επομένως, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για εξειδικευμένα προσαρμοσμένες και 

στοχευμένες πολιτικές απαντήσεις ικανές να αντανακλούν το αίσθημα μίας Ευρώπης ικανής 

να διαχειριστεί γρήγορα και αποτελεσματικά τις ολοένα και πιο πολύπλοκες ροές. Μέρος των 

προαναφερθέντων ελλειμματικών βραχυχρόνιων πολιτικών, είναι η πολιτική του 

“περιορισμού” των ροών. Η συγκεκριμένη πολιτική,  ασκήθηκε μέσω μίας συμφωνίας μεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας και έχει στόχο να μειώσει τις ροές προς την Ελλάδα και την ΕΕ. 

 Βεβαίως, ο βαθμός στον οποίο η πολιτική του περιορισμού επιφέρει πράγματι θετικά 

αποτελέσματα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, είναι ένα αμφιλεγόμενο και ακόμη υπό 

συζήτηση ζήτημα. Το μέλλον της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, που ήδη υπόκεινται σε νομική 

αμφισβήτηση, έχει τεθεί σε σοβαρή αμφιβολία ως αποτέλεσμα της απόπειρας του Τουρκικού 

πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου και την επακόλουθη πολιτική καταστολή. Περίπου 100 

άνθρωποι έφταναν στην Ελλάδα κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2016, 66,6% 

επάνω από το μέσο όρο των 60 ανά ημέρα τον Ιούλιο.  
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 Εν τω μεταξύ, τη δεδομένη περίοδο καταγράφεται ότι έχουν εισέλθει στην Ελλάδα 

περίπου 58.635 άνθρωποι,  πολλοί από τους οποίους δεν ήταν σε θέση να διεκδικήσουν  

άσυλο ή οικογενειακή επανένωση ή δεν έχουν ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες 

καταγραφής τους. Το σχέδιο μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα προς άλλα 

Ευρωπαϊκά κράτη, περιγράφεται ρητά ως πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και του 

επιμερισμού των ευθυνών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλα ταύτα έχει μετεγκατασταθεί 

μόλις το 4% του πληθυσμού (μετεγκαταστάθηκαν μόνο 2.682 από τα 66400 άτομα), που είχε 

αρχικά συμφωνηθεί. 

 Δυστυχώς, η εύρεση μίας μόνιμης πατρίδας στην Ευρώπη παραμένει ένα άπιαστο 

όνειρο, για τους μετανάστες που προέρχονται από εμπόλεμα κράτη ή ζούσαν στις πιο 

δυσμενείς οικονομικές ή πολιτικές καταστάσεις στις χώρες καταγωγής τους. Για αυτό το λόγο 

η Ελλάδα φαντάζει αρχικά η πιο εύκολα επιτεύξιμη λύση, καθώς η Ελλάδα είναι το σχετικά 

περισσότερο προσβάσιμο ευρωπαϊκό κράτος, είτε από χερσαίας αλλά κυρίως από θαλάσσιας 

οδούς. Επιπλέον, τα προγράμματα μετεγκαταστάσεων και οικογενειακής επανένωσης, παρότι 

σχεδιάστηκαν για να δώσουν ευκαιρίες για όσους έχουν κολλήσει στην Ελλάδα δεν 

εφαρμόζονται στην πράξη ή εφαρμόζονται με πολύ αργούς ρυθμούς και η προοπτική μιας 

«λύσης» στη μεταναστευτική κρίση στη Μεσόγειο φαντάζει μακρινή και δυσοίωνη. 

1.3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΣΕ 

ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

Για την αντιμετώπιση των πραγματικών διαστάσεων του φαινομένου της μετανάστευσης και 

την κατανόηση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών αλλά και πολιτικών αιτιών και 

επιπτώσεων, από την παρουσία των μεταναστών στη χώρα υποδοχής χρειάζονται στατιστικές 

πληροφορίες για τους αριθμούς, την προέλευση και τα κοινωνικό-οικονομικά 

χαρακτηριστικά των εισερχόμενων. 

 Οι στατιστικές και οι εκτιμήσεις του αριθμού των μεταναστών παρουσιάζουν 

εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη δημογραφική και κοινωνικό-οικονομική πολιτική. Τα 

στατιστικά στοιχεία, είναι απαραίτητα για την χάραξη της μεταναστευτικής πολιτικής, τις 

διακρατικές συμφωνίες περί μετανάστευσης και τις πολιτικές για τη νομιμοποίηση και την 

ένταξη των μεταναστών. Διεθνείς Οργανισμοί,  ξένοι και Έλληνες ερευνητές θεωρούν τις 

στατιστικές για τη μετανάστευση ως ελλιπείς και συχνά μη συγκρίσιμες μεταξύ τους, αν και 

αναγνωρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αρκετή βελτίωση, χωρίς να 

αποφεύγονται οι ελλείψεις και οι ασάφειες. Οι ασάφειες αυτές έγκειται στο γεγονός ότι συχνά 

δεν εμφανίζεται η κατανομή κατά φύλο ή ηλικία. 

 Η καθαρή μετανάστευση προκύπτει από εκτιμήσεις όταν από τη συνολική αύξηση ή 

μείωση του πληθυσμού σε μία συγκεκριμένη περίοδο, αφαιρείται η φυσική κίνηση.
68

 Το 

μέγεθος της συνολικής μετανάστευσης στον κόσμο και στην Ευρώπη, είναι άγνωστο. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι εθνικές Αρχές σιωπούν και αποφεύγουν τις επίσημες 

εκτιμήσεις και στο ότι η ανεπίσημη μετανάστευση αποτελεί εξαιρετικά διαδεδομένο 

φαινόμενο. Η αδυναμία αξιόπιστης μέτρησης και καταγραφής των μεταναστών είναι ένας 
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από τους λόγους που καθιστά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη 

ιδιαίτερα δύσκολη.
69

 

 Ο αριθμός των μεταναστών στις χώρες της Νότιας Ευρώπης είναι αρκετά δύσκολο να 

προσδιοριστεί με ακρίβεια λόγω του πολύ υψηλού ποσοστού της «ανεπίσημης» 

μετανάστευσης. Στις δεκαετίες του 70’ και του 80’ όλο και περισσότεροι μετανάστες από 

χώρες του τρίτου κόσμου, όχι μόνο από εκείνες που βρίσκονται σχετικά κοντά, δηλαδή της 

Βόρειας και Δυτικής Αφρικής, αλλά και από μακρινές χώρες της Ασίας που δεν είχαν 

μεταναστευτική παράδοση στην Ευρώπη, μεταναστεύουν στις χώρες του Ευρωπαϊκού 

Νότου.
70

  Η πρώτη σχετική μελέτη υπολόγισε περίπου 2 εκατομμύρια τους αλλοδαπούς, 

διαφόρων εθνικοτήτων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν «μετανάστες χωρίς τα 

απαιτούμενα έγγραφα».
71

 

 Από το 1985 και μετά οι εξελίξεις που αφορούν τη γεωγραφική κινητικότητα στην 

ΕΕ, φανερώνουν μια ένταση των μεταναστευτικών εισροών την περίοδο 1985-1992, η οποία 

συνοδεύτηκε από μία αισθητή μείωση μεταξύ 1993-1997 και μία ανάκαμψη την τελευταία 

τριετία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σύνολο των κρατών της ΕΕ η ετήσια μεταναστευτική 

εισροή που το 1985 αντιστοιχούσε σε 800.000 άτομα, αυξήθηκε σε 1.800.000 άτομα το 1992.  

Βεβαίως, την τετραετία από το 1993 έως το 1997, μειώθηκε προσωρινά σε 1.300.000 άτομα. 

Αναφορικά, το 2000 το 4% του πληθυσμού της Ε.Ε. ήταν υπήκοοι τρίτων χωρών. 

 Συγκεκριμένα, το 2001, σύμφωνα με την Έκθεση Sopemi του ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση είχε 12 εκατομμύρια κατοίκους που προερχόταν από τρίτες χώρες, ενώ παράλληλα 

μέχρι το 2001 έφταναν 1 εκατομμύριο επίσημοι και 500.000 ανεπίσημοι μετανάστες κατ’ 

έτος. 

 Το 2003, σύμφωνα πάντα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο αλλοδαπός πληθυσμός ως 

ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε. αποτελούσε, κατά προσέγγιση πάντα,  το 38,8% 

στο Λουξεμβούργο, το 9,4% στην Αυστρία, το 8,9% στη Γερμανία, το 8,3% στο Βέλγιο, το 

7% στην Ελλάδα, το 5,8% στην Ιρλανδία, το 5,1% στην Σουηδία, το 5% στη Δανία, το 4,8% 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 4,3% στην Ολλανδία, το 4,2% στην Πορτογαλία, το 3,9% στην 

Ισπανία, το 3,8% στην Ιταλία, το 2% στην Φινλανδία. Το 2005, η καθαρή μετανάστευση στην 

ΕΕ των 25 (ανά 1000 άτομα στον εθνικό πληθυσμό),  ανερχόταν στην Αυστρία σε 13,0%, στο 

Βέλγιο σε 11,4%, στη Γαλλία σε 10,0%, στη Γερμανία σε 13,0%, στη Δανία σε 6,3%, στην 

Ελλάδα σε 10,3%, στο Ηνωμένο Βασίλειο σε 9,3%, στην Ιρλανδία σε 11,0%, στην Ισπανία 

σε 5,3%, στην Ιταλία σε 2,5%, στο Λουξεμβούργο σε 33,1%, στην Ολλανδία σε 10,6%, στην 

Ουγγαρία σε 3,2%, στην Πολωνία σε 1,6%, στην Πορτογαλία σε 6,7%, στην Σλοβακία σε 

3,9%, στην Σουηδία σε 12,2%, στην Τσεχία σε 4,9%, στη Φινλανδία σε 3,2%. 
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 Όσον αφορά νεώτερα στοιχεία για την Ε.Ε., τα σχετικά στοιχεία για το 2010 

αναφέρουν ότι σε σύνολο 501 εκατομμυρίων πληθυσμού, περίπου 32,4 εκατομμύρια είναι 

μετανάστες (6,5% του συνολικού πληθυσμού) και περίπου 20,1 εκατομμύρια προέρχονται 

από τρίτες εκτός Ε.Ε. χώρες (4% του συνολικού πληθυσμού).
72

 Συγκριτικά με την Ελλάδα, 

στην οποία σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση του ΥΠΕΣ (9/2011), οι νόμιμοι μετανάστες 

ανέρχονται στους 621.178, ενώ ο αριθμός των παράνομων μεταναστών «εκτιμάται ότι 

ανέρχεται στους 450.000 περίπου το 2011»
73

. 

 Από τις 15 Μαρτίου του 2011, το ¨μεταναστευτικό σκηνικό¨ της Ευρώπης άλλαξε.   Ο 

πόλεμος στη Συρία, εξακολουθεί να προκαλεί το μεγαλύτερο κύμα των προσφύγων. Αλλά και 

οι συνεχιζόμενες βιαιότητες στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, καθώς και την Ερυθραία, αλλά και 

η φτώχεια στο Κοσσυφοπέδιο εξωθούν τους ανθρώπους να αναζητήσουν ένα καλύτερο 

μέλλον σε πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες. 

 Συνολικά 3,8 εκατομμύρια άτομα μετανάστευσαν σε κάποιο από τα κράτη μέλη της 

EΕ-28 κατά το 2014, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 2,8 εκατομμύρια εξερχόμενοι 

μετανάστες από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα στοιχεία αυτά δεν αποτυπώνουν τις 

μεταναστευτικές ροές προς/από την ΕΕ στο σύνολό της, αφού περιλαμβάνουν και τις ροές 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 

 
 Εκτιμάται ότι από τα 3,8 εκατομμύρια μετανάστες κατά τη διάρκεια του 2014, 

περίπου 1,6 εκατομμύρια ήταν πολίτες τρίτων χωρών, 1,3 εκατομμύρια άτομα είχαν ιθαγένεια 

άλλου κράτους μέλους της ΕΕ από εκείνο στο οποίο μετανάστευσαν, περίπου 870 χιλιάδες 

άτομα μετανάστευσαν σε κράτος μέλος της ΕΕ του οποίου είχαν την ιθαγένεια (π.χ. 
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παλιννοστούντες ημεδαποί ή ημεδαποί που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό), και περίπου 12,4 

χιλιάδες ήταν απάτριδες. 

 Ο ανεξάρτητος Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM), υπολογίζει πως το 2014 είχαν 

αφιχθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος, από θάλασσα και στεριά 280.000., ενώ το 2015 περισσότεροι 

από 1,011,700 μετανάστες έφτασαν μέσω θαλάσσης και μόλις 34,900 από στεριά. 

Παράλληλα, σύμφωνα και πάλι με τον IOM, ξεπερνούν τους 3.770 οι μετανάστες που βρήκαν 

το θάνατο στη Μεσόγειο το 2015. Περισσότεροι πνίγηκαν στο ταξίδι τους από την βόρειο 

Αφρική στην Ιταλία, ενώ άλλοι 800 και πλέον στο Αιγαίο, στην προσπάθειά τους να 

περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα. 

 Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο μετανάστες-πρόσφυγες, πέρασαν στην Ευρώπη 

το 2015 με το κύμα αυτό να αυξάνεται ολοένα, προκαλώντας κρίση ανυπολόγιστων 

διαστάσεων και την ΕΕ διχασμένη για τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Η πλειοψηφία του 

μεταναστευτικού κύματος φτάνει μέσω Τουρκίας, ενώ οι δύσκολες συνθήκες δεν κατάφεραν 

να σταθούν εμπόδιο στο κύμα των μεταναστών και προσφύγων. Την 1η Ιανουαρίου 2015, 

34,3 εκατομμύρια άτομα που είχαν γεννηθεί εκτός της ΕΕ-28 ζούσαν σε κράτη μέλη της ΕΕ, 

ενώ 18,5 εκατομμύρια άτομα ζούσαν σε κράτος μέλος της ΕΕ διαφορετικό από εκείνο όπου 

είχαν γεννηθεί. Μόνο στην Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία και την 

Κύπρο ο αριθμός των ατόμων που είχαν γεννηθεί σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ υπερέβαινε τον 

αριθμό εκείνων που γεννήθηκαν εκτός της ΕΕ-28.
74

 

1.3.1 Εξασφάλιση νόμιμων οδών μετανάστευσης 

Τον Απρίλιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη θέσπισης του πρώτου 

εθελοντικού πιλοτικού προγράμματος επανεγκατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ, 

προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων που προσφέρονται στα άτομα που χρήζουν 

προστασίας.
75

 Για να ανακουφιστεί η πίεση στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Μάιο του 2015 ένα προσχέδιο Απόφασης του 

Συμβουλίου στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την μετεγκατάσταση 40.000 αιτούντων άσυλο από 

την Ιταλία και την Ελλάδα. Στις 25 Ιουνίου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι 

όλα τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν στην επανεγκατάσταση 20.000 ατόμων που χρήζουν 

διεθνούς προστασίας εντός διετούς περιόδου. Στις 20 Ιουλίου 2015, το Συμβούλιο εξέδωσε 

συμπεράσματα στα οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες αυτής της επανεγκατάστασης.
76

 Άλλο ένα προσχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο, που 

ανέβασε τον συνολικό αριθμό των αιτούντων άσυλο προς μετεγκατάσταση από την Ελλάδα 

και την Ιταλία προς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. σε 106.000. Κατόπιν της δήλωσης ΕΕ-

Τουρκίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση τροποποίησης της απόφασης του 

Συμβουλίου για τη μετεγκατάσταση ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από την 

Ιταλία και την Ελλάδα. Η πρόταση αυτή θα καθιστούσε 54 000 θέσεις που δεν είχαν 
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κατανεμηθεί ακόμη διαθέσιμες για την επανεγκατάσταση Σύριων από την Τουρκία στην ΕΕ. 

Αυτοί οι 54.000 αιτούντες άσυλο προορίζονταν για μετεγκατάσταση σε μη προσδιορισμένο 

κράτος μέλος σύμφωνα με τις ανάγκες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αιτούντων 

προς μετεγκατάσταση σε 160.000. Η πρόταση έλεγε ότι «Μόλις σταματήσουν ή μειωθούν 

αισθητά οι παράτυπες διελεύσεις από την Τουρκία, θα τεθεί σε λειτουργία ένα εθελοντικό 

ανθρωπιστικό πρόγραμμα εισδοχής, κατόπιν της πρότασης της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 

του 2015». 

 Αυτές οι δύο προτάσεις βασίζονταν στο Άρθρο 78(3) της Συνθήκης για τη Λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δίνει τη δυνατότητα στο Συμβούλιο να υιοθετήσει, μετά από 

διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσωρινά μέτρα προς όφελος «κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που χαρακτηρίζεται από μια ξαφνική 

ροή πολιτών τρίτης χώρας»
77
. Υιοθετήθηκαν στις δύο έκτακτες συναντήσεις του Συμβουλίου 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 14 και 22 Σεπτεμβρίου 2015, αντίστοιχα.
78

 

 Στις 18 Μαρτίου 2016, οι ηγέτες της ΕΕ και της Τουρκίας συμφώνησαν να 

επιστρέφονται στην Τουρκία, από τις 20 Μαρτίου 2016, όλοι οι παράτυποι μετανάστες που 

φθάνουν στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, για κάθε 

Σύριο που επιστρέφεται στην Τουρκία θα μετεγκαθίσταται ένας άλλος Σύριος από την 

Τουρκία στην ΕΕ.  

 Στους πρώτους μήνες του 2016, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έφτασαν σε 

ευρωπαϊκό έδαφος, ξεπέρασαν τους 90.000, σύμφωνα με την οργάνωση UNHCR του ΟΗΕ. 

Βάση αυτών, στις 7 Μαρτίου 2016, οι επικεφαλής κρατών ή κυβερνήσεων της Ε.Ε. 

ανακοίνωσαν στις Βρυξέλλες ότι οι «[π]αράτυπες ροές μεταναστών/τριων κατά μήκος του 

διαδρόμου των Δυτικών Βαλκανίων έχουν πλέον τερματιστεί». Την επόμενη μέρα, δεν 

επετράπη σε κανέναν να διασχίσει τα σύνορα από την Ελλάδα προς την Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.), αφήνοντας πάνω από 46.000 

πρόσφυγες και μετανάστες αποκλεισμένους στην ηπειρωτική Ελλάδα με στοιχεία έως τις 11 

Απριλίου 2016.
79

 

 Εν συνεχεία από τις αρχές του 2016 έως τις 20 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, 

περισσότεροι από 345.000 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στην Ευρώπη μέσω 

θαλάσσης, αριθμός αισθητά μειωμένος σε σχέση με την ίδια, ιστορική περίοδο του 2015, 

οπότε οι αφίξεις ανήλθαν σε 883.393 πρόσφυγες και μετανάστες. 
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 Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, η συντριπτική 

πλειοψηφία των προσφύγων και μεταναστών οι οποίοι εισήλθαν στην Ευρώπη, αφίχθησαν 

πρώτα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Συγκεκριμένα 171.264 άτομα έφτασαν στην Ελλάδα και 

168.542 στην Ιταλία. Ωστόσο, αύξηση καταγράφεται στους θανάτους μεταναστών και 

προσφύγων. Υπολογίζεται ότι 4.655 άνθρωποι πέθαναν κατά τη διέλευσή τους στην Ευρώπη, 

όταν ο αντίστοιχος αριθμός για το 2015 ήταν 3.557. Το 90% των θανάτων σημειώθηκε στη 

διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου, από τη βόρεια Αφρική προς την Ιταλία. Αναφορικά οι 

θάνατοι προσφύγων και μεταναστών σε όλο τον κόσμο κατέγραψαν πρωτοφανές ρεκόρ το 

2016 καθώς 7.495 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, αριθμός κατά το ένα τρίτο υψηλότερος 

από το 2015, με την μεγαλύτερη πλειοψηφία των θανάτων να καταγράφεται στην Μεσόγειο, 

ανακοίνωσε χθες ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Ο προκαταρκτικός απολογισμός 

του 2016 αύξησε τον συνολικό αριθμό θανάτων μεταναστών και προσφύγων κατά την 

τελευταία τριετία σε 18.501, δηλαδή περίπου 20 θάνατοι κάθε μέρα, όπως τόνισε ο ΔΟΜ. Το 

παρακάτω γράφημα παρατίθεται βάσει στοιχείων της ΄Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τον 

αριθμό προσφύγων και μεταναστών, που προσήλθαν μέσα στο 2016.  



[55] 

 

 
 Σύμφωνα με τα νεώτερα καταγεγραμμένα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού 

Μετανάστευσης 
80
, 11.169 μετανάστες και πρόσφυγες εισήλθαν στην Ευρώπη δια θαλάσσης 

το 2017, έως και τις 8 Φεβρουαρίου, με το 85% εξ αυτών, δηλαδή 9.355 άτομα, να φτάνει 

στην Ιταλία και το υπόλοιπο 15%, 1.814 άτομα, στην Ελλάδα. Κατ’ αντιστοιχία, τις πρώτες 

39 μέρες του 2016, είχαν εισέλθει στην Ευρώπη 76.395 άτομα, 6.030 στην Ιταλία και 70.365 

στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Missing Migrants Project του ΔΟΜ, εκτιμάται 

ότι 258 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, σε διάφορες διόδους, το τρέχον έτος, 

(231 στην Ιταλία, 2 σε Ελλάδα/Κύπρο, 25 στην Ισπανία), σε σύγκριση με 416 θανάτους (90 

στην Ιταλία, 320 σε Ελλάδα/Κύπρο, 6 στην Ισπανία) για τις πρώτες 39 μέρες του 2016. 
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    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  

«Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ» 
 

2.1 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Εδώ και είκοσι τουλάχιστον χρόνια, το μεταναστευτικό αποτελεί  καίριο ζήτημα, το οποίο με 

διαφορετικές μορφές επανέρχεται μονίμως, καταλαμβάνοντας κεντρική θέση στη δημόσια 

συζήτηση. Στη συζήτηση αυτή επικρατούν συνήθως στρεβλές αντιλήψεις και συσκοτίζονται 

τα πραγματικά δεδομένα, καθώς η μετανάστευση συνιστά αντικείμενο πολιτικής και 

επικοινωνιακής χρήσης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και εκμετάλλευσης.  

 Η αθρόα είσοδος και ανεξέλεγκτη εγκατάσταση μεταναστών δεν αποτελεί απαραίτητα 

ούτε είναι «αναγκαίο κακό» της παγκοσμιοποίησης, ούτε αποτέλεσμα σκοτεινών 

ανατρεπτικών συνομωσιών, αλλά ούτε και είναι αναπόφευκτο «σημείο των καιρών» της 

αρχής του 21ου αιώνα. 

 Είναι κοινή πεποίθηση λοιπόν, τόσο ανάμεσα στους ειδικούς όσο και στο ευρύτερο 

κοινό ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η Ελλάδα έχει μετατραπεί-από κοινού 

με τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης- σε χώρα υποδοχής σημαντικού αριθμού 

μεταναστών, γεγονός που ενδεχομένως, αποτελεί μια σύγχρονη ιστορική τομή με 

μακροπρόθεσμες συνέπειες.
81

 

 Η μετανάστευση στην Ελλάδα, είναι ένα φαινόμενο, το οποίο για να μελετηθεί ορθά 

και ολοκληρωμένα θα πρέπει να αναλυθεί σε σχέση με την οργάνωση του συνόλου των 

λειτουργιών και των κοινωνικών σχέσεων στην Ελλάδα, που εκ των πραγμάτων ορίζει και 

διαμορφώνει την ιδιαίτερη υπόσταση της. 

 Για να ερμηνεύσουμε επαρκώς τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ελλάδα, δεν θα 

πρέπει να παραβλέψουμε την συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχέσεις της με τα 

γειτονικά κράτη των Βαλκανίων, οι πολιτικές συνθήκες στα κοντινά ή γειτονικά κράτη που 

μπορεί να ευνοούν τη μετανάστευση, το παράνομο εμπόριο μεταναστών που συνοδεύεται 

από τον ανεπαρκή έλεγχο των ελληνικών συνόρων και την δυσκολία ελέγχου των θαλάσσιων 

συνόρων, σε σχέση πάντα με την πλεονεκτική στρατηγική θέση της Ελλάδας. 

 Εκείνο που αξίζει να επισημανθεί, είναι ότι ο «κύκλος» της μετανάστευσης προς την 

Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι, κατά συνέπεια, δεν συντρέχουν λόγοι να υποθέσει 

κανείς ότι στο εγγύς, τουλάχιστον, μέλλον θα ανακοπεί η τάση για είσοδο μεταναστών προς 

τη χώρα. Αντιθέτως, μάλιστα, πιστεύεται ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί και να 

αντιμετωπίζεται ως κράτος υποδοχής μεταναστών. 
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2.2  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο μία περίπτωση κράτους, που από κράτος 

προέλευσης μεταναστών μετατράπηκε σε κράτος υποδοχής, είναι και αυτή της Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα,  η Ελλάδα την περίοδο 1955-1965, αποτέλεσε χώρα προέλευσης μεταναστών 

με προορισμό κυρίως τη Δ. Γερμανία,  ενώ τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε χώρα 

υποδοχής μεταναστών, καθώς έχουν αυξηθεί σημαντικά τα ¨κύματα¨ μεταναστών και 

προσφύγων που εισέρχονται σε αυτή. 

 Από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20
ου

 αιώνα οι βασικότεροι λόγοι 

της εισροής των μεταναστών στην Ελλάδα αποτελούσαν η γεωγραφική θέση της χώρας, η 

πτώση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, 

ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία, η εθνικιστική αφύπνιση στα Βαλκάνια η ένταξη της 

χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι ήταν η μοναδική από τα μέλη της ΕΕ στη 

βαλκανική χερσόνησο
82

. 

 Αναφορικά με την περίπτωση της Ελλάδας, η χώρα έχει καταστεί από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, ”κομβικό σημείο” καθώς διετέλεσε διττό ρόλο. Αφενός αποτέλεσε 

"δημοφιλή  προορισμό” για τους οικονομικούς μετανάστες, των οποίων οι χώρες προέλευσης 

είναι κυρίως οι αναπτυσσόμενες χώρες της ανατολικής Ευρώπης, αφετέρου λειτούργησε ως 

“ενδιάμεσο σταθμό”, διότι είναι κράτος-πέρασμα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και μεταξύ 

Ευρώπης και Αφρικής. 

 Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτέλεσε στο παρελθόν κράτος-πομπό για την 

μετανάστευση, καθώς μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού μετανάστευσε σε Ευρώπη και 

Αμερική, τα οικονομικά και κοινωνικά κυρίως προβλήματα που αρχικά δημιουργήθηκαν από 

τους μετανάστες έδειξαν ότι δεν είχε την ικανότητα για την επιτυχή επίλυσή τους. 

Παράλληλα αποδείχθηκε ότι ούτε ο γηγενής πληθυσμός ήταν εξοικειωμένος με την εισροή 

τόσο μεγάλου αριθμού μεταναστών. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα, παρατηρήθηκε στις 

οργανωτικές δομές, που όπως αποδείχθηκε ήταν ανέτοιμες να δεχθούν και πόσο μάλλον να 

διαχειρισθούν τις συνεχείς και μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Παρόλη την έλλειψη 

οργάνωσης αλλά και ανάλογης εμπειρίας, η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να προσαρμοσθεί 

γρήγορα και όσο το δυνατόν πιο ομαλά στη νέα κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Κατά 

πολλούς, η χώρα δεν ακολούθησε το παράδειγμα των δύο άλλων μεσογειακών χωρών της 

ΕΕ, της Ιταλίας και της Ισπανίας, αναφορικά με τη θέσπιση της συστηματικής καταγραφής 

των μεταναστών και συνολικού ελέγχου της μετανάστευσης, ώστε να επιτύχει εξ αρχής την 

αποτελεσματική διαχείριση του φαινομένου. 

 Η κατάρτιση μεταναστευτικής πολιτικής, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες, 

πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνον λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συγκεκριμένες ανάγκες της 

κοινωνίας, την επικρατούσα κατάσταση στην χώρα και σε τελευταία ανάλυση το 

μακροπρόθεσμο συμφέρον της Ελλάδος. Δεν είναι ούτε επιθυμητό ούτε και συμφέρον για το 

μέλλον της Ελλάδας, να ενστερνιζόμαστε άβουλα και χωρίς καμία παρέμβαση, πολιτικές οι 

οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, με διαμετρικά αντίθετες πολιτιστικές, 
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κοινωνικές και ιστορικές καταβολές έναντι του συγκεκριμένου ζητήματος, διότι αυτό θα 

οδηγήσει σε βέβαιη αποτυχία και εν τέλει σε κοινωνικές συγκρούσεις άνευ προηγουμένου. 

Φυσικά όμως πρέπει να εξετάζουμε τις εμπειρίες των άλλων χωρών και να 

παραδειγματιζόμαστε από τα λάθη τους και όχι να τα επαναλαμβάνουμε. 

2.3  Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

Μέχρι και το 2004, δεν είχε υπάρξει κάποια προσπάθεια να προσδιοριστούν ποσοτικά οι 

µεταναστευτικές τάσεις στην Ελλάδα. Αυτό το έλλειµµα υπήρχε εξαιτίας τριών σηµαντικών 

προβληµάτων: τη µεγάλη έκταση του φαινοµένου της παράνοµης (και γι’ αυτό µη 

υπολογίσιµης) µετανάστευσης, το χαοτικό χαρακτήρα των τριών προγραµµάτων  

νοµιµοποίησης και την έλλειψη στοιχείων γι’ αυτά και την ύπαρξη ασύνδετων στοιχείων από 

διαφορετικά υπουργεία που δεν είχαν επαφές µεταξύ τους και τέλος το πρόβληµα µε τους 

οµογενείς. 

 Σύμφωνα με την απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), 

το 1981 στην επικράτεια ζούσαν 177.000 αλλοδαποί, σε μεγάλο βαθμό Δυτικοευρωπαίοι.
83

  

 Μετά την παράνοµη µαζική µετανάστευση στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, η οποία προκλήθηκε κυρίως από την πτώση των κοµµουνιστικών καθεστώτων, η 

Ελλάδα αντιµετωπίζει δυσκολίες όχι µόνο µε την µεταναστευτική της πολιτική αλλά και µε 

την απλή συλλογή στατιστικών στοιχείων για το µέγεθος και το είδος της µετανάστευσης. Η 

Απογραφή του 1991 δεν κατέγραψε τον ακριβή αριθµό µεταναστών καθώς συγκέντρωσε 

στοιχεία µόνο για όσους ήταν πολίτες της Ε.Ε. ή όσους διέµεναν νόµιµα στη χώρα. Από το 

1991 έως το 1997, ο αριθµός των αδειών παραµονής που εξέδωσε το Υπουργείο ∆ηµόσιας 

Τάξης µειώθηκε παρά τη µαζική εισροή µεταναστών στη χώρα. 

 Μετά από αρκετά χρόνια µαζικής παράνοµης µετανάστευσης που συνοδεύτηκε από  

παράνοµές απελάσεις, κυρίως Αλβανών, Βουλγάρων και Ρουµάνων, η Ελλάδα έθεσε 

απρόθυµα σε εφαρµογή, το 1997, το πρώτο πρόγραµµα νοµιµοποίησης των παράνοµων 

µεταναστών. Η Λευκή Κάρτα, διάρκειας 6 µηνών, δόθηκε σε όλους σχεδόν τους 327.000
84

 

υποψηφίους και προσέφερε εκείνη τη χρονική στιγµή τα µόνα αξιόπιστα στοιχεία για τους 

µετανάστες.  

 Το πρόγραµµα που ακολούθησε, η Πράσινη Κάρτα, µε διάρκεια 1-3 έτη, έθετε πολλά 

εµπόδια σε όσους επιθυµούσαν να κάνουν αίτηση. Συνεπώς ο αριθµός των αιτήσεων ήταν 

228.000 και η διαδικασία σηµαδεύτηκε από σηµαντικές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. 

  Έπειτα από δύο χρόνια και σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 1999, το 1997 

διέμεναν νόμιμα στην Ελλάδα 74.500 αλλοδαποί από τους οποίους 6% ήταν Αλβανοί, 8% 

Βούλγαροι και 17% από την Ρωσική Ομοσπονδία (ακολουθούσαν οι Ρουμάνοι, Αιγύπτιοι, 
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Ουκρανοί και πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβίας με 4% για την κάθε εθνικότητα). Σε αυτά 

τα στοιχεία περιλαμβάνονται οι ομογενείς, όπως είναι άλλωστε προφανές από το υψηλό 

ποσοστό των πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην ίδια περίοδο πολλοί ερευνητές 

εκτιμούν ότι ζούσαν και εργάζονταν στην Ελλάδα τουλάχιστον 400.000 παράτυποι 

μετανάστες. 

 Το 2001, μετά το πρώτο κύμα μετανάστευσης από την Ανατολική Ευρώπη, η τότε 

απογραφή έδειξε ότι στην Ελλάδα ζούσαν πλέον 762.191 εγγεγραμμένοι αλλοδαποί, χωρίς 

ελληνική υπηκοότητα, που αποτελούν το 7% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. Από αυτό 

τον αριθµό οι 48.560 αλλοδαποί είναι πολίτες της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ, υπάρχουν ακόµη 17.426 

Κύπριοι που απολαµβάνουν κάποια προνόµια λόγω της υπηκοότητας τους. Οι υπόλοιποι 

690.000 είναι υπήκοοι τρίτων χωρών προερχόμενοι κυρίως από την Αλβανία (αποτελούν το 

56% του συνόλου των µεταναστών), την Βουλγαρία (5%), την Γεωργία (3%) και τη 

Ρουμανία (3%) οι οποίοι είχαν σπεύσει να απογραφούν, θεωρώντας ότι η απογραφή θα τους 

εξασφάλιζε ίσως έναν τίτλο παραμονής στη χώρα.  

 Μέχρι το 2004 ο αλλοδαπός πληθυσµός ανέρχεται στις 900.000 άτοµα που δεν 

ανήκουν σε χώρες της Ε.Ε. ή έχουν την ιδιότητα του οµογενή. Αν συµπεριλάβουµε τους 

πολίτες της Ε.Ε. ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών ανέρχεται στις 950.000. Αυτός ο 

αριθµός ξεπερνά κατά 200.000 των αριθµό των αλλοδαπών που έχουν εγγραφεί στην 

Απογραφή του 2001 και ανεβάζει το ποσοστό των αλλοδαπών επί του συνολικού πληθυσµού 

της χώρας στο 8,5%. Αν όµως προσθέσουµε και τον αριθµό των µεταναστών που έχουν 

κάρτα οµογενή τότε ο αριθµός ανέρχεται σε 1,15 εκατοµµύριο ανθρώπους, δηλαδή περίπου 

στο 10,3% του συνολικού πληθυσµού. Ωστόσο, χωρίς αξιοποιήσιµα στοιχεία για όλους τους 

νόµιµους µετανάστες στην Ελλάδα και χωρίς αξιόπιστα στοιχεία για τις παροχές 

υπηκοότητας αυτά τα νούµερα δεν είναι αναξιόπιστα. 

 Τέλος το 2004, το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε πλήρη λειτουργία τη βάση 

δεδομένων για τις άδειες παραµονής. Αυτά ακριβώς τα µη δημοσιευμένα στοιχεία αποτελούν 

τις πιο σηµαντικές πληροφορίες για τους µετανάστες στην Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης αυτών των στοιχείων δίδονται παρακάτω και µας παρέχουν µια πιο ευδιάκριτη 

εικόνα της κατάστασης. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Αστυνομίας 

το 2009, δηλαδή στο ξεκίνημα της κρίσης, ζούσαν στην Ελλάδα 620.000 μετανάστες με 

νόμιμη άδεια διαμονής, 217.000 ομογενείς, 126.000 κοινοτικοί πολίτες και 48.000 αιτούντες 

άσυλο.  

 Μόλις ένα χρόνο μετά, ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα, με το 

90% των μεταναστών που επιχείρησαν να εισέλθουν παράνομα στην Ε.Ε. κατά το α΄ εξάμηνο 

του 2010 να έχει συλληφθεί στα σύνορά της
85

, έχει καταστεί πλέον σαφές ότι δεν αποτελεί 

μόνο μείζον εθνικό θέμα, αλλά και ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα βρισκόμενη στο σταυροδρόμι των 

μεταναστευτικών διαδρομών από Ασία , Αφρική και Βαλκάνια δέχεται σήμερα, συγκριτικά 

με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., τη μεγαλύτερη πίεση από παράνομες μεταναστευτικές ροές. 
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 Το 2011, από τα αποτελέσματα της απογραφής προέκυψε ότι 9.904.286 άτομα είχαν 

ελληνική υπηκοότητα, 199.121 άτομα είχαν υπηκοότητα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 708.054 άτομα είχαν υπηκοότητα λοιπών χωρών και 4.825 άτομα ήταν χωρίς 

υπηκοότητα ή είχαν αδιευκρίνιστη υπηκοότητα. Έτσι, το σύνολο των αλλοδαπών που 

διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την απογραφή όπως και των ατόμων χωρίς ή με 

αδιευκρίνιστη υπηκοότητα ανήλθε σε 912.000 άτομα. Επίσης, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό 52,7% των αλλοδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα έχουν Αλβανική υπηκοότητα, 

το 8,3% Βουλγαρική, το 5,1% Ρουμάνικη και ακολουθεί με 3,7% η Πακιστανική και 3,0% η 

Γεωργιανή.  

 Θέλοντας να γίνει μία σχετικά μικρή συγκριτική ανάλυση, παρακάτω θα 

παρουσιαστούν στοιχεία από τα τελευταία χρόνια, τα οποία αφορούν τους αριθμούς των 

μεταναστευτικών πληθυσμών που εισήλθαν στην Ευρώπη, από το 2012 μέχρι σήμερα.  

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας με τίτλο «Παγκόσμιες Τάσεις» 

καταγράφονται οι εκτοπισμοί που σημειώθηκαν το 2012, βάσει στοιχείων από κυβερνήσεις, 

συνεργαζόμενες ΜΚΟ και την ίδια την Ύπατη Αρμοστεία.  

 Η έκθεση σημειώνει ότι, μέχρι το τέλος του 2012, πάνω από 45,2 εκατ. άνθρωποι 

είχαν εκτοπιστεί, ενώ συγκριτικά, στο τέλος του 2011, ο αριθμός τους ανερχόταν στα 42,5 

εκατ. Σε αυτούς,   περιλαμβάνονται 15,4 εκατ. πρόσφυγες, 937.000 αιτούντες άσυλο και 28,8 

εκατ. άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν εντός των συνόρων της χώρας τους. 

 Το 2013, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο αριθμός των μεταναστών που 

κατείχαν νόμιμη άδεια διαμονής προσδιορίστηκε σε 537.237. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι στα 

τέσσερα πρώτα χρόνια της κρίσης ο αριθμός των νόμιμων μεταναστών μειώθηκε κατά 

80.000-100.000. Το 2014 ο αριθμός των νόμιμων ή σε διαδικασία νομιμοποίησης αλλοδαπών 

ανερχόταν σε 593.641, από τους οποίους είχαν άδεια διαμονής οι 485.534, ενώ εκκρεμούσαν 

108.017 αιτήσεις. Τέλος, στις 23 Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός όσων κατείχαν άδειες διαμονής ανερχόταν σε 487.298. Ο 

μεγάλος αριθμός αδειών διαμονής που βρίσκονται σε εκκρεμότητα (γύρω στις 100.000) 

οφείλεται στο γεγονός ότι, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, πολλές άδειες δεν ανανεώθηκαν, 

λόγω έλλειψης του απαραίτητου αριθμού ενσήμων ή επαρκούς οικογενειακού εισοδήματος. 

Γενικότερα, στα χρόνια της κρίσης, παρατηρούμε τάση μείωσης, και όχι αύξησης, των 

νόμιμων μεταναστών, καθώς σημαντικός αριθμός Αλβανών έχει επαναπατριστεί. 

 Για τον αριθμό των μεταναστών χωρίς χαρτιά, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, δεν 

υπάρχει η ίδια δυνατότητα προσδιορισμού του ακριβούς αριθμού τους. Το Ινστιτούτο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη του στοιχεία και εκτιμήσεις σειράς 

υπηρεσιών, υπολόγισε τον αριθμό των αλλοδαπών που διέμεναν παράνομα στην Ελλάδα στις 

αρχές του 2008 μεταξύ 172.250 και 209.402 ατόμων. Άλλες, μεταγενέστερες εκτιμήσεις 

ανεβάζουν τον αριθμό αυτό μέχρι και στις 350.010, από τους οποίους όμως σήμερα πολλοί 

έχουν ήδη φύγει, μέσω παράνομων οδών, σε χώρες της Ευρώπης. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης της 

Προσφυγικής Κρίσης, στις 23 Ιουνίου 2016, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες σε όλη τη χώρα 

ανέρχονται στους 56.975, με τις καθημερινές νέες αφίξεις να μην είναι μετρήσιμες  και ο 

συνολικός αριθμός όσων παραμένουν στα νησιά να ανέρχεται στους 8.556.  



[61] 

 

 Πιο συγκεκριμένα, στην προσπάθεια να γίνει πιο κατανοητό το μέγεθος και το βάθος 

του ζητήματος, καταγράφεται ένα απλό παράδειγμα. Από το βράδυ της 22
ης

 Ιουνίου 2016 και 

μέχρι το πρωί της 23
ης

 Ιουνίου 2016 στις 9 το πρωί, αποβιβάστηκαν έξι άτομα στη Χίο και 72 

στη Σάμο (κανένα στη Μυτιλήνη). Ενώ, το ίδιο πρωί, στις 23 Ιουνίου, στη Μυτιλήνη, σε 

εφαρμογή της συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας βρίσκονταν εγκλωβισμένοι 2.817 

πρόσφυγες και μετανάστες, στη Χίο 2.580 και στη Σάμο 1.245 (συνολικά 6.642 άτομα). 

 Την ίδια χρονική περίοδο, στα κέντρα της Βόρειας Ελλάδας φιλοξενούνταν 23.786 

άτομα, στην κεντρική Ελλάδα 2.122 και στη νότια Ελλάδα 240. Ενώ μόνο στην Αττική 

διέμεναν 9.960 στις οργανωμένες δομές και 4.915 στις μη οργανωμένες. Στις δομές που 

διαχειρίζεται η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ φιλοξενούνταν 5.896 πρόσφυγες. Τέλος 

εκτιμάται ότι 1.500 άτομα βρίσκονταν εκτός δομών. 

 Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, κατά τα πιο 

πρόσφατα δεδομένα καταγραφής, το πρώτο δεκαπενθήμερο του 2017 έφτασαν στην Ελλάδα, 

διά θαλάσσης, 691 πρόσφυγες και μετανάστες. Συνολικά, 2.876 άτομα έφτασαν στην Ευρώπη 

από τη θάλασσα αυτήν την περίοδο και συγκεκριμένα 2.185 εξ αυτών εισήλθαν στην Ιταλία 

και την Ελλάδα. Το ίδιο διάστημα του περασμένου έτους οι αφίξεις ανέρχονταν σε 23.664. 

 Κατά τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί έως τις  15.01.2017, ο Συνολικός  αριθμός 

αιτήσεων μετεγκατάστασης  στην Υπηρεσία Ασύλου αντιστοιχεί σε 22.565, ενώ τα 

¨Εξερχόμενα αιτήματα μετεγκατάστασης ¨ αντιστοιχούν σε 13.865, παράλληλα θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι 11.202 από αυτές έχουν γίνει αποδεκτές. Επιπλέον, μόνο μέσα στο 2016 τα 

Εξερχόμενα Αιτήματα Μετεγκατάστασης έφθασαν τα  12.900. 

 

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

«ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ» 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως χώρος υποδοχής μεταναστών, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 

μέχρι και σήμερα, βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπη με πολύπλοκα ζητήματα, πολιτικής, 

οικονομικής και κοινωνικής φύσης, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει και να τα 

διαχειριστεί, με όσο το δυνατόν πιο ήπιο τρόπο, χωρίς να προκληθούν ανομοιογένειες και 

εντάσεις στο εσωτερικό της. 

