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«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα
επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της
ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την
πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς τους
κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ
και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου.»

Κων/νος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
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Αυτή η διπλωματική εργασία
αφιερώνεται στην μνήμη όλων
των θυμάτων της Διεθνούς Τρομοκρατίας,
ειδικότερα στα θύματα των Σωμάτων Ασφαλείας.
Βέλγιο, Λιέγη, Τρίτη 29η Μαΐου 2018
Σοράγια Μπελκασέμι, 53 ετών
Λουσίλ Γκαρσία, 45 ετών

This Master Thesis
is dedicated to the memory of
the victims of International Terrorism,
especially [to the victims] who used to serve in Law Enforcement.
Belgium, Liege, Tuesday 29th May 2018
Soraya Belkacemi, 53 years old
Lucile Garcia, 45 years old

7

Διπλωματική Εργασία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου (mad 17003)

8

Διπλωματική Εργασία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου (mad 17003)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Από καρδίας, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτριά
μου, για τον ευγενή χαρακτήρα της, το ήθος και το ύφος που την διέκρινε καθ’ όλη την
διάρκεια της συγγραφής μου, την υπομονή και τις πολύτιμες οδηγίες της, σχετικά με την
ολοκλήρωση της εργασίας, η οποία πραγματεύεται ένα τόσο ευαίσθητο και ευμετάβλητο
φαινόμενο. Κυρίως ευχαριστώ όλους αυτούς που μου παρείχαν σημαντικό όγκο
πληροφοριών,

είτε

συναδέλφους

είτε

υπαλλήλους

διάφορων

Μη

Κυβερνητικών

Οργανισμών (εφεξής Μ.Κ.Ο.), της Ύπατης Αρμοστείας, κ.λπ., καθ’ όλη την περίοδο της
συγγραφής. Όγκο πληροφοριών, ο οποίος με βοήθησε να ολοκληρώσω την εργασία μου.
Να τονίσω, επίσης, ότι η διπλωματική αυτή εργασία αποτελεί τον επίλογο στο ˝ταξίδι˝
των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο Τμήμα ΔΕΣ, με κατεύθυνση τις Στρατηγικές Σπουδές
και Διεθνή Πολιτική, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μία πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος της
ζωής μου, κατά την οποία διεύρυνα τους πνευματικούς μου ορίζοντες, έμαθα να ερμηνεύω
και να κατανοώ με επιστημονικό τρόπο τα διάφορα κοινωνικοπολιτικά πεπραγμένα που
λαμβάνουν χώρα στην διεθνοπολιτική σκακιέρα, παραγκωνίζοντας πλέον την επιδερμική
και εντευκτηριακού τύπου προσέγγιση αυτών, ενώ ταυτόχρονα είχα την τύχη να έλθω σε
επαφή με αξιόλογους πνευματικούς ταγούς – τους καθηγητές μου.
Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2018
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν πόνημα πραγματεύεται ένα χρόνιο και δυσεπίλυτο φαινόμενο, αυτό του
Μεταναστευτικού Ζητήματος, το οποίο επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής Ε.Ε.) σε
πολλούς τομείς. Το Μεταναστευτικό Ζήτημα αποτελεί ένα φαινόμενο πολυπαραγοντικό, το
οποίο είναι ευμετάβλητο και συνεχώς μεταλλάσσεται. Οι αναλύσεις του χθες, εύκολα, μετά
από σύντομο χρονικό διάστημα, στο μεγαλύτερο μέρος τους θα θεωρούνται ξεπερασμένες
στο σήμερα, πόσο μάλλον στο αύριο. Επομένως, δεν αποτελεί φαινόμενο σταθερό και
λόγω αυτής της συνεχούς μεταβολής του είναι απρόβλεπτο. Βέβαια εμπεριέχει αρκετές
διαχρονικές σταθερές, τις οποίες θα αναδείξουμε και που του προσδίδουν κάποια ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά ως φαινόμενο.
Αναντίρρητα, λοιπόν, η εποχή μας έχει χαρακτηρισθεί ως εποχή συνεχών
μεταβολών, πολύμορφων κρίσεων και έντονων αντινομιών. Ο χαρακτηρισμός αυτός
δικαιώνεται στο μέτρο που αναγνωρίζουμε ότι ενώ ο υλικοτεχνικός πολιτισμός διέγραψε
αλματώδη ανάπτυξη, παρόλα αυτά σε επίπεδο θεσμών διαπιστώνεται μία συνεχής κρίση.
Συγκεκριμένα η Ε.Ε. ως θεσμός, η οποία βρίσκεται σε κομβικό σημείο όσον αφορά την
πορεία ολοκλήρωσής της, καλείται να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο, το Μεταναστευτικό
Ζήτημα, το οποίο αποτελεί τροχοπέδη στην πορεία της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το
Μεταναστευτικό Ζήτημα χρησιμοποιείται ως εργαλείο της Διεθνούς Τρομοκρατίας και
γενικότερα του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος. Η περίοδος αυτή γενικότερα
διακρίνεται από εντάσεις και έντονες διαφωνίες μεταξύ των κρατών – μελών όσον αφορά
την στάση που θα πρέπει να τηρήσουν. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, και γενικότερα η
στάση που τηρείται, αφήνουν το στίγμα τους στην πορεία προς την Ολοκλήρωση.
Τίθεται, επομένως, μία σειρά από προβληματισμούς, όπως εάν θα υπάρχει
σύμπλευση ουσιαστική μεταξύ των κρατών – μελών ή αυτή θα είναι τυπική. Θα επιχειρηθεί
μία στρατηγική με γνώμονα το γενικό καλό ή θα υπάρχουν μονομερείς σκοπιμότητες;
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ελατήριο αυτής της εργασίας αποτελεί κυρίως ο
προβληματισμός, πέραν της γόνιμης - δημιουργικής γνώσης που παράγεται από ένα
εποικοδομητικό συνδυασμό παράθεσης γεγονότων, νομολογίας και βιωμάτων του
γράφοντα, διαμέσου του χώρου εργασίας του. Κατά αυτόν τον τρόπο θα επιχειρηθεί να
δημιουργηθεί ένα πλαίσιο, μία βάση, πηγών σχετιζόμενο με το Μεταναστευτικό Ζήτημα, το
οποίο θα επεξηγεί τις διάφορες πτυχές αυτού.
Κυρίως η μελέτη θα βασιστεί και θα εστιάσει, στην αρχή, στα ευρύτερα θαλάσσια
σύνορα της Ε.Ε. στη Μεσόγειο και στη συνέχεια θα αναλύσει τα πεπραγμένα στην Ελληνική
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Επικράτεια, καθότι αυτή αποτελεί το ακριτικό σύνορο της Ένωσης αλλά και τον κεντρικό
κόμβο των Μεταναστευτικών Ροών.
Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν υπάρχει σκοπός από τον γράφοντα να
αναμασήσει και να αναπαράγει στείρα γνώση στον αναγνώστη, καθότι αυτή η τακτική
αποτελεί αχίλλειο πτέρνα για το οποιοδήποτε πόνημα και αποδυναμώνει την αξία αυτού.
Επίσης,

οι

προσεγγίσεις

των

πτυχών

του

μεταναστευτικού

ζητήματος

θα

πραγματοποιηθούν με όσο το δυνατό σοβαρό, στιβαρό, συνεχή τρόπο γραφής,
απαλλαγμένο από περίτεχνες, περίπλοκες, ξύλινες και δυσνόητες έννοιες, οι οποίες έχουν
σκοπό τον ανούσιο εντυπωσιασμό.
Έτσι, με την έναρξη της διπλωματικής αυτής εργασίας θα δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις, οι οποίες ως αφετηρία, θα μας παρέχουν επαρκείς πληροφορίες γύρω από
το Μεταναστευτικό Ζήτημα, τι διακυβεύεται από αυτό, γιατί ενδιαφέρει την Ε.Ε., πως
αντιδράει η τελευταία, τι μέτρα λαμβάνει, ποιες οι ενέργειες και η θέση της Ελλάδας ως
κόμβος, και ποιος ο ρόλος της Τουρκίας στο υποσύστημα της ανατολικής Μεσογείου. Πιο
συγκεκριμένα, θα επιχειρηθεί στην αρχή μία σύντομη παροχή πληροφοριών όσον αφορά
την μετανάστευση από την αρχαιότητα έως σήμερα, ποιοι οι λόγοι που ωθούσαν τους
ανθρώπους να μεταναστεύουν παλαιότερα, πόσο έχουν αλλάξει αυτοί οι λόγοι στην
σύγχρονη εποχή, τι διακυβεύεται σχετικά με το Ζήτημα της Μετανάστευσης, πως επηρεάζει
την Ε.Ε. η μετανάστευση, για ποιους λόγους ασχολείται με την μετανάστευση, ποια μέτρα
έλαβε, ποιους οργανισμούς ίδρυσε, ποιες Συμφωνίες έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια για
την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος, πως η όλη κατάσταση επηρεάζει την
Ελλάδα, πως συμπεριφέρεται – αντιμετωπίζει η Ελλάδα το Μεταναστευτικό Ζήτημα και
ποιος ο ρόλος της Τουρκίας αναφορικά με την διαχείριση – εξομάλυνση – άμβλυνση του
Μεταναστευτικού Ζητήματος.
Το πόνημα αυτό θα μπορούσε να απευθυνθεί σε ένα ευρύ φάσμα αναγνωστικού
κοινού, το οποίο είτε σχετίζεται με το Μεταναστευτικό Ζήτημα είτε σε απλούς μελετητές, οι
οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό. Ο γράφων κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια να
εξηγήσει το Μεταναστευτικό Ζήτημα, να διαλευκάνει έννοιες γύρω από αυτό και γενικότερα
να ιεραρχήσει τα θέματα εκείνα που πρέπει να αναφερθούν και είναι ενδιαφέροντα στο
παρόν πόνημα, ώστε να γίνει όσον το δυνατό πληρέστερο. Έτσι, αυτοί οι οποίοι επιθυμούν
να έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα και να αποκτήσουν πληροφορίες γύρω από το
Μεταναστευτικό Ζήτημα θα τους φανεί η παρούσα εργασία ιδιαίτερα χρήσιμη. Επίσης, έγινε
ισορροπημένη χρήση τόσο ελληνόγλωσσων όσο και ξενόγλωσσων πηγών, καθότι οι
ελληνόγλωσσες πηγές δεν είναι πλέον αμελητέες και ισχνές ποιοτικά, ενώ παράλληλα η
προσέγγιση αυτών είναι αποδεδειγμένα πιο άμεση.
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Η μετανάστευση των ανθρώπων είναι φαινόμενο πανάρχαιο που άρχισε στη
γενέτειρα γη των ανθρώπων, την Αφρική. Οι πρώτοι μετανάστες διέσχισαν την Αφρική και
σταδιακά εξαπλώθηκαν στην Ασία και με την πάροδο των χιλιάδων χρόνων στις υπόλοιπες
ηπείρους.1 Στα προϊστορικά ακόμη χρόνια, οι διάφορες ομάδες ανθρώπων ήταν
αναγκασμένες να μεταναστεύουν, από τα κρύα κλίματα στα πιο ζεστά, από τα ορεινά στα
πεδινά, από τα φτωχά σε καρπούς και κυνήγι στα περισσότερο πλούσια, με σκοπό πάντα
την επιβίωση. Η ζωτική αυτή ανάγκη αποτέλεσε μοχλό πίεσης για την σταδιακή γεωγραφική
επέκταση των μικρών αυτών ομάδων σε ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο και κατόπιν
στην παράτολμη έξοδο από αυτήν.
Οι σοβαρότεροι λόγοι, μεταξύ άλλων, που ώθησαν τον αρχαίο κόσμο να αποδημήσει
(κάποιοι από αυτούς είναι διαχρονικοί) είναι οι παρακάτω:
❖

Έλλειψη καλλιεργήσιμων εκτάσεων, οι οποίες δεν επαρκούν για την κάλυψη

των βασικών αναγκών σίτισης των κατοίκων. Το μεγαλύτερο μέρος των μελών της
κοινότητας ήταν συνήθως γεωργοί με μικρές εκτάσεις και χαμηλή απόδοση της
καλλιέργειας. Η επικρατέστερη λύση σε αυτό το πρόβλημα, ήταν η μετανάστευση σε άλλες
περιοχές.
❖

Οι επιδρομές και η κακή αντιμετώπιση από άλλες πιο ισχυρές ομάδες.

❖

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής – οικονομικοί λόγοι.

❖

Η αύξηση του πληθυσμού.

❖

Η καταδίωξη για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους.

❖

Η αναζήτηση πρώτων υλών.

❖

Κλιματικές αλλαγές.

Η μετανάστευση, αν θεωρηθεί ως μία συνάρτηση, και οι λόγοι της μετανάστευσης ως
παράγοντες αυτής της συνάρτησης, διαπιστώνει κανείς ότι κάποιοι λόγοι ωθούν τους
μετανάστες να φύγουν από την χώρα τους και κάποιοι λόγοι τους έλκουν προς την χώρα
προορισμού2.

1

Ίαν Γκόλντιν et al., Αυτοί δεν είναι σαν εμάς (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2013), 44-49.

Calogero Carletto et al., ˝A country on the move: International migration in post-communist Albania˝,
International Migration Review 40(4):771-774 (2006),
https://www.researchgate.net/publication/227847619_A_Country_on_the_Move_International_Migration_in_P
ost-Communist_Albania1
2
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Η μετανάστευση στην Μεσόγειο συνεχίστηκε και μετέπειτα με τις αποικίες στην
αρχαιότητα. Οι αποικίες ήταν πόλεις-κράτη που ιδρύονταν από ένα μητρικό κράτος που
διατηρούσε την ανώτατη νομοθετική εξουσία, την μητρόπολη3.
Τις περισσότερες φορές οι αποικίες ήταν αποτέλεσμα, αφενός μεν της αύξησης του
πληθυσμού των μητροπόλεων, καθότι οι πολίτες αυτής όδευαν προς τις αποικίες,
εκτονώνοντας το φαινόμενο του υπερπληθυσμού, αφετέρου δε εξασφάλιζαν πρώτες ύλες
και διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των μητροπόλεων και ξένων κρατών 4.
Η ίδρυση των αποικιών ήταν αποτέλεσμα οργανωμένης επιχείρησης. Η αποστολή
οργανωνόταν

από

την

μητρόπολη

ενώ

σε

πολλές

περιπτώσεις

συνεργάζονταν

περισσότερες πόλεις. Η θέση της αποικίας επιλεγόταν προσεκτικά με στόχο να προσφέρει
εμπορικά πλεονεκτήματα αλλά και ασφάλεια απέναντι σε επιδρομείς. Στις νέες πόλεις οι
άποικοι μοιράζονταν την γη συνήθως με κλήρωση. Το σύστημα εξουσίας που
διαμορφωνόταν θύμιζε συνήθως αυτό που ίσχυε στην μητρόπολη. Για να δημιουργηθεί ένα
αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης σχετικά με την θέση της νέας αποικίας απέδιδαν την
επιλογή της θέσης σε χρησμό του μαντείου των Δελφών5. Οι ιστορικοί ορίζουν τρεις τύπους
αποικιών κατά την αρχαιότητα, ήτοι τις εμπορικές, των Φοινίκων, τις εκπολιτιστικές, των
Ελλήνων και τις στρατιωτικές (πολιτικές), των Ρωμαίων.

Αργοναυτική εκστρατεία. Ο μύθος θεωρείται πως σχετίζεται με τα ναυτικά ταξίδια αυτής της
περιόδου.

Βικιπαιδεία, "Αποικία", Βικιπαιδεία Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια,
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1
3

4

Ibid.

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, "Δελφικό Μαντείο, Αρχαϊκή περίοδος", Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού,
http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/society/422oracl_delfi.html
5
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2.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την μέχρι τώρα ανάλυσή μας, διαπιστώνει κανείς ότι η περιοχή της Μεσογείου
Θάλασσας από αρχαιοτάτων χρόνων αποτέλεσε τόπο συνεχών μετασχηματισμών και μίας
γενικότερης αέναης κίνησης ανθρώπων. Βέβαια, αυτές οι μεταβάσεις και η γενικότερη
δραστηριότητα στην περιοχή, δεν ήταν πάντα ομαλές. Συχνά χαρακτηρίζονταν από
πολεμικές συρράξεις μακράς και επαναλαμβανόμενης διάρκειας, φέροντας ως αποτέλεσμα
απώλειες τόσο σε έμψυχο, όσο και σε άψυχο δυναμικό, πολλές δε αποικίες ισοπεδώθηκαν
από την μανία των πολεμικών επιδρομών. Έχοντας, λοιπόν, ως εικόνα την μετανάστευση
των ανθρώπων στις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους, ποιοι και για ποιους λόγους
μετανάστευαν, εύκολα μπορούμε να προσεγγίσουμε το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην
σύγχρονη εποχή.
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3. Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΛΛΑΔΑ
Ανέκαθεν η Ελλάδα, λόγω της δυσχερούς οικονομικής της κατάστασης που
οφείλονταν στις εκάστοτε γεωπολιτικές συγκυρίες, ήταν χώρα μεταναστών από τις αρχές
του 20ου αιώνα και μέχρι τη δεκαετία του 1960. Δεν προσέλκυε μετανάστες, αντίθετα
ωθούσε τους πολίτες της να μεταναστεύουν σε οικονομικά εύρωστες χώρες της κεντρικής
Ευρώπης (Γερμανία, Βέλγιο, κ.λπ.). Το φαινόμενο της παράτυπης μετανάστευσης για την
Ελληνική πραγματικότητα υπήρξε φαινόμενο περιορισμένης συχνότητας και εντάσεως,
σχεδόν άγνωστο, μέχρι την δεκαετία του ‘70. Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘70, από
χώρα αποστολής, μεταβλήθηκε σταδιακά, έως τα μέσα της δεκαετίας του ’80, σε χώρα
υποδοχής μεταναστών.
Συγκεκριμένα, στην αυγή της δεκαετίας του ‘70, η Ελλάδα αντιμετωπίζει το πρώτο
κύµα μεταναστών, ως χώρα υποδοχής. Οι πρώτοι μετανάστες που εμφανίζονται εκείνη την
περίοδο στην Ελλάδα, είναι Άραβες, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και εγκαθίστανται
στο κέντρο της πρωτεύουσας. Την ίδια χρονική περίοδο καταφθάνουν ξένοι εργάτες από το
Πακιστάν, τις Φιλιππίνες, την Αίγυπτο, το Μαρόκο, οι οποίοι απασχολούνται σε εργασίες
απαξιωτικές από τους Έλληνες. Στη συνέχεια καταφθάνουν από το Ιράν, το Ιράκ, την Ινδία,
Κούρδοι αλλά και Κύπριοι πρόσφυγες. Ο τότε Νεοέλληνας θεωρούσε τον εαυτό του
προνομιούχο, έχοντας στις υπηρεσίες του γυναίκες υπηκόους από τις μακρινές Φιλιππίνες,
να ασχολούνται με τον καλλωπισμό και καθαρισμό της οικίας του. Επίσης, νωπές είναι οι
μνήμες όπου Κούρδοι περιφέρονταν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, επιχειρώντας να
ενισχύσουν τον επαναστατικό τους αγώνα, στην ανατολική Τουρκία, με το να προσελκύουν
Έλληνες, ως συνδρομητές, σε περιοδικά με επαναστατικό περιεχόμενο.
Με την κατάρρευση του διπολικού συστήματος το 1989 (κατάρρευση Ε.Σ.Σ.Δ. πτώση των Σοσιαλιστικών καθεστώτων στην ανατολική Ευρώπη) παρατηρήθηκε το πρώτο
κύμα οικονομικής μετανάστευσης στην χώρα από την Πολωνία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία
και την πρώην Γιουγκοσλαβία. Λίγο αργότερα, με την κατάρρευση του καθεστώτος της
Αλβανίας, έλαβε χώρα εισροή Αλβανών υπηκόων, ενώ στην συνέχεια προστέθηκαν
μετανάστες και από χώρες της Αφρικής (όπως Μαρόκο, Τυνησία και Λίβανο) και της
Ασίας6. Παράλληλα, πολλοί ομογενείς, που είχαν φύγει ως μετανάστες σε βιομηχανικά
κράτη, Γερμανία, Βέλγιο, κ.λπ., επιστρέφουν στους τόπους καταγωγής τους ως
συνταξιούχοι.

Κων/νος Καλοφωλιάς, Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στη Μεσόγειο (Ισπανία - Ιταλία -Ελλάδα) (Εκδόσεις Μιχάλη
Σιδέρη, 2011), 33-34.
6
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Η Ελλάδα από χώρα μετανάστευσης έχει μετατραπεί πλέον σε χώρα υποδοχής
μεταναστών. Εκείνη την περίοδο αρχίζει η διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής στην
Ε.Ε.. Στην δεκαετία του ‘80 χιλιάδες πρόσφυγες και φυγάδες από την Τουρκία, την
Πολωνία, το Ιράν, τις χώρες της Μέσης Ανατολής και την Αιθιοπία, ζητούν πολιτικό άσυλο
στην Ελλάδα (αποτέλεσμα των πολεμικών συρράξεων και εσωτερικών ταραχών στις εκεί
χώρες)7. Κατά την περίοδο αυτή, αρχίζουν να διακρίνονται οι πρώτοι κλυδωνισμοί, και αυτό
επειδή εξαντλείται πλέον η δυνατότητα της χώρας να υποδέχεται μετανάστες με σκοπό την
μόνιμη εγκατάσταση και αρχίζει πλέον να εμφανίζεται το φαινόμενο της παράτυπης
μετανάστευσης.
Ταυτόχρονα, κατά την δεκαετία του ’80, στις λοιπές βιομηχανικές χώρες υποδοχής
μεταναστών (Γερμανία, Γαλλία, Η.Π.Α., κ.λπ.) άρχισαν να εφαρμόζουν μία περισσότερο
επιλεκτική μεταναστευτική πολιτική. Ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση, πλέον επιδιώκεται ο
έλεγχος της παράτυπης μετανάστευσης, η είσοδος, η παραμονή, η νομιμοποίηση και η
χορήγηση ιθαγένειας στους παράτυπους μετανάστες, στην βάση που οι ανάγκες των
παραπάνω κρατών υπαγορεύουν (κυρίως από πλευράς αγοράς εργασίας).
Την δεκαετία 1990, οι μεταναστευτικές εισροές άρχισαν να αυξάνονται ενώ άρχισαν
να αναδύονται τα πρώτα προβλήματα από την σύγκρουση των διαφορετικών κουλτούρων
μεταξύ των παράτυπων μεταναστών και του γηγενή πληθυσμού. Τη δεκαετία εκείνη
παρατηρούνται δύο μεγάλα κύματα μετανάστευσης. Το πρώτο τοποθετείται στις αρχές της
δεκαετίας με την κατάρρευση του καθεστώτος στην Αλβανία (και την μαζική είσοδο
μεταναστών από αυτήν), ενώ το δεύτερο έλαβε χώρα μετά το 1995 και περιελάμβανε
μετανάστες από άλλα κράτη των Βαλκανίων, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το Πακιστάν
και την Ινδία (Ελληνικό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Κέντρο, 2007:22). Χαρακτηριστικά το
1998 οι νόμιμοι μετανάστες άγγιζαν τους 190.000, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 1.000.000
άτομα βρίσκονταν παράνομα στη χώρα8.
Από τον παρακάτω πίνακα, εντός των πορτοκαλί πλαισίων, φαίνεται η κατακόρυφη
αύξηση των μεταναστών από χώρες προέλευσης των Βαλκανίων, ήτοι Αλβανία, Βουλγαρία,
Ρουμανία, από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ήτοι Ουκρανία και Γεωργία και από
την Πολωνία κατά την δεκαετία 1991 έως 2001.

Χ. Αγγελόπουλος, ˝Η Μετανάστευση σαν Διεθνές και Ελληνικό Φαινόμενο.˝ Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία
Στρατηγικών Μελετών, (2007) http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t39/t39_08.htm
7

8

Ibid.
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Κατά την δεκαετία 2000 έως 2010 η Ελλάδα έγινε πόλος έλξης εκατοντάδων
χιλιάδων μεταναστών από ολόκληρο τον κόσμο με αποτέλεσμα περίπου το 7% του
πληθυσμού της χώρας να είναι μετανάστες από χώρες εκτός Ε.Ε.9. Συγκεκριμένα, στην
απογραφή του 2001 ο αριθμός των μεταναστών ανέρχεται πλέον στα 762.000 άτομα μη
έχοντα την ελληνική υπηκοότητα (7% του πληθυσμού της χώρας μας των 11.000.000
περίπου), ενώ το 2011, στην τελευταία απογραφή, ο πληθυσμός τους ανέρχεται πλέον στις
912.000, αυξημένος κατά 150.000 αναφορικά με το 2001, όπως εμφαίνεται στον παρακάτω
πίνακα, με σήμανση Πίνακας 1. Εκτιμάται ότι εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια, αυτό το
χρονικό διάστημα, περί τους 128.000 μετανάστες10.

Η Καθημερινή, "Ξένοι εκτός ΕΕ το 7% των πολιτών σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία και Αυστρία" Η Καθημερινή,
Ιούλιος 17, 2013, Επικαιρότητα, Κόσμος, http://www.kathimerini.gr/47060/article/epikairothta/kosmos/3enoiektos-ee-to-7-twn-politwn-se-ellada-kypro-ispania-kai-aystria
9

tvxs ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ WEB TV, "Ραγκούσης: Η Ευρώπη πρέπει να μοιραστεί το βάρος
φιλοξενίας των μεταναστών", tvxs ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,
https://tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%81%CE%B1%CE%B
3%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B7%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%CF%84%CF%89%CE%BD10

20

Διπλωματική Εργασία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου (mad 17003)

Την δεκαετία 2006-2015 βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών11
εισήλθαν παρανόμως στη χώρα μας πάνω από 1.800.000 άτομα (εκ των οποίων το 50%
σχεδόν το τελευταίο έτος), ενώ την ίδια περίοδο απελάθηκαν 175.000.
Επίσης, η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ως κύρια είσοδος μετανάστευσης στην
Ευρώπη για την περίοδο 2005 έως 2010 (συγκεκριμένα χαρακτηρίστηκε ως «η πύλη της
Ευρώπης για την παράνομη μετανάστευση»)12. Η Ελληνική οικονομική κρίση από το 2010
%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD&dr=tvxsm
rstvxs
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ελληνική Αστυνομία, Κέντρο Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων.
11

Elena Becatoros, ˝Greece: Europe's gateway for illegal immigration˝, The Washington Post, (2010),
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/04/AR2010110403590.html
12
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δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα ως προς την εισροή μεταναστών στην Ελλάδα, η
οποία πλέον αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου στην Ε.Ε.13. Ακόμη σημαντικό ποσοστό
μεταναστών, οι οποίοι έχουν ως τελικό προορισμό την Ελλάδα, μετά από σύντομο χρονικό
διάστημα αποχωρούν14.

13

Al Jazeera English YouTube, "Refugees flock to Greece despite crisis", Al Jazeera English,
http://www.youtube.com/watch?v=QhSFnDV_raY
newsbeast ΕΛΛΑΔΑ. "Οι Αλβανοί εγκαταλείπουν την Ελλάδα!". Newsbeast.
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/287392/oi-alvanoi-egataleipoun-tin-ellada/
14
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Διάγραμμα με αριθμό μεταναστών στην Ελλάδα από την δεκαετία του 1951 μέχρι την δεκαετία του
2001. Πηγή Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας - το διάγραμμα είναι από το βιβλίο ˝Το
Μεταναστευτικό Ζήτημα στη Μεσόγειο (Ισπανία - Ιταλία - Ελλάδα)˝15.

Κύριες χώρες προέλευσης παράτυπων μεταναστών από την Αφρική και την Ασία το 2016
(πηγή: Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής)16.
Κων/νος Καλοφωλιάς, Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στη Μεσόγειο (Ισπανία - Ιταλία -Ελλάδα) (Εκδόσεις
Μιχάλη Σιδέρη, 2011), 33.
15
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4. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - ΓΕΝΙΚΑ
Ο 20ος αιώνας έχει χαρακτηρισθεί ως ˝ο αιώνας της μετανάστευσης˝17 διότι
σημειώθηκαν οι σημαντικότερες πληθυσμιακές μετακινήσεις και αλλαγές στη σύνθεση του
πληθυσμού (βίαιες ή ειρηνικές).
Η Ευρώπη ως ήπειρος βρίσκεται σε κομβικό σημείο καθότι, με το πέρας του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, είναι η πρώτη φορά που καλείται να αντιμετωπίσει τόσο σημαντικό
όγκο μετακινήσεων μεταναστών στο εσωτερικό αυτής. Η σοβαρότητα της θέσης της
Ευρώπης έγκειται στο γεγονός ότι οι μετανάστες προέρχονται από άλλες ηπείρους, ήτοι
Αφρική και Ασία, αμβλύνοντας την ήδη επιβαρυμένη και προβληματική οικονομία κάποιων
κρατών της Ε.Ε., το εργατικό δυναμικό και την κοινωνική συνοχή της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Τίθενται, επομένως, τα εξής ζητήματα: α) ποιες οι κινήσεις της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση
του Μεταναστευτικού Ζητήματος, β) πως αντιδρούν οι μετανάστες στις χώρες υποδοχής, γ)
γιατί οι μετανάστες επιλέγουν την Ε.Ε. και ειδικότερα ως κόμβο την Ελλάδα, δ) γιατί η Ε.Ε.
ενδιαφέρεται για το Μεταναστευτικό Ζήτημα, ε) η Ε.Ε. ωφελείται ή ζημιώνεται από το
Μεταναστευτικό Ζήτημα, στ) ποιες είναι η διαδρομές – πύλες προς την Ε.Ε. και γιατί
επιλέγουν ως πύλη εισόδου την Ελλάδα.
Το Μεταναστευτικό Ζήτημα αποτελεί πλέον σοβαρό πρόβλημα για την Ε.Ε., το οποίο
εκκινεί από τα νησιά του Αιγαίου και τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία στο Νομό Έβρου,
έως και τις σκανδιναβικές χώρες. Στην αρχή οι αντιδράσεις της Ε.Ε., ειδικότερα οι βόρειες
χώρες, οι οποίες τηρούσαν μία μάλλον μετριοπαθή στάση, περιοριζόταν σε επιδερμικές
προσεγγίσεις. Ώσπου την τελευταία δεκαετία, ειδικότερα από το 2011 και έπειτα με τον
εμφύλιο πόλεμο στην Συρία, η ανάγκη αντιμετώπισης – λήψης δραστικότερων και
ουσιαστικότερων μέτρων έγινε αδήριτη. Και αυτό επειδή ο μισός περίπου πληθυσμός της
Συρίας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του. Σημαντικό μέρος, της εκεί περιοχής,
έχει ισοπεδωθεί με αποτέλεσμα αυτή να καταστεί μη βιώσιμη. Ενδεικτικά μόνο κατά τη
διάρκεια του 2015, πάνω από 250.000 μετανάστες, διαμέσου θαλάσσης, διέπλευσαν την
Μεσόγειο, με τουλάχιστον 2.600 από αυτούς να έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτό το ταξίδι.
Σε αυτό το σημείο, όμως, κρίνεται σκόπιμο να ορίσουμε κάποιες έννοιες που
αφορούν το Μεταναστευτικό Ζήτημα, έννοιες οι οποίες διαχωρίζουν με σαφή τρόπο τον
μετανάστη από τον πρόσφυγα, την μετανάστευση από την παράτυπη μετανάστευση, κ.λπ..
Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται, καθώς και η παρουσίαση του υλικού σ’ αυτόν τον χάρτη, δεν απηχούν
καμία άποψη όσον αφορά το νομικό καθεστώς των χωρών, των εδαφών, των πόλεων και των περιοχών ή
των αρχών τους, ή όσον αφορά την οριοθέτηση των συνόρων ή των ορίων τους.
16

Γ. Λαζαρίδη και Γ. Αμίτσης, Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα
(Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2001), 258.
17
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Αναντίρρητα, η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί προέκταση της μετανάστευσης,
καθότι ως ετεροθαλής αδελφή της, απαντάται στις χώρες υποδοχής, όπου αφού έχει
καλυφθεί η δυνατότητα των νόμιμων μεταναστών, απομένουν πλέον οι παράτυποι – μη
νόμιμοι μετανάστες.
Γίνεται, επομένως, εύκολα αντιληπτό ότι η μετανάστευση ως έννοια και διαδικασία,
είναι γενική και μεταβάλλεται συνεχώς, έχει την δική της δυναμική, επηρεάζεται από τα
κοινωνικοπολιτικά δρώμενα και με την σειρά της επηρεάζει και αυτή τις εξελίξεις των
κοινωνικοπολιτικών δρώμενων.

Διάγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας όπου εμφαίνεται η μετανάστευση 4.000.000 Σύριων, 25
Αυγούστου 2015.

4.1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ
4.1.1. ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ
Αλλοδαπός είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει την ιθαγένεια της χώρας
στην οποία διαμένει ή δεν έχει ιθαγένεια καμίας χώρας (ανιθαγενής).
Στην ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4251/2014 ˝Είσοδος,
διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια˝ ως
αλλοδαπός ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή που δεν
έχει ιθαγένεια. Ως υπήκοος τρίτης χώρας, ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την
25

Διπλωματική Εργασία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου (mad 17003)

ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά
την έννοια του άρθρου 17 παρ. 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ως
ανιθαγενής, ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της
Ν. Υόρκης του 1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το
Ν.139/1975 (ΦΕΚ 176 Α').
Αυτό που χαρακτηρίζει τον αλλοδαπό στο εθνικό κράτος είναι ˝η πολιτικοποίηση του,
ήτοι ο γηγενής προσδιορίζεται ως ο προερχόμενος από το κράτος, το οποίο είναι μια
κατεξοχήν πολιτική μορφή, ενώ ο αλλοδαπός προσδιορίζεται ως ο μη-γηγενής και
[αδιαίρετα] μη-πολίτης, καθώς δεν ανήκει στην πολιτική κοινότητα, η οποία είναι
συγκροτημένη σε κράτος˝18.
Οι βασικές κατηγορίες αλλοδαπών, ανάλογα με το νομικό καθεστώς που τις διέπει,
είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.