3.1. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Καθημερινώς πλέον, αναφερόμαστε, στην ¨μεταναστευτική πολιτική¨, η οποία αποτελεί μία 

από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Η ελεύθερη κυκλοφορία 

προσώπων εντός της ΕΕ, καθώς και οι αυξανόμενες πιέσεις των μεταναστευτικών κυμάτων 

οδήγησαν την ΕΕ στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για κοινοτική δράση. Έτσι, η εξέλιξη 

του Ευρωπαϊκού Δικαίου στον τομέα αυτόν από τη δεκαετία του 1990, βασίζεται στις 

πολιτικές ανάγκες που ¨γεννά¨ η μετανάστευση. 
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 Η ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, πηγάζει αρχικά από το 

αιτήματα των κρατών μελών της Ένωσης, για την καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

και την προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών. Επομένως, πρωταρχικός στόχος είναι η 

εναρμόνιση των πολιτικών των κρατών μελών σχετικά με τις προϋποθέσεις υποδοχής και 

παραμονής των πολιτών τρίτων χωρών. 

 Το ζήτημα της μετανάστευσης, ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετώπισε η ΕΕ, απασχόλησε τις διασκέψεις κορυφής, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 2000. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στα συμπεράσματα της εκάστοτε προεδρίας υπάρχουν αναφορές 

για την κοινή αντιμετώπιση του ζητήματος, το συντονισμό της δράσης των κρατών μελών, 

την πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας και την ύπαρξη κοινών θεσμών. Επομένως, η 

προσέγγιση των πολιτικών διαστάσεων, γίνεται αφενός μέσα από την καταγραφή και 

ανάλυση των κρίσιμων αποφάσεων που λήφθηκαν για μια κοινή μεταναστευτική πολιτική και 

αφετέρου, από τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που σηματοδοτούν τις εξελίξεις 

γύρω από αυτό το ζήτημα
86
. Στα παρακάτω κεφάλαια θα παρουσιαστεί η πορεία προς μία 

κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, από τη Συνθήκη Σένγκεν μέχρι και την υπογραφή 

της Ευρώπης 2020. 

 Κατά κανόνα, τα κράτη διατηρούν το κυρίαρχο δικαίωμά τους να ελέγχουν την είσοδο 

και τη συνεχιζόμενη παρουσία μη υπηκόων στο έδαφός τους. Τόσο το δίκαιο της Ένωσης 

όσο και η ΕΣΔΑ επιβάλλουν ορισμένα όρια σε αυτήν την άσκηση εθνικής κυριαρχίας. Οι 

υπήκοοι μίας χώρας έχουν το δικαίωμα εισόδου στη χώρα τους και οι υπήκοοι της ΕΕ έχουν 

ένα γενικό δικαίωμα, δυνάμει της ευρωπαϊκής υπηκοότητας και της νομοθεσίας (2004/38) της 

ΕΕ, να εισέρχονται σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης.  

 

3.1.1. ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΕNΓΚΕΝ 

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να εγκαθίστανται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

της Ένωσης. Η διέλευση των συνόρων των κρατών μελών σχεδόν δεν γίνεται αντιληπτή, 

χάρη στη Συνθήκη Σένγκεν με την οποία καταργήθηκαν οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα 

της Ένωσης (με εξαίρεση τη Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Κροατία, 

την Κύπρο, και τη Ρουμανία). 

 Παράλληλα, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να προστατεύει τους πολίτες από το διεθνές 

έγκλημα και την τρομοκρατία, αλλά και για να εξασφαλίζει την πρόσβασή τους στο τοπικό 

σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, καθώς και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

τους σε όλη την ΕΕ. 

 Οι υπήκοοι της ΕΕ και όσοι προέρχονται από τις χώρες που υπάγονται στη ζώνη 

Σένγκεν, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, μπορούν να εισέρχονται στο έδαφος των 
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κρατών μελών της ΕΕ χωρίς προηγούμενη άδεια. Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους 

δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 

 Δυνάμει του δικαίου της ΕΕ, οι υπήκοοι των χωρών που παρατίθενται στο 

παράρτημα1 του Κανονισμού περί του Καταλόγου Θεωρήσεων (Κανονισμός (ΕΚ)  

Αριθ. 539/2001, βλ. και τροποποιήσεις) μπορούν να εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ με 

θεώρηση που έχει εκδοθεί πριν από την είσοδό τους. Το παράρτημα του Κανονισμού 

τροποποιείται τακτικά. Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει έναν 

ενημερωμένο χάρτη με τις προϋποθέσεις για την έκδοση θεώρησης για τη Ζώνη Σένγκεν. Σε 

Τούρκους υπηκόους, για τους οποίους δεν ίσχυε υποχρέωση έκδοσης θεώρησης την εποχή 

κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η ρήτρα διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης (ρήτρα 

«standstill»), δεν μπορεί να τεθεί υποχρέωση έκδοσης θεώρησης για την είσοδό τους στα 

κράτη μέλη.
87

 

 Πριν τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης του Δουβλίνου, η Συνθήκη του Μάαστριχτ 

(Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ΣΕΕ) προσέφερε νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη 

νέων πολιτικών σχετικά με την μετανάστευση και το άσυλο καθώς άλλαξε ριζικά το θεσμικό 

πλαίσιο και θέσπισε ως υποχρεωτική ενωσιακή αρμοδιότητα την διακυβερνητική συνεργασία 

για τα θέματα αυτά και αποτέλεσε τη βάση περαιτέρω νομοθετικών εξελίξεων.
88

 Ωστόσο  

σημαντικές ανεπάρκειες των σχετικών ρυθμίσεων της ΣΕΕ διαπιστώθηκαν σχεδόν αμέσως 

και, ήδη με την επόμενη θεσμική αναθεώρηση, την Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997), το 

ζήτημα του ασύλου μεταφέρθηκε, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας κοινοτικοποίησης, από τον 

τρίτο και διακυβερνητικό πυλώνα στον πρώτο και υπερεθνικό πυλώνα.
89

 
ii
 

 Οι επισκέψεις διάρκειας έως τριών μηνών σε κράτη της ζώνης Σένγκεν υπόκεινται 

στον Κώδικα Θεωρήσεων (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 810/2009, βλ. και τροποποιήσεις). 

Αντίθετα, οι επισκέψεις μεγαλύτερης διάρκειας είναι ευθύνη των κρατών μελών, τα οποία 

μπορούν να ρυθμίζουν το ζήτημα μέσω της εσωτερικής νομοθεσίας τους. Οι υπήκοοι που 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης δυνάμει του Κανονισμού περί Καταλόγου 

Θεωρήσεων (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 539/2001) ενδέχεται να υποχρεούνται ωστόσο στην 

έκδοση θεώρησης πριν από την επίσκεψή τους, εάν ο σκοπός τους είναι άλλος από εκείνον 

της βραχείας επίσκεψης. Εφόσον η έκδοση θεώρησης είναι υποχρεωτική, αυτή πρέπει να 

γίνεται πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Μόνο ειδικές κατηγορίες υπηκόων 

τρίτων χωρών απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Δυνάμει του Άρθρου 21 της 

Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν, οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι 

κατέχουν ομοιόμορφες θεωρήσεις και έχουν εισέλθει νόμιμα στο έδαφος ενός κράτους της 

ζώνης Σένγκεν, μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη τη ζώνη Σένγκεν για όσο 

διάστημα εξακολουθούν να ισχύουν οι θεωρήσεις τους. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η 
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θεώρηση μπορεί να αντικατασταθεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από άδεια διαμονής 

συνοδευόμενη από ταξιδιωτικά έγγραφα.  

 Ο Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1030/2002 καθορίζει έναν ενιαίο τύπο για τις άδειες 

διαμονής. Οι αλλοδαποί για τους οποίους δεν ισχύει υποχρέωση έκδοσης θεώρησης μπορούν 

να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της ζώνης Σένγκεν για μέγιστο διάστημα τριών μηνών εντός 

των έξι μηνών που έπονται της ημερομηνίας πρώτης εισόδου, υπό την προϋπόθεση ότι 

πληρούν τους όρους εισόδου.  

 Ο Κώδικας Συνόρων Σένγκεν (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 562/2006, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 1051/2013)) κατήργησε τους ελέγχους στα 

εσωτερικά σύνορα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Το ΔΕΕ έκρινε ότι τα κράτη δεν 

μπορούν να διεξάγουν επιτηρήσεις στα εσωτερικά σύνορα οι οποίες έχουν ισοδύναμο 

αποτέλεσμα με τους συνοριακούς ελέγχους. Η επιτήρηση των εσωτερικών συνόρων της 

ζώνης Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, επιτρέπεται 

μόνο εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία περί διαμονής χωρίς νόμιμο καθεστώς 

παραμονής, αλλά και υπό ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι αφορούν μεταξύ άλλων την 

ένταση και συχνότητα των ελέγχων.
90

 Για την πρόληψη της παράτυπης εισόδου στις χώρες 

της ΕΕ, έχουν θεσπιστεί μέτρα.  

 Η Οδηγία περί Κυρώσεων εις βάρος των Μεταφορέων (2001/51/ΕΚ) προβλέπει κυρώσεις εις 

βάρος όσων μεταφέρουν μετανάστες δίχως νομιμοποιητικά έγγραφα στην ΕΕ. 

 Η Οδηγία περί Υποβοήθησης (2002/90/ΕΚ) ορίζει την παράτυπη είσοδο, διέλευση και διαμονή 

και προβλέπει κυρώσεις εις βάρος όσων υποβοηθούν τέτοιες παράνομες  

δραστηριότητες. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές 

(Άρθρο 3). Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να αποφασίζουν τη μη επιβολή κυρώσεων σε 

περιπτώσεις όπου τυχόν δραστηριότητες αποσκοπούν στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, 

χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωμένα να το κάνουν αυτό (Άρθρο 1 παράγραφος 2). 

 Η απαγόρευση εισόδου εμποδίζει τυχόν φυσικά πρόσωπα να εισέλθουν στο έδαφος κράτους 

από το οποίο έχουν απελαθεί. Η απαγόρευση ισχύει συνήθως για ορισμένο χρονικό διάστημα 

και διασφαλίζει τη μη χορήγηση θεώρησης εισόδου ή την με άλλο τρόπο αποτροπή της εισόδου 

στο έδαφος του κράτους για πρόσωπα τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα ή ανεπιθύμητα. 

Δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, οι απαγορεύσεις εισόδου καταχωρίζονται σε βάση 

δεδομένων, η οποία ονομάζεται Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), και την οποία 

μπορούν να συμβουλεύονται οι αρχές άλλων κρατών που έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία 

Σένγκεν. Στην πράξη, αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο το κράτος που εκδίδει 

απαγόρευση εισόδου μπορεί να διασφαλίσει ότι ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας δεν θα 

επιστρέψει στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους εισερχόμενος μέσω άλλου κράτους 

μέλους της ΕΕ που ανήκει στη ζώνη Σένγκεν προκειμένου να μπορεί στη συνέχεια να 

κυκλοφορεί χωρίς ελέγχους στα σύνορα.  
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 Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν αντικαταστάθηκε από το Σύστημα Πληροφοριών 

Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή στις 9 Απριλίου 2013.  Το 

SIS II, του οποίου οι νομικές βάσεις είναι ο Κανονισμός SIS II και η Απόφαση SIS II, 

αποτελεί μία πιο εξελιγμένη εκδοχή του συστήματος και διαθέτει ενισχυμένες λειτουργίες, 

όπως για παράδειγμα η ικανότητα χρήσης βιομετρικών δεδομένων και οι βελτιωμένες 

δυνατότητες υποβολής ερωτημάτων. Οι απαγορεύσεις εισόδου μπορούν να προσβληθούν.
91

 

 Οι απαγορεύσεις εισόδου που εκδίδονται εκτός του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 

περί Επιστροφής δεν εμποδίζουν τυπικά άλλα κράτη από το να επιτρέπουν την πρόσβαση στη 

ζώνη Σένγκεν. Άλλα κράτη, ωστόσο, μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τυχόν απαγορεύσεις 

εισόδου όταν αποφασίζουν για το εάν θα χορηγήσουν θεώρηση εισόδου ή θα επιτρέψουν την 

πρόσβαση στο έδαφός τους. Κατά συνέπεια, μία απαγόρευση ενδέχεται να έχει επιπτώσεις σε 

ολόκληρη τη ζώνη Σένγκεν, ακόμη και όταν αφορά μόνο το κράτος που την εξέδωσε και το 

οποίο θεωρεί ένα πρόσωπο ανεπιθύμητο, π.χ. για λόγους που σχετίζονται με τη διατάραξη της 

πολιτικής σταθερότητας: μια καταχώριση Σένγκεν για έναν Ρώσο πολιτικό που έγινε από 

κράτος μέλος της ΕΕ εμπόδισε μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης (ΚΣΣτΕ) να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις του κοινοβουλίου στη Γαλλία. Το θέμα 

αυτό συζητήθηκε λεπτομερώς, τον Οκτώβριο του 2011, στη συνεδρίαση της Επιτροπής 

Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣτΕ, η οποία οδήγησε στην 

σύνταξη έκθεσης επί των περιορισμών της ελευθερίας κυκλοφορίας ως τιμωρίας λόγω 

πολιτικών θέσεων33. 

 Δυνάμει της ΕΣΔΑ, η καταχώριση ενός προσώπου στη βάση δεδομένων SIS είναι  

πράξη που γίνεται από συγκεκριμένο κράτος μέλος στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου 

της Ένωσης. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται ενώπιον του ΕΔΔΑ βάσει του ισχυρισμού 

ότι, καταχωρίζοντας ή διατηρώντας το όνομα κάποιου στην εν λόγω βάση δεδομένων, το 

εκάστοτε κράτος μέλος παραβιάζει την ΕΣΔΑ. 

 Το ΕΔΔΑ έχει επίσης εξετάσει τις επιπτώσεις ταξιδιωτικής απαγόρευσης που 

προέκυψε ως αποτέλεσμα της καταχώρισης προσώπου σε κατάλογο υπόπτων για 

τρομοκρατία διαχειριζόμενο από τον ΟΗΕ, καθώς και μιας απαγόρευσης που αποσκοπούσε 

στην πρόληψη παραβιάσεων εθνικής ή διεθνούς μεταναστευτικής νομοθεσίας. 

 Το Άρθρο 6 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν προβλέπει ότι οι δραστηριότητες που 

αφορούν τους συνοριακούς ελέγχους πρέπει να εκτελούνται με πλήρη σεβασμό στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται με τρόπο που να μην διακρίνει 

εις βάρος προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας η 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Ευνοϊκότεροι κανόνες 

ισχύουν για υπηκόους τρίτων χωρών που απολαμβάνουν δικαιωμάτων ελεύθερης 

κυκλοφορίας (Άρθρα 3 και 7 παράγραφος 6). Ένας μηχανισμός έχει δημιουργηθεί για την 

αξιολόγηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του κεκτημένου Schengen (Κανονισμός (ΕΕ) 

Αριθ. 1053/2013). 

 

                                                 

91
 Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα ασύλου, συνόρων και μετανάστευσης στο 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders-2nded_el.pdf 



[66] 

 

3.1.2. ΕΣΔΑ 

Όπως διευκρινίζεται και στις ακόλουθες παραγράφους, τόσο το δίκαιο της ΕΕ όσο και η 

ΕΣΔΑ απαγορεύουν την άρνηση εισόδου σε άτομα τα οποία διατρέχουν κίνδυνο δίωξης ή 

άλλης σοβαρής βλάβης  (πόλεμος = επικουρική προστασία) (αρχή της μη επαναπροώθησης 

με βάση το άρθρο 31 της Σύμβασης της Γενεύης ΟΗΕ). 

 Δυνάμει του δικαίου της ΕΕ, ισχύουν κοινοί κανόνες για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 

όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων εισόδου βραχείας διαμονής και την εκτέλεση 

δραστηριοτήτων ελέγχου και επιτήρησης των συνόρων. 

 Δυνάμει της ΕΣΔΑ (1950), τα κράτη έχουν το δικαίωμα, στο πλαίσιο του 

καθιερωμένου διεθνούς δικαίου και των συμβατικών υποχρεώσεών τους 

(συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΔΑ), να ελέγχουν την είσοδο, τη διαμονή και την απέλαση μη 

υπηκόων. Η ΕΣΔΑ δεν ρυθμίζει ρητά το ζήτημα της πρόσβασης μη υπηκόων στο έδαφος 

ενός κράτους ούτε και προβλέπει σε ποια πρόσωπα πρέπει να χορηγούνται θεωρήσεις 

εισόδου.  Η νομολογία του ΕΔΔΑ επιβάλλει μόνο ορισμένους περιορισμούς στο δικαίωμα 

των κρατών να αποπέμπουν κάποιον από τα σύνορά τους, π.χ. όταν η ενέργεια αυτή 

ισοδυναμεί με επαναπροώθηση. Η νομολογία ενδέχεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να 

υποχρεώνει τα κράτη μέλη να επιτρέπουν την είσοδο ενός προσώπου, εφόσον αυτό συνιστά 

προαπαιτούμενο για την άσκηση εκ μέρους του ορισμένων εκ των δικαιωμάτων που 

προβλέπει η Σύμβαση, ιδίως του δικαιώματος του σεβασμού της οικογενειακής ζωής. 

 Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1993) ο τρίτος πυλώνας αφορούσε τις εσωτερικές 

υποθέσεις και την δικαστική σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Καθήκον της Ένωσης ήταν 

να αναλάβει κοινή δράση στους τομείς αυτούς με διακυβερνητικές μεθόδους, ώστε να 

παρέχει στους πολίτες υψηλό επίπεδο ασφάλειας εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης. Κάλυπτε τους ακόλουθους τομείς: 

 κανόνες σχετικά με τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας και 

ενίσχυση των ελέγχων· 

 καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της σοβαρής εγκληματικότητας, της διακίνησης 

ναρκωτικών και της διεθνούς απάτης· 

 δικαστική συνεργασία σε ποινικές και αστικές υποθέσεις· 

 δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) εφοδιασμένης με 

ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων· 

 καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης· 

 κοινή πολιτική ασύλου.
92

 

  

 Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του 

Άμστερνταμ το 1997  και τέθηκε σε ισχύ το 1999, υπάγει τη μεταναστευτική πολιτική στη 

σφαίρα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 63, παράγραφοι 3 και 4).  Σύμφωνα 

με την παράγραφο 3 το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 

67, εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμµ, θεσπίζει µέτρα 

περί µεταναστευτικής πολιτικής, στους ακόλουθους τοµείς:  
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α)προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής και προδιαγραφές διαδικασιών σύµφωνα µε τις οποίες 

τα κράτη µέλη χορηγούν θεωρήσεις και άδειες διαµονής µακράς διαρκείας, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών,  

β)παράνοµη µετανάστευση και παράνοµη διαµονή, συµπεριλαµβανοµένου του 

επαναπατρισµού παρανόµως διαµενόντων. 

 Τα µέτρα που καθορίζουν τα δικαιώµατα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες υπήκοοι 

τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν νοµίµως σε κράτος µέλος, δύνανται να διαµένουν σε 

άλλα κράτη µέλη». Η ευθύνη για την ανάπτυξη της πολιτικής εντάχθηκε στον «πρώτο 

πυλώνα» µε πρόγραµµα δράσης για τη σταδιακή δηµιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 

και δικαιοσύνης. 

3.1.3. FRONTEX 

Για να μπορούν οι πολίτες να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει 

να διενεργούνται αποτελεσματικοί έλεγχοι σε όλα τα σημεία εισόδου στην ΕΕ. Οι χώρες της 

ΕΕ συνεργάζονται για να βελτιώσουν την ασφάλεια μέσω καλύτερων ελέγχων στα εξωτερικά 

σύνορα, ενώ παράλληλα διευκολύνουν την είσοδο στην ΕΕ των ατόμων που έχουν δικαίωμα 

εισόδου. Την επιχειρησιακή συνεργασία των χωρών της ΕΕ διαχειρίζεται ο οργανισμός για τα 

εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, FRONTEX. 

 O Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής γνωστός στους 

περισσότερους ως Frontex. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε έχοντας ως βασική του 

αποστολή  να βοηθά τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν στη 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους. Επίσης, συμβάλλει στην εναρμόνιση των 

συνοριακών ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο οργανισμός αυτός διευκολύνει τη συνεργασία 

μεταξύ των τελωνειακών αρχών όλων των χωρών της ΕΕ, παρέχοντας τεχνική βοήθεια και 

εμπειρογνωσία.
93

 

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ευρώπη μια άνευ προηγουμένου αύξηση του 

αριθμού των μεταναστών και των προσφύγων που προσπαθούν να εισέλθουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη στα οποία ανήκουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης έχουν 

ορισθεί ως υπεύθυνα για τον απόλυτο έλεγχο των συνόρων. Παρόλα αυτά , ο οργανισμός 

FRONTEX έχει τη δυνατότητα να παράσχει πρόσθετη τεχνική υποστήριξη σε όσες χώρες της 

ΕΕ δέχονται υψηλές μεταναστευτικές ροές και αντιμετωπίζουν κωλύματα στη διαχείριση 

τους. 

 Ο οργανισμός Frontex αναλαμβάνει να συντονίσει τόσο τις θαλάσσιες επιχειρήσεις 

όπως στην περίπτωση μας τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, της Ιταλίας ή της Ισπανίας,  

όσο και τις χερσαίες  επιχειρήσεις ώστε να διαφυλάξει τα εξωτερικά σύνορα, π.χ. στη 

Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Είναι επίσης παρών σε πολλά διεθνή 

αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για αυτό το λόγο προσφέρεται  και επιπλέον τεχνική 

υποστήριξη που περιλαμβάνει συντονισμό του πρόσθετου τεχνικού εξοπλισμού όπως είναι 

αεροσκάφη και πλεούμενα, καθώς και με παροχή ειδικά καταρτισμένου προσωπικού, ικανού 

να προσφέρει στοχευόμενη βοήθεια στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα. 
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3.2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνόρων και Ακτοφυλακή ( Frontex ) ιδρύθηκε με τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στις 14 Σεπτεμβρίου 

του 2016, ενώ αποτελεί τροποποίηση του κανονισμού της ΕΕ 2016/399 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2007/2004 και της απόφασης 2005/267/ΕΚ. Ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνόρων και 

Ακτοφυλακή αντικαθιστά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής 

Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζει 

να έχει την ίδια νομική ισχύ και το ίδιο σύντομο όνομα : Frontex . Η έδρα της Frontex είναι 

στη Βαρσοβία, της Πολωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 56 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Συνόρων και Ακτοφυλακής, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 57 

του εν λόγω κανονισμού. 

3.2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ FRONTEX 

Από το 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων έχει λάβει 

διάφορα μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης, του 

ασύλου και της ασφάλειας. 

 Στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων αυτό οδήγησε στη δημιουργία ενός κοινού 

φορέα των ενασχολούμενων µε τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων - μια ομάδα 

αποτελούμενη από μέλη της Στρατηγικής Επιτροπής για τη Μετανάστευση, τα Σύνορα και το 

Άσυλο (SCIFA) και επικεφαλείς των εθνικών υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων. 

 Αυτός ο κοινός φορέας ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό των εθνικών σχεδίων, με 

στόχο  τον έλεγχο των συνόρων από τα Κέντρα Ειδικού σκοπού (Ad-Hoc Centres). Η 

αποστολή των οποίων ήταν η επίβλεψη του συνόλου των πιλοτικών σχεδίων των κρατών της 

ΕΕ και των κοινών ενεργειών που σχετίζονται με τη διαχείριση των συνόρων. 

Υπήρχαν έξι Ειδικά Κέντρα (ad-hoc): 

 Κέντρο Ανάλυσης Κινδύνου (Ελσίνκι, Φινλανδία) 

 Κέντρο για τα χερσαία σύνορα (Βερολίνο, Γερμανία) 

 Κέντρο για τα εναέρια σύνορα (Ρώμη, Ιταλία) 

 Κέντρο για τα σύνορα της Δυτικής Θάλασσας (Μαδρίτη, Ισπανία) 

 Ad-hoc Κέντρο Εκπαίδευσης για την Κατάρτιση (Traiskirchen, Αυστρία) 

 Κέντρο Αριστείας (Ντόβερ, Ηνωμένο Βασίλειο) 

 Κέντρο για τα σύνορα της Ανατολικής Θάλασσας (Πειραιάς, Ελλάδα) 

Δύο χρόνια μετά την ίδρυση των «ad hoc» κέντρων το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να 

πάει ένα βήμα παραπέρα. Με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών και των μεθόδων εργασίας  

αυτού του κοινού φορέα, στις 26 Οκτωβρίου 2004 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 

διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) καθιερώθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 2007/2004 του 

Συμβουλίου. 

 Θα πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι ο προαναφερθείς κανονισμός καταργήθηκε 

και αντικαταστάθηκε από το νέο κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 που προβλέπει την ίδρυση  
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του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), στις 14 

Σεπτεμβρίου 2016. 

3.2.2. ΔΟΜΗ 

Ο Frontex απασχολεί πάνω από 300 άτομα στην έδρα του στη Βαρσοβία, τα οποία 

εργάζονται στους ακόλουθους τομείς: 

 Ανάλυση κινδύνων 

 Επιχειρήσεις (χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες) 

 Κέντρο επιχειρήσεων Frontex 

 Επιστροφές 

 Εφεδρικοί πόροι 

 Συνεργασία σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Γραφείο νομικών υποθέσεων, θεμελιωδών δικαιωμάτων 

 Εταιρική διακυβέρνηση. 

3.2.3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Η αποστολή της Frontex είναι η προώθηση, ο συντονισμός και η ανάπτυξη της διαχείρισης 

των ευρωπαϊκών συνόρων, σύμφωνα με το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ και 

της έννοιας της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. 

 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, ο οργανισμός  Frontex έχει 

πολλούς τομείς ευθύνης. (βλ. παραρτήματα 
iii
), ενώ σύμφωνα με το νέο κανονισμό (ΕΕ) 

2016/1624, τα καθήκοντα του Frontex περιλαμβάνουν: 

 Παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών και διενέργεια ανάλυσης κινδύνου 

σχετικά με όλες τις πτυχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. 

 Διεξαγωγή εκτίμησης τρωτότητας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της 

ικανότητας και την ετοιμότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και 

προκλήσεις στα εξωτερικά τους σύνορα. 

 Παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων μέσω των αξιωματικών 

συνδέσμων του οργανισμού στα κράτη μέλη. 

 Συντονισμός και οργάνωση κοινών επιχειρήσεων και ταχείες επεμβάσεις στα 

σύνορα για την βοήθεια των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα, 

συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης και διάσωσης στη θάλασσα. 

 Στήριξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των 

εργασιών της επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα. 

 Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Συνόρων και ομάδων του Λιμενικού Σώματος , 

συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας ταχείας αντίδρασης για κοινές επιχειρήσεις και 

ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, στο πλαίσιο των ομάδων υποστήριξης της διαχείρισης 

της μετανάστευσης. 

 Δημιουργώντας ένα απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη σε κοινές 

επιχειρήσεις, ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα και στο πλαίσιο των ομάδων υποστήριξης 

για τη διαχείριση της μετανάστευσης, καθώς και σε επιχειρήσεων και παρεμβάσεων 

επιστροφής. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R2007&qid=1474271405714&from=EL
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 Παροχή υποστήριξης σε περιοχές που διαθέτουν hotspot με  λήψη, έλεγχο και  

ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων. Θέσπιση διαδικασίας για την παραπομπή 

και την παροχή απαιτούμενων πληροφοριών για τα άτομα που  επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση για διεθνή προστασία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 

για το Άσυλο (EASO) και των εθνικών αρχών. 

 Υποστήριξη της ανάπτυξης των τεχνικών προδιαγραφών για τον εξοπλισμό , ειδικά 

για τακτικό επίπεδο διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών, καθώς και τεχνικές επιτήρησης 

για την εξασφάλιση της ολοκληρωμένης λειτουργικότητας σε επίπεδο Ένωσης και σε 

εθνικό επίπεδο. 

 Ανάπτυξη εξοπλισμού, συνοριοφυλάκων και το λοιπό προσωπικό από ομάδες ταχείας 

αντίδρασης όταν απαιτούνται έκτακτα μέτρα στα εξωτερικά σύνορα είναι απαραίτητη. 

 Επικουρεί τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της επιστροφής τους , 

συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού και οργάνωσης επιχειρήσεων επαναπατρισμού. 

 Καταπολέμηση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος και της 

τρομοκρατίας στα εξωτερικά σύνορα με την υποστήριξη των κρατών μελών, σε 

συνεργασία με την Europol και την Eurojust. 

 Ρύθμιση ομάδων συμβούλων συνοδών και ειδικά καταρτισμένων οργάνων 

αναγκαστικού επαναπατρισμού.   

 Ρύθμιση και ανάπτυξη ομάδων επέμβασης, κατά τη διάρκεια επεμβάσεων επιστροφή. 

 Την υποστήριξη της κατάρτισης των συνοριοφυλάκων των κρατών μελών , και 

άλλου σχετικού ειδικευμένου προσωπικού και εμπειρογνωμόνων  για την επιστροφή, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης. 

 Συμμετέχοντες στην έρευνα και την καινοτομία στον έλεγχο και την επιτήρηση των 

εξωτερικών συνόρων. 

 Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων πληροφοριών που επιτρέπουν ταχείες και 

αξιόπιστες ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τους αναδυόμενους κινδύνους 

διαχείρισης των συνόρων, την παράνομη μετανάστευση και τον επαναπατρισμό, σε 

συνεργασία με τους φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Επιτροπής, της Ένωσης 

καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης 

 Παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του EUROSUR και την 

ανάπτυξη ενός κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, περιλαμβανομένης της 

λειτουργικότητας των συστημάτων. 

 Στήριξη της ακτοφυλακής των κρατών μελών μέσω της συνεργασίας με την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Ασφάλεια στη Θάλασσα, την παροχή υπηρεσιών, την ενημέρωση, τον εξοπλισμό και την 

κατάρτιση, καθώς και το συντονισμό των ενεργειών πολλαπλών χρήσεων. 

 Βοηθώντας την τεχνική και επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και 

τρίτων χωρών .
94
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3.2.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ (ΕΕΕΕΕ) 

Ο οργανισμός Frontex δεν διαθέτει δικό του εξοπλισμό ή συνοριοφύλακες. Κατά τον 

συντονισμό μιας κοινής επιχείρησης, βασίζεται στις χώρες της ΕΕ για τη διάθεση 

συνοριοφυλάκων, πλεούμενων, αεροσκαφών και άλλων πόρων. Ο οργανισμός καλύπτει το 

κόστος των συνοριοφυλάκων και το κόστος μεταφοράς, καυσίμων και βασικής συντήρησης 

του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της αποστολής. 

 Ο Frontex λειτουργεί ως συντονιστής, σε όλους τους τομείς και τις επιχειρήσεις, στις 

οποίες λαμβάνει μέρος, συγκροτώντας ειδικά δίκτυα μεταξύ των συνοριακών αρχών. Στόχος 

είναι η δημιουργία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συνοριακών αρχών της 

ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν. 

 Ο οργανισμός Frontex, είναι άμεσα συνδεδεμένος με την Συμφωνία 

Σένγκεν(βλ.κεφ7.1). Τα κράτη που εντάσσονται στην Σένγκεν δεσμεύονται να αναπτύξουν 

επαρκές προσωπικό και πόρους για να εξασφαλίσουν ένα «υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο 

ελέγχου" στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι 

οι συνοριοφύλακες είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Στο σημείο αυτό εμπλέκεται ο 

οργανισμός Frontex, ο οποίος  αναλαμβάνει ως κύρια αποστολή του, να αυξήσει και να 

προσθέσει αξία στις δραστηριότητες ελέγχου των συνόρων των κρατών μελών. Έτσι, ο 

οργανισμός δύναται να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ στην αύξηση και την εναρμόνιση των 

προτύπων διαχείρισης των συνόρων, με στόχο την καταπολέμηση του διασυνοριακού 

εγκλήματος και παράλληλα καθιστά τον έλεγχο για την νόμιμη διέλευση κατά μήκος των 

εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ταχύτερο και ευκολότερο. 

 Ο χώρος Σένγκεν επεκτείνεται τώρα κατά μήκος περίπου 44.000 χιλιόμετρα των 

εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων και σχεδόν 9.000 χιλιομέτρων από τα χερσαία 

σύνορα. Σένγκεν περιλαμβάνει 26 χώρες (συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού των μη-μελών 

της ΕΕ, το λεγόμενο συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν), γεγονός που καθιστά ελεύθερη 

εσωτερική κυκλοφορία σχεδόν για μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα καθιστά τους ελέγχους στα εξωτερικά 

σύνορα πολύ πιο σημαντικούς, δεδομένου ότι τα μέλη του Σένγκεν εξαρτώνται από τους 

ελέγχους που γίνονται από τα άλλα μέλη. Επομένως, είναι φανερό ότι η τήρηση της 

ισορροπίας μεταξύ των κρατών της Σένγκεν, είναι μεγίστης αξίας καθώς η σταθερότητα και η 

ομαλή κυκλοφορία ανθρώπων μεταξύ των κρατών στο εσωτερικό της ΕΕ, κρίνεται από μια 

«λεπτή κλωστή». Ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν περιλαμβάνει μια σειρά λεπτομερών 

μέτρων για την αντιστάθμιση της κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα με την 

ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Αναφέρει σαφώς ότι η κύρια 

ευθύνη του ελέγχου των συνόρων φέρουν αυτές τις χώρες Σένγκεν που έχουν εξωτερικά 

σύνορα - συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων και διεθνή 

αεροδρόμια. Μια βασική απαίτηση είναι ότι τα κράτη μέλη που έχουν εξωτερικά σύνορα 

πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κατάλληλοι έλεγχοι και αποτελεσματική επιτήρηση 

πραγματοποιούνται εκεί. Ο τακτικός έλεγχος των συνόρων είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα 

των κρατών μελών, ενώ ο ρόλος του Frontex εστιάζει στον συντονισμό της ανάπτυξης των 

επιπλέον εμπειρογνωμόνων και του τεχνικού εξοπλισμού στις παραμεθόριες περιοχές που 

βρίσκονται υπό πίεση. 
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 Ο οργανισμός Frontex αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της  Ετήσιας 

Έκθεσης Ανάλυσης Κινδύνου που αναλύει το πιθανό μελλοντικό κίνδυνο της παράνομης 

μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων 

της ΕΕ. Κατά τις ετήσιες συνεδριάσεις με τα κράτη μέλη, ο οργανισμός δίνει 

προτεραιότητα στη συνέχεια κοινών επιχειρήσεων βάσει της σημασίας τους και στην 

εξασφάλιση διαθέσιμων πόρων. 

 Ο Frontex στοχεύει στην επίτευξη διαβούλευσης με τα κράτη μέλη για να έχει μια 

ολοκληρωμένη  εκτίμηση του αριθμού των υπαλλήλων με ειδικές γνώσεις και την 

ποσότητα και το είδος του τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται. Επίσης, κατευθύνει όλα 

τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες της Σένγκεν ως προς το προφίλ και τα 

προσόντα των αξιωματικών και την κατάλληλη εκπαίδευση των ανάλογων οργάνων των 

συνόρων, καθώς επίσης ορίζουν και τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται για τη 

λειτουργία ( π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα, περιπολικά αυτοκίνητα, ανιχνευτές). Το κάθε 

κράτος στη συνέχεια μπορεί να αποφασίσει κατά βούληση, σχετικά με το ύψος της 

συνεισφοράς που θα διαθέσουν. 

 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι το έγγραφο το οποίο ορίζει σαφώς το στόχο της κάθε 

κοινής επιχείρησης, όπου πρόκειται να λάβει χώρα και τις ποσότητες και τα είδη του 

τεχνικού εξοπλισμού και των αξιωματικών να λάβουν μέρος. Πολλές λειτουργίες 

απαιτούν συμμετοχή διαμεσολαβητών, οι οποίοι διεξάγουν συνεντεύξεις με τους 

μετανάστες με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με δίκτυα εμπορίας 

ανθρώπων. Επιπλέον, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές και διερμηνείς επιτρέπουν στους 

μετανάστες να εκφραστούν στη δική τους γλώσσα. Το επιχειρησιακό σχέδιο αναφέρει 

επίσης με σαφήνεια τους κανόνες εμπλοκής για τους υπαλλήλους που λαμβάνουν μέρος 

στην επιχείρηση. 

 Το ιδιαίτερο βάρος της εφαρμογής πέφτει στους  συνοριοφύλακες και τον τεχνικό 

εξοπλισμό που έχει αναπτυχθεί στην επιχειρησιακή περιοχή και το κατά πόσο εκτελούν 

σωστά τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο. 

Όλοι οι αξιωματικοί της επιχείρησης που συντονίζεται από τον Frontex δεσμεύονται από 

έναν κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για το σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και το δικαίωμα διεθνούς προστασίας και καθορίζει ένα σύνολο 

συμπεριφορικών προτύπων που όλο το προσωπικό οφείλει να ακολουθεί. 

Τέλος μόλις ολοκληρωθεί, κάθε πράξη αξιολογείται από τον Frontex, τα συμμετέχοντα 

κράτη και τους φορείς που εμπλέκονται έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η επιχειρησιακή 

διαδικασία εκτελείται ορθά και καθ’ όλη της τη διάρκεια. 

 

3.2.5. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ FRONTEX 

Κάθε χρόνο, περίπου 700 εκατομμύρια άτομα διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της 

Ευρώπης. Επομένως, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι ο εντοπισμός τυχόν 

παράνομων δραστηριοτήτων, χωρίς ωστόσο να προκαλούνται καθυστερήσεις για τους άλλους 

ταξιδιώτες. 
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 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν υπάρχουν μόνιμοι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ 

των χωρών Σένγκεν, και γι' αυτό οι έλεγχοι των εξωτερικών συνόρων έχουν ακόμη 

μεγαλύτερη σημασία. Οι χώρες Σένγκεν βασίζονται στην ποιότητα των συνοριακών ελέγχων 

και της επιτήρησης που διενεργούνται από τις άλλες χώρες της ΕΕ. 

 O έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα 

κράτη μέλη της στην Ευρώπη. Ο Frontex έχει καταστεί κομβικό σημείο επαφής, και 

θεσπίζει πρότυπα για όλους τους Ευρωπαίους συνοριοφύλακες. Εξασφαλίζει την άμεση 

ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών (π.χ. για πλαστά έγγραφα, κλεμμένα αυτοκίνητα ή 

σωματέμπορους) μεταξύ όλων των συνοριακών αρχών. 

 Για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος δεν απαιτείται μόνον η 

ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων λύσεων. Για τον σκοπό 

αυτό, ο Frontex σχεδιάζει προγράμματα κατάρτισης των συνοριοφυλάκων σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. Βοηθά τους συνοριοφύλακες στην ΕΕ να συνεργάζονται στενότερα μεταξύ τους, 

ανταλλάσσοντας πληροφορίες και έχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν όχι μόνο 

όσα συμβαίνουν στα σύνορα της χώρας τους αλλά σε όλα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

Επίσης, ενημερώνονται για τις πλέον πρόσφατες μεθόδους και τεχνολογίες που θα 

μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα του έργου τους. Και μπορούν να υπολογίζουν σε 

αμοιβαία στήριξη εάν κάποια σύνορα δέχονται ασυνήθιστες πιέσεις. 

3.3. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

Με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άμστερνταμ, το Μάιο του 1999, τα ζητήματα του 

ασύλου, της διάβασης των συνόρων και της μετανάστευσης μεταφέρθηκαν από τον τρίτο 

στον πρώτο πυλώνα και έγιναν κεντρικής σημασίας πολιτικά θέματα για την ΕΕ. Με αυτόν 

τον τρόπο, επισφραγίστηκε ο κοινοτικός χαρακτήρας αυτών των τομέων της πολιτικής. 

 Ο κοινοτικός χαρακτήρας της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής ασύλου 

σημαίνει ότι οι τομείς αυτοί ρυθμίζονται πλέον από νομική άποψη δεσμευτικά σε επίπεδο ΕΕ, 

στη βάση προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, με τη μεταφορά της θεματικής 

του Σένγκεν στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ΕΕ επήλθε μια μεγάλη αύξηση των 

αρμοδιοτήτων της ΕΕ και συγχρόνως μια απώλεια αρμοδιοτήτων των επιμέρους κρατών 

μελών για συγκεκριμένους τομείς. 

 Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, προβλέπει τη σταδιακή οικοδόμηση ενός χώρου 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαίου και την εναρμόνιση των πολιτικών των κρατών μελών που 

συμμετέχουν, στους τομείς του δικαίου, του ασύλου, της μετανάστευσης και του ελέγχου των 

εξωτερικών συνόρων, εντός χρονικού πλαισίου των 5 ετών μετά τη θέση σε ισχύ της 

Συνθήκης. 

 Επιπλέον, η Συνθήκη προβλέπει να μη θιγούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών ως 

προς τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και της προστασίας της εσωτερικής τους ασφάλειας. 

Επίσης, το Συμβούλιο απέκτησε την εξουσία να λάβει, χωρίς χρονική δέσμευση και άλλα 

μέτρα στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων 

υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και μέτρα στους τομείς της δικαστικής συνεργασίας σε 
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αστικές υποθέσεις, της διοικητικής συνεργασίας και της αστυνομικής και δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.
95

 

 

3.4. ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

3.4.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΠΕΡΕ -1999 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά την ειδική σύνοδο που πραγματοποίησε στο Τάμπερε στις 15 

και 16 Οκτωβρίου 1999, συμφώνησε να εργασθεί για τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού 

συστήματος για το άσυλο, βασιζόμενου στην πλήρη και συνολική εφαρμογή της σύμβασης 

της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου 1951, περί του καθεστώτος των προσφύγων, όπως 

συμπληρώθηκε με το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης, της 31ης Ιανουαρίου 1967, τηρουμένης 

κατ' αυτόν τον τρόπο της αρχής της μη επαναπροώθησης. Στα συμπεράσματα του Τάμπερε 

προβλέπεται ότι το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για το άσυλο θα πρέπει να συμπεριλάβει 

βραχυπρόθεσμα κοινές ελάχιστες απαιτήσεις για τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων 

άσυλο. 

 Με το Πρόγραμμα του Τάμπερε
96

 τέθηκαν οι βάσεις για την υιοθέτηση ελάχιστων 

κοινών προδιαγραφών στις πολιτικές ασύλου και, μέχρι το 2005, εγκρίθηκαν τα τέσσερα 

κύρια νομοθετικά κείμενα («building blocks») που περιελάμβαναν τα εξής βασικά σημεία:  

 µια σαφή και λειτουργική μέθοδο καθορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την 

εξέταση αίτησης ασύλου 

 κοινούς κανόνες για δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου 

 κοινές ελάχιστες συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο 

 προσέγγιση των κανόνων που αφορούν την αναγνώριση και το περιεχόμενο του 

καθεστώτος του πρόσφυγα.  

Για την διευκόλυνση των διαδικασιών για τα κράτη μέλη δημιουργήθηκε το σύστημα  

Eurodac
97
, ένα σύστημα σύγκρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο και 

ορισμένων κατηγοριών παράνομων μεταναστών. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΠΕΡΕ  

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατέληξε στο Τάµπερε της Φινλανδίας το 1999 σε µία σειρά 

συμπερασμάτων στο θέµα της µετανάστευσης, µεταξύ των οποίων ήταν και η ανάγκη µίας 

κοινής προσέγγισης, που θα εξασφαλίζει την κοινωνική ένταξη των µεταναστών που 

διαµένουν νόµιµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Επιπλέον τονίστηκε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει τη δίκαια 

µεταχείριση υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην επικράτεια ενός κράτους 

µέλους. Μια πιο σθεναρή πολιτική ένταξης πρέπει να στοχεύει στην παροχή δικαιωµάτων και 
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υποχρεώσεων αντιστοίχων µε εκείνες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης 

να καταπολεµά τις διακρίσεις στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική ζωή και να 

λαµβάνει µέτρα κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισµού.  