4.1.2. ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ
Για την έννοια του μετανάστη δεν υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένος νομικός
ορισμός. Στο άρθρο 13 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα [η
Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υιοθετήθηκε από την απόφαση 217
Α (ΙΙΙ) της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. στις 10-12-1948 (Α/RES/217, 10-12-1948)]
αναφέρεται ˝Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και την
δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν˝, ενώ στο άρθρο 14 αναφέρεται: ˝Κάθε άτομο που
καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο σε άλλες χώρες και να του παρέχεται˝.
Έμμεσα στα δύο αυτά άρθρα σκιαγραφείται ένα μέρος της ιδιότητας του μετανάστη.
Με τον όρο Μετανάστης, σύμφωνα με το "Γλωσσάριο για την Μετανάστευση" του
Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ), αναφερόμαστε "στα άτομα και τα μέλη της
οικογένειας που μετακινούνται σε μια άλλη χώρα ή περιοχή για να αναζητήσουν καλύτερες
υλικές και κοινωνικές συνθήκες καθώς και για να βελτιώσουν το προσδόκιμο των ίδιων και
των μελών των οικογενειών τους"19.
Στη Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών
Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους (Υιοθετήθηκε με την από 18

Λ. Μουσούρου, Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (Αθήνα:
Εκδόσεις GUTENBERG, 1991), 234.
18

Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ), "Νο 20 Διεθνής Μεταναστευτική Νομοθεσία, Γλωσσάριο για
την Μετανάστευση", Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ) (Greek, 2009), 49.
http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_20.pdf
19
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Δεκεμβρίου 1990 Απόφαση 45/158 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τέθηκε
σε ισχύ την 01 Ιουλίου 2003) στο Κεφάλαιο Ι, στο άρθρο 2, παρ. 1 δίνεται ο ορισμός του
μετανάστη εργαζόμενου, όπου ο όρος αναφέρεται "στο πρόσωπο που πρόκειται να
προσληφθεί, ή που προσλαμβάνεται ή που έχει ήδη προσληφθεί σε μισθωτή
δραστηριότητα σε Κράτος του οποίου δεν έχει την ιθαγένεια".
Ακόμη ο οικονομικός μετανάστης μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αν η οικονομική του δυσπραγία έχει προκληθεί λόγω
υποκρυπτόμενων φυλετικών, θρησκευτικών ή πολιτικών διακρίσεων, σε βάρος ορισμένης
ομάδας του πληθυσμού στην οποία ανήκει. Αντίστροφα, οικονομικοί πρόσφυγες
ονομάζονται όσοι επικαλούνται πολιτικούς λόγους για να παρακάμψουν τα εμπόδια εισόδου
τους στις επιθυμητές αγορές εργασίας. Επίσης, τα άτομα που οι ίδιες οι χώρες υποδοχής
παρουσιάζουν ως πολιτικούς πρόσφυγες για λόγους σκοπιμότητας ενώ συχνά αφορούν
οικονομικούς μετανάστες.

4.1.3. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Η μετανάστευση, αντίστοιχα, ως όρος, είναι διευρυμένη καθότι είναι πολυεπίπεδη.
Απαντά σε πολλές συνισταμένες κοινωνικής κατάστασης, οικονομικής κατάστασης,
πολιτικών φρονημάτων, καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, κ.λπ.. Λόγω των
πολλών αυτών παραμέτρων δεν δύναται επαρκώς και με ακρίβεια να ενταχθούν σε
κατηγορίες οι μετανάστες.
Ορισμοί, μεταξύ άλλων, που έχουν αποδοθεί για την μετανάστευση είναι οι κάτωθι:
❖ Η γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων από έναν τόπο σε έναν άλλο με σκοπό την
μόνιμη / προσωρινή εγκατάσταση, η οποία γίνεται εκούσια ή ακούσια (αναγκαστική
μετανάστευση) έχοντας ως αίτια (τουλάχιστον στην εκούσια) την αλλαγή τρόπου
ζωής και την αναζήτηση καλύτερης τύχης20.
❖ ˝Μετανάστης είναι αυτός ο οποίος διαμένει έξι μήνες τουλάχιστον μακριά από τον
συνήθη τόπο κατοικίας του˝21.
❖ ˝Η μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή ενός
κοινωνικού συνόλου. Ως συνεχής ροή προσώπων από και προς μία περιοχή, η
μετανάστευση είναι μία από τις τρεις βασικές δημογραφικές διαδικασίες. Είναι η διαδικασία
20

International Organization For Migration / Home / Migration / Key Migration Terms, "Key Migration Terms",
International Organization For Migration, https://www.iom.int/key-migration-terms
Χάρης Ναξάκης και Μιχάλης Χλέτσος, Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονομικές, Πολιτικές και Κοινωνικές
Πτυχές, (Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2003), 44.
21
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εκείνη που συνεπάγεται τη μηχανική (ή τεχνητή) ανανέωση και φθορά ενός πληθυσμού, σε
αντίθεση με τις άλλες δύο διαδικασίες (γεννητικότητα και θνησιμότητα), που έχουν σχέση με
τη φυσική ανανέωση και τη φθορά ενός πληθυσμού˝22.

4.1.4. ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Χάριν της διπλωματικής εργασίας το μεταναστευτικό φαινόμενο μπορούμε να το
κατατάξουμε σε διάφορες κατηγορίες, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια διάκρισης. Να
τονίσουμε ότι η κατηγοριοποιήσεις αυτές δεν προκύπτουν από κάποιο διεθνές κείμενο,
νομολογία, κ.λπ.. Οπότε ανάλογα με τα κριτήρια που θέτουμε κάθε φορά, οι
κατηγοριοποιήσεις είναι και αντίστοιχες, όπως23:
α) Με κριτήριο το κράτος ως γεωγραφική περιοχή παρατήρησης και μελέτης,
διακρίνουμε τη διεθνή και την εσωτερική μετανάστευση.
● Διεθνής μετανάστευση είναι η κίνηση από το ένα κράτος προς το άλλο.
● Εσωτερική μετανάστευση είναι η κίνηση από έναν οικισμό σ' έναν άλλο μέσα στα
όρια του ίδιου κράτους. Το ρεύμα των εκροών στην περίπτωση της διεθνούς
μετανάστευσης ονομάζεται αποδημία, ενώ στην εσωτερική μετανάστευση εκδημία.
Το ρεύμα εισροών (άφιξη για εγκατάσταση) ονομάζεται στην περίπτωση της
διεθνούς μετανάστευσης μετοικία και ειδικότερα εισδημία όταν πρόκειται για εσωτερική
μετανάστευση. Η παλιννόστηση και ο επαναπατρισμός δε αποτελούν δύο ειδικότερες
μορφές μετοικίας (επιστροφή στη γενέτειρα ή τον τόπο καταγωγής).
β) Με κριτήριο την προβλεπόμενη διάρκεια παραμονής η μετανάστευση διακρίνεται
σε μόνιμη ή προσωρινή. Ιδιαίτερη μορφή προσωρινής μετανάστευσης είναι η
παρεπιδημία, η προσωρινή δηλαδή παραμονή σε έναν τόπο για βιοτικούς ή
επαγγελματικούς λόγους.
γ) Με κριτήριο το μέγεθος του μετακινούμενου πληθυσμού, η μετανάστευση
διακρίνεται σε ατομική ή ομαδική, όταν είναι αποτέλεσμα απόφασης μεμονωμένων
ατόμων ή ομάδων και σε μαζική όταν πρόκειται για μορφή μετακίνησης κατά μάζες (π.χ.
ανταλλαγή πληθυσμών, μετακινήσεις φυλών κ.λπ.).

22

Δημήτριος Γ. Τσαούσης, Η Κοινωνία του Ανθρώπου, (Αθήνα: Εκδόσεις GUTENBERG,1996), 238.

Αδάμ Παραδεισάνος, "Το φαινόμενο της Μετανάστευσης", Ελληνική Αστυνομία Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1852
23
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δ) Με κριτήριο την πρόθεση μετανάστευσης διακρίνονται τρεις (3) επιμέρους
μορφές. Η εκούσια, η αναγκαστική και η βίαιη.
● Εκούσια είναι η μετανάστευση που είναι προϊόν ελεύθερης απόφασης του
μετακινούμενου ατόμου ή συνόλου.
● Αναγκαστική είναι η μετανάστευση που προκαλείται από την ηθελημένη
δημιουργία δυσμενών συνθηκών διαβίωσης σε βάρος ορισμένων κατηγοριών ατόμων ή
μερίδας πληθυσμού.
● Βίαιη μετανάστευση είναι μία μορφή μετακίνησης που επιβάλλεται συνήθως από
τις

δημόσιες

αρχές

ενός

κράτους

και

δεν

αφήνει

περιθώρια

επιλογής

στους

μετακινούμενους (π.χ. μετατοπίσεις πληθυσμών, αναγκαστικοί εποικισμοί, απελάσεις,
αναγκαστικές ανταλλαγές πληθυσμών, κ.λπ.). Στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα
αυτής της κατηγορίας χαρακτηρίζονται ως πρόσφυγες, εκτοπισμένα πρόσωπα κ.λπ..
Οι διακρίσεις που αναφέρονται παραπάνω δε συνιστούν αμοιβαία αποκλειόμενες
κατηγορίες. Αντίθετα μία μεταναστευτική κίνηση μπορεί να χαρακτηριστεί κατά διάφορους
ταυτόχρονα τρόπους, καθώς καθένα από τα κριτήρια διάκρισης αποτελεί και διαφορετικό
πρίσμα εξέτασης του φαινόμενου. Η ένταξη μίας συγκεκριμένης μεταναστευτικής κίνησης
στις προαναφερθείσες κατηγορίες είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται με βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της εν λόγω κίνησης.

4.1.5. ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Η μετανάστευση, με βάσει το καθεστώς εισόδου και παραμονής στη χώρα
υποδοχής, διακρίνεται σε Νόμιμη και Παράτυπη Μετανάστευση. Στην περίπτωση αυτή
και πάλι, η διάκριση γίνεται για εσωτερικούς λόγους, ήτοι εφαρμογή κείμενης ελληνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Συνθήκη Σένγκεν, Κανονισμός Δουβλίνου, Συμφωνία Ε.Ε. –
Τουρκίας, κ.λπ.)
Νόμιμη Μετανάστευση
Νόμιμοι μετανάστες είναι τα πρόσωπα τα οποία έχουν εισέλθει και παραμένουν
νόμιμα στη χώρα, η παρουσία τους έχει καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές και είναι
εφοδιασμένα με την απαιτούμενη άδεια παραμονής και εργασίας. Οι μετανάστες ξένης
εθνικότητας διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
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● Όσοι προέρχονται από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν
δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης.
● Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, για την είσοδο και παραμονή των οποίων στη χώρα
απαιτείται διαδικασία προέγκρισης.
Το καθεστώς των νόμιμων μεταναστών καθορίζεται από τρεις Οδηγίες και έναν
Κανονισμό του Συμβουλίου, ήτοι:
Οδηγία 2003/109/ΕΚ, περιλαμβάνει τους κατόχους άδειας παραμονής επί μακρόν
και οι οποίοι διαμένουν σε κράτος – μέλος της Ε.Ε.. Η άδεια παραμονής του
ενδιαφερόμενου, θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την πενταετή νόμιμη και αδιάλειπτη
παραμονή αυτού στο εν λόγω κράτος– μέλος.
Οδηγία 2003/86/ΕΚ, πραγματεύεται το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης.
Οδηγία 2004/38/ΕΚ, διασφαλίζει το δικαίωμα των πολιτών της Ε.Ε. και των μελών
της οικογενείας τους στο να κινούνται ελεύθερα εντός της επικράτειας των κρατών-μελών
της Ε.Ε.. Η Οδηγία αυτή διευκολύνει και τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι
συνδέονται με δεσμούς συγγένειας πρώτου βαθμού με πολίτες της Ε.Ε..
Κανονισμός 859/2003, μέσω αυτού διευρύνονται οι διατάξεις προγενέστερων
κανονισμών, ήτοι 1408/71 και 572/72, με σκοπό τον σεβασμό και την τήρηση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αρχών που απορρέουν από το Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων.
Παράτυπη Μετανάστευση
Ως παράτυποι μετανάστες, υπό το πρίσμα του Σχεδίου Δράσης του Συμβουλίου (Υπ’
αριθ. C142/2002 Πρόταση, παράγραφοι 7, 8, και 9, ˝Πρόταση συνολικού σχεδίου για την
καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση˝, Ιούνιος 14, 2002), θεωρούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι
εισέρχονται στο έδαφος κρατών-μελών της Ε.Ε. με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα ή ακόμα
και χωρίς αυτά.
Παράτυπος μετανάστης, επομένως, είναι αυτός ο οποίος στερείται των νόμιμων
εγγράφων ταυτοπροσωπίας - δεν φέρει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, με
αποτέλεσμα να μην πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής σε μία
χώρα.
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Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι ο όρος ˝λαθρομετανάστης˝, ως όρος, αποτελεί
στερεότυπο το οποίο προκαταβάλλει αρνητικά τους πολίτες της χώρας υποδοχής που
αντιμετωπίζουν έναν παράτυπο μετανάστη, δημιουργώντας αυτόματα διάκριση η οποία
επηρεάζει την κοινωνική συνοχή. Ο όρος αυτός συνδέει έμμεσα τους μετανάστες, πολύ
συχνά κακοπροαίρετα, με την έννοια της εγκληματικότητας. Αποτελεί άστοχο χαρακτηρισμό
καθότι, η πράξη είναι παράνομη (λάθρα είσοδος σε μία χώρα), ο άνθρωπος ως οντότητα
δεν είναι κρυφός = λάθρος. Επίσης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, ο κάθε άνθρωπος έχει
το δικαίωμα να αποχωρήσει από την χώρα του ή την οποιαδήποτε χώρα. Ακόμη ο όρος
αυτός διακρίνεται από την τάση να ισοπεδώνει αυτούς τους ανθρώπους, καθότι προσβάλλει
την αξιοπρέπεια των ατόμων στα οποία αναφέρεται, κάτι το οποίο αντίκειται στην
υποχρέωση του κάθε κράτους να αναγνωρίζει αυτούς τους ανθρώπους ως οντότητες με
δικαιώματα.
Επίσης, στην παράγραφο 8 της υπ’ αριθ. C142/2002 προαναφερθείσας Πρότασης, ο
παράτυπος μετανάστης είναι ο αλλοδαπός εκείνος, ο οποίος, είτε εξαρχής εισήλθε στην
χώρα νόμιμα με το αιτιολογικό της αναψυχής, των σπουδών, της νόμιμης εργασίας, κ.λπ.,
αλλά αργότερα καθ’ υπέρβαση διαμένει παρανόμως στην χώρα, είτε εισήλθε στην χώρα
στερούμενος των νόμιμων εγγράφων.
Ακόμη με την από 01-08-2018 και αριθμό πρωτ. 6264/2018 Εισαγγελική Παραγγελία
της

κας

Εισαγγελέως

Πρωτοδικών

Πειραιώς

προς

τους

κυρίους/ες

Διευθυντές

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, γνωστοποιείται - προτείνεται σε
αυτούς αντί του αδόκιμου όρου ˝λαθρομετανάστης˝ η χρήση του όρου ˝παράτυπα
εισερχόμενος στη χώρα˝, κ.λπ..
Η αιτιολόγηση, ακόμα, της χρήσης του όρου ˝παράτυπος μετανάστης˝ θα
μπορούσε να εντοπιστεί και στο άρθρο 31 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, όπου
αναφέρεται ˝Δεν επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σε πρόσφυγα λόγω παράτυπης
εισόδου ή διαμονής, μέχρι να αναγνωρισθεί ή όχι πρόσφυγας˝.

4.1.6. ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
Η Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων (Σύμβαση του 1951 για τους
Πρόσφυγες) ορίζει το ποιος είναι πρόσφυγας. Η Σύμβαση βασίζεται στο άρθρο 14 της
Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, η οποία αναγνωρίζει
το δικαίωμα των ατόμων να ζητήσουν άσυλο από διώξεις σε άλλες χώρες.
Πρόσφυγας είναι ο αλλοδαπός - μετανάστης ο οποίος προστατεύεται σύμφωνα με
το Άρθρο 1 §2α της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12
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του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης το 196724

25,

εφόσον βρίσκεται έξω από το κράτος του

οποίου είναι πολίτης, λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης εξαιτίας της φυλής, της
θρησκείας ή της εθνικότητας, της ιδιότητάς του ως μέλος μίας ιδιαίτερης κοινωνικής τάξης ή
των πολιτικών του πεποιθήσεών και ο οποίος, για τους λόγους αυτούς, αδυνατεί να
εξασφαλίσει προστασία από τη χώρα του ή εξαιτίας του φόβου αυτού δεν επιθυμεί να τεθεί
υπό αυτή την προστασία26 27. Το ίδιο ισχύει για όσους βρίσκονται για τέτοιους λόγους εκτός
της χώρας μόνιμης διαμονής τους. Την προσφυγική ιδιότητα, επίσης, δικαιούται να ζητήσει
ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος υπάγεται στο καθεστώς αυτό, λόγω μεταγενέστερων
γεγονότων που έλαβαν χώρα στην χώρα προέλευσης του, μετά την αναχώρησή του από
εκεί.
Για τους λόγους αυτούς και επειδή δεν μπορεί να επιστρέψει ασφαλής στην πατρίδα
του, μέχρι να του αναγνωρισθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα από μία χώρα, δικαιούται άσυλο
και διεθνή προστασία στη χώρα που καταφεύγει και μπορεί να βρίσκεται υπό το καθεστώς
του "αιτούντος άσυλο"28.
Εδώ έγκειται και η βασική διαφορά πρόσφυγα και οικονομικού μετανάστη. Οι
οικονομικοί μετανάστες έχουν, δηλαδή, τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους,
όποτε το θελήσουν, σε αντίθεση με τους πρόσφυγες, που δεν μπορούν να επιστρέψουν
μέχρι να αλλάξει η εκεί κατάσταση. Έτσι, οι πρόσφυγες δικαιούνται να ζητήσουν άσυλο με
βάση την Αρχή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με άλλα
λόγια ο πρόσφυγας μπορεί να είναι αλλοδαπός – μετανάστης, ο αλλοδαπός – μετανάστης
δεν είναι κατ’ ανάγκη πρόσφυγας.
Όσον αφορά την ελληνική νομοθεσία, ο ορισμός του πρόσφυγα εμπεριέχεται στο
άρθρο 2 εδάφιο γ΄ του Π.Δ. 96/2008 (ΦΕΚ Α-152/30-7-2008), "Προσαρμογή της ελληνικής

Communications and Public Information Service, ˝Convention and Protocol relating to the Status of
Refugees˝, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (Geneva, 1967),
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf
24

25

Refugee Council, "The truth about asylum - Who's who: Refugee, Asylum Seeker, Refused asylum seeker,
Economic migrant", Refugee Council,
http://www.refugeecouncil.org.uk/policy_research/the_truth_about_asylum/the_facts_about_asylum
Communications and Public Information Service, ˝Convention and Protocol relating to the Status of
Refugees˝, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (Geneva, 1967),
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf
26

27

Refugee Council, "The truth about asylum - Who's who: Refugee, Asylum Seeker, Refused asylum seeker,
Economic migrant", Refugee Council,
http://www.refugeecouncil.org.uk/policy_research/the_truth_about_asylum/the_facts_about_asylum
Communications and Public Information Service, ˝Convention and Protocol relating to the Status of
Refugees˝, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (Geneva, 1967),
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf
28

32

Διπλωματική Εργασία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου (mad 17003)

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των
υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν
διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους".
Ακόμη στα κεφάλαια Β΄ και Γ΄ του Π.Δ. 96/2008 (ΦΕΚ Α-152/30-7-2008)
προβλέπονται οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι
ανιθαγενείς ώστε να τους χορηγείται το καθεστώς πρόσφυγα από τις αρμόδιες αρχές.

4.1.7. ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Πρόσφυγας εντολής ονομάζεται ο πρόσφυγας, ο οποίος προστατεύεται από τον
Ύπατο Αρμοστή για τους Πρόσφυγες του Ο.Η.Ε. και τίθεται υπό την εντολή αυτού. Οι
προϋποθέσεις για να υπαχθεί ένας πρόσφυγας σε αυτό το καθεστώς προβλέπονται σε
σχετικό Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρμοστείας.

4.1.8. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Διεθνής Προστασία σημαίνει ότι ένα άτομο απολαμβάνει προστασία από τη διεθνή
κοινότητα ή ένα άλλο κράτος, επειδή η δική του χώρα δεν μπορεί ή αρνείται να τον
προστατεύσει, δηλαδή να του εξασφαλίσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η Διεθνής
Προστασία συγκροτείται από την χορήγηση ασύλου και το καθεστώς επικουρικής
προστασίας29.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ο κάθε άνθρωπος δικαιούνται να ζητήσει άσυλο από διώξεις. Οι άνθρωποι
αυτοί καταθέτουν αίτηση για άσυλο στη χώρα υποδοχής και αναμένουν την έγκρισή της. Οι
προϋποθέσεις χορήγησης ασύλου διέπονται, κατ’ αρχήν, από τη Διεθνή Σύμβαση της
Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων30.
Το καθεστώς επικουρικής προστασίας, από την άλλη πλευρά, είναι μία διεθνής
προστασία που χορηγείται σε πρόσωπα που, ενώ δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του
πρόσφυγα, κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής τους. Στο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, η Οδηγία 2004/83/ΕΚ ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για το δικαίωμα
στην επικουρική προστασία. Όσοι βρίσκονται υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας έχουν
δικαίωμα παραμονής στη χώρα για τρία χρόνια. Έχουν πρόσβαση στην παιδεία, τις
29

Άρθρο 2 Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/83/ΕΚ.

Communications and Public Information Service, ˝Convention and Protocol relating to the Status of
Refugees˝, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (Geneva, 1967),
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf
30
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υπηρεσίες υγείας, την αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση. Το καθεστώς διεθνούς
προστασίας μπορεί να ανακληθεί όταν οι συνθήκες στη χώρα καταγωγής αλλάξουν, και ο
δικαιούχος διεθνούς προστασίας μπορεί να επιστρέψει σε αυτήν με ασφάλεια31.
Όσον αφορά την ελληνική νομοθεσία, το καθεστώς επικουρικής προστασίας
αναφέρεται στο άρθρο 2 εδάφια ε΄ και στ΄ του Π.Δ. 96/2008 (ΦΕΚ Α-152/30-7-2008),
"Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την
αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απατρίδων ως
προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους".

31

Άρθρο 15 Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/83/ΕΚ.
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5. ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Οι

λόγοι

για

τους

οποίους

οι

άνθρωποι

μπαίνουν

στην

διαδικασία

να

μεταναστεύσουν ποικίλουν και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την προσωπικότητα του
μετανάστη και τα κίνητρά του. Η μετανάστευση λοιπόν επηρεάζεται από την οικονομική
κατάσταση στις χώρες καταγωγής, από κοινωνικά και πολιτικά αίτια, από την πολιτική
αστάθεια στην χώρα καταγωγής, κ.λπ..
Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί το Μεταναστευτικό Ζήτημα ˝ως μία εξίσωση που
περιλαμβάνει μεταβλητές που, κάποιες ωθούν τους μετανάστες να φύγουν από τη χώρα
προέλευσης και κάποιες που τους ελκύουν προς τη χώρα προορισμού˝32.
Τα αίτια στα οποία οφείλεται το φαινόμενο της μετανάστευσης, σύμφωνα με
διάφορες αναφορές, ήτοι αναφορά του 2009 των Ηνωμένων Εθνών33 και αναφορά του
2010 του Διεθνή Οργανισμού Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ)34 είναι:
Οικονομικοί λόγοι
Σαν τέτοιοι θα μπορούσαν να αναφερθούν η έλλειψη θέσεων εργασίας που οφείλεται
στην απουσία βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας
που αυξάνονται εξαιτίας της έκρηξης του δημογραφικού στις εκεί χώρες, η μη
ανταγωνιστική αγορά που με την σειρά της δεν προσελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον που
θα δημιουργήσει επιχειρήσεις, οι οποίες θα προωθήσουν τα προϊόντα τους, οι οικονομικές
απολαβές είναι αντίστροφα ανάλογες με την παροχή εργασίας (εκμετάλλευση του εργατικού
δυναμικού από τους εργοδότες), κ.λπ..
Κοινωνικοί λόγοι
Το κράτος πρόνοιας στις εκεί χώρες είναι ανύπαρκτο. Η κοινωνική πρόνοια, με την
μορφή κοινωνικών επιδομάτων, απουσιάζει. Στην ουσία οι πολίτες στην χώρα τους είναι
τελείως εγκαταλειμμένοι. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απουσιάζει. Οι νοσοκομειακές

Calogero Carletto et al., ˝A country on the move: International migration in post-communist Albania˝,
International Migration Review 40(4):771-774 (2006),
https://www.researchgate.net/publication/227847619_A_Country_on_the_Move_International_Migration_in_P
ost-Communist_Albania1
32

United Nations Development Programme (UNDP), ˝HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2009 Overcoming
barriers: Human mobility and development˝, United Nations Development Programme (2009),
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/269/hdr_2009_en_complete.pdf
33

Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ), "World Migration 2010: The Future of Migration: Building
Capacities for Change", Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ) (2010)
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2010_english.pdf
34
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μονάδες υπολειτουργούν και η παροχή ιατρικής φροντίδας είναι υποβαθμισμένη. Το
σύστημα υγείας στις εκεί χώρες δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε σοβαρά περιστατικά,
εξαιτίας της έλλειψης εμπειρίας, της απουσίας φαρμάκων και βασικών ειδών (γάζες,
εμβόλια, οροί, κ.λπ.). Την κατάσταση επιβαρύνει και ο υψηλός ρυθμός δημογραφικής
ανάπτυξης.

Ο

συνδυασμός

των

παραπάνω

κρίνει

επιτακτική

την

ανάγκη

της

μετανάστευσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου κράτους αποτελεί και το Πακιστάν
με πληθυσμό 200.000.00035 περίπου.
Πολιτικοί λόγοι
Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι διώξεις λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας,
κοινωνικής τάξης, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, καθώς και η διακριτική μεταχείριση,
ειδικά από χώρες με θεοκρατικά καθεστώτα όπου ο θρησκευτικός φανατισμός είναι
έντονος, σε βάρος μεμονωμένων ατόμων ή και συγκεκριμένης κατηγορίας ατόμων,
παραδείγματος χάρη με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό.
Περιβαλλοντικοί λόγοι
Σημαντικό παράγοντα αποτελούν και οι μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον που
καθιστούν δύσκολη την επιβίωση, όπως ξηρασία, πλημμύρες, σεισμοί, υποβαθμισμένη
ποιότητα των εδαφών αυτού / ερημοποίηση, κ.λπ.. Για παράδειγμα το πυρηνικό ατύχημα
του Τσερνομπίλ είχε τεράστιες καταστροφικές επιπτώσεις στο έδαφος, τα αγροτικά
προϊόντα, το κρέας, το γάλα, το νερό και τον αέρα. Η κατάσταση οξύνεται εξαιτίας του
περιορισμένου χώρου των εκεί κρατών που προσφέρεται για καλλιέργεια. Η σημασία των
παραγόντων αυτών είναι μεγαλύτερη όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο της τεχνολογίας και
η απουσία των μέσων ώστε να ανατρέψουν την κατάσταση αυτή. Το αποτέλεσμα είναι οι
εκεί πληθυσμοί να μην μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες σε τρόφιμα,
στέγαση, κ.λπ. και να αναγκάζονται να αποχωρήσουν από τις πατρίδες τους. Σε αυτή την
κατηγορία υπάγονται οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες και που αναφέρθηκε παραπάνω.
Πολεμικές συρράξεις – πολιτική αστάθεια – εσωτερικές συγκρούσεις
Ως σημαντικότερη αιτία του Μεταναστευτικού Ζητήματος αποτελούν οι πολεμικές
συρράξεις και αυτό επειδή αποδομείται ο κοινωνικός ιστός στις περιοχές που λαμβάνουν
χώρα οι συρράξεις αυτές, καταστρέφεται η παραγωγική δομή, παρατηρείται μαζική φυγή
κεφαλαίου, υποδομών και εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα να παραλύει η οικονομία.
Ακόμη υπολειτουργούν οι δομές υγείας, βομβαρδίζονται νοσοκομειακές εγκαταστάσεις,
35

http://www.worldometers.info/world-population/pakistan-population/
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παρατηρείται έλλειψη φαρμάκων, δεν υπάρχει πρόσβαση σε είδη πρώτης ανάγκης (νερό,
τρόφιμα, κ.λπ.). Όλα τα παραπάνω δημιουργούν κλίμα το οποίο ωθεί τους ανθρώπους να
εγκαταλείψουν την χώρα τους, αφού οι συνθήκες επιβίωσης πλέον είναι αδύνατες.
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6. ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ – ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
6.1. ΓΕΝΙΚΑ
Στο

παρόν

κεφάλαιο

παρατίθενται

δύο

διαγράμματα

που

αφορούν

τις

μεταναστευτικές ροές στις νότιες Πύλες Εισόδου της Ε.Ε., στη Μεσόγειο Θάλασσα, το μεν
πρώτο για το πρώτο εξάμηνο του 2015, το δε δεύτερο από 1 η Ιανουαρίου έως 31η
Αυγούστου του 2016. Με μία προσεκτική ματιά και στα δύο διαγράμματα οδηγούμαστε σε
ορισμένα πρώτα συμπεράσματα:
- Παρατηρεί κανείς ότι κυρίως τρεις είναι οι χώρες υποδοχής μεταναστών προσφύγων, ήτοι Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Για την Γαλλία δεν υπάρχουν στοιχεία,
προφανώς λόγω του γεγονότος ότι για να την προσεγγίσουν οι μετανάστες, οι οποίοι
εκκινούν από τα παράλια της Τυνησίας, του Μαρόκου και της Αλγερίας, απαιτείται
μεγαλύτερος χρόνος, καθότι η θαλάσσια διαδρομή είναι αρκετά μεγάλη, άρα και ο κίνδυνος
ανθρώπινων απωλειών είναι εξίσου μεγάλος.
- Διαπιστώνεται επίσης, ότι ο κύριος όγκος διέλευσης μεταναστών είναι η Ελλάδα και
έπεται η Ιταλία. Προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι εγγύτερα στην
Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στο Πακιστάν, κ.λπ., χώρες από όπου παρατηρούνται
υψηλά ποσοστά μετανάστευσης. Σχετικό διάγραμμα, αναφορικά με τα κράτη από όπου
εκκινούν μετανάστες, στο Κεφάλαιο 3. Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑ.

Διάγραμμα Ύπατης Αρμοστείας όπου εμφαίνεται η είσοδος μεταναστών στην Ν. Ευρώπη το 1ο
εξάμηνο 2015.
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Επεξηγητικό διάγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας όπου εμφαίνεται η είσοδος προσφύγων και
μεταναστών στην νότια Ευρώπη, 1η Ιανουαρίου έως 31η Αυγούστου 2016.

- Παρόλο που η Ιβηρική Χερσόνησος είναι εγγύτερα στην Τυνησία, το Μαρόκο και
την Αλγερία τα ποσοστά διέλευσης εκεί είναι ιδιαίτερα χαμηλά.
Για ποιο λόγο, επομένως, τα ποσοστά διέλευσης από την Ιβηρική Χερσόνησο να
είναι ιδιαίτερα χαμηλά; Η απάντηση βρίσκεται στην κατασκευή φραχτών, ως μέσο
αποτροπής αλλά και στις συμφωνίες – συνεργασίες μεταξύ των κρατών.

6.2. Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΩΣ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Από το 1993 η Ισπανία είχε αρχίσει να κατασκευάζει φράχτη γύρω από τις ισπανικές
πόλεις Θέουτα και Μελίγια που βρίσκονται στον γεωγραφικό χώρο του Μαρόκου,
προκειμένου να μειωθούν οι ροές μεταναστών που προσπαθούσαν να περάσουν από το
Μαρόκο προς την ηπειρωτική Ισπανία.
Παράλληλα ανέπτυξε συνεργασία με το Μαρόκο και δημιούργησε το SIVE (Sistema
Integrado de Vigilancia Exterior), ένα πληροφοριακό και επιχειρησιακό σύστημα με
σταθμούς ανίχνευσης, με ελικόπτερα και με πλοία36.

Anjana Shrivastava, ˝Border Trouble: Europe's New Wall˝, Spiegel Online (2006),
http://www.spiegel.de/international/0,1518,410178,00.html
36
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Συγκεκριμένα το 1993, στην Θέουτα, όταν κατασκευάστηκε ο φράχτης είχε μήκος 8,4
χιλιόμετρα και ύψος 3 μέτρα. Το 2005 αυξήθηκε το ύψος στα 6 μέτρα37.
Η Θέουτα είναι πόλη, άρα τμήμα της Ισπανικής Επικράτειας, άρα και της Ε.Ε., στην
Αφρικανική Ήπειρο. Ο φράχτης είναι ενισχυμένος με συστήματα παρακολούθησης,
αισθητήρες κίνησης, παρατηρητήρια και έναν παράλληλο δρόμο κατά μήκος του, όπου
εποχούμενες περιπολίες καθημερινά τον διατρέχουν38.

Οι ισπανικές πόλεις Θέουτα και Μελίγια στον γεωγραφικό χώρο του Μαρόκου. Φράχτης στη
Θέουτα.

Ανά περιόδους μεγάλος αριθμός μεταναστών επιχειρεί να περάσει τον φράχτη αλλά
δέχεται πυρά με πλαστικά βλήματα τόσο από τους Ισπανούς όσο και από τους Μαροκινούς
Συνοριοφύλακες, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να καταλήγουν νεκροί 39 40 41.
Ομοίως και στη Μελίγια ο φράχτης έχει μήκος 11 χιλιόμετρα και το ύψος του το 2005
αυξήθηκε στα 6 μέτρα. Τον Σεπτέμβριο 2005 έγιναν απόπειρες από χιλιάδες υποσαχάριους

Jaume Castan Pinos, ˝Building Fortress Europe? Schengen and the Cases of Ceuta and Melilla˝, Centre for
International Border Research (CIBR) (2009), http://www.qub.ac.uk/researchcentres/CentreforInternationalBordersResearch/Publications/WorkingPapers/CIBRWorkingPapers/Filetouploa
d,174398,en.pdf
37

38

Riccardo Valsecchi, "Ceuta, the border-fence of Europe", New York: WorldPress (2009),
http://www.worldpress.org/Europe/3371.cfm
39

Ibid.

EUROPΕAΝ COMMISSION - Press Release Database, "Visit to Ceuta and Melilla – Mission Report
Technical mission to Morocco on illegal immigration 7 October– 11 October 2005", EUROPΕAΝ
COMMISSION - Press Release Database (2005),
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/380&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en
40

41

statewatch News Online, "Migrants shot dead at the border fence, Spain deploys army", statewatch News
Online (2005), http://www.statewatch.org/news/2005/oct/01spain-morocco.htm
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μετανάστες να σκαρφαλώσουν τους φράχτες σε διαδοχικά κύματα με 700 από αυτούς να τα
καταφέρνουν ενώ έξι από αυτούς κατέληξαν νεκροί ύστερα από συγκρούσεις με
Μαροκινούς Συνοριοφύλακες42.
Γενικότερα η διαδρομή Αφρική – Ευρώπη, διαμέσου Μαρόκου - Ισπανίας, δεν είναι
προτιμώμενη και αυτό προκύπτει από τα χαμηλά στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την εκεί
είσοδο σε σχέση με τις λοιπές πύλες εισόδου. Ένα παράδειγμα. Από την αρχή του έτους
έως τις 20 Ιουνίου 2018, 12.155 μετανάστες έχουν φτάσει δια της θαλάσσιας οδού στην
Ισπανία. Νούμερο το οποίο υπολείπεται των άλλων εισροών στην Ελλάδα και Ιταλία43.
Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι μετανάστες αποφεύγουν να
χρησιμοποιήσουν αυτή τη διαδρομή, γιατί οι πιθανότητες να καταλήξουν νεκροί είναι ένα
ρίσκο μη αποδεκτό.

42

Daniel Woolls et al., "Far from home, African immigrants tell families about grueling ordeals to reach
Europe". Associated Press. Union-Tribune Publishing Co. (2005),
http://legacy.sandiegouniontribune.com/news/world/20051009-1117-spain-homesickafricans.html
news 24 7 ΚΟΣΜΟΣ, "Ισπανία: Διασώθηκαν περισσότεροι από 600 μετανάστες σε μία μέρα", news 24 7,
http://www.news247.gr/kosmos/ispania-diasothikan-perissoteroi-apo-600-metanastes-se-miamera.6627434.html
43
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6.3. Η ΙΤΑΛΙΑ ΩΣ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Η Ιταλία, βάση συμφωνίας του 2009 με τη Λιβύη, απελαύνει όσους μετανάστες
προσπαθούν να εισέλθουν σε αυτήν, όταν εντοπιστούν στα διεθνή ύδατα44. Βέβαια, ως
διαδρομή διαμέσου της Ιταλίας, για τους μετανάστες η εκεί κατάσταση είναι περισσότερο
ανεκτή. Φυσικά δεν λείπουν και εκεί αξιοσημείωτα συμβάντα.
Συγκεκριμένα, δύο ναυάγια, έλαβαν χώρα έξω από τις ιταλικές ακτές το 2013 με
τραγική κατάληξη. Στη δημοσιότητα παρουσιάστηκαν συγκλονιστικά ηχητικά ντοκουμέντα,
που αποκάλυψε το ιταλικό περιοδικό "L’ Espresso", και δείχνουν με τον πλέον ξεκάθαρο
τρόπο πως η ιταλική ακτοφυλακή μολονότι δέχτηκε συνεχείς τηλεφωνικές εκκλήσεις από
επιβαίνοντες σε δύο σκάφη που βούλιαζαν, άφησε να πνιγούν 260 μετανάστες, ανάμεσά
τους και 60 παιδιά!
Σε ένα από τα ηχητικά ντοκουμέντα μάλιστα "οι ιταλικές αρχές συμβουλεύουν σε έναν
επιβαίνοντα στο προσφυγικό πλοίο «να καλέσει τη Μάλτα» παρόλο που το ναυάγιο
βρισκόταν περίπου 61 μίλια μακριά από τη Λαμπεντούζα και 118 μίλια μακριά από τη
Μάλτα"45.
Ακόμη τον Ιούνιο 2018 η ιταλική κυβέρνηση έκανε γνωστό ότι δεν πρόκειται να
δεχθεί σε λιμάνι της χώρας πλοίο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Lifeline διότι, σύμφωνα
με την Ρώμη, δεν σέβεται τους κανόνες που έχουν εγκριθεί αναφορικά με τις ασφαλείς
συνθήκες πλεύσης. Το πλήρωμα του σκάφους της μη κυβερνητικής οργάνωσης διέσωσε
περίπου τριακόσιους μετανάστες και πρόσφυγες, που είχαν επιβιβαστεί σε φουσκωτή
λέμβο και βρίσκονταν στα ανοικτά τον λιβυκών ακτών46 47.

in.gr ΚΟΣΜΟΣ, "Απευθείας απελάσεις. Επιμένει ο Μπερλουσκόνι στην «απώθηση» μεταναστών παρά την
κατακραυγή", in.gr, http://news.in.gr/world/article/?aid=1012272
44

ΕΝΤΟΣ + ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ / ΑΡΧΕΙΟ / ΕΚΤΟΣ / ΕΥΡΩΠΗ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. "Πως η ιταλική ακτοφυλακή
άφησε να πνιγούν 260 πρόσφυγες και μετανάστες". ΕΝΤΟΣ + ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ.
http://insideoutborders.com/2017/05/09/how-the-italian-coast-guard-let-260-refugees-and-immigrants-todrown/
45

HuffPost Greece ΔΙΕΘΝΕΣ, "Η Ιταλία δεν δέχεται πλοίο που διέσωσε περίπου 300 πρόσφυγες και
μετανάστες γιατί...«δεν σέβεται τους κανόνες πλεύσης»", HuffPost EDITION GR,
https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-chora-den-tha-dechthei-ploio-mko-poe-diesose-peripoe-300-prosfeyeskai-metanastes_gr_5b2ba3dde4b0040e27403f11
46

news 24 7 ΚΟΣΜΟΣ, "Νέα εμπλοκή με πλοία που μεταφέρουν μετανάστες - Αναζητείται λιμάνι", news 24 7,
http://www.news247.gr/kosmos/nea-emploki-me-ploia-poy-metaferoyn-metanastes-anaziteitailimani.6626877.html
47
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6.4. ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΩΣ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Πέραν της Ισπανίας και της Ιταλίας και οι λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχουν προβεί σε ενέργειες απώθησης προσφύγων με μη ενδεδειγμένες μεθόδους. Πριν
αναφερθούμε σε αυτές θα κάνουμε μία σύντομη ιστορική αναδρομή για να καταδείξουμε το
γεγονός ότι οι άνθρωποι (και οι πολιτικοί που τους εκπροσωπούν τελικά) έχουν κοντή
μνήμη.
Με το πέρας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η νοητή διαχωριστική γραμμή μεταξύ της
Σοβιετικής Ένωσης και των, υπό την επιρροή αυτής, κομμουνιστικών καθεστώτων στις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ήτοι Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Ρουμανία, Ουγγαρία,
Βουλγαρία, κ.λπ., και των κρατών του Νατοϊκού συνασπισμού και των συμμάχων τους
ονομάστηκε Σιδηρούν Παραπέτασμα (iron curtain). Η έκφραση αυτή χρησιμοποιήθηκε
από τις δυτικές κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου για να προπαγανδίσει
την απαγόρευση ελεύθερης επικοινωνίας των δορυφόρων της Ε.Σ.Σ.Δ. (ανατολικό μπλοκ)
με τον υπόλοιπο κόσμο, προκειμένου οι πολίτες τους να παραμένουν στο εσωτερικό τους
και οι μη ελεγχόμενες πληροφορίες να μένουν έξω από αυτούς48.
Έτσι, τα τελευταία χρόνια παρόλο που ορισμένα κράτη – μέλη της Ε.Ε. βίωσαν
έντονα τον απομονωτισμό με όλες τις συνέπειές του, κατά την ψυχροπολεμική περίοδο ως
δορυφόροι

της

πρώην

Ε.Σ.Σ.Δ.,

με

βάση

την

παραπάνω

ιστορική

παράθεση,

επαναλαμβάνουν την αντιμετώπιση που δέχτηκαν, κατασκευάζοντας φράχτες ως μέτρο
αποτροπής των μεταναστευτικών ροών. Μία από αυτές τις χώρες είναι και η Ουγγαρία που
κατασκεύασε φράχτη49. Επιπρόσθετα η Ουγγαρία μαζί με την Πολωνία και την Τσεχία (η
γνωστή ˝ομάδα του Βίσεγκραντ˝, ήτοι συμμαχία, μετά τη διάλυση του ανατολικού μπλοκ, η
οποία απαρτίζεται από τέσσερα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης, την Τσεχία, την Ουγγαρία,
την Πολωνία και τη Σλοβακία, με σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσής
τους)

εφαρμόζουν

μετριοπαθή/αυστηρή

μεταναστευτική

πολιτική50.

Αναφορά

στην

μεταναστευτική πολιτική της ˝ομάδας του Βίσεγκραντ˝ θα γίνει σε επόμενο υποκεφάλαιο.

Γρηγόριος Ψαλλίδας, "Το Σιδηρούν Παραπέτασμα", Η Καθημερινή (2011),
http://www.kathimerini.gr/435260/article/epikairothta/kosmos/to-sidhroyn-parapetasma
48

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΟΣ, "Ηλεκτροφόρο φράχτη στα νότια σύνορά της υψώνει η Ουγγαρία", Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, http://www.kathimerini.gr/898687/article/epikairothta/kosmos/hlektroforo-fraxth-sta-notiasynora-ths-yywnei-h-oyggaria
49

naftemporiki.gr / ΚΟΣΜΟΣ, "Ουγγαρία - Πολωνία: Οι απόψεις μας για το μεταναστευτικό κερδίζουν έδαφος στην
Ευρώπη", naftemporiki.gr, https://www.naftemporiki.gr/story/1308949/ouggaria-polonia-oi-apopseis-mas-giato-metanasteutiko-kerdizoun-edafos-stin-europi
50
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Πριν δεκαπέντε χρόνια είχαμε την πτώση του τελευταίου συνοριακού φράχτη, στην
Αλβανία. Από τότε η π.Γ.Δ.Μ. έχει κατασκευάσει φράχτες στα σύνορά της με την Ελλάδα,
για τον καλύτερο έλεγχο των ροών στην επικράτειά της51.
Φράχτη έχει κατασκευάσει και η Σλοβενία στα σύνορά της με την Κροατία 52 – κατά
μήκος, τον Νοέμβριο του 2015. Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2015 και η Αυστρία απέκτησε
τον δικό της φράχτη53 (ύψους 2,2 μέτρων και μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων) στα σύνορα
με την Σλοβενία. Η Ουγγαρία είχε υψώσει φράχτη στα σύνορα με την Σερβία και τέλος η
Βουλγαρία στα σύνορα με την Τουρκία54.

6.5. Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η Ελλάδα αποτελεί κομβικό σημείο για τις
μεταναστευτικές ροές. Όσον αφορά την Ελλάδα, από μαρτυρικές καταθέσεις διακινούμενων
αλλοδαπών και απολογίες φερόμενων διακινητών από περιπτώσεις ποινικών δικογραφιών
που αφορούν τα αδικήματα των άρθρων 187 Π.Κ. (Εγκληματική Οργάνωση) και 30 παρ. 1
του Ν.4251/2014 (Παράνομη μεταφορά – Προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της
Χώρας), η είσοδος στην Τουρκία, η μετακίνηση στην Τουρκία, προκύπτει ότι η είσοδος από
την Τουρκία στην Βουλγαρία και μετά πάλι στην Ελλάδα, η απευθείας μετάβαση των
συνόρων από την Τουρκία στην Ελλάδα, πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:
❖ Μέσω θαλάσσης, από τα τουρκικά παράλια προς τα ελληνικά νησιά.
❖ Μέσω στεριάς από τα σύνορα με την Τουρκία, αλλά:
α. διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο, από τις τουρκικές όχθες στις ελληνικές όχθες.
β. χρησιμοποιώντας τα συνήθη μέσα μεταφοράς, ήτοι λεωφορεία, επιβατικά
αυτοκίνητα, κ.λπ..
γ. μεταφερόμενοι λάθρα – κρυμμένοι σε αποθηκευτικούς χώρους λεωφορείων,
επικαθήμενων τρακτόρων, χωρίς την έγκριση των οδηγών – ιδιοκτητών.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΟΣ, "Η ΠΓΔΜ υψώνει φράχτη στα σύνορα με την Ελλάδα", Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
http://www.kathimerini.gr/839095/article/epikairothta/ellada/h-pgdm-yywnei-fraxth-sta-synora-me-thn-ellada
51

CNN Greece ΚΟΣΜΟΣ, "Φράχτη για τις προσφυγικές ροές ετοιμάζει η Σλοβενία", CNN Greece,
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/5940/fraxti-gia-tis-prosfygikes-roes-etoimazei-i-slovenia
52

naftemporiki.gr / ΚΟΣΜΟΣ, "Φράχτη ετοιμάζει και η Αυστρία, στα σύνορα με τη Σλοβενία", naftemporiki.gr,
https://www.naftemporiki.gr/story/1022806/fraxti-etoimazei-kai-i-austria-sta-sunora-me-ti-slobenia
53

news 24 7 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ, "Ευρώπη-φρούριο: Αυτοί είναι οι φράχτες της ντροπής ανά χώρα", news 24 7,
http://www.news247.gr/afieromata/eyropi-froyrio-aytoi-einai-oi-frachtes-tis-ntropis-ana-chora.6405918.html
54
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δ. μεταφερόμενοι λάθρα – κρυμμένοι σε ειδικές κρύπτες, αποθηκευτικούς χώρους
λεωφορείων, επικαθήμενων τρακτόρων, υποβοηθούμενοι από διακινητές.
❖ Μέσω στεριάς από τα σύνορα με την Βουλγαρία, αφού προηγουμένως διάβηκαν τα
σύνορα Τουρκίας – Βουλγαρίας.

Χώρος επικαθήμενου τράκτορα, με χώρα προέλευσης το Ιράν. Ο οδηγός της νταλίκας μετέφερε
λάθρα, ως συνεργός, παράτυπους μετανάστες Ιρακινής, Αφγανικής και Ιρανικής καταγωγής. Οι
συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, στον χώρο του Τελωνείου. Στην εικόνα
εμφαίνονται υπολείμματα τροφών, μπουκάλια με νερό, κ.λπ., στοιχεία που υποδηλώνουν
μακρόχρονη παραμονή στον εκεί χώρο.

Και η Ελλάδα κατασκεύασε φράχτη μήκους 12,5 χιλιομέτρων περίπου κατά μήκος
των συνόρων με την Τουρκία, στον Έβρο. ˝Συγκεκριμένα, μεταξύ Νέας Βύσσας και
Καστανιών (στο μοναδικό κομμάτι όπου τα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι χερσαία και χωρίς
να μεσολαβεί ποτάμι, όπου ο ποταμός Έβρος εκεί διασχίζει την Αδριανούπολη), ώστε να
αποτραπεί η είσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα˝55. Όσον
αφορά την κατασκευή του φράχτη οι γνώμες διίστανται, καθότι οι υποστηρικτές ισχυρίζονται
ότι οι μεταναστευτικές ροές θα μειωθούν, παραβλέποντας το γεγονός ότι τα θαλάσσια
σύνορα εκτείνονται σε πολλαπλάσια απόσταση σε σχέση με τα χερσαία και είναι μη
ρεαλιστική η φύλαξή τους. Από την άλλη, αυτοί που αντιτίθενται ισχυρίζονται ότι η

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, "Τείχος στον Έβρο για την αποτροπή εισόδου αλλοδαπών", Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, http://www.kathimerini.gr/414757/article/epikairothta/politikh/teixos-ston-evro-gia-thnapotroph-eisodoy-allodapwn
55
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κατασκευή αποτελεί κίνηση εντυπωσιασμού και προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση,
εφησυχασμό της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς να επιλύει ουσιαστικά το πρόβλημα των ροών.

Δημόσιας χρήσης φορτηγό όχημα, το οποίο έφερε βουλγάρικες πινακίδες, διήλθε μέσω των
ελληνοβουλγαρικών συνόρων στην Ελλάδα, του οποίου ο οδηγός, ως συνεργός, μετέφερε
ναρκωτικές ουσίες και περί τους 30 συνολικά παράτυπους μετανάστες, διαφόρων υπηκοοτήτων, 12
ενήλικες και 18 ανήλικα συνοδευόμενα τέκνα. Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν καταδίωξης, ο οδηγός
αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα στάσης – στάθμευσης, στο ύψος της περιοχής με τοπωνυμία
Δερβένι, Νομού Θεσσαλονίκης.

Οι μετανάστες προέρχονται κυρίως από την Συρία, το Ιράκ, το Ιράν, το Αφγανιστάν,
το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, Παλαιστίνη αλλά και το Μαρόκο, την Αλγερία και την
Τυνησία.
Ειδικότερα, οι μετανάστες αφού πλησιάσουν τα σύνορα Συρίας – Τουρκίας τους
προσεγγίζουν οι διακινητές ή οδηγοί – συνοδοί, εντεταλμένοι των διακινητών. Αφού
συμφωνήσουν στην τιμή – κόμιστρο και καταβληθεί το αντίτιμο σε αμερικανικά δολάρια
έναντι, ξεκινάει η οδύσσεια.
Το δρομολόγιο περιλαμβάνει, την ανενόχλητη διάβαση της Τουρκίας έως την
Αδριανούπολη. Ενδιάμεση στάση στην Αδριανούπολη. Αφού οι μετανάστες καταλήξουν συγκεντρωθούν κατά χιλιάδες σε ειδικά κέντρα κοντά στην Αδριανούπολη, περιμένουν να
διασχίσουν την ελληνοτουρκική μεθόριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στους ελεγχόμενους
χώρους που βρίσκονται οι μετανάστες, η αστυνομία και ο στρατός της Τουρκίας αφήνει
τους διακινητές ή τους οδηγούς – συνοδούς, εντεταλμένοι των διακινητών, να κατευθύνουν
τους μετανάστες οργανωμένα προς την Ελλάδα.
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Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, "ΙΟΜ - Mixed Migration Flows in the Mediterranean and
Beyond COMPILATION OF AVAILABLE DATA AND INFORMATION 2018"

Στην Αδριανούπολη, τα κυκλώματα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους, ανάλογα την
περίπτωση, ήτοι:
α. Εάν έχουν έγγραφα οι μετανάστες, ήτοι διαβατήρια αλλά όχι θεωρήσεις εισόδου,
τους μεταφέρουν κρυμμένους, όπως προαναφέρθηκε, μέσω της ελληνοτουρκικής μεθορίου,
ήτοι Κήποι, ή τους στοιβάζουν σε βάρκες και από αφύλακτα σημεία της ελληνοτουρκικής
μεθορίου στον ποταμό Έβρο, περνάνε τις όχθες και ύστερα από περπάτημα χιλιομέτρων
τους παραλαμβάνουν οδηγοί – συνοδοί, εντεταλμένοι των κυκλωμάτων διακίνησης, με
οχήματα, συνήθως ομοεθνείς τους ή από χώρες γειτνιάζουσες με την χώρα τους, επί της
Νέας Εγνατίας.
β. Εάν δεν έχουν έγγραφα οι μετανάστες, τότε είτε κρυμμένοι σε συνήθη μέσα,
λεωφορεία, φορτηγά δημοσίας χρήσης, επικαθήμενα τρακτόρων, είτε περπατώντας,
διαβαίνουν τα σύνορα Βουλγαρίας – Τουρκίας, όπου ο έλεγχος εγγράφων είναι ανύπαρκτος
με σκοπό να εφοδιαστούν με πλαστά έγγραφα, ήτοι βουλγάρικες ταυτότητες, κ.λπ. όπου θα
τις χρησιμοποιήσουν για να εκδώσουν εισιτήρια στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό
Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση την κεντρική Ευρώπη.
Διαπιστώνει κανείς ότι τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών χρησιμοποιούν την
Βουλγαρία, ως ενδιάμεσο σταθμό, για λόγους προφανείς αλλά και μη, ήτοι:
i) υψηλά ποσοστά διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό (χρηματισμοί, δεν
πραγματοποιούνται σωστοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς, κ.λπ.).
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ii) ανεμπόδιστη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών.
iii) υψηλά ποσοστά πλαστογραφίας κρατικών εγγράφων (βουλγάρικες ταυτότητες,
διαβατήρια, κ.λπ.).

Έτσι αφού οι μετανάστες εφοδιαστούν με τα απαραίτητα πλαστά έγγραφα,
στοιβάζονται πάλι στα συνήθη μέσα μεταφοράς, ήτοι λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα,
φορτηγά δημοσίας χρήσης, επικαθήμενα τρακτόρων. Αυτή τη φορά επειδή η Βουλγαρία
είναι χώρος Σένγκεν, ήτοι ελεύθερη διακίνηση ατόμων, προϊόντων και κεφαλαίων, που
μεταφράζεται ότι οι έλεγχοι στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας, επειδή και οι δύο χώρες
είναι χώροι Σένγκεν, απλά δεν υπάρχουν. Αυτό μεταφράζεται στο να φορτώνονται τα
οχήματα με παράτυπους μετανάστες, όπλα, πυρομαχικά αλλά και ναρκωτικές ουσίες είτε σε
ειδικές κρύπτες είτε σε χώρους του οχήματος όπως, ντεπόζιτο νερού, φίλτρο καμπίνας,
στους προφυλακτήρες, κ.λπ. και περνάνε τα σύνορα χωρίς να πραγματοποιούνται έλεγχοι.
Τα σημεία εισόδου στην Ελλάδα από την Βουλγαρία γίνονται είτε μέσω Δράμας είτε μέσω
Κομοτηνής είτε μέσω Προμαχώνα Σερρών και κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη.
Και στις δύο περιπτώσεις οι οδηγοί – συνοδοί, εντεταλμένοι των διακινητών,
χρησιμοποιούν την Παλαιά Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης – Θεσσαλονίκης, επειδή δεν
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υπάρχουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης (κάμερες), με αποτέλεσμα η μετακίνηση σε
αυτή την διαδρομή να είναι διακριτική, μέχρι το σημείο της περιοχής με τοπωνυμία Δερβένι,
Νομού Θεσσαλονίκης, όπου αναγκάζονται να εισέλθουν στην Νέα Εγνατία Οδό.
Όσον αφορά τους οδηγούς – συνοδούς, οι οποίοι είναι εντεταλμένοι των διακινητών,
αυτοί προσεγγίζονται από τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών, τα οποία τους δελεάζουν
με χρηματικά ποσά, εκμεταλλευόμενοι την δεινή οικονομική τους κατάσταση ή την αδυναμία
τους για εύκολο κέρδος.

Είσοδος από τα σύνορα Βουλγαρίας – Ελλάδας, διαμέσου της Παλαιάς Εθνικής Οδού
Αλεξανδρούπολης – Θεσσαλονίκης, με προορισμό την Θεσσαλονίκη.

Έτσι τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών προσεγγίζουν συγκεκριμένα άτομα, τα
οποία πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως γνώστες αγγλικής γλώσσας,
ομοεθνείς των μεταναστών, χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, έξυπνων συσκευών
(smart phones) και μέλη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media). Παραδείγματος
χάρη, τα κυκλώματα προσεγγίζουν Σύριους με γερμανική υπηκοότητα (δεύτερης γενιάς
Σύριοι γεννημένοι στην Γερμανία), οι οποίοι με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
(facebook, κ.λπ.), έρχονται σε επικοινωνία με τους μετανάστες που ενδιαφέρονται να
κατευθυνθούν προς κεντρική Ευρώπη. Αφού οι οδηγοί – συνοδοί καταφθάσουν στον Έβρο,
διαμένουν σε δωμάτια ξενοδοχείων, όπου τα έχουν ενοικιάσει τα κυκλώματα διακινητών, και
ως διαμεσολαβητές – ενδιάμεσοι κρίκοι παραλαμβάνουν τους παράτυπους μετανάστες και
τους μεταφέρουν στην κεντρική Ευρώπη.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις μετακινήσεις των μεταναστών μετά την είσοδό τους στην
Ελληνική Επικράτεια και ύστερα από μαρτυρικές καταθέσεις διακινούμενων αλλοδαπών και
απολογίες φερόμενων διακινητών από περιπτώσεις ποινικών δικογραφιών που αφορούν τα
αδικήματα των άρθρων 187 Π.Κ. (Εγκληματική Οργάνωση) και 30 παρ. 1 του Ν.4251/2014
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(Παράνομη μεταφορά – Προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας), προκύπτει ότι
η πλειονότητα των μεταναστών (αν και σημαντικό ποσοστό αρχικά κατευθύνεται προς τον
Νομό Αττικής), κατευθύνονται προς τα Βόρεια - Βορειοδυτικά μεθοριακά σημεία (Εύζωνοι,
Ειδομένη, κ.λπ.) της Ελλάδας, με σκοπό την παράνομη έξοδο τους από τη Χώρα (είτε από
τα προβλεπόμενα σημεία ελέγχου είτε από τα μη νομοθετημένα σημεία) και την περαιτέρω
προώθησή τους σε λοιπές Χώρες της Ε.Ε..
Συνήθως, οι μετανάστες είτε μετακινούνται μεμονωμένα είτε μεταφέρονται από τα
οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, ανά μικρές ολιγομελείς ομάδες, με παρουσία ή μη διακινητή και κάνοντας χρήση των συνήθων
συγκοινωνιακών μέσων, ήτοι λεωφορεία, τρένα, κ.λπ.. Και στις δύο (2) περιπτώσεις ο
Νομός Θεσσαλονίκης αποτελεί ενδιάμεσο προορισµό.
Όσον αφορά τους μετανάστες, οι οποίοι μετακινούνται μεμονωμένα, επιβιβάζονται
είτε σε αφετηρίες λεωφορείων με κατεύθυνση το Νομό Θεσσαλονίκης είτε σε ταξί και Ι.Χ.Ε.
είτε εισέρχονται παράνομα στις καρότσες φορτηγών οχημάτων και στα επικαθήμενα
τρακτόρων, εν αγνοία πολλές φορές των οδηγών είτε μετακινούνται πεζή, ώστε να φτάσουν
στο Νομό Θεσσαλονίκης. Αργότερα μετεπιβιβάζονται είτε σε αφετηρίες λεωφορείων με
κατεύθυνση προς Αλβανία και π.Γ.Δ.Μ. είτε σε εµπορικές και επιβατικές αμαξοστοιχίες του
Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης είτε σε ταξί και Ι.Χ.Ε. είτε πάλι εισέρχονται
παράνομα στις καρότσες φορτηγών οχημάτων και στα επικαθήμενα τρακτόρων, εν αγνοία
πολλές φορές πάλι των οδηγών είτε μετακινούνται πάλι πεζή, ώστε να καταλήξουν στα
Βόρεια – Βορειοδυτικά μεθοριακά σημεία.
Όσον αφορά τους μετανάστες οι οποίοι μεταφέρονται από τα οργανωμένα
κυκλώματα διακίνησης παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, αφού φτάσουν στο Νομό
Θεσσαλονίκης, διαμένουν για μικρό χρονικό διάστημα (ολιγοήμερη παραμονή) είτε σε ειδικά
για τον σκοπό αυτό διαμερίσματα που τους διαθέτουν τα κυκλώματα είτε σε απομονωμένα /
εγκαταλελειμμένα κτίρια. Αργότερα παραλαμβάνονται από τους διακινητές / μέλη των
κυκλωμάτων διακίνησης και συνήθως οδηγούνται, πάλι ανά ομάδες, στους δύο κύριους
σταθμούς μεταφορικών μέσων της Θεσσαλονίκης (Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός
Θεσσαλονίκης και Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" - ΚΤΕΛ), από όπου
ταξιδεύουν με προορισμό τα Βόρεια – Βορειοδυτικά μεθοριακά σημεία της Χώρας,
προκειμένου να επιχειρήσουν να εξέλθουν λάθρα από αυτά (μέσω π.Γ.Δ.Μ. και Αλβανίας).
Υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου οι διακινητές μεταφέρουν τους παράτυπους μετανάστες
και πρόσφυγες στα μεθοριακά σημεία, με τη χρήση Ι.Χ.Ε. ή φορτηγών οχημάτων,
τουριστικών λεωφορείων στα οποία συνήθως τους αποκρύπτουν σε ειδικά διαμορφωμένες
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κρύπτες ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί και να παραπλανούν τις αστυνομικές αρχές.

Και στις δύο περιπτώσεις, στη συνεχεία, οι μετανάστες μετακινούμενοι πεζή ή
επιβιβαζόμενοι (επιµελώς κρυµμένοι) σε εµπορικές αμαξοστοιχίες του Ο.Σ.Ε. ή στις
καρότσες φορτηγών οχημάτων και στα επικαθήμενα τρακτόρων, επιχειρούν να εξέλθουν
λάθρα από την χώρα [είτε από τα προβλεπόμενα σημεία ελέγχου (επιµελώς κρυµµένοι) είτε
από τα μη νομοθετημένα σημεία]. Οι αλλοδαποί, στην πλειονότητα τους, είναι εφοδιασμένοι
με προσωρινά νομιμοποιητικά έγγραφα, ήτοι δελτία αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή
παραμένουν κατέχοντας υπηρεσιακά σημειώματα (σε ισχύ και ληγμένα) ή εφοδιάζονται με
πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα ή εφοδιάζονται με γνήσια έγγραφα ομοεθνών τους,
προερχόμενα από λοιπές χώρες της Ε.Ε., όπου η ταυτοπροσωπία λόγω της ομοιότητας
των προσώπων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις που
στερούνται παντελώς εγγράφων. Απώτερος σκοπός τους είναι ο προορισμός τους σε
Χώρες της Ε.Ε., όπου συνήθως διαμένουν οι οικογένειές τους, συγγενικά πρόσωπα ή φίλοι.

6.5.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα παραπάνω εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι η Ελλάδα αποτελεί την κύρια
είσοδο μετανάστευσης στην Ευρώπη και την μεγάλη δεξαμενή μεταναστών της Ε.Ε., καθώς
οι πύλες εισόδου της Ιταλίας και της Ισπανίας έχουν ουσιαστικά σφραγισθεί 56 μεταφέροντας
Elena Becatoros, ˝Greece: Europe's gateway for illegal immigration˝, The Washington Post, (2010),
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/04/AR2010110403590.html
56
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την αντιμετώπιση του προβλήματος στις χώρες εκκίνησης, όπως το Μαρόκο, την Αλγερία,
τη Λιβύη και την Τυνησία57. Έτσι οι μετανάστες από τις εκεί χώρες μπαίνουν στην
διαδικασία να κάνουν το γύρο της Μεσογείου, με το να εκδώσουν αεροπορικά εισιτήρια για
Τουρκία και να συνεχίσουν προς Ελλάδα, ως πύλη εισόδου της Ε.Ε., επειδή η διαδρομή αν
και είναι περισσότερο κοστοβόρα είναι τουλάχιστον περισσότερο ασφαλής.
Επιπρόσθετα, στα σύνορα της Ελλάδας, τόσο με την Βουλγαρία όσο και με την
Τουρκία, δεν υπάρχουν σοβαρά μέτρα ελέγχου - αποτροπής. Οι μετανάστες φτάνουν πλέον
με τη βοήθεια των Τούρκων οδηγών – συνοδών, εντεταλμένων από τα κυκλώματα
διακίνησης, πολύ άνετα στην τουρκική όχθη, όπου σχεδόν ανενόχλητοι επιβιβάζονται σε
βάρκες και διασχίζουν το ποτάμι. Ακόμα και αν στην ελληνική πλευρά των συνόρων οι
παράνομοι μετανάστες εντοπιστούν από περίπολο, δεν πρόκειται να γίνει επαναπροώθησή
αυτών στην τουρκική πλευρά.
Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολόγιζε ότι ˝το 90% των ανθρώπων που
εισέρχονται παράνομα στην Ευρώπη συλλαμβάνονται στα ελληνικά σύνορα˝58.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει δεκαπλασιαστεί ο αριθμός των μεταναστών που
περνούν τα σύνορα από τον Έβρο, ενώ ˝υπάρχουν μέρες που περνούν τον ποταμό 400
άτομα. Κάποιοι από αυτούς δεν μπαίνουν καν στην διαδικασία να καταγραφούν, καθώς
προωθούνται προς τη Θεσσαλονίκη. Από την πλευρά της Τουρκίας ελέγχονται μόνο
Τούρκοι πολίτες που θεωρούνται εχθροί του καθεστώτος Ερντογάν. Οι πρόσφυγες και
μετανάστες αφήνονται ανεμπόδιστοι να προσεγγίσουν τη μεθόριο˝59.

57

Alain Morice and Claire Rodier, "Fortress Europe sets its ramparts further out The EU’s expulsion machine",
LE MONDE diplomatique (2010), https://mondediplo.com/2010/06/12expulsions
58

SPIEGEL ONLINE INTERNATIONAL, "EU Border Guards to Secure Greek Frontier", SPIEGEL ONLINE
INTERNATIONAL (2010), http://www.spiegel.de/international/europe/the-world-from-berlin-eu-border-guardsto-secure-greek-frontier-a-725346.html
Νεφέλη Λυγερού, "Πλημμύρα στον Έβρο από εισροή παράνομων μεταναστών", Τελευταία Έξοδος (2018),
http://teleytaiaexodos.blogspot.com/2018/05/plhmm.html
59
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7. ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι μετανάστες αφήνοντας τις χώρες καταγωγής τους, ξεκινούν μία διαδρομή με
πολλά απρόοπτα και με τον κίνδυνο, πολλές φορές, να χάσουν την ζωή τους. Επειδή η
διαδρομή είναι μεγάλη, λαμβάνουν υπόψη κάποιες παραμέτρους, οι περισσότεροι από τους
οποίους οδηγούνται στο να διαλέξουν την Ελλάδα ως χώρα εισόδου στην Ε.Ε. (αρκετοί από
αυτούς τελικά καταλήγουν στο να αιτηθούν τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στην
Ελλάδα). Οι παράμετροι αυτοί, μεταξύ άλλων, είναι:
❖

Η γεωγραφική θέση της χώρας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο

καθότι αποτελεί σημείο επαφής της Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Έτσι η Ελλάδα αποτελεί
ενδιάμεσο σταθμό οικονομικών μεταναστών με προορισμό την κεντρική Ευρώπη και τις
Η.Π.Α..
❖

Οι μετανάστες θεωρούν ευκολότερη την πρόσβαση στην Ευρώπη, μέσω

των νότιων συνόρων της, ειδικά μέσω Ελλάδας, παρά την πρόσβαση σε παραδοσιακές
χώρες υποδοχής μεταναστών. Επίσης αρκετοί παραµένουν στη χώρα, θεωρώντας την
παραμονή αυτή ως μεταβατικό στάδιο. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως παραμένουν
οριστικά. Η καλύτερη οικονομική κατάσταση από την χώρα καταγωγής τους, η πολιτική
σταθερότητα και η χαλαρότητα της καθημερινότητας, λόγω της κουλτούρας και των
δημοκρατικών αξιών προκρίνουν την Ελλάδα ως χώρα τελικού προορισμού.
❖

Οικονομικοί λόγοι στην χώρα παραμονής. Πολλά άτοµα μεταναστεύουν

όταν οι οικονομικές συνθήκες στην χώρα καταγωγής τους δεν πληρούν κάποια
συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία σχετίζονται με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, ενώ στην
χώρα που επιθυμούν να μεταναστεύσουν εκτός από τις αµοιβές που είναι υψηλότερες,
παρέχονται οικογενειακά επιδόματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κ.λπ.. Οι οικονομικοί
μετανάστες στην πλειοψηφία τους αποτελούν δεξαμενή από χαμηλό ανειδίκευτο εργατικό
δυναμικό. Στην Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, οι ανάγκες στον αγροτικό τομέα είναι
αυξημένες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μεγάλες σε αριθμό. ˝Προκειμένου να
μπορούν να ανταπεξέλθουν τον ανταγωνισμό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταφεύγουν
στους κόλπους της παραοικονομίας. Κατά αυτόν τον τρόπο, όσα επαγγέλματα είναι
εποχιακής φύσεως όπως η γεωργία, ο τουρισμός, οι κατασκευές, κ.λπ., απορροφούν
ευκολότερα εργατικό δυναμικό από μετανάστες. Αυτοί λόγω της οικονομικής τους
δυσπραγίας

-

ανάγκης

(και

γνωρίζοντας

ότι

καθίστανται

αντικείμενο

εργατικής

εκμετάλλευσης) μπαίνουν στην διαδικασία να εργαστούν με αυτές τις συνθήκες (αδήλωτη και
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ανασφάλιστη εργασία, κ.λπ.)˝ 60. Σε αυτή την κατάσταση συμβάλλει και το χαλαρό θεσμικό
πλαίσιο, το οποίο ευνοεί την είσοδο των μεταναστών αλλά και την προτίμηση της Ελλάδας
από αυτούς, ως τελικό προορισμό.
❖

Η αδυναμία που παρουσιάζει η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής, ώστε να

πραγματοποιούνται αποτελεσματικότεροι έλεγχοι όσον αφορά την λάθρα είσοδο των
μεταναστών στα σύνορά της, τον εντοπισμό των χώρων διαμονής των μεταναστών και τους
εργασιακούς χώρους όπου απασχολούνται παράνομα παράτυποι μετανάστες.
Όσον αφορά την λάθρα είσοδο των μεταναστών, η Ελλάδα έχει μεγάλη έκταση
χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων (ακτές, μορφολογία περιφερειακών συνόρων, μεγάλο
αριθμό νησιών και νησίδων). Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η φύλαξη και κατά συνέπεια ο
έλεγχος γίνεται δύσκολος και πολλές φορές αδύνατος, εξαιτίας της μεγάλης ακτογραμμής.
Η δυσκολία ελέγχου των συνόρων οφείλεται κυρίως στην μη επάρκεια του προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Ελληνικού Στρατού και του Λιμενικού Σώματος. Για αυτό το
λόγο η Ε.Ε., μέσω της FRONTEX, βοηθάει την Ελλάδα τόσο με υλικοτεχνικό εξοπλισμό
όσο και με ανθρώπινο δυναμικό για την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων της 61 62.
Όσον αφορά την μη πραγματοποίηση αποτελεσματικών ελέγχων για τον εντοπισμό
των χώρων διαμονής των μεταναστών και τους εργασιακούς χώρους όπου απασχολούνται
παράνομα παράτυποι μετανάστες αυτή οφείλεται κυρίως:
Α.