  Στα συµπεράσµατα του Τάµπερε θεµελιώνονται οι προτάσεις που υπέβαλε η 

Επιτροπή για τη θέσπιση κοινού νοµοθετικού πλαισίου σχετικά µε το καθεστώς των υπηκόων 

τρίτων χωρών, όπως επιτάσσει το άρθρο 63 της Συνθήκης του Άµστερνταµ. Σηµαντικό 

σηµείο αναφοράς αποτελεί σ’ αυτό το πλαίσιο και ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι περισσότερες διατάξεις του είναι εφαρµοστέες σε όλα τα 

πρόσωπα ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους. Η διακήρυξη του Χάρτη, το ∆εκέµβριο του 

2000, απετέλεσε έτσι σηµαντικό ορόσηµο στον καθορισµό του νοµικού πλαισίου, ενώ 

αποφασιστική σηµασία όσον αφορά το καθεστώς του Χάρτη στη νέα ευρωπαϊκή Συνθήκη θα 

έχουν τα πορίσµατα της Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης.  

 

3.4.2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΑΚΕΝ -2001 

Στο Λάακεν, το Δεκέμβριο του 2001, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε τους κύριους 

στόχους και τις κατευθυντήριες γραμμές όπως είχαν διατυπωθεί στο Τάμπερε. Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο υιοθέτησε την Έκθεση της Επιτροπής του 2001 για μία «Κοινή Μεταναστευτική 

Πολιτική για την Παράνομη Μετανάστευση», η οποία αποδίδει σημασία στη διαχείριση του 

προβλήματος και από τις ίδιες τις χώρες αποστολής. Επιπλέον, επισημάνθηκε η καθυστέρηση 

μιας κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και η περιορισμένη έκταση της 

συγκριτικά με τους αρχικούς σχεδιασμούς. Άλλωστε, με την προοπτική της Συνέλευσης για 

το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνοιγε μια καινούργια σελίδα της ΕΕ, για να 

διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο δράσης. 

 

3.4.3 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ 2002 

Στη Σεβίλλη, τον Ιούνιο του 2002, η Ισπανική Προεδρία προσπάθησε να 

συγκεκριμενοποιήσει το χρονοδιάγραμμα των κοινών δράσεων. Υπογραμμίστηκε εκ νέου ότι 

έχει αποφασιστική σημασία για τα κράτη μέλη να ελέγχονται τα ρεύματα των μεταναστών, 

τηρώντας το δίκαιο και σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των 

μεταναστών. Αποφασίστηκε ακόμη τα μεταναστευτικά ζητήματα και κυρίως εκείνα που 

αφορούν στην παράνομη μετανάστευση και την εξασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της 

ΕΕ να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα στη συνέχεια. Έτσι τα βραχυπρόθεσμα και 

μεσοπρόθεσμα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει να επιδιώκουν την ορθή ισορροπία μεταξύ, 

αφενός, μια πολιτικής για την ένταξη των νομίμως εγκαταστημένων μεταναστών και μια 

πολιτικής στον τομέα του ασύλου, η οποία θα τηρεί τις διεθνείς συμβάσεις, και αφετέρου, 

μιας αποφασιστικής καταπολέμησης της λαθραίας μετανάστευσης και της εμπορίας 

ανθρώπων
98
. Είναι πάντως γεγονός ότι τα τρομοκρατικά χτυπήματα είχαν ήδη επηρεάσει την 

κατεύθυνση των μέτρων πολιτικής. 
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3.4.4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -2003 

Τη σημασία του μεταναστευτικού φαινομένου και την αναγκαιότητα για χάραξη μιας κοινής 

ευρωπαϊκής πολιτικής αναγνώρισε και η Ελληνική Προεδρία, η οποία συμπεριέλαβε τη 

μετανάστευση ως μία κύρια προτεραιότητα της. Στη διάσκεψη κορυφής στη Θεσσαλονίκη το 

2003, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάσσει ετήσια 

έκθεση για την μετανάστευση στην Ευρώπη. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία 

και πληροφορίες και να συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή πολιτικών πρωτοβουλιών για 

μια αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη. 

Προτάθηκε ακόμη η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας προστασίας των συνόρων για 

τον συνολικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, η οποία τέθηκε σε λειτουργία από το Μάιο 

του 2005. 

Τέλος, υπογραμμίστηκε η ανάγκη μιας σφαιρικής πολιτικής για την μετανάστευση, η οποία 

θα περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας, την πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και τη σύνδεση των μεταναστών με τον 

κοινωνικό και πολιτιστικό περίγυρο. 

3.4.5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (2003-2005-2007-2008-2009) 

Επί Ιταλικής προεδρίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2003, 

χαιρετίζει την απόφαση για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της 

επιχειρησιακής συνεργασίας στα κοινά σύνορα, θεωρεί δε ότι ο Οργανισμός πρέπει να είναι 

σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από τον Ιανουάριο 2005.
99

 

 Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα μέτρων για την 

αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης στα θαλάσσια σύνορα και κάλεσε την Επιτροπή να 

υποβάλει πρόταση για την εισαγωγή βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στα διαβατήρια, 

επικροτώντας έτσι τις θέσεις της σχετικά με τα βιομετρικά στοιχεία σε θεωρήσεις και άδειες 

διαμονής. Τέλος , κάλεσε το Συμβούλιο να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις για ανάπτυξη του 

Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις.
100
Πιο αναλυτικά, για να επιτευχθεί ο «έλεγχος 

των μεταναστευτικών ρευµάτων», το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατέληξε σε δύο προτάσεις που 

σχετίζονται µε τα βιοµετρικά αναγνωριστικά στοιχεία σε θεωρήσεις και άδειες διαµονής και 

κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει, πρόταση για την εισαγωγή βιοµετρικών αναγνωριστικών 

στοιχείων στα διαβατήρια. Επίσης, καθόρισε τη Δικαστική και αστυνοµική συνεργασία, για 

την καταπολέµηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, μέσω της δράσης 

της Ευρωπόλ
101

. 

 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε την έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) της 20ής 

Μαρτίου 2005 µε τίτλο «βελτίωση της εφαρµογής του Συµφώνου Σταθερότητας και 
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Ανάπτυξης (ΣΣΑ)» και ενέκρινε τα πορίσµατα και τις προτάσεις αυτής.
102

 Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο σημείωσε την σημασία που παρουσιάζουν τα θέματα μετανάστευσης για την ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της, επίσης τόνισε ότι απαιτείται ισόρροπη, παγκόσμια και συνεκτική 

προσέγγιση του θέματος η οποία να καλύπτει πολιτικές που να καταπολεμούν τη 

λαθρομετανάστευση και σε συνεργασία με τρίτες χώρες, να αξιοποιούν τα οφέλη της νόμιμης 

μετανάστευσης.  Ανάμεσα στα συμπεράσματα που αφορούν τη μετανάστευση είναι η 

ενίσχυση της συνεργασίας και των δράσεων μεταξύ κρατών μελών, η εντατικοποίηση του 

διαλόγου και της συνεργασίας με κράτη της Αφρικής, η εντατικοποίηση του διαλόγου και της 

συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες ολόκληρης της περιοχής της Μεσογείου, καθώς και τα 

θέματα χρηματοδότησης και εφαρμογής.
103

 

Σύμφωνα με τα Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών 

στις 21 και 22 Ιουνίου 2007. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την πρόοδο που έχει ήδη 

επιτευχθεί όσον αφορά την υλοποίηση των δράσεων προτεραιότητας µε επίκεντρο την 

Αφρική και τη Μεσόγειο, ως µέρος της παγκόσµιας προσέγγισης της µετανάστευσης και 

κάλεσε να συνεχισθούν και επιταθούν οι εργασίες σχετικά µε αυτές τις δράσεις 

προτεραιότητας
104
. Τονίσθηκε όπως και στα προηγούμενα Συμβούλια η ανάγκη για επαρκείς 

ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους, εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού 

πλαισίου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη υλοποίηση της συνολικής προσέγγισης 

της µετανάστευσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όντας πεπεισμένο ότι η παράνοµη 

απασχόληση αποτελεί τον βασικό παράγοντα έλξης για τους παράνοµους µετανάστες 

υπογράμμισε τη σηµασία της υποβολής πρότασης οδηγίας θέσπισης κανόνων για την 

αποφυγή της παράνοµης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών.
105

 Επαναλήφθηκε η ανάγκη 

ενίσχυσης της ικανότητας συμβολής της Ένωσης στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 

των κρατών µελών και υπογραμμίσθηκε η σκοπιμότητα ενίσχυσης της ικανότητας του 

FRONTEX. Επιτεύχθηκε η συµφωνία για τη σύσταση Οµάδων Ταχείας Συνοριακής 

Επέµβασης, την έναρξη λειτουργίας του ∆ικτύου Περιπολίας Ακτών, και τη δηµιουργία 

κεντρικού µητρώου τεχνικού εξοπλισµού που θα προσφέρεται ώστε να τεθεί στη διάθεση των 

κρατών µελών.
106

 Τέλος το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την συµφωνία σχετικά µε το 

Σύστηµα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ 

κρατών µελών για θεωρήσεις βραχείας διάρκειας, καθώς και την απόφαση του Συµβουλίου 

σχετικά µε την πρόσβαση σε αναζήτηση δεδοµένων του VIS από αρµόδιες αρχές των κρατών 

µελών και από την Ευρωπόλ για λόγους πρόληψης, εντοπισµού και έρευνας τροµοκρατικών 

πράξεων.
107
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνεδρίασε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2008, όπου ενέκρινε το 

Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη µετανάστευση και το άσυλο
108
, το οποίο χαρακτηρίζεται από 

πνεύµα αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών και συνεργασίας µε τις τρίτες χώρες, ενώ 

ταυτοχρόνως βασίζεται στην καλή διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, προς το συµφέρον 

όχι µόνο των χωρών υποδοχής αλλά και των χωρών καταγωγής και των ίδιων των 

µεταναστών. 

Μέσα από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 10/11 ∆εκεµβρίου 2009 

επιβεβαιώνεται η βούλησή για ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 

για την εξυπηρέτηση και προστασία των πολιτών της ΕΕ και όσων ζουν στο χώρο αυτόν. 

Έτσι, πέντε χρόνια µετά το Πρόγραµµα της Χάγης, αναδείχθηκε η ανάγκη αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων της Συνθήκης της Λισσαβόνας και  εγκρίθηκε το πολυετές(2010-2014) 

πρόγραμμα της Στοκχόλμης
109

 το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) για τον χώρο δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Διασφαλίζονται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ενώ παράλληλα 

αναδεικνύεται η ανάγκη ανάπτυξης μιας στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ, με 

στόχο τη βελτίωση της προστασίας των πολιτών και την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος και της τρομοκρατίας .
110

 

3.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

Μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΕ αφοσιώθηκε στη θέσπιση νομοθεσίας 

για τη δημιουργία ισχυρού νομικού πλαισίου όσον αφορά τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές 

υποθέσεις. Τον Ιούνιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε τις στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραμμές στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για τα επόμενα 

έτη. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι σύμφωνες με τις προτεραιότητες της στρατηγικής 

ατζέντας για την ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε επίσης τον Ιούνιο. Βασίζονται στην πρόοδο του 

προγράμματος της Στοκχόλμης, ήτοι το πολυετές πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη και τις 

εσωτερικές υποθέσεις για την περίοδο 2010-2014.  

 Ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες είναι η προστασία και προαγωγή των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, η μετανάστευση, το άσυλο και τα σύνορα, η ασφάλεια και η 

καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η δικαστική συνεργασία και η 

ελεύθερη κυκλοφορία. Σε ότι αφορά τη μετανάστευση, οι κύριοι στόχοι ήταν η αξιοποίηση 

των οφελών που μπορεί να αποκομίσει η ΕΕ από τη νόμιμη μετανάστευση, η προσφορά 

προστασίας σε όσους τη χρειάζονται, η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, με 

στόχο τη αποτροπή απώλειας ζωών μεταναστών που προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη. 

                                                 

108
 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Βρυξέλλες, 15 και 16 Οκτωβρίου 2008, 14368/08, παρ. 19 σελ. 8 

109
 Συµπεράσµατα - 10/11 ∆εκεµβρίου 2009, ΙΙΙ. Πρόγραµµα της Στοκχόλµης - Μια ανοικτή και ασφαλής 

Ευρώπη για την εξυπηρέτηση και προστασία των πολιτών, παρ. 25 σελ. 9 
110

 Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους 
πολίτες [Επίσημη Εφημερίδα C 115 της 4.5.2010]., https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0034 



[79] 

 

Μια από τις κύριες προτεραιότητες των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών είναι η 

μεταφορά και εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Κατ' αυτόν τον 

τρόπο, οι αιτούντες άσυλο θα έχουν τις ίδιες διαδικαστικές εγγυήσεις και την ίδια προστασία 

σε κάθε χώρα της ΕΕ. 

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε επίσης να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ), του οργανισμού της ΕΕ που είναι αρμόδιος 

για την ενίσχυση της συνεργασίας και τη στήριξη των κρατών μελών σε θέματα ασύλου. 

3.6 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τις 4 και 5 Νοεμβρίου 2004, ενέκρινε το πολυετές 

πρόγραμμα της Χάγης για την ενίσχυση της ΕΕ ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, το οποίο διαδέχθηκε το πρόγραμμα του Τάμπερε. Το πρόγραμμα αυτό καθορίζει 

τους βασικούς στόχους της Ένωσης για την περίοδο 2005-2010 στον τομέα της δικαιοσύνης 

και των εσωτερικών υποθέσεων. Οι προτεραιότητες που αφορούν ειδικά θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής είναι: 

 Η προώθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες και 

η αναβάθμιση της ιθαγένειας της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό ήδη πραγματοποιήθηκε η 

μετατροπή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και 

ξενοφοβίας στον αυτοτελή Οργανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων.
111

 

 Η δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. 

 Η συντονισμένη διαχείριση της νόμιμης και της παράνομης μετανάστευσης. 

 Η αξιοποίηση των θετικών επιπτώσεων της μετανάστευσης και η ενσωμάτωση των 

μεταναστών 

 Η ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων για μια ασφαλέστερη Ευρώπη. 

Για την καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων δημιουργήθηκε με τον 

Κανονισμό 2007/2004 του Συμβουλίου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον 

συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα. 

 Η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας στρατηγικής αντίληψης για την αντιμετώπιση του 

οργανωμένου εγκλήματος.
112 

Το Πρόγραμμα της Χάγης εντάσσει τη διαχείριση της μετανάστευσης στα ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής. Παρά το γεγονός ότι αναφέρεται σε πολιτικές για τη νόμιμη 

μετανάστευση, εντούτοις δεν προσδιορίζει τη μορφή και το μέγεθος αυτής της 

μετανάστευσης. Αν και ο βασικός στόχος φαίνεται να είναι η δημιουργία πλαισίου που θα 

εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις μιας ¨επιλεκτικής¨ νόμιμης εισόδου μεταναστών στην ΕΕ, αυτό 
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δεν φαίνεται να οδήγησε σε ένα ευρωπαϊκό μεταναστευτικό σύστημα ή σε μια αύξηση των 

ευκαιριών νόμιμης μετανάστευσης στα κράτη μέλη.
113

 

 

3.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

Η μη επαρκής διαχείριση των προβλημάτων σε σχέση με τους μετανάστες που βρίσκονταν 

στις χώρες της ΕΕ, η τρομοκρατία και ο πόλεμος στο Ιράκ, συγκρότησαν ένα δυσμενές 

περιβάλλον για να προχωρήσουν τα θέματα που αφορούσαν κυρίως τις πολιτικές ένταξης των 

μεταναστών. Έτσι, οι πενταετείς στόχοι που είχαν τεθεί στο Άμστερνταμ και στο Τάμπερε 

δεν επιτεύχθηκαν. Η πρόοδος υπήρξε περιορισμένη και αφορούσε κυρίως την απόφαση για 

την οικογενειακή συνένωση και την ελεύθερη μετακίνηση εντός της ΕΕ για τους επί μακρόν 

διαμένοντες.
114

 

 Θα πρέπει ακόμη να προστεθούν οι επιφυλάξεις της ΕΕ που εμφανίζονται στη 

συμφωνία ένταξης των νέων κρατών κατά την τελευταία διεύρυνση με τα κράτη κυρίως της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε επταετής μεταβατική 

περίοδος που απαγορεύει την εγκατάσταση για απασχόληση των υπηκόων των περισσότερων 

νέων μελών ( με εξαίρεση Κύπρο και Μάλτα). Η Σουηδία αρχικά και έπειτα από ένα έτος η 

Μ. Βρετανία και η Ιρλανδία δέχθηκαν για εργασία μετανάστες. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει 

ότι τα κράτη μέλη εμμένουν να διατηρήσουν τις εθνικές τους πολιτικές για τη μετανάστευση 

και αυτό παρεμποδίζει τη χάραξη Κοινής Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

 

3.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά, θα γίνει η παρουσίαση μιας συνοπτικής ταξινόμησης των 

θεμάτων που απασχολούν τις διαστάσεις της μετανάστευσης στον οικονομικό τομέα, 

σύμφωνα με την οικονομική βιβλιογραφία . Τα θέματα αυτά αφορούν κυρίως: 

 Τις συνέπειες της μετανάστευσης στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών προέλευσης. 

 Τις συνέπειες της μετανάστευσης στην αγορά εργασίας. 

 Τις συνέπειες στο δημοσιονομικό τομέα  

 Το ρόλο της μετανάστευσης στην κάλυψη συγκεκριμένων ελλείψεων στην αγορά εργασίας 

σε συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς. 

 Το γεγονός ότι η μετανάστευση ίσως μακροπρόθεσμα μπορεί να αποτελέσει ένα είδος 

λύσης για την ανανέωση του πληθυσμού που εμφανίζει μείωση και γήρανση στις 

αναπτυγμένες χώρες. 
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3.8.1 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Αρχικά, καλό θα ήταν να αναφερθεί το γεγονός ότι τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και 

στα περισσότερα από τα ανεπτυγμένα οικονομικά κράτη ανά τον κόσμο, επικρατεί το 

οικονομικό σύστημα του «καπιταλισμού». Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούν το καπιταλιστικό σύστημα από τα προηγούμενα οργανωμένα οικονομικά 

συστήματα, είναι η ελεύθερη μετακίνηση των ατόμων. Ας μην ξεχνάμε ότι μία από τις αιτίες 

παροχής κοινωνικών αγαθών, όπως η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, από το κράτος 

στις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης ήταν η ανάγκη για μεγαλύτερη δυνατότητα 

μετακίνησης του εργατικού δυναμικού. 

 Η μετακίνηση του πληθυσμού, λοιπόν, υπήρξε μία από τις προϋποθέσεις για την 

καπιταλιστική ανάπτυξη. Η μορφή της πολλαπλή: από τις αγροτικές περιοχές στις αστικές 

περιοχές, από τον ένα οικονομικό κλάδο στον άλλο, από τις φτωχές χώρες στις πλούσιες. 

Σήμερα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, η μετακίνηση πληθυσμών είναι 

εντονότερη από ότι στο παρελθόν. 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία, επικρατούν πολλές οικονομικές θεωρίες, οι οποίες είναι 

πολύ συχνά διαφορετικές μεταξύ τους έως και αντικρουόμενες, αλλά συγκλίνουν στην άποψη 

ότι η μετανάστευση αρκετά συχνά προκαλείται από τις διάφορες ευκαιρίες και η στόχευση 

του επιθυμητού επιπέδου ανάπτυξης και διαβίωσης. 

 Πολύ γνωστή είναι η θεωρία της προσφοράς και της ζήτησης εργατικής δύναμης, η 

οποία αποτελεί τη βάση της νεοκλασικής οικονομικής προσέγγισης, που υποστηρίζει ότι η 

έλλειψη εργατικού δυναμικού σε μία περιοχή μπορεί να καλυφθεί από εργατικό δυναμικό που 

προέρχεται από μία άλλη περιοχή όπου ο πληθυσμός είναι άφθονος. Οι «νεοκλασικοί» 

οικονομολόγοι συνδυάζουν τη μακροοικονομική θεώρηση των αιτιών της μετανάστευσης με 

τη μικροοικονομική προσέγγιση της συμπεριφοράς των ατόμων.
115

 Στο ίδιο θεωρητικό 

πλαίσιο, ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής και οικονομετρικής βιβλιογραφίας έχει σκοπό να 

ελέγξει τη σημασία των παραγόντων προσέλκυσης και απώθησης προσπαθώντας να 

προσδιορίσουν τις επεξηγηματικές μεταβλητές των μετακινήσεων.
116

 

 Ως προς την εκτίμηση των επιπτώσεων της μετανάστευσης, συχνότερα 

χρησιμοποιείται η μέθοδος ανάλυσης κόστους και οφέλους, για το κράτος υποδοχής, για το 

κράτος προέλευσης και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις που απασχολούν τους μετανάστες .  Οι 

περισσότερες από αυτές τις επιστημονικές μελέτες, παρά τις δυσχέρειες που συναντούνται 

κατά τη διεξαγωγή τους, δείχνουν ότι η εισροή μεταναστών προκαλεί κέρδος στην κατά 

κεφαλή παραγωγή του κράτους υποδοχής, αλλά η  κατανομή του οφέλους είναι άνιση και 

εξαρτάται από τη διάρθρωση των ειδικοτήτων του εργατικού δυναμικού των μεταναστών και 

των γηγενών.  

 Βεβαίως, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ωφελούνται και τα δύο κράτη αν οι 

μετανάστες βοηθούν στη σύνδεση επιχειρήσεων της χώρας προέλευσης τους με ανάλογες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες του κράτους εγκατάστασης. Εξ άλλου αν το κράτος υποδοχής δεν 
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χρησιμοποιεί την ειδίκευση των μεταναστών, τότε η μετανάστευση μπορεί να δημιουργήσει 

αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο κοινωνίες. 

 Η θεωρία του κόστους οφέλους χρησιμοποιήθηκε από τον Ξ. Ζολώτα, ο οποίος 

εξέτασε τις άμεσες και τις ενδεχόμενες ωφέλειες της εθνικής οικονομίας: εισροή 

μεταναστευτικών εμβασμάτων, μείωση της πληθυσμιακής πίεσης στους πόρους μιας 

αναπτυσσόμενης οικονομίας, ειδίκευση των μεταναστών. Αναλύει επίσης τα μειονεκτήματα 

που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα της ανάπτυξης: τις δυσμενείς συνέπειες στη 

διάρθρωση της πυραμίδας των ηλικιών του πληθυσμού, τη μετανάστευση εργατικού 

δυναμικού που απασχολείται στη μεταποίηση, την αποδημία επιστημόνων, τα αντικίνητρα 

για την εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων στο κράτος υποδοχής (π.χ. στην Ελλάδα) και τις 

στενότητες εργασίας στην εκάστοτε οικονομία. Έτσι πρότεινε τη γνωστή στην παγκόσμια 

βιβλιογραφία «ισσόροπη θεωρία της μετανάστευσης» με την οποία απέδειξε ότι οι χώρες 

χαμηλού εισοδήματος προσέφεραν σημαντική οικονομική βοήθεια στις βιομηχανικές χώρες 

της Δυτικής Ευρώπης. Επομένως, συμπεραίνεται ότι αν η ροή μεταναστών δεν υπερβαίνει τα 

όρια που τίθενται  από τις κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες του κράτους εξαγωγής, είναι 

δυνατόν να ωφεληθούν και το κράτος εξαγωγής και το κράτος εισαγωγής. Σε διαφορετική 

περίπτωση η μετανάστευση θα έχει ως αποτέλεσμα την προώθηση της οικονομικής 

ανάπτυξης και της διατήρησης της νομισματικής ισορροπίας στις χώρες υψηλού εισοδήματος 

εις βάρος των αναπτυσσόμενων κρατών τα οποία θα υφίστανται τα αντίθετα 

αποτελέσματα.
117

 

 Εκτός από τη θεωρητική προσέγγιση, πολύ συχνά τα αίτια της μετανάστευσης δεν 

είναι πάντα μόνο οικονομικά. Σε αρκετές περιπτώσεις πολιτικοί παράγοντες υπαγόρευαν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού. Η επικράτηση δικτατορικών καθεστώτων σε αρκετές χώρες ή η 

ύπαρξη πολεμικών συγκρούσεων σε κάποια περιοχή επηρέαζαν σημαντικά τις αποφάσεις των 

ατόμων για τη μετακίνηση τους. Όπως είναι φυσικό, η μετακίνηση του πληθυσμού επηρεάζει 

σημαντικά τόσο την οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την οποία οι μετανάστες 

μετακινούνται όσο και εκείνης προς την οποία κατευθύνονται. 

 Ο βαθμός μετακίνησης του πληθυσμού εξαρτάται από οικονομικούς, πολιτικούς, 

κοινωνικούς και  πολιτιστικούς παράγοντες. Κάθε μεταναστευτική ροή επηρεάζει σημαντικά 

τόσο την περιοχή από την οποία φεύγει ο μεταναστευτικός πληθυσμός, όσο και την περιοχή 

προς την οποία μετακινείται.  Προφανώς, είναι πολύ δύσκολο να μετρήσει κανείς τις 

συνέπειες της μετανάστευσης τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα υποδοχής. 

 Στην διεθνή βιβλιογραφία, όταν γίνεται αναφορά στις οικονομικές επιπτώσεις της 

μετανάστευσης, εννοούνται κυρίως οι επιδράσεις που προκαλούνται στην αγορά εργασίας. 

Πιστεύεται ότι η χρησιμοποίηση μεταναστών αυξάνει την ανεργία των ανειδίκευτων εργατών 

από τη στιγμή που θεωρείται ότι υπάρχει πλήρης υποκατάσταση των γηγενών ανειδίκευτων 

εργατών από τους μετανάστες. Πιστεύεται ότι στην Ευρώπη οι μετανάστες χρησιμοποιούνται 
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ως ευέλικτη εφεδρεία σε περιπτώσεις που η κινητικότητα του γηγενή εργατικού δυναμικού 

είναι μικρή.
118

 

 Τόσο η διεθνής όσο και η Ελληνική εμπειρία δείχνουν ότι οι μετανάστες 

χρησιμοποιούνται συνήθως σε εργασίες που οι εγχώριοι εργαζόμενοι δεν τις δέχονται. Αν δε 

χρησιμοποιούνταν οι μετανάστες, τότε πιθανόν το παραγόμενο προϊόν σε αυτούς τους τομείς 

να ήταν ποσοτικά λιγότερο. Επίσης, αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν τους 

μετανάστες ως φτηνή εργατική δύναμη, πιθανόν, να μην μπορούσαν να αντέξουν υψηλότερο 

εργατικό κόστος και να έκλειναν, με αποτέλεσμα να έμεναν άνεργοι και οι γηγενείς 

εργαζόμενοι της εκάστοτε επιχείρησης, αλλά και να μειώνονταν η παραγωγή. 

 Στην ¨αντίπερα όχθη¨, υπάρχει και η λογική ότι οι μετανάστες χρησιμοποιούνται 

κυρίως στην παραοικονομία, με αποτέλεσμα να διογκώνεται το μέρος εκείνο του ΑΕΠ, που 

δεν καταγράφεται και να χάνει η κυβέρνηση φορολογικά έσοδα. 

 Όσων αφορά, τους νόμιμους μετανάστες ή πρόσφυγες, κατά τη δεκαετία του 90’, 

προσέφεραν κυρίως στον τομέα των λεγόμενων οικιακών υπηρεσιών, γεγονός που συνέφερε 

οικονομικά τα ελληνικά νοικοκυριά , καθώς τα χρήματα τα οποία κατέβαλαν για αυτές τις 

υπηρεσίες ήταν ελάχιστα. Επομένως, η "χρησιμοποίηση" μεταναστών στον τομέα της 

παροχής οικιακών υπηρεσιών, αποτέλεσε «λύση», στο πρόβλημα της παροχής των εν λόγω 

υπηρεσιών, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Παράλληλα, οι μετανάστες εκτός από εργατικό 

δυναμικό, αποτελούν και καταναλωτικό κοινό. Έστω και αν δαπανούν ένα μικρό μέρος του 

εισοδήματος τους για κατανάλωση στη χώρα που εργάζονται, αποτελούν μέρος της ενεργού 

ζήτησης. 
119

 

 Στον αντίποδα όλων των προαναφερθέντων, υποστηρίζεται ότι οι μετανάστες 

χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τις δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία) 

χωρίς να έχουν καταβάλει το ποσό των χρημάτων που απαιτείται με τη μορφή φόρων και 

ασφαλιστικών κριτηρίων. Εξαιτίας όλων αυτών, τον τελευταίο καιρό αναπτύσσεται όλο και 

πιο συχνά ένα είδος «ιδιότυπου ρατσισμού», που έχει σχέση με το γεγονός ότι οι μετανάστες 

αρχίζουν να χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες, εις βάρος των οικονομικών 

ασφαλιστικών κρατήσεων που υφίστανται οι γηγενείς. 

 Οι επιστημονικές αναλύσεις των αιτιών και των επιπτώσεων του φαινομένου της 

μετανάστευσης έχουν προκαλέσει ιδεολογικές και επιστημονικές αντιπαραθέσεις. Όπως 

φαίνεται τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία, είναι δύσκολο 

να εκτιμήσει κανείς το μέγεθος και τη φύση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων της 

εισροής μεταναστών με την οικονομία, αφού μπορεί να εξαρτώνται από τα διάφορα 

μεταναστευτικά κύματα, τον τόπο εγκατάστασης, τον όγκο του πληθυσμού, καθώς και από τα 

χαρακτηριστικά των μεταναστών όπως το φύλο, η ηλικία, η χώρα προέλευσης, η 

οικογενειακή κατάσταση, η εκπαίδευση και η εξειδίκευση αλλά και το καθεστώς νομιμότητας 

τους. Συχνά, ορισμένα από τα χαρακτηριστικά μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, 
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καθώς οι μετανάστες αποκτούν νέες ειδικότητες και εμπειρία στην τοπική αγορά εργασίας.

 Σε γενικές γραμμές τόσο η οικονομική όσο και η πολιτική επιστήμη, στα ανεπτυγμένα 

κράτη, αντικρούει τον μονοσήμαντο καταγγελτικό λόγο εναντίον των μεταναστών. Οι 

περισσότεροι επιστήμονες κατά τα τέλη του 20
ου

 αιώνα υποστήριζαν ότι η εισροή 

μεταναστών είχε περισσότερες ευεργετικές επιπτώσεις στην οικονομία από ότι αρνητικές, 

καθότι συνέβαλε στην τόνωση της ανάπτυξης, χωρίς πληθωριστικές πιέσεις και σημαντικές 

θυσίες για τις περισσότερες ομάδες πληθυσμού του κράτους υποδοχής. Ένα παράδειγμα είναι 

ότι το 2013 στην Ελλάδα, οι μετανάστες αποτελώντας σημαντικό τμήμα του κοινωνικού 

ιστού, κατείχαν σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία. Τα διαθέσιμα στοιχεία, ειδικά 

εκείνα που προέρχονται από μεγάλες τράπεζες, πιστοποιούν ότι οι μετανάστες συνιστούν μια 

από τις κινητήριες δυνάμεις της. Αποτελούν το 13% του εργατικού δυναμικού, αντιστοιχούν 

στο 6% του διαθέσιμου εισοδήματος και εκτιμάται ότι η συνολική συνεισφορά τους στον 

ρυθμό ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης ανέρχεται στο 0,3% ετησίως την 

τελευταία δεκαετία. Επίσης, οι περίπου 300.000 τραπεζικοί λογαριασμοί μεταναστών στις 

ελληνικές τράπεζες (οι περισσότεροι ανήκουν σε Αλβανούς) διαθέτουν συνολικά περί τα 4 

δισεκατομμύρια ευρώ σε καταθέσεις.
120

 

 Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία και κυρίως λόγω των πολιτικοοικονομικών 

μεταβολών ανά την υφήλιο, όλο και περισσότεροι επιστήμονες, υποστηρίζουν ότι ο 

χαρακτήρας των μεταναστευτικών ρευμάτων έχει αλλάξει ριζικά και είναι δύσκολο στις  

μέρες μας, εν’ αντιθέσει με το παρελθόν, να υπάρχουν οικονομικά οφέλη, καθώς τα νέα 

κύματα μεταναστών, επιδεικνύουν μικρότερη κοινωνική κινητικότητα και λιγότερη 

ικανότητα αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.
121

  

3.8.2 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΡΟΩΝ» 

Σε ένα χώρο ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης που βάλλεται από τις συνεχώς 

αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές προς τα κράτη – μέλη ξεκινώντας από τη δεκαετία του 

’90 ως αποτέλεσμα των πολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και των 

πολεμικών συρράξεων σε Αφρική και Ασία, αποτελεί επιτακτική ανάγκη και πρόκληση για 

την Ε.Ε. η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων 

τρίτων χωρών. 

  Η Ένωση αποδέχεται τον διακριτό ρόλο των υπηκόων τρίτων χωρών ως τμήμα των 

μεταναστευτικών ροών, ο πληθυσμός τον οποίων για το έτος 2010 αποτελούσε περίπου το 

4% του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε. Η επιτροπή επιβεβαίωσε την ανάγκη για μια ισχυρή 

ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο έχοντας υπόψη και τις εξελίξεις στη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τις μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών από τη Λιβύη και την 

Τυνησία προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Η ουσιαστική πρόοδος σε πολιτικές παρεμβάσεις και 
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νομοθετικές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία και τις σχέσεις της 

Ένωσης με τις τρίτες χώρες θεωρείται περισσότερο απαραίτητη από ποτέ.
122

 

 Η μετανάστευση είναι στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων στην Ευρώπη και 

αποτελεί μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης. Η 

προσεκτική διαχείριση, μπορεί να αποτελέσει θετικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την 

επιτυχία τόσο της Ένωσης όσο και των ενδιαφερομένων χωρών. Η ΕΕ θέτει τη μετανάστευση 

συστηματικά στην ημερήσια διάταξη των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών διαλόγων 

της με τρίτες χώρες. Αυτός ο διάλογος συμβάλει στην αντιμετώπιση των διαφόρων 

διαστάσεων του φαινομένου της μετανάστευσης, όπως στον περιορισμό της παράνομης 

μετανάστευσης, τις συμφωνίας επανεισδοχής, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 

την ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής, την ενσωμάτωση των νόμιμων 

μεταναστών που μπορούν να συνεισφέρουν ως εργατικό δυναμικό αλλά και να συμβάλλουν 

θετικά στο δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης . 

 Το πρόγραμμα-πλαίσιο δημιουργεί μηχανισμούς οικονομικής αλληλεγγύης 

καλύπτοντας τέσσερις τομείς: τους ελέγχους και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, 

την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ, την ένταξη 

των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και το άσυλο. Έχει σχεδιαστεί για να 

βελτιώσει τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να 

ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. 

 Περιλαμβάνει τέσσερις διαστάσεις. Η πρώτη αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση 

των εξωτερικών συνόρων με τη σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων
123
, η δεύτερη 

αφορά την πολιτική για το άσυλο με την σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων
124

, 

το τρίτο αφορά την κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, 

με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
125

 και η τέταρτη αφορά την 

καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την επιστροφή των υπηκόων τρίτων 

χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Επιστροφής.
126
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    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

«ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

Συχνά, επισημαίνεται ότι το ελληνικό κράτος υπήρξε απροετοίμαστο να διαχειριστεί ένα 

τόσο μεγάλο κύμα μεταναστών. Όλοι οι πρόσφατοι νόμοι για την μετανάστευση, εκτός του 

γεγονότος ότι ήρθαν εκ των υστέρων να επιλύσουν ορισμένα ζητήματα των μεταναστών, 

στερούνται ουσιαστικών πολιτικών ένταξης των τελευταίων στην ελληνική κοινωνία. Παρά 

τις συνεχόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες δεν επιλύθηκαν τα προβλήματα νομιμοποίησης.  

  Όπως παρατηρήθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η διαχείριση ενός τόσο 

σημαντικού ζητήματος, όπως αυτό της μετανάστευσης, απαιτεί πολύ σταθερό και ορθολογικά 

σχεδιασμένο πολιτικό σχέδιο και πρόγραμμα. Με τις ιστορικές ανακατατάξεις του πρώτου 

μισού του 20ου αιώνα, (Ανταλλαγή πληθυσμών, γερμανικό κατοχή, εμφύλιος) η Ελλάδα 

κατέληξε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο να είναι μια χώρα με υψηλότατο βαθμό εθνικής, 

θρησκευτικής και πολιτιστικής ομογένειας (περί το 95%). Τέτοιου είδους ομοιογένεια 

αυτοπροσδιορισμού δεν υπήρχε στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης. 

4.1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

4.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κατά τον LE Grand (2007), ο σχεδιασμός της δημόσιας πολιτικής είναι άρρηκτα 

συνυφασμένος με την αντίληψη ότι οι σχεδιαστές της πολιτικής και εκείνοι που  

απολαμβάνουν τις παροχές καθοδηγούνται από συγκεκριμένα κίνητρα (εσωτερικές επιθυμίες 

που υποκινούν ενέργειες), διαθέτουν συγκεκριμένες δυνατότητες (δράσεις που υποστηρίζουν 

αυτές τις ενέργειες) και συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους
127

. Έτσι, εάν οι 

σχεδιαστές ενός συστήματος μεταναστευτικής πολιτικής θεωρήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι 

υποκινούνται από τα προσωπικά τους συμφέροντα, είναι δηλαδή «κατεργάρηδες» κατά τον 

Le Grand, θα οδηγηθούν σε ένα διαφορετικό σύστημα από εκείνο που θα οδηγηθούν οι 

σχεδιαστές της μεταναστευτικής πολιτικής, οι οποίοι θεωρούν ότι οι άνθρωποι διακατέχονται 

από αλτρουιστικά κίνητρα («ιππότες» κατά τον Le Grand). Οι χαρακτηρισμοί 

«κατεργάρηδες» και «βασίλισσες» αποτελούν στοιχεία ενός ακραίου φιλελεύθερου 

συστήματος, ενώ οι χαρακτηρισμοί «ιππότες» και «πιόνια» αποτελούν στοιχεία ενός ακραίου 

σοσιαλδημοκρατικού συστήματος
128

. 

 Ως προς τα ενδότερα, γενικό στοιχείο του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού, που 

χαρακτηρίζει και την οικοδόµηση της µετανάστευσης, αποτελεί η συνύπαρξη ‘παραδοσιακών 
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και σύγχρονων’ στοιχείων, τα οποία εκφράζονται στον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας και 

διαμόρφωσης των αξιών και νοοτροπιών ατοµικού και συλλογικού επιπέδου.  

 Ειδικότερα, από την πλευρά του πολιτικού πλαισίου, ενώ τυπικά υπάρχει ένα 

δηµοκρατικό πλαίσιο και είναι κατοχυρωµένες συνταγµατικά τόσο ο χωρισµός των εξουσιών 

αλλά και η δηµόσια από την ιδιωτική σφαίρα, στην πρακτική της µορφή η σχέση πολίτη και 

κράτους εµφανίζεται προσωποποιηµένη ενώ η κοινωνία πολιτών είναι αδύναµη. Το κράτος 

προβάλλει αυταρχικό
129

 και συγκεντρωτικό, κάτι που σηµαίνει ότι η θέσπιση των νόµων και 

τα δικαιώµατα δίνονται αποκλειστικά από το κράτος
130
, ενώ τα διάφορα κοινωνικά κινήµατα 

είναι είτε ελεγχόµενα από το κράτος είτε προεκτάσεις των πολιτικών κοµµάτων
131

 ή 

ελέγχονται από αυτά. Αυτό το γεγονός εµποδίζει την ανάπτυξη αυτόνοµης δράσης των 

κοινωνικών κινηµάτων και συµµετοχή τους στις πολιτικές αποφάσεις.  

 Κυβερνήσεις, πολιτικά κόµµατα και πολιτικοί ανταγωνίζονται µε σκοπό την αύξηση 

της πολιτικής δύναµης µέσω της αύξησης της πελατείας τους,
132

 ενώ τα άτοµα δεν 

αντιµετωπίζουν τους νόµους ως ‘δεσµευτικούς και σεβαστούς κανόνες’ αλλά ως εµπόδια ή 

κωλύµατα τα οποία πρέπει να υπερκεράσουν. Η ατοµική συµπεριφορά δεν προσανατολίζεται 

προς την έννοια του ‘κοινού καλού’ ή ‘γενικού συµφέροντος’
133
, αλλά επιδιώκει την επίτευξη 

του ατοµικού κέρδους µέσω του πολιτικού µέσου. Κατά αυτό τον τρόπο αναπαράγονται ο 

φορµαλισµός και οι επιµέρους αποσπασµατικές πρακτικές
134

 ενώ η δηµόσια συζήτηση δεν 

επικεντρώνεται στη κατοχύρωση των δικαιωµάτων. 

  Σε σχέση µε τη µετανάστευση και τη µορφοποίησή της, το υπάρχον πολιτικό πλαίσιο  

παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανάδυση και κυριαρχία της ‘παράνοµης’ µορφής της. Η 

πολιτική για τη µετανάστευση εξαντλείται στην υιοθέτηση αυστηρού νοµικού πλαισίου για 

την είσοδο, παραµονή και εργασία των µεταναστών αγνοώντας τις διαµορφωµένες 

κοινωνικές συνθήκες εκτός και εντός των ελληνικών συνόρων. Με αυτο τρόπο ο νόµος δεν 

γίνεται σεβαστός, νοείται ως εµπόδιο στις ατοµικές επιδιώξεις των γηγενών το οποίο, όµως, 

ξεπερνιέται µέσα από τη χρήση των προσωποιηµένων και πελατειακών σχέσεων. Η 

οποιαδήποτε νοµιµοποίηση της θέσης των µετανάστων στην ελληνική κοινωνία ακολουθεί 

παράτυπες διόδους, ενώ η µετανάστευση εµφανίζεται ανεξέλεγκτη και παρουσιάζεται ως 

απειλή για την εύρυθµη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας. Βέβαια οι µετανάστες, ιδιαίτερα 

οι παράνοµοι, δεν έχουν καµία πρόσβαση στη δηµόσια συζήτηση και δεν τους δίνεται η 
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δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους. Οποιοδήποτε αίτηµά τους µπορεί να 

εκδηλωθεί ή να πραγµατοποιηθεί µόνο µέσω προσωποποιηµένων και πελατειακών σχέσεων. 

 Κατά τις δεδοµένες ιστορικές συνθήκες, η µετανάστευση είναι µία µορφή κοινωνικής 

σχέσης που διαµεσολαβείται από την αγορά, το κράτος,το έθνος, το φύλο τα οποία 

καθορίζουν τη συγκρότηση των κοινωνικών κατηγοριών και οµάδων και τον τρόπο επαφής 

και επικοινωνίας µεταξύ τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο ορισµός δεν αντιλαµβάνεται 

τη µετανάστευση ως ‘φυσικό’ φαινόµενο και έτσι όχι µόνο µας επιτρέπει να εξετάζουµε τη 

µετανάστευση σε ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια, αλλά και να απεγκλωβιστούµε από 

µονοδιάστατες προσεγγίσεις που βασίζονται είτε σε άκαµπτους δοµικούς νόµους, είτε σε 

ατοµικές επιλογές και συµπεριφορές.
135

 

 Σύμφωνα µε τον παράπανω ορισµό, η πολυπλοκότητα και πολυδιαστατικότητα της 

κοινωνικής ζωής ενσωµατώνεται στη µελέτη του µεταναστευτικού φαινοµένου επιτρέποντας 

να εξεταστεί η µετανάστευση από διαφορετικές οπτικές γωνίες ενώ η επιλογή µιας από αυτές 

δεν σηµαίνει ότι αποκλείονται οι υπόλοιπες. Σηµαίνει απλώς, ότι σε µία συγκεκριµένη 

µελέτη, κάποια οπτική γωνία µπορεί να θεωρηθεί ως η σηµαντικότερη στην διαµόρφωση 

ενός κοινωνικού φαινοµένου σε ένα δεδοµένο χρόνο
136

. 