Στις

αντικειμενικές

αδυναμίες

της Ελληνικής

Αστυνομίας

(περιορισμένο

προσωπικό, πολλαπλές υποχρεώσεις).
Β. Στην μη συμμετοχή της Ελληνικής κοινωνίας, παροχή πληροφοριών προς
υποβοήθηση ενεργειών της Ελληνικής Αστυνομίας για την ανακάλυψη χώρων διαμονής και
απασχόλησης παράτυπων μεταναστών.
❖

Εξωγενείς Λόγοι

Γ. Λαζαρίδη και Γ. Αμίτσης, Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα
(Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2001), 29.
60

Η Καθημερινή, Επικαιρότητα, Ελλάδα, "Σήμα για επείγουσα ενίσχυση της Frontex από Βερολίνο", Η
Καθημερινή (2018), http://www.kathimerini.gr/958010/article/epikairothta/ellada/shma-gia-epeigoysa-enisxyshths-frontex-apo-verolino
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Η Καθημερινή, Επικαιρότητα, Ελλάδα, "Το νέο μοντέλο της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής", Η Καθημερινή
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Η γενικότερη κατάσταση των χωρών προελεύσεως (κοινωνικοί λόγοι, ασταθής
οικονομία, πολιτική αστάθεια, εσωτερικές συγκρούσεις, υψηλοί ρυθμοί δημογραφικής
ανάπτυξης, κ.λπ.), όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.

8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσης αλλοδαπών, ειδικά αυτών που προέρχονται
από την Μέση Ανατολή, παρατηρούνται στη νησιωτική χώρα και στους παράκτιους νομούς.
Οι περισσότεροι από αυτούς αργότερα συνεχίζουν την πορεία τους με προορισμό την
κεντρική Ευρώπη. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς, οι οποίοι προέρχονται από τα Βαλκάνια,
κυρίως επιλέγουν ως τόπους διαμονής τους νομούς της ηπειρωτικής χώρας.
Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των οικονομικών μεταναστών και των
προσφύγων. Οι μεν πρώτοι αποχωρίζονται τον τόπο καταγωγής τους καθαρά για
οικονομικούς λόγους – ανεύρεση εργασίας, οι δε δεύτεροι αναγκάζονται να αποχωρίσουν
για λόγους που αναφέρθηκαν στο Υποκεφάλαιο 4.1.6. ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ.
Μετά από έρευνες, αναφορικά ˝με τα χαρακτηριστικά των μεταναστών που έχουν
εισέλθει στη χώρα, διαπιστώνεται ανομοιογένεια όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο, το
πολιτιστικό τους υπόβαθρο, την εθνικότητα τους και την εργατική τους εμπειρία στη χώρα
υποδοχής τους˝63. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά τα προαναφερθέντα
χαρακτηριστικά, καθότι οι έρευνες είναι περιορισμένες και τα στοιχεία – πληροφορίες, που
παραθέτουν οι μετανάστες, δεν είναι πάντα αξιόπιστα. Οι χώρες προέλευσης, του
μεγαλύτερου ποσοστού των μεταναστών, είναι τα Βαλκάνια, ήτοι Αλβανία, Βουλγαρία,
Ρουμανία και από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η Ουκρανία και η Γεωργία. Επίσης, από
χώρες της ινδικής χερσονήσου, η Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Τέλος, από
χώρες της Μέσης Ανατολής η Συρία, το Ιράν, το Αφγανιστάν και το Ιράκ.
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του φύλου, οι άντρες αλλοδαποί, ένα μεγάλο
ποσοστό από αυτούς, απασχολούνται κυρίως σε αγροτικές και χειρωνακτικές εργασίες (με
κυρίως καταγωγή από Πακιστάν, Συρία, Αίγυπτο, Μπαγκλαντές), ανειδίκευτοι εργάτες σε
οικοδομές (με καταγωγή κυρίως από Βουλγαρία, Πολωνία), ενώ οι γυναίκες απασχολούνται
συνήθως ως οικιακοί βοηθοί σε νοικοκυριά, φροντιστές βρεφών και ηλικιωμένων ατόμων,
νοσηλεύτριες, κ.λπ. (με καταγωγή από Φιλιππίνες, Γεωργία, Ρωσία). Όσοι εγκαθίστανται
κυρίως στην νησιωτική χώρα ή σε παράκτιες περιοχές απασχολούνται με την αλιεία και τις
ιχθυοκαλλιέργειες (κυρίως με καταγωγή από Αίγυπτο, Ινδία). Αντίθετα, όσοι εγκαθίστανται

Γ. Λαζαρίδη και Γ. Αμίτσης, Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα
(Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2001), 29.
63
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στην ηπειρωτική χώρα, απασχολούνται σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες (κυρίως
με καταγωγή από Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ινδία, Αλβανία).
Οι μετανάστες υπάγονται στις κάτωθι κατηγορίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η
κατηγοριοποίηση είναι αυστηρή και δεν επιδέχεται προσθήκης άλλων ομάδων ή ότι κάποιοι
μετανάστες δεν θα μπορούσαν να υπαχθούν σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Κατά
αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, διακρίνονται σε:
❖

Παράτυπους

μετανάστες

(μη

εγγεγραμμένους)

τους

οποίους

έχουμε

προαναφέρει. Συνήθως μετακινούνται σε μία χώρα, στερούμενοι των απαραιτήτων
εγγράφων, με σκοπό την διαμονή και την αναζήτηση εργασίας. Η έλλειψη εγγράφων, όμως,
τους δημιουργεί προβλήματα τόσο στην αναζήτηση εργασίας όσο και στην διαμονή τους.
Συνήθως καταλήγουν αντικείμενα εκμετάλλευσης από επιτήδειους.
❖ Οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι μεταναστεύουν για συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, καθαρά για ανεύρεση εργασίας, προκειμένου να εργαστούν και τις οικονομικές
τους απολαβές να τις αποστείλουν με την μορφή εμβασμάτων στις οικογένειές τους στην
πατρίδα τους.
❖ Μετανάστες ανωτέρας βίας, ήτοι αυτοί που οι φυσικές καταστροφές στην χώρα
τους και οι πολεμικές συρράξεις τους ώθησαν να αποχωρήσουν, με σκοπό να επιβιώσουν,
οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο.
❖ Μετανάστες οικογενειακής επανένωσης, είναι οι γυναίκες και τα τέκνα των
ανδρών μεταναστών που υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες. Οι περισσότερες χώρες
αναγνωρίζουν το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης, για τους μετανάστες που έχουν
άδεια παραμονής.
❖ Εξειδικευμένους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι υπάλληλοι – στελέχη, μετακινούνται
στις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιούνται οι πολυεθνικές εταιρίες και επιδιώκουν την
απασχόλησή τους, ως στελέχη με εξαιρετικές δεξιότητες. Πολλές χώρες δίνουν
προτεραιότητα σε αυτήν την κατηγορία μεταναστών, καθότι ενισχύεται το εργατικό δυναμικό
τους και αναβαθμίζονται ποιοτικά. Ο τύπος αυτός μετανάστευσης όχι μόνο δεν δημιουργεί
προβλήματα, αλλά ενθαρρύνεται και η εγκατάσταση του.
❖ Παλιννοστούντες είναι εκείνοι που επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους.
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9. ΛΟΓΟΙ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Με την υπογραφή της Συνθήκης Σένγκεν, την 14 Ιουνίου 1985, η Ε.Ε. έκανε
σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωσή της. Η Συνθήκη αποτελεί τον θεμελιώδη λίθο της
Ε.Ε. διότι η διακίνηση πλέον των ανθρώπων, εμπορευμάτων και κεφαλαίων είναι ελεύθερη
μεταξύ των χωρών που την υπέγραψαν και πραγματοποιείται ευκολότερα και ταχύτερα από
ποτέ.
Όμως, η υπογραφή της Συνθήκης Σένγκεν αποτελεί αφενός μεν ευλογία για τα κράτη
– μέλη της Ε.Ε. αφετέρου δε κατάρα γιατί ευκολότερα δραστηριοποιείται το Διεθνικό
Οργανωμένο Έγκλημα εντός αυτής, κ.λπ.. Πράγματι, αυτή η άνευ προηγουμένου εξέλιξη,
σε όλα τα επίπεδα, αποτέλεσε αφετηρία και για την ″πρόοδο″ σε τομείς, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται πέρα από την έννομη τάξη. Δόθηκε κατά αυτόν τον τρόπο η
δυνατότητα σε εγκληματικές οργανώσεις να καρπωθούν τα οφέλη και τις ευκαιρίες που
προέκυψαν από την νέα αυτή πραγματικότητα. Πλέον το έγκλημα έχει λάβει άλλες
διαστάσεις και ως μία σύγχρονη Λερναία Ύδρα απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση, η οποία δεν
περιορίζεται σε τοπικό – εθνικό (;) επίπεδο.
Η Ε.Ε. ως θεσμός έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο Μεταναστευτικό Ζήτημα –
διακίνηση μεταναστών, καθότι οι διακινήσεις χρησιμοποιούνται ως μέσο για την τέλεση
αξιόποινων πράξεων από τις διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις.
Επειδή οι μεταναστευτικές ροές αποτελούν το όχημα και για την τέλεση
εγκληματικών δραστηριοτήτων, η Ε.Ε. ασχολείται από την μία με την διαχείριση των ροών
αυτών και την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και από την άλλη με την λήψη
μέτρων για την πρόληψη και καταστολή τρομοκρατικών ενεργειών από τους οπαδούς του
ISIS, οι οποίοι μέσω των ροών αυτών καταφτάνουν στην Ε.Ε.
Στα επόμενα τρία υποκεφάλαια θα αναπτυχθούν τα φαινόμενα και οι λόγοι για τους
οποίους η Ε.Ε. διαχειρίζεται τις μεταναστευτικές ροές, την εμπορία ανθρώπων και τα
τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ε.Ε..

9.1. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο κύριος λόγος για τον οποίο η Ε.Ε. ασχολείται με το Μεταναστευτικό Ζήτημα έχει να
κάνει με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Οι δυνατότητες υποδοχής μεταναστών
από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και χορήγησης ασύλου είναι συγκεκριμένες. Η Ε.Ε. των
700.000.00064 κατοίκων περίπου δεν μπορεί να δέχεται ανεξέλεγκτα και ακατάπαυστα
64

http://www.worldometers.info/world-population/europe-population/
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μεγάλα τμήματα πληθυσμών από χώρες της Ανατολής και της Αφρικής, όπως ενδεικτικά
του Πακιστάν με πληθυσμό 190.000.00065 και του Μπαγκλαντές με 160.000.00066.
Αυτόματα δημιουργούνται ζητήματα και για τους πρόσφυγες και για τους πολίτες της Ε.Ε.
καθότι οι υποδομές και οι παροχές είναι πεπερασμένες. Κατά αυτόν τον τρόπο η Ε.Ε.
ασχολείται με το Μεταναστευτικό Ζήτημα, αφενός μεν για να περιορίσει την ακατάπαυστη
είσοδο προσφύγων / παράτυπων μεταναστών στην επικράτειά της, αφετέρου δε για να
προστατεύσει τους ίδιους τους παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι σημαντικό ποσοστό από
αυτούς προσπαθώντας λάθρα να εισέλθουν στην επικράτεια της Ε.Ε. χάνουν την ζωή τους,
διασχίζοντας τις θάλασσες της Μεσογείου. Έτσι για τον περιορισμό της παράτυπης
μετανάστευσης αλλά και την παροχή ασύλου, η Ε.Ε. ασχολείται με το Μεταναστευτικό
Ζήτημα. Ο διπλός αυτός σκοπός πετυχαίνεται μέσω μιας σειράς ενεργειών που
περιλαμβάνει Κανονισμούς, Προγράμματα και Συμφωνίες με άλλα κράτη (μη μέλη της Ε.Ε.),
που αποτελούν ενδιάμεσους σταθμούς για τους μετανάστες ή κράτη από τα οποία
προέρχονται οι μετανάστες και εμπλέκονται στις μεταναστευτικές ροές. Η σειρά αυτή
ενεργειών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Κανονισμούς του Δουβλίνου, το Πρόγραμμα
Μετεγκατάστασης (Relocation Program), την Συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας, κ.λπ.. Όλες αυτές
οι ενέργειες αποτελούν την Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε., η οποία θα αναπτυχθεί
ενδελεχώς παρακάτω.

9.2. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Το Human Trafficking αποτελεί σύγχρονη μορφή δουλείας. Το 2000 στο Παλέρμο της
Ιταλίας υπεγράφη το ˝Πρωτόκολλο των Η.Ε. για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της
Παράνομης Διακίνησης Προσώπων˝67 (ειδικότερα γυναικών και παιδιών) και συμπλήρωνε
την Σύμβαση των Η.Ε. για την ˝Καταπολέμηση του Δ.Ο.Ε.˝. Ως Human Trafficking, νοείται η
στρατολόγηση, μεταφορά, υπόθαλψη ή παραλαβή προσώπων μέσω απειλής χρήσης βίας
ή χρήσης βίας ή άλλης μορφής εξαναγκασμού (απαγωγής, εξαπάτησης, κατάχρησης
εξουσίας) ή εκμετάλλευσης μίας ευάλωτης θέσης ή προσφοράς / αποδοχής οικονομικού ή
άλλου οφέλους για την απόσπαση της συναίνεσης ενός προσώπου το οποίο ασκεί έλεγχο ή
εξουσία πάνω σε άλλο πρόσωπο, με σκοπό την εκμετάλλευση68.
Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί σοβαρό έγκλημα, άρρηκτα συνδεδεμένο με τις
Δ.Ε.Ο., όπου παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ευτελίζεται η ανθρώπινη ζωή.

65

http://www.worldometers.info/world-population/pakistan-population/

66

http://www.worldometers.info/world-population/bangladesh-population/

67

Υπ’ αριθ. 2001/87/ΕΚ Απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2000

68

Υπ’ αριθ. 2011/36/ΕU Οδηγία της 5ης Απριλίου 2011
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Αποτελεί κερδοφόρα επιχείρηση όπου συναγωνίζεται σε κέρδη το εμπόριο όπλων και
ναρκωτικών ουσιών. Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν συνήθη θύματα καθότι είναι
περισσότερο ευάλωτοι.
Η εμπορία ανθρώπων ως δραστηριότητα εντοπίζεται κυρίως σε τρεις κατηγορίες,
ήτοι:
α. παράνομη καταναγκαστική εργασία (λόγου χάρη επαιτεία σε σηματοδότες),
β. σεξουαλική δουλεία, σεξουαλική εκμετάλλευση – κακοποίηση και
γ. εξαγωγή και εμπορία οργάνων ή ιστών.
Στις παραπάνω τρεις περιπτώσεις, οι συνθήκες διαβίωσης των θυμάτων είναι
επιεικώς τραγικές, ειδικότερα στην τρίτη περίπτωση, της εμπορίας οργάνων, συνήθως η
κατάληξη είναι θανατηφόρα ή με μόνιμες βλάβες και διαβίωση με προβλήματα υγείας,
εξαιτίας του ότι δεν τηρούνται οι ενδεδειγμένες διαδικασίες αλλά και λόγω του μη έμπειρου
προσωπικού. Συγκεκριμένα, μέσω διαδικτύου, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να
˝συνάπτονται συμφωνίες˝ μεταξύ εύπορων Ευρωπαίων και ατόμων - μεταναστών από την
Μέση Ανατολή, όπου εκμεταλλευόμενοι την οικονομική δυσχέρεια των τελευταίων, τους
καλύπτουν όλα τα έξοδα μέχρι την Ευρώπη, ώστε να ανταλλάξουν ένα ανθρώπινο όργανο,
για παράδειγμα νεφρό έναντι οικονομικού αντιτίμου. Ακόμη και το ISIS χρησιμοποιεί το
εμπόριο οργάνων για να ενισχύσει την χρηματοδότησή του69 70 71 72.
Στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., σχετικά με την αξιοπρέπεια στο
άρθρο 5 (Απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας), αναφέρεται ρητά ότι
κανείς δεν μπορεί να κρατηθεί σε δουλεία ούτε σε ειλωτεία ή να υποβληθεί σε αναγκαστική
ή υποχρεωτική εργασία και τέλος απαγορεύεται η εμπορία των ανθρώπινων όντων.
Ο Χάρτης είναι νομικά δεσμευτικός για όλα τα κράτη – μέλη και ισότιμος με τις
Συνθήκες της Ε.Ε.. Αξίζει να τονισθεί το γεγονός ότι οι μεταναστευτικές οδοί διατρέχουν

Κατερίνα Αγριμανάκη, ˝ΙΚ Εμπόριο οργάνων για την χρηματοδότηση της οργάνωσης˝, NEWSBOMB (2015),
https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/557791/ik-emporio-organon-gia-ti-xrimatodotisi-tis-organosis
69

HuffPost Greece Νewsroom, "Εμπόριο φρίκης: Ανθεί στην Τουρκία το εμπόριο οργάνων Σύριων
προσφύγων", HuffPost EDITION GR, https://www.huffingtonpost.gr/2017/06/29/eidhseis-metanasteytikoprosfygiko-an8ei-sthn-tourkia-prosfyges_n_17331936.html
70

newsbeast ΚΟΣΜΟΣ, "Έτσι γίνεται η εμπορία οργάνων απεγνωσμένων προσφύγων στον Λίβανο",
Newsbeast, https://www.newsbeast.gr/world/arthro/2670305/etsi-ginete-i-emporia-organon-apegnosmenonprosfigon-ston-livano
71

THETOC, "Reuters: Το ISIS ενέκρινε το εμπόριο ανθρώπινων οργάνων", THETOC,
http://www.thetoc.gr/diethni/article/reuters-to-isis-enekrine-to-emporio-anthrwpinwn-organwn
72
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πολλές χώρες, κάτι που καθιστά την αντιμετώπιση της ανθρώπινης δουλείας ιδιαίτερα
δύσκολο έργο. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου πραγματεύεται ένα
σημαντικό εμπόδιο, αυτό των πολλών μεθόδων αντιμετώπισης που υφίστανται, διότι το
κάθε κράτος – μέλος έχει την δική του επιχειρησιακή σχεδίαση. Δεν υφίσταται ενιαία
επιχειρησιακή γραμμή στην Ε.Ε., από όλα τα κράτη – μέλη, και από ότι φαίνεται είναι
δύσκολο να υιοθετηθεί, τουλάχιστον άμεσα. Αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες,
όπως το πόσο αξιόμαχα και εκπαιδευμένα σε τέτοια ζητήματα είναι τα σώματα ασφαλείας
του κάθε κράτους – μέλους, που εμπλέκονται στο Μεταναστευτικό Ζήτημα, ο υλικοτεχνικός
εξοπλισμός που διαφέρει σε κάθε κράτος – μέλος (η Ελλάδα της κρίσης αντιμετωπίζει
ζητήματα στο συγκεκριμένο πεδίο), κ.λπ..

9.3. ΙSIS + ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ = ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Η κρίση στην Συρία καθώς και η (άμεση ή έμμεση) εμπλοκή των περισσότερων
κρατών της Μέσης Ανατολής, οξύνουν παρά αμβλύνουν την εκεί κατάσταση και δεν
διακρίνεται ελπίδα ομαλοποίησης της κατάστασης στην περιοχή, προς το παρόν. Αν
προσθέσουμε στην εξίσωση και το γεγονός ότι το ISIS δεν περιορίζει την δραστηριότητά
του στην εκεί περιοχή, διαπιστώνει κανείς το μέγεθος και την σοβαρότητα του
προβλήματος.
Σύμφωνα με διάφορες πηγές, ο Ο.Η.Ε. εξέδωσε την εκτίμηση ότι οι άνθρωποι που
σκοτώθηκαν στις πολεμικές συρράξεις έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2016, ανέρχονται σε
310.00073. Περί τα 4.800.000 Σύριοι πολίτες74 έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταφεύγοντας
στις γειτονικές χώρες της Ιορδανίας

75,

του Ιράκ76, του Λιβάνου, στην Τουρκία77, στην

Ελλάδα και μετέπειτα στην Ε.Ε., αποτελώντας σημαντικές ροές του Μεταναστευτικού
naftemporiki.gr / ΚΟΣΜΟΣ, "Συρία: 310.000 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί του εμφυλίου πολέμου", naftemporiki.gr,
https://www.naftemporiki.gr/story/1183113/suria-310000-oi-epibebaiomenoi-nekroi-tou-emfuliou-polemou
73

UNHCR/ΝΕΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, "Στον πέμπτο χρόνο η σύρραξη στη Συρία: η μεγαλύτερη
κρίση αναγκαστικού εκτοπισμού της εποχής απαιτεί ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης", UNHCR,
http://www.unhcr.org/gr/3052-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%CF%80%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B7.html
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News24archives, "Syria: Refugees brace for more bloodshed", News24,
http://www.news24.com/World/News/Syria-Refugees-brace-for-more-bloodshed-20120312
Lara Jakes and Yyahya Barzanji, "Syrian Kurds get cold reception from Iraqi Kurds", news.yahoo.com –
Associated Press (2012), https://www.yahoo.com/news/syrian-kurds-cold-reception-iraqi-kurds202627548.html
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Sean Carberry, "Syrian Refugees May Be Wearing Out Turks' Welcome", National Public Radio NPR
(2012), http://www.npr.org/2012/03/11/148327930/syrian-refugees-may-be-wearing-out-turks-welcome
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Ζητήματος. Στον αριθμό αυτό δε συμπεριλαμβάνονται πάνω από 270.000 αιτήσεις ασύλου
Σύρων στην Ε.Ε.78.
Αξίζει να επισημανθεί ότι μεταξύ των μεταναστών, ταξιδεύουν και εγκληματίες –
τρομοκράτες, μέσω Ελλάδας και Ιταλίας, με συγκεκριμένους σκοπούς79. Το ISIS έχει
πυρήνες, που εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι οι μαχητές του ISIS, αφού
εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένα στρατόπεδα στη Συρία, στο Ιράκ κ.λπ., ξεκινούν το ταξίδι
τους στην Ευρώπη, όπου, αφού φτάσουν στους συνδέσμους τους, έχουν τις εξής
αποστολές:
α. Εκπαιδεύουν και εκπαιδεύονται στο αντάρτικο των πόλεων, μεταφέρουν την
εμπειρία τους από τις εμπόλεμες ζώνες στους ομοϊδεάτες τους στην Ευρώπη.
β. Προσηλυτίζουν άντρες και γυναίκες, ώστε να πάνε να συνδράμουν και να
πολεμήσουν στο πλευρό του ISIS. Η Europol, τέλος, προειδοποιεί ότι οι Σύριοι πρόσφυγες
που ζουν σε χώρες της Ε.Ε. είναι ευάλωτοι στη ριζοσπαστικοποίηση και αποκαλύπτει ότι
˝στρατολόγοι˝ του ISIS ταξιδεύουν ανά την Ευρώπη για τον σκοπό αυτό. ˝Οι γερμανικές
αρχές έχουν καταγράψει εκατοντάδες απόπειρες από τζιχαντιστές να στρατολογήσουν νέα
μέλη μεταξύ Σύρων προσφύγων˝, δήλωσε ο επικεφαλής της Europol, Rob Wainwright80.
Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των πλατφόρμων του διαδικτύου, οι
μαχητές του ISIS προβάλλουν εκτελέσεις ατόμων, υποτίθεται εχθρών και πολέμιων του
ISIS και υπερπροβάλουν την καταστροφή των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στη
Μέση Ανατολή. ˝Κατά αυτό τον τρόπο, το ISIS επεκτείνει την επιρροή και την επιχειρησιακή
του δυνατότητα μέσω της προσέγγισης νεοσυλλέκτων ως εξής: Απευθύνει, μέσω των
κοινωνικών δικτύων, το μήνυμα της ανατίναξης ενός αρχαιολογικού χώρου, μήνυμα
τιμωρίας των απίστων και των διεφθαρμένων καθεστώτων, κυρίως σε άτομα με
συναισθήματα αποξένωσης˝81, που δεν ταυτίζονται πλέον με τις βασικές αξίες των
κοινωνιών τους82, αναπτύσσοντας μαζί τους δεσμούς αλληλεγγύης και ιδεολογική δέσμευση
προς τον κοινό σκοπό του χαλιφάτου, εντός του οποίου τα σύμβολα των απίστων και
διεφθαρμένων καθεστώτων δεν έχουν θέση.
Ο συνολικός αριθμός των Σύρων προσφύγων ξεπερνάει για πρώτη φορά τα 4 εκατομμύρια, όπως
παρατίθεται στην υποσημείωση 88
78

Νίκος Ρούσσης, "Τρομοκράτες περνούν στην Ε.Ε. μέσω Ελλάδας και Ιταλίας", Ζούγκλ@ (2018),
https://www.zougla.gr/kosmos/article/europol-tromokrates-me-oxima-to-prosfigiko-pane-na-mpoun-stin-emeso-eladas-ke-italias
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Γιάννης Σουλιώτης, "Προειδοποιήσεις Europol για μαχητές ISIS", Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (2016),
http://www.kathimerini.gr/886340/article/epikairothta/kosmos/proeidopoihseis-europol-gia-maxhtes-isis
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Επίσης, το ISIS ασκεί γοητεία στους νέους. Το ISIS προσφέρει την απόλυτη
περιπέτεια. ˝Φτάνεις εύκολα σε μια έρημο και βρίσκεσαι αμέσως σ' ένα θηριώδες 4x4 με ένα
μεγάλο πολυβόλο και μια μαύρη σημαία, τρέχεις ανενόχλητος και φωνάζεις: Ο Θεός είναι
Μεγάλος! Σκεφτείτε πόσο συναρπαστικό είναι αυτό για έναν εικοσάχρονο! Κι επιπλέον έχεις
και γυναίκες στη διάθεσή σου. Αυτοί οι νεαροί δεν φοβούνται να πεθάνουν. Πολλοί απ'
αυτούς ενθουσιάζονται με την ιδέα της αυτοκτονίας. Όταν νιώθεις ότι δεν έχεις κανένα
μέλλον, ότι δεν αντέχεις άλλο τους γονείς σου και τους δασκάλους σου, μπαίνεις στο
διαδίκτυο και ξαφνικά ανοίγει μπροστά σου ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος συγκινήσεις,
ήλιο και αίμα …τα πρωταρχικά σου ένστικτά ενεργοποιούνται αμέσως.˝83.
Υπολογίζεται ότι περίπου 5.000 Ευρωπαίοι ταξίδεψαν στη Συρία τα τελευταία
χρόνια84. Ο αριθμός των ξένων μαχητών που προέρχονται από τη Δυτική Ευρώπη έχει
υπερδιπλασιαστεί από τον Ιούνιο του 201485. Τέλος, κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου είναι
ο ένας στους δύο τζιχαντιστές που εγκαταλείπουν τη Γερμανία προκειμένου να ενταχθούν
στις τάξεις του ISIS, στη Συρία και στο Ιράκ86
γ. Αντίστοιχα, οι γυναίκες στο ISIS έχουν πολλαπλό ρόλο. Ειδικά οι νεαρής ηλικίας,
αφού έλθουν σε επαφή με μέλη του ISIS (χρησιμοποιώντας ιστότοπους ανταλλαγής
μηνυμάτων) στη συνέχεια ακολουθούν την διαδικασία προσηλυτισμού στο Ισλάμ87.
Η περίπτωση της μεταχείρισης των γυναικών με σεβασμό αποτελεί εξαίρεση μόνο
για λόγους στρατηγικής: ˝οι ισλαμικές ομάδες θεωρούν τις γυναίκες κλειδιά στη δράση τους
και εργαλεία στην εφαρμογή της οικοδόμησης ενός "χαλιφάτου", της Σαρία, με κανόνες και
νόμους περασμένων αιώνων. Οι γυναίκες είναι απλώς μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου
απόκτησης ανθρώπινων όπλων, πιστών συζύγων και σεξουαλικών δούλων˝88.
Μαίρη Ζαμπετάκη, trans., "Ηρωισμός και ένδοξος θάνατος: Γιατί το ISIS ελκύει τους νέους". H AYΓΗ (2015),
http://www.avgi.gr/article/10811/6069120/eroismos-kai-endoxos-thanatos-giati-to-isis-elkyei-tous-neous#
83
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HuffPost Greece ΔΙΕΘΝΕΣ, "Oι 5 χώρες όπου το ISIS στρατολογεί τους περισσότερους μαχητές του",
HuffPost EDITION GR, https://www.huffingtonpost.gr/2017/04/18/eidiseis-diethnes-5-korufaies-xwres-poustelnoun-maxites-sto-islamiko-kratos_n_16076798.html
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iefimerida ΚΟΣΜΟΣ, "Κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου ένας στους δύο τζιχαντιστές που φεύγουν για να
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Εδώ και πολλά χρόνια, η τρομοκρατία έχει σταματήσει να είναι αποκλειστικά γένους
αρσενικού. Όλο και περισσότερες γυναίκες καταζητούνται και είναι αναμεμειγμένες σε
τρομοκρατικές επιθέσεις και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Οι γυναίκες - καμικάζι έγιναν
παγκόσμια γνωστές από το μακελειό στο Θέατρο της Μόσχας το 2002. Δυο χρόνια
νωρίτερα, το 2000, η Khava Barayeva γινόταν η πρώτη γνωστή "Μαύρη Χήρα", όταν
ανατινάχτηκε σε μια ρώσικη στρατιωτική βάση στην Τσετσενία. ˝Η στρατολόγησή τους
οφείλεται πρωτίστως στο μίσος κατά των Ρώσων. Είναι γυναίκες που έχασαν συζύγους ή
παιδιά στη διάρκεια των δυο πολέμων της Ρωσίας κατά των ισλαμιστών ανταρτών στην
Τσετσενία (1994-1996 και 2003-2004) και στρατολογήθηκαν εύκολα λόγω του χαμηλού
μορφωτικού επιπέδου και του θρησκευτικού φανατισμού τους. Εκπαιδεύτηκαν στα
στρατόπεδα των Τσετσένων και έμαθαν να χρησιμοποιούν εκρηκτικά. Να τα φορούν επάνω
τους και να τα ενεργοποιούν. Η στρατολόγηση νέων μελών δεν εξαιρεί ούτε τις ανήλικες
γυναίκες. Κάθε τόσο κάποιες Ευρωπαίες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να ζήσουν το
μουσουλμανικό όνειρο. Πριν λίγο καιρό περισσότερες από 50 μουσουλμάνες της Βρετανίας
υπολογίζεται ότι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για να μεταναστεύσουν στη πόλη Ράκκα της
ανατολικής Συρίας. Κανείς δεν ξέρει αν τις προορίζουν για πολεμίστριες ή απλώς μηχανές
αναπαραγωγής˝89.
Επίσης, οι γυναίκες του ISIS που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, δεν έχουν
καμία σχέση με την εικόνα που πιστεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, δηλαδή
μαυροφορεμένες, κ.λπ.. Αντίθετα περνούν απαρατήρητες, ζουν μία φυσιολογική ζωή και
δεν κινούν υποψίες. "Οι μοντέρνες «Μαύρες Χήρες», που δραστηριοποιούνται στην
Ευρώπη, είναι μορφωμένες, ευαίσθητες, αλλά την ίδια στιγμή αδίστακτες και ακραία
αιμοσταγείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 550 «δυτικές» ανήκουν στο ISIS, εκπαιδεύονται και
ετοιμάζονται για τους επόμενους στόχους. Το πιο λυπηρό απ’ όλα είναι ότι το ένα τέταρτο
από αυτές είναι κορίτσια 16 και 17 χρονών, ποτισμένα με μίσος και αντιευρωπαϊσμό˝90.
Τέλος, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πολλές ανήλικες γυναίκες, ηλικίας 15, 16
και 17 ετών εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να σταδιοδρομήσουν ως "Νύφες Τζιχάντ". "Οι
περισσότερες είναι παιδιά μουσουλμάνων μεταναστών, δεύτερης ή τρίτης γενιάς, που έχουν
ανατραφεί σε δυτικές χώρες. Οι «Νύφες Τζιχάντ», των οποίων ο αριθμός αυξάνεται, στην
καλύτερη περίπτωση

γίνονται σύζυγοι ενός μαχητή υπό τον Νόμο της Σαρία,

κουκουλώνονται από την κορυφή ως τα νύχια, γεννάνε παιδιά για την τύχη των οποίων δεν
έχουν κανέναν λόγο και δεν μπορούν ούτε να ανασάνουν χωρίς την άδεια του αφέντη τους.
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https://www.oneman.gr/keimena/diabasma/megala_keimena/oi-maures-xhres-toy-isis.4699050.html
90

63

Διπλωματική Εργασία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου (mad 17003)

Στη χειρότερη καθίστανται κοινόχρηστα σκεύη σεξουαλικής εκτόνωσης ώστε απερίσπαστοι
να φέρουν εις πέρας το έργο τους"91.
δ. Πολλοί τζιχαντιστές αφού έφυγαν από τις πατρίδες τους, πολέμησαν στη Μέση
Ανατολή και ξαναγύρισαν στην Ευρώπη. Τουλάχιστον 2.000 πρώην μαχητές του ISIS έχουν
επιστρέψει στη Δύση σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Soufan Center, οργανισμού που
μελετά τους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια και τις αναδυόμενες απειλές. ˝Η έκθεση,
η οποία βασίζεται στην ανάλυση επίσημων στοιχείων από 48 χώρες, αναφέρει ότι περίπου
1.500 τζιχαντιστές έχουν επιστρέψει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων
σχεδόν 400 στη Βρετανία, κάπου 300 στη Γερμανία και 271 στη Γαλλία. Άλλοι επτά γύρισαν
στις Η.Π.Α., πέρα απ’ τους 129 Αμερικανούς που εντάχθηκαν στο δυναμικό του ISIS˝92.
Εκτός από αυτή την κατηγορία των τζιχαντιστών είναι και αυτοί που είναι σε ετοιμότητα, σε
διάφορες πόλεις της Ε.Ε., ώστε να καταφέρουν τρομοκρατικό χτύπημα. Κατά αυτόν τον
τρόπο και σύμφωνα με πληροφορίες των ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών, αυτοί οι
ακραίοι ισλαμιστές δέχονται μηνύματα από τους καθοδηγητές τους να μην επιστρέψουν στη
Συρία και το Ιράκ, αλλά να παραμείνουν στην Ευρώπη για να διενεργήσουν τρομοκρατικά
χτυπήματα.93
Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι οι τζιχαντιστές που ακολουθούν τις διαδρομές των
μεταναστευτικών ροών, μαζί με τους άλλους μετανάστες, έχουν και ως στόχο την επίτευξη
καίριων τρομοκρατικών χτυπημάτων σε πόλεις της Ε.Ε. Νωπές είναι οι μνήμες από τις
επιθέσεις στην Γαλλία, το απόγευμα της 13ης Νοεμβρίου 2015, όπου σε διάφορες
τοποθεσίες στο Παρίσι πραγματοποιήθηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων, στο
θέατρο Le Bataclan, τους πυροβολισμούς στη Rue de Charonne. Αναφέρεται ότι 129 άτομα
κατέληξαν νεκροί και 352 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, με τουλάχιστον
99 σε κρίσιμη κατάσταση94

95 96.
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ενόπλων στις 7 Ιανουαρίου 2015 στα γραφεία του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo. Ο
απολογισμός της επίθεσης ήταν 12 νεκροί (ανάμεσά τους δύο νεκροί αστυνομικοί) και επτά
τραυματίες97. Στο Βέλγιο, συγκεκριμένα στη Λιέγη, την 28η και 29η Μαΐου 2018
πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις και τραυματίστηκαν θανάσιμα τέσσερα άτομα (μεταξύ αυτών
και δύο γυναίκες αστυνομικοί)98.
Τα τρομοκρατικά χτυπήματα είναι πάρα πολλά και διαπιστώνει κανείς ότι η
τρομοκρατία στην Ε.Ε. έχει εισέλθει σε έναν αέναο κύκλο, όπου παρατηρείται εισαγωγή
τζιχαντιστών – τρομοκρατών στην Ε.Ε., προσηλυτισμοί, οι ακόλουθοι του ISIS στη συνέχεια
μεταβαίνουν στις εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής ενώ παράλληλα οι τζιχαντιστές
που έχουν μείνει στην Ε.Ε. προβαίνουν σε τρομοκρατικά χτυπήματα, οι τζιχαντιστές
ξαναγυρνάνε στην Ε.Ε. … και συνεχίζεται η επανάληψη εισαγωγής – εξαγωγής
τρομοκρατίας στην Ε.Ε..