4.1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Πριν αναφερθεί το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την μετανάστευση, κρίνεται ορθό, να 

γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, για να γίνει ευκολότερα κατανοητό το πολιτικό 

υπόβαθρο, της σημερινής ελληνικής πολιτικής για τη μετανάστευση. Η εξέταση της χάραξης 

και εφαρµογής της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής είναι χρήσιµη γιατί µπορούµε να 

εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο διαµεσολαβεί το κράτος και ορίζει τις κοινωνικές 

κατηγορίες και την αλληλεπίδραση τους. Η µελέτη του νομικού, θεσµικού και γενικότερα της 

πολιτικής για τη µετανάστευση αναδεικνύει και το αξιακό πλαίσιο µε βάση το οποίο το 

κράτος και οι µηχανισµοί του δρουν, προσδιορίζουν και επαναπροσδιορίζουν τις σχέσεις των 

κοινωνικών κατηγοριών και οµάδων και κατευθύνουν την επικοινωνία και την συµβίωση. 

 Σχετικά µε την μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα πριν το 1989, µπορεί να 

υποστηριχθεί ότι απουσίαζε οποιαδήποτε πολιτική για τη µετανάστευση προς την Ελλάδα. Η 

πρακτική της µη παρέµβασης πέρα από τις νοµικές προϋποθέσεις συμβολαίων µεταξύ 

εργοδοτών και ξένων εργατών αλλά και η ‘προσωρινή παραµονή’ πολιτικών προσφύγων 

(κυρίως από την Μέση Ανατολή και αργότερα από την Πολωνία) όπως και η 

µετεγκατάσταση τους σε τρίτες χώρες ελάµβανε χώρα µέσω διεθνών οργανισµών χωρίς το 

κράτος να παρεµβαίνει. Μετά το 1989, η πολιτική εκφράστηκε µε την ψήφιση νέου 

αυστηρού νόµου όχι για τη µετανάστευση αλλά για τους ξένους στην Ελλάδα ενώ το 1998 

άρχισε η εφαρµογή του πρώτου προγράµµατος νοµιµοποίησης µεταναστών.  

 Γενικότερα, η απουσία τυπικού πλαισίου οργάνωσης των σχέσεων, η απουσία 

νοµικής και πολιτικής κατοχύρωσης των µεταναστών και ο προσανατολισµός της πολιτικής 
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αποκλειστικά προς την υιοθέτηση αυστηρών νόµων για την είσοδο των ξένων στην Ελλάδα 

την ανάπτυξη αυταρχικών συµπεριφορών και πρακτικών, ατοµικά ή συλλογικά. Στο τέλος 

της δεκαετίας του ’80, η λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας καθώς και µια σειρά αλλαγών 

συνετέλεσαν στην μεγαλύτερη είσοδο µεταναστών αλλά και στην αδυναµία της Ελλάδας να 

συνεχίσει να υφίσταται ως χώρα προσωρινής διαµονής ή ενδιάμεσου σταθµού. Αυτές οι 

αλλαγές σχετίζονταν µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την 

επικρατούσα πρακτική αυστηρών µέτρων κατά της εισόδου νέων µεταναστών εκτός των 

χωρών µελών στα πλαίσια της εναρµόνισης των πολιτικών για τη µετανάστευση26, µε την 

κατάρρευση των ‘κοµµουνιστικών’ καθεστώτων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, µε τον πόλεµο στην πρώην Γιουγκοσλαβία και γενικότερα µε την εθνικιστική 

αφύπνιση στα Βαλκάνια. Η µετανάστευση από τις πρώην κοµµουνιστικές χώρες έπαψε να 

αντιµετωπίζεται ως πολιτική, προκαλώντας την επιβολή αυστηρότερων µέτρων και ελέγχων 

στα σύνορα των κρατών µελών κυρίως της Νότιας Ευρώπης τα οποία θεωρήθηκαν ευάλωτα 

στην είσοδο ‘παράνοµης’ οικονοµικής µετανάστευσης. 

 Η ελληνική µεταναστευτική πολιτική είναι προσανατολισµένη µέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του ‘90 αποκλειστικά σε θέµατα διασποράς ή ‘απόδηµου ελληνισµού’, στη 

µετανάστευση εργατικού δυναµικού από την Ελλάδα και στην επιστροφή του
137

 ενώ κατά 

την διάρκεια αυτής της περιόδου ασχολείται µε την είσοδο των ξένων εργατών ή αιτούντων 

ασύλου µέσω έκδοσης περιορισµένου αριθµού βραχυπρόθεσµων αδειών εργασίας και 

παραµονής και βραχυπρόθεσµης παραµονής αιτούντων ασύλου ή προσφύγων. Η είσοδος 

ξένων εργατών αντιµετωπίζεται µε τη λογική της προσωρινής παραµονής και εποχιακών 

οικονοµικών αναγκών και κρίνεται πιο συµφέρουσα λύση από την ενθάρρυνση της 

επιστροφής ελλήνων µεταναστών. Στο θέµα των αιτούντων ασύλου και προσφύγων 

υιοθετείται η λογική της Ελλάδας ως ενδιαµέσου σταθµού και η  διευθέτηση αυτού του 

ζητήµατος µέσω της λειτουργίας ∆ιεθνών Οργανώσεων σταπλαίσια της ελληνικής 

επικράτειας
138

. 

 Όπως παρατηρεί ο Λινάρδος-Ρυλµόν, ενώ το 1989 σηµειώνεται µια αυξητική τάση 

των µεταναστών, ο αριθµός των αδειών εργασίας μειώνεται
139

 και αυτή η πρακτική 

επικυρώνεται µε την ψήφιση του νόµου 1975 το 1991 περί Αλλοδαπών. Το κύριο βάρος 

δίνεται στη πάταξη των ‘λαθροµεταναστών’, όπου ο στρατός και η αστυνοµία αποκτούν 

πρωτεύοντα ρόλο στον έλεγχο των µεταναστών. Ταυτόχρονα οι αιτούντες ασύλου 

αντιµετωπίζονται µε καχυποψία ως µετανάστες µε οικονοµικά κίνητρα. 

4.2. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική νομοθεσία υπήρξε πλούσια σε νομοθετικές ρυθμίσεις, 

συμπληρώσεις και τροποποιήσεις στα θέματα της νομικής κατάστασης των αλλοδαπών που 

ζουν και εργάζονται, νόμιμα ή παράνομα στην Ελλάδα. Το νομοθετικό υλικό που, κάθε φορά, 
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προκύπτει προσπαθεί να συμπληρώσει τα κενά που εντοπίστηκαν στην ισχύουσα νομοθεσία 

αλλά και να διευθετήσει νέα προβλήματα που στο μεταξύ ανακύπτουν, κυρίως μέσα από την 

πρακτική εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων. 

 Στην αρχή της δεκαετίας του 1990, η Ελλάδα δεν είχε νομοθετικό πλαίσιο για τον 

έλεγχο ή τη διαχείριση μεταναστευτικών εισροών. Τα θέματα μετανάστευσης ρυθμίζονταν 

από το νόμο 4310 του 1929 (ΦΕΚ 287/Α -αναθεωρημένο το 1948-), ο οποίος αφορούσε 

κυρίως θέματα μεταναστευτικών εκροών. Ο πρώτος νόμος που προσπάθησε να ρυθμίσει τα 

θέματα της μετανάστευσης ήταν ο ν.1975 του 1991 που απέβλεπε κυρίως στον περιορισμό 

της μετανάστευσης, στον αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων και στην απέλαση - εάν ήταν 

δυνατό - όλων των παράτυπων μεταναστών από την ελληνική επικράτεια. Ο νόμος 1975/91 

εκδόθηκε όταν η χώρα είχε κυριολεκτικά «ξαφνιαστεί» με τις πρώτες ομάδες αλλοδαπών που 

εισέρχονταν κατά κύματα παράνομα στο έδαφος της και αποδείχθηκε ότι ελάχιστα 

ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Παρότι, ο νόμος σκόπευε στην αντιμετώπιση ενός 

υπαρκτού κοινωνικό-οικονομικού προβλήματος, δεν προώθησε κανένα πνεύμα ρύθμισης και 

απέτυχε στην εφαρμογή μιας ενιαίας μεταναστευτικής πολιτικής, καταλήγοντας στην όλο και 

μεγαλύτερη προσπάθεια καταστολής, μέσα από αύξηση της τιμής του προστίμου για τους 

εργοδότες και τους αλλοδαπούς (Αρ.12-16) και με απελάσεις μεταναστών (Αρ.26-33). 

Ουσιαστικά ο νόμος καθιστούσε σχεδόν ανέφικτη την είσοδο και εγκατάσταση ξένων στη 

χώρα μας με σκοπό την εργασία. Στα χρόνια που ακολούθησαν, παρόλα αυτά, πολλοί 

μετανάστες ήρθαν στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκαν και βρήκαν δουλειά χωρίς να διαθέτουν τα 

απαραίτητα νόμιμα έγγραφα.  

 Για την είσοδο, τη διαμονή και την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην 

Ελληνική Επικράτεια, υπάρχει η ανάλογη Ελληνική Νομοθεσία με μια σειρά από αρκετούς 

νόμους (βλ.παραρτήματα
iv
). Οι σημαντικότεροι από τους νόμους είναι ο Ν. 3386/2005,

ο Ν. 3536/2007 (ΦΕΚΑ΄42) και ο Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263).  Ο Ν. 3386/2005, είναι ο 

πρώτος και ο βασικότερος, με σημαντικότερα στοιχεία να ξεχωρίζουν η είσοδος, η διαμονή 

και η κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια. Ένα κομμάτι του 

Νόμου, που αφορά τους βασικούς ορισμούς, παρατίθεται αναλυτικότερα στα παραρτήματα
v
. 

Επίσης, το 2016, βάση του Ν. 4386/2016, ορίσθηκε η νομοθεσία για την «Πρόσβαση στο 

Δημόσιο Σύστημα Υγείας ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών, Ελλήνων και 

αλλοδαπών». 

4.3. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Η Ελλάδα που αποτελεί ένα από τα κυριότερα σημεία εισόδου μεταναστών και αιτούντων 

άσυλο στην Ευρώπη καθώς αριθμεί 90% στο σύνολο των παράτυπων εισόδων στην Ε.Ε., 

καλείται να εξετάσει έναν μεγάλο αριθμό αιτήσεων, χωρίς να διαθέτει ούτε την κατάλληλη 

υποδομή ούτε την ετοιμότητα για να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στη νέα αυτή 

πραγματικότητα.  

 Λόγω αυτής της κατάστασης, πολλά κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν αρχίσει να 

αναστέλλουν την επαναπροώθηση των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι οι 

συνθήκες κράτησης των αιτούντων ασύλου και οι διαδικασίες εξέτασης των αντίστοιχων 

αιτήσεων δεν ανταποκρίνονται στις Αρχές της Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
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 Έτσι, από το 2010 το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι θα παύσει την επαναπροώθηση 

αιτούντων ασύλου στην Ελλάδα και ότι οι αιτήσεις για παραχώρηση ασύλου θα εξετάζονται 

από το Βέλγιο, καθώς πιστεύουν ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των 

προσφύγων. Το παράδειγμα του Βελγίου ακολούθησαν και άλλες χώρες όπως το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ισλανδία , η Αυστρία και η Σουηδία, ενώ από το 2011 ακολούθησαν 

η Γερμανία και η Γαλλία. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αναθεώρηση του Κανονισμού 

Δουβλίνο ΙΙ, καθώς δεν είναι σε θέση πλέον να ανταπεξέλθει στη νέα, αναδυόμενη 

πραγματικότητα όπου ορισμένα μόνο κράτη μέλη καλούνται να επωμιστούν το βάρος της 

έλευσης μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο που προσπαθούν μέσω της Ελλάδας να φτάσουν 

στην Ευρώπη. Το Ευρωκοινοβούλιο προσανατολίζεται στη συνέχιση της αναστολής 

επιστροφών ζητώντας παράλληλα τη θέσπιση της αυτόματης αναστολής μεταφορών σε κράτη 

όπως η Ελλάδα που αντιμετωπίζει έντονες μεταναστευτικές πιέσεις. 

4.4. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΛΑΔΑ 

Σύμφωνα με τις σηµερινές συνθήκες, στα περισσότερα κράτη όπως και στην Ελλάδα, η 

µετανάστευση συνήθως αντιµετωπίζεται ως οικονοµική µετανάστευση, κυρίως όµως 

αποτελεί ατοµικό στόχο των µεταναστών για τη βελτίωση της οικονοµικής τους κατάστασης. 

Όµως, παρόλο που γενικά αυτός ο στόχος θεωρείται αποδεκτός και ορθολογικός, στη 

περίπτωση των µετανάστων αντιµετωπίζεται ως µη νοµιµοποιηµένος γιατί εξετάζεται υπό το 

πρίσµα της εθνικής τους προέλευσης και υπό το πρίσµα της εθνικής κοινότητας.  

 Πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση των Ελλήνων, η ενασχόληση µε 

παράλληλες και άτυπες δραστηριότητες και σχέσεις θεωρείται ως αποδεκτός τρόπος 

συµπεριφοράς, είτε αυτές αναφέρονται στην πολιτική πελατεία, είτε στην οικονοµία. Όπως 

παρατηρεί ο Τσουκαλάς
140
, στον τοµέα της οικονοµίας η συµµετοχή στην παράλληλη αγορά 

εργασίας είναι συνειδητή επιλογή και στρατηγική µε σκοπό την αύξηση του εισοδήµατος και 

της εξασφάλισης. Είναι ένας τρόπος κοινωνικής ενσωµάτωσης. Αυτό µπορεί να υποστηριχθεί 

ότι ισχύει και για τους µετανάστες, δηλαδή η συµµετοχή τους σε αυτές τις δραστηριότητες 

είναι ένας τρόπος προσαρµογής και ενσωµάτωσης στην ελληνική κοινωνία.  

 Γενικότερα, στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική ζωή οι συνέπειες της 

μετανάστευσης δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ούτε μόνο ως αρνητικές, ούτε ως θετικές, 

καθώς χαρακτηρίζονται αναλόγως κατά περίπτωση. Οι θετικές αναφέρονται στην δυνατότητα 

συμβολής των μεταναστών στην ανάπτυξη της χώρας υποδοχής μέσω των μεταναστευτικών 

εμβασμάτων και της διάδοσης των νέων γνώσεων που αποκτώνται στην χώρα εγκατάστασης, 

αλλά και στην βελτίωση των συνθηκών στην χώρα προέλευσης. 

 Ως προς τη θετική πλευρά, η παρουσία των μεταναστών επιδρά θετικά στον 

πληθωρισμό με τη συγκράτηση του κόστους εργασίας , την αυξημένη προσφορά αγαθών και 

υπηρεσιών, αλλά και με τη διεύρυνση του «δυνητικού προϊόντος», ενώ επιπλέον, μέσω της 

απασχόλησης των μεταναστριών ως οικογενειακών βοηθών παρατηρείται αύξηση του 

ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Εν αντιθέσει, εξετάζοντας το 
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ίδιο φαινόμενο από την ¨αντίπερα όχθη¨,  θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι, από τη μία 

πλευρά οι μετανάστες συγκρατούν τα ημερομίσθια σε χαμηλά επίπεδα αλλά από την άλλη 

πλευρά συμβάλλουν στην ενίσχυση της παραοικονομίας. Κατ’ επέκταση, λόγω του μικρού 

εργατικού κόστους οι προβληματικές επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν για περισσότερο 

χρόνο συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της ανεργίας με τον κίνδυνο όμως μακροπρόθεσμα 

αυτή η αδυναμία των επιχειρήσεων για επιβίωση να παρεμποδίζει την διαδικασία 

εκσυγχρονισμού της οικονομίας.
141

 

 Επιπροσθέτως, η εισροή ανειδίκευτων μεταναστών εφ’ όσον δεν υποκαθιστούν αλλά 

συμπληρώνουν την απασχόληση ντόπιων, είναι δυνατόν να συμβάλει στην αύξηση της 

παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών ενώ η εισροή ειδικευμένων μεταναστών μπορεί να 

οδηγήσει σε εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας και να έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην 

οικονομία.
142

 

 Παρόλα ταύτα, στα αρνητικά στοιχεία και συγκεκριμένα στην περίπτωση της 

λαθρομετανάστευσης, η απασχόληση στην ‘παράλληλη οικονοµία’ θεωρείται παράνοµη 

πράξη ενώ παράλληλα δηµιουργεί τις συνθήκες εκείνες οι οποίες σηµατοδοτούν και στην 

ελληνική κοινωνία τη διάκριση µεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών τµηµάτων στην αγορά 

εργασίας
143

 µε τη δεύτερη να συνδέεται αποκλειστικά µε την περιθωριοποίηση των 

κοινωνικών οµάδων που συµµετέχουν σε αυτή. Οι εργοδότες απολαµβάνουν την ασφάλεια 

που τους παρέχει η ‘εθνικότητα’ τους, καθώς έχουν πρόσβαση στο πλέγµα των 

διαπροσωπικών και πολιτικών σχέσεων, ενώ οι µετανάστες έχουν πρόσβαση σε αυτούς 

κυρίως µέσω των προσωπικών σχέσεων µε τους εργοδότες
144

 άρα δεν τυγχάνουν της 

πολιτικής προστασίας και της προστασίας των δικαιωµάτων τους. 

 Όπως, αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε στη λήψη 

συγκεκριμένων μέτρων και αποφάσεων από τα κράτη μέλη λειτουργώντας με πνεύμα 

αλληλεγγύης και επιμερίζοντας τα βάρη ανάλογα με την πίεση που υφίσταται το κάθε ένα 

από αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν τα Ταμεία Αλληλεγγύης τα οποία αποτελούν 

ένα χρήσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που η 

Ελλάδα καλείται να χρησιμοποιήσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να 

αντιμετωπίσει τις έντονες εισροές παράνομων μεταναστών που παρατηρούνται τα τελευταία 

χρόνια στα ελληνικά σύνορα και κατ’ επέκταση στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, 

πέρα από μία υποχρέωση προς τους ευρωπαίους εταίρους της, αποτελεί και μία εθνική 

επιταγή, καθώς οι επιπτώσεις που απορρέουν από την αθρόα είσοδο παράνομων μεταναστών 

θέτουν κινδύνους σε κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο 
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4.5. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο φόβος αλλοίωσης των κοινωνικών χαρακτηριστικών και των δομών ιεράρχησης του έθνους 

κρύβεται πίσω από κάθε κινδυνολογική προσέγγιση για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. 

Η αντίληψη ότι μια κοινωνία μπορεί να ενσωματώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων 

και ότι υπάρχει ένα πεπερασμένο όριο ταυτίζεται με τα φυσικά όρια ενός κράτους. Η λέξεις 

κλειδιά είναι η ετεροφοβία και η απαξίωση του ξένου που ευθύνεται για την αύξηση των 

ποσοστών ανεργίας, την αύξηση της εγκληματικότητας, την επιβάρυνση του συστήματος 

υγείας, την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. O πόλεμος ενάντια στον ξένο γίνεται από τη 

χωρά υποδοχής με δύο βασικές στρατηγικές την ανθρωποφαγιών αφομοίωση η τον 

αποκλεισμό
145

. 

 Στην Ευρώπη των εθνικών κρατών η ιδιότητα του πολίτη, με την έννοια της 

παραγωγικής συμμετοχής στη σύγχρονη δημοκρατία έχει ένα χαρακτήρα εντοπιότητας. Η 

Ευρώπη των λαών και των ανοικτών συνόρων οφείλει να επανεξετάσει το σύστημα άξιων 

αποδίδοντας και στους ξένους τα δικαιώματα που τους αναλογούν, αναγνωρίζοντας και σε 

αυτούς κοινωνικές ανάγκες. Η Ευρώπη των μεγάλων γίνεται η Ευρώπη των μικρών 

διαπραγματεύσεων όταν ανακύπτουν θέματα εθνικού συμφέροντος η εθνικής ισχύος. Σε αυτή 

την Ευρώπη, της Δημοκρατίας και των υψηλών άξιων, προσφεύγουν μετανάστες και 

πρόσφυγες όταν αναχωρούν από τις χώρες προέλευσης
146

.  

 Στην Ελλάδα το 2014, όπως αναφέρει η ετησία έκθεση της Διεθνούς Μνηστείας για 

την Ελλάδα υπήρξε αύξηση κρουσμάτων ρατσισμού και βίας από πολίτες και σώματα 

επιβολής νομού. Υπήρξε αύξηση του ορίου κράτησης στους 18 μήνες ενώ οι παράνομες 

απωθήσεις παρανόμων αλλοδαπών συνεχιστήκαν. Τον Οκτώβριο του ιδίου χρόνου 

απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σύσταση, διεύθυνση και συμμέτοχη σε εγκληματική οργάνωση 

σε 67μέλη και στους αρχηγούς του νεοναζιστικού κόμματος Χρυσή Αυγή. Κοντά στο 

Φαρμακωνήσι βυθίστηκε αλιευτικό σκάφος που μετέφερε πρόσφυγες. Αυτοί που επέζησαν 

κατηγόρησαν μελή του ελληνικού λιμενικού για το ατύχημα που έγινε κατά τη διάρκεια 

επιχείρησης απώθησης στους στο Φαρμακωνήσι. 

 Οι ενισχυμένοι έλεγχοι στα σύνορα και η καλύτερη συνεργασία με τους Τούρκους 

συνοριοφύλακες συνέβαλε στη σημαντική πτώση του αριθμού των παράτυπων μεταναστών 

και αιτούντων άσυλο που εισέρχονται στην Ελλάδα κατά μήκος των χερσαίων συνόρων. Ως 

εκ τούτου, ο αριθμός όσων προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ελλάδα μέσω θαλασσής 

αυξήθηκε αξιοσημείωτα στους πρώτους οχτώ μήνες του έτους.  Μέχρι το τέλος του έτους, 

πάνω από 103 πρόσφυγες και μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων και πολλών παιδιών, 

πνίγηκαν η κηρύχτηκαν αγνοούμενοι στην προσπάθεια τους να διασχίσουν τα σύνορα. Τον 

Ιούλιο κηρύχτηκαν ένοχοι δύο επιστάτες για πρόκληση σωματικών βλαβών όταν 

πυροβόλησαν εργάτες από το Μπαγκλαντές στη Νέα Ανάλαδα γιατί διεκδικήσαν τα εργατικά 

τους δικαιώματα
147

.  
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 Έκθεση της ECRI (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας 

για την Ελλάδα) το 2015 αναφέρει για την Ελλάδα ότι «Παρά τα βήματα που έχουν γίνει προς 

την σωστή κατεύθυνση, όπως η ψήφιση του νέου αντιρατσιστικού νόμου, συνεχίζουν να 

υφίστανται προβλήματα, όπως τα ανησυχητικά υψηλά επίπεδα ξενοφοβίας και βίας κατά 

προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών». Η ECRI ζήτα να πολιτικοποιηθεί η δημόσια 

έκφραση που έχει ρατσιστικούς σκοπούς και των ιδεολογιών που προάγουν τις διακρίσεις 

μέσα από την καλλιέργεια της ανωτερότητας. Αναφέρεται και στον επιτελικό ρόλο των ΜΜΕ 

στην καλλιέργεια του ρατσισμού και του μισούς κατά της διαφορετικότητας. 

 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του ρατσισμού (ENAR), στην έκθεση του για τα έτη 

2013-2014, αναφέρει πως πολλά ευρωπαϊκά κράτη παρουσίασαν αύξηση ρατσιστικών 

φαινόμενων για το έτος 2013. Η έκθεση απέδειξε ότι η αύξηση του ρατσισμού στην Ελλάδα 

αποδίδεται στο πρόβλημα της οικονομικής κρίσης. Οι αλλοδαποί στα κράτη που έχουν 

πρόβλημα στην οικονομία τους, αντιμετωπίζονται ως αποδιοπομπαίοι τράγοι, σαν να είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα δεινά της χωράς. Για κάθε κράτος της Ευρώπης υπάρχουν 

διαφορετικοί λόγοι που οδηγούν σε αντίστοιχα φαινόμενα βίας. Στη Γάλλια, τη Φιλανδία, την 

Πολώνια και τη Σουηδία, τα ρατσιστικά εγκλήματα πυροδοτούνται από το φόβο της 

ισλαμικής τρομοκρατίας. Τα ακροδεξιά πολικά κόμματα έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο στη 

διάδοση της ιδεολογίας του μισούς και του ρατσισμού. Στη Γερμάνια, τη Ελλάδα, την 

Ιρλανδία και τη Λετονία, οι αιτούντες άσυλο, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, είναι οι πιο 

απρόθυμες ομάδες στο να καταγγείλουν ρατσιστικά εγκλήματα λογγό φόβου απέλασης η 

άδικης μεταχείρισης. Τα κράτη μελή όχι μόνο έχουν καθήκον να προστατεύουν τους 

ανθρώπους από τα ρατσιστικά εγκλήματα που διαπράττονται από άτομα, αλλά θα πρέπει 

επίσης να γνωρίζουν ότι αυτά τα εγκλήματα αυξάνονται σε μια εποχή που υπάρχει 

υποστήριξη από κόμματα που προωθούν την ξενοφοβία σε εθνικές πολιτικές και πρακτικές. 

Τα πολίτικα κόμματα και οι κυβερνήσεις πρέπει να αναπτύξουν τρόπους για την 

αντιμετώπιση του ρατσιστικού εγκλήματος για να διατηρηθεί η εσωτερική ενότητα των 

κρατών, οπού δε θα υπάρχουν μειονότητες με βάση τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή η τη 

θρησκεία
148

. 

 Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται όσον αφορά την Ελλάδα και από τα 

αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, σύμφωνα με τα οποία το 2009 η 

ελληνική κοινωνία εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά απόρριψης των ξένων.
149

 Ειδικότερα, 

οι πολίτες της Ελλάδας πιστεύουν ότι πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε λίγους μετανάστες 

(46,6%) ή σε κανέναν (13,5%) η είσοδος και παραμονή στη χώρα, ακόμη και όταν αυτοί 

ανήκουν στην ίδια φυλή ή είναι Έλληνες του εξωτερικού. Το συνολικό ποσοστό απόρριψης 

(60,1%) παραμένει υψηλό, με τα αντίστοιχα ποσοστά στους προηγούμενους γύρους της ΕΚΕ 
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να διαμορφώνονται σε 68,1% το 2003 και 66,1% το 2005. Επιπλέον, οκτώ στους δέκα (83%) 

Έλληνες δεν αποδέχονται την είσοδο και παραμονή στη χώρα μεταναστών, όταν αυτοί 

προέρχονται από διαφορετική φυλή ή εθνική ομάδα. Το ποσοστό απόρριψης των μεταναστών 

(83% συνολικά, από το οποίο το 54,5% ζητά να επιτρέπεται σε λίγους η είσοδος ενώ το 

28,5% να μην επιτρέπεται σε κανέναν) είναι αισθητά υψηλότερο (σχεδόν διπλάσιο) από το 

αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου των ευρωπαϊκών χωρών (48,4%), ενώ σε ανάλογα υψηλά 

επίπεδα διαμορφώνονται οι απορριπτικές στάσεις των Ελλήνων τόσο το 2003 (82,7%), όσο 

και το 2005 (79,8%). Οι δείκτες απόρριψης των μεταναστών αυξάνουν ακόμη περισσότερο, 

όταν αυτοί προέρχονται από φτωχότερες χώρες. Η μεγάλη πλειονότητα (83,8%) των 

Ελλήνων πιστεύει ότι η Ελλάδα πρέπει να επιτρέπει μόνο σε λίγους (49,6%) ή σε κανέναν 

(34,2%) φτωχό μετανάστη την είσοδο και παραμονή στη χώρα. Η Ελλάδα συγκεντρώνει 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά απόρριψης συγκριτικά με αυτά του συνόλου των ευρωπαϊκών 

χωρών (συνολικό ευρωπαϊκό ποσοστό απόρριψης 51,4%, με το 34,1% να ζητά να επιτρέπεται 

σε λίγους και το 17,3% να μην επιτρέπεται σε κανέναν η είσοδος). Συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα με τα αντίστοιχα των προηγούμενων γύρων της ΕΚΕ, διαπιστώνεται ότι σε 

ανάλογα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι απορριπτικές στάσεις των Ελλήνων τόσο το 2003 

(82,6%), όσο και το 2005 (79,8%). 

 Επίσης, ένας στους δύο Έλληνες (51,7%) δηλώνει ότι η παρουσία των ξένων κάνει 

κακό στην οικονομία της χώρας. Και σε αυτή την περίπτωση το ελληνικό ποσοστό 

ανασφάλειας σε σχέση με την επίδραση των ξένων στην εθνική οικονομία είναι υψηλότερο 

του μέσου ευρωπαϊκού, το οποίο περιορίζεται στο 26,2%. Από τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων του 2009 με αυτά των προηγούμενων γύρων της ΕΚΕ διαπιστώνεται ότι τα 

ελληνικά ποσοστά διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα τόσο το 2003 (48,4%) όσο και το 2005 

(47,6%), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των ευρωπαϊκών χωρών διαμορφώνονται σε αισθητά 

χαμηλότερα επίπεδα (24,3% το 2003 και 29,1% το 2005). 

 Επιπροσθέτως, ένας στους δύο Έλληνες (50,4%) αισθάνεται ότι η πολιτιστική ζωή 

(συνοχή και ομοιογένεια) της χώρας «απειλείται» από τους μετανάστες, δηλώνοντας ότι 

υποβαθμίζεται από ανθρώπους που έρχονται να ζήσουν στην Ελλάδα. Και σε αυτή την 

περίπτωση το ελληνικό ποσοστό ανασφάλειας είναι υψηλότερο (διπλάσιο) του μέσου 

ευρωπαϊκού, το οποίο περιορίζεται στο 21%. Συγκρίνοντας τα ευρήματα που καταγράφονται 

στην έρευνα του 2009 με αυτά των προηγούμενων γύρων της ΕΚΕ, διαπιστώνεται ότι τα 

ελληνικά ποσοστά ανασφάλειας διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα τόσο το 2003 (46,1%) 

όσο και το 2005 (48,3%), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των ευρωπαϊκών χωρών 

διαμορφώνονται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα (16,8% το 2003 και 22% το 2005). 

Σημειώνεται ότι ο ελληνικός M.O. για την επίδραση των ξένων στην πολιτιστική ζωή της 

χώρας το 2009 είναι 3,5 ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός διαμορφώνεται σε 5,5. 

 Επιπλέον, οι πολίτες της Ελλάδας, σε αντίθεση με τους περισσότερους Ευρωπαίους 

πολίτες, εκτιμούν σε ποσοστό 53,5% ότι η άφιξη μεταναστών στη χώρα την κάνει χειρότερο 

μέρος για να ζει κανείς. Και σε αυτήν την περίπτωση το ελληνικό ποσοστό ανασφάλειας είναι 

υψηλότερο του μέσου ευρωπαϊκού, το οποίο περιορίζεται στο 24,9%. Συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα της ΕΚΕ για το 2009 με αντίστοιχα προηγούμενων γύρων, διαπιστώνεται ότι 

τα ελληνικά ποσοστά ανασφάλειας διαμορφώνονται –με αυξητικές τάσεις– σε υψηλά 
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επίπεδα, τόσο το 2003 (49,4%) όσο και το 2005 (52,9%), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των 

ευρωπαϊκών χωρών διαμορφώνονται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα (24,1% το 2003 και 

27% το 2005). Όπως αποτυπώνεται στα παραπάνω ευρήματα, η πλειονότητα των Ελλήνων 

πολιτών θεωρεί ότι η είσοδος και η παρουσία των μεταναστών στη χώρα αποτελεί μια συνεχή 

«απειλή»
150

 για τους πολίτες και την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα. 

 Τα δεδομένα της έρευνας επιβεβαιώνουν αντίστοιχα ευρήματα προηγούμενων 

ερευνών,
151

 και αναδεικνύουν το ζήτημα της στάσης απέναντι στους ξένους ως μείζον 

πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πρόβλημα. Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των 

μεταναστών στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια, έχει ενεργοποιήσει αμυντικούς 

ανακλαστικούς μηχανισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με τη συγκρότηση της εθνικής 

ταυτότητας και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας,
152

 ενώ η όξυνση των 

εσωτερικών πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων, που συνδέονται κυρίως με την 

οικονομία και την αγορά εργασίας, έχουν δημιουργήσει μια γενική αίσθηση φόβου, 

ανασφάλειας και προσωπικής ή συλλογικής απειλής από τους μετανάστες.
153

 

 Μέσα σ’ αυτό το ιδιαίτερα ξενοφοβικό περιβάλλον, όπως αυτό συνοπτικά 

αποτυπώνεται στις παραπάνω γραμμές, η πλειονότητα των μεταναστών βιώνει πολλαπλές 

διακρίσεις και αποκλεισμούς τόσο στο πλαίσιο της ιδιωτικής συναναστροφής όσο και στο 

πλαίσιο της δημόσιας συναλλαγής. Ωστόσο, η προώθηση της ισότητας και η καταπολέμηση 

των διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδες βήμα της διαδικασίας ένταξης. 

 Σύμφωνα με τις Κοινές Βασικές Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική 

ένταξης των μεταναστών, «η πρόσβαση των μεταναστών σε φορείς, καθώς και σε δημόσια 

και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες, σε ίση βάση με τους πολίτες των κρατών μελών και χωρίς 

διακρίσεις, είναι ζωτικής σημασίας για μια καλύτερη ένταξη». 

 Σύμφωνα με τις έρευνες του Ευρωβαρομέτρου,
154

 οι διακρίσεις με βάση την 

εθνικότητα είναι η συχνότερα αναφερόμενη μορφή διακρίσεων στο πλαίσιο της Ένωσης. 

Ειδικότερα, τα ποσοστά στην Ε.Ε. όσων θεωρούν ότι οι διακρίσεις που βασίζονται στην 
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εθνικότητα είναι διαδεδομένες ανέρχονται σε 61% το 2009, 62% το 2008 και 64% το 2006, 

με τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα να καταγράφονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα (71% 

το 2009, 76% το 2008 και 76% το 2006). Επιπλέον, η πλειονότητα των ερωτηθέντων έχει 

προσωπικές εμπειρίες διακρίσεων, δεν γνωρίζει τα δικαιώματά της σε περίπτωση 

θυματοποίησης και δεν καταγγέλλει τα σχετικά κρούσματα. 

 Τα πορίσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από την έρευνα του Οργανισμού 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) σχετικά με τις διακρίσεις και τη 

θυματοποίηση λόγω εθνικής ή φυλετικής καταγωγής
155

, η οποία εστιάζει στις αντιλήψεις και 

εμπειρίες μεταναστών, μελών εθνοτικών μειονοτήτων και ατόμων που ανήκουν στην 

πλειονότητα του πληθυσμού της Ε.Ε. Ανάμεσα στις βασικές διαπιστώσεις της έρευνας είναι:  

 Η διαδεδομένη αντίληψη και εμπειρία διακρίσεων και θυματοποίησης λόγω εθνικής ή 

φυλετικής καταγωγής σε βασικούς τομείς της καθημερινής ζωής και ιδιαίτερα στους 

τομείς της εργασίας και της εκπαίδευσης. 

 Η διαδεδομένη πρακτική διακριτικής μεταχείρισης από τα αστυνομικά όργανα λόγω 

εθνικής ή φυλετικής καταγωγής. 

 Η μη επίγνωση των δικαιωμάτων και της σχετικής νομοθεσίας από τις ευάλωτες ομάδες. 

 Η έλλειψη ενημέρωσης των θυμάτων φυλετικών διακρίσεων και ρατσιστικών 

εγκλημάτων σχετικά με τις αρχές που μπορούν να απευθυνθούν. 

 Η απροθυμία της μεγάλης πλειονότητας των θυμάτων να καταγγείλουν τα κρούσματα 

φυλετικών διακρίσεων ή ρατσιστικής βίας εναντίον τους και η δυσκολία πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη. 

 Η μη καταγραφή των περιστατικών φυλετικών διακρίσεων και ρατσιστικών εγκλημάτων 

από τους επίσημους μηχανισμούς συλλογής στοιχείων της ποινικής δικαιοσύνης. 

 Η απουσία αξιόπιστων στοιχείων για το εύρος των διακρίσεων και της ρατσιστικής βίας 

και η ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικών «από τα κάτω» μηχανισμών για την 

καταγραφή των σχετικών περιστατικών.
156

 

4.6. LOMIGRAS 

Οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές έχουν ένα κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη της ένταξης των 

μεταναστών και τη διαχείριση της πολύ-εθνοτικής πολυμορφίας. Στην Ελλάδα, η έκταση και 

η φύση των παρεμβάσεων της τοπικής διακυβέρνησης στο τομέα της πολιτικής ένταξης των 

μεταναστών δεν έχουν ακόμη μελετηθεί. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο κενό τόσο στην 

ακαδημαϊκή έρευνα όσο και στην εφαρμοσμένη γνώση γύρω από τις πολιτικές που μπορούν 
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να προάγουν την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το 

LOMIGRAS είναι το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα που θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη 

και συστηματική μελέτη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτικής ένταξης των 

μεταναστών στην Ελλάδα. Σκοπός του προγράμματος είναι να διερευνήσει σε τι βαθμό και με 

ποιους τρόπους οι πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι σχετικές παρεμβάσεις της 

στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της πολιτικής 

συμμετοχής επηρεάζουν (διευκολύνουν ή αντιθέτως εμποδίζουν), την κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών. 

 Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα LOMIGRAS έχει του εξής στόχους: (α) να διερευνήσει 

το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών και τις 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ενισχύσει (ή αντίθετα να εμποδίσει) την επιτυχή 

ενσωμάτωσή τους, και (β) να αναπτύξει ένα εύχρηστο διαδραστικό εργαλείο για την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της συμβολής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην 

προώθηση της ένταξης των μεταναστών. Αντλώντας από τα στοιχεία και τη γνώση που θα 

παραχθεί κατά την πρώτη φάση της έρευνας, το έργο θα αναπτύξει μια μεθοδολογία για την 

παρακολούθηση της ένταξης των μεταναστών στα πλαίσια των πολιτικών και των τομέων 

δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τελικός στόχος του έργου LOMIGRAS είναι να 

δημιουργήσει ένα εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 

τοπικών πολιτικών αναφορικά με το στόχο της ένταξης των μεταναστών, ώστε να 

υποστηρίξει την προώθηση του στόχου αυτού στις τέσσερις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας: 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Συνοπτικά, το LOMIGRAS έχει ως στόχους: 

 Αρχικά, να διερευνήσει σε τι βαθμό οι αρχές τις τοπικής αυτοδιοίκησης προάγουν το 

στόχο της ένταξης των μεταναστών στις πολιτικές που εφαρμόζουν, και να αξιολογήσει την 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών στις τέσσερις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας: 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Εν συνεχεία, να αναπτύξει μια μεθοδολογία για 

την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ένταξης των μεταναστών σε πέντε τομείς 

πολιτικής στους οποίους δραστηριοποιείται και έχει αρμοδιότητες η τοπική αυτοδιοίκηση: 

απασχόληση, κοινωνική ένταξη, εκπαίδευση, διακρίσεις και πολιτική συμμετοχή. Επιπλέον, 

στοχεύει να δημιουργήσει ένα τεχνολογικό διαδραστικό εργαλείο στη βάση αυτής της 

μεθοδολογίας και τα κατάλληλα κριτήρια για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 

ένταξης των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο. Μέσα από την προώθησή του, το LOMIGRAS 

στοχεύει επίσης να επισημάνει την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι στόχοι της ένταξης των 

μεταναστών στην οριζόντια εφαρμογή των ευρύτερων τοπικών πολιτικών. Επίσης, άλλος 

ένας στόχος είναι να παρουσιάσει και να προωθήσει το εργαλείο παρακολούθησης της ένταξη 

των μεταναστών στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις 

(ΜΚΟ) και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Τέλος επιδιώκει, να διατυπώσει συστάσεις 

και βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση των πολιτικών ένταξης των μεταναστών από τους 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελλάδα. Το ερευνητικό πρόγραμμα 

συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 

2009-2014 στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική 

Ενσωμάτωση» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας(ΓΓΕΤ).



 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Η πρόληψη του μεταναστευτικού ζητήματος μεταβάλλεται ραγδαία ανάλογα με την 

κρισιμότητα των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, τα οποία απασχολούν τα κράτη 

υποδοχής των μεταναστών. Για το λόγο αυτό απαιτείται η μέγιστη προσπάθεια από πλευράς 

κρατών, για όσο το δυνατόν πιο συγκροτημένη και ¨νηφάλια¨ αντιμετώπιση του ζητήματος, 

μέσα από μια ολοκληρωμένη επισκόπηση και μελέτη όλων των χαρακτηριστικών του 

μεταναστευτικού σε συνάρτηση πάντα με την δεδομένη οικονομική κρίση που ταλανίζει το 

σύνολο των κρατών της Ε.Ε., επιτείνοντας τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας, 

ενδυναμώνοντας την ανησυχία για την ανθρώπινη ασφάλεια. Βεβαίως, μέχρι και σήμερα οι 

μετανάστες μελετώνται ως διαφορετικές ομάδες ¨στόχοι¨, που χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης 

και στήριξης. 

 Από πλευράς της, η Ε.Ε. επιδιώκει επίσης να συνεργαστεί με τις χώρες προέλευσης 

και διέλευσης των μεταναστών, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση της νόμιμης 

μετανάστευσης και να αναχαιτισθεί η λαθρομετανάστευση, να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ 

μετανάστευσης και ανάπτυξης, να ενισχυθεί το κράτος δικαίου και να προαχθεί ο σεβασμός 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις χώρες αυτές. 

5.1  ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Η Ελλάδα δέχεται τη µεγαλύτερη πίεση από όλα τα κράτη µέλη στα εξωτερικά της σύνορα, 

ενώ οι υποδοµές της χώρας είναι ανεπαρκείς σε σχέση µε το δυσανάλογα µεγάλο όγκο των 

µικτών ροών που καλείται να διαχειριστεί. Μάλιστα τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω ενός 

αριθµού καταδικαστικών αποφάσεων κατά της Ελλάδας για ζητήµατα µεταχείρισης 

αιτούντων άσυλο, σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν αναστείλει την επιστροφή αιτούντων 

άσυλο κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού «Δουβλίνο ΙΙ». Οι αποφάσεις αυτές έκριναν ότι η 

Ελλάδα δεν εφάρµοζε ένα «δίκαιο και αποτελεσµατικό σύστηµα ασύλου», µε συνέπεια 

µακρόχρονη αβεβαιότητα για τους αιτούντες άσυλο, καθώς και ότι οι συνθήκες διαβίωσης 

και κράτησης των αιτούντων άσυλο ήταν ανεπαρκείς. 