9.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την μέχρι τώρα ανάλυση, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι λόγοι για τους
οποίους η Ε.Ε. ασχολείται με το Μεταναστευτικό Ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαροί και αυτό
γιατί οι Μεταναστευτικές Ροές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τρομοκρατία, την
παραοικονομία και γενικότερα με έκνομες ενέργειες οι οποίες καταλήγουν στο χώρο των
κρατών – μελών της Ε.Ε.. Αναντίρρητα, οι Δ.Ε.Ο., η Τρομοκρατία, το ISIS, ένα σημαντικό
μέρος των εσόδων τους βασίζεται στις παράνομες διακινήσεις. Γύρω από τις
Μεταναστευτικές Ροές έχει στηθεί ένας μηχανισμός, ο οποίος αποφέρει ασύλληπτα κέρδη.
Αν λάβει κανείς υπόψη και τις άλλες πτυχές εγκλημάτων που αναφέρθηκαν και είναι
αλληλένδετες με το Μεταναστευτικό Ζήτημα, τότε αντιλαμβάνεται κανείς το πόσο μεγάλο
είναι το εύρος του μηχανισμού αυτού. Καταληκτικά, λοιπόν, ο μεγάλος αυτός μηχανισμός
διαφθοράς, που δραστηριοποιείται στις χώρες που είναι περάσματα και εμπλέκεται με
διάφορους τρόπους στο Μεταναστευτικό Ζήτημα, στην πραγματικότητα δεν επιθυμεί να
τερματισθεί το Μεταναστευτικό Ζήτημα, επειδή αποτελεί μία επικερδέστατη βιομηχανία.
Συνοψίζοντας, η τρομοκρατία ανέκαθεν απασχολούσε και απασχολεί τα κράτη –
μέλη της Ε.Ε.. Παρατηρεί κανένας με την άνοδο του ISIS ότι η τρομοκρατία έχει γιγαντωθεί
και έχει μετατραπεί σε απρόβλεπτο και αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην Ε.Ε.. Ανά
περιόδους, από επίσημα χείλη, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το Μεταναστευτικό Ζήτημα
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LeMonde.fr/SOCIETE, "Charlie Hebdo - visé par une attaque terroriste, la rédaction décimée", Le Monde,
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/07/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo_4550630_3224.html
in.gr/ΚΟΣΜΟΣ, "Το Ισλαμικό Κράτος «πίσω» από την επίθεση στη Λιέγη", in.gr,
http://www.in.gr/2018/05/31/world/islamiko-kratos-piso-apo-tin-epithesi-sti-liegi/
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σχετίζεται με την τρομοκρατία. Ειπώθηκε ότι ˝η ασφάλεια των συνόρων σχετίζεται και με την
τρομοκρατία˝, Michal Parzyszek, ένας από τους εκπρόσωπους τύπου της FRONTEX.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ˝δεν δηλώνω ότι οι μετανάστες είναι τέτοια απειλή αλλά ανάμεσα
σε αυτούς μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν αναζητούν καλύτερη ζωή αλλά κάτι
άλλο˝99. Ενδελεχής ανάλυση θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο κεφάλαιο.

Elena Becatoros, ˝Greece: Europe's gateway for illegal immigration˝, The Washington Post, (2010),
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/04/AR2010110403590.html
99

66

Διπλωματική Εργασία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου (mad 17003)

10. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα εδάφια, πολλά άτομα, που χρειάζονται διεθνή
προστασία, έρχονται στην Ε.Ε. για να ζητήσουν άσυλο. Παρέχεται προστασία σε άτομα
που εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής τους στην οποία δεν μπορούν να επιστρέψουν
λόγω βάσιμου φόβου διώξεων ή κινδύνου σοβαρής βλάβης. Η Ε.Ε. έχει νομική και ηθική
υποχρέωση να προστατεύσει αυτούς που έχουν ανάγκη από διεθνή προστασία. Τα κράτη
μέλη της Ε.Ε. είναι υπεύθυνα για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου και για την απόφαση
του ποιοι θα τύχουν προστασίας.
Όμως δεν χρειάζονται προστασία όλοι όσοι έρχονται στην Ευρώπη. Πολλά άτομα
εγκαταλείπουν το σπίτι τους στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τη ζωή τους. Τα άτομα
αυτά αναφέρονται συχνά ως οικονομικοί μετανάστες και, αν δεν έχουν νόμιμη αξίωση
προστασίας, οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την επιστροφή
τους (είτε εκούσια είτε με τη χρήση μέτρων καταναγκασμού) στη χώρα καταγωγής τους ή σε
άλλη χώρα μέσω της οποίας έχουν διέλθει.
Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη θάλασσα προσπαθώντας να
φτάσουν στην Ε.Ε.. ˝Σχεδόν το 90% των προσφύγων και μεταναστών έχουν πληρώσει
οργανωμένους εγκληματίες και διακινητές ανθρώπων για να τους περάσουν στην άλλη
πλευρά των συνόρων˝100.

10.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Η Μεταναστευτική Πολιτική της κάθε χώρας, όσον αφορά τις διαδικασίες παροχής
ασύλου, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αιτούντα άσυλο και του πρόσφυγα, θα
πρέπει να συμβαδίζει με τις Μεταναστευτικές Πολιτικές των άλλων κρατών - μελών. Δεν
μπορεί να είναι αποκομμένη και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη δεδομένα από το ευρύτερο
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, κυρίως αυτής, αλλά και κάθε άλλης χώρας. Επίσης, θα
πρέπει να είναι ενήμερη για τις διεργασίες που συντελούνται σε διεθνές επίπεδο, κυρίως δε
σε περιφερειακό επίπεδο αρμοδιότητάς της, και οι οποίες αφορούν το Μεταναστευτικό
Ζήτημα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα θέτει με σαφήνεια τους
στόχους του και να διέπεται από συγκεκριμένες αρχές, όσον αφορά την διαχείριση της
νόμιμης μετανάστευσης και την ένταξη των προσφύγων. Πολλά κράτη - µέλη έχουν την
εμπειρία μεταναστευτικών φαινομένων και αντιμετωπίζουν προκλήσεις ένταξης. Ορισμένες
χώρες, περιλαμβανομένων των νέων κρατών µελών, γνώρισαν πρόσφατα το φαινόμενο της

Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ΣΥΛΛΟΓΗ, "Η ΕΕ ΚΑΙ… Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ", Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Ιούλιος, 2017, http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/
100
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μετανάστευσης. Τα τελευταία χρόνια, η ένταξη των προσφύγων που ζουν και εργάζονται
στην Ε.Ε. κατέλαβε µια όλο και σημαντικότερη θέση στα ευρωπαϊκά προγράµµατα101.
Έτσι όλες οι αρχές που αφορούν την μεταχείριση των προσφύγων, οφείλουν να
στρέφονται γύρω από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την τήρηση των
κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, την αποφυγή διακρίσεων, την δημιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και να διέπονται από την Αρχή της Αναλογικότητας.
Η μορφή της δράσης θα πρέπει να είναι η απλούστερη δυνατή, ώστε να μπορεί να
εφαρμοστεί η Μεταναστευτική Πολιτική.
Η νομοθεσία της Ε.Ε., η οποία καταπολεμά τις διακρίσεις, προστατεύει τόσο τους
πολίτες της, όσο και τους πρόσφυγες. Παραδείγματος χάρη, οι πρόσφυγες δεν πρέπει να
υφίστανται διακρίσεις λόγω της φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής102

103,

της ηλικίας ή

του φύλου τους104 στον χώρο εργασίας, κ.λπ..
Ειδικότερα, στα πλαίσια της Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Συμβούλιο ∆ΕΥ της 19ης
Νοεμβρίου 2004 ενέκρινε τις έντεκα κοινές βασικές αρχές όσον αφορά την πολιτική ένταξης
των μεταναστών στην Ε.Ε., για τη στήριξη ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού πλαισίου και οι
οποίες είναι105:
˝1. Η ένταξη είναι μια δυναμική, αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής από
όλους τους μετανάστες και τους κατοίκους των κρατών - μελών.
2. Η ένταξη συνεπάγεται σεβασμό των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Η απασχόληση είναι βασικό στοιχείο της διαδικασίας ένταξης και κατέχει κεντρική
θέση στη συμμετοχή των μεταναστών, στη συνεισφορά των μεταναστών στην κοινωνία
υποδοχής και στην προβολή της εν λόγω συνεισφοράς.
101

COM (2005) 389 final, "Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European Economic and Social committee and the Committee of the Regions - A Common Agenda for
Integration - Framework for the Integration of Third-Country Nationals in the European Union", Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (September 01, 2005)
Οδηγία 2000/43/ΕΚ της 29.6.2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής
102

Οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27.11.2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην
απασχόληση και την εργασία
103

Οδηγία 2006/54/ΕΚ της 05.07.2006, για την ισότητα μεταξύ των φύλων (όσoν αφορά την απασχόληση),
Οδηγία 2004/113/ΕΚ της 13.12.2004, για την ισότητα μεταξύ των φύλων (όσον αφορά τα αγαθά και τις
υπηρεσίες)
104

105

COM (2005) 389 final, "Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European Economic and Social committee and the Committee of the Regions - A Common Agenda for
Integration - Framework for the Integration of Third-Country Nationals in the European Union", Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (September 01, 2005)
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4. Οι βασικές γνώσεις της γλώσσας, της ιστορίας και των θεσμών της κοινωνίας
υποδοχής είναι απαραίτητες για την ένταξη. Η παροχή της δυνατότητας στους μετανάστες
να αποκτήσουν τις βασικές αυτές γνώσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της
ένταξης.
5. Οι προσπάθειες στον τομέα της εκπαίδευσης είναι καθοριστικής σημασίας για την
προετοιμασία των μεταναστών, και ιδίως των κατιόντων τους, ώστε να γίνουν πιο
επιτυχημένοι και να συμμετέχουν πιο ενεργά στην κοινωνία.
6. Η πρόσβαση των μεταναστών στους θεσμούς, καθώς και στα δημόσια και τα
ιδιωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες, σε ισότιμη βάση με τους πολίτες της χώρας υποδοχής και
χωρίς διακρίσεις αποτελεί καθοριστικό θεμέλιο για καλύτερη ένταξη.
7. Η συχνή αλληλεπίδραση μεταξύ μεταναστών και πολιτών του κράτους μέλους
συνιστά θεμελιώδη μηχανισμό ένταξης. Τα κοινά, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η εκπαίδευση
σχετικά με τους μετανάστες και τους πολιτισμούς των μεταναστών και η αναβάθμιση των
συνθηκών διαβίωσης στο αστικό περιβάλλον βελτιώνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ
μεταναστών και πολιτών του κράτους μέλους.
8. Η πρακτική διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών κατοχυρώνεται στον Χάρτη
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και πρέπει να προστατεύεται, εκτός εάν οι πρακτικές
βρίσκονται σε σύγκρουση με άλλα απαραβίαστα ευρωπαϊκά δικαιώματα ή με το εθνικό
δίκαιο.
9. Η συμμετοχή των μεταναστών στη δημοκρατική διαδικασία και στη διαμόρφωση
πολιτικών και μέτρων ένταξης, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, υποστηρίζει την ένταξή τους.
10. Η ενσωμάτωση των πολιτικών και των μέτρων ένταξης σε όλους τους συναφείς
τομείς πολιτικής και σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης και τις δημόσιες υπηρεσίες είναι
σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής.
11. Η ανάπτυξη σαφών στόχων, δεικτών και μηχανισμών αξιολόγησης είναι αναγκαία
για την προσαρμογή της πολιτικής, την αξιολόγηση της προόδου της ένταξης και την
αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών.˝
Με βάση αυτές τις έντεκα αρχές, λοιπόν, της ανακοίνωσης COM (2005) 389 final
όσον αφορά την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ε.Ε., οι οποίες αποτέλεσαν την
αφετηρία για ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, ακολούθησε, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση
COM (2008) 359 final και SEC (2008) 2027 final της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: "Μία
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κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: Αρχές, ενέργειες και μέσα", η οποία και
αναλύεται παρακάτω.

10.2. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
˝Πολλοί μετανάστες πιστεύουν ότι η Μεσόγειος είναι ποταμός.˝106
Florence Kim, Εκπρόσωπος Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM)
˝Θέλουμε να σταματήσουμε την παράτυπη μετανάστευση, αλλά δε θα διακόψουμε τη
βοήθεια για εκείνους που χρειάζονται προστασία.˝107
Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και
Ιθαγένειας στην Ε.E..
Οι δύο παραπάνω ρήσεις εμπεριέχουν, με απλό τρόπο την Μεταναστευτική Πολιτική
της Ε.Ε.. Με άλλα λόγια, στα παραπάνω εμπεριέχονται τρεις άξονες, στους οποίους κινείται
η Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε., ήτοι:
α) Αντιμετώπιση της Παράτυπης Μετανάστευσης,
β) Προστασία Προσφύγων και
γ) Ένταξη Προσφύγων στις κοινωνίες των κρατών μελών της Ε.Ε..
Επομένως, ως Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε. θεωρείται το πλαίσιο των πολιτικών
ενεργειών που σχετίζονται αφενός μεν με την είσοδο, την παραμονή, τις συνθήκες διαβίωσης
και εργασίας των προσφύγων αφετέρου δε με τους στόχους - ανάγκες και τις πολιτικές οικονομικές επιδιώξεις της χώρας υποδοχής που είναι συνδεδεμένες με την πάταξη της
παράτυπης μετανάστευσης και της ομαλής ένταξης των προσφύγων. Η επιτυχία, εν τέλει,
της Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ε.Ε. εξαρτάται από την πλήρη ανάμειξη όλων των
κρατών – μελών της, καθότι το Μεταναστευτικό Ζήτημα έχει υπερεθνικό χαρακτήρα, λόγω
του γεγονότος ότι οι παράτυποι μετανάστες – πρόσφυγες έχουν ως τελικό προορισμό,
κυρίως, τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης.

106 Η

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ/ΚΟΣΜΟΣ, "Eκπρόσωπος ΔΟΜ: Πολλοί μετανάστες πιστεύουν ότι η Μεσόγειος είναι
ποταμός", Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, http://www.kathimerini.gr/975086/article/epikairothta/kosmos/ekproswpos-dompolloi-metanastes-pisteyoyn-oti-h-mesogeios-einai-potamos
Πρόταση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και
Ιθαγένειας στην Ε.E. από συνέντευξή του στην αυστριακή Kurier την 08 Ιουλίου 2018, Ingrid Steiner-Gashi,
‟EU-Kommissar: "Wir können nicht ewig im Krisenmodus bleiben"‟, Kurier, https://kurier.at/politik/ausland/eukommissar-wir-koennen-nicht-ewig-im-krisenmodus-bleiben/400062938
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Η Μεταναστευτική Πολιτική της κάθε χώρας υποδοχής της Ε.Ε., θα πρέπει να
αποτελεί τμήμα της Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ε.Ε., να συγχρονίζεται απόλυτα με τις
λοιπές Μεταναστευτικές Πολιτικές των κρατών – μελών και κυρίως ο κεντρικός πυρήνας
των Μεταναστευτικών Πολιτικών των κρατών – μελών να έχει κοινή βάση. Κατά αυτόν τον
τρόπο θα υπάρχει πλήρης εικόνα όσον αφορά για την χάραξη της Μεταναστευτικής
Πολιτικής της Ε.Ε. και θα υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα που θα οριοθετούν τους στόχους
της, όσον αφορά την καλύτερη και πληρέστερη αντιμετώπιση των προκλήσεων του
Μεταναστευτικού Ζητήματος.
Όσον αφορά, λοιπόν, τον βασικό στόχο της Ε.Ε. πάνω στην Μεταναστευτική
Πολιτική, αυτός είναι η ύπαρξη μιας μακρόπνοης και ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής
Μεταναστευτικής Πολιτικής που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη. Η μεταναστευτική πολιτική
έχει ως στόχο να καθιερώσει μια ισορροπημένη προσέγγιση έναντι της νόμιμης και της
παράτυπης μετανάστευσης108.
Κεντρικός πυρήνας της Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ε.Ε. είναι η ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: "Μία κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη:
Αρχές, ενέργειες και μέσα"109.
Στην παραπάνω ανακοίνωση κεντρική θέση κατέχουν οι δέκα κανόνες, οι οποίοι
αποτελούν πρόταση, με σκοπό την αφομοίωση των μεταναστών από τους κοινωνικούς
ιστούς των κρατών – μελών της Ε.Ε.. Οι κανόνες αυτοί είναι κατηγοριοποιημένοι σε τρία
πεδία και είναι οι κάτωθι:
ΠΕΔΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
1. Σαφείς κανόνες και ισότιμοι όροι.
2. Αντιστοίχιση των δεξιοτήτων και των αναγκών.
3. Η ένταξη αποτελεί το κλειδί μιας επιτυχημένης μετανάστευσης.
ΠΕΔΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
4. Διαφάνεια, εμπιστοσύνη και συνεργασία.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, "Μεταναστευτική Πολιτική",
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE
%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7
108

109

COM (2008) 359 final and SEC (2008) 2027 final, "A Common Immigration Policy for Europe: Principles,
Actions and Tools", Ευρωπαϊκή Επιτροπή (June 17, 2008)
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5. Αποτελεσματική και συνεκτική χρήση των διαθέσιμων μέσων.
6. Εταιρική σχέση με τις τρίτες χώρες.
ΠΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
7. Μία πολιτική θεωρήσεων που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρώπης και των
εταίρων της.
8. Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.
9. Εντατικοποίηση της καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης και μηδενική ανοχή
για την εμπορία ανθρώπων.
10. Βιώσιμες και αποτελεσματικές πολιτικές επιστροφής.
Να προσθέσουμε ακόμη ότι στα άρθρα 79 και 80 της Συνθήκης της Λισαβόνας
(2009) [Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)], εμπεριέχονται
στοιχεία που αφορούν την Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε.. Στοιχεία όπως:
α) Νόμιμη Μετανάστευση, ήτοι προϋποθέσεις υπό τις οποίες υπήκοοι τρίτων χωρών
εισέρχονται και διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, μεταξύ άλλων για σκοπούς
οικογενειακής επανένωσης.
β) Ένταξη, ήτοι η Ε.Ε. μπορεί να παρέχει κίνητρα και υποστήριξη για μέτρα που
λαμβάνονται από τα κράτη - μέλη με σκοπό την προώθηση της ένταξης των υπηκόων από
τρίτες χώρες που διαμένουν νόμιμα σε αυτά.
γ) Καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ήτοι η Ένωση απαιτείται να
λαμβάνει μέτρα πρόληψης και περιστολής της παράτυπης μετανάστευσης, κυρίως μέσω
της εφαρμογής αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφής, με πλήρη σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
δ) Συμφωνίες επανεισδοχής: ήτοι η Ένωση έχει την αρμοδιότητα σύναψης
συμφωνιών με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή στις χώρες καταγωγής τους ή προέλευσης
των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις
εισόδου και παρουσίας ή διαμονής σε ένα από τα κράτη μέλη.
Κατά αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μια ισορροπημένη προσέγγιση για το ζήτημα
της διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης και καταπολέμησης της παράτυπης
μετανάστευσης. Η σωστή διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων συνεπάγεται την
εξασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα
κράτη μέλη, την ενίσχυση των μέτρων για την καταπολέμηση της παράτυπης
μετανάστευσης, της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, και την προώθηση
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στενής συνεργασίας με τις τρίτες χώρες σε όλους τους τομείς. Στόχος της Ε.Ε. είναι η
ανάπτυξη ενός ενιαίου επιπέδου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τους νόμιμους
μετανάστες, ισάξιο με αυτό που απολαμβάνουν οι ευρωπαίοι πολίτες.
Το πλαίσιο της Μεταναστευτικής Πολιτικής, επομένως, βασίζεται στην ανάγκη
ανάπτυξης ειδικών κοινοτικών πολιτικών λαμβάνοντας υπόψη αφενός των συνεπειών του
Μεταναστευτικού Ζητήματος στην Ε.Ε., αφετέρου την επίτευξη της Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης. Το Μεταναστευτικό Ζήτημα, πλέον, δεν αντιμετωπίζεται ως τμήμα της
Συνθήκης Σένγκεν (ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Ε.Ε., κ.λπ.), αλλά ως
Ζήτημα ξεχωριστό.110 Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύονται πληρέστερα και αντιμετωπίζονται
αποτελεσματικότερα οι πτυχές του Μεταναστευτικού Ζητήματος. Μεταξύ άλλων, παρατηρεί
κανείς τις ενέργειες της Ε.Ε. όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση, το καθεστώς
κατοίκου μακράς διάρκειας111, τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων
χωρών με σκοπό την μισθωτή απασχόληση και την άσκηση ανεξάρτητων οικονομικών
δραστηριοτήτων112, κ.λπ..
Σύμφωνα,

λοιπόν,

με

τη

Συνθήκη

της

Λισαβόνας

(2009),

οι

Πολιτικές

Μετανάστευσης, όσον αφορά την κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει
να διέπονται από την Αρχή της Αλληλεγγύης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της δίκαιης
κατανομής ευθυνών μεταξύ αυτών (άρθρο 80 ΣΛΕΕ)113. Αυτές τις Αρχές, τα κράτη – μέλη
της Ε.Ε. οφείλουν να τις υιοθετούν ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
των πολιτών και των προσφύγων.
Η Αρχή της Αλληλεγγύης λαμβάνει υπόψη της τις συνέπειες του Μεταναστευτικού
Ζητήματος στους κοινωνικοοικονομικούς ιστούς της Ε.Ε., αλλά και στην ενσωμάτωση
αυτών στις εκεί κοινωνίες. Αναζητεί δε πρακτικές λύσεις, οι οποίες θα αυξήσουν την όσο το
δυνατό ομαλότερη ενσωμάτωση των προσφύγων.
Βέβαια από την COM (2008) 359 final και SEC (2008) 2027 final, ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: "Μία κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη:
Αρχές, ενέργειες και μέσα" κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι που ονομάζεται Μεταναστευτική
110

COM (2000) 757 final, "Communication from the Commission to the Council and the European Parliament
on a Community immigration policy", Ευρωπαϊκή Επιτροπή (November 22, 2000)
111

COM (2001) 127, "Proposal for a Council Directive concerning the status of third-country nationals who are
long-term residents", Ευρωπαϊκή Επιτροπή (March 13, 2001)
112

COM (2001) 386 final, "Proposal for a Council Directive on the conditions of entry and residence of thirdcountry nationals for the purpose of paid employment and self-employed economic activities", Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (September 24, 2001)
COM (2008) 359 final and SEC (2008) 2027 final, “A Common Immigration Policy for Europe: Principles,
Actions and Tools”, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (June 17, 2008)
113
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Πολιτική της Ε.Ε.. Σίγουρα η Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε. αποτελεί τομέα πολιτικών
και νομικών δράσεων στο ευρύτερο πεδίο πολιτικής της Ε.Ε. και σίγουρα η νομοθεσία που
παράγεται έπεται των εξελίξεων των μεταναστευτικών ροών.
Συγκεκριμένα, με την COM (2015) 240 final ανακοίνωση της 13 Μαΐου 2015 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα:
"Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης γιά τη μετανάστευση" τονίσθηκε η ανάγκη να ληφθούν μια
σειρά από βασικά μέτρα και να ακολουθηθεί συνεκτική και σαφής κοινή πολιτική μεταξύ των
κρατών – μελών της Ε.Ε., συντονίζοντας τις ευρωπαϊκές με τις εθνικές προσπάθειες για την
αντιμετώπιση του ζητήματος της μετανάστευσης.
Το πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση επικυρώθηκε με το υπ΄ αριθ. 2015/2660
(RSP) από 29-04-2015 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου εκδηλώθηκε η
συναίνεση όσον αφορά την αναγκαιότητα να ληφθούν ταχέως μέτρα όσον αφορά την:
❖ Διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα.
❖ Στόχευση στα εγκληματικά δίκτυα λαθραίας διακίνησης ανθρώπων.
❖ Ανταπόκριση στο μεγάλο όγκο αφίξεων εντός της Ε.Ε.: Μετεγκατάσταση.
❖ Κοινή προσέγγιση για τη χορήγηση προστασίας σε εκτοπισμένα άτομα που χρήζουν
προστασίας: Επανεγκατάσταση.
❖ Συνεργασία με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στο αρχικό
τους σημείο.
❖ Χρησιμοποίηση των μέσων που διαθέτει η Ε.Ε. για βοήθεια στα κράτη μέλη που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης ορίστηκαν τέσσερις πυλώνες και σε
κάθε πυλώνα οι κύριες δράσεις αυτού, ήτοι:
❖ Μείωση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση.
1. Αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας και της
παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.
2. Ανάδειξη της μετανάστευσης σε βασικό θέμα για τις αντιπροσωπείες της Ε.Ε..
74

Διπλωματική Εργασία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου (mad 17003)

3. Σχέδιο δράσης για τη λαθραία διακίνηση τον Μάιο 2015.
4. Ισχυρότερη δράση, ώστε οι τρίτες χώρες να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον
αφορά την επανεισδοχή των υπηκόων τους.
5. Έκδοση «εγχειριδίου επιστροφής» και παρακολούθηση της υλοποίησης της οδηγίας για
την επιστροφή.
6. Ενίσχυση και τροποποίηση της νομικής βάσης του Frontex ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος
του στο πεδίο της επιστροφής.
❖ Διαχείριση των συνόρων – διάσωση ζωών και διασφάλιση των εξωτερικών
συνόρων.
1. Ενίσχυση του ρόλου και της ικανότητας του Frontex.
2. Ενωσιακό πρότυπο διαχείρισης των συνόρων.
3. Ενίσχυση του συντονισμού των λειτουργιών της ακτοφυλακής σε επίπεδο Ε.Ε..
4. Αναθεωρημένη πρόταση για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων.
5. Ενίσχυση της ικανότητας των τρίτων χωρών να διαχειρίζονται τα σύνορά τους.
❖ Η παροχή προστασίας, καθήκον της Ευρώπης: μια ισχυρή κοινή πολιτική
χορήγησης ασύλου.
1. Καθιέρωση ενός νέου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για το κοινό
ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και παροχή καθοδήγησης για τη βελτίωση των προτύπων
όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής και τις διαδικασίες ασύλου.
2. Κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση των καταχρήσεων του συστήματος
ασύλου.
3. Ενίσχυση των διατάξεων για την ασφαλή χώρα καταγωγής, που περιέχονται στην
οδηγία για τη διαδικασία παροχής ασύλου, με στόχο τη στήριξη της ταχείας
διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου από χώρες που έχουν χαρακτηρισθεί ως
ασφαλείς.
4. Μέτρα για την προώθηση της συστηματικής ταυτοποίησης και λήψης δακτυλικών
αποτυπωμάτων.
5. Αύξηση των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων που ελέγχονται μέσω του Eurodac.
6. Αξιολόγηση και πιθανή αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου το 2016.
❖ Μια νέα πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση.
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1. Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση του καθεστώτος για την μπλε κάρτα.
2. Πλατφόρμα διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους με θέμα την οικονομική
μετανάστευση.
3. Ισχυρότερη δράση για τη διασύνδεση της μετανάστευσης με την αναπτυξιακή πολιτική.
4. Εκ νέου ιεράρχηση της χρηματοδότησης των πολιτικών ένταξης.
5. Φθηνότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη αποστολή εμβασμάτων.
Επιπρόσθετα

με

το

υπ΄

αριθ.

2015/2095(INI)

ψήφισμα

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της
Μεσογείου καταδεικνύονταν η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη
μετανάστευση.
Ύστερα από τα παραπάνω, ως κατάληξη, με την COM (2018) 250 final ανακοίνωση
της 14 Μαρτίου 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο (η οποία αποτελούσε την έκθεση προόδου σχετικά
με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Μετανάστευση) ανακοινώθηκαν
τα αποτελέσματα της Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ε.Ε. της COM (2015) 240 final.

10.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά, η Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε. κινείται βάσει της ελεύθερης
κυκλοφορίας εργαζομένων εντός της Ε.Ε., της ύπαρξης συγκεκριμένων προϋποθέσεων για
τη λήψη του ασύλου, και την προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση των νόμιμων μεταναστών.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά τονίζουν τη σημασία που αποδίδεται από την Ε.Ε. στο
Μεταναστευτικό Ζήτημα, και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του φαινομένου της παράτυπης
μετανάστευσης. Συνεπώς, το Μεταναστευτικό Ζήτημα αντιμετωπίζεται με σκοπό την ένταξη
των νόμιμων μεταναστών στη χώρα υποδοχής, ενώ η παράτυπη μετανάστευση, ως ένα
φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και κυρίως στα κράτη - μέλη που
ταλανίζονται άμεσα, ήτοι Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα και Ελλάδα.
Καταληκτικά, λοιπόν, τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια περίπου η Ε.Ε. (αν θεωρηθεί
ως αφετηρία η υπογραφή της Συνθήκης Σένγκεν το 1985 στο Λουξεμβούργο) έκανε
βήματα προόδου προς μία κοινή Μεταναστευτική Πολιτική, συνεχώς εμπλουτίζοντας το
θεσμικό της πλαίσιο, καθότι το Μεταναστευτικό Ζήτημα, ως φαινόμενο, υφίσταται συνεχείς
ζυμώσεις και μεταβολές, αλλάζοντας τους τρόπους αντιμετώπισης αυτού, ανάλογα και με τις
κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην Ε.Ε.. Σίγουρα, κομβικό σημείο αποτέλεσε η
Συνθήκη της Λισαβόνας (2009) και αυτό επειδή τότε κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη ανάδειξης
της υπερεθνικής διάστασης του Μεταναστευτικού Ζητήματος και η χάραξη κοινής
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Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ε.Ε., μέσω της εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων των
κρατών - μελών της Ε.Ε.. Ωστόσο, ακόμη και στη Συνθήκη της Λισαβόνας (2009)
διαπιστώνεται ο δισταγμός των κρατών - μελών όσον αφορά την παραχώρηση των
κυριαρχικών τους δικαιωμάτων.
Παρόλα αυτά, ακόμα δεν είναι αποδεκτή από όλα τα κράτη - μέλη μία κοινή
Μεταναστευτική Πολιτική και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν κράτη – μέλη, τα
οποία είναι περισσότερο εμπλεκόμενα σε σχέση με κάποια άλλα, όσον αφορά το
Μεταναστευτικό Ζήτημα και κάποια κράτη – μέλη, τα οποία αδιαφορούν επιδεικτικά και δεν
επιθυμούν να συνδράμουν ενεργά. Η διστακτική αυτή διάθεση αρκετών κρατών – μελών
της Ε.Ε. στο να δεχτούν πρόσφυγες / οικονομικούς μετανάστες παραμένει ακόμη και
σήμερα και θα αναδειχθεί σε επόμενο κεφάλαιο.
Το Μεταναστευτικό Ζήτημα δεν αποτελεί τοπικό ζήτημα των νότιων χωρών, αλλά
ευρύτερο πολιτικό ζήτημα της Ε.Ε., το οποίο επηρεάζει άμεσα όλους τους ετέρους και
καθορίζει την προσωπικότητα της. Η Ε.Ε. συνεχώς έπεται των εξελίξεων όσον αφορά το
Μεταναστευτικό Ζήτημα, γεγονός που την ωθεί πολλές φορές στον πειραματισμό και στην
παρατήρηση. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις όπου τα κράτη - μέλη συμφωνούν σε
συγκεκριμένα μέτρα, αλλά αυτές οι πολιτικές συχνά παραμένουν μη υλοποιήσιμες ή δεν
εφαρμόζονται καθόλου.
Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί ενδελεχής ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου της Ε.Ε., το
οποίο οριοθετεί τις πτυχές του Μεταναστευτικού Ζητήματος.

77

Διπλωματική Εργασία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου (mad 17003)

11. ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΙΚΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ΙV
11.1. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΚΕΣΙΑΣ
Ο

θεσμός

της

ικεσίας

ήταν

θεσμός

της

αρχαίας

ελληνικής

κοινωνίας

προστατευόμενος από τον Ικέσιο Δία και είχε καθιερωθεί γι' αυτόν μια ορισμένη εθιμοτυπία:
ο ικέτης γονάτιζε μπροστά στον ικετευόμενο, με το ένα χέρι αγκάλιαζε τα γόνατά του, ενώ
με το άλλο άγγιζε το πιγούνι ή το γένι του114. Aν υπήρχε δυνατότητα, κατέφευγε στον βωμό,
που υπήρχε στις αυλές των σπιτιών ή στην εστία, που υπήρχε στο εσωτερικό του σπιτιού.
Εξασφάλιζε έτσι άσυλο ο ικέτης, ως πρόσωπο ιερό, και γινόταν συνήθως δεκτός ως
"ξένος" / φιλοξενούμενος.
Από τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες παραχώρησης ασύλου εμπεριέχεται στις Ικέτιδες
του Αισχύλου115 και αφορά την ασυλία που προσέφερε ο μυθικός βασιλιάς του Αργους
Πελασγός στις 50 Δαναΐδες, οι οποίες προσέφυγαν στην πόλη του προκειμένου να
αποφύγουν τον αιμομικτικό γάμο με τους 50 εξαδέλφους τους, γιους του βασιλιά Αιγύπτου.
Από τις Ικέτιδες του Αισχύλου, παρατηρούμε ότι ο ικέτης έφερε στο χέρι του ένα κλαδί ελιάς
περιτυλιγμένο με άσπρο μαλλί προβάτου, την Ικετηρία – σύμβολο της δυστυχούς θέσης
του.
Το Άσυλον, στερ. α+συλάω, ήτοι αποσπώ κάποιον με τη βία, λαφυραγωγώ116,
σημαίνει γενικώς το απαραβίαστο του χώρου κατά της αυθαιρεσίας των αρχών για άτομα
που καταφεύγουν σε ορισμένους ιερούς χώρους που θεωρούνταν ως άσυλα, όπως στο
Χαλκιοίκον ναό της Αθηνάς της ακρόπολης της αρχαίας Σπάρτης όπου κατέφυγε ο
στρατηγός Παυσανίας και όπου τελικά πέθανε από ασιτία117.