 Στο πλαίσιο της διακυβέρνησης Σένγκεν, η ελληνική κυβέρνηση αναθεώρησε το 

υφιστάµενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείριση των 

εξωτερικών συνόρων, καλύτερη αξιοποίηση διαθέσιµου προσωπικού και εξοπλισµού και 

βελτίωση των υποδοµών. Για την ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της χώρας 

συστάθηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης Ελέγχου των Συνόρων. Η 

ολοκλήρωση κατασκευής του αποτρεπτικού τεχνητού εµποδίου στον Έβρο εντάσσεται 

επίσης στα µέτρα ενίσχυσης της αποτροπής παράνοµης εισόδου από τα χερσαία σύνορα µε 

την Τουρκία. Στην ίδια περιοχή και στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πρωτοβουλίας 

«επιχείρηση Ξένιος Ζευς» αποσπάστηκε ένας µεγάλος αριθµός αστυνοµικών µε στόχο την 
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καλύτερη φύλαξη των χερσαίων συνόρων. Το αποτέλεσµα της παρουσίας αυτής ήταν να 

µειωθεί σηµαντικά η είσοδος παρανόµως εισερχοµένων αλλοδαπών. Στην προσπάθεια αυτή, 

η αρωγή του Frontex ήταν ουσιαστική. Η Ελλάδα υπέγραψε ένα µνηµόνιο συνεργασίας µε 

τον Οργανισµό µέσα από το οποίο στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της επιτήρησης των 

ελληνικών συνόρων και στην επέκταση σύγχρονων συστηµάτων επιτήρησης σε όλο το µήκος 

των ελληνοτουρκικών συνόρων. Τα ληφθέντα µέτρα πολιτικής στο πεδίο της αντιµετώπισης 

της παράνοµης µετανάστευσης αποτέλεσαν, κατά το 2012, αντικείμενο επικρίσεων και 

εντάσεων µεταξύ των εμπλεκομένων δρώντων σε όλα τα εμπλεκόμενα επίπεδα σε 

διαφορετικό κατά περίπτωση βαθµό. Το θέµα παρακολούθησαν και διατύπωσαν απόψεις και 

συστάσεις επ’ αυτού αξιωματούχοι διακυβερνητικών οργανισµών (Συµβούλιο της Ευρώπης 

και ΟΗΕ) και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Frontex. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν η κατά τόπους διεξαγωγή της 

επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» και τα Κέντρα Κράτησης σε συνδυασµό µε θέµατα σύστασης και 

πτυχές της λειτουργίας των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής.  

 Στις 25-26.10.2012 παρουσιάστηκαν τα τελευταία αποτελέσµατα της εφαρµογής του 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Άσυλο και τη Μετανάστευση στο Συµβούλιο Υπουργών 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.
157

 Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής
158

 προς το Συµβούλιο µε τίτλο “Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για τη 

µεταρρύθμιση του Ασύλου και τη διαχείριση της µετανάστευσης”, ανέφερε ότι, πέραν των 

θετικών εξελίξεων, παρέµενε ένας αριθµός ελλείψεων. Συναφής ήταν η ενημέρωση 

αντιπροσωπείας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εξελίξεις στον τοµέα της 

παράνοµης µετανάστευσης, του ασύλου και της αντιµετώπισης της ρατσιστικής βίας από τον 

Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
159

 (01.11.2012). Αναφορικά µε τις 

σηµαντικότερες εξελίξεις, στον τοµέα του ασύλου και της διεθνούς προστασίας, το 2012, 

συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την εφαρµογή του Ν.3907/2011.  

5.1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΣΥΛΟΥ (ΕΕ) 

Αρχικά οι διαδικασίες παροχής ασύλου δεν αποτελούσαν κοινοτικές διαδικασίες αλλά 

αντιθέτως ήταν αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα. Όλα τα κράτη-μέλη όντας μέρη της 

Σύμβασης της Γενεύης περί της νομικής κατάστασης των προσφύγων του 1951 και του 

πρωτοκόλλου για το καθεστώς των προσφύγων του 1967, καθορίζουν τον όρο πρόσφυγας και 

ορίζουν τα παρεχόμενα προς αυτόν δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται από τις ανωτέρω 

συμβάσεις.
160
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 Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό επίπεδο, η συνεργασία μεταξύ των 

κρατών-μελών της Ένωσης αναπτύχθηκε σταδιακά από διμερείς διαδικασίες σε μία πολυμερή 

συνεργασία στο κοινοτικό επίπεδο.
161

 Αυτό συνέβη μέσω της σταδιακής επέκτασης των 

αρμοδιοτήτων της Κοινότητας στον λεγόμενο «τρίτο πυλώνα», στον χώρο των θεμάτων 

Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ).  

 Η ανάγκη για περαιτέρω κοινοτικοποίηση των πολιτικών για το άσυλο 

δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Οι λόγοι ήταν πολλοί: οι διεθνείς εξελίξεις 

(συρράξεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο και επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης σε πολλές 

περιοχές εκτός Ευρώπης) που είχαν ως επακόλουθο την αύξηση του αριθμού των αιτούντων 

στην Ευρώπη, ο περιορισμός της νόμιμης μετανάστευσης από τα μέσα της δεκαετίας του 

1970 που οδήγησε σε ώσμωση της παράνομης μετανάστευσης και του πολιτικού ασύλου, ενώ 

παράλληλα η σταδιακή διαμόρφωση ελευθερίας μετακίνησης στο εσωτερικό της Κοινότητας 

διευκόλυνε τη δευτερογενή μετακίνηση (μετακίνηση από το πρώτο κράτος εισόδου ή 

διαμονής σε άλλο κράτος της Κοινότητας) των αλλοδαπών, δίνοντας μια εντονότερα 

διακρατική διάσταση στο θέμα του ασύλου.
162

 Τα κράτη-μέλη άρχισαν να συνειδητοποιούν 

πως το ζήτημα του ασύλου δεν μπορούσε να θεωρείτε πλέον ένα καθαρά εθνικό ζήτημα και 

πως η συνεργασία είχε γίνει αναγκαία.  

 Βασικό χαρακτηριστικό των πολιτικών που ασκήθηκαν, ήταν η μείωση του 

διοικητικού και πολιτικού βάρους της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου από τα κράτη μέλη 

αλλά και η αποτροπή των καταχρήσεων στις διαδικασίες ασύλου. Υπό την Βρετανική 

Προεδρία το 1986 δημιουργήθηκαν πολλές ad hoc διακυβερνητικές συνεργασίες. Μία από 

αυτές ήταν μία ομάδα για την μετανάστευση, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να επιλύσει 

τα πολλαπλά ζητήματα που ανέκυπταν γύρω από την δημιουργία της κοινής εσωτερικής 

αγοράς. Αυτή η ομάδα οδηγήθηκε στην υιοθέτηση τελικά ενός διακυβερνητικού οργάνου, 

υπεύθυνου για την εξέταση των αιτήσεων για άσυλο, γνωστό ως Σύμβαση του Δουβλίνου
163

, 

που υπογράφηκε στις 15 Ιουνίου 1990. Παρά το ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΚ αποτελούσαν 

Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης, το κείμενο αυτό συνιστά ένα καθαρά διακρατικό διεθνές 

κείμενο, εξωκοινοτικό ως προς την νομική του υπόσταση.
164

 

 Πριν τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση του Δουβλίνου, προηγήθηκε η Συνθήκη του 

Μάαστριχτ, η οποία προσέφερε νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων πολιτικών σχετικά με 

την μετανάστευση και το άσυλο, καθώς άλλαξε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο και θέσπισε ως 

υποχρεωτική ενωσιακή αρμοδιότητα την διακυβερνητική συνεργασία για τα θέματα αυτά και 

αποτέλεσε τη βάση περαιτέρω νομοθετικών εξελίξεων.
165

 Ωστόσο οι σημαντικές ανεπάρκειες 

των σχετικών ρυθμίσεων της ΣΕΕ διαπιστώθηκε σχεδόν αμέσως και, ήδη με την επόμενη 
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θεσμική αναθεώρηση, την Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997), το ζήτημα του ασύλου 

μεταφέρθηκε, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας κοινοτικοποίησης, από τον τρίτο και 

διακυβερνητικό πυλώνα στον πρώτο και υπερεθνικό πυλώνα.
166

 Η πορεία κοινοτικοποίησης 

συνεχίστηκε με το Πρόγραμμα του Τάμπερε  (1999), της Χάγης  (2004)
 167

 ενώ με την 

Συνθήκη της Λισσαβόνας, το άσυλο και η μετανάστευση μετατράπηκαν σε τομείς 

συντρέχουσας αρμοδιότητας για της Ένωση. 

 Η Συνθήκη της Λισσαβόνας, ενέταξε τις σχετικές αρμοδιότητες της Ένωσης υπό ένα 

και μόνο τίτλο που ακολουθεί ενιαίες διαδικασίες, ενίσχυσε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που μετέχει ισότιμα με το Συμβούλιο Υπουργών στην νομοθετική 

διαδικασία.
168

 Τέλος, η Επιτροπή παρουσίασε στις 10 Ιουνίου 2009 μία ¨Ανακοίνωση¨ για το 

μέλλον των πολιτικών σε θέματα «Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας»,  η οποία 

απετέλεσε τη βάση για το νέο πολυετές πρόγραμμα σχετικά με την υιοθέτηση των 

προτεραιοτήτων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Δικαιοσύνης, της 

Ελευθερίας και της Ασφάλειας για την περίοδο 2010-2014 (Πρόγραμμα της Στοκχόλμης).
169

 

 Η ελληνική πλευρά συµµετείχε κατά το 2012 στις διαπραγµατεύσεις για την 

αναθεώρηση του Δουβλίνο II χωρίς όµως να έχει µέχρι πρόσφατα αµφισβητηθεί µε σαφήνεια 

το κριτήριο της αρµοδιότητας εξέτασης της αίτησης ασύλου από την χώρα πρώτης υποδοχής. 

Η νέα κυβέρνηση και ειδικότερα ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

δήλωσε ότι υπάρχει πλέον προσπάθεια αντικατάστασης της παλιάς στάσης. Η δε νέα αυτή 

θέση συνίσταται στην εφαρµογή µιας κλείδας επαναδιανοµής επί τη βάσει της οποίας, η 

αρµοδιότητα δεν θα αποφασίζεται µόνο µε το κριτήριο της χώρας πρώτης εισαγωγής, αλλά 

και µε άλλα συµπληρωµατικά κριτήρια, όπως το έδαφος, ο πληθυσµός και το Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν. Μέχρι σήµερα που συζητάµε, η µόνη χώρα µε την οποία έχουµε επιτύχει 

σαφή συµµαχία σε αυτό, είναι η Μάλτα
170

.  

 Με το Ν. 3907/2011“  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 διατάξεις.” προχώρησε η 

σταδιακή στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου η οποία είναι η πρώτη αυτόνοµη δοµή της 

χώρας που ασχολείται µε την εξέταση των αιτηµάτων ασύλου και, ευρύτερα, διεθνούς 

προστασίας, καθώς και η στελέχωση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Οι προσπάθειες για 

την πλήρη λειτουργία της Υπηρεσίας συνεχίζονται. Μέχρι τότε, η Ελληνική Αστυνοµία είναι 

ο αρµόδιος φορέας για τη διαδικασία ασύλου (βάσει του ΠΔ 114/2010). Ωστόσο µέχρι να 

καταστεί η νέα Υπηρεσία Ασύλου πλήρως λειτουργική συνεχίζουν να αυξάνονται οι 

εκκρεµείς αιτήσεις ασύλου. Το Δεκέµβριο του 2012 σύµφωνα µε δήλωση του Υπουργού 
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Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε απάντηση επίκαιρης ερώτησης στην Βουλή 

εκκρεµούσαν 55.000 αιτήσεις
171

. 

 Κατά το 2012 επιδιώχθηκε η εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3907/2011 µε την  

ψήφιση του Π.Δ 102/2012 “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υπoδοχής στο 

Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη” και του Π.Δ. 104/2012 “Οργάνωση 

και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη”. 

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου, η 

Ελλάδα κατά το 2012 επεδίωξε, πέραν της προαναφερόµενης ενεργοποίησης της νέας 

Υπηρεσίας Ασύλου που θα αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την εναρµόνιση µε την 

Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου, τη βελτίωση των υποδοµών φιλοξενίας των αιτούντων 

άσυλο και των υποδοµών εξέτασης των αιτηµάτων ασύλου. 

5.1.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ (ΕΕ) 

Δυνάμει του δικαίου της ΕΕ, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης 

προβλέπει το δικαίωμα ασύλου στο Άρθρο 18 και την απαγόρευση της επαναπροώθησης στο 

Άρθρο 19. Το Άρθρο 78 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού 

συστήματος ασύλου, το οποίο πρέπει να σέβεται τις υποχρεώσεις των κρατών δυνάμει της 

Σύμβασης της Γενεύης του 1951. Διάφορα νομοθετικά κείμενα έχουν υιοθετηθεί προς 

εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, τα οποία προβλέπουν επίσης την προστασία έναντι της 

επαναπροώθησης σύμφωνα με το Άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951. 

 Παρότι το Άρθρο 18 του Χάρτη εγγυάται το δικαίωμα του ασύλου, η νομοθεσία της 

ΕΕ δεν προβλέπει τρόπους για τη διευκόλυνση της άφιξης των αιτούντων άσυλο. Τα 

πρόσωπα που συνήθως ζητούν άσυλο στην ΕΕ είναι κυρίως υπήκοοι χωρών για τους οποίους 

απαιτείται θεώρηση προκειμένου να εισέλθουν στην ΕΕ. Καθώς τα άτομα αυτά δεν πληρούν 

συχνά τα κριτήρια για την έκδοση θεώρησης εισόδου, αναγκάζονται συνήθως να διέρχονται 

τα σύνορα παράτυπα. (βλ. Δουβλίνο ΙΙΙ, κεφ. 5.1.5) 

 Το Άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Δουβλίνου (Κανονισμός (ΕΕ) 

Αριθ. 604/2013) ορίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να εξετάζουν κάθε αίτημα για 

παροχή διεθνούς προστασίας που κατατίθεται από υπήκοο τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή και 

ότι ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει να εξετάζεται από ένα και μόνο κράτος μέλος. Το κεκτημένο 

της ΕΕ όσον αφορά το άσυλο ισχύει από τη στιγμή κατά την οποία κάποιος έχει φτάσει στα 

σύνορα συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων και των ζωνών διέλευσης (Άρθρο 3 

παράγραφος 1 της Οδηγίας για τις Διαδικασίες Ασύλου (2013/32/ΕΕ). Οι λεπτομέρειες που 

αφορούν την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου καθορίζονται στο Άρθρο 6. Ειδικότερα, το 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 προβλέπει ότι τα κράτη οφείλουν να καταχωρίζουν μια αίτηση το 

αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών, ή εντός έξι εργάσιμων ημερών όταν η αίτηση 

υποβάλλεται σε αρχές άλλες από τις αρμόδιες για την καταχώρισή της. Το Άρθρο 6 

παράγραφος 2 υποχρεώνει τα κράτη να διασφαλίζουν την ουσιαστική δυνατότητα των 

ενδιαφερομένων για κατάθεση αιτήσεως το ταχύτερο δυνατό. Οι εγγυήσεις που προβλέπονται 
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από την οδηγία ενεργοποιούνται μέσω της πρόσβασης στις διαδικασίες και δεν ισχύουν για 

όσους δεν μπορούν να φτάσουν στο έδαφος, στα σύνορα ή σε ζώνη διέλευσης. 

 Το Άρθρο 43 της Οδηγίας για τις Διαδικασίες Ασύλου επιτρέπει την επεξεργασία των 

αιτήσεων ασύλου στα σύνορα. Εκεί, δύνανται να λαμβάνονται αποφάσεις ως προς το 

παραδεκτό της αίτησης. Αποφάσεις μπορούν επίσης να λαμβάνονται επί της ουσίας, σε 

περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η εφαρμογή συνοπτικών διαδικασιών σύμφωνα με το 

Άρθρο 31 παράγραφος 8 της οδηγίας. Εφαρμογή βρίσκουν οι βασικές αρχές και εγγυήσεις 

που ισχύουν για τις αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του εδάφους. Το Άρθρο 43 

παράγραφος 2 ορίζει ότι η απόφαση στο πλαίσιο των διαδικασιών στα σύνορα πρέπει να 

λαμβάνεται το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης, 

διαφορετικά πρέπει να επιτραπεί στον αιτούντα η είσοδος στο έδαφος του κράτους.  

 Δυνάμει του Άρθρου 24 παράγραφος 3 τα κράτη έχουν την υποχρέωση να μην 

εφαρμόζουν τις διαδικασίες στα σύνορα για αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών 

εγγυήσεων, οι οποίοι έχουν υποστεί βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές βίας, όταν η κατάλληλη 

υποστήριξη δεν μπορεί να παρασχεθεί στα σύνορα. Το Άρθρο 25 παράγραφος 6 εδάφιο β) 

θέτει περιορισμούς στην επεξεργασία των αιτήσεων που κατατίθενται στα σύνορα από 

ασυνόδευτους ανήλικους. Οι διατάξεις αυτές δεν βρίσκουν εφαρμογή στο Ηνωμένο Βασίλειο 

και την Ιρλανδία, οι οποίες εξακολουθούν να δεσμεύονται από το Άρθρο 35 της εκδοχής του 

2005 της οδηγίας (2005/85/ΕΚ). Δυνάμει της ΕΣΔΑ, δεν προβλέπεται καθεαυτού δικαίωμα 

ασύλου. Ωστόσο, η απομάκρυνση ενός προσώπου, είτε στα σύνορα είτε αλλού εντός της 

επικράτειας ενός κράτους, η οποία μπορεί να συνεπάγεται κίνδυνο να υποβληθεί το πρόσωπο 

αυτό σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση, 

απαγορεύεται δυνάμει του Άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. Σε ακραίες περιπτώσεις, η απομάκρυνση, η 

έκδοση ή η απέλαση ενδέχεται επίσης να εγείρει ζητήματα δυνάμει του Άρθρου 2 της ΕΣΔΑ, 

το οποίο διασφαλίζει το δικαίωμα στη ζωή. 

 Η πρώην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέτασε διάφορες 

υποθέσεις «προσφύγων σε τροχιά», για τους οποίους καμία χώρα δεν προτίθετο να αναλάβει 

την ευθύνη ώστε να τους επιτραπεί να εισέλθουν στο έδαφός της για να εξεταστούν στη 

συνέχεια οι αιτήσεις τους. 

 Η θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων και διαδικασιών για τους αιτούντες άσυλο 

σκοπό έχει να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας γι' αυτούς που το χρειάζονται, αλλά 

και να αποτρέψει την κατάχρηση των εθνικών συστημάτων παροχής ασύλου. Π.χ. οι σχετικοί 

κανόνες ορίζουν πώς και πού πρέπει να γίνεται η επεξεργασία των αιτήσεων, τα πρότυπα που 

ισχύουν για την υποδοχή αιτούντων άσυλο, το καθεστώς των ατόμων στα οποία χορηγείται 

άσυλο και ο ρόλος των εθνικών αρχών στην εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων. 

 Τα κράτη μέλη της ΕΕ εργάζονται επίσης για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής 

ευρωπαϊκής πολιτικής για τους μετανάστες η οποία θα αξιοποιεί τις δυνατότητες της νόμιμης 

μετανάστευσης, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις της 

λαθρομετανάστευσης. Στόχος είναι να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες και οι ανάγκες 

κάθε χώρας της ΕΕ, και να ενθαρρυνθεί η ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στις 

κοινωνίες υποδοχής τους. 
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5.2 ΔΟΥΒΛΙΝΟ Ι, ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ, ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙΙ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟ 

5.2.1. ΔΟΥΒΛΙΝΟ Ι 

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης της Γενεύης το  1951, η συνεργασία μεταξύ των κρατών-

μελών της Ένωσης, αναπτύχθηκε σταδιακά από διμερείς διαδικασίες σε μία πολυμερή 

συνεργασία στο κοινοτικό επίπεδο.
172

 Αυτό συνέβη μέσω της σταδιακής επέκτασης των 

αρμοδιοτήτων της Κοινότητας στον λεγόμενο «τρίτο πυλώνα», στον χώρο των θεμάτων 

Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ).  

 Η ανάγκη για λήψη περαιτέρω πολιτικών για το άσυλο σε κοινοτικό πλαίσιο, 

δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Οι λόγοι ήταν πολλοί: οι διεθνείς εξελίξεις 

(συρράξεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο και επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης σε πολλές 

περιοχές εκτός Ευρώπης) που είχαν ως επακόλουθο την αύξηση του αριθμού των αιτούντων 

στην Ευρώπη, ο περιορισμός της νόμιμης μετανάστευσης από τα μέσα της δεκαετίας του 

1970 που οδήγησε σε ώσμωση της παράνομης μετανάστευσης και του πολιτικού ασύλου, ενώ 

παράλληλα η σταδιακή διαμόρφωση ελευθερίας μετακίνησης στο εσωτερικό της Κοινότητας 

διευκόλυνε τη δευτερογενή μετακίνηση (μετακίνηση από το πρώτο κράτος εισόδου ή 

διαμονής σε άλλο κράτος της Κοινότητας) των αλλοδαπών, δίνοντας μια εντονότερα 

διακρατική διάσταση στο θέμα του ασύλου.
173

 

 Κύριο χαρακτηριστικό των πολιτικών από το ξεκίνημα ήταν η μείωση του διοικητικού 

και πολιτικού βάρους της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου από τα κράτη μέλη αλλά και η 

αποτροπή των καταχρήσεων στις διαδικασίες ασύλου όπως αυτό της «άγρας ασύλου» 

(asylum shopping) και η εξάλειψη των «προσφύγων σε τροχιά» (refugees in orbit). 

 Υπό την Βρετανική Προεδρία το 1986 δημιουργήθηκαν πολλές ad hoc 

διακυβερνητικές συνεργασίες. Μία από αυτές ήταν η ad hoc ομάδα για την μετανάστευση, η 

οποία δημιουργήθηκε με στόχο να επιλύσει τα πολλαπλά ζητήματα που ανέκυπταν γύρω από 

την δημιουργία της κοινής εσωτερικής αγοράς. Αυτή η ομάδα οδηγήθηκε στην υιοθέτηση 

τελικά ενός διακυβερνητικού οργάνου, της Σύμβασης για τον καθορισμό του, υπεύθυνου για 

την εξέταση των αιτήσεων για άσυλο, κράτους, στις 15 Ιουνίου 1990, γνωστό ως Σύμβαση 

του Δουβλίνου.
174

 Παρά το ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΚ αποτελούσαν Συμβαλλόμενα 

Μέρη της Σύμβασης, το κείμενο αυτό συνιστά ένα καθαρά διακρατικό διεθνές κείμενο, 

εξωκοινοτικό ως προς την νομική του υπόσταση.
175

 

 Η σύμβαση του Δουβλίνου επεγράφη στο Δουβλίνο το 1990 και άρχισε να ισχύει από 

το 1997 με τη συμμετοχή και των 15 τότε κρατών μελών αλλά και της Νορβηγίας και της 

Ισλανδίας που είχαν συνυπογράψει τη Συνθήκη Σένγκεν.  Η Σύμβαση εδραίωσε ένα 

σύστημα καθορισμού του κράτους του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο να εξετάσει την 

αίτηση ασύλου που μπορεί να υποβληθεί από πολίτες τρίτου κράτους. Σκοπός του 
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συστήματος αυτού είναι το να αποκλείσει τη δυνατότητα πολλαπλών αιτήσεων ασύλου που 

καθιστά πιθανή η ελεύθερη κυκλοφορία στο χώρο Σένγκεν. Η σύμβαση του Δουβλίνου ήταν 

ένα κείμενο διεθνούς δικαίου το οποίο είχαν συνυπογράψει τα κράτη μέλη χωρίς όμως να 

αποτελεί τμήμα του Κοινοτικού κεκτημένου. 

 

5.2.2. ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ 

Ο κανονισμός του Δουβλίνου ΙΙ, υπογράφηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2003,  αντικατέστησε τη 

σύμβαση του Δουβλίνου του 1990 η οποία όριζε τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του 

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

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

Λιχτενστάιν. Τα σημαντικότερα κριτήρια που εισάγονται σε αυτόν τον κανονισμό είναι ότι 

λαμβάνεται υπόψη η Αρχή της ενότητας των οικογενειών και εν συνεχεία εάν ένα κράτος 

χορήγησε στον αιτούντα ισχύοντα τίτλο διαμονής ή έγκυρη θεώρηση, θεωρείται και 

υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης, όπως επίσης και το κράτος του οποίου εισήλθε 

παράνομα από τα σύνορα ο αιτών. Εάν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το κράτος μέλος 

το οποίο είναι υπεύθυνο βάσει των κριτηρίων που απαριθμούνται, υπεύθυνο για την εξέταση 

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

 Ο νέος αυτός κανονισμός διατηρεί τις θεμελιώδεις αρχές του προηγούμενου 

κανονισμού, αλλά βελτιώνει ορισμένες πτυχές, που αφορούν κυρίως την αποτελεσματικότητά 

του. Προνοεί ένα μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης κρίσεων, για να 

βοηθήσει την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της δυσλειτουργίας των εθνικών 

συστημάτων ασύλου. Προβλέπει επίσης καλύτερη και ισχυρότερη προστασία των αιτούντων 

άσυλο, κατοχυρώνοντας το δικαίωμα τους σε προσωπική συνέντευξη για να προσδιοριστεί το 

αρμόδιο για εξέταση της αίτησης κράτος όπως και το δικαίωμα τους στην πλήρη 

πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. 

 Κατά κανόνα, ο νέος κανονισμός ορίζει ως μοναδικό λόγο για την κράτηση των 

αιτούντων άσυλο, τον σημαντικό κίνδυνο διαφυγής, ενώ η περίοδος κράτησης περιορίζεται 

σε τρεις μήνες. Ο κανονισμός Δουβλίνο II, αριθ. 343/2003  του Συμβουλίου έθεσε 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. 

 Ο κανονισμός, όπως ακριβώς παραθέτετε στο «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ», θέτει την αρχή ότι ένα μόνο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση 

μιας αίτησης ασύλου. Στόχος είναι η αποφυγή της αποστολής των αιτούντων άσυλο από τη 

μια χώρα στην άλλη, αλλά επίσης η αποτροπή της κατάχρησης του συστήματος με την 

υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων ασύλου από ένα μόνο άτομο. 

 Επομένως, ορίζονται αντικειμενικά και ιεραρχημένα κριτήρια, προκειμένου να 

προσφέρουν τη δυνατότητα προσδιορισμού, για κάθε αιτούντα άσυλο, του κράτους μέλους 

που είναι υπεύθυνο.  
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 Τα κριτήρια
176

 για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο πρέπει 

να εφαρμόζονται σύμφωνα με τη σειρά παρουσίασής τους. Θα εφαρμόζονται, ανάλογα με την 

κατάσταση που επικρατεί, κατά τη στιγμή που ο αιτών το άσυλο υπέβαλε για πρώτη φορά την 

αίτησή του σε κράτος μέλος. 

 Αρχή της ενότητας των οικογενειών 

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

είναι το κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται νομίμως ένα μέλος της οικογένειάς του, εφόσον 

αυτό είναι προς το μείζον συμφέρον του ανηλίκου. Εάν δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας, 

υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης είναι το κράτος μέλος στο οποίο ο ανήλικος υπέβαλε 

την αίτησή του για άσυλο. 

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

παραμονής σε κράτος μέλος ως πρόσφυγας ή εάν η αίτηση του εν λόγω ατόμου τελεί υπό 

εξέταση, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου υπό τον όρο ότι το 

επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. Επιπλέον, οι αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται ταυτόχρονα ή 

σε παραπλήσιες ημερομηνίες από πλείονα μέλη μιας οικογενείας μπορούν να εξετάζονται 

από κοινού. 

 Έκδοση αδειών διαμονής ή θεωρήσεων 

Το κράτος μέλος που χορήγησε στον αιτούντα ισχύοντα τίτλο διαμονής ή έγκυρη θεώρηση, 

θα είναι υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου. Εάν ο αιτών είναι κάτοχος περισσότερων αδειών ή 

θεωρήσεων που εκδόθηκαν από διαφορετικά κράτη μέλη, υπεύθυνο για την εξέταση της 

αίτησης ασύλου θα είναι το κράτος που εξέδωσε το έγγραφο με την απώτερη ημερομηνία 

λήξεως ισχύος. 

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

τίτλων διαμονής που έχουν λήξει για διάστημα μικρότερο από πριν από δύο έτη ή μίας ή 

περισσοτέρων θεωρήσεων που έχουν λήξει για διάστημα μικρότερο από πριν από έξι μήνες, 

αλλά εφόσον ο αιτών άσυλο δεν έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών. 

 Παράνομη είσοδος ή διαμονή σε κράτος μέλος 

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

υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση ασύλου. Η ευθύνη αυτή παύει να υφίσταται δώδεκα μήνες 

μετά την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η παράνομη διάβαση των συνόρων. 

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

πέντε μηνών πριν υποβάλει την αίτησή του, το κράτος μέλος αυτό είναι υπεύθυνο για την 

εξέταση της αίτησης. Εάν ο αιτών άσυλο διέμεινε για διάστημα τουλάχιστον πέντε μηνών σε 

πλείονα κράτη μέλη, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου είναι το κράτος μέλος 

της τελευταίας διαμονής. 

 Νόμιμη είσοδος σε κράτος μέλος 

Εάν υποβάλλει αίτηση ασύλου υπήκοος τρίτης χώρας σε κράτος μέλος όπου αυτός δεν 

υπόκειται σε υποχρέωση θεώρησης, υπεύθυνο είναι το κράτος μέλος υποβολής της αίτησης. 

 Αίτηση στο χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα 

                                                 

176
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_im

migration/l33153_el.htm 



[Πληκτρολογήστε κείμενο] 

 

 

108 

Εάν υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση ασύλου στο χώρο διεθνούς διέλευσης 

αερολιμένα κράτους μέλους, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της 

αίτησης. 

Εξαιρέσεις 

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

βάσει των κριτηρίων που απαριθμούνται, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης είναι το 

πρώτο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου. Ύστερα από αίτηση ενός 

άλλου κράτους μέλους, κάθε κράτος μέλος μπορεί να δεχθεί να διαπραγματευθεί μια αίτηση 

ασύλου για την οποία δεν είναι υπεύθυνο, για λόγους ανθρωπιστικούς και βάσει, εν μέρει, 

οικογενειακών ή πολιτισμικών κριτηρίων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν. 

 Αναδοχή του αιτούντος άσυλο. Το κράτος μέλος που έχει προσδιοριστεί ως 

υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου πρέπει να αναδεχτεί τον αιτούντα και να εξετάσει την 

αίτηση. Εάν ένα κράτος μέλος στο οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ασύλου θεωρεί ότι άλλη 

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

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

επιτρέπει στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα να προσδιορίσει εάν είναι 

πράγματι υπεύθυνο. Όταν το κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα δέχεται την 

αναδοχή ή εκ νέου ανάληψη του ενδιαφερομένου προσώπου, αποστέλλεται στον αιτούντα 

αιτιολογημένη απόφαση που δηλώνει ότι η αίτησή του κρίνεται απαράδεκτη στο κράτος 

μέλος όπου υποβλήθηκε, και ότι υπάρχει υποχρέωση μεταφοράς του αιτούντος άσυλο στο 

κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο. 

Ένας γενικός «Απολογισμός» του Δουβλίνου 

 Κατά τη δεκαετία λειτουργίας του ο κανονισμός μετατράπηκε στην πλέον 

εμβληματική ένδειξη της αυξανόμενης σύγκρουσης Βορρά-Νότου και κέντρου-περιφέρειας 

της ΕΕ στον τομέα του ασύλου. Η συνύπαρξη διαφορετικών συνθηκών υποδοχής των 

αιτούντων και διαδικασιών ασύλου από κράτος σε κράτος της Ένωσης με τις «απόλυτες» και 

«μηχανιστικές» διατάξεις του κανονισμού  στο ζήτημα του προσδιορισμού του κράτους που 

είναι υπεύθυνο για την εξέταση ενός αιτήματος ασύλου κατέστησε αποσπασματικό τον 

κανονισμό και όξυνε τις εντάσεις μεταξύ των κρατών αλλά και τις πιέσεις στα εθνικά 

συστήματα ασύλου. 

 Όπως αναφέρθηκε ήδη, τόσο η Σύμβαση όσο και ο κανονισμός θεσπίζουν, μεταξύ 

άλλων και υπό όρους, ότι υπεύθυνο για την εξέταση μίας αίτησης ασύλου είναι το κράτος 

από το οποίο εισήλθε, έστω και παράνομα στην Ένωση, ένας αλλοδαπός που υπέβαλε αίτημα 

ασύλου σε άλλη χώρα της Ένωσης. Το κριτήριο αυτό, σχετικά περιθωριακό στο ξεκίνημα του 

συστήματος Δουβλίνου, κατέστη εξαιρετικά σημαντικό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του 

κανονισμού, ιδίως λόγω των ευρύτερων εξελίξεων στον τρόπο και τις διαδρομές της 

παράνομης εισόδου στην ΕΕ αλλοδαπών που κατόπιν ζητούσαν πολιτικό άσυλο. Οι εξελίξεις 

αυτές, σε συνδυασμό με πρακτικές αυστηρότερων ελέγχων της αεροπορικής εισόδου στην 

Ένωση (για παράδειγμα η διευρυμένη υποχρέωση θεωρήσεων Σέγκεν και η εκτεταμένη 

χρήση αποσπασμένων υπαλλήλων των κρατών μελών στα αεροδρόμια χωρών από όπου 

αναχωρούν πολλοί αλλοδαποί προς τις χώρες της Ένωσης, με σκοπό να ελέγχουν την 

νομιμότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων των ταξιδιωτών, πριν την επιβίβασή τους) οδήγησε 
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σε πολύ μεγαλύτερη χρήση της χερσαίας ή θαλάσσιας (παράνομης) εισόδου στην Ένωση. 

Τούτο μετέφερε υπερβολικά μεγάλο βάρος της εξέτασης αιτημάτων ασύλου στις χώρες της 

Ένωσης που βρίσκονταν στην περιφέρεια ενώ από την άλλη περιόρισε, όχι νομικά αλλά 

πρακτικά, το δικαίωμα για υποβολή αιτήματος ασύλου σε ένα κράτος γεωγραφικά στο κέντρο 

της Ένωσης που καθίσταται «απροσπέλαστη» για τους εν δυνάμει αιτούντες άσυλο που 

εισέρχονταν στην Ένωση από την περιφέρεια.
177

 

 Τα κυριότερα προβλήματα στον κανονισμό του Δουβλίνο ΙΙ εντοπίζονται στην 

υπόθεση ίδιου επιπέδου δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη και στο ότι τα κράτη μέλη δεν 

είναι πάντα σύμφωνα σε ότι τις αφορά με τις περιστάσεις υπό τις οποίες πρέπει να 

εφαρμόζονται ορισμένες διατάξεις του κανονισμού, στην ανισότητα των αιτημάτων και των 

αναγνωρίσεων μεταξύ των κρατών μελών, στη μη ρητή κατοχύρωση του δικαιώματος 

προσφυγής κατά απόφασης μετακίνησης σε άλλο κράτος, στο μη συνυπολογισμό ότι οι 

αιτούντες είναι πιθανόν να έχουν λόγους προτίμησης κάποιου συγκεκριμένου κράτους 

εξαιτίας παρουσίας μελών της κοινότητάς τους, καλύτερης γνώσης γλώσσας κ.α. και τέλος 

στο ότι ο κανονισμός του Δουβλίνου δεν εφαρμόζεται στους αιτούντες επικουρική 

προστασία. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι αναγκαία η ύπαρξη 

μεταρρυθμίσεων στο σύστημα του Δουβλίνου προκειμένου να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα και η εξασφάλιση υψηλότερων επιπέδων προστασίας σε όσος 

επικαλούνται τη διαδικασία αυτή. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την επέκταση της ισχύος του 

κανονισμού και τη συνεκτικότητά του με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα του ασύλου, 

την αποσαφήνιση της παύσης αρμοδιότητας ενός κράτους και τέλος τη μεταφορά αιτούντων 

και τη διοχέτευση πληροφοριών πριν τη μετακίνηση. 

 Η πλέον αξιόπιστη εναλλακτική λύση, όπως ανέφερε και η ίδια η Επιτροπή τόσο στο 

Κείμενο Εργασίας «Revisiting the Dublin Convention» όσο και στην αιτιολογική έκθεση της 

Προτάσεως Κανονισμού, θα ήταν εκείνη «που θα εξαρτούσε την αρμοδιότητα αποκλειστικά 

από τον τόπο υποβολής της αίτησης, θα επέτρεπε ένα σαφές και βιώσιμο σύστημα» που θα 

προσέφερε  ταχύτητα και ασφάλεια, αποφυγή των περιπλανώμενων προσφύγων (refugees in 

orbit), αντιμετώπιση του προβλήματος των πολλαπλών αιτήσεων ασύλου και κατοχύρωση 

της οικογενειακής ενότητας». Το Σύστημα του Δουβλίνου(2003) που αποτελείται από τον 

Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ 
178

 και τον κανονισμό EURODAC
179
, θεσπίζει τα κριτήρια που 

καθορίζουν ποιό κράτος μέλος είναι αρμόδιο να εξετάσει μια αίτηση ασύλου.  
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 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη 
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την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας 
179

 Ο Κανονισμός EURODAC (2003) προβλέπει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο με σκοπό τη διευκόλυνση του καθορισμού του κράτους μέλους που 
είναι αρμόδιο να εξετάσει μια αίτηση ασύλου. Ο νέος κανονισμός (2012) παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις 
για την εξασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, συνεπώς, συμμορφώνεται πλήρως με 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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5.2.3. ΔΟΥΒΛΙΝΟ III 

Με στόχο την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης, στη 

βάση του Δουβλίνου ΙΙ υιοθετήθηκε ο Κανονισμός 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 26 Ιούνη του 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 ένα από τα κράτη μέλη από υπήκοο τρίτης χώρας ή 

από απάτριδα (αναδιατύπωση)
180

.  

 Ο Κανονισμός αυτός, γνωστός και ως Δουβλίνο ΙΙΙ, ορίζει, με μεγαλύτερη σαφήνεια, 

ποιο κράτος μέλος της ΕΕ είναι υπεύθυνο για την εξέταση μίας αίτησης ασύλου. Το πιο 

συνηθισμένο κριτήριο για την αξιολόγηση της ευθύνης είναι η «πρώτη χώρα εισόδου στην 

ΕΕ», που σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπεύθυνο είναι το κράτος- μέλος από 

το οποίο μπήκε στην ΕΕ ο αιτών άσυλο.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 7 ο «προσδιορισμός του υπευθύνου κράτους μέλους κατ’ 

εφαρμογή των κριτηρίων που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται βάσει της 

κατάστασης που υπήρχε τη στιγμή κατά την οποία ο αιτών υπέβαλε την αίτησή του διεθνούς 

προστασίας για πρώτη φορά σε ένα κράτος μέλος». Ο νεώτερος κανονισμός περιλαμβάνει 

ένα νέο άρθρο σχετικά με την κράτηση (άρθρο 28). Η κράτηση είναι δυνατή μόνο εάν το 

πρόσωπο ενέχει σημαντικό κίνδυνο διαφυγής ώσπου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά. Αυτό 

μπορεί να γίνει στη βάση της ατομικής αξιολόγησης. Επιπλέον, η κράτηση είναι επιτρεπτή 

όταν εξαντληθούν λιγότερο καταναγκαστικές εναλλακτικές λύσεις. (άρθρα 8.1, 8.2).  Ο 

κανονισμός δεν προβλέπει συγκεκριμένο χρόνο για την κράτηση. Απλώς, αναφέρει ότι πρέπει 

να είναι «όσο το δυνατόν συντομότερη» και όχι περισσότερο από τον εύλογο χρόνο που 

απαιτείται για την διεξαγωγή των διοικητικών διαδικασιών για την μεταφορά του αιτούντος 

άσυλο. Επίσης, ο νέος Κανονισμός καθορίζει προθεσμία στην οποία πρέπει να γίνει η 

διαδικασία μεταφοράς τους. Αν περάσει αυτός ο χρόνος, τότε τα άτομα πρέπει να 

ελευθερωθούν. Συνολικά, ο Κανονικός Δουβλίνο ΙΙ δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές στον 

Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙΙ. Παρά τις όποιες βελτιώσεις, τα κράτη μέλη πρώτης εισόδου 

εξακολουθούν να φέρουν το μεγάλο όγκο των αιτήσεων, ως υπεύθυνα κράτη 

 

5.3 Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 439/2010, δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 

για το Άσυλο η οποία βοηθάει στην ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 

για τις πρακτικές που ακολουθούν, καθώς και πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής των 

αιτούντων άσυλο.
181

 

Όταν ένα κράτος μέλος δέχεται μεγάλη πίεση στο σύστημα ασύλου, εξαιτίας της μεγάλης 

εισροής ατόμων τρίτων χωρών που ζητούν διεθνή προστασία ή λόγω της γεωγραφικής θέσης 
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 (http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of 
_persons_asylum_immigration/jl0022_el.htm). 
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του, τότε επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης ασύλου. Μετά από αίτηση του 

κράτος μέλος που ζητάει την βοήθεια, η Υπηρεσία αποστέλλει ομάδες υποστήριξης για τη 

διαδικασία ασύλου ή για τη δημιουργία των υποδομών υποδοχής. Αυτές οι ομάδες, λοιπόν, 

προσφέρουν τεχνική συνδρομή σε υπηρεσίες διερμηνευτικού χαρακτήρα, προσφέρουν 

πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο και, επίσης, προσφέρουν 

τεχνογνωσία σχετικά με την εξέταση των φακέλων ασύλου. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης Ασύλου ξεκίνησε να λειτουργεί πλήρως το 2011 και αποτελείται από το 

διοικητικό συμβούλιο με ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος και δύο μέλη από την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει έναν εκτελεστικό διευθυντή. Αυτός είναι και ο εκπρόσωπος 

της Υπηρεσίας και υπεύθυνος για την διαχείριση αυτής. Επίσης, μπορεί να συγκροτήσει 

εκτελεστική επιτροπή και ομάδες εργασίας καθώς, και ένα συμβουλευτικό φόρουμ όπου το 

καθένα από αυτά με τη σειρά του βοηθάει στην διαδικασία του ασύλου. 

5.4 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ 

ΤΗΣ ΕΕ 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής της 27ης Ιανουαρίου 

2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη 

μέλη και έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως 

το άρθρο 63, την πρόταση της Επιτροπής(1),τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2), τη 

γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3), τη γνώμη της Επιτροπής των 

Περιφερειών(4), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

 Η κοινή πολιτική ασύλου, η οποία περιλαμβάνει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για το 

άσυλο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

προοδευτική εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ανοικτού σε 

εκείνους οι οποίοι, αναγκασμένοι από τις περιστάσεις, αναζητούν νομίμως προστασία στην 

Κοινότητα. 

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά την ειδική σύνοδο που πραγματοποίησε στο Τάμπερε 

στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, συμφώνησε να εργασθεί για τη θέσπιση ενός κοινού 

ευρωπαϊκού συστήματος για το άσυλο, βασιζόμενου στην πλήρη και συνολική εφαρμογή της 

σύμβασης της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου 1951, περί του καθεστώτος των προσφύγων, όπως 

συμπληρώθηκε με το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης, της 31ης Ιανουαρίου 1967, τηρουμένης 

κατ' αυτόν τον τρόπο της αρχής της μη επαναπροώθησης. 

 Στα συμπεράσματα του Τάμπερε προβλέπεται ότι το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για το 

άσυλο θα πρέπει να συμπεριλάβει βραχυπρόθεσμα κοινές ελάχιστες απαιτήσεις για τις 

συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο. Η θέσπιση ελάχιστων προτύπων για την υποδοχή 

των αιτούντων άσυλο αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα προς τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής 

πολιτικής ασύλου. Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις 

αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ιδίως, η παρούσα οδηγία αποβλέπει στη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην προώθηση της εφαρμογής των άρθρων 1 και 18 του εν 

λόγω Χάρτη. 
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 Όσον αφορά τη μεταχείριση των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δεσμεύονται από υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις 

διεθνούς δικαίου των οποίων είναι μέρη και οι οποίες απαγορεύουν τις διακρίσεις. Είναι 

σκόπιμο να θεσπισθούν ελάχιστα πρότυπα για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο, τα οποία, 

υπό κανονικές συνθήκες, θα επαρκούν για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου και 

συγκρίσιμων συνθηκών διαβίωσης σε όλα τα κράτη μέλη. 