11.2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
Το πρώτο νομοθετικό κείμενο - σύμβαση Διεθνούς Δικαίου, σχετικά με την παροχή
ασύλου, που αποτελεί βάση όλων των κειμένων που έπονται μέχρι και σήμερα, είναι η
Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951, για το Καθεστώς των Προσφύγων, στην
οποία έχουν προσχωρήσει όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε..

114 Ομήρου

Ιλιάδα, Α 495-504: Η Θέτιδα ικέτις στον Δία

115 Ιωάννης

Ν. Γρυπάρης, trans., Oι τραγωδίες του Αισχύλου (Αθήνα: Eστία, 2010), 191-203.

116 Νικόλαος

Ανδριώτης, Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής (Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μανόλη
Τριανταφυλλίδη, 2001)
117

Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις/Μεσσηνιακά Δ΄
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Η σύμβαση κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.3989/1959. Καθόρισε το ποιος είναι
πρόσφυγας, το είδος της νομικής του προστασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων που
οφείλει να λάβει. Υιοθετήθηκε για να διευθετήσει τις συνέπειες του Β΄ Π.Π. και τη μαζική
φυγή των ανθρώπων.
Τη Σύμβαση συμπληρώνει το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου
1967, με το οποίο θεσπίζεται για πρώτη φορά η αρχή της μη επαναπροώθησης.
Εγκολπώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν.389/1968. Το Πρωτόκολλο αφαίρεσε τους
γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς που έθετε η αρχική Σύμβαση, σύμφωνα με τους
οποίους μόνο άτομα που εμπλέκονταν στα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη πριν
την 1η Ιανουαρίου 1951 μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση ασύλου.

11.3. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ Ε.Ε.
Η ανάγκη για μία κοινή Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική παρουσιάστηκε την
δεκαετία του 1980. Τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. καθόριζαν την Μεταναστευτική τους Πολιτική,
χωρίς να αντιλαμβάνονται το μέγεθος του ζητήματος, αλλά και την αναγκαιότητα να
συντονιστούν και να εφαρμόσουν μία ενιαία γραμμή στην διαχείριση του φαινομένου.
Γενικά, η περίοδος της δεκαετίας του 1980 αποτέλεσε μία περίοδο ζύμωσης όσον αφορά
την Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε.. Παρακάτω θα επιχειρηθεί να γίνει αναφορά στους
κυριότερους σταθμούς της πορείας της Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ε.Ε..
Αφετηρία της Ε.Ε. αποτέλεσε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη118 που έλαβε χώρα το
1986. Μεταξύ άλλων, εμφανίσθηκε ο όρος Κοινή Αγορά, ο οποίος προέβλεπε τη δημιουργία
ενός ενιαίου χώρου στον οποίο η μετακίνηση υπηρεσιών, εμπορευμάτων, κεφαλαίων και
προσώπων θα λάμβανε χώρα χωρίς περιορισμούς. Για την λειτουργία αυτή, απαραίτητη
προϋπόθεση

αποτελούσε

η

κατάργηση

των

εσωτερικών

συνόρων,

το

οποίο

πραγματοποιήθηκε με την χάραξη κοινής μεταναστευτικής πολιτικής.
Εκείνη την περίοδο, βέβαια, ολοκληρώνονταν και η Συνθήκη Σένγκεν119, η οποία
υπεγράφη το 1985 στο Λουξεμβούργο και μέχρι και σήμερα αποτελεί την βάση της
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Επρόκειτο, στην αρχή, μία πρωτοβουλία πέντε κρατών –
μελών (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία), η οποία καταργούσε τους
Το Κοινοβούλιο/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, "Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ)", Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(1987), http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/singleeuropean-act
118

EUR-Lex, "Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν", EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33020
119
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ελέγχους στα κοινά τους σύνορα, βασιζόμενη στην συνεργασία των Αστυνομικών και
Δικαστικών Αρχών τους, με απώτερο σκοπό την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών τους
στην επικράτειά τους.
Παρότι η Σύμβαση Εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν υπεγράφη ένα χρόνο
αργότερα, η Συνθήκη μπήκε σε ουσιαστική εφαρμογή μόλις το 1995, δημιουργώντας τη
Ζώνη Σένγκεν και ενσωματώθηκε στο νομικό πλαίσιο της Ε.Ε. με τη συνθήκη του
Άμστερνταμ το 1997.
Κατά αυτόν τον τρόπο η Συνθήκη Σένγκεν έθεσε τις βάσεις για την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων, των κεφαλαίων και των αγαθών στην επικράτεια της Ε.Ε..
Σύµφωνα µε την συνθήκη οι έλεγχοι μεταφέρονται στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.. Ωστόσο
τα εσωτερικά σύνορα δεν καταργούνται (διατηρούνται) και κάθε κράτος - µέλος έχει το
δικαίωµα να πραγματοποιεί ελέγχους ταυτοπροσωπίας, στα πλαίσια της πρόληψης και
καταστολής του εγκλήματος.
Στις διατάξεις της Συνθήκης Σένγκεν, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κοινή πολιτική
ασύλου για τα συμβαλλόμενα κράτη, διαχωρισμό στα διεθνή αεροδρόμια σε πτήσεις εντός
και εκτός χώρου Σένγκεν, κ.λπ.. Σήμερα, στη Συνθήκη Σένγκεν αποτελούν μέλη τα
περισσότερα κράτη της Ε.Ε. καθώς και άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Με την εφαρμογή της Συνθήκης Σένγκεν, οι έλεγχοι εξακρίβωσης των στοιχείων –
ταυτοπροσωπίας οποιουδήποτε εισερχομένου στην επικράτεια της Ε.Ε., έγιναν πλέον
συστηματικοί. Αυτό έλαβε χώρα με το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Οι έλεγχοι
συνεχίζουν να πραγματοποιούνται µε βάση τα απαραίτητα - νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα
οποία έκαστος υποχρεούται να φέρει μαζί του, κατά τη διάρκεια εισόδου του στο χώρο
Σένγκεν. Μετά τον γενόμενο έλεγχο στα σημεία ελέγχου (σύνορα, λιμένες, αεροδρόμια), το
άτοµο το οποίο ελέγχθηκε, μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα στο χώρο Σένγκεν.
Το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), αποτελεί ένα κοινό σύστηµα
πληροφοριών – βάση δεδομένων που συνεπικουρεί το έργο των διωκτικών αρχών.
Συγκεντρώνει δύο μεγάλες κατηγορίες πληροφοριών. Η πρώτη, αφορά αναζητούμενα
πρόσωπα (διωκόμενοι, εξαφανισμένοι ενήλικες και ανήλικοι, κ.λπ.). Η δεύτερη αφορά
αναζητούμενα οχήματα ή αντικείμενα, όπως έγγραφα ταυτότητας, άδειες κυκλοφορίας
οχημάτων και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας που έχουν κλαπεί ή απολεσθεί. Επιτρέπει τις
διωκτικές αρχές, ύστερα από αίτημα, να λαµβάνουν πίνακες καταχωρήσεων προσώπων
και αντικειμένων, κατά τη διενέργεια των συνοριακών ελέγχων, ώστε αυτοί να είναι όσο το
δυνατό αποτελεσματικοί.
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Το Σύστημα αυτό περιλαμβάνει στοιχεία για καταζητούμενους υπηκόους τρίτων
χωρών (με σκοπό την παράδοση ή έκδοση), εξαφανισθέντες και κληθέντες να εμφανισθούν
στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Όσον αφορά τα καταζητούμενα πρόσωπα, η αρχή
πρέπει να προβεί στη σύλληψη ή την παράδοση του προσώπου σύμφωνα με τους
μηχανισμούς του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή να προβεί σε προσωρινή κράτηση
(εάν υποτεθεί ότι επίκειται έκδοση). Η καταγραφή των πληροφοριών που περιέχονται στο
Σύστημα εναρμονίζεται με την εκάστοτε νομοθεσία του κάθε συμβαλλόμενου κράτους.
Σκοπός της λειτουργίας είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας
τάξης των κρατών - µελών.
Το 2006 εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Κανονισµός (ΕΚ) 1987/2006
βάσει του οποίου δημιουργήθηκε το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς
(SIS II)120. Το Σύστημα αυτό, εγκατεστημένο στο Στρασβούργο, αποτελεί βελτιωμένο
σύστημα με ενισχυμένες λειτουργίες. Ο στόχος είναι και πάλι η διασφάλιση υψηλού
επιπέδου ασφάλειας και δημόσιας τάξης στο χώρο της Ε.Ε.. Βασικά χαρακτηριστικά του
αναμορφωμένου συστήματος είναι η αποτελεσματικότερη καταχώριση και επεξεργασία των
δεδομένων. Το σύστηµα παρέχει µια σειρά από κατηγορίες δεδομένων και πληροφοριών
που παρέχονται από κάθε κράτος - µέλος.
Βασικό στοιχείο της λειτουργίας του συστήματος είναι τα δακτυλικά αποτυπώματα.
Τα

δακτυλικά

αποτυπώματα

των

υπηκόων

τρίτων

χωρών,

αποτελούν

μέσο

ταυτοπροσωπίας - ταυτοποίησης, µε σκοπό να αρνηθεί ή να επιτραπεί η είσοδος σε
αυτούς. Τα δεδομένα που εισάγονται στην βάση δεδομένων SIS II, προστατεύονται από τις
σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την Οδηγία
95/46/ΕΚ, ενώ οι πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση των καταχωρημένων στοιχείων που
τους αφορούν.
Οι πολίτες του χώρου Σένγκεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του χώρου,
οφείλουν όμως να φέρουν μαζί τους και να επιδεικνύουν πάντα τα απαραίτητα νόμιμα
έγγραφα σε περίπτωση που υποβληθούν σε ελέγχους ταυτοπροσωπίας.
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση)121 το 1992
αποτέλεσε κομβικό σημείο για την πορεία της Ε.Ε. καθότι ήταν η σημαντικότερη ιστορική

EUR-Lex, "Σύστημα πληροφόρησης Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) – κανονισμός πρώην πρώτου
πυλώνα", EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14544
120

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
"Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση", ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_el.pdf
121
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συνθήκη της ευρωπαϊκής ηπείρου. Το περιεχόμενό της αφορούσε πολλούς τομείς, ήτοι
οικονομία, πολιτική, κοινωνία και, μεταξύ άλλων, έθεσε τις βάσεις για την πρόοδο της
Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ε.Ε.. Όλοι οι τομείς εντάσσονταν σε τρεις πυλώνες, ήτοι
Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1ος πυλώνας), Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
(2ος πυλώνας) και Συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων
(3ος πυλώνας)122. Το ζήτημα του ασύλου αποτέλεσε κοινό σημείο αναφοράς και εντάχθηκε
στον τρίτο πυλώνα της Κοινότητας.
Η Συνθήκη του Άμστερνταμ123, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1999, ώθησε περαιτέρω
τα κράτη – μέλη προς την υιοθέτηση μίας κοινής Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ειδικότερα,
αποφασίστηκε για πρώτη φορά η εναρμόνιση των πολιτικών των κρατών - μελών στους
τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης, των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, τη διαχείριση
των μεταναστευτικών ροών124 και της δικαστικής συνεργασίας στον αστικό τομέα.
Σημαντική θεωρείται και η δυνατότητα που δόθηκε στο Συμβούλιο να λαμβάνει επιπλέον
μέτρα στους προαναφερθέντες τομείς. ˝Η Ρήτρα Εξαίρεσης βέβαια, που προβλεπόταν στην
ίδια τη Συνθήκη, επέτρεψε σε κάποιες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο να μη
συμμετέχουν σε τμήμα ή στο σύνολο του περιεχομένου της. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ
εγκαινίασε δράσεις αναφορικά με τις πολιτικές στα πεδία ελέγχου, υποδοχής και
ενσωμάτωσης των μεταναστών˝125.
Στα Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε126 το
1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στην εγκαθίδρυση ενός Κοινού Ευρωπαϊκού
Συστήματος Ασύλου βασισμένο στην πλήρη και απόλυτη εφαρμογή της Σύμβασης της
Γενεύης127, επιβεβαιώνοντας «την σημασία που η Ένωση και τα Κράτη Μέλη προσδίδουν
στον απόλυτο σεβασμό του δικαιώματος στην αναζήτηση ασύλου». ˝Επίσης, συμφώνησαν

EUR-Lex, "Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση", EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0026
122

Ευρωπαϊκές Κοινότητες, "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συνθήκη του Άμστερνταμ", ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_el.pdf
123

Κων/νος Καλοφωλιάς, Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στη Μεσόγειο (Ισπανία - Ιταλία -Ελλάδα) (Εκδόσεις
Μιχάλη Σιδέρη, 2011), 13.
124

Κωνσταντία ΝΑΤΣΙΟΥ, "Το θεσμικό πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης",
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στην δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών, σε ένα πλαίσιο νόμιμης
μετανάστευσης αλλά και στην λήψη μέτρων κατά της παράτυπης μετανάστευσης˝128.
Το 2000 υιοθετήθηκε στη Νίκαια ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ε.Ε.129, αποτελεί πρωτογενές δίκαιο και παρότι δεν είναι δεσμευτικός, καταγράφει τα
θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, αλλά και των νομίμων μεταναστών. Οι
ευρωπαίοι πολιτικοί αρχηγοί των κρατών – μελών, έκδηλα επέδειξαν ενδιαφέρον για την
χάραξη κοινής πολιτικής όσον αφορά τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών αλλά και την
υιοθέτηση κοινής Μεταναστευτικής Πολιτικής με γνώμονα τον σεβασμό και την τήρηση
θεμελιωδών αρχών για όλους, συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων. Ιδιαίτερα
σημαντικά τα άρθρα του που αφορούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 1), την
απαγόρευση των βασανιστηρίων (άρθρο 4), το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια
(άρθρο 6), το δικαίωμα ασύλου (άρθρο 18), την απαγόρευση διακρίσεων (άρθρο 21) και τον
σεβασμό της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής πολυμορφίας (άρθρο 22)130.
Το 2004 ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση των εξωτερικών
συνόρων της Ένωσης, γνωστός σε όλους μας με την επωνυμία "FRONTEX", με τον υπ΄
αριθ. (EC) 2007/2004 Κανονισμό από 26-10-2004 του Συμβουλίου της Ε.Ε., όπως
τροποποιήθηκε με τον υπ΄ αριθ. (EU) 2016/1624 όμοιο από 14-9-2016. Η FRONTEX έχει
ως αποστολή να βοηθήσει τις χώρες της Ένωσης να εφαρμόσουν τους κανόνες της Ε.Ε.
σχετικά με τους ελέγχους των εθνικών συνόρων τους και να συντονίσει τη συνεργασία
μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της E.E..
Το άρθρο 2 του υπ΄ αριθ. (EC) 2007/2004 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε., μεταξύ
άλλων, αναφέρει σχετικά για το σκοπό της FRONTEX που είναι: α) ο συντονισμός της
συνεργασίας των κρατών - μελών στην διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, β) η βοήθεια
στα κράτη - μέλη πάνω στην εκπαίδευση των εθνικών συνοριοφυλάκων, γ) η παροχή
τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στα εξωτερικά σύνορα, δ) έρευνες σχετικές με τον
έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων και ε) παροχή στα κράτη - μέλη της
αναγκαίας στήριξης για την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων.
Στο Συμβούλιο των Βρυξελλών το 2003 ψηφίστηκε το Πρόγραμμα της Χάγης 20052010 με τις εξής προτεραιότητες: α) διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης,
Κων/νος Καλοφωλιάς, Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στη Μεσόγειο (Ισπανία - Ιταλία -Ελλάδα) (Εκδόσεις
Μιχάλη Σιδέρη, 2011),13.
128

EUR-Lex, "Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων", EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33501
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καταπολέμηση της "μαύρης εργασίας" και έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης, β) η
μεταναστευτική πολιτική γίνεται ατζέντα των εξωτερικών υποθέσεων της Ε.Ε., γ)
ενσωμάτωση μεταναστών και δ) κοινό σύστημα απόδοσης ασύλου για την Ε.Ε.131.
Στο Συμβούλιο των Βρυξελλών το 2008 εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την
Μετανάστευση και το Άσυλο, ήτοι: ˝α) οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης βάσει των
δυνατοτήτων κάθε κράτους - μέλους (σε επίπεδο αγοράς εργασίας, στέγασης, κοινωνικών
υπηρεσιών, κ.λπ.) και ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης, β) καταπολέμηση παράτυπης
μετανάστευσης - επαναπατρισμός, γ) ενίσχυση φύλαξης συνόρων και δ) συγκρότηση της
Ευρώπης ως χώρας ασύλου˝132.
Στο Συμβούλιο των Βρυξελλών το 2009 ψηφίστηκε το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης
(2010-2014) με τις εξής προτεραιότητες: ˝α) μηχανισμός αξιολόγησης συμφωνιών
επανεισδοχής, β) συμφωνίες επανεισδοχής με χώρες όπως Αφγανιστάν ή Ιράκ, γ)
χρηματοδότηση για υποδομές σε τρίτες χώρες με σκοπό τη διαχείριση της παράτυπης
μετανάστευσης και δ) διάλογος με τρίτες χώρες για αποφυγή τραγωδιών εξαιτίας της
παράτυπης μετανάστευσης (λόγω επικινδυνότητας των μεθόδων μετανάστευσης)˝133.
Το 2009 τέθηκε σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λισαβόνας (Συνθήκη για την
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)134. Η Συνθήκη αυτή περιλάμβανε διατάξεις
σχετικές με το Μεταναστευτικό Ζήτημα, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις
προκλήσεις εκείνης της περιόδου. Τα άρθρα 78 και 79 της ΣΛΕΕ θίγουν το ζήτημα της
μεταναστευτικής πολιτικής, ορίζοντας σε επίπεδο Ε.Ε., πρωτογενούς δικαίου, την ανάπτυξη
μίας κοινής πολιτικής στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. ˝Πιο συγκεκριμένα το
άρθρο 78 ΣΛΕΕ αναφέρεται στον τομέα του ασύλου, της επικουρικής και προσωρινής
προστασίας όσων χρήζουν διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με την αρχή της μη
επαναπροώθησης. Το άρθρο 79 αναφέρεται στην δημιουργία κοινής μεταναστευτικής
πολιτικής, με την οποία θα προάγεται και θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση των

Κων/νος Καλοφωλιάς, Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στη Μεσόγειο (Ισπανία - Ιταλία -Ελλάδα) (Εκδόσεις
Μιχάλη Σιδέρη, 2011), 18-19.
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Το Κοινοβούλιο/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. "Το Κοινοβούλιο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας: Ενισχυμένος
ρόλος στη διαμόρφωση της Ευρώπης". Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τέλη 2009),
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/powers-and-procedures/the-lisbon-treaty
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μεταναστευτικών ροών, η δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών, η πρόληψη της
παράτυπης μετανάστευσης και η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων˝135.
Η Οδηγία 2011/95/EU, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων
τρίτων χωρών και των απατρίδων ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο
καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που υπάγονται στο καθεστώς επικουρικής
προστασίας136.
Η Οδηγία 2013/32/EU για την εφαρμογή της Διαδικασίας ασύλου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση που εγγυάται την διεθνή προστασία137.

Κωνσταντία ΝΑΤΣΙΟΥ, "Το θεσμικό πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης",
HuffPost EDITION GR (2017), https://www.huffingtonpost.gr/konstantia-natsiou/to-thesmiko-plaisio-tismetanasteftikis-politikis-tis-evropaikis-enosis_b_18049756.html
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EUR-Lex, "Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου
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12. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ
Η πολιτική του Ασύλου αναφέρεται στην πολιτική διαχείρισης των μεταναστών, οι
οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους, για τους λόγους που
έχουν αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Το άσυλο αποτελεί θεμελιώδες Δικαίωμα. Η
Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων υπογραμμίζει στο άρθρο 14: "Όλοι
οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν, και να λάβουν άσυλο σε άλλες χώρες, αν
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο καταδίωξης από τις Αρχές της πατρίδας τους." Το άσυλο είναι
ουσιαστικά ο τρόπος µε τον οποίο οι μετανάστες επιθυµούν να λάβουν τη νόµιµη άδεια
παραµονής στην χώρα που θέλουν να μεταναστεύσουν.
Ο πρόσφυγας ο οποίος υποβάλλει αίτημα για να αναγνωριστεί η προσφυγική του
ιδιότητα, μέχρι την οριστική απόφαση της αναγνώρισης αυτής, χαρακτηρίζεται από το
Διεθνές Δίκαιο ως ˝αιτών άσυλο˝.
Η χορήγησή του συνιστά διεθνή υποχρέωση σύμφωνα με την Σύμβαση της Γενεύης.
Το δικαίωµα του κράτους να παράσχει άσυλο είναι µια φυσική συνέπεια της κυριαρχίας του,
και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί εχθρική κίνηση προς την χώρα προέλευσης.
Το ζήτημα της προσφυγικής ασυλίας άρχισε να απασχολεί την Ε.Ε. από την δεκαετία
του 1990, όπου οι αιτούντες άσυλο στην Ε.Ε. ήταν υπεράριθμοι. Για να δοθεί Άσυλο σε
έναν μετανάστη πρέπει να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας 138.
Όπως αναφέρθηκε, στα Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Τάμπερε, το 1999, τα κράτη – μέλη συμφώνησαν για την υιοθέτηση ενός Κοινού
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ)139. Βασικό σημείο του κοινού συστήματος
Ασύλου είναι η εναρμόνιση των προτύπων προστασίας και υποδοχής στη Ε.Ε.. Με τον
τρόπο αυτό, τα άτομα που θα ζητούν άσυλο θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε όλη την Ένωση.

Οδηγία 2004/83/ΕU του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την
αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων
που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους.
138

Οδηγία 2011/95/ΕU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά
με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση ων υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς
προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική
προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση).
Οδηγία 2011/95/ΕU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 13 ης Δεκεμβρίου 2011,
σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων
διεθνούς προστασίας , για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται
Επικουρική Προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας.
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Η υπ’ αριθ. Οδηγία 2005/85/EU, της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις Διαδικασίες
Ασύλου (που στη συνέχεια εναρμονίζονται στο Δίκαιο της κάθε χώρας) ορίζει κανόνες για το
σύνολο της διαδικασίας υποβολής της αίτησης ασύλου, μεταξύ άλλων, σχετικά με: τον
τρόπο υποβολής της αίτησης, τον τρόπο εξέτασης της αίτησης, κ.λπ..
Η υπ’ αριθ. Οδηγία 2013/32/EU, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις κοινές
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
δημιούργησε ένα συνεκτικότερο σύστημα που διασφάλισε ότι οι αποφάσεις για το Άσυλο
λαμβάνονται αποτελεσματικότερα και δικαιότερα και ότι όλα τα κράτη μέλη εξετάζουν τις
αιτήσεις με τα ίδια κριτήρια.

Την περίοδο 2000 – 2003, ο γράφων υπηρετούσε στην νήσο Κάλυμνο. Στα παράλια της Μ. Ασίας,
στην περιοχή της Αλικαρνασσού, οι Τούρκοι διακινητές – βαρκάρηδες με την υπόσχεση ότι θα
μεταφέρουν τους Ιρακινούς μετανάστες στην νήσο Κω ώστε να αιτηθούν διεθνή προστασία, τους
μετέφεραν τελικά στην νήσο Ψέριμο - εδαφικής αρμοδιότητας της νήσου Καλύμνου.
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Οι

δικαιούχοι

διεθνούς

προστασίας

αποκτούν

ένα

ελάχιστο

σύνολο

δικαιωμάτων:
➢ το δικαίωμα της χορήγησης της άδειας παραμονής και της μετακίνησης εντός και
εκτός της χώρας διαμονής τους
➢ πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια, την απασχόληση, την ιατρική περίθαλψη
➢ πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση
➢ πρόσβαση σε ενταξιακά προγράμματα που μπορούν να διευκολύνουν την ένταξή
τους στη χώρα διαμονής

Η Ε.Ε. ως στόχο είχε να μην αποπέμπεται ή να μην κινδυνεύει να εκδιωχθεί κανείς εκ
νέου, εφαρμόζοντας την αρχή της μη επαναπροώθησης των προσφύγων.
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12.1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ
Η Σύμβαση του Δουβλίνου συγκαταλέγεται στα διεθνή κείμενα. Υπεγράφη στο
Δουβλίνο της Ιρλανδίας στις 15 Ιουνίου 1990, και για πρώτη φορά μπήκε σε ισχύ την 1 η
Σεπτεμβρίου 1997 για τους δώδεκα πρώτους υπογράφοντες (Βέλγιο, Δανία, Γαλλία,
Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και
Ηνωμένο Βασίλειο). Κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.1996/1991. Τέθηκε σε ισχύ την 1η
Οκτωβρίου 1997 για την Αυστρία και τη Σουηδία, και την 1η Ιανουαρίου 1998 για τη
Φινλανδία140.
˝Τα κριτήρια που τέθηκαν, για το υπεύθυνο κράτος που θα επιφορτιστεί την εξέταση
της αίτησης ασύλου, επεδίωκαν να αναδείξουν την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των
κρατών - μελών˝141. Ο στόχος της Σύμβασης ήταν η μείωση της μετακίνησης των αιτούντων
άσυλο εντός της Ε.Ε., η αποφυγή υποβολής αιτήματος στη χώρα προτίμησης του εκάστοτε
αιτούντος και η αποτροπή αίτησης για άσυλο εκ µέρους των προσφύγων σε περισσότερες
της µίας χώρας της Ε.Ε.142.
Τα κράτη που υπέγραψαν την Σύμβαση αφενός μεν αποδεχόταν τη σημασία
αναγνώρισης δικαιώματος στο άσυλο, αφετέρου δε ήταν κάθετοι όσον αφορά τη θέση πως
ο αιτών θα πρέπει να έχει απλώς το δικαίωμα να αναζητά διεθνή προστασία και όχι να
εκφράζει συγκεκριμένη προτίμηση ως προς το ποια χώρα θα προτιμούσε να του προσφέρει
άσυλο. Ακόμη, προβλέπονταν ότι όλα τα κράτη - μέλη μπορούσαν να στείλουν έναν
αιτούντα άσυλο σε τρίτη χώρα αρκεί να διασφαλίζονταν η τήρηση της Σύμβασης της
Γενεύης143. ˝Δεδομένο της Σύμβασης ήταν ότι όλα τα κράτη αυτής θεωρούνταν «ασφαλείς

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "Convention determining the State
responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European
Communities (Deposited with the Government of Ireland)", Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, http://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/agreementsconventions/agreement/?aid=1990090
140

Joanna Lenart, "‘Fortress Europe’: Compliance of the Dublin II Regulation with the European Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms", Utrecht Journal of International and
European Law, Vol. 28, Issue 75, pp. 04-19, (Merkourios 2012), 5.
https://utrechtjournal.org/articles/abstract/10.5334/ujiel.bd/
141

Υπ’ αριθ. C 254 της 19/08/1997 Σύµβαση (που υπογράφονται μεταξύ κρατών - μελών της Ε.Ε.), "περί
καθορισµού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου η οποία υποβάλλεται
σε ένα από τα κράτη - µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Σύµβαση του ∆ουβλίνου", Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:254:FULL&from=EL
142

Άρθρο 3 παρ. 5 της Σύμβασης του Δουβλίνου, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:254:FULL&from=EL
143
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χώρες» και, άρα, ο καθορισμός τους με αντικειμενικά κριτήρια, παρά την επιθυμία του
αιτούντα, δεν θα συνεπαγόταν παραβίαση των δικαιωμάτων του˝144.

12.2. ΣΥΣΤΗΜΑ EURODAC
Το 2000 με τον υπ΄ αριθ. (EC) 2725/2000 Κανονισμό (Σύστημα EURODAC145), ο
οποίος εμπεριέχεται στο "Σύστημα του Δουβλίνου" (το οποίο αποτελεί σύστημα
νομοθετικών κειμένων της Ε.Ε.) καθορίζονταν το κράτος - μέλος στο οποίο εισήλθε για
πρώτη φορά ο αιτών άσυλο. Ο στόχος του Κανονισμού ήταν η δημιουργία ενός συστήματος
σύγκρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, των αιτούντων άσυλο ηλικίας 14 έως 39 ετών και
ορισμένων κατηγοριών παράνομων μεταναστών. Δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την
εφαρμογή του Κανονισμού "Δουβλίνο ΙΙ", που έπονταν, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα
προσδιορισμού της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που είναι αρμόδια για την
εξέταση μιας αίτησης ασύλου.
Το σύστημα Eurodac παρέχει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) τη
δυνατότητα να βοηθάνε στην ταυτοποίηση των αιτούντων άσυλο, καθώς και των ατόμων
που έχουν συλληφθεί για παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.
Μέσω της σύγκρισης των δακτυλικών αποτυπωμάτων, οι χώρες της Ε.Ε. μπορούν να
προσδιορίσουν κατά πόσον ο αιτών άσυλο ή ο αλλοδαπός υπήκοος που βρίσκεται
παράνομα σε μία χώρα της Ε.Ε. έχει ήδη υποβάλει αίτηση σε άλλη χώρα της Ε.Ε.,
αποκλείοντας κατά αυτό τον τρόπο την δυνατότητα πολλαπλής αίτησης από έναν αιτούντα
εντός της Ε.Ε. ή εάν ο αιτών άσυλο έχει εισέλθει παράνομα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης146.
Το σύστημα αυτό αποτελείται από μια κεντρική μονάδα την οποία διαχειρίζεται η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με δακτυλικά αποτυπώματα και
ηλεκτρονικά μέσα διαβίβασης μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και της κεντρικής βάσης
δεδομένων.

12.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ
Το "Σύστημα του Δουβλίνου" εκτός από τον υπ΄ αριθ. (EC) 2725/2000 Κανονισμό
(Σύστημα EURODAC), μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τον υπ΄ αριθ. (EC) 1560/2003
144

Zelalem Teferra, "The Dublin system of refugee admission: A law and economics analysis", SSRN (2014),
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2521180
EUR-Lex, "Σύστημα EURODAC", EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33081
145

146

Ibid.
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Κανονισμό (Κανονισμός εφαρμογής Δουβλίνο ΙΙ) και τον υπ΄ αριθ. (EC) 407/2002
Κανονισμό (Κανονισμός εφαρμογής EURODAC). Τέλος, στο Σύστημα συγκαταλέγεται και ο
Κανονισμός (EC) 2007/2004 περί της δημιουργίας της FRONTEX.
Τρεις ήταν οι λόγοι για τους οποίους θεσπίστηκε το Σύστημα του Δουβλίνου:
Α) στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία και τη Γαλλία καταλήγει το μεγαλύτερο
μέρος των προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι τις "προτιμούσαν" για να εξετάσουν την
αίτηση τους, οπότε θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα ώστε να υποστούν μικρότερες πιέσεις.
Β) οι αιτούντες άσυλο επέλεγαν την χώρα στην οποία θα υπέβαλαν αίτηση.
Αναζητούσαν το κράτος με το σύστημα ασύλου που θα τους εξασφάλιζε τις περισσότερες
πιθανότητες να γίνει δεκτή η αίτηση τους (asylum shopping).
Γ) έπρεπε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, κατά το οποίο οι πρόσφυγες υπέβαλλαν
ταυτόχρονα ή διαδοχικά αιτήσεις παροχής ασύλου σε περισσότερα κράτη - μέλη,
προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες να γίνει δεκτή η αίτηση τους αλλά και για να
παρατείνουν τη διαμονή τους εντός της Ένωσης (refugees in orbit).

12.4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ
Ο υπ΄ αριθ. (EC) 343/2003 Κανονισμός (Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ) υιοθετήθηκε το
2003, αντικαθιστώντας τη Σύμβαση του Δουβλίνου, που ίσχυσε για έξι χρόνια,
προσθέτοντας την Ισλανδία, την Νορβηγία, την Ελβετία και το Λίχτενσταϊν. Ένα επόμενο
πρωτόκολλο έθεσε τη συμφωνία σε ισχύ επίσης και με την Δανία.147
Ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ αποσκοπεί στην:
Α. αποτροπή της κατάχρησης των διαδικασιών ασύλου που συνιστούν οι πολλαπλές
αιτήσεις, δηλαδή η αποφυγή κατάθεσης αιτήσεων για άσυλο από το ίδιο πρόσωπο σε
διάφορες χώρες υποδοχής της Ε.Ε. (refugees in orbit).
Β. εξασφάλιση, όσο το δυνατό γρηγορότερη, πρόσβαση των μεταναστών που
αιτούνται άσυλο στο καθεστώς του πρόσφυγα.

COM (2006) 753 final, "Πρόταση Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του
κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, στην Ελβετία
ή στο Λιχτενστάιν", Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (December 04, 2006)
147
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Γ. ανάθεση, το συντομότερο δυνατό, της χώρας η οποία θα είναι υπεύθυνη και θα
διαχειριστεί την αίτηση ασύλου, αλλά και τον καθορισμό λογικών προθεσμιών για κάθε
στάδιο της διαδικασίας προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους – μέλους.
Το πιο σημαντικό σημείο του Κανονισµού είναι ότι ο μετανάστης δικαιούται να
αιτηθεί άσυλο από την ευρωπαϊκή χώρα στην οποία θα εισέλθει την πρώτη φορά. Οι
περισσότερες περιπτώσεις αφορούν τις πύλες εισόδου της ανατολικής και νότιας Ευρώπης
στις οποίες οι αιτούντες άσυλο δεν επιθυµούν να ξαναγυρίσουν είτε διότι δεν διαθέτουν
καλά συστήµατα κοινωνικής φροντίδας (δεν παρέχονται κοινωνικά επιδόματα όπως στην
κεντρική Ευρώπη, κ.λπ.) είτε διότι οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι καλές. Έτσι, μετανάστες
οι οποίοι ως πρώτη χώρα εισόδου έχουν την Ελλάδα και ύστερα ο επόμενος προορισμός
τους είναι άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. για να αιτηθούν άσυλο θα πρέπει, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Δουβλίνο ΙΙ, να επιστρέφονται πίσω στην Ελλάδα.
Για το σκοπό αυτό ο Κανονισμός ακολουθεί την αρχή ένα μόνο κράτος είναι
αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης ασύλου (άρθρο 3 παρ.1). Το ποιο θα είναι το
κράτος αυτό και με ποια κριτήρια (τα κριτήρια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες)
πραγματοποιείται με βάση την αρχή της οικογενειακής επανένωσης και την είσοδο και
διαμονή στις χώρες της Ε.Ε.. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια είναι Ασυνόδευτοι Ανήλικοι (άρθρο
6), Αρχή ενότητας οικογένειας (άρθ. 7-8), Έκδοση αδειών διαμονής ή θεωρήσεων (άρθ. 9),
Παράνομη είσοδος ή διαμονή σε κράτος μέλος (άρθ. 10), Νόμιμη είσοδος σε κράτος μέλος
(άρθ. 11), Αίτηση στο χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα (άρθ. 12).
Ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ αποτελεί ουσιαστικά µία προσπάθεια της Ε.Ε. να
παγιώσει µία Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική σε θέµατα ασύλου. Ο στόχος του Κανονισμού
είναι να νομιμοποιήσει τη διαδικασία µέσω της οποίας διανέμεται η ευθύνη στα κράτη –
µέλη για την ανάληψη της διαδικασίας χορήγησης ασύλου. Κατά αυτόν τον τρόπο, µία χώρα
– µέλος υποχρεώνεται ρητώς να αναλάβει την ευθύνη εξέτασης µίας αίτησης χορήγησης
ασύλου.