 Η εναρμόνιση των συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο θα πρέπει να συμβάλλει 

στον περιορισμό των δευτερογενών μετακινήσεων των αιτούντων άσυλο, οι οποίες 

επηρεάζονται από την ανομοιογένεια των συνθηκών υποδοχής τους. Η υποδοχή των ομάδων 

που έχουν ειδικές ανάγκες θα πρέπει να σχεδιάζεται ειδικά με σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών αυτών. Η υποδοχή των αιτούντων που τελούν υπό κράτηση θα πρέπει να έχει 

σχεδιασθεί ειδικά με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που οφείλονται στην κατάσταση αυτή. 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των ελάχιστων διαδικαστικών εγγυήσεων που 

συνίστανται στην παροχή της δυνατότητας επικοινωνίας με οργανώσεις ή ομάδες προσώπων 

που παρέχουν νομική συνδρομή, θα πρέπει να παρέχεται πληροφόρηση στις εν λόγω 

οργανώσεις και ομάδες προσώπων. 

 Θα πρέπει να περισταλεί η δυνατότητα κατάχρησης του συστήματος υποδοχής με τον 

καθορισμό των περιστάσεων που δικαιολογούν τον περιορισμό ή την ανάκληση των 

συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλισθεί η 

αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων υποδοχής και της συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών σε θέματα υποδοχής των αιτούντων άσυλο. Επίσης, θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται ο κατάλληλος συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την 

υποδοχή των αιτούντων άσυλο και οι αρμονικές σχέσεις μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και 

των κέντρων φιλοξενίας. 

 Εξ ορισμού, τα ελάχιστα πρότυπα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να 

διατηρούν σε ισχύ ευνοϊκότερες διατάξεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους 

ανιθαγενείς που ζητούν διεθνή προστασία από ένα κράτος μέλος. 

Βάσει της ίδιας λογικής, τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να εφαρμόζουν τις διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας κατά τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων που αφορούν άλλες μορφές 

προστασίας, εκτός από εκείνες που απορρέουν από τη σύμβαση της Γενεύης για τους 

υπηκόους τρίτων χωρών και τους ανιθαγενείς. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 

να αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η θέσπιση ελάχιστων 

προτύπων για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, δεν είναι δυνατόν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και 

των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό 

επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, 

όπως εκτίθεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως 

εκτίθεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη των στόχων αυτών. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της Ιρλανδίας, το οποίο είναι προσαρτημένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 
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συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε, 

με την από 18 Αυγούστου 2001 επιστολή του, την επιθυμία του να συμμετάσχει στη θέσπιση 

και την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 1 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη 

θέσπιση της παρούσας οδηγίας. Κατά συνέπεια, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν 

λόγω πρωτοκόλλου, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν ισχύουν για την Ιρλανδία. Ενώ 

σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο είναι 

προσαρτημένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και, 

συνεπώς, δεν δεσμεύεται από αυτήν, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της. 

 Βεβαίως, δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να ανακαλούν τις 

συνθήκες υποδοχής σε συγκεκριμένες  περιπτώσεις. Κάποιες από αυτές είναι όταν ο αιτών 

άσυλο εγκαταλείπει τον τόπο διαμονής που έχει καθορίσει η αρμόδια αρχή χωρίς να την 

ενημερώσει ή, εφόσον απαιτείται, χωρίς άδεια ή όταν δεν συμμορφώνεται με υποχρεώσεις 

δήλωσης στοιχείων ή δεν ανταποκρίνεται σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών ή δεν 

προσέρχεται, στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου, σε προσωπική συνέντευξη εντός εύλογης 

προθεσμίας που ορίζεται από το εθνικό δίκαιο, ή έχει υποβάλει ήδη αίτηση ασύλου στο ίδιο 

κράτος μέλος. 

 Όταν ο αιτών άσυλο εντοπισθεί ή προσέλθει αυτοβούλως στην αρμόδια αρχή, 

λαμβάνεται δεόντως αιτιολογημένη απόφαση, βασιζόμενη στους λόγους της εξαφάνισης, 

σχετικά με την ανανέωση της παροχής μερικών ή όλων των συνθηκών υποδοχής. Επίσης σε 

περίπτωση στην οποία ο αιτών άσυλο έχει αποκρύψει τους οικονομικούς του πόρους, και 

έχει, κατά συνέπεια, επωφεληθεί με τρόπο αθέμιτο από τις υλικές συνθήκες υποδοχής. Εάν 

αποκαλυφθεί ότι ο αιτών άσυλο διέθετε επαρκείς πόρους για την κάλυψη των υλικών 

συνθηκών υποδοχής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθόσο χρόνο καλύπτονταν αυτές 

οι βασικές ανάγκες, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν την επιστροφή από τον αιτούντα 

άσυλο. 

 Επίσης, είναι σημαντικό  ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν συνθήκες 

υποδοχής σε περιπτώσεις όπου ο αιτών άσυλο δεν έχει αποδείξει ότι η αίτηση ασύλου 

υπεβλήθη το συντομότερο δυνατόν, εντός ευλόγων ορίων, μετά την άφιξη στο εν λόγω 

κράτος μέλος, ενώ συγχρόνως μπορούν να καθορίζουν τις κυρώσεις που ισχύουν για τη 

σοβαρή παράβαση των κανόνων των κέντρων φιλοξενίας καθώς για την επίδειξη ιδιαίτερα 

βίαιης συμπεριφοράς. 

  Οι αποφάσεις για τον περιορισμό, την ανάκληση ή την άρνηση των συνθηκών 

υποδοχής ή για κυρώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, λαμβάνονται σε 

ατομική, αντικειμενική και αμερόληπτη βάση και πρέπει να αιτιολογούνται. Οι αποφάσεις 

βασίζονται στην ειδική κατάσταση του συγκεκριμένου προσώπου, ιδίως όσον αφορά τα 

πρόσωπα τα οποία καλύπτονται από το άρθρο 17, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 

αναλογικότητας. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες την πρόσβαση σε 

επείγουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τέλος τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν 

ανακαλούνται ούτε περιορίζονται οι υλικές συνθήκες υποδοχής πριν ληφθεί απορριπτική 

απόφαση. 
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5.5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το αρχικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης προέβλεπε αλλαγές τόσο στη νομοθεσία όσο και στην 

πρακτική σχετικά με τον τρόπο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα ζητήματα ασύλου και 

μετανάστευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Νοέμβριο του 2010, υιοθετήθηκε το Προεδρικό 

Διάταγμα (ΠΔ) 114/2010 , με το οποίο ρυθμίσθηκε η μεταβατική διαδικασία ασύλου στην 

Ελλάδα. Το ΠΔ 114/2010 αντικατέστησε το παλαιότερο ΠΔ 90/2008 και κατήργησε το ΠΔ 

81/2009 που είχε δεχθεί κριτική τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την Ύπατη 

Αρμοστεία και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, όσον αφορά τη συμφωνία του με τα διεθνή και 

ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε συνέχεια αυτού, η Ύπατη Αρμοστεία είχε αποφασίσει να μη 

συμμετέχει στα γνωμοδοτικά όργανα στη διαδικασία του ασύλου, όπως αυτά είχαν θεσπισθεί 

με το ΠΔ 81/2009. Μεταξύ άλλων, το ΠΔ 114/2010 άνοιξε το δρόμο για την επανασύσταση 

και τη βελτίωση της λειτουργίας των Επιτροπών Προσφυγών, ενώ αποκέντρωσε τα όργανα 

εξέτασης σε πρώτο βαθμό των αιτημάτων ασύλου σε 14 Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας. 

 Παράλληλα τον Αύγουστο του 2010, η Ελλάδα κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Άσυλο και τη Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών, το 

οποίο επικαιροποίησε τον Ιανουάριο του 2013. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει 

περιγραφή των προγραμματισμένων δράσεων της ελληνικής κυβέρνησης για τα θέματα 

πρώτης υποδοχής, το νέο σύστημα ασύλου, την υποδοχή των αιτούντων άσυλο, των 

ευάλωτων ομάδων και των ασυνόδευτων ανηλίκων, τα προ-αναχωρησιακά (pre- removal ) 

κέντρα κράτησης, τις επιστροφές και τον έλεγχο συνόρων.  

5.5.1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 

Όσων αφορά το καθαρά νομικό πλαίσιο για το άσυλο και τα κέντρα υποδοχής, παρακάτω 

παρατίθεται ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3907 για την  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 διατάξεις.  

 Στo Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται αυτοτελής Yπηρεσία, με τίτλο 

«Υπηρεσία Ασύλου» που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και έχει τοπική αρμοδιότητα 

που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης 

και έχει ως αποστολή την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών μορφών 

διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συμβολή στο σχεδιασμό 

και τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου. 

  Η Υπηρεσία Ασύλου, στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια ιδίως για: 

α. την υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης της πολιτικής της χώρας όσον αφορά στη 

χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής, 

β. την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και την απόφανση επί αυτών 

σε πρώτο βαθμό, 

γ. την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία για τη διαδικασία εξέτασης των 

αιτημάτων, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής, 

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Protection/NomosEllada/pd_114.pdf
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Protection/NomosEllada/Asylo/90_08.pdf
http://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html?cid=799&did=877&sechash=e1f77a0e
http://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html?cid=799&did=877&sechash=e1f77a0e
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δ. τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και 

πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών και τη διαρκή 

παρακολούθηση των εξελίξεων στις χώρες αυτές, σε συνεργασία με αρμόδιες για το σκοπό 

αυτόν άλλες ελληνικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, ιδίως στο πλαίσιο σχετικών διεθνών 

συμφωνιών, 

ε. τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία νομιμοποιητικά και 

ταξιδιωτικά έγγραφα, 

στ. τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων, 

ζ. τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά στις υλικές συνθήκες υποδοχής σε 

συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, 

η. την προετοιμασία νομοθετικών κειμένων και διοικητικών πράξεων σε θέματα 

αρμοδιότητάς της και 

θ. τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς για την 

αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της. 

  Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και από τα 

Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου υπάγονται στην 

Κεντρική Υπηρεσία. Η Κεντρική Υπηρεσία προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και 

ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και εξασφαλίζει τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου, συνιστώνται Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου με έδρα την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, 

την Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, τα Ιωάννινα, το Βόλο, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τη 

Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο και τη Ρόδο. Η έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών 

Γραφείων Ασύλου που συνιστώνται με την παρούσα διάταξη καθορίζεται με απόφαση του 

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. (Βλ. παραρτήματα
vi

) 

 Μια από τις βασικές αλλαγές του νόμου είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης 

αιτημάτων διεθνούς προστασίας, προκειμένου να μην υπερβαίνει τις 14 ημέρες. 

Ειδικότερα, οι διατάξεις προβλέπουν : 

-   Την ενίσχυση οργάνωση και στελέχωση και ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας της 

Υπηρεσίας Ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου, συγκροτείται ως αυτοτελής Υπηρεσία του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία λειτουργεί σε επίπεδο 

Διεύθυνσης, με αρμοδιότητα σε όλη την χώρα, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό. Έχει ως 

αποστολή την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται 

από την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου με 

Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη 

Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο και τη Ρόδο. 

-   Τη θεσμική αναβάθμιση ως προς τις εγγυήσεις ανεξάρτητης λειτουργίας της Αρχής 

Προσφυγών με την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία της 

Αρχής Προσφυγών και ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δευτεροβάθμιου οργάνου κρίσης των 

αιτήσεων διεθνούς προστασίας, όσο και η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Αρχής. 
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-    Την κατάργηση της «Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» (μετονομασία των Hotspot) και την 

ίδρυση και λειτουργία αυτοτελούς Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης» (Υ.Π.Υ.Τ), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η Δομή προβλέπει και 

Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης οι οποίες είναι: 

α)τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), 

β)οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Μ.Υ.Τ.), 

γ) οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι 

έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία, 

δ) οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών 

-    Τροποποιήσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου του υπάρχοντος συστήματος 

διεθνούς προστασίας, χορήγησης καθεστώτος για λόγους ανθρωπιστικούς σε αιτούντες 

διεθνούς προστασίας των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν για διάστημα πέραν της πενταετίας. 

Το ανώτερο χρονικό διάστημα που θα μπορεί να εξετάζεται ένα αίτημα ασύλου θα είναι 6 

μήνες και  εάν η απόφαση των επιτροπών είναι θετική τότε θα δίνεται άδεια παραμονής στην 

Ελλάδα για τρία χρόνια. Για ανθρωπιστικού λόγους θα χορηγηθούν άδειες διαμονής σε όσους 

μετανάστες έχουν υποβάλει αίτηση για άσυλο εδώ και πέντε χρόνια και δεν έχουν λάβει 

απάντηση την στιγμή που εκκρεμούν χιλιάδες αιτήσεις στις υπηρεσίες ασύλου ακόμα και για 

επτά χρόνια. 

-    Τη Σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και τη μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής 

Συνοχής σε Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, 

-   Την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη 

χορήγηση και ανάκληση τον καθεστώτος διεθνούς προστασίας , 

-    Την πρόσβαση στην απασχόληση των αναγνωρισμένων από την ελληνική πολιτεία ως 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσώπων στους 

οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στην Ελλάδα , 

-   Την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μεταναστών και προσφύγων εντός των ορίων της 

ελληνικής επικράτειας , 

-   Τη ρύθμιση ζητημάτων και αρμοδιοτήτων των Αρχών συντονισμού, διαχείρισης και 

εφαρμογής των προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων, και σχετικές ρυθμίσεις εφαρμογής 

αυτών. 

 Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι με το άρθρο 81, του νόμου, προβλέπεται η  

κατάργηση των διατάξεων των Κεφαλαίων Α' και Β' του ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α’ 7), του ΠΔ. 

189/1998 (Α' 140), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις 

διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό του. 

Με την έναρξη ισχύος του Μέρους Γ’ του παρόντος, καταργείται το Μέρος Α'  του ΠΔ. 

113/2013 (ΑΊ46). Τα άρθρα 33 και 34 του ΠΔ. 113/2013 (ΑΊ46) καταργούνται σε δύο μήνες 

από τη δημοσίευση του νόμου. 
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5.5.2. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 

Τον Ιανουάριο του 2011, υιοθετήθηκε ο νέος Νόμος (3907/2011), για την αναμόρφωση του 

συστήματος ασύλου στην Ελλάδα. Ο νόμος προέβλεπε τη δημιουργία αυτοτελούς Υπηρεσίας 

Ασύλου και ενός συστήματος υποδοχής και διαπίστωσης του «προφίλ» και των αναγκών 

όσων εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, συμπεριλαμβανομένων και 

ατόμων που επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο.  

 Μετά από αναβολές, επί δύο έτη, στην έναρξη εφαρμογής της νέας διαδικασίας 

ασύλου υπό την τότε νεοσυσταθείσα Υπηρεσία Ασύλου εξαιτίας δυσκολιών σε θέματα, 

κυρίως, εξασφάλισης ανθρωπίνων πόρων και εξοπλισμού, ήδη από τις 7 Ιουνίου 2013, 

ξεκίνησε η λειτουργία του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, καθώς και η εφαρμογή 

της νέας διαδικασίας ασύλου, που ρυθμίζεται πλέον από το Π.Δ. 113/2013. Όσον αφορά στην 

εξέταση των αιτημάτων ασύλου που έχουν ήδη καταγραφεί από την αστυνομία, αυτή 

παραμένει στην αρμοδιότητα των αστυνομικών διευθύνσεων ανά τη χώρα. Η έναρξη 

λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία 

ασύλου σηματοδοτούν μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, που πρέπει να στηριχθεί περαιτέρω για 

την ολοκλήρωση της μετάβασης σε ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα ασύλου στην 

Ελλάδα. 

 Η Υπηρεσία Ασύλου θεσπίστηκε με τον νόμο 3907/2011 και αποτελεί την πρώτη 

αυτόνομη δομή της χώρας που ασχολείται με την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, και 

ευρύτερα διεθνούς προστασίας. Αποστολή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τον νόμο είναι η 

εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την παροχή πολιτικού ασύλου και άλλων μορφών 

διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω 

δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, 

πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, οι οποίοι δεν μπορούν 

ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Όπως προβλέπει ο νόμος, η Υπηρεσία 

παραλαμβάνει, εξετάζει και αποφασίζει, βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών 

υποχρεώσεων της χώρας, για τα αιτήματα ασύλου που υποβάλλονται στη χώρα μας. Η 

Υπηρεσία επίσης συμβάλλει στην διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για την διεθνή 

προστασία και την συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους 

τομείς δραστηριότητάς της. 

 Η Υπηρεσία Ασύλου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. 

Προΐσταται αυτής Διευθυντής, σε επίπεδο Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος ορίζεται από τον 

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με θητεία 

τριών ετών. Τέλος, η Υπηρεσία αυτή παρέχει την διοικητική υποστήριξη στην νέα Αρχή 

Προσφυγών που ιδρύθηκε επίσης με τον νόμο 3907/2011 και εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις 

προσφυγές κατά αιτημάτων διεθνούς προστασίας που απορρίφθηκαν σε πρώτο βαθμό.
182

 

 Σύμφωνα με το ¨Δελτίο Τύπου¨ για το έργο της Υπηρεσίας Ασύλου το 2016, η 

Υπηρεσία κατέγραψε 51.091 αιτήσεις διεθνούς προστασίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε 

αυτές οι 15.000 αιτήσεις των οποίων η πλήρης καταγραφή θα γίνει μέσα στο 2017. Το πρώτο 
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http://www.minocp.gov.gr/asylo.php 

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Protection/NomosEllada/LAW_3907_2011.pdf
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Protection/NomosEllada/Asylo/p.d._113_2013.pdf
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τρίμηνο του 2016 καταγράφηκαν 5.586 αιτήσεις, ενώ το τελευταίο τρίμηνο του ίδιου έτους ο 

αριθμός σχεδόν τετραπλασιάστηκε φθάνοντας τις 20.609 αιτήσεις.  

 Σύμφωνα, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, το τρίτο τρίμηνο του 2016, η 

Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων άσυλο κατ’ αναλογία με τους κατοίκους της 

χώρας μετά τη Γερμανία. Ενώ σε ολόκληρη την ΕΕ αντιστοιχούσαν 702 αιτούντες άσυλο σε 

1.000.000 κατοίκους, στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν σε 1.152 αιτούντες άσυλο, σε 1.000.000 

κατοίκους.
183

 

 Επίσης, από τον Μάρτιο του 2013 λειτουργεί το πρώτο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής 

(ΚΕ.Π.Υ.), στην περιοχή του Έβρου. Παρά τις ελλείψεις σε αναγκαίο προσωπικό και τις 

δυσκολίες για πραγματοποίηση των αναγκαίων παραπομπών σε δομές προστασίας, η 

λειτουργία του πρώτου ΚΕ.Π.Υ. έχει σηματοδοτήσει μια καθοριστική βελτίωση σχετικά με 

την καταγραφή και ταυτοποίηση των νέο-εισερχομένων, καθώς επίσης και με την κάλυψη 

των βασικών αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής και ψυχολογικής στήριξης 

και της παροχής ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε γλώσσα που 

κατανοούν. Ιδιαίτερης σημασίας παραμένει η ανάγκη για ενίσχυση της Υπηρεσίας Πρώτης 

Υποδοχής, μέσω της δημιουργίας Κέντρων Πρώτης Υποδοχής ή ανάπτυξης κινητών ομάδων 

σε βασικά σημεία εισόδου της χώρας, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που 

αντιμετωπίζουν αυξημένο αριθμό αφίξεων. 

 Τέλος, σημαντική εξέλιξη αποτελεί η δυνατότητα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 

να ιδρύει και να εποπτεύει Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων 

(άρθρο 110, Ν. 4172/2013) προς υλοποίηση των υποχρεώσεων της χώρας που πηγάζουν από 

την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/33/ΕΕ, την οποία η χώρα οφείλει να ενσωματώσει έως τις 20 

Ιουλίου 2015.  

5.5.3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  

Η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του συστήματος υποδοχής των προσφύγων 

και μεταναστών στην Ελλάδα είναι η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) και 

υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής.  Αποστολή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι η αποτελεσματική 

διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στην χώρα, σε συνθήκες 

σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής. Η 

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συστάθηκε με το Ν. 3907/2011. Η οργάνωση και η 

λειτουργία της καθορίζεται με το Π.Δ. 102/2012.
184

 

 Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής θεσπίστηκε με το νόμο 3907/2011. Αποστολή της 

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής είναι η υποδοχή αλλοδαπών, που συλλαμβάνονται λόγω 

παράνομης εισόδου ή διαμονής στην Ελλάδα, σε συνθήκες που να εξασφαλίζουν την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις απαράβατες διεθνείς 

υποχρεώσεις της Χώρας. 

                                                 

183
 Στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,  κατά το Δελτίο Τύπου στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο http://asylo.gov.gr/ 
184

 http://www.firstreception.gov.gr/ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:EL:PDF
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 Η υποδοχή αυτή, εκτός του να διασφαλίζει τις άμεσες βιοτικές ανάγκες των 

αλλοδαπών, περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές διαδικασίες, όπως η εξακρίβωση της 

ταυτότητάς τους, η καταγραφή τους, ο ιατρικός έλεγχος και η ψυχοκοινωνική στήριξη, η 

ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και η μέριμνα για άτομα που 

ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά και τα θύματα βασανιστηρίων. 

Όταν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση ασύλου ή άλλης μορφής διεθνούς προστασίας, οι 

ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών παραπέμπονται στην Υπηρεσία Ασύλου, η οποία 

εξετάζει κι αποφασίζει επί του αιτήματός τους. Αλλοδαποί που δεν θα συγκεντρώνουν τις 

προϋποθέσεις να παραμείνουν νόμιμα στη χώρα, θα παραπέμπονται στην Ελληνική 

Αστυνομία. Οι σχετικές διαδικασίες θα διεκπεραιώνονται από περιφερειακές υπηρεσίες 

πρώτης υποδοχής, που θα δημιουργηθούν τους επόμενους μήνες σε όλη την ελληνική 

επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου. Η απρόσκοπτη λειτουργία των 

υπηρεσιών πρώτης υποδοχής θα έχει ως αποτέλεσμα την τήρηση της τάξης και την ενίσχυση 

του αισθήματος ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, δεδομένου ότι θα γίνεται 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και το σεβασμό των 

δικαιωμάτων των αλλοδαπών. 

 Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής αποτελεί αυτόνομη υπηρεσία που υπάγεται απευθείας 

στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και της οποίας προΐσταται Διευθυντής, ο οποίος 

ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από δημόσια πρόσκληση 

ενδιαφέροντος, με θητεία τριών ετών. Η ΥΠ.Υ.Τ συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία 

και τις Περιφερειακές υπηρεσίες πρώτης υποδοχής. Η Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την 

Αθήνα, έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και του συντονισμού των 

δράσεων που λαμβάνουν χώρα στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, διασφαλίζοντας την 

απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.  

 Η Κεντρική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση των αναγκαίων όρων 

προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Πέραν του σχεδιασμού, 

φέρει την ευθύνη της διεξαγωγής εποπτείας αναφορικά με τις προκρινόμενες προς υλοποίηση 

ενέργειες οι οποίες ευθυγραμμίζονται τόσο με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (εθνική στρατηγική) 

όσο και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας. Η Κεντρική Υπηρεσία αναπτύσσει 

συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς ενώ συμμετέχει σε δράσεις και 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και από άλλους φορείς.  

Ειδικότερα η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνεργάζεται:  

 Με την Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες    

 Με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)   

 Με την διακυβερνητική οργάνωση Intergovernmental Consultations on Migration, 

Asylum and Refugees (IGC)  

 Με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία υποστήριξης για το Άσυλο EASO   

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι τα Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), και οι κινητές μονάδες πρώτης υποδοχής. Βάσει του Γενικού 

Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, τα κέντρα 

υποδοχής και ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) καθώς επίσης και οι κινητές μονάδες πρώτης υποδοχής 
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υλοποιούν διαδικασίες πρώτης υποδοχής εντός των ορίων της τοπικής τους δικαιοδοσίας, 

στους παράτυπα εισερχόμενους στην χώρα μας μετανάστες.  

5.6 ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 

2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη 

μέλη, ορίσθηκαν κάποιες λεπτομέρειες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής. 

 Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι σε περίπτωση που η στέγαση παρέχεται σε είδος, θα 

πρέπει να λαμβάνει μία από τις κατωτέρω μορφές ή να αποτελεί συνδυασμό τους. Το πρώτο 

είναι ένας  χώρος που χρησιμοποιείται προς το σκοπό της στέγασης των αιτούντων άσυλο 

κατά τη διάρκεια της εξέτασης αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στα σύνορα. Επίσης τα 

κέντρα φιλοξενίας που εξασφαλίζουν κατάλληλο βιοτικό επίπεδο. Τέλος ιδιωτικές κατοικίες, 

διαμερίσματα, ξενοδοχεία ή άλλοι χώροι προσαρμοσμένοι για τη στέγαση αιτούντων. 

 Επίσης, σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζεται για τους 

αιτούντες άσυλο, στους οποίους παρέχεται η στέγαση που αναφέρεται στην προηγούμενη 

παράγραφο καθώς επίσης και προστασία της οικογενειακής τους ζωής,  δυνατότητα 

επικοινωνίας με συγγενείς, νομικούς συμβούλους και εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας 

των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και με μη κυβερνητικές οργανώσεις 

(ΜΚΟ) που αναγνωρίζουν τα κράτη μέλη. 

 Τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην αποτροπή της βίας στους χώρους 

και τα κέντρα που αναφέρονται στα πρώτα δυο στοιχεία της παραγράφου που ορίζει τη 

στέγαση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν, κατά περίπτωση, ώστε τα ανήλικα τέκνα των 

αιτούντων άσυλο ή οι ανήλικοι αιτούντες να διαμένουν με τους γονείς τους ή με τον ενήλικο 

συγγενή που έχει την επιμέλειά τους σύμφωνα με το νόμο ή το εθιμικό δίκαιο. 

 Άλλη μια ευθύνη των κρατών μελών είναι να μεριμνούν ώστε η μεταφορά αιτούντων 

άσυλο από ένα χώρο στέγασης σε άλλο να πραγματοποιείται μόνον όταν είναι αναγκαία. Τα 

κράτη μέλη παρέχουν στους αιτούντες άσυλο τη δυνατότητα να ενημερώνουν τους νομικούς 

τους συμβούλους για τη μεταφορά και για τη νέα τους διεύθυνση. 

 Σημαντικό είναι το προσωπικό που εργάζεται στα κέντρα φιλοξενίας πρέπει να 

διαθέτει κατάλληλη κατάρτιση και να δεσμεύεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας, όπως 

ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, για τις πληροφορίες τις οποίες γνωρίζει εκ της εργασίας του. 

Βεβαίως, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στους αιτούντες άσυλο να συμμετέχουν στη 

διαχείριση των υλικών μέσων και των άυλων παραμέτρων της ζωής στο κέντρο, μέσω μιας 

συμβουλευτικής επιτροπής ή ενός αντιπροσωπευτικού συμβουλευτικού οργάνου των 

διαμενόντων. 

 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι προκειμένου να παρέχεται συνδρομή 

στους αιτούντες άσυλο, παρέχεται πρόσβαση στα κέντρα φιλοξενίας και στους λοιπούς  

χώρους στέγασης στους συνηγόρους ή νομικούς συμβούλους των αιτούντων άσυλο και στους 

εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ή τις 

εξουσιοδοτημένες από αυτή μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις οποίες έχει αναγνωρίσει το 

σχετικό κράτος μέλος. Περιορισμοί στην πρόσβαση αυτή μπορούν να επιβάλλονται μόνο για 
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λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια των κέντρων και των χώρων και των αιτούντων 

άσυλο.  

  Τέλος τα κράτη μέλη μπορούν κατ' εξαίρεση να θεσπίζουν λεπτομέρειες όσον αφορά 

τις υλικές συνθήκες υποδοχής διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο, για 

εύλογη περίοδο η οποία είναι όσο το δυνατόν συντομότερη, όταν: 

- απαιτείται αρχική εκτίμηση των ειδικών αναγκών του αιτούντος άσυλο, 

- δεν είναι διαθέσιμες, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, οι υλικές συνθήκες υποδοχής οι 

οποίες προβλέπονται στο παρόν άρθρο, 

- έχουν εξαντληθεί προσωρινά οι συνήθως διαθέσιμες δυνατότητες στέγασης, 

- ο αιτών άσυλο τελεί υπό κράτηση ή υπό περιορισμό σε συνοριακό φυλάκιο. 

Αυτές οι διαφορετικές συνθήκες καλύπτουν σε κάθε περίπτωση τις βασικές ανάγκες.
185

 

Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να είναι εφικτή η εγκατάσταση των αιτούντων 

άσυλο, θα πρέπει να προηγηθούν κάποιες διαδικασίες από πλευράς των εκάστοτε κρατών που 

αποτελούν κράτη υποδοχής. 

 Κάποιες από αυτές τις διαδικασίες είναι ότι τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους 

αιτούντες άσυλο, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες 

από την υποβολή της αίτησης ασύλου στην αρμόδια αρχή, τουλάχιστον για τις τυχόν παροχές 

που προβλέπονται και για τις υποχρεώσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται σε 

σχέση με τις συνθήκες υποδοχής. Επίσης, εξασφαλίζουν ότι οι αιτούντες άσυλο 

ενημερώνονται για τις οργανώσεις ή τις ομάδες προσώπων που παρέχουν ειδική νομική 

βοήθεια και για τις οργανώσεις οι οποίες δύνανται να συνδράμουν ή να ενημερώνουν τους 

αιτούντες άσυλο για τις υπάρχουσες συνθήκες υποδοχής τους, συμπεριλαμβανομένης της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 Μία ακόμη ευθύνη τους είναι να εξασφαλίζουν ότι η ενημέρωση παρέχεται γραπτώς 

και, εφόσον είναι δυνατόν, σε γλώσσα που ευλόγως εικάζεται ότι κατανοούν οι αιτούντες 

άσυλο. Κατά περίπτωση, η ενημέρωση αυτή μπορεί να παρέχεται και προφορικώς. 

Επιπλέον  και σύμφωνα με το Άρθρο 6 της ίδια Οδηγίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 

εντός τριών ημερών από την υποβολή αίτησης ασύλου στην αρμόδια αρχή, χορηγείται στον 

αιτούντα άσυλο έγγραφο το οποίο εκδίδεται στο όνομά του/της και το οποίο πιστοποιεί ότι 

πρόκειται για αιτούντα άσυλο ή ότι του/της επιτρέπεται να παραμείνει στο έδαφος του 

κράτους μέλους επί όσο διάστημα εκκρεμεί ή εξετάζεται η αίτησή του/της. Αν το πρόσωπο 

αυτό δεν μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στο σύνολο ή σε τμήμα του εδάφους του κράτους 

μέλους, το έγγραφο πιστοποιεί επίσης το γεγονός αυτό. 

 Συνάμα, τα κράτη μέλη δύνανται να αποκλείουν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου 

όταν ο αιτών άσυλο κρατείται και εφόσον διαρκεί η εξέταση αίτησης ασύλου που έχει 

υποβληθεί στα σύνορα ή στο πλαίσιο διαδικασίας με την οποία κρίνεται το δικαίωμα του 

αιτούντος άσυλο να εισέλθει νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους. Σε ειδικές περιπτώσεις, τα 

κράτη μέλη δύνανται, καθόσο χρόνο διαρκεί η εξέταση της αίτησης ασύλου, να παρέχουν 

                                                 

185
 Οδηγία2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης  Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 

υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 031 της 06/02/2003 σ. 0018 – 
0025 στο http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0009 
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στους αιτούντες άσυλο άλλα αποδεικτικά ισοδύναμα προς το έγγραφο που προαναφέρθηκε 

και το οποίο δεν χρειάζεται να πιστοποιεί την ταυτότητα του αιτούντος άσυλο. 

 Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για να παρέχουν στους 

αιτούντες άσυλο το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο πρέπει να ισχύει 

καθόσο χρόνο οι αιτούντες άσυλο επιτρέπεται να παραμείνουν στο έδαφος ή στα σύνορα του 

συγκεκριμένου κράτους μέλους. Ενώ παράλληλα, χορηγούν στους αιτούντες άσυλο 

ταξιδιωτικό έγγραφο οσάκις ανακύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι οι οποίοι 

υπαγορεύουν την παρουσία τους σε άλλο κράτος. 

 Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν, 

στο μέτρο του δυνατού, τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση της ενότητας οικογενείας που 

ευρίσκεται στο έδαφός τους, εάν παρέχεται στους αιτούντες άσυλο στέγαση από το 

συγκεκριμένο κράτος μέλος. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται με τη συμφωνία του αιτούντος 

άσυλο. Παράλληλα, παρέχεται πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, υπό προϋποθέσεις 

ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής. Παρόλα 

αυτά τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν την υποβολή των αιτούντων άσυλο σε ιατρικές 

εξετάσεις για λόγους δημόσιας υγείας, ακόμη και στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας. 

5.7 Ο ΦΡΑΧΤΗΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ 

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, καθίσταται, για τα σύγχρονα διεθνή 

µεταναστευτικά ρεύµατα, είτε ο πλέον πρόσφορος προορισµός είτε η πύλη εισόδου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τελικό προορισµό κάποιο άλλο κράτος της ενωσιακής ενδοχώρας. 

Στην πρώτη έκθεση της Επιτροπής για την ορθή λειτουργία της Συνθήκης Σένγκεν που 

δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2012 αναφέρεται ότι το 75% των παράνοµων µεταναστών που 

συνελήφθησαν στη ζώνη Σένγκεν το διάστηµα Οκτωβρίου – Δεκεµβρίου 2011 εισήλθαν 

µέσω της οδού της Ανατολικής Μεσογείου (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος). Επιπλέον, 

σύµφωνα µε το Frontex, κατά το έτος 2012 οι παράνοµες διελεύσεις στο χώρο Σένγκεν, µέσω 

της εν λόγω οδού, ανήλθαν σε 37220.
186

 

 Στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων 

για την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης, το οποίο υιοθετήθηκε το 2011, 

προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η ενίσχυση του ελέγχου των συνόρων µέσω της αξιοποίησης 

πρόσθετων ανθρώπινων πόρων και µέσων σύγχρονης τεχνολογίας. Το πρώτο στάδιο 

υλοποίησης του σχεδιασµού έλαβε χώρα µε τη θέση σε λειτουργία του Επιχειρησιακού 

Κέντρου Επιτήρησης των συνόρων και µε την κατασκευή του αποτρεπτικού τεχνητού 

εµποδίου στον Έβρο.  

 Το Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης των συνόρων, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 6 

Φεβρουαρίου 2012, αποτελεί ένα κέντρο αυτοµατοποιηµένου συστήµατος επιτήρησης των 

συνόρων στο ανατολικό χερσαίο τµήµα της ελληνοτουρκικής παραµεθορίου. Έχει τη 

δυνατότητα να λαµβάνει εικόνα σε πραγµατικό χρόνο από το σύστηµα επιτήρησης που 

καλύπτει το χερσαίο τµήµα των συνόρων µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας την οποία και 

παρέχει επίσης σε πραγµατικό χρόνο στο κεντρικό Επιχειρησιακό Κέντρο της Διεύθυνσης 
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 http://www.frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map 
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Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Προς την κατεύθυνση της 

αντιµετώπισης της παράνοµης µετανάστευσης, στα τέλη 2012, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 

κατασκευής του προαναφερθέντος αποτρεπτικού τεχνητού εµποδίου στον Έβρο, κοινώς 

γνωστό ως «φράχτης του Έβρου». Το εν λόγω έργο εκτείνεται σε µήκος 10,3 χιλιοµέτρων 

παράλληλα της µεθορίου, επί του ελληνικού εδάφους. Η ύπαρξή του εκτιµάται ότι θα 

συµβάλει στην αποτροπή της παράνοµης εισόδου αλλοδαπών από την Τουρκία προς την 

Ελλάδα. Παράλληλα, όµως, οι ελληνικές αρχές εκτιµούν ότι εµπεριέχει και έναν ισχυρό 

αποτρεπτικό µήνυµα προς τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν 

την Ελλάδα ως χώρας «transit» για τη µετάβασή τους προς τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης
187
. Για το θέµα της αποτελεσµατικότητας του έργου ετέθησαν 

κοινοβουλευτικές ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από Έλληνες και µη ευρωβουλευτές 

όπου η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να επαναλάβει ότι δεν θεωρεί ότι η κατασκευή του 

τεχνητού φράγµατος θα αποτελέσει αποτελεσµατικό µέτρο ενάντια στην παράνοµη 

µετανάστευση και για το λόγο αυτό δεν δέχτηκε τη χρηµατοδότησή του από το Ταµείο 

εξωτερικών συνόρων.
188

 

 Παρότι ο Φράχτης του Έβρου, σχεδιάστηκε ως ένα προληπτικό μέτρο, η απόφαση της 

δημιουργίας του, προκάλεσε πολλαπλές και ποικίλες αντιδράσεις, συζητήσεις επί 

συζητήσεων και πληθώρα άρθρων και εντύπων με αντιφατικές μεταξύ τους απόψεις. 

5.8 EUROSUR 

Το Eurosur είναι το  Σύστημα επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(European Border Surveillance System). Σκοπός της δημιουργίας του Eurosur, είναι η 

απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας της θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ, γεγονός που με την 

επίτευξη του δύναται να βοηθήσει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επέμβαση όταν 

αυτό απαιτείται. Το Eurosur είναι ένα πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών με στόχο τη 

βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Επίσης, έχει ως στόχο να 

στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω της αύξησης της επίγνωσης της κατάστασης τους και της 

ικανότητας αντίδρασης στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, της 

αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και της πρόληψης της απώλειας της ζωής των 

μεταναστών στη θάλασσα. 

 Η Επιτροπή εξέδωσε το Φεβρουάριο του 2008, ανακοίνωση για τη δημιουργία ενός 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των συνόρων (Eurosur), με κύριο στόχο την αποτροπή 

της παράνομης διέλευσης μεταναστών μέσω των συνόρων, τη μείωση του αριθμού 

λαθρομεταναστών που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα και την αύξηση της εσωτερικής 

ασφάλειας της Ε.Ε., συμβάλλοντας στην πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος. Η 

ανακοίνωση εξετάζει τις παραμέτρους σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των συνόρων, το οποίο θα επικεντρώνεται αρχικά στα νότια 

και ανατολικά εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και προτείνει στα κράτη μέλη ένα χάρτη πορείας 

για την σταδιακή ανάπτυξη ενός τέτοιου «συστήματος συστημάτων» κατά τα ερχόμενα έτη. 

                                                 

187
 Στο http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7814095.pdf 

188
 Στο http://www.europarl.europa.eu 
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Η συγκεκριμένη ανακοίνωση επικεντρώνεται στην ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων, 

με σκοπό τη μείωση του αριθμού των λαθρομεταναστών που εισέρχονται στην Ε.Ε., χωρίς να 

εντοπίζονται και τη μείωση του υψηλού ποσοστού θανάτων λαθρομεταναστών με τη 

διάσωση περισσότερων ανθρώπινων ζωών στην θάλασσα. 

 Προς το παρόν το σύστημα επιτήρησης των εθνικών συνόρων καλύπτουν μόνο 

επιλεγμένα τμήματα των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.. Λόγω τεχνικών και οικονομικών 

περιορισμών, οι περιοχές που καλύπτονται από την επιτήρηση περιορίζονται επί του 

παρόντος σε ορισμένες επίπεδες ή παράκτιες περιοχές και σε εκείνες τις περιοχές στις οποίες 

διεξάγονται οι επιχειρήσεις. Οι αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για το συνοριακό έλεγχο στα 

κράτη μέλη έχουν ανάγκη να διαθέτουν πιο έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση, 

προκειμένου να ανιχνεύουν, να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να συλλαμβάνουν 

εκείνους που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ε.Ε., μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

τον αριθμό των λαθρομεταναστών που επιτυγχάνουν να διέλθουν στα εξωτερικά σύνορα της 

ΕΕ χωρίς να εντοπιστούν.  

 Ως προς τη μείωση του υψηλού ποσοστού θανάτων λαθρομεταναστών, δυστυχώς ο 

μεγαλύτερος αριθμός των μεταναστών ταξιδεύουν μέσα σε παλιά φορτηγά ή μικρά πλοιάρια 

ή ακόμα και φουσκωτά, κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες, θέτοντας πολύ συχνά, σε 

κίνδυνο την ζωή τους. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να ενισχυθούν οι ικανότητες εντοπισμού 

μικρών σκαφών σε ανοιχτή θάλασσα, επιτυγχάνοντας μία ευρύτερη και ταχύτερη διεξαγωγή 

επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης μειώνοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά πνιγμών, 

διασώζοντας όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. 

  Ένας επιπλέον στόχος είναι η ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της Ε.Ε., ως 

συνόλου, συμβάλλοντας στην πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος. Η επιτήρηση των 

στόχων έχει ως στόχο όχι μόνο να αποτρέψει κάθε παράνομη διέλευση των συνόρων, αλλά 

και να καταπολεμήσει όλες τις μορφές διασυνοριακού εγκλήματος, όπως η τρομοκρατία, η 

εμπορία ανθρώπων καθώς και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων. 

 Η ραχοκοκαλιά του EUROSUR αποτελείται από ένα δίκτυο εθνικών κέντρων 

συντονισμού (ΕΚΣ). Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα NCC, στο οποίο συμμετέχουν οι αρχές 

που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων. Ο κύριος ρόλος του NCC είναι να 

συντονίζει τις δραστηριότητες επιτήρησης των συνόρων σε εθνικό επίπεδο και να 

χρησιμεύσει ως ένα κομβικό σημείο για την ανταλλαγή πληροφοριών. 

 Παρότι οι πρωταρχικά υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση των εξωτερικών απειλών είναι 

οι αστυνομικές δυνάμεις και οι υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών, ένα 

αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των συνόρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, θα αποτελούσε πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση του διασυνοριακού 

εγκλήματος. Το Eurosur, εξασφαλίζει το κοινό τεχνικό πλαίσιο για την ορθολογική 

οργάνωση της καθημερινής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των αρχών κρατών μελών 

και θα διευκολύνει τη χρήση τεχνολογίας αιχμής για σκοπούς επιτήρησης των συνόρων. Ένας 
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βασικός επιχειρησιακός στόχος είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, εξαιρουμένων των 

προσωπικών δεδομένων, μεταξύ υφιστάμενων εθνικών και ευρωπαϊκών συστημάτων.
189

 

5.9 Μ.Κ.Ο. 

Την απουσία συγκροτημένης μεταναστευτικής πολιτικής και έλλειψης υποστήριξης των 

μεταναστών από την πλευρά του κράτους καλύπτουν μερικά ΜΚΟ και εθελοντικές ομάδες. Η 

αποτύπωση των ΜΚΟ και των οργανώσεων μεταναστών αποτελεί μια θεμελιώδη 

προϋπόθεση για την μελέτη των προοπτικών συμμετοχής και ενσωμάτωσης των μεταναστών 

στις κοινωνίες υποδοχής. Συχνά η έμφαση δίδεται στις οργανώσεις μεταναστών καθώς 

θεωρείται ότι προσφέρουν σημαντική πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες 

εγκατάστασης των μεταναστών , το πως αντιμετωπίζουν οι μετανάστες τις διαφορές μεταξύ 

τους και τις διαφορές που έχουν με την ευρύτερη κοινωνία.
190

 

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδo, έχουν γίνει ελάχιστες προσπάθειες μελέτης και καταγραφής 

των ΜΚΟ, των συλλόγων και των οργανώσεων για τους μετανάστες, ενώ όσες μελέτες 

υπάρχουν εστιάζουν κατά κύριο λόγο στην αναγνώριση του θεσμικού ρόλου των φορέων 

αυτών και αναλύουν διεξοδικά τις όποιες ευκαιρίες υφίστανται αλλά και τις προσπάθειες στις 

οποίες έχουν συμμετάσχει οι φορείς αυτοί σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για 

την ενσωμάτωση των μεταναστών. 