12.5. ΤΡΩΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ
Λόγω των προβληματικών διαδικασιών εφαρμογής του ασύλου στην Ελλάδα ο
Κανονισµός Δουβλίνο ΙΙ, το 2010-2011, βρισκόταν άτυπα σε επανεξέταση και προτάθηκε
προσωρινή αναστολή για περίοδο έξι µηνών, με το αιτιολογικό ότι το κράτος - µέλος
«αντιμετωπίζει ιδιαίτερα επείγουσες καταστάσεις, οι οποίες επιβαρύνουν στο έπακρο τις
ικανότητες υποδοχής».
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˝Στις 21 Δεκεμβρίου 2011 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι κινδυνεύουν τα
ανθρώπινα δικαιώµατα των μεταναστών που επιστρέφουν στην Ελλάδα µέσω του
Κανονισµού Δουβλίνο ΙΙ˝148

149.

Η απόφαση του δικαστηρίου έρχονταν σε ρήξη με τον

Κανονισµό Δουβλίνο ΙΙ.
Η αδυναμία της εύρυθμης λειτουργίας του Κανονισμού έγκειται στο γεγονός ότι το
κάθε κράτος – μέλος έχει τα δικά του ειδικά χαρακτηριστικά στο σύστημα χορήγησης
ασύλου του, και κατά συνέπεια η διαδικασία χορήγησης είναι διαφορετική. Να προστεθεί
ακόμη το γεγονός ότι οι χώρες του νότου Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρος επί της
ουσίας καλούνταν να αντιμετωπίσουν μόνες τους το Μεταναστευτικό Ζήτημα.
Εκ του αποτελέσματος, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι με τον Κανονισμό αυτό
παρατηρήθηκε μία άνιση κατανομή των αιτούντων άσυλο και τα νότια κράτη – μέλη
οδηγήθηκαν σε μία μη ορθολογική κατάσταση. Η εφαρμογή του Κανονισμού είχε σοβαρές
επιπτώσεις στις νότιες χώρες της Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλήματα της κάθε
χώρας (όπως η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας) αντιλαμβάνεται κανείς την δύσκολη
θέση που βρέθηκαν. Κατέληξε, κατά αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα να αποτελεί έναν τεράστιο
˝αποθηκευτικό χώρο˝ αλλοδαπών, αφού ο μετανάστης δικαιούταν να αιτηθεί άσυλο από την
ευρωπαϊκή χώρα στην οποία θα εισερχόταν την πρώτη φορά. Επίσης, ο μεγάλος όγκος
ανθρώπων υπερέβαινε τις δυνατότητες υποδοχής αυτών των χωρών.
˝Η κατάσταση αυτή οδήγησε τις νότιες χώρες να αιτηθούν την τροποποίηση του
Κανονισμού, ώστε η κατανομή των αιτούντων άσυλο να είναι δικαιότερη, επικαλούμενα το
άρθρο 80 ΣΛΕΕ. Αιτούνταν την δίκαιη κατανομή ευθυνών και την εφαρμογή της αρχής της
αλληλεγγύης, η οποία θα έπρεπε να μην περιορίζεται στην οικονομική βοήθεια˝150. Αίτημα,
δηλαδή, των νότιων χωρών (που έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα από τον Κανονισμό) να
μεταβληθεί ο κανόνας του ότι αρμόδιο κράτος για την εξέταση της αίτησης είναι αυτό της
πρώτης εισόδου του υπηκόου τρίτης χώρας, που ζητάει άσυλο.
Επίσης, όπως αναφέρθηκε, ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ βασίζεται στην αρχή της
ασφαλούς χώρας, με βάση την οποία ˝τα κράτη μέλη, εκ των οποίων όλα σέβονται την αρχή
148

PRESS RELEASE No 140/11, Judgment in Joined Cases C-411/10 N.S. v Secretary of State for the Home
Department and C-493/10 M.E. and Others v Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice,
Equality and Law Reform, "An asylum seeker may not be transferred to a Member State where he risks being
subjected
to
inhuman
treatment"
CVRIA
Luxembourg,
(December
21,
2011),
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-12/cp110140en.pdf
in.gr/ΕΛΛΑΔΑ/ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, "Στην Ελλάδα κινδυνεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των
μεταναστών λέει το Ευρωδικαστήριο", in.gr, http://www.in.gr/2011/12/21/greece/stin-ellada-kindyneyoyn-taanthrwpina-dikaiwmata-twn-metanastwn-leei-to-eyrwdikastirio/
149
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ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Δίκαιο Αλλοδαπών (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2015), 299.
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της μη επαναπροώθησης, θεωρούνται ως ασφαλείς χώρες για τους υπηκόους τρίτων
χωρών˝. Ωστόσο η αρχή αυτή, ως τεκμήριο, ανατράπηκε μέσω της δικαστικής οδού με τρεις
αποφάσεις που εκδόθηκαν την ίδια χρονική περίοδο, ήτοι
Α) η απόφαση του ΕΔΔΑ, MSS/Βελγίου και Ελλάδας, αρ. 30696/09, 21ης Ιανουαρίου
2011,
Β) η απόφαση του ΔΕΕ N.S/Secretary of State for the Home Department C-411/10
και
Γ) η απόφαση του ΔΕΕ M.E. και άλλοι/Refugee Applications Commissioner, Minister
of Justice, Equality and Law Reform C-493/10.
Επρόκειτο για αποφάσεις που εξέταζαν το κατά πόσο, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Δουβλίνο ΙΙ, τηρείται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων. ˝Μετά από αυτές τις
αποφάσεις τα κράτη – μέλη ήταν υποχρεωμένα να ελέγξουν αν το κράτος – μέλος στο οποίο
επαναπροωθείται ο αιτών άσυλο τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Ελλάδα ουσιαστικά με
αυτές τις αποφάσεις τέθηκε εκτός Κανονισμού, μέχρι να βελτιώσει όσον αφορά τις συνθήκες
υποδοχής και τις διαδικασίες εξέτασης των αιτούντων άσυλο˝151.
Η Γερµανία τότε, το 2010, αποφάσισε για ένα έτος να αναστείλει την εφαρμογή του
Κανονισµού Δουβλίνο ΙΙ, απόφαση την οποία εφάρμοσαν επίσης η Σουηδία, η Μ. Βρετανία,
η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Δανία.
Τον Απρίλιο 2011, µετά από έκθεση της Γαλλίδας Σοσιαλίστριας Ευρωβουλευτού
Σιλβί Γκιγιόµ, ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Οδηγία η
οποία συνιστά στα κράτη - µέλη να µην εφαρμόζουν την αρχή της επαναπροώθησης των
αιτούντων άσυλο στην πρώτη χώρα εισόδου στην Ευρώπη. Στην έκθεσή της η Σιλβί Γκιγιόµ
συγκεκριμένα ανέφερε: "η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία για το άσυλο δεν προστατεύει
αφενός τα δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη ενώ προκαλεί, αφετέρου, πολύ
µεγάλες διαφορές µεταξύ των κρατών-µελών σε ότι αφορά την μεταχείριση των αιτούντων
άσυλο και των προσφύγων"152.

Χριστίνα Μ. Ακριβοπούλου και Μ. Παπανδρέου, "Τα θεμελιώδη δικαιώματα του αιτούντα πολιτικό άσυλο
κατά την ΕΣΔΑ και το «μαχητό» τεκμήριο της «ασφαλούς» χώρας (Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ)",
www.constitutionalism.gr Όμιλος "Αριστόβουλος Μάνεσης" (2012), https://www.constitutionalism.gr/2407-tatemeliwdi-dikaiwmata-toy-aitoynta-politiko-asyl/
151

TVXS/webTV, "Αναθεώρηση του Δουβλίνο ΙΙ ζητά το Ευρωκοινοβούλιο", TVXS AΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,
https://tvxs.gr/news/%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B1%CE%BD%CE%B
1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%C2%AB%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF152
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Αυτές οι αποφάσεις ανέδειξαν τα τρωτά σημεία του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ και
αποτέλεσαν αφορμή για την τροποποίηση του, με τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ.

12.6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙΙ
Ο υπ΄ αριθ. (EC) 604/2013 Κανονισμός (Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ) τέθηκε σε
εφαρμογή το 2013, αντικαθιστώντας τον υπ΄ αριθ. (EC) 343/2003 Κανονισμό (Κανονισμός
Δουβλίνο ΙΙ), ο οποίος ίσχυε για μία δεκαετία. Η δομή του νέου Κανονισμού βασίζονταν
στον προηγούμενο Κανονισμό. Τα ιεραρχικά κριτήρια για τον καθορισμό του υπεύθυνου
κράτους – μέλους ήταν τα ίδια.
Σκοπός του νέου Κανονισμού είναι η επίλυση ορισμένων βασικών προβλημάτων και
παθογενειών του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ, όπως κυρίως αναδεικνύονταν από την
προαναφερθείσα νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ.
Ένα τμήμα των νεωτερισμών στον νέο Κανονισμό έχει να κάνει με τον θεσμό της
οικογένειας. Ο κύκλος της οικογένειας των αιτούντων άσυλο διευρύνεται, καθώς
περιλαμβάνονται πλέον και οι θείοι, οι παππούδες και τα αδέλφια του (άρθρο 2 στ. ζ’
Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ).
Σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα εισάγεται μία βασική αλλαγή, όπου ο νέος
Κανονισμός προβλέπει πως, όταν είναι αδύνατη η μεταφορά του αιτούντος άσυλο στο
κράτος μέλος που πρωτίστως έχει προσδιοριστεί ως υπεύθυνο για την επεξεργασία της
αίτησής του, εξαιτίας της ύπαρξης βάσιμων λόγων που οδηγούν στο συμπέρασμα πως
συντρέχουν συστημικές ελλείψεις στη διαδικασία παροχής ασύλου και στις συνθήκες
υποδοχής με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος απάνθρωπης και εξευτελιστικής
μεταχείρισης κατά το άρθρο 4 του ΧΘΔΕΕ και άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, τότε το προσδιορίζον
κράτος μέλος οφείλει να εξετάσει τα υπόλοιπα ιεραρχικά κριτήρια του Κανονισμού,
προκειμένου να διαπιστώσει αν άλλο κράτος - μέλος μπορεί να προσδιοριστεί ως υπεύθυνο
για την εξέταση της αίτησης. Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί, με τα κριτήρια αυτά, το
υπεύθυνο κράτος - μέλος, τότε το προσδιορίζον κράτος καθίσταται το ίδιο υπεύθυνο.
Ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ καθιερώνει ένα διευρυμένο πλαίσιο προστασίας για τους
αιτούντες άσυλο. Μεταξύ άλλων:
Α. Στο άρθρο 4 του Κανονισμού καθιερώνεται δικαίωμα ενημέρωσης των αιτούντων
άσυλο σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο γύρω από το άσυλο στην Ευρωπαϊκή
%CE%B9%CE%B9%C2%BB-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF
%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
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Ένωση και την εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται
και η διανομή σχετικού ενημερωτικού φυλλαδίου, καθώς επίσης και ειδικό φυλλάδιο για
τους ασυνόδευτους ανηλίκους.
Β. Στο άρθρο 6 προβλέπονται περαιτέρω εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους
ανηλίκους. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν την εκπροσώπηση και συνδρομή των
ασυνόδευτων ανηλίκων από προσωπικό καταλλήλως εκπαιδευμένο και καταρτισμένο στις
ιδιαίτερες ανάγκες των ανηλίκων.
Γ. Στο άρθρο 5 προβλέπεται η διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης με τον αιτούντα
άσυλο στο προσδιορίζον κράτος, πριν από τη λήψη απόφασης περί αναρμοδιότητας του
προσδιορίζοντος κράτους, για εξέταση της αίτησης και μεταφοράς στο υπεύθυνο κράτος
μέλος.
Ακόμη στο άρθρο 16 του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ ορίζεται πως τα κράτη - μέλη
έχουν πλέον υποχρέωση να επανενώσουν τον αιτούντα διεθνή προστασία με τα τέκνα, τα
αδέλφια ή τους γονείς του (λόγω εγκυμοσύνης, σοβαρής ασθένειας ή πρόσφατου τοκετού)
αν πληρούνται τρεις προϋποθέσεις, ήτοι:
➢ Οι οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ του αιτούντος και των μελών της οικογένειας
υπήρχαν και στη χώρα καταγωγής.
➢ Η οικογένεια μπορεί να φροντίσει (οικονομικά) το εξαρτώμενο πρόσωπο.
➢ Η αίτηση επανένωσης έχει διατυπωθεί γραπτώς.
Τέλος, στο άρθρο 33 του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ προβλέπεται η δημιουργία του
Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης. Μέσω του Μηχανισμού αυτού, η Επιτροπή
υποχρεώνει τα κράτη - μέλη να την ενημερώνουν συστηματικά για τον αριθμό των
αιτούντων άσυλο, τις συνθήκες κράτησης και τη μορφή των περιστατικών (για παράδειγμα
αν πρόκειται για ανήλικους, θύματα βασανιστηρίων ή άλλες ευάλωτες ομάδες),
προκειμένου να ενεργοποιείται Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης διάρκειας 3 μηνών, εφόσον
συμπεραίνεται πως ένα κράτος εισέρχεται σε κρίση λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου
ιδιαίτερης πίεσης στο σύστημα ασύλου του κράτους αυτού.

12.7. ΤΑ ΤΡΩΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙΙ.
Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟ IV
Αυτό που δεν άλλαξε και στον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ είναι η βασική αρχή του
Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ και της Σύμβασης του Δουβλίνου, ήτοι αρμόδιο κράτος για την
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εξέταση της αίτησης είναι αυτό της πρώτης εισόδου του αιτούντα άσυλο. Όπως αναφέρθηκε
και προηγουμένως αποτελεί πάγιο αίτημα των νότιων χωρών να αλλάξει αυτή η αρχή,
επικαλούμενα το άρθρο 80 ΣΛΕΕ.
Η σχετική Πρόταση Κανονισμού της Κομισιόν για την αναθεώρηση του Συστήματος
του Δουβλίνου κατετέθη στις 4 Μαΐου 2016 (η αρχική παρουσίαση των προτάσεων για ένα
Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου είχε πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου 2016). ˝Η ίδια η
Επιτροπή αναγνώρισε σε αυτά τα δύο κείμενα ότι ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ είχε πάψει να
αποδίδει καθώς η ιεράρχηση των προβλεπόμενων κριτηρίων δεν ελάμβανε υπόψη τις
δυνατότητες των κρατών - μελών, ενώ δεν υπήρχε και ισορροπία στις προσπάθειες που
κατέβαλαν τα κράτη - μέλη να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Το σημαντικότερο
όμως έλλειμμα ήταν ότι ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ δεν είχε σχεδιαστεί για περιπτώσεις
υπερβολικής πίεσης στα εθνικά συστήματα ασύλου˝153.
Οι ιδέες της Επιτροπής κινούνται, βασικά, γύρω από τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας
είναι η δημιουργία ενός νέου, αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης του
αριθμού των αιτήσεων ασύλου και των προσώπων που επανεγκαθίστανται σε κάθε κράτος
- μέλος. Ο δεύτερος άξονας είναι η ύπαρξη μιας κλείδας αναφοράς που θα καθορίζει πότε
ένα κράτος δέχεται δυσανάλογη πίεση στο εθνικό σύστημα ασύλου. ˝Δύο είναι τα βασικά
κριτήρια με βάση τα οποία θα υπολογίζεται η κλείδα αναφοράς: το μέγεθος του πληθυσμού
και το ΑΕΠ της χώρας, ενώ θα πρέπει να συνυπολογισθούν ο αριθμός των
επανεγκαταστάσεων και το ύψος των προσφυγικών ροών. Ο τρίτος άξονας, που θεωρείται ο
σημαντικότερος, είναι η ύπαρξη ενός «διορθωτικού μηχανισμού κατανομής». Αυτός θα
ενεργοποιείται αυτόματα όταν μία χώρα αντιμετωπίζει δυσανάλογη πίεση στο εθνικό
σύστημα ασύλου και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που της αντιστοιχεί ξεπεράσει
το 150% του αριθμού αναφοράς. Τότε, κάθε νέα αίτηση επάνω από τον αριθμό αυτόν θα
κατανέμεται για εξέταση σε άλλα κράτη - μέλη. Αυτός ο μηχανισμός είναι ίσως και η μόνη
«θετική διαφορά» από το σημερινό Σύστημα του Δουβλίνου˝154.
Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η Κύπρος και η Ισπανία οφείλουν να αναδείξουν την
νομική φύση του Ζητήματος πρώτα και όχι μόνο την πανευρωπαϊκή του διάσταση
επικαλούμενες την αρχή της αλληλεγγύης για την κατανομή των βαρών εντός της Ε.Ε. και
να αναδείξουν την ανάγκη για την ανακατανομή των αναγνωρισμένων προσφύγων και
αιτούντων άσυλο με αναλογικό τρόπο μεταξύ των κρατών.

Άγγελος Αθανασόπουλος, "Ελληνικές ενστάσεις για την αναθεώρηση του Δουβλίνου", ΤΟ ΒΗΜΑ (2017),
http://www.tovima.gr/PrintArticle/?aid=876634
153

154

Ibid.
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Τον Απρίλιο του 2018, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της POLITICO, ˝η
Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η Κύπρος και η Ισπανία εξέδωσαν ένα τρισέλιδο έγγραφο
(position paper) με τίτλο «Dublin Regulation - Position paper of Cyprus, Greece, Italy, Malta
and Spain on the Proposal recasting the Dublin Regulation» το οποίο περιείχε δεκατρία
σημεία, τα οποία απευθύνονταν στους εταίρους της Ε.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με
αίτημα την αναγνώριση, στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου, των προσπαθειών των
χωρών στην πρώτη γραμμή για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., καθώς και το
μετριασμό των «διαδικαστικών βαρών». Σε ένα από τα σημεία επισημαίνεται η ανάγκη
«μείωσης της σταθερής ευθύνης» του κράτους - μέλους πρώτης εισόδου ενός μετανάστη με
ανώτατο όριο τα δύο χρόνια, σε σχέση με τα δέκα στο πλαίσιο που προβλέπει η παρούσα
πρόταση της Βουλγαρικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.˝155.
Στον αντίποδα η ομάδα του Βίσεγκραντ (˝συμμαχία η οποία απαρτίζεται από τέσσερα
κράτη της Κεντρικής Ευρώπης, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία,
μετά τη διάλυση του ανατολικού μπλοκ, με σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσής τους˝156) ακολουθεί μετριοπαθή πολιτική είτε θέτοντας περιορισμούς όσον
αφορά τις διαδικασίες υποδοχής, χορήγησης ασύλου και επιστροφών, είτε στην εφαρμογή
συμφωνιών όπως με το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης (η Ουγγαρία δεν συμφώνησε με την
εφαρμογή του Προγράμματος Μετεγκατάστασης), κ.λπ.. Ως αποτέλεσμα αυτής της
πολιτικής η Ε.Ε. μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφάσισε την 19η Ιουλίου 2018 να
παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ε.Ε. (ΔΕΕ) επειδή η νομοθεσία της, ασύλου
και επιστροφής, δεν συμμορφώνονταν (-εται) με το δίκαιο της Ε.Ε.157. Η Επιτροπή
απέστειλε επίσης την ίδια ημέρα προειδοποιητική επιστολή (letter of formal notice) στην
Ουγγαρία σχετικά με την νέα τότε νομοθεσία που εφάρμοζε, η οποία ποινικοποιούσε τις
δραστηριότητες για την υποστήριξη των αιτήσεων ασύλου και διαμονής και περιόριζε
περαιτέρω το δικαίωμα αίτησης ασύλου.
Διαπιστώνει κανείς ότι το πρόβλημα της Ε.Ε. στο Μεταναστευτικό δεν είναι τόσο
νομοθετικής φύσεως, όσο πολιτικής βούλησης των κρατών - μελών να επιδείξουν τη
δέουσα κοινοτική αλληλεγγύη, εφαρμόζοντας το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. "Το
155

GIULIA PARAVICINI AND DAVID M. HERSZENHORN, "Southern rim rebels against EU migration
proposal", POLITICO (2018), https://www.politico.eu/article/eu-migration-crisis-italy-spain-rebels-bulgariadublin-quotas-proposal/
156

The Bratislava Declaration of the Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the
Republic of Poland and the Slovak Republic on the occasion of the 20th anniversary of the Visegrad Group,
(Bratislava, February 15, 2011),
https://web.archive.org/web/20140824082057/http://www.visegradgroup.eu/2011/the-bratislava
157

European Commission - Press release, "Migration and Asylum: Commission takes further steps in
infringement procedures against Hungary", European Commission (Brussels, July 19, 2017),
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4522_en.htm

98

Διπλωματική Εργασία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου (mad 17003)

Δουβλίνο ΙV, εφόσον είναι δομημένο ρεαλιστικά, δίδει μία τελευταία ευκαιρία στους
Ευρωπαίους όχι μόνο να ομονοήσουν στην δίκαιη και αλληλέγγυα διαχείριση των
μεταναστευτικών ροών, αλλά και να χρησιμοποιήσουν τη βελτιωμένη αυτή νομική βάση για
την δόμηση συλλογικής πολιτικής βούλησης επί του θέματος"158.

Ευάγγελος Βενέτης, "Δυσοίωνα μηνύματα για το Δουβλίνο 4", ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ (2018),
https://www.amynanet.gr/dysoiona-minimata-gia-to-doublino-4
158
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13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (RELOCATION PROGRAM)
Το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης της Ε.Ε.159

160

αφορoύσε τη μετακίνηση

ανθρώπων που έχρηζαν διεθνούς προστασίας (ασύλου και επικουρικής προστασίας) από
ένα κράτος - μέλος της Ε.Ε. σε ένα άλλο. Ήταν ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός
αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης που είχε στόχο την πιο δίκαιη κατανομή των
αιτούντων άσυλο στα κράτη - μέλη. Αφορούσε την χρονική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2015
έως και τον Σεπτέμβριο 2017.
Το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης αφορούσε υπηκόους χωρών (και στην περίπτωση
ανιθαγενών, των χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής τους), για τους οποίους το
ποσοστό χορήγησης διεθνούς προστασίας ήταν πάνω από 75% βάσει του
ευρωπαϊκού μέσου όρου αναγνώρισης όπως αυτός προέκυπτε από τα στοιχεία
τριμήνου της Eurostat, και άρα ήταν πολύ πιθανόν να χρήζουν διεθνούς προστασίας. Το
Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης αφορούσε Σύρους, Ιρακινούς, Ερυθραίους, υπηκόους της
Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και ανιθαγενείς από τις χώρες αυτές. Σε βάθος διετίας
προέβλεπε την μετεγκατάσταση 66.400 ατόμων σε διάφορα κράτη - μέλη της Ε.Ε..
Ειδικές κατηγορίες αιτούντων όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτομα με επιβαρυμένο
ιατρικό ιστορικό και προβλήματα υγείας ή άτομα που στο παρελθόν είχαν υποβάλει αίτημα
ασύλου στην Ελλάδα είχαν δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης.
Για να εντάσσονταν κάποιος στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης θα έπρεπε να έχει
εισέλθει στην Ελλάδα μετά τις 16/9/2015, να υποβάλει αίτηση ασύλου στην Υπηρεσία
Ασύλου και να δακτυλοσκοπηθεί όπως όλοι οι αιτούντες άσυλο.
Ο αιτών δεν είχε δικαίωμα να επιλέξει το κράτος στο οποίο θα μετεγκατασταθεί. Ωστόσο,
για να αποφασιστεί το κράτος μετεγκατάστασης θα λαμβάνονταν υπόψη από την Υπηρεσία
Ασύλου η τυχόν ευαλωτότητα του αιτούντος, η ύπαρξη συγγενών του σε κάποιο κράτος
μέλος καθώς και οι γλωσσικές του δεξιότητες. Ο στόχος ήταν η ομαλή ένταξη των
αιτούντων διεθνή προστασία στο κράτος - μέλος της μετεγκατάστασής τους.
Σε περίπτωση οικογένειας, όλα τα μέλη της θα μεταφέρονταν στο ίδιο κράτος για να
διατηρηθεί η οικογενειακή ενότητα.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ, "ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ",
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ, http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2015/11/RELOCATION_GR.pdf
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ", Ευρωπαϊκή Επιτροπή, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/policies/european-agenda-migration/backgroundinformation/docs/2_eu_solidarity_a_refugee_relocation_system_el.pdf
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Τα κράτη που πλήττονταν περισσότερο από τους αιτούντες άσυλο.
Πηγή: https://ec.europa.eu/.../european.../2_eu_solidarity_a_refugee_relocation_ system_el.pdf

Το Σεπτέμβριο 2015 η Επιτροπή είχε προτείνει να μετεγκατασταθούν 120.000 άνθρωποι από την
Ιταλία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία μέσα σε διάστημα 2 ετών.
Πηγή: https://ec.europa.eu/.../european.../2_eu_solidarity_a_refugee_relocation_ system_el.pdf

13.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ένα χρόνο περίπου μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2017), τα στοιχεία είναι απογοητευτικά. Συγκεκριμένα, ως προς την υποδοχή
προσφύγων στην Αυστρία από την Ελλάδα και την Ιταλία, έγιναν δεκτοί μόνον 15
πρόσφυγες αντί των προβλεπόμενων 1.953, ποσοστό που έφθασε μόλις το 0,8 %. Στη
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βάση του προγράμματος που είχε υιοθετηθεί από τους ηγέτες της Ε.Ε. τον Σεπτέμβριο του
2015, η Αυστρία υποχρεούταν να δεχθεί μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2017 την
μετεγκατάσταση 1.491 προσφύγων από την Ελλάδα και 462 προσφύγων από την Ιταλία.
Σύμφωνα με την πάγια επιχειρηματολογία της Βιέννης, ο αριθμός των αιτήσεων
ασύλου που είχε υποβληθεί το 2015 στην Αυστρία και ανερχόταν στις 85.505, ήταν
υψηλότερος από εκείνον στην Ιταλία (83.245), της οποίας ο πληθυσμός είναι επταπλάσιος
του αυστριακού, ενώ με τις υποβληθείσες στην Αυστρία 36.000 αιτήσεις μέσα στο 2016, και
σε σύγκριση με τον πληθυσμό τους, η χώρα δέχθηκε τη διπλή επιβάρυνση από την Ιταλία.
Μεταξύ των χειρότερων παραβατών ήταν η Πολωνία και η Ουγγαρία, που και οι δύο
αρνήθηκαν να δεχθούν έστω και έναν αιτούντα άσυλο από την Ιταλία και την Ελλάδα. Η
Σλοβακία, η οποία ανεπιτυχώς αμφισβήτησε το σχέδιο μετεγκατάστασης στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, είχε δεχθεί μόνο 16 από τους 902 αιτούντες άσυλο που της ανατέθηκαν και η
Τσεχία μόνο 12 από τους 2.691.
˝Η Ισπανία εκπλήρωσε μόνο το 13,7% της ποσόστωσής της, ενώ το Βέλγιο το 25,6%.
Η Ολλανδία εκπλήρωσε το 39,6% του στόχου που δεσμεύτηκε και η Πορτογαλία το 49,1%.
Η Μάλτα είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που ικανοποίησε την ποσόστωσή της. Η Νορβηγία και
το Λιχτενστάιν προσχώρησαν στο σχέδιο εθελοντικά και εκπλήρωσαν και οι δύο τις
δεσμεύσεις τους να μετεγκαταστήσουν 1.500 και 10 άτομα αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο είναι ότι
η Φιλανδία είχε καλωσορίσει 1.951 αιτούντες άσυλο (94% της νομικής της δέσμευσης). Η
Ιρλανδία δέχτηκε 459 αιτούντες άσυλο δηλαδή 76,5% της νομικής της δέσμευσης˝161.
Σχεδόν 22.000 αιτούντες άσυλο είχαν μετεγκατασταθεί, μέχρι την ολοκλήρωση του
προγράμματος, αριθμός ωστόσο, αρκετά μικρότερος από τον αρχικό στόχο της Ε.Ε. για
66.400 μετεγκαταστάσεις.
˝Ο αριθμός των 66.400 είχε υπολογιστεί με βάση τις τότε ροές στην Ελλάδα, αλλά
μετά τη Συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας οι ροές μειώθηκαν κατά 97%˝ σημείωσε, από την πλευρά
του, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιάννης Χατζηγιάννης.
˝Οι χώρες που δέχτηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων άσυλο ήταν η Γερμανία
(5.376), η Γαλλία (4.399), η Ολλανδία (1.748), η Σουηδία (1.658), η Φινλανδία (1.202), η
Πορτογαλία (1.193) και η Ισπανία (1.126). Η Υπηρεσία Ασύλου κατέγραψε ως επιλέξιμους
για το πρόγραμμα 27.457 αιτούντες, από τους οποίους οι 3.500 περίπου ακολούθησαν τη
διαδικασία οικογενειακής επανένωσης. Για τους υπόλοιπους 24.000 περίπου, η Υπηρεσία
in.gr/ΚΟΣΜΟΣ, "Τα απογοητευτικά στοιχεία του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων", in.gr,
http://www.in.gr/2017/09/25/world/ta-apogoiteytika-stoixeia-toy-programmatos-metegkatastasis-prosfygwn/
161
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έστειλε αιτήματα μετεγκατάστασης, από τους οποίους οι 22.735 έγιναν δεκτοί και οι 1.265
απορρίφθηκαν. Σημειώνεται, ότι η δράση χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Πρόγραμμα του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, με χρηματοδότηση της ΕΕ σε
ποσοστό 100%, χωρίς εθνικούς πόρους˝162.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, "Μετεγκατάσταση προσφύγων: Μόνο ένας στους τρεις πήγε από την Ελλάδα σε χώρες
της ΕΕ", ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, https://www.protothema.gr/greece/article/748646/metegatastasi-prosfugon-enasstous-treis-apo-osous-sumfonithikan-metevi-se-hores-tis-ee/
162
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14. ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Ε.E. ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Το νομικό πλαίσιο της Ε.Ε. αναφορικά με την διαχείριση της παράτυπης
μετανάστευσης στηρίζεται σε δύο Συνθήκες:
Α) Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997), όπου σύµφωνα µε το άρθρο 63 (3b) το
Συμβούλιο πρέπει να εφαρμόζει μέτρα που να αφορούν την παράτυπη μετανάστευση και
παραµονή, παράλληλα δε πρέπει να επιτυγχάνεται ο επαναπατρισμός αυτών που
διαµένουν παράνοµα σε µία χώρα της Ε.Ε..
Β) Συνθήκη της Λισαβόνας (2009), όπου σύµφωνα µε το άρθρο 78 (3) ορίζεται ότι η
Ένωση πρέπει να συνάψει συμφωνίες µε τρίτες χώρες που αφορούν την επανεισδοχή των
μεταναστών στις χώρες καταγωγής ή προέλευσης τους, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια
εισόδου και παραµονής.
Για να μπορέσει η Ε.Ε. να διαχειριστεί την παράτυπη μετανάστευση αφενός μεν
ίδρυσε μηχανισμούς διαχείρισης στα εξωτερικά της σύνορα, όπως η Frontex, η οποία έχει
επιφορτιστεί με τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, αφετέρου δε πραγματοποίησε
συμφωνίες, όπως προαναφέραμε, τόσο µε τις χώρες προέλευσης των μεταναστών όσο και
µε τις χώρες διέλευσης.
Αναντίρρητα η Τουρκία αποτελεί τη βασική χώρα διέλευσης παράτυπων μεταναστών
από την Ανατολή. Η Ε.Ε. στην προσπάθεια της να ισχυροποιήσει τις συµφωνίες που
επιτυγχάνει για επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες, κινείται μέσω της
διπλωματικής οδού αγγίζοντας πολιτικές πτυχές. Στα διαπραγματευτικά της χαρτιά η Ε.Ε.
περιλαμβάνει την διευκόλυνση στην παροχή θεωρήσεων εισόδου στους κατοίκους τρίτων
χωρών, την παροχή διευκολύνσεων στην μετακίνηση ορισμένων εθνικοτήτων για νόµιµη
μετανάστευση στην Ε.Ε., αναπτυξιακή βοήθεια, οικονοµική και τεχνική υποστήριξη στις
τρίτες χώρες που θα υπογράψουν τις συμφωνίες επανεισδοχής, κ.λπ..
Το 2004 η Τουρκία ξεκίνησε διαπραγματεύσεις µε την Ε.Ε., προκειμένου να
υπογραφεί µία συμφωνία επανεισδοχής των παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία. Μετά
από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις υπογράφηκε στις αρχές του 2011.
Στις 18 Μαρτίου 2016, με την κοινή δήλωση της Ε.Ε. – Τουρκίας (συμφωνία Ε.Ε.
– Τουρκίας)163, ξεκίνησε μία νέα περίοδος για την Ε.Ε. ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο
της παράτυπης μετανάστευσης. Ο στόχος ήταν να αποτραπούν τα μη ασφαλή ταξίδια των
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, 18 Μαρτίου 2016",
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, http://www.consilium.europa.eu/el/press/pressreleases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
163
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μεταναστών από τους διακινητές, από τα οποία αρκετοί μετανάστες έχαναν την ζωή τους,
βάζοντας φρένο στην παράτυπη μετανάστευση και ενισχύοντας τις νόμιμες οδούς παροχής
ασύλου.
˝Η συμφωνία περιελάμβανε εννέα (9) σημεία164:
1. Όλοι οι παράτυποι μετανάστες που φθάνουν από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά
θα επιστρέφονται στην Τουρκία, από τις 20 Μαρτίου του 2016. Όσοι υποβάλουν αίτηση
ασύλου, η αίτησή τους θα εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές, με βάση τη διεθνή νομοθεσία
και σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.. Όσοι μετανάστες δεν υποβάλουν
αίτηση ασύλου ή η αίτησή τους απορρίπτεται θα επιστρέφουν στην Τουρκία. Τουρκία και
Ελλάδα θα αναπτύξουν συνδέσμους που θα διευκολύνουν τη διαδικασία.
2. Για κάθε Σύρο που επιστρέφει στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος
Σύρος θα μετεγκαθίσταται απ’ ευθείας από την Τουρκία στην Ε.Ε.. Προτεραιότητα θα δίνεται
σε όσους δεν έχουν μπει στο παρελθόν, ή έχουν επιχειρήσει να μπουν, στην Ε.Ε.. Με βάση
την ήδη ισχύουσα συμφωνία του Ιουλίου του 2015, υπάρχουν διαθέσιμες ακόμη 18.000
θέσεις μετεγκατάστασης. Οι ανάγκες για πρόσθετες, πέραν αυτού του αριθμού,
μετεγκαταστάσεις θα καλυφθούν μέσω εθελοντικής προσφοράς με όριο τις επιπλέον 54.000
θέσεις (σύνολο: 72.000 θέσεις μετεγκατάστασης).
3. Η Τουρκία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει νέες ροές μεταναστών
προς την Ε.Ε., είτε διά θαλάσσης, είτε διά ξηράς.
4. Όταν οι παράτυπες ροές σταματήσουν ή μειωθούν σημαντικά, θα τεθεί σε ισχύ
πρόγραμμα εθελοντικής υποδοχής προσφύγων.
5. Η διαδικασία άρσης του καθεστώτος ταξιδιωτικής θεώρησης εισόδου για τους
Τούρκους πολίτες θα επιταχυνθεί, με στόχο την πλήρη άρση το αργότερο έως το τέλος
Ιουνίου του 2016, υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα πληροί όλα τα προαπαιτούμενα.
6. Η Ε.Ε. θα επιταχύνει την αποδέσμευση των αρχικών κονδυλίων των 3 δις ευρώ
προς την Τουρκία. Αφού εξαντληθούν αυτοί οι πόροι, και υπό την προϋπόθεση ότι θα
τηρηθούν οι δεσμεύσεις, η Ε.Ε. θα προχωρήσει και σε πρόσθετη χρηματοδότηση της
Τουρκίας με επιπλέον 3 δις ευρώ έως το τέλος του 2018.