 Η αντίστοιχη προσπάθεια στην Ελλάδα, είναι αρκετά περιορισμένη και αφορά 

έρευνες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, που ασχολούνται κυρίως με την αποτύπωση και 

την αξιολόγηση της δράσης των συγκεκριμένων φορέων
191

 και στις οποίες δεν 

συμπεριλαμβάνεται το πεδίο των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα μετανάστευσης. 
192

  Σαν αποτέλεσμα οι αξιολογήσεις που έχουν γίνει για το επίπεδο συμμετοχής των 

μεταναστών μέσω των φορέων τους και για την επάρκεια της κοινωνίας πολιτών στην 

Ελλάδα καταλήγουν στην άποψη ότι υπάρχει μία αρκετά περιορισμένη συμμετοχή των 

μεταναστευτικών φορέων και παρατηρούνται ισχνά αποτελέσματα στον τομέα της 

ενσωμάτωσης των μεταναστών.
193

  Οι ΜΚΟ που ασχολούνται με την διασφάλιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία των μεταναστών, αποτελούν ένα σημαντικό 

κεφάλαιο για την κοινωνία πολιτών και μάλιστα συχνά υποκαθιστούν την ελλειμματική 
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κρατική μέριμνα και καλύπτουν αρκετά από τα κενά του δημόσιου συστήματος παροχής 

βοήθειας στους μετανάστες
194

. 

 Όσον αφορά τον εννοιολογικό προσδιορισμό των φορέων της κοινωνίας πολιτών στην 

Ελλάδα χρειάζεται να υπογραμμιστεί ότι το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ΜΚΟ, 

των συλλόγων και των οργανώσεων δεν είναι ιδιαίτερα επεξεργασμένο για την ελληνική 

περίπτωση. Οι προβλέψεις του Αστικού Δικαίου για τα νομικά πρόσωπα που μπορούν να 

συσταθούν από φυσικά πρόσωπα για την επιδίωξη συλλογικών σκοπών αφορούν τις 

ακόλουθες μορφές: 

 Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες 

 Σωματεία  

 Ενώσεις προσώπων  

 Ιδρύματα  

 Επιτροπές εράνων 

Αυτή η τυπολογία κοινωνικών οργανώσεων θεωρείται από πολλούς ότι δεν ανταποκρίνεται 

πλέον στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας πολιτών, ενώ οι συχνότερα επιλεγόμενες 

νομικές μορφές είναι αυτές του σωματείου και των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών
195

. 

Έτσι λοιπόν, όσοι φορείς καταγράφονται ως ¨επίσημα αναγνωρισμένοι¨ ή ¨τυπικοί¨, έχουν 

προχωρήσει στην σύνταξη καταστατικού, όπως προβλέπει κάθε μία από τις παραπάνω 

μορφές, το έχουν υποβάλει σε κάποιο πρωτοδικείο της χώρας και έχουν λάβει την έγκριση 

του. 

 Όμως, εκτός των τυπικών φορέων έχουν καταγραφεί και οι ¨ανεπίσημοι¨ ή ¨άτυποι¨ 

φορείς, δηλαδή όσοι δεν διαθέτουν εγκεκριμένο καταστατικό από κάποιο πρωτοδικείο του 

κράτους. Η σκοπιμότητα καταγραφής και των ¨άτυπων¨ φορέων είναι εμφανής εξαιτίας του 

ότι η άτυπη κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα δεν είναι λιγότερο σημαντική, όπως άλλωστε 

σημειώνεται σε πολλά βιβλιογραφικά κείμενα. Κάποιοι από τους καταγεγραμμένους φορείς 

έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα ή κοινοτικές πρωτοβουλίες. Ορισμένοι 

από τους πιο ενεργούς καταγεγραμμένους φορείς είναι η ΜΚΟ PRAXIS, η Ομοσπονδία 

Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,  η ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ (Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων), ο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός
196

 (βλ. Παραρτήματα.
vii

 ) 
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    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Καθώς το ζήτημα της μετανάστευσης είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο, δεν αρκεί η 

ανάλυση του μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Εκτός της βιβλιογραφικής έρευνας, απαιτείται η 

ολοκλήρωση της ανάλυσης μέσω της ποσοτικής μεθόδου. Στη συγκεκριμένη διπλωματική, η 

βιβλιογραφική έρευνα, ακολουθήθηκε από την ποσοτική, με χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου, αποτελούμενο από ερωτήσεις κλειστού τύπου.  Η επιλογή 

ερωτηματολογίου ως εργαλείο ερευνητικής διαδικασίας, έγινε λόγω των πλεονεκτημάτων 

που παρουσιάζει έναντι των άλλων μεθόδων, ως προς το χρόνο διεξαγωγής και την ευκολία 

κατανόησης από τους συμμετέχοντες. 

 Σκοπός της ερευνητικής διαδικασίας είναι η συγκέντρωση ενός σημαντικού και όσο 

το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικού πλήθους απαντήσεων, ως προς το μέγεθος των επιδράσεων 

που διέπουν το φαινόμενο της μετανάστευσης. Η κατάτμηση του ερωτηματολογίου σε πέντε 

ομάδες ερωτήσεων, οφείλεται στην επίτευξη των ερευνητικών στόχων. Οι βασικότεροι από 

αυτούς τους στόχους είναι ο καθορισμός και το ποσοστό αποδοχής του πλαισίου του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Μοντέλου και ότι αυτό περιλαμβάνει, η κατανόηση του γενικού όρου «μετανάστης», 

η διασαφήνιση του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου ως προς τη διαχείριση του 

μεταναστευτικού ζητήματος και τέλος η ανάδειξη του ποσοστού των πολιτών που κατανοούν τις 

ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την μετανάστευση, καθώς και αυτών που είναι σε θέση να 

αντιληφθούν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από πλευράς κρατών.     

6.2  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η συγκρότηση του ερωτηματολογίου έγινε βάση των ερευνητικών στόχων που 

προαναφέρθηκαν. Πιο αναλυτικά για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων, το 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κείμενο στο οποίο αναφέρεται συνοπτικά ο 

σκοπός της έρευνας. Επιπλέον,  ο ερωτώμενος διαβεβαιώνεται ότι θα τηρηθεί ανωνυμία και 

εχεμύθεια και τα στοιχεία και οι απαντήσεις του/της δεν θα χρησιμοποιηθούν πέραν της έρευνας. 

 Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από πέντε ομάδες ερωτήσεων, με συνολικά 23 

ερωτήσεις. Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων, περιείχε τέσσερις ερωτήσεις, κάθε μία εκ των οποίων 

υποδιαιρείται σε πολλές επιμέρους υποερωτήσεις, οι οποίες επιδέχονται μοναδική απάντηση σε 

κλίμακα πέντε σημείων, αυτό συνεπάγεται ότι ερωτηθέντας έχει πέντε πιθανές επιλογές 

απάντησης για κάθε υποερώτηση, που κυμαίνονται μεταξύ της απόλυτης διαφωνίας(1) μέχρι της 

απόλυτης συμφωνίας(5). Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων περιλαμβάνει έξι απλές ερωτήσεις χωρίς 

υποερωτήσεις, που δέχονται πέντε απαντήσεις, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ της απόλυτης 

διαφωνίας(1) μέχρι της απόλυτης συμφωνίας(5), όπως και στην προηγούμενη ομάδα ερωτήσεων. 

Η τρίτη ομάδα είναι δομημένη όπως και η πρώτη με τρείς ερωτήσεις που υποδιαιρούνται σε 

πολλές επιμέρους υποερωτήσεις, με την ίδια κλίμακα απαντήσεων που αναφέρθηκαν και 

παραπάνω. Η τέταρτη ομάδα ερωτήσεων και η πέμπτη ομάδα περιλαμβάνουν έξι και τέσσερις 

απλές ερωτήσεις, χωρίς υποερωτήσεις τις ίδιες πέντε πιθανές επιλογές απάντησης. Το 
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ερωτηματολόγιο καταλήγει με τρεις ομάδες προσωπικών ερωτήσεων, για το φύλο, το μορφωτικό 

επίπεδο και την επαγγελματική κατάσταση των ερωτηθέντων.  

 Στην πρώτη ομάδα, ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει μια σειρά εισαγωγικών 

ερωτήσεων που είναι σχετικές με το θέμα της έρευνας και τον βοηθούν να αντιληφθεί τα γενικά 

χαρακτηριστικά των εννοιών που εξετάζονται. Η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη και η πέμπτη 

ομάδα, αποτελούν τον πυρήνα του ερωτηματολογίου. Η δεύτερη ομάδα περιέχει πιο γενικές 

ερωτήσεις οι οποίες εξετάζουν τον πολιτικό πλαίσιο που ορίζει την κοινωνική συνοχή, το 

βασικότερο τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Η τρίτη ομάδα εξετάζει διεξοδικά τη 

μετανάστευση τόσο ως ορισμό όσο και ως φαινόμενο. Η τέταρτη ομάδα, απαιτεί πιο 

εξειδικευμένες γνώσεις από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, καθώς περιλαμβάνει ερωτήσεις 

σχετικές με Συνθήκες και νόμους για τη διαχείριση του ζητήματος. Η πέμπτη ομάδα, κάνει χρήση 

ακόμη πιο ειδικών και επικεντρωμένων ερωτήσεων, αναζητώντας τις ακριβείς θέσεις και απόψεις 

των πολιτών, για τη διαχείριση του ζητήματος από την πλευρά του Ελληνικού κράτους, σύμφωνα 

πάντα με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. 

6.3  ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η συγκεκριμένη ποσοτική έρευνα διεξήχθη σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από τον 

Νοέμβριο του 2015 μέχρι τον Νοέμβριο του 2016, όπου και ολοκληρώθηκε. Για την 

διεξαγωγή της μοιράσθηκαν 200 ερωτηματολόγια σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των οποίων το αντικείμενο σπουδών σχετίζεται με θέματα 

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.  

 Αρχικά διανεμήθηκαν 30 πιλοτικά ερωτηματολόγια ως δείγμα προς εξέταση και εάν 

αυτό απαιτούνταν, προς διόρθωση. Εν συνεχεία, διανεμήθηκαν άλλα 170 ερωτηματολόγια. 

Από το συνολικό αριθμό των 200 ερωτηματολογίων, απαντήθηκαν τα 180 ερωτηματολόγια 

ποσοστό που επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, καθώς αντιστοιχεί στο 90%  

του συνόλου των μοιρασμένων ερωτηματολογίων. Ένα ποσοστό της τάξης του 10% των 

ερωτηματολογίων, δεν απαντήθηκαν. Το 10% των μη απαντημένων ερωτηματολογίων 

αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ερωτηματολόγια. Από αυτά τα ερωτηματολόγια, τα δώδεκα (12) 

δεν απαντήθηκαν, γιατί ένα μέρος των φοιτητών δεν επιθυμούσε να συμμετέχει στην έρευνα 

λόγω έλλειψης χρόνου, ενώ τα οχτώ (8) δεν απαντήθηκαν, γιατί οι εν λόγω φοιτητές 

θεώρησαν ότι δεν δύνανται να απαντήσουν εξαιτίας της δυσκολίας του περιεχομένου 

κάποιων ερωτήσεων και έτσι αποφάσισαν να μη συμμετέχουν καθόλου στην έρευνα. Κατά τη 

διάρκεια της διανομής και της συλλογής των ερωτηματολογίων, παρουσιάστηκαν αρκετές 

δυσκολίες, κυρίως ως προς την προθυμία των φοιτητών να συμμετάσχουν. Επίσης, υπήρχαν 

και κωλύματα ως προς την κατανόηση της τρίτης και της τέταρτης ομάδας ερωτήσεων, οι 

οποίες  περιείχαν περισσότερο σύνθετες και εξειδικευμένες ερωτήσεις. Για αυτό το λόγο, 

έγιναν πολλές επισκέψεις στο χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου, 

διάφορες μέρες και ώρες για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος. Εν συνεχεία, τα 

δείγματα που συγκεντρώθηκαν, επεξεργάσθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 
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6.4  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Με την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής έρευνας και την ανάλυση των στατιστικών 

δεδομένων, δε μπορεί κανείς παρά να καταλήξει σε κάποια βασικά συμπεράσματα. Το πιο 

σημαντικό και μη αμφισβητήσιμο όλων, είναι ότι η μετανάστευση είναι πρωτίστως ένα θέμα 

«πολιτικό» και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. 

 Με την ανάλυση των δεδομένων, αντιλαμβανόμαστε ότι παρά την ύπαρξη πολιτικών 

για τη μετανάστευση όπως αυτές αναδιαμορφώνονται τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, καθορίζοντας δράσεις για τα ζητήματα που αφορούν στο πεδίο της εθνικής 

κυριαρχίας και την προστασία των εθνικών συνόρων,  παρατηρείται μια ιδιαίτερα μεγάλη 

διαφορά μεταξύ των εθνικών πολιτικών και δράσεων που ακολουθεί το κάθε κράτος για τη 

διαχείριση του ζητήματος, γεγονός απόλυτα κατανοητό από τους ερωτηθέντες. 

  Ένα επιπλέον συμπέρασμα το οποίο ανακύπτει παράλληλα με την βιβλιογραφία και 

από τα ερωτηματολόγια, αποτελεί το γεγονός ότι αν και από μόνα τους τα εθνικά κράτη δεν 

δύνανται να ελέγξουν απόλυτα τις μεταναστευτικές ροές, παρόλα αυτά συνεχίζουν ακόμη και 

σήμερα να δρουν μεμονωμένα, μη ακολουθώντας μια συντονισμένη κοινή ευρωπαϊκή 

πολιτική. Τέτοιου είδους εθνικές πρωτοβουλίες υπονομεύουν τους στόχους του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Μοντέλου, απομακρύνοντας τα κράτη από μια κοινή πορεία, και αυτό γίνεται 

απόλυτα αντιληπτό από το σύνολο των πολιτών και αναδεικνύεται έντονα από τα 

αποτελέσματα της στατιστικής έρευνας. Επομένως, είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε, ότι 

είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα κράτος από μόνο του να αντιμετωπίσει το περίπλοκο θέμα 

που προκύπτει από τη μετανάστευση, πόσο μάλλον για ένα κράτος όπως η Ελλάδα η οποία 

βρέθηκε στο «μάτι του Κυκλώνα», εν μέσω βαθειάς οικονομικής αλλά και πολιτικής κρίσης.  

Γι’ αυτό και οι περισσότερες απόπειρες επίλυσης του μεταναστευτικού που βασίζονται σε 

καθαρά κρατική προσέγγιση του ζητήματος, έχουν αποτύχει, ένα συμπέρασμα στο οποίο 

καταλήγουν αναπόφευκτα όλες οι ιστορικές αναδρομές και είναι ταυτόχρονα κατανοητό από 

τους πολίτες, γεγονός εμφανές και από τις απαντήσεις της τέταρτης και πέμπτης ομάδας 

ερωτήσεων. 

 Εξαρχής, ο βασικότερος στόχος της εργασίας, ήταν η διερεύνηση και η ανάλυση των 

ευρωπαϊκών πολιτικών, που στόχος τους είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των 

υψηλών μεταναστευτικών ροών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την τήρηση του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Στο πλαίσιο αυτής της βιβλιογραφικής έρευνας, 

παρατηρήθηκε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ της θεωρίας και της 

εκτέλεσης των πολιτικών και των οδηγιών. Η απόσταση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι 

τα κράτη μέλη στην προσπάθεια προσαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών στις εθνικές 

ανάγκες και ιδιαιτερότητες της εκάστοτε κοινωνίας, παρεκκλίνουν από τον αρχικό στόχο, ο 

οποίος είναι η ένταξη των μεταναστευτικών ροών και η σταδιακή αφομοίωση τους από το 

σύνολο των πολιτών και της κοινωνίας.  

 Μεταξύ άλλων, από την στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων προέκυψε μία 

σημαντική απόσταση μεταξύ θεωρίας και πραγματικότητας, όσων αφορά η στάση και η 

διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος από την πλευρά του Ελληνικού κράτους. Η 
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έντονη παρουσία των μεταναστών αποκάλυψε τις αδυναμίες της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής 

και κυρίως, ανέδειξε πέραν των άλλων τα ελλείμματα της ελληνικής πολιτείας ως προς την 

δίκαιη εφαρμογή των νόμων καθώς και η τήρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών. Παρά το γεγονός 

ότι το Ελληνικό κράτος προσπάθησε να ακολουθήσει μια κοινή Ευρωπαϊκή πορεία ως προς 

τη διαχείριση του μεταναστευτικού συμπεριέλαβε εντός άλλων την οργάνωση και τη 

λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών, της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, καθώς και την προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, η προσπάθεια αυτή δεν αποδείχθηκε επιτυχής. Όπως, μπορεί να αντιληφθεί 

κανείς από το ερωτηματολόγιο, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι οι 

πολιτικές που έχει ακολουθήσει η Ελλάδα ως προς τη διαχείριση του μεταναστευτικού, δεν 

είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ αντιθέτως αποδυνάμωσαν ακόμη περισσότερο την 

ήδη οικονομική της ύφεση.  
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6.5  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Παρακάτω, παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο, όπως αυτό μοιράσθηκε και απαντήθηκε από 

τους φοιτητές, που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση των υψηλών 

μεταναστευτικών ροών, υπό το πλαίσιο εκσυγχρονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου» 

Αγαπητή/έ συνάδελφε, 

 Με το ερωτηματολόγιο αυτό, το οποίο αποτελεί μέρος της καταγραφής 

απαραίτητων δεδομένων για την συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας, 

ευελπιστώ στην ολοκληρωμένη συλλογή απόψεων και γνώσεων για τη 

διαχείριση των υψηλών μεταναστευτικών ροών στην ελληνική και την 

ευρωπαϊκή επικράτεια, στο πλαίσιο μίας ενιαίας ευρωπαϊκής 

μεταναστευτικής πολιτικής, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τους 

Έλληνες πολίτες.  

 Με τη χρήση του όρου «μετανάστες» στο συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο, αναφερόμαστε γενικότερα στους αλλοδαπούς που δεν 

έχουν την ελληνική ιθαγένεια και τους υπηκόους τρίτης χώρας που δεν 

έχουν την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της 

ΕΕ. 

 Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού μοντέλου και της ενίσχυσης της κοινωνικής 

συνοχής έχει διαμορφωθεί από το 2000 και σύμφωνα με τους θεμελιώδεις 

στόχους της Συνθήκης της Λισσαβόνας. 

 Το παρόν ερωτηματολόγιο διανέμεται σε προκαθορισμένο αριθμό 

μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών, καθώς αποτελεί μέρος της 

διπλωματικής εργασίας. Ως εκ τούτου και λόγω της απαιτούμενης 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας του, θα ήταν θετική η όποια ποιοτική πρόταση 

για τη βελτίωση του καθώς και πιθανές παρατηρήσεις ως προς το 

περιεχόμενο και το βαθμό κατανόησης του.  

 Παρακαλείσθε να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας, για 

την συμπλήρωση του.   

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο και τη συνεργασία σας! 

Με εκτίμηση, 

Μπρόζου Μαρία-Χρυσοβαλάντη 
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1)ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Το παρακάτω τμήμα του ερωτηματολογίου καταγράφει τις γνώσεις σας ως προς τις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες. Πείτε μας την άποψή σας για τις ακόλουθες προτάσεις.  

 Επιλέξτε το βαθμό 1 αν διαφωνείτε απόλυτα  

 Επιλέξτε το βαθμό 2 αν διαφωνείτε 

 Επιλέξτε το βαθμό 3 αν ούτε συμφωνείτε ούτε διαφωνείτε 

 Επιλέξτε το βαθμό 4 αν συμφωνείτε 

 Επιλέξτε το βαθμό 5 αν συμφωνείτε απόλυτα  
 
 
1.1)  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ: «ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ» 

ΕΙΝΑΙ: 
 
 

 

1.2)  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ: «Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ»: 

         

 

1 2 3 4 5 

1.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ     

2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ      

3.  ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ     

4.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ     

5.  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ     

6.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ     

7.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ     

8.  ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ     



         

 

1 2 3 4 5 

1.  Άτομα με Ειδικές Ανάγκες     

2.  Παλιννοστούντες     

3.  Μετανάστες     

4.  Πρόσφυγες     

5.  Αιτούντες Άσυλο     

6.  Ομάδες με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες     

7.  Μακροχρόνια Άνεργοι     

8.  Θύματα ενδοοικογενειακής βίας     

9.  Θύματα trafficking      

10.  Χρήστες ουσιών/ Πρώην χρήστες ουσιών     

11.  Φυλακισμένοι/ Αποφυλακισμένοι     

12.  Ανήλικοι παραβάτες     

13.  Άστεγοι     

14.  Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια     



[Πληκτρολογήστε κείμενο] 

 

 

133 

1.3)  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ: «ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ 

ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ»:  

1.4)  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ: «ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»:  

         

 

1 2 3 4 5 

1.  ΕΥΡΕΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ     

2.  ΣΙΤΙΣΗΣ     

3.  ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     

4.  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ     

5.  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ     

6.  ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ     

7.  ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ      

8.  ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ     

9.  ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ     

2)ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 

ΕΕ: 

2.1) Η Στρατηγική της Λισσαβόνας συντέλεσε θετικά στην τήρηση της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ     

2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ     

3.  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ     

4.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ     

5.  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ     

6.  ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ     

7.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ      

8.  ΒΑΘΜΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ     

9.  ΒΑΘΜΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ     

10.  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΩΝ     

11.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ     

12.  ΥΠΑΡΧΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ     
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2.2)  Σε εθνικό επίπεδο, η στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 
εκτελέσθηκε σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

2.3)Το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» εκτελέσθηκε 

σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

2.4) Οι παρεμβάσεις για την κοινωνικό-οικονομική ένταξη Ευπαθών ομάδων συνέβαλαν 

θετικά στην προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ΕΚΟ και 

στην πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού τους 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

2.5) Η ενίσχυση των επιχειρήσεων αποτέλεσε κομβικό ρόλο για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων στην απασχόληση για άτομα προερχόμενα από ευπαθείς ομάδες 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

2.6) Οι Τοπικές δράσεις για την κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων, είναι 

συνυφασμένες με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 

αφορά τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
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3)ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 

Το παρακάτω τμήμα του ερωτηματολογίου καταγράφει τις γνώσεις σας ως προς το μεταναστευτικό 

ζήτημα.  Πείτε μας την άποψή σας για τις ακόλουθες προτάσεις.  

 Επιλέξτε το βαθμό 1 αν διαφωνείτε απόλυτα  

 Επιλέξτε το βαθμό 2 αν διαφωνείτε 

 Επιλέξτε το βαθμό 3 αν ούτε συμφωνείτε ούτε διαφωνείτε 

 Επιλέξτε το βαθμό 4 αν συμφωνείτε 

 Επιλέξτε το βαθμό 5 αν συμφωνείτε απόλυτα  
 
 3.1)   «Ο ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ: 

3.2)  «ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΩΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ»: 

3.3)   «ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ: 

  

   

 

1 2 3 4 5 

1.  ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ     

2.  ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ     

3.  ΑΙΤΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ     

4.  ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ     

5.  ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΕΕΛΕΥΣΗΣ     

   

 

1 2 3 4 5 

1.  ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Ή ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ      

2.  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ      

3.  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΙΩΞΕΙΣ     

4.  ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΙΩΞΕΙΣ     

5.  ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ     

6.  ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ     

7.  ΕΥΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ     

8.  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΜΟΥ     

9.  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ      

10.  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ      

   

 

1 2 3 4 5 

1.  ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ     

2.  ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ     

3.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ      

4.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ     

5.  ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ     

6.  ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ     

7.  ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ     

8.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ      
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4) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΟΥ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ:  

4.1) Το Κοινοτικό νομικό πλαίσιο προβλέπει αποτελεσματικά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού 

ζητήματος, μέσω των πολιτικών που ακολουθούνται 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

4.2) Οι Συνθήκες ΔΟΥΒΛΙΝΟ I & II  και η Συνθήκη ΣΕΝΓΚΕΝ βελτίωσαν τους όρους παροχής ασύλου 

και την ελεύθερη μετακίνηση ατόμων  

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

4.3) Η Συνθήκη του ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ αποτρέπει επαρκώς την παράνομη είσοδο στον Ευρωπαϊκό χώρο  

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

4.4) Μέσω των πολιτικών της ΕΕ βελτιώνονται οι συνθήκες ένταξης και αποδοχής των μεταναστών 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

4.5)  Μέσω των πολιτικών της ΕΕ γίνεται ορθή διαχείριση των χρηματοδοτήσεων που προορίζονται 

για τους μετανάστες και οι πόροι διανέμονται δίκαια 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

4.6) Οι πολιτικές της Ένωσης προωθούν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών της ΕΕ και των 

μεταναστών  

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
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5) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: 

5.1) Οι εθνικές πολιτικές διασφαλίζουν την ομαλή διαχείριση των υψηλών μεταναστευτικών ροών 

στην ελληνική επικράτεια 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

5.2) Η μεταναστευτική πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επηρέασε σημαντικά 

την ήδη παρακμάζουσα οικονομία της 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

5.3) Η κατά τα προηγούμενα χρόνια διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος αποτέλεσε κομβικό 

σημείο στη διαμόρφωση του πολιτικού ¨σκηνικού¨ που ισχύει σήμερα 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

5.4) Οι πολιτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα και τα μέσα που χρησιμοποιεί για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών επηρεάζουν αρνητικά τη θέση της στο Διεθνές Πολιτικό Σύστημα 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο :      Γυναίκα      Άνδρας   

Ηλικία :   18-24      25-3031-40 41-50  άνω των 50 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 Δημόσιος Υπάλληλος 

 Ιδιωτικός Υπάλληλος 

 Άνεργος  

 Συνταξιούχος 

 Φοιτητής 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Κάτοχος Διδακτορικού 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ 

 Κάτοχος Πτυχίου ΤΕΙ  

 Προπτυχιακός Φοιτητής 



 

Τη διανομή του ερωτηματολογίου, ακολούθησε η συλλογή και η καταγραφή των δεδομένων. Στη 

συνέχεια αφού κωδικοποίησα τα δεδομένα της έρευνας, τα εισήγαγα στον Η/Υ με το κατάλληλο πρόγραμμα 

διαχείρισης δεδομένων, που στη δεδομένη περίπτωση είναι το πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας SPSS. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία, κατέλαβε ίσως το μεγαλύτερο από το χρονικό διάστημα της έρευνας, καθώς  οι 

ερωτήσεις ήταν πολλές, διότι περιελάμβαναν αρκετές υποερωτήσεις, οι οποίες κατά τη διαδικασία 

κωδικοποίησης, αντιστοιχούσαν σε πλήθος μεταβλητών. 

 

 Στην ερώτηση αν τα Άτομα με Ειδικές 

Ανάγκες ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικές 

Ομάδες, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησε ότι 

συμφωνεί απόλυτα με ποσοστό 68.9%, έναντι 

26,7% που έλαβε η απάντηση συμφωνώ και 

4,4% που έλαβε το Διαφωνώ. Παρατηρούμε 

επίσης ότι δεν είχαμε απαντήσεις Διαφωνώ 

απόλυτα και Ούτε συμφωνώ, Ούτε διαφωνώ. 

 

 

Παρατηρούμε ότι για το θέμα των 

Παλιννοστούντων, το 47,8% των ερωτηθέντων 

τους κατατάσσει στις Ευπαθείς Κοινωνικά 

Ομάδες, ενώ το 25,6% διαφωνεί με αυτήν την 

άποψη. Το 22,2% απάντησε  ότι Ούτε 

συμφωνεί, ούτε διαφωνεί, ενώ ένα σχετικά 

μικρό ποσοστό της τάξης του 4,4% συμφώνησε 

απόλυτα. 

 

 

 

Οι μετανάστες ήταν μία από τις κατηγορίες που 

οι περισσότεροι ερωτηθέντες τους ενέταξαν 

στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες., με υψηλό 

ποσοστό συμφωνίας αντίστοιχο με 62,2% και 

απόλυτης συμφωνίας 22,2%. Το ποσοστό που 

διαφώνησε ήταν μικρό του ύψους του 1,1%, 

ενώ το 14.4% των ερωτηθέντων κράτησαν 

ουδέτερη στάση χωρίς να συμφωνήσουν αλλά 

ούτε και να διαφωνήσουν. 

Το ποσοστό που συμφωνεί  ότι οι πρόσφυγες 

ανήκουν στις ΕΚΟ είναι εξίσου μεγάλο με 

αυτό των μεταναστών, καθώς 50,5% συμφωνεί 

απόλυτα και το 47,8 30% συμφωνεί, ενώ δεν 

παρατηρούνται απαντήσεις διαφωνίας. Το 

1,7% των ερωτηθέντων, ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί. 
 

Οι αιτούντες άσυλο ως ΕΚΟ, αποτελεί μία 

απάντηση που έλαβε μεγάλο εύρος 

απαντήσεων, πιθανώς λόγω των εξελίξεων με 

το μεγάλο ποσοστό αιτούντων άσυλο στο 

ελληνικό κράτος, με 30% να συμφωνούν 

απόλυτα και 36,7 να συμφωνούν, με 23,9% 

ούτε να συμφωνούν, ούτε να διαφωνούν, καθώς 

επίσης και ένα 9,4% να διαφωνεί.  

 

 

 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 8 4,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 48 26,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 124 68,9 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ EINAI OI ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 46 25,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 40 22,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 86 47,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 8 4,4 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 2 1,1 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 26 14,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 112 62,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 40 22,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 3 1,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 86 47,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 91 50,5 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 17 9,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 43 23,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 66 36,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 54 30,0 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 
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Τα άτομα με πολιτισμικές ή θρησκευτικές 

ιδιαιτερότητες, είναι μία κατηγορία ατόμων που 

σχεδόν δίχασε καθώς το 40,6% ούτε 

συμφώνησε αλλά ούτε διαφώνησε. Το 5,0% 

διαφώνησε απόλυτα και το 15,6% διαφώνησε. 

Το 21,7% συμφώνησε, ενώ παράλληλα το 

17,2% συμφώνησε απόλυτα. 

 

 

 

 

 

 

Η κατάταξη των μακροχρόνια άνεργων ως 

ΕΚΟ, είχε συμφωνία με υψηλό ποσοστό του 

ύψους του 44,4% ως ΕΚΟ, ενώ είχε μία 

απόλυτη συμφωνία του 28,3%. Η διαφωνία ήταν 

μικρή με 6,1% ενώ αξιοσημείωτη ήταν η 

απάντηση ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ με 

21,1%. 

 

 

 

 

 

Τα θύματα οικογενειακής βίας,  ήταν μία 

κατηγορία η οποία πήρε απαντήσεις συμφωνίας 

με 40,6% και απόλυτης συμφωνίας με 51,1%, με 

ένα σχετικά μικρό ποσοστό αντίστοιχο με 8,3%. 

 

 

 

Τα θύματα trafficking  είναι μία απάντηση που 

επίσης είχε συμφωνία με 45% και 40,6% 

απόλυτης συμφωνίας, ενώ ένα ποσοστό 14,4% 

απάντησε ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. 

 

 

 

Οι χρήστες ουσιών ως ΕΚΟ ήταν μια απάντηση 

με συμφωνία 41,1% και απόλυτη συμφωνία 

32,8% ενώ με μικρή διαφωνία του 2,8%. Η 

απάντηση ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ και 

πάλι συγκέντρωσε μεγάλο ποσοστό ανάλογο 

του 23,3%. 

 

 

 

 

Η απόλυτη συμφωνία του 23,3% και η μερική 

συμφωνία του 49,4% ήταν οι δύο θέσεις που 

συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά  στο αν 

οι φυλακισμένοι και οι αποφυλακισμένοι 

αποτελούν ΕΚΟ, παρόλα αυτά ένα 20,6% ούτε 

συμφώνησε ούτε διαφώνησε και το 6,7% 

διαφώνησε. 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ/ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 9 5,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ 28 15,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 73 40,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 39 21,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 31 17,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 11 6,1 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 38 21,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 80 44,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 51 28,3 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 

ΒΙΑΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 15 8,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 73 40,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 92 51,1 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ TRAFFICKING 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 26 14,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 81 45,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 73 40,6 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΠΡΩΗΝ ΟΥΣΙΩΝ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 5 2,8 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 42 23,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 74 41,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 59 32,8 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 

ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ/ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 12 6,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 37 20,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 89 49,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 42 23,3 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 
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Οι ανήλικοι παραβάτες θεωρήθηκαν με απάντηση 

συμφωνίας 41,7% ως ΕΚΟ και με 31,1% 

απόλυτης συμφωνίας. Το 11,7% των 

ερωτηθέντων διαφώνησε με τη θέση αυτή και ένα 

σεβαστό ποσοστό του 15,6% ούτε συμφώνησε 

ούτε διαφώνησε. 

 

 

 

 

Οι άστεγοι θεωρήθηκαν με κοντινά ποσοστά 

σχετικής και απόλυτης συμφωνίας  του 48,9% και 

του 42,2% ως ΕΚΟ, με μία μοναδική απάντηση 

απόλυτης διαφωνίας και ένα ποσοστό 5% 

σχετικής διαφωνίας. Παράλληλα η επιλογή της 

απάντησης «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 

επιλέχθηκε από το 3,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

Τα άτομα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα 

από φτώχεια θεωρούνται με συμφωνία 56,7% ως 

ΕΚΟ και με απόλυτη συμφωνίας 31,1%. Βέβαια, 

υπήρξε και απόλυτη διαφωνία 5 ατόμων που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,8% και απαντήσεων 

που ούτε συμφωνούσαν, ούτε διαφωνούσαν με 

ποσοστό 9,4%. 

 

 

 

 

 

Θέλοντας να διαπιστώσουμε αν τα κριτήρια 

ένταξης των ΕΚΟ είναι κοινωνικά βλέπουμε ότι 

το 55,6% συμφώνησε απόλυτα και το 18,3% 

απλά συμφώνησε. Το μικρό ποσοστό του 6,7% 

διαφώνησε και ένα σημαντικό ποσοστό ανάλογο 

του 19,4% ούτε συμφώνησε, ούτε διαφώνησε. 

 

 

 

 

 

 

Η απάντηση εάν τα κριτήρια ένταξης των ΕΚΟ 

είναι οικονομικά συγκέντρωσε ένα σχετικά 

μεγάλο ποσοστό απόλυτης συμφωνίας αντίστοιχο 

με 53,9%,  με ένα μέτριο ποσοστό συμφωνίας 

17,2%.  Το 19,4% ούτε συμφώνησε ούτε 

διαφώνησε , ενώ 9,4% διαφώνησε. 

 

 

 

 

Το ποσοστό συμφωνίας με το αν τα κριτήρια 

ένταξης των ΕΚΟ είναι  πολιτικά αντιστοιχεί σε 

25,6%, με το ποσοστό απόλυτης συμφωνίας να 

ανέρχεται στο 16,7%. Στη συγκεκριμένη 

απάντηση παρατηρήθηκαν απαντήσεις σχετικής 

και απόλυτης διαφωνίας που ανέρχονται σε 

10,0% και 16,1% αντιστοίχως. Παρόλα αυτά το 

μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσε η απάντηση 

«ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ». 

 

 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 21 11,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 28 15,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 75 41,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 56 31,1 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΕΓΟΙ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1 ,6 

ΔΙΑΦΩΝΩ 9 5,0 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 6 3,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 88 48,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 76 42,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ή 

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 5 2,8 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 17 9,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 102 56,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 56 31,1 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  12 6,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 35 19,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 33 18,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 100 55,6 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ  17 9,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 35 19,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 31 17,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 97 53,9 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 18 10,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ 29 16,1 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 57 31,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 46 25,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 30 16,7 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 



[Πληκτρολογήστε κείμενο] 

 

 
141 

 

 

Όλο το εύρος απαντήσεων συγκέντρωσε η 

επιλογή της ένταξης των ΕΚΟ με πολιτιστικά 

κριτήρια. Καταλαβαίνουμε ότι μεγαλύτερο 

ποσοστό ούτε συμφωνεί αλλά ούτε και διαφωνεί 

συγκεντρώνοντας ποσοστό 33,9%. Οι επιλογές 

της σχετικής και απόλυτης συμφωνίας και της 

σχετικής και απόλυτης διαφωνίας σχεδόν 

ισομοιράζονται, με το 15% να συμφωνεί και το 

20,6% να συμφωνεί απόλυτα, ενώ το 21,1% να 

διαφωνεί και το 9,4% να διαφωνεί απόλυτα. 

 

 

Μία ακόμη διαπίστωση που μπορούμε να 

κάνουμε, είναι  αν τα κριτήρια ένταξης των ΕΚΟ 

είναι θρησκευτικά, καταλαβαίνουμε ότι 

μεγαλύτερο ποσοστό διαφωνεί με 33,3%, ενώ 

διαφωνεί απόλυτα 13,3% με ίσα ποσοστά 

συμφωνίας και απόλυτης συμφωνίας. Επίσης ένα 

ποσοστό 26,7% ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε 

 

 

 

 

 

 

Θέλοντας να διαπιστώσουμε αν τα κριτήρια 

ένταξης των ΕΚΟ είναι εκπαιδευτικά, 

καταλαβαίνουμε ότι μεγαλύτερο ποσοστό 

συμφωνεί με 43,9%, ενώ συμφωνεί απόλυτα μόνο 

το 3,3%. Παράλληλα διαφωνεί το 15% χωρίς να 

παρατηρούνται ποσοστά και απόλυτης διαφωνίας. 

Επίσης το αξιόλογο ποσοστό 37,8% ούτε 

συμφώνησε ούτε διαφώνησε. 

 

 

Στην προσπάθεια να διαπιστώσουμε αν τα 

κριτήρια ένταξης των ΕΚΟ είναι επαγγελματικά 

καταλαβαίνουμε ότι μεγαλύτερο ποσοστό ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί με 40%, ενώ διαφωνεί το 

14,4% με κοντινά ποσοστά απόλυτης 

συμφωνίας(16,7%). Επίσης ένα ποσοστό 28,9% 

συμφώνησε με αυτήν την άποψη. 

 

 

 

 

Κατά την διαπίστωση εάν τα κριτήρια ένταξης των 

ΕΚΟ είναι νομικά/θεσμικά η διαφωνία η σχετική 

και η απόλυτη συμφωνία συγκέντρωσαν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά, που αναλογούν σε 30,6% και 

27,7%. Εξίσου σημαντικό ποσοστό συγκέντρωσε η 

επιλογή ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, με 37,8%. 

Η διαφωνία συγκέντρωσε το μικρότερο ποσοστό 

ανάλογο με 4,4%. 

 

 

Προσπαθώντας,  να διαπιστώσουμε αν η ένταξη των 

μεταναστών ως ΕΚΟ επηρεάζεται από  κοινωνικούς 

παράγοντες παρατηρήθηκε απώλεια διαφωνίας. 

Ήταν εμφανής η θέση των ερωτηθέντων με την 

σχετική συμφωνία να συγκεντρώνει το 56,7% των 

επιλογών και η απόλυτη συμφωνία το 42,8%, ενώ 

μόνο ένας στους 180 ερωτηθέντες ούτε συμφώνησε 

ούτε διαφώνησε. 

 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 17 9,4 

ΔΙΑΦΩΝΩ 38 21,1 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 61 33,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 27 15,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 37 20,6 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 13 7,2 

ΔΙΑΦΩΝΩ 25 13,9 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 77 42,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 44 24,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 21 11,7 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 27 15,0 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 68 37,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 79 43,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 6 3,3 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 26 14,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 72 40,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 52 28,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 30 16,7 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΝΟΜΙΚΑ, ΘΕΣΜΙΚΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 8 4,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 68 37,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 55 30,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 49 27,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΕΝΤΑΞΗ  ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΩΣ ΕΚΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 1 0,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 102 56,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 77 42,8 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 
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Θέλοντας να διαπιστώσουμε αν η ένταξη των 

μεταναστών ως ΕΚΟ επηρεάζεται από  οικονομικούς 

παράγοντες παρατηρούμε και πάλι μεγάλο ποσοστό 

απόλυτης συμφωνίας της τάξης του 42,2%, με ακόμη 

υψηλότερης συμφωνίας με 48,9% ενώ οι 

ερωτηθέντες οι οποίοι ούτε συμφώνησαν ούτε 

διαφώνησαν ανήλθαν στο 8,9%. 

 

 

 

 

Θέλοντας να διαπιστώσουμε αν η ένταξη των 

μεταναστών ως ΕΚΟ επηρεάζεται από  πολιτικούς 

παράγοντες βλέπουμε μεγάλο ποσοστό ούτε να 

συμφωνεί ούτε να διαφωνεί φτάνοντας το 43,3%, ενώ 

ακολουθεί με 33,3 η απόλυτη συμφωνία και 23,3 η 

συμφωνία 

 

 

 

 

Εάν η ένταξη των μεταναστών ως ΕΚΟ επηρεάζεται 

από Θρησκευτικούς παράγοντες, παρατηρούμε ότι 

είναι μία αμφιλεγόμενη θέση. Συγκεκριμένα, 35% 

συμφωνεί απόλυτα με την εν λόγω άποψη και 25,6% 

συμφωνεί, ενώ το 28,9% ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί. Παράλληλα, υπήρξαν και 8 ερωτηθέντες 

που διαφώνησαν σχετικά και 11 που διαφώνησαν 

απόλυτα, αξιοσημείωτα ποσοστά. 

 

 

Θέλοντας να διαπιστώσουμε αν η ένταξη των 

μεταναστών ως ΕΚΟ επηρεάζεται από την 

εκπαίδευση που είχαν, έφερε υψηλό ποσοστό 

συμφωνίας με 58,3% ενώ η διαφωνία ήταν μικρή με 

2,2%. Επίσης μικρό ήταν το ποσοστό απόλυτης 

διαφωνίας με 6,1%. Η απόλυτη συμφωνία ανήλθε σε 

8,9%. Αρκετά μεγάλο είναι το ποσοστό που κράτησε 

πιο ουδέτερη στάση, καθώς το 24,4% ούτε 

συμφώνησε ούτε διαφώνησε. 

 

 

 

Επιθυμώντας να γίνει κατανοητή η στάση αν η ένταξη 

των μεταναστών ως ΕΚΟ επηρεάζεται από  την 

επαγγελματική τους κατάρτιση, παρατηρούμε ότι 

έφερε συμφωνία των μισών ερωτηθέντων με 50% και 

απόλυτης συμφωνίας με 13,9%. Το 32,2% ούτε 

συμφώνησε ούτε διαφώνησε. Ταυτόχρονα μικρά 

ποσοστά συγκέντρωσαν όσοι διαφώνησαν με 2,2% και 

όσοι διαφώνησαν απολύτως με 1,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΩΣ ΕΚΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 16 8,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 88 48,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 76 42,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΩΣ ΕΚΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 1 0,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 50 27,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 55 30,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 74 41,1 

  ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΩΣ ΕΚΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 11 6,1 

ΔΙΑΦΩΝΩ 8 4,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 52 28,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 46 25,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 63 35,0 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΩΣ ΕΚΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 11 6,1 

ΔΙΑΦΩΝΩ 4 2,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 44 24,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 105 58,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 16 8,9 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΩΣ ΕΚΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3 1,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ 4 2,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 58 32,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 90 50,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 25 13,9 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 



[Πληκτρολογήστε κείμενο] 

 

 
143 

 

 

Η διαπίστωση της θέσης αν η ένταξη των μεταναστών 

ως ΕΚΟ επηρεάζεται από  την ευαισθητοποίηση της 

κυβέρνησης,  βρίσκει σύμφωνο το 50% και απόλυτα 

σύμφωνο το 18,9%, χωρίς καθόλου θέσεις απόλυτης 

διαφωνίας. Οι θέσεις ούτε συμφωνίας ούτε διαφωνίας 

άγγιξαν το 30%. Ενώ μόνο το 1,1% διαφώνησε με την 

παραπάνω θέση. 

 

 

 

 

Θέλοντας να διαπιστώσουμε αν η ένταξη των 

μεταναστών ως ΕΚΟ επηρεάζεται από την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών του κράτους και πάλι 

φέρει υψηλά ποσοστά συμφωνίας  59,4% και απόλυτης 

συμφωνίας 20,6%. Σε αυτήν την κατηγορία η θέση 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ πήρε αρκετές 

απαντήσεις, που αντιστοιχούν σε 17,8%, ενώ 2,2% 

διαφώνησε. 

 

 

 

 

Η επιλογή της θέσης που αναφέρει ότι η ένταξη των 

μεταναστών ως ΕΚΟ επηρεάζεται από την μόρφωση 

των πολιτών χαίρει συμφωνίας κατά 49,4% και η 

απόλυτης συμφωνίας κατά 18,3%. Η θέση ούτε 

συμφωνώ ούτε διαφωνώ, συγκέντρωσε 23,3% ενώ η 

διαφωνία βρήκε ανταπόκριση από το 5,6%. Μόνο το 

3,3% απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα. 

 

 

 

Στην ερώτηση αν η ένταξη των μεταναστών ως ΕΚΟ 

επηρεάζεται από την αντιμετώπιση από τα ΜΜΕ, 

παρατηρούμε ότι απάντησαν συμφωνώντας 79 στους 

180 ερωτηθέντες, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 43,9%, 

ενώ ποσοστό 18,3% συμφώνησε απόλυτα. 

Αξιοσημείωτο είναι το πλήθος των ερωτηθέντων που 

κράτησαν ουδετερότητα, καθώς ούτε συμφώνησαν 

ούτε διαφώνησαν, ανερχόμενοι στο 30,6%. 

Παράλληλα 7,2% διαφώνησε με αυτήν τη θέση. 

 

 

 

 

Επιθυμώντας να διαπιστώσουμε αν η ένταξη των 

μεταναστών ως ΕΚΟ επηρεάζεται από  το 

νομοθετικό πλαίσιο του κράτους παρατηρούμε ότι οι 

ερωτηθέντες που συμφώνησαν έφτασαν το 41,1% 

και αυτοί που συμφώνησαν απόλυτα το 39,4%, 

παράλληλα αυτοί που ούτε συμφώνησαν ούτε 

διαφώνησαν έφτασαν το 18,9% και μόνο 1 

συμμετέχων στην έρευνα διαφώνησε. 

 

 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΩΣ ΕΚΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 2 1,1 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 54 30,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 90 50,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 34 18,9 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΩΣ ΕΚΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 4 2,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 32 17,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 107 59,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 37 20,6 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΩΣ ΕΚΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 

ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 6 3,3 

ΔΙΑΦΩΝΩ 10 5,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 42 23,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 89 49,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 33 18,3 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΩΣ ΕΚΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 13 7,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 55 30,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 79 43,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 33 18,3 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΩΣ ΕΚΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 1 ,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 34 18,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 74 41,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 71 39,4 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 
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ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η άποψη ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζουν 

ζητήματα εύρεσης εργασίας των μεταναστών 

συγκεντρώνει ποσοστό απόλυτης συμφωνίας 58,9% 

και σχετικής συμφωνίας 39,4%. Ένα αρκετά μικρό 

ποσοστό αντίστοιχο με 1,7%, ούτε συμφώνησε ούτε 

διαφώνησε. 

 

 

 

                                                                       

Οι θέση προς απάντηση που σχετίζεται με ζητήματα 

ενσωμάτωσης και αποδοχής στα σχολεία των 

μεταναστών βρήκε σύμφωνο ποσοστό 55,6% 

απόλυτα σύμφωνο 35,6%. Το 5% των ερωτηθέντων 

διαφώνησε με την θέση αυτή και μόνο το 3,9% 

κράτησε πιο ουδέτερη στάση. 

 

 

 

 

Τα ζητήματα ενσωμάτωσης και αποδοχής στις 

κοινωνικές δομές που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες 

είναι αποδεκτά με απαντήσεις απόλυτης και σχετικής 

συμφωνίας 42,2% και 48,9% αντιστοίχως. Ένα  

ποσοστό 8,9%  ακολούθησε την απάντηση «ούτε 

συμφωνώ ούτε διαφωνώ. 

 

 

 

Η άποψη που σχετίζεται με ζητήματα δυσκολίας στη 

γραφή και το λόγο των μεταναστών αντιστοιχεί με 

απαντήσεις απόλυτης συμφωνίας 59,4% και 

συμφωνίας 26,1%, παράλληλα ούτε συμφωνούν ούτε 

διαφωνούν το 14,4%, με μηδενικά ποσοστά 

διαφωνίας. 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ  

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 7 3,9 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 11 6,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 77 42,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 85 47,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

 

Το γεγονός ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζουν 

ζητήματα εύρεσης στέγης βρήκε σύμφωνο το 42,7% 

και απόλυτα σύμφωνο το 47,2%, ποσοστά που 

συγκεντρωτικά, είναι αρκετά υψηλά. Η διαφωνία 

ήταν σχετικά μικρή με 3,9% ενώ ένα 6,1% ούτε 

συμφώνησε ούτε διαφώνησε. 

 

 

 

 

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 7 3,9 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 40 22,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 45 25,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 88 48,9 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

 

Η θέση που αναφέρει ότι οι μετανάστες  

αντιμετωπίζουν ζητήματα σίτισης αντιστοιχεί σε 

ποσοστό απόλυτης συμφωνίας 48,9% και σχετικής 

συμφωνίας 25%. Η επιλογή διαφωνίας αντιστοιχεί 

με 3,9% ενώ η θέση «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» 

με 22,9%. 

 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 3 1,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 71 39,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 106 58,9 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 9 5,0 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 7 3,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 100 55,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 64 35,6 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 16 8,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 88 48,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 76 42,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΤΗ 

ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 26 14,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 47 26,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 107 59,4 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 
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Η ερώτηση για ζητήματα ρατσιστικών συμπεριφορών 

προς τους μετανάστες, φέρει απαντήσεις συμφωνίας 

52,2% και απόλυτης συμφωνίας 34,4% με την 

απάντηση ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ να φτάνει το 

13,3%. 

 

 

 

 

                                                                       

Η θέση προς απάντηση που σχετίζεται με ζητήματα 

γραφειοκρατίας κατά των μεταναστών συγκέντρωσε 

ποσοστό 46,1% απόλυτης συμφωνίας και 40,6% 

συμφωνίας. Η διαφωνία έφτασε το 2,8% ενώ η 

απάντηση ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ πήρε 

ποσοστό απαντήσεων της τάξης του 10,6%. 

 

 

 

 

Η αντιμετώπιση ζητημάτων μετακίνησης των 

μεταναστών στα κράτη της ΕΕ συγκεντρώνουν 

απαντήσεις συμφωνίας και απόλυτης συμφωνίας 35,6 

και 47,8% αντιστοίχως. Τα ποσοστά διαφωνίας 

ανήλθαν σε 3,3% και απόλυτης διαφωνίας 2,8%, ενώ 

ούτε συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν το 10,6%. 

 

 

 

 

Με την άποψη ότι η Στρατηγική της Λισσαβόνας 

συντέλεσε θετικά στον εκσυγχρονισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου διαφώνησε το 

20%, συμφώνησε το 13,3% , ενώ ούτε συμφώνησε 

ούτε διαφώνησε το μεγαλύτερο ποσοστό με 66,7% 

 

 

 

 

 

Με τη θέση ότι η Στρατηγική Κοινωνικής Προστασίας 

και Ένταξης συντέλεσε θετικά στον εκσυγχρονισμό 

του ΕΚΜ στην Ελλάδα, διαφώνησε το 17,2%, 

συμφώνησε το 17,2% , ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 

65,6% ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 24 13,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 94 52,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 62 34,4 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

 

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 5 2,8 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 19 10,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 73 40,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 83 46,1 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΕ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 5 2,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 6 3,3 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 19 10,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 64 35,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 86 47,8 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΕ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΝ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 27 15,0 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

113 62,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 36 20,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4 2,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΕ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΜ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 31 17,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 118 65,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 31 17,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 
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Η προς απάντηση θέση εάν το Ε.Π  «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» εκτελέσθηκε σύμφωνα με 

τους στόχους της ΕΕ, φέρει και πάλι υψηλό ποσοστό 

ουδετερότητας καθώς ούτε συμφώνησε ούτε 

διαφώνησε το 61,7%, το ποσοστό συμφωνίας 

αντιστοιχούσε σε 17,2% και το ποσοστό διαφωνίας σε 

21,1%. 

 

 

 

 

Το 53,3% των ερωτηθέντων συμφώνησε με την άποψη 

ότι οι παρεμβάσεις της ΕΕ βοήθησαν στην 

ενσωμάτωση και το μη αποκλεισμό των ΕΚΟ, το 

19,4% διαφώνησε και το 27,2% ούτε συμφώνησε ούτε 

διαφώνησε. 

 

 

 

 

Ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 42,8% διαφώνησε 

με τη θέση ότι η ενίσχυση των επιχειρήσεων βοήθησε 

στην καταπολέμηση διακρίσεων των ΕΚΟ ενώ ένα 

εξίσου μεγάλο ποσοστό του 40% συμφώνησε. Μόνο το 

2,8% συμφώνησε απόλυτα, ενώ το 14,4% κράτησε 

στάση ουδετερότητας. 

 

 

 

 

Η θέση ότι οι τοπικές δράσεις είναι συνυφασμένες με 

το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ΕΚΟ έφερε 

απαντήσεις διαφωνίας κατά 25%, συμφωνίας κατά 

31,1%, ούτε συμφωνίας ούτε διαφωνίας 43,9% . 

 

 

 

 

32,2% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι ο όρος 

μετανάστης διακρίνεται ανάλογα με το νομικό και 

θεσμικό πλαίσιο ενώ το 21,7% συμφώνησε απόλυτα. 

Πολύ κοντινά ποσοστά συγκέντρωσαν οι απαντήσεις 

διαφωνώ και ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ με 22,2% 

και 23,9% αντιστοίχως. 

 

 

 

 

Το 33,9% των ερωτηθέντων διαφώνησε με τη θέση ότι 

ο όρος μετανάστης διακρίνεται ανάλογα με το χρόνο 

παραμονής στο χώρο υποδοχής, ενώ παράλληλα το 

15% διαφώνησε απόλυτα. Το 14,4% συμφώνησε και το 

36,7% ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε. 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 38 21,1 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 111 61,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 31 17,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΕ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 35 19,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 49 27,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 96 53,3 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΣΕ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΟ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 77 42,8 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 26 14,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 72 40,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 5 2,8 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΙΦΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΟ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 45 25,0 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 79 43,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 56 31,1 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Ο ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 43 23,9 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 40 22,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 58 32,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 39 21,7 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Ο ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 27 15,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ 61 33,9 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 66 36,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 26 14,4 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 
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Η θέση που αναφέρει ότι ο όρος μετανάστης 

διακρίνεται ανάλογα με τις αιτίες μετανάστευσης, 

βρήκε απόλυτα σύμφωνο το 49,4% και σύμφωνο το 

10,0%. Συγχρόνως το 17,8% απλά διαφώνησε και το το 

1,1% διαφώνησε απόλυτα. Από την άλλη 21,7% ούτε 

συμφώνησε ούτε διαφώνησε. 

 

 

 

 

Ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό, ανάλογο του 52,2% 

διαφώνησε με το ότι ο όρος μετανάστης διακρίνεται 

από τον τελικό προορισμό που καταλήγει και το 13,9% 

διαφώνησε απόλυτα. Το σημαντικό επίσης ποσοστό 

του 25,6% ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε, ενώ 

πρέπει να σημειωθεί ότι ποσοστό συμφωνίας ήταν της 

τάξης του 8,3%. 

 

 

 

 

Στην διευκρίνιση του εάν ο όρος μετανάστης 

διακρίνεται ανάλογα με το κράτος προέλευσης, το 

15,6% συμφώνησε και το 22,8% ούτε συμφώνησε 

ούτε διαφώνησε. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι το 

47,8% διαφώνησε και το 13,9 διαφώνησε απόλυτα. 

 

 

 

 

Το 60,6% των ερωτηθέντων συμφώνησε απόλυτα ότι 

οι υψηλές μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ 

οφείλονται σε πολέμους στη χώρα προέλευσης και το 

32,8% συμφώνησε. Ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 

6,1% διαφώνησε, ενώ είναι μία από τις ελάχιστες 

ερωτήσεις που είχαμε απάντηση μόνο έναν 

ερωτηθέντα ο οποίος ούτε συμφώνησε ούτε 

διαφώνησε. 

 

 

 

 

Η θέση ότι οι υψηλές μεταναστευτικές ροές προς την 

ΕΕ οφείλονται σε πολιτικές αναταραχές είναι η πρώτη 

ερώτηση που βρήκε σύμφωνους όλους τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα. Συγκεκριμένα το 44,4% 

συμφώνησε απόλυτα, ενώ το 55,6% συμφώνησε 

σχετικά, χωρίς απαντήσεις διαφωνίας. 

 

 

 

 

Το 36,7% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι οι υψηλές 

μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ οφείλονται σε 

θρησκευτικές εκδιώξεις, 32,8% συμφώνησε απόλυτα. 

Το ποσοστό που  διαφώνησε ήταν 7,2%, ενώ 23,3% 

ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε. 

 

 

 

Ο ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,1 

ΔΙΑΦΩΝΩ 32 17,8 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 39 21,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 18 10,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 89 49,4 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Ο ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 25 13,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 94 52,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 46 25,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 15 8,3 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Ο ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΚΡΑΤΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 25 13,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 86 47,8 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 41 22,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 28 15,6 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΕ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 11 6,1 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 1 0,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 59 32,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 109 60,6 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΕ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 100 55,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 80 44,4 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΕ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΙΩΞΕΙΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 13 7,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 42 23,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 66 36,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 59 32,8 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 
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30% συμφώνησε ότι οι υψηλές μεταναστευτικές ροές 

προς την ΕΕ οφείλονται σε φυλετικές εκδιώξεις, 10% 

συμφώνησε απόλυτα, 16,7% διαφώνησε, 3,3% 

διαφώνησε απόλυτα και το μεγαλύτερο ποσοστό 40% 

ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε 

 

 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΕ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ  

ΦΤΩΧΕΙΑ  
Το υψηλό ποσοστό του 55,6% συμφώνησε ότι οι 

υψηλές μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ οφείλονται 

σε φτώχεια. Παράλληλα  35,6% συμφώνησε απόλυτα. 

Υπήρξαν μόνο 2 απαντήσεις διαφωνίας και το 7,8% 

ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε. 

 

 

 

 

Η προς έρευνα θέση ότι οι υψηλές μεταναστευτικές 

ροές προς την ΕΕ οφείλονται σε ανεργία είναι η 

δεύτερη ερώτηση που παρουσίασε μηδενικά ποσοστά 

διαφωνίας. Το αρκετά σημαντικό στατιστικό 

αποτέλεσμα του 63,9 % συμφώνησε και το 27,2% 

συμφώνησε απόλυτα. Το 8,9% ούτε συμφώνησε ούτε 

διαφώνησε, κρατώντας στάση ουδετερότητας. 

 

 

 

 

Την ίδια απουσία απαντήσεων απόλυτης και σχετικής 

διαφωνίας συναντάμε και στη ότι οι υψηλές 

μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ οφείλονται στην 

εύρεση ασφαλών συνθηκών διαβίωσης. Αναλογικά το 

36,7% συμφώνησε απόλυτα και το 56,7% συμφώνησε 

σχετικά. Το 6,7% ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε. 

 

 

 

 

Μία θέση που παρουσίασε όλο το εύρος απαντήσεων 

είναι ότι οι υψηλές μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ 

οφείλονται σε προσπάθεια προπαγανδισμού . 

Συγκεκριμένα το 33,3% διαφώνησε απόλυτα, ενώ από 

την άλλη το κατά 10 μονάδες λιγότερο ποσοστό του 

23,3% συμφώνησε και 18,9% συμφώνησε απόλυτα, 

έναντι του λιγοστού 5% που διαφώνησε απόλυτα.  Η 

απάντηση ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ συγκέντρωσε 

σημαντικό ποσοστό 19,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΕ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΙΩΞΕΙΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 10 5,6 

ΔΙΑΦΩΝΩ 14 7,8 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 57 31,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 51 28,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 48 26,7 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 2 1,1 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 14 7,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 100 55,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 64 35,6 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΕ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΑΝΕΡΓΕΙΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 16 8,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 115 63,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 49 27,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΕ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΕΥΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 12 6,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 102 56,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 66 36,7 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΕ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΜΟΥ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 9 5,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ 60 33,3 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 35 19,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 42 23,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 34 18,9 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 
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Εξίσου πολυποίκιλες απαντήσεις έλαβε η θέση ότι οι 

υψηλές μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ οφείλονται 

σε οργανωμένο επεκτατικό σχέδιο με υψηλότερο το 

ποσοστό το οποίο ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε 

φτάνοντας το 37,8%. Δεύτερο ήρθε το ποσοστό που 

διαφώνησε συγκεντρώνοντας το 28,3%. Τρίτο σε 

μέγεθος ποσοστό ήταν αυτό που συμφώνησε απόλυτα, 

με 20,6%, ενώ χαμηλότερα ήταν τα ποσοστά 

συμφωνίας με 8,3% και απόλυτης διαφωνίας με 5%. 

 

 

 

 

Υψηλά ποσοστά διαφωνίας της τάξης του 39,4% 

εμφάνισε η άποψη ότι οι υψηλές μεταναστευτικές ροές 

προς την ΕΕ οφείλονται σε θρησκευτικό 

προσηλυτισμό, έναντι 6,1% που συμφώνησε. Από την 

άλλη 16,1% συμφώνησε απόλυτα έναντι 2,8% που 

διαφώνησε απόλυτα. Το αξιόλογο ποσοστό του 35,6% 

ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε. 

 

 

 

 

Καθόλου ευκαταφρόνητο είναι το ποσοστό 59,4% το 

οποίο συμφώνησε ότι οι υψηλές μεταναστευτικές ροές 

επηρεάζουν τον πληθυσμό των κρατών υποδοχής, 

παράλληλα το36,1% συμφώνησε απόλυτα. Μόνο το 

1,7% διαφώνησε και 2,8% ούτε συμφώνησε ούτε 

διαφώνησε. 

 

 

 

 

46,7% ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε ότι οι υψηλές 

μεταναστευτικές ροές επηρεάζουν την εθνική 

ομοιογένεια, ενώ 30,6% συμφώνησε απόλυτα, 8,3% 

διαφώνησε και το 14,4% συμφώνησε. 

 

 

 

 

37,2% και 17,2% είναι τα ποσοστά σχετικής και 

απόλυτης συμφωνίας στη θέση ότι οι υψηλές 

μεταναστευτικές ροές επηρεάζουν την κοινωνική 

συνοχή. Από την άλλη 11,7% διαφώνησε και μόνο 

1,1% διαφώνησε απόλυτα. Το 32,8% ούτε συμφώνησε 

ούτε διαφώνησε. 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΕ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 9 5,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ 51 28,3 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 68 37,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 15 8,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 37 20,6 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΕ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 5 2,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 71 39,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 64 35,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 11 6,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 29 16,1 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

ΚΡΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 3 1,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 5 2,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 107 59,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 65 36,1 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΘΝΙΚΗ 

ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 15 8,3 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 84 46,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 26 14,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 55 30,6 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΟΧΗ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,1 

ΔΙΑΦΩΝΩ 21 11,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 59 32,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 67 37,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 31 17,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 
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53,9% συμφώνησε ότι οι υψηλές μεταναστευτικές 

ροές επηρεάζουν την πολιτική σταθερότητα και 7,8% 

συμφώνησε απόλυτα, μόνο το 7,2% διαφώνησε και 

ένα μεγάλο ποσοστό 31,1% ούτε συμφώνησε ούτε 

διαφώνησε. 

 

 

 

 

«Οι υψηλές μεταναστευτικές ροές επηρεάζουν την 

ενδυνάμωση του εθνικού φρονήματος», είναι μία θέση 

που βρήκε σύμφωνο το 21,7% ενώ ταυτόχρονα ίδιο 

ακριβώς ποσοστό  διαφώνησε. 8,9% συμφώνησε 

απόλυτα και από την άλλη μόνο 1,1% διαφώνησε 

απόλυτα. Τα ίδια μεγάλα ποσοστά συγκέντρωσε η 

απάντηση ουδετερότητας, με 46,7%. 

 

 

 

 

45% ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε ότι οι υψηλές 

μεταναστευτικές ροές επηρεάζουν την αποδυνάμωση 

του εθνικού φρονήματος, 32,2% διαφώνησε και πάλι 

1,1% διαφώνησε απόλυτα. Μόνο 5,6 % συμφώνησε 

απόλυτα και 16,1% συμφώνησε. 

 

 

 

 

 

 

Από τα υψηλότερα ποσοστά συμφωνίας συγκέντρωσε 

η άποψη ότι οι υψηλές μεταναστευτικές ροές 

επηρεάζουν το εργατικό δυναμικό, με 60% να 

συμφωνεί, 16,1% να συμφωνεί απόλυτα. Πολύ 

χαμηλότερο ποσοστό έδειξε να διαφωνεί με 6,7% και 

17,2% των ερωτηθέντων να μην τάσσεται με καμία 

από τις υπόλοιπες θέσεις. 

 

 

 

 

Εξίσου μεγάλο ποσοστό συμφώνησε ότι οι υψηλές 

μεταναστευτικές ροές επηρεάζουν τη διαμόρφωση της 

οικονομίας, φτάνοντας το 51,1% παράλληλα 

συμφώνησε απόλυτα το 25% ενώ στην ¨αντίπερα όχθη¨ 

διαφώνησε το 5%. Το 18,9% ούτε συμφώνησε ούτε 

διαφώνησε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 13 7,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 56 31,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 97 53,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 14 7,8 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,1 

ΔΙΑΦΩΝΩ 39 21,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 84 46,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 39 21,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 16 8,9 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,1 

ΔΙΑΦΩΝΩ 58 32,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 81 45,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 29 16,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 10 5,6 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 12 6,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 31 17,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 108 60,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 29 16,1 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 9 5,0 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 34 18,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 92 51,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 45 25,0 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 
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Στην συγκεκριμένη ερώτηση η διαφωνία επικράτησε 

με 45,6% έναντι της συμφωνίας που συγκέντρωσε 

22,2% όσων αφορά τη θέση ότι το κοινοτικό νομικό 

πλαίσιο προβλέπει την αντιμετώπιση μεταναστευτικού 

ζητήματος. Το 6,7% έδειξε να διαφωνεί απόλυτα από 

τη μια και από την άλλη μόνο 1,1% να συμφωνεί 

απόλυτα. Επιπροσθέτως, 24,4% ούτε να συμφωνεί 

ούτε να διαφωνεί. 

 

 

 

 

Το υψηλότατο ποσοστό της τάξης του 60% 

συμφώνησε ότι οι Συνθήκες Δουβλίνο I, II και η 

Συνθήκη Σένγκεν βελτιώνουν τους όρους παροχής 

ασύλου και της ελεύθερης μετακίνησης στην ΕΕ. Εν 

αντιθέσει το 10,6% των ερωτηθέντων έδειξαν να 

διαφωνούν απόλυτα και το 11,7% να διαφωνούν. 

Ταυτοχρόνως, το 16,7% έδειξε ούτε να συμφωνεί ούτε 

να διαφωνεί. 

 

 

 

 

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ αποτρέπει επαρκώς την 

παράνομη είσοδο στην ΕΕ, η θέση αυτή συγκέντρωσε 

απολύτως ίδια ποσοστά συμφωνίας και διαφωνίας. 

Παρόλα ταύτα, η απάντηση ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ είναι αυτή που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο 

ποσοστό ανάλογο του 41,7%. Μόνο το 3,9% 

συμφώνησε απόλυτα. 

 

 

 

 

40% ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε ότι μέσω των 

πολιτικών της ΕΕ βελτιώνονται οι Συνθήκες 

αποδοχής και ένταξης μεταναστών, 31,1% 

συμφώνησε, 27,2% διαφώνησε και 1,7% διαφώνησε 

απόλυτα. 

 

 

 

 

Η θέση ότι μέσω των πολιτικών της ΕΕ γίνεται ορθή 

διαχείριση των χρηματοδοτήσεων προς τους 

μετανάστες,  είναι η πρώτη ερώτηση που η διαφωνία 

συγκέντρωσε ίδια ποσοστά με την ουδετερότητα, 

φτάνοντας το 37,2%. 7,8% διαφώνησε απόλυτα. 

Αντιθέτως 1,1% συμφώνησε απόλυτα. Επιπλέον,  

16,7% ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε. 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 12 6,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ 82 45,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 44 24,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 40 22,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,1 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟ I, II ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΟΡΟΥΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 19 10,6 

ΔΙΑΦΩΝΩ 21 11,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 30 16,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 108 60,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,1 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 

ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΕ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 7 3,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 49 27,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 75 41,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 49 27,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3 1,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ 49 27,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 72 40,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 56 31,1 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 14 7,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 67 37,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 67 37,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 30 16,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,1 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 
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55% διαφώνησε ότι οι Πολιτικές της Ένωσης 

προωθούν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών της 

ΕΕ και των μεταναστών, με 5,6% των ερωτηθέντων 

να συμπληρώνουν με απόλυτη διαφωνία. Το 20,6% 

συμφώνησε, ενώ το 18,9% ούτε συμφώνησε ούτε 

διαφώνησε. 

 

 

 

 

«Οι Εθνικές πολιτικές διασφαλίζουν την ομαλή 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην 

ελληνική επικράτεια». Με την εν λόγω άποψη 

φαίνεται να διαφωνεί απόλυτα το 30,6% και επίσης 

διαφωνεί το 21,7%. Μόνο το 8,9% συμφώνησε. ενώ 

βλέπουμε ποσοστό 38,9% ούτε να συμφωνεί ούτε να 

διαφωνεί. 

 

 

 

 

Η μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η 

Ελλάδα επηρέασε αρνητικά την παρακμάζουσα 

οικονομία, είναι μία θέση που βρίσκει σύμφωνο το 

46,1% ενώ διαφωνεί το 17,2%. Το 27,8% ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί και μόνο το 8,9% 

συμφώνησε απόλυτα. 

 

 

 

 

 

 

Αρκετά μεγάλο ποσοστό που φτάνει το 46,6% 

συμφώνησε ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών 

ροών επηρεάζει αρνητικά την θέση της στο Διεθνές 

πολιτικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά 25% 

διαφώνησε και 28,3% ούτε συμφώνησε ούτε 

διαφώνησε. Στην συγκεκριμένη ερώτηση δεν 

παρατηρήθηκαν οι δύο απόλυτες θέσεις συμφωνίας 

και διαφωνίας. 

 

 

 

Σχεδόν παρόμοια με την προηγούμενη ερώτηση 

είναι τα ποσοστά, καθώς και εδώ το 47,2% 

συμφώνησε ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών 

ροών επηρεάζει αρνητικά την θέση της στο Διεθνές 

πολιτικό σύστημα. 26,1% διαφώνησε και 26,7% 

ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε. 

 

 

 

Ως προς τα δημογραφικά στοιχεία 54,4% των 

ερωτηθέντων ήταν γυναίκες και 45,6 % άντρες, 

ποσοστά σχεδόν αναλογικά με τους φοιτητές που 

παρακολουθούν τα τμήματα από τα οποία έγινε η 

λήψη των στατιστικών στοιχείων. 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 10 5,6 

ΔΙΑΦΩΝΩ 99 55,0 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 34 18,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 37 20,6 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 55 30,6 

ΔΙΑΦΩΝΩ 39 21,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 70 38,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 16 8,9 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΑΖΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 31 17,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 50 27,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 83 46,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 16 8,9 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 45 25,0 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 51 28,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 84 46,6 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 47 26,1 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 48 26,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 85 47,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΟΥ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΓΥΝΑΙΚΑ 98 54,4 

ΑΝΔΡΑΣ 82 45,6 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 



[Πληκτρολογήστε κείμενο] 

 

 
153 

 

Ίδιο ποσοστό ερωτηθέντων συγκαταλέχθηκε στις 

ηλικίες 25-30 και 31-40 με ποσοστά 32,8%, 

ακολούθησε η ομάδα 18-24 με 30% και οι 41-50 

με 4,4%. 

 

 

 

Το 37,2% των ερωτηθέντων ήταν άνεργοι 

αποτελώντας το μεγαλύτερο ποσοστό, καθότι και 

φοιτητές, το  32,2% φοιτητές και φοιτήτριες, το 

17,8% ιδιωτικοί υπάλληλοι και το 12,8% δημόσιοι 

υπάλληλοι. 

 

 

 

Το 43,9% των ερωτηθέντων ήταν κάτοχοι 

μεταπτυχιακού και το 49,4% κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, 

γεγονός που βοήθησε στην πιο ομαλή απάντηση 

του ερωτηματολογίου, λόγω της δυσκολίας των 

ερωτήσεων. Ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης 

του 6,7%, αντιστοιχούσε στους προπτυχιακούς 

φοιτητές που ολοκλήρωσαν το σύνολο των 

συμμετεχόντων στην εν λόγω έρευνα. 

 

6.6  ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Αυτή η εργασία ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες για την συγγραφή της. Όπως κάθε προσπάθεια, 

αντιμετωπίσθηκαν αρκετές δυσκολίες και διακυμάνσεις, γιατί το θέμα και τα δεδομένα της εργασίας αυτής, 

είναι άμεσα συνυφασμένα με την ελληνική καθημερινότητα και την διαχείριση του μεταναστευτικού 

ζητήματος από την Ελληνική Κυβέρνηση υπό τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Εν αντιθέσει με την πληθώρα των 

ακαδημαϊκών δεδομένων που συλλέχθηκαν, η άσκηση της μεταναστευτικής πολιτικής είναι μία πολύ πιο 

περίπλοκη διαδικασία, καθώς οι κρατικές δομές και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις καλούνται να φέρουν 

εις πέρας ένα σύνθετο έργο προσπαθώντας να διαχειριστούν συνάμα την οικονομική κρίση, την 

γραφειοκρατία αλλά και τις αντικρουόμενες πολιτικές σκοπιμότητες.  

 Το πλαίσιο άσκησης της μεταναστευτικής πολιτικής, όπως προαναφέρθηκε, είναι το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Μοντέλο, το οποίο έχει στο επίκεντρο των πολιτικών του, τους πολίτες και κατ’ επέκταση τον 

ίδιο τον Άνθρωπο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώς,  όμως κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάθηκε ο κοινωνικός χαρακτήρας και 

αναδείχτηκαν όλα τα προβλήματα και οι ανεπάρκειες των προηγούμενων ετών. Παρότι οι μετανάστες θα 

έπρεπε να μην τελούν σε καθεστώς ημιπαρανομίας, αλλά να απολαμβάνουν δικαιώματα που θα είναι 

αποδεκτά και σεβαστά από όλους, ενώ παράλληλα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως επένδυση για το μέλλον 

της οικονομίας και όχι ως εμπόδιο ή θύμα οικονομικής εκμετάλλευσης στα δίχτυα επιτήδειων και 

υστερόβουλων ιδιωτών, οργανισμών ή φορέων, που απώτερο στόχο έχουν την συγκομιδή μεγάλων 

χρηματικών εισφορών και όχι την προάσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών, αυτό δε επετεύχθη από 

πλευράς κρατών. Πάρα ταύτα, για μία ακόμη φορά, οι ίδιοι οι πολίτες τόσο ατομικά όσο και συλλογικά δια 

μέσω οργανώσεων, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και δράσεις με ανιδιοτέλεια και αλληλεγγύη προς το 

συνάνθρωπο. Οργανώθηκαν ομάδες εθελοντών, σε όλα τα παράλια των ελληνικών νησιών και άλλων ακτών 

της Μεσογείου, μαζεύτηκαν είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα. Παρά το γεγονός, ότι παρατηρήθηκε άγνοια 

και αδιαφορία από πολλές κρατικές δομές, οι πολίτες αγνόησαν τις δυσκολίες και τους κινδύνους και τις 

αμέτρητες δυσκολίες και βοήθησαν με όσα μέσα είχαν.  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 18-24 54 30,0 

25-30 59 32,8 

31-40 59 32,8 

41-50 8 4,4 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 23 12,8 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 32 17,8 

ΑΝΕΡΓΟΣ 67 37,2 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 58 32,2 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 79 43,9 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΕΙ 89 49,4 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 12 6,7 

ΣΥΝΟΛΟ 180 100,0 
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 Έτσι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, που σχεδόν παραμερίσθηκε από πλευράς 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατήθηκε «ζωντανός» και ίσως εξελίχθηκε από τους ίδιους τους πολίτες, που 

φέρθηκαν πρώτα ως άνθρωποι του κόσμου και έπειτα ως πολίτες της Ευρώπης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ  

 
i
  

 Η δηµόσια υποκίνηση διακρίσεων, βίας ή φυλετικού µίσους έναντι ατόµων ή µέλους οµάδας 

προσδιοριζόµενης µε βάση το χρώµα, τη φυλή, τη θρησκεία ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή  

 Η δηµόσια υπεράσπιση, που αποσκοπεί στην καλλιέργεια του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, των 

εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων  

 Η δηµόσια άρνηση των εγκληµάτων που ορίζονται στο άρθρο 6 του οργανισµού του διεθνούς στρατοδικείου 

που προσαρτήθηκε στη συµφωνία του Λονδίνου της 8ης Απριλίου 1945, στο βαθµό που η άρνηση αυτή 

συνιστά περιφρονητική ή µειωτική συµπεριφορά έναντι οµάδας ατόµων προσδιοριζόµενης µε βάση το 

χρώµα, τη φυλή, τη θρησκεία ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή  

 Η δηµόσια διάδοση και διανοµή γραπτού υλικού εικόνων και άλλων µέσων που εκφράζουν ρατσισµό ή 

ξενοφοβία  

 Η συµµετοχή σε δραστηριότητες οµάδων, οργανώσεων ή ενώσεων, που προωθούν διακρίσεις, βία και 

φυλετικό, εθνοτικό ή θρησκευτικό µίσος.  

 Να παρέχουν πληροφορίες σε άλλο κράτος µέλος, ώστε αυτό να κινήσει την κατά νόµον ποινική δίωξη ή 

κατάσχεση γραπτού υλικού, εικόνων ή άλλων µέσων που εκφράζουν ρατσισµό ή ξενοφοβία και προορίζονται 

για δηµοσίευση, µόλις κυκλοφορήσουν σε κράτος µέλος  

 Να δηµιουργήσουν σηµεία επαφής στα κράτη µέλη, για τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών που 

ενδέχεται να αποβούν χρήσιµες για τις έρευνες και διώξεις των αδικηµάτων που βασίζονται σε µορφές 

συµπεριφοράς ρατσισµού και ξενοφοβίας. 

 

 
ii
 

Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες θεωρήσεων εισόδου βραχείας διαμονής αποθηκεύονται 

στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (Κανονισμός VIS (ΕΚ) Αριθ. 767/2008, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 81/2009),  ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα το οποίο 

συνδέει προξενεία και σημεία διέλευσης στα εξωτερικά σύνορα. 

 
iii

  

 Ανάλυση κινδύνων - ο Frontex αναπτύσσει όλες τις δραστηριότητές του βάσει αναλύσεων των 

κινδύνων. Ο Frontex αξιολογεί τους κινδύνους για την ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ. Καταγράφει τις 

τάσεις που παρατηρούνται αναφορικά με την παράνομη μετανάστευση και τη διασυνοριακή 

εγκληματική δραστηριότητα στα εξωτερικά σύνορα, περιλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων. 

Γνωστοποιεί τα πορίσματά του στις χώρες της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντλεί στοιχεία από 

αυτές για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του. 

 Κοινές επιχειρήσεις - συντονίζει την αποστολή ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, καθώς και τεχνικού 

εξοπλισμού (αεροσκάφη, πλεούμενα και εξοπλισμός ελέγχου/επιτήρησης των συνόρων) στις περιοχές 

εξωτερικών συνόρων που έχουν ανάγκη από πρόσθετη βοήθεια. 

 Ταχεία αντίδραση - αν μια χώρα της ΕΕ είναι αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις στα εξωτερικά της 

σύνορα, ιδίως λόγω της άφιξης μεγάλου αριθμού ατόμων από χώρες εκτός ΕΕ, ο Frontex συντονίζει την 

αποστολή ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων. 

 Έρευνα - φέρνει σε επαφή τους εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου των συνόρων με τους κλάδους της 

έρευνας και της βιομηχανίας, έτσι ώστε οι νέες τεχνολογίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αρχών 

που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων. 

 Κατάρτιση - αναπτύσσει κοινά πρότυπα κατάρτισης για τις συνοριακές αρχές, με στόχο την 

εναρμόνιση της εκπαίδευσης των συνοριοφυλάκων στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν. Η 

εναρμόνιση αυτή αποσκοπεί στην εφαρμογή ενιαίων προτύπων ελέγχου των συνόρων για τους 

ταξιδιώτες που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους 
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συνοριοφύλακες από διάφορες χώρες να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε κοινές επιχειρήσεις που 

συντονίζονται από τον Frontex. 

 Κοινές επιχειρήσεις επιστροφής - αναπτύσσει βέλτιστες πρακτικές για την επιστροφή μεταναστών και 

συντονίζει τις κοινές επιχειρήσεις επιστροφής (όμως η κάθε χώρα αποφασίζει ποια άτομα πρέπει να 

επιστρέψουν). 

 Ανταλλαγή πληροφοριών - αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία συστήματα πληροφόρησης που 

επιτρέπουν την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συνοριακών αρχών. 
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ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού» 

 Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α’ 213)  

 Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α’ 7) για την « 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 διατάξεις» 
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v
  

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

β. Υπήκοος τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου 

κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

γ. Ανιθαγενής είναι το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1954 περί 

του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 Α'). 

δ. Άδεια διαμονής είναι κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και με βάση την οποία 

επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 παράγραφος 2 περίπτωση α' του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμό 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/15.6.2002). 

ε. Οικογενειακή επανένωση είναι η είσοδος και η διαμονή στη Χώρα των μελών της οικογένειας υπηκόου τρίτης 

χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας του, ασχέτως εάν οι 

οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά από την είσοδο του στη Χώρα. 

στ. Συντηρών είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και υποβάλλει αίτηση οικογενειακής 

επανένωσης, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή στα μέλη της οικογένειας του στην Ελλάδα, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στον παρόντα νόμο. 

ζ. Επί μακρόν διαμένων είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας που αποκτά την ανωτέρω ιδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 67 

του παρόντος. 

η. Σπουδαστής είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας που έγινε δεκτός σε ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως αυτά 

ορίζονται στον παρόντα νόμο, και στον οποίο έχει επιτραπεί η είσοδος και διαμονή στο έδαφος της Χώρας, 

προκειμένου να έχει ως κύρια δραστηριότητα του την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών. 

θ. Ασυνόδευτος ανήλικος είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας του και ο οποίος είτε εισέρχεται στην Ελληνική Επικράτεια χωρίς να συνοδεύεται από τον κατά το νόμο ή το 

έθιμο υπεύθυνο για την επιμέλεια του ενήλικο και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρω κατάσταση είτε 

βρέθηκε χωρίς συνοδεία μετά την είσοδο του στη Χώρα. 

ι. Θύμα εμπορίας ανθρώπων είναι τόσο το φυσικό πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να θεωρηθεί 

θύμα οποιουδήποτε από τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351 και 351Α του 

ΓΙ.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη γι' αυτό όσο και εκείνο σε βάρος του οποίου 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. 

ια. Θύμα παράνομης διακίνησης μεταναστών είναι τόσο το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι 

ώστε να θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88, 

όταν τελούνται από εγκληματικές οργανώσεις κατά το άρθρο 187 παρ. 1 του ΓΙ.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη γι' 

αυτό όσο και εκείνο σε βάρος του οποίου τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήματα για τα οποία κινήθηκε η 

ποινική δίωξη, εφόσον αυτό έχει εισέλθει στη χώρα παράνομα.
v
 

 
vi
 Με όμοια απόφαση κατανέμεται στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου το προσωπικό που προβλέπεται 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 και μπορεί να ιδρύονται αυτοτελή κλιμάκια των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου 

που εδρεύουν και λειτουργούν σε εγκαταστάσεις Κέντρων Πρώτης Υποδοχής ή συμμετέχουν σε κινητές ή έκτακτες 

Μονάδες Πρώτης Υποδοχής.
vi
 Βεβαίως,  Νόμος 3907/2011 αναθεωρήθηκε και το 2016 ψηφίστηκε νέος. Ο νέος 

Νόμος  4375/2016 για το Προσφυγικό, το Μεταναστευτικό και το Άσυλο
vi
, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στην 

εφημερίδα της Κυβερνήσεως , στο ΦΕΚ 51/Α/3-4-2016 ο νόμος 4375 με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας 

Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, 

προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 

προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 

άλλες διατάξεις.» Με τον Νόμο 4375/2016 αναμορφώνεται  το σύστημα διεθνούς προστασίας, υποδοχής, καταγραφής 

και ταυτοποίησης των νεοεισερχομένων πολιτών τρίτων χωρών καθώς και του συστήματος υποδοχής και φιλοξενίας 

των αιτούντων διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο . Γίνεται η πλήρης ενσωμάτωση της 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/32 για τις κοινές ευρωπαϊκές διαδικασίες στην χορήγηση του καθεστώτος 

διεθνούς προστασίας σε όσους την αιτούνται (μέρος της οδηγίας είχε ενσωματωθεί με το Προεδρικό Διάταγμα 

113/2013). 
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vii
  

Η ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη 

Μη Βία), οι Ανοιχτοί Ορίζοντες, η HumanAid, η Sos Ρατσισμός, η ΑΜΑΚΑ, το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών 

Πειραιά (Σύλλογος για τη Μορφωτική και Κοινωνική Υποστήριξη και την Πολιτιστική Ανάπτυξη Μεταναστών και 

Προσφύγων), ο Άρτος (Δράση Πανελλήνιο Φιλανθρωπικό Σωματείο), η ΑΣΑΝΤΕ, οι Γέφυρες Φιλίας (Ινστιτούτο 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης), οι Γιατροί του Κόσμου, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, οι Δάσκαλοι του Κόσμου, το 

Διαπολιτισμικό Ρεύμα Ισότητας και Συνεργασίας, το Διεθνές Ινστιτούτο Ιθαγένειας, η Διεθνής Αμνηστία, η Διεθνής 

Κοινωνική Υπηρεσία,  το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, οι Δρόμοι Ζωής, η 

Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το Ελληνικό 

Φόρουμ Μεταναστών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η Ένωση Μεταναστών Ελλάδος, η Ένωση Πολιτών για την 

Παρέμβαση, η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και την Ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και 

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών, το Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ετερότητα, το Ινστιτούτο 

Ψυχολογικής Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανάπτυξη ¨Ψ-Polis¨, η Κάριτας, το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την 

Ειρήνη, το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη 

¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨, η Κιβωτός του Κόσμου, η Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό – Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, η 

Κίνηση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Αλληλεγγύη στους Πρόσφυγες, η Κίνηση Πολιτών Συνύπαρξη και 

Επικοινωνία στο Αιγαίο, ο Φορέας Ανάπτυξης Κοινωνικού Κεφαλαίου για την Αντιμετώπιση του Κοινωνικού 

Αποκλεισμού ¨ΚΛΙΜΑΚΑ¨, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων ¨ΕΔΡΑ¨, η Κοινωνική 

Αρωγή Ελλάδος, η ΜΚΟ Ανθρωπιστικής Βοήθειας ¨Κοινωνική Αλληλεγγύη¨, η Νεολαία Ενάντια στον Ρατσισμό 

στην Ευρώπη, η Νεολαία Υπέρ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Περιφερειακό Ινστιτούτο Μετανάστευσης. 