TVXS/webTV, "Τα 9 σημεία της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας για το προσφυγικό", TVXS AΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, https://tvxs.gr/news/eyropi-eop/ta-9-simeia-tis-symfonias-ee-toyrkias-giaprosfygiko&dr=tvxsmrstvxs
164
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7. Η Ε.Ε. και η Τουρκία χαιρετίζουν τη συνεχιζόμενη διαδικασία για την αναβάθμιση
της Τελωνειακής Ένωσης.
8. Η Ε.Ε. και η Τουρκία αποφάσισαν το άνοιγμα του Κεφαλαίου 33 της ενταξιακής
διαπραγμάτευσης της Τουρκίας (κεφαλαίου που αφορά τον προϋπολογισμό), στη διάρκεια
της ολλανδικής προεδρίας. Η προπαρασκευαστική εργασία για το άνοιγμα κι άλλων
κεφαλαίων θα συνεχιστεί σε ταχύτερους ρυθμούς και με βάση τους ισχύοντες κανόνες.
9. Η Ε.Ε. και η Τουρκία θα εργαστούν από κοινού για την βελτίωση της
ανθρωπιστικής κατάστασης εντός της Συρίας, κυρίως σε περιοχές κοντά στα τουρκικά
σύνορα όπου ο τοπικός πληθυσμός θα μπορούσε να είναι πιο ασφαλής.˝

14.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε.E. ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ,
ΤΗΣ 18-3-2016
Αναφορικά με την τύχη του προγράμματος Μετεγκατάστασης της Ε.Ε., η
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα και την Ιταλία συνεχίστηκε να
εφαρμόζεται

αλλά

όπως

αποδείχτηκε

στην

πράξη

αφορούσε

τελικά

μόνο

την

μετεγκατάσταση μιας μειοψηφίας εκείνων που έφταναν στην Ελλάδα και έκαναν αίτηση.
Απέδωσε τα προσδοκώμενα η συμφωνία;

Πηγή: http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/, Ανακτήθηκε στις
2018-8-15.
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Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ. International Organization for Migration), όσον αφορά τις Μεταναστευτικές Ροές προς
την Ευρώπη, οι αφίξεις αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

2018 (1ο 3μηνο)

ΕΤΟΣ

2015

2016

2017

ΕΛΛΑΔΑ

858.608

176.906

13.294

7.343

ΙΤΑΛΙΑ

153.842

181.436

95.213

6.296

ΙΣΠΑΝΙΑ

3.845

13.246

11.311

4.984

Πηγές: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)165

Οι αφίξεις στην Ελλάδα ανήλθαν το 2016 σε 176.906 έναντι των 858.608 του 2015. Η
μείωση των αφίξεων στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στην Ευρώπη είναι εμφανής.
Επομένως, η Συμφωνία απέδωσε.
Η εφαρμογή της Συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρκίας κράτησε σταθερές τις αφίξεις στην
επονομαζόμενη «βαλκανική οδό». Ο αριθμός των μεταναστών από τη Συρία, το Ιράκ και το
Αφγανιστάν το 2016, μειώθηκε. Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή της συμφωνίας Ε.Ε.Τουρκίας, στο τέλος του Μαΐου 2016, οι μετανάστες από τη Συρία, το Ιράκ και το
Αφγανιστάν αποτελούσαν περίπου το 68,5% του συνολικού αριθμού των αφίξεων, στο
τέλος δε του Δεκεμβρίου 2016 ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε μόλις 41%.
Όσον αφορά το δεύτερο σημείο της Συμφωνίας, η ιδέα της "1 προς 1" ανταλλαγής
των Σύρων μεταναστών, που εμφανίζεται εδώ, μπορεί να μην φαίνεται πολιτικά ορθή δεν
προκύπτει όμως νομικό ζήτημα. Η μετεγκατάσταση προσφύγων είναι μία συνήθης πρακτική
και δεν αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση, με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Η νομιμότητα και η
ιδεολογική ορθότητα όμως της επιστροφής ανθρώπων στην Τουρκία τίθεται υπό
αμφισβήτηση.

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, "ΙΟΜ - Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond
COMPILATION OF AVAILABLE DATA AND INFORMATION 2015, 2016, 2017, 2018", Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης, https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Mixed-Flows-Mediterranean-andBeyond-Compilation-Overview-2015.pdf, http://migration.iom.int/docs/2016_Flows_to_Europe_Overview.pdf,
http://migration.iom.int/docs/Q1_2017_statistical_Overview.pdf,
https://www.iom.int/sites/default/files/dtm/mediterranean_dtm_201803.pdf
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Να ληφθεί, επίσης, υπόψη ότι εφόσον όλες οι μετεγκαταστάσεις πραγματοποιούνται
πλέον από την Τουρκία, τότε θα αποκλειστούν από τη διαδικασία όλοι οι Σύριοι πρόσφυγες
που βρίσκονται στις λοιπές χώρες, όπως ο Λίβανος και η Ιορδανία.
Συμπερασματικά, λοιπόν, κατά αυτό τον τρόπο η Ε.Ε. δεν αυξάνει τον αριθμό της
υποδοχής

των

προσφύγων.

Ειδικότερα,

όπως

αναφέρεται,

οι

πρώτες

18.000

μετεγκαταστάσεις, της Συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρκίας, προσθέτονται στον αριθμό των 22.735
προσφύγων που η Ε.Ε. μετεγκατέστησε το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Μετεγκατάστασης που αφορούσε την χρονική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2015 έως και τον
Σεπτέμβριο 2017, και οι λοιπές 54.000 μετεγκαταστάσεις είναι το υπόλοιπο από εκείνους
που επρόκειτο να μετακινηθούν από την Ουγγαρία, πριν το κράτος της Ουγγαρίας
απορρίψει την πρόταση του Σεπτεμβρίου του 2015, όπως αναφέραμε σε προηγούμενο
υποκεφάλαιο.
Όσον αφορά το έκτο σημείο της Συμφωνίας, τα κονδύλια δεν δίδονται απλά ως
αντάλλαγμα - δωροδοκία στην Τουρκία, όπως εσφαλμένα έχει δημιουργηθεί η εντύπωση
στην κοινή γνώμη. Τα ποσά αυτά προορίζονται για έργα που στοχεύουν στη στήριξη του
Συριακού προσφυγικού πληθυσμού, δίνονται σε δύο δόσεις και ειδικά στην καταβολή της
δεύτερης δόσης θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν.
Η Συμφωνία της Ε.E. και της Τουρκίας, της 18-3-2016, αποτελεί την πρώτη από
κοινού προσπάθεια διαχείρισης του Μεταναστευτικού Ζητήματος από την Ε.Ε. και την
Τουρκία, χωρίς προηγούμενη κοινή εξωτερική πολιτική. Πέρα από τις ωφέλειες της
Συμφωνίας που προέκυψαν, τίθενται και κάποια άλλα ζητήματα όπως το εάν η Τουρκία
είναι ασφαλής τρίτη χώρα και εάν η Τουρκία εφαρμόζει σταθερά την Συμφωνία.

14.2. ΕΙΝΑΙ "ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ" Η ΤΟΥΡΚΙΑ;
Ο όρος "ασφαλής Τρίτη χώρα" αποδίδεται σε χώρες που μπορεί να θεωρηθούν είτε
ως χώρες που δεν "δημιουργούν" πρόσφυγες είτε ως χώρες στις οποίες οι άνθρωποι που
χρειάζονται προστασία μπορούν να απολαμβάνουν ασυλία (UNHCR 1991: para.3). ‘Όσον
αφορά την Ε.Ε., στην Οδηγία 2013/32/EU της 26-6-2013 (κοινές διαδικασίες για την
εγγύηση διεθνούς προστασίας) καθορίζεται το κοινό νομικό πλαίσιο και εγγυάται για το πως
εφαρμόζεται το άσυλο στα κράτη μέλη της Ε.Ε.. ˝Ένας μετανάστης που ενδέχεται να θέλει
να αιτηθεί άσυλο, μπορεί να επιστραφεί σε κάποια τρίτη χώρα, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α)
η τρίτη χώρα είναι ασφαλής, β) σε προσωποποιημένη βάση, έχει τεκμηριωθεί ότι η χώρα
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είναι ασφαλής για το πρόσωπο αυτό και γ) ο μετανάστης έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει
αυτή την απόφαση με ένδικα μέσα˝166.
Θα πρέπει επομένως να διερευνηθεί το αν στην Τουρκία, όσον αφορά τους
πρόσφυγες, δεν τηρούνται αυτά που αναφέρονται στην παραπάνω Οδηγία. Με άλλα λόγια,
αν η Τουρκία που ορίζεται ως "ασφαλής Τρίτη χώρα" είναι μία χώρα όπου για τους
πρόσφυγες η ζωή και η ελευθερία αυτών των ανθρώπων δεν απειλούνται (με κριτήρια το
φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τη συμμετοχή σε κάποια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή
πολιτική επιλογή). Επομένως, όπου υπάρχει κίνδυνος ή σοβαρή βλάβη, με βάση τη λογική
του ορισμού που δίνει η Ε.Ε., σχετικά με την επικουρική προστασία, οι άνθρωποι που τους
αφορά δεν θα επιστρέφονται σε άλλη χώρα που να είναι μη ασφαλής (κανόνας της μη
επαναπροώθησης, με ειδική αναφορά στη Συνθήκη της Γενεύης και την υπαρκτή
δυνατότητα να αιτηθεί ο μετανάστης άσυλο, ώστε να λάβει προστασία ανάλογα με τη
Συνθήκη της Γενεύης). Το τελευταίο αυτό σημείο είναι υπό αμφισβήτηση, στην περίπτωση
της Τουρκίας, καθώς η Τουρκία δεν εφαρμόζει τη Συνθήκη της Γενεύης σε μη Ευρωπαίους.
Πολλές

Μ.Κ.Ο.

και

οργανώσεις,

όπως

το

Παρατηρητήριο

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων (HRW), είχε καταγγείλει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του πως τον Μάρτιο
και τον Απρίλιο του 2016, Τούρκοι συνοριοφύλακες βασάνισαν και δολοφόνησαν Σύριους
πρόσφυγες γιατί προσπάθησαν να περάσουν σε Τούρκικο έδαφος167. Επίσης, στις αρχές
του 2018, η Διεθνής Αμνηστία είχε καταγγείλει ότι Τούρκοι συνοριοφύλακες, στη μεθόριο
με τη Συρία, ανοίγουν πυρ αδιακρίτως και υποχρεώνουν με συνοπτικές διαδικασίες τους
αιτούντες άσυλο που επιχειρούν να περάσουν στην Τουρκία να επιστρέψουν στη χώρα
τους168.
Παρόλες τις αναφορές των παραπάνω οργανισμών, η Ε.Ε. δεν προέβει σε κάποια
ανακοίνωση τύπου / δήλωση, ώστε να λάβει θέση επί των καταγεγραμμένων περιστατικών.
Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι δεν θα πρέπει να συγχέεται η επιστροφή των
προσφύγων ή άλλων μεταναστών στην Τουρκία (η συμπεριφορά δηλαδή της Τουρκίας
απέναντι στους πρόσφυγες) με την γενικότερη κατάσταση σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Τουρκία, όπως για παράδειγμα η ελευθερία της έκφρασης, τα
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Steve Peers and Emanuela Roman, "The EU, Turkey and the Refugee Crisis: What could possibly go
wrong?", EU Law Analysis (2016), http://eulawanalysis.blogspot.com/2016/02/the-eu-turkey-and-refugeecrisis-what.html
167

HumanRightsWatch, "Turkey: Syrians Shot, Beaten, and Killed at Border", HumanRightsWatch YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=EGkSxVEjgMY&feature=youtu.be
TO BHMA/KOΣΜΟΣ, "Τούρκοι συνοριοφύλακες πυροβολούν Σύρους πρόσφυγες", TO BHMA,
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=939764
168
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δικαιώματα των γυναικών, πολιτικές διώξεις, κ.λπ. (η συμπεριφορά δηλαδή της
Τουρκίας απέναντι στους πολίτες της).
Επομένως ο χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως "ασφαλής τρίτη χώρα" αφορά την
συμπεριφορά της απέναντι στους πρόσφυγες και γίνεται εύκολα κατανοητό ότι από την
στιγμή που εφαρμόζεται η Συμφωνία της Τουρκίας με την Ε.Ε., αυτόματα η Τουρκία
θεωρείται ως ασφαλής τρίτη χώρα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

14.3. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.
Η Τουρκία από την πλευρά της τηρεί την Συμφωνία με την Ε.Ε.. Βέβαια ανά
περιόδους την χρησιμοποιεί και ως μοχλό πίεσης. Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2016,
απειλούσε να μην τηρήσει την Συμφωνία εάν οι Τούρκοι πολίτες δεν εξαιρούνταν από το
καθεστώς της θεώρησης εισόδου στις μετακινήσεις τους στη ζώνη Σένγκεν. Συγκεκριμένα,
˝ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ξεκαθάριζε ότι ήταν
«αδύνατον» για τη χώρα του να τροποποιήσει την τουρκική αντιτρομοκρατική νομοθεσία
(που αποτελούσε έναν από τους 72 όρους που έθετε η Ε.Ε. για την κατάργηση της
θεώρησης εισόδου για τους Τούρκους πολίτες)˝169.
Τον Ιανουάριο του 2018 η Άγκυρα προανήγγειλε τότε την ακύρωση της συμφωνίας
για τους μετανάστες σε περίπτωση που δεν υπήρχε πρόταση για πλήρη ένταξή της
Τουρκίας ως κράτος - μέλος στην Ε.Ε.. ˝Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ομέρ
Τσελίκ υποστήριζε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι η Τουρκία θα απέρριπτε οποιαδήποτε
πρόταση της Ε.Ε., η οποία δεν προέβλεπε την πλήρη ένταξή της Τουρκίας ως κράτος μέλος. Πρόσθετε επίσης ότι με την τότε κατάσταση, η Άγκυρα δεν είχε λόγο να τηρήσει τη
συμφωνία που είχε κάνει με την Ε.Ε.. Υπενθυμίζεται ότι εντός της Ε.Ε. τα περισσότερα
κράτη - μέλη επιθυμούν μια προνομιακή σχέση με την Τουρκία παρά την πλήρη ένταξή της
στην Ε.Ε., κάτι που ανέφερε πρόσφατα και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
προκαλώντας αντιδράσεις στην Άγκυρα˝170.

enikos.gr, "Νέα απειλή της Τουρκίας για μη τήρηση της συμφωνίας στο προσφυγικό", enikos.gr,
http://www.enikos.gr/international/391492/nea-apeili-tis-tourkias-gia-mi-tirisi-tis-symfonias-sto-prosfygiko
169

Ioannis Giagkinis, "Απειλεί με τερματισμό της συμφωνίας με ΕΕ για προσφυγικό η Τουρκία", euronews
(2018), http://gr.euronews.com/2018/01/19/apeilei-metermatismo-tissimfonias-me-ee-gia-to-prosfygiko-itourkia
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15. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
15.1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι πολίτες οποιασδήποτε χώρας της υφηλίου προκειμένου να μεταβούν σε μία άλλη
χώρα, για να τους επιτραπεί η είσοδος σε αυτή, θα πρέπει να εκδώσουν τα απαραίτητα
ταξιδιωτικά έγγραφα, ήτοι διαβατήριο και θεώρηση εισόδου (VISA). Η διαδικασία
έκδοσης θεώρησης εισόδου είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, όπου ο ενδιαφερόμενος θα
πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρώσει κάποιο χρηματικό ποσό, να απευθυνθεί στην
πρεσβεία της χώρας που τον ενδιαφέρει, ώστε να εκδώσει την θεώρηση εισόδου, κ.λπ.. Να
ληφθεί υπόψη ότι η πολιτική έκδοσης θεώρησης εισόδου αλλάζει από χώρα σε χώρα,
υπάρχουν πολλών ειδών θεωρήσεις εισόδου, δεν υφίστανται όλες οι πρεσβείες σε όλες τις
χώρες και τέλος ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις ώστε να
μπορεί να αποκτήσει την πολυπόθητη θεώρηση εξόδου.
Λαμβάνοντας υπόψη κανείς τα παραπάνω, που ισχύουν στα περισσότερα κράτη της
υφηλίου που διαβιούν ειρηνικά, διαπιστώνει πόσο απελπιστική (στην πραγματικότητα
αδύνατη) είναι η κατάσταση ώστε να εκδώσει κάποιος υπήκοος Αφγανιστάν, Πακιστάν,
Μπαγκλαντές, Ιράν, Ιράκ, Συρία, Τυνησία, Αλγερία, Λιβύη, Μαρόκο, κ.λπ. μία θεώρηση
εισόδου προς μία χώρα της Ε.Ε.. Συγκεκριμένα, οι παράτυποι μετανάστες / πρόσφυγες, οι
οποίοι προέρχονται από αυτές τις χώρες είτε είναι οικονομικά πένητες και δεν μπορούν να
εκδώσουν

τα

απαραίτητα

ταξιδιωτικά

έγγραφα

(οπότε

αποτελούν

αντικείμενα

εκμετάλλευσης από το Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα, όπως προαναφέραμε, αφού τους
μεταφέρουν λάθρα στην Ε.Ε. και τους εκμεταλλεύονται οικονομικά) είτε δεν υφίσταται
πρεσβεία χώρας της Ε.Ε. στις χώρες τους, οπότε είναι πολύ δύσκολο να μεταβούν σε
πλησιέστερη χώρα ώστε να εκδώσουν από εκεί θεώρηση εισόδου είτε λόγω των πολεμικών
συρράξεων έχουν αποχωρήσει οι εκεί πρεσβείες και έχει καταλυθεί ο κρατικός μηχανισμός,
οπότε δεν μπορούν να εκδώσουν θεωρήσεις εισόδου, οπότε αναγκάζονται εκ των
πραγμάτων να εισέλθουν παράτυπα στην Ε.Ε. χωρίς τα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα είτε
υφίστανται διακρίσεις (πολιτικές διώξεις, κ.λπ.) και δεν μπορούν να εκδώσουν θεώρηση
εισόδου είτε οι μηχανισμοί έκδοσης (πέραν της γραφειοκρατίας που αναφέρθηκε) είναι
διεφθαρμένοι.
Οπότε, όταν αναφερόμαστε σε παράτυπους μετανάστες / πρόσφυγες, οι οποίοι
κατέληξαν στα σύνορα της Ελλάδας και διερωτόμαστε γιατί δεν φέρουν τα απαραίτητα
ταξιδιωτικά έγγραφα και γιατί δεν τους δεχόμαστε ή γιατί είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των
μεταναστών από τις εκεί χώρες, αναφερόμαστε στους πολίτες των παραπάνω χωρών, οι
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οποίοι για τους παραπάνω λόγους δεν κατάφεραν να εκδώσουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά
έγγραφα.

15.2. ΑΙΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Για να αντιληφθεί κανείς τους λόγους για τους οποίους χωλαίνουν οι διαδικασίες
χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα, θα πρέπει να λάβει υπόψη την πορεία χάραξης της
Εθνικής Μεταναστευτικής Πολιτικής όσον αφορά την χορήγηση ασύλου. Καταρχήν θα
πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Ελλάδα δεν είχε εμπειρίες από μεταναστευτικές ροές όπως
οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. ˝Οι τελευταίες
με το πέρας του Β΄ Π.Π. υποδέχτηκαν ρεύματα μεταναστών, οπότε έπρεπε να μπουν σε
διαδικασίες

διαχείρισης,

όσον

αφορά

την

υποδοχή

και

την

ενσωμάτωσή

των

μεταναστών˝171. Στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο οι μεταναστευτικές ροές ήταν ένα
άγνωστο φαινόμενο, ˝ενώ όπως προαναφέρθηκε ήρθε σε επαφή με τις μεταναστευτικές
ροές την δεκαετία του 1990 με την είσοδο μεταναστών από χώρες του πρώην Σοβιετικού
μπλοκ, ήτοι Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, κ.λπ.˝172. Μέχρι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε
εθνικό σχέδιο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Παρόλη, όμως, την εισροή χιλιάδων μεταναστών, η Ελλάδα δεν μπήκε στην
διαδικασία να εκπονήσει σχέδιο δράσης. ˝Σε αυτό συνετέλεσε και η ανεπάρκεια της
Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε υποδομές, όσο και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και
εκπαιδευμένο προσωπικό. Η πολιτική ασύλου ήταν απροετοίμαστη και ανοργάνωτη, όσον
αφορά τις υποχρεώσεις της Ελλάδας στην παροχή διεθνούς προστασίας. Μάλιστα, σχεδόν
πάντα, ακολουθούσε τις εξελίξεις του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και ως χώρα άπειρη
η ενσωμάτωση των Κανονισμών και Οδηγιών, για το άσυλο, στο σώμα της ελληνικής
νομοθεσίας ήταν προβληματική και λάμβανε χώρα με καθυστέρηση και χωρίς καμία
προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα˝173.
Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, μέσα από ετήσιες
εκθέσεις της, ανέδειξε τα προβλήματα που υφίστανται από τις διαδικασίες χορήγησης

171

Achilles Scordas and Nicholas Sitaropoulos, "Why Greece is not a Safe Host Country for Refugees",
International Journal of Refugee Law Vol. 16 No. 1 (2004), 49. http://www.antigone.gr/files/en/library/selectedpublications-on-migration-and-asylum/greece/Why_Greece_isnt_a_safe_host.pdf
Κων/νος Καλοφωλιάς, Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στη Μεσόγειο (Ισπανία - Ιταλία -Ελλάδα) (Εκδόσεις
Μιχάλη Σιδέρη, 2011), 33.
172

Ιωάννης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓIΟΥ, "Ο εξευρωπαϊσμός των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου: από την
κοινοτικοποίηση στη συλλογική επίβλεψη;", Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης [S.l.], Vol. 40, p. 7094 (2013), https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/14559/13157
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ασύλου από τις ελληνικές αρχές174. Το γεγονός ότι οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου ήταν
επιεικώς τραγικές, είχε να κάνει με το ότι ως διαδικασία ενέπιπτε στην αρμοδιότητα του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (πρώην Υπουργείου Δημοσίας Τάξης). Όλα τα στάδια
του ασύλου (υποβολή αιτήματος, εξέταση, απόφαση και εξέταση τυχόν προσφυγής των
αιτούντων, κ.λπ.), ως καθήκοντα, υπαγόταν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τα καθήκοντα αυτά, όμως, ως προς την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ήταν
αλλότρια για πολλούς λόγους:
1. το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δεν ήταν καταρτισμένο. ˝Οι αστυνομικοί
που είχαν επιφορτιστεί αυτή την διαδικασία, εκτός από ορισμένα σεμινάρια για το άσυλο, δεν
ήταν εκπαιδευμένοι και δεν είχαν ολοκληρωμένες σπουδές – μόρφωση πάνω στο
αντικείμενο της απονομής ασύλου˝175.
2. οι υπηρεσίες ήταν υποστελεχομένες, δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό.
3. το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν άπειρο.
4. αποτελούσε σχήμα οξύμωρο καθώς από τη μία η Ελληνική Αστυνομία είχε το
ρόλο της διωκτικής αρχής (επιφορτισμένη με τον έλεγχο των παράτυπων μεταναστών,
καταπολέμηση της παράτυπης εισόδου αυτών, κ.λπ.), από την άλλη είχε το ρόλο του
εξεταστή των αιτημάτων του ασύλου (αρχή η οποία εγγυάται για την τήρηση των
διαδικασιών όσον αφορά την εξέταση αιτημάτων ασύλου).
Οι παραπάνω παθογένειες όπως η ανεπάρκεια εξειδικευμένου προσωπικού, η
έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών καταδείκνυαν το τι συνέβαινε στην
διαδικασία χορήγησης ασύλου. Οι αιτούντες άσυλο αντιμετώπιζαν προβλήματα από την
αρχή ακόμη της καταγραφής του αιτήματός τους176. ˝Ακόμη οι αιτούντες άσυλο δεν
ενημερώνονταν αναφορικά με την διαδικασία υποβολής της αίτησής τους˝177. Να προστεθεί
ότι η αναμονή για την υποβολή της αίτησης διαρκούσε μεγάλο χρονικό διάστημα. Έξω από
EASO, "Ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έκθεση πεπραγμένων
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το έτος 2011", Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης
για το Άσυλο (Λουξεμβούργο, 2012), http://publications.europa.eu/resource/cellar/b52aa659-b1de-4aeb-a566f637350644b7.0004.02/DOC_1
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Achilles Scordas and Nicholas Sitaropoulos, "Why Greece is not a Safe Host Country for Refugees",
International Journal of Refugee Law Vol. 16 No. 1 (2004), 27. http://www.antigone.gr/files/en/library/selectedpublications-on-migration-and-asylum/greece/Why_Greece_isnt_a_safe_host.pdf
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Nika Bačic, "Asylum policy in Europe - The competences of the European Union and inefficiency of the
Dublin System", Croatian Yearbook of European Law and Policy Vol.8 (2012), 65.
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τις αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργούνταν ουρές αναμονής και μάλιστα παρατηρούνταν
κρούσματα όπου μετανάστες, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, παραχωρούσαν την θέση
τους στην σειρά αναμονής178. Επίσης, δεν υπήρχαν μεταφραστές, διερμηνείς179 ενώ
απουσίαζε και η νομική βοήθεια180.
Όλες αυτές οι παθογένειες που στιγμάτιζαν τις διαδικασίες αιτήσεως διεθνούς
προστασίας, τις συνθήκες κράτησης των αιτούντων ασύλου, των προσφύγων και των υπό
απέλαση παράτυπων μεταναστών οδήγησαν πολλές φορές στην καταδίκη της Ελλάδας.
Όσον αφορά τις καταδικαστικές αποφάσεις, μεταξύ άλλων, και οι προαναφερθείσες
α) ΕΔΔΑ, MSS κατά Βελγίου και Ελλάδας, β) ΔΕΕ, N.S/Secretary of State for the
Home, C-411/10 και γ) ΔΕΕ, M.E. και άλλοι/Refugee Applications Commissioner,
Minister of Justice, Equality and Law Reform, C-493/10, πολλοί αναρωτιούνται αν
επεβλήθησαν δικαίως ή αδίκως σε βάρος της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, με την ΕΔΔΑ, MSS κατά Βελγίου και Ελλάδας, η Ελλάδα
καταδικάστηκε για παραβίαση των άρθρων 3 ΕΣΔΑ (απαγόρευση των βασανιστηρίων και
απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης) και 13 ΕΣΔΑ (δικαίωμα πραγματικής
προσφυγής), καθώς κρίθηκε ότι οι συνθήκες υποδοχής και διαμονής των αιτούντων
διεθνούς προστασίας ήταν απάνθρωπες ενώ έκρινε ότι η διαδικασία χορήγησης διεθνούς
προστασίας στην Ελλάδα παρουσίαζε κωλύματα. Στην απόφαση περιγράφονται ενδελεχώς
οι «άθλιες» συνθήκες υποδοχής των μεταναστών (κρατούνταν σε μικρούς χώρους μεγάλος
αριθμός μεταναστών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κοιμούνται, οι συνθήκες υγιεινής
ήταν απαράδεκτες καθότι ουρούσαν σε μπουκάλια, δεν αυλίζονταν, αναγκάζονταν να
πίνουν νερό από τις τουαλέτες, κ.λπ.). Στο ίδιο μήκος κύματος ακολούθησαν και οι λοιπές
δύο καταδικαστικές αποφάσεις.
Επεβλήθησαν σίγουρα δικαίως, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε για την
υποβολή αίτησης ασύλου, όμως υπάρχουν και κάποια επιχειρήματα όπου θα μπορούσε
κανείς, με δεύτερες σκέψεις, να υποστηρίξει ότι οι καταδικαστικές αποφάσεις ήταν πολύ
αυστηρές.
Διεθνής Αμνηστία, "AMNESTY INTERNATIONAL, Ελλάδα: Το τέλος του δρόμου για τους πρόσφυγες, τους
αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες", Διεθνής Αμνηστία (2012), http://www.amnesty.org.gr/wpcontent/uploads/2012/12/gr_4029_Greece_Br_new_web.pdf
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Achilles Scordas and Nicholas Sitaropoulos, "Why Greece is not a Safe Host Country for Refugees",
International Journal of Refugee Law Vol. 16 No. 1 (2004), 44. http://www.antigone.gr/files/en/library/selectedpublications-on-migration-and-asylum/greece/Why_Greece_isnt_a_safe_host.pdf
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Η αιτιολόγηση θα ακολουθήσει δύο άξονες, ήτοι σε επίπεδο κράτους / κρατών –
μελών της Ε.Ε. ως προς τις παροχές που προσφέρονται στους πρόσφυγες και σε επίπεδο
του αιτούντα άσυλο / πρόσφυγα / παράτυπου μετανάστη (όσον αφορά την κουλτούρα του,
την κοινωνική του παιδεία, την συμπεριφορά του και τις επιδιώξεις που έχει από τον εαυτό
του) ως άτομο που του έχουν θιχτεί τα ανθρώπινά δικαιώματα και έχει υποστεί
εξευτελιστική μεταχείριση.
Σε επίπεδο κράτους / κρατών – μελών της Ε.Ε., τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. έχουν
700.000.000181 πληθυσμό περίπου. Κατά προσέγγιση, οι χώρες όπως, το Πακιστάν έχει
190.000.000182 πληθυσμό, το Μπαγκλαντές έχει 160.000.000183 πληθυσμό, το Αφγανιστάν
έχει 35.000.000184, το Ιράν έχει 80.000.000185, το Ιράκ έχει 37.000.000186, η Συρία έχει
20.000.000187, η Ερυθραία έχει 5.500.000188, η Σομαλία έχει 15.000.000189, η Τυνησία έχει
11.500.000190, η Λιβύη έχει 6.000.000191 και η Αλγερία έχει 40.000.000192. Αναφέρονται
αυτές οι χώρες επειδή ο κύριος όγκος των παράτυπων μεταναστών έχει ως χώρα
καταγωγής αυτές. Κατά προσέγγιση, ο πληθυσμός αυτών των χωρών συνολικά αγγίζει τα
600.000.000, όσο περίπου ο πληθυσμός των κρατών – μελών της Ε.Ε..
Με βάση, λοιπόν, τα αριθμητικά δεδομένα και την κοινή λογική, αρκετοί διερωτώνται:
1ον εάν ο χώρος της Ε.Ε. μπορεί να υποδεχτεί ένα σημαντικό μέρος από τα
600.000.000 πολιτών των προαναφερόμενων χωρών, καθότι αρκετοί από αυτούς
ακολουθούν τον δρόμο της μετανάστευσης. Όλες αυτές οι χώρες έχουν ζητήματα, ήτοι είτε
βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση είτε επικρατούν απολυταρχικά - θεοκρατικά καθεστώτα
και τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται είτε οι πολίτες αυτών των χωρών αναζητούν
την τύχη τους σε άλλες χώρες (οικονομικοί μετανάστες). Θα ισχυριστούν κάποιοι, όμως, και
από τον αντίποδα ότι και τα 600.000.000 πολιτών δεν επιθυμούν να μεταναστεύσουν.
Σίγουρα δεν θα μεταναστεύσουν όλοι, αλλά έστω και ένα μικρό ποσοστό από αυτό το
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νούμερο τα επόμενα χρόνια θα μπει στη διαδικασία μετανάστευσης, κάτι που θα οξύνει την
ήδη βεβαρυμμένη κατάσταση.
2ον οι υποδομές στις χώρες υποδοχής (θέσεις εργασίας, νοσοκομεία, κατοικίες,
κοινωνική πρόνοια, κ.λπ.) δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις όλου του
πληθυσμού (πολίτες χωρών υποδοχής και πρόσφυγες / παράτυποι μετανάστες), κρίνονται
ανεπαρκείς και όσο και να προσπαθούν οι φορείς πάντα θα υπολείπονται στην κάλυψη των
αναγκών.
3ον οι διαφορετικές κουλτούρες δεν έχουν κοινά σημεία επαφής. Η ευρωπαϊκή
κουλτούρα με την κουλτούρα των χωρών των μεταναστών δεν συμβαδίζει. Ο
φιλοξενούμενος οφείλει να σέβεται τους κανόνες φιλοξενίας του οικοδεσπότη. Ισχύει στην
περίπτωσή των μεταναστών; Ο οικοδεσπότης οφείλει και αυτός με την σειρά του να σέβεται
τα ανθρώπινα δικαιώματα του φιλοξενούμενου. Δεδομένο βέβαια ότι δεν θίγονται και τα
δικά του ανθρώπινα δικαιώματα.
4ον Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνει κανείς ότι η Ελλάδα σίγουρα δεν εφάρμοζε
σωστά τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, κ.λπ., όμως οι υποδομές της και οι κοινωνικές
παροχές της (νοσοκομειακή περίθαλψη, φροντίδα, σίτιση, στέγαση μεταναστών, κ.λπ.) ήταν
και είναι συγκεκριμένες και δεν επαρκούν για μεγάλους αριθμούς μεταναστευτικών εισροών.
Παρόλα αυτά όμως, εθελοντές γιατροί, νοσοκόμοι, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Μ.Κ.Ο.,
σύλλογοι, αλλά και απλοί καθημερινοί άνθρωποι συνδράμουν καθημερινά σε όσους έχουν
ανάγκη. Ακόμη, το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής,
συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Mig-HealthCare, προσφέρει κατά αυτό τον
τρόπο στον τομέα της υγείας, βελτιώνοντας την παροχή προς τις υπηρεσίες υγείας γιά τους
πρόσφυγες / αιτούντες άσυλο και λοιπούς μετανάστες (Prolepsis.gr, 2017). Θα πρέπει
επομένως να αναγνωρίσουμε ότι παρόλη την οικονομική κατάσταση της χώρας και τις
χρόνιες παθογένειες σε θέματα υγείας και περίθαλψης (υποστελεχομένα νοσοκομεία,
κ.λπ.), το κράτος παρόλο που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών του,
καταβάλλει προσπάθειες πέρα από τις δυνάμεις του ώστε να καλύψει τις ανάγκες των
μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων.
5ον Επιπρόσθετα, μπορεί το εργατικό δυναμικό της Ε.Ε. να καλύψει τις απαιτήσεις
των μεταναστών; Γιατί για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν όλα τα προβλεπόμενα στις
δομές φιλοξενίας, σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, μεταφορές, κλπ., που
αναφέραμε παραπάνω, για να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί του Δουβλίνου, για να
πραγματοποιηθούν οικογενειακές επανενώσεις – μεταφορές σε άλλα κράτη, για να
εφαρμοστεί το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, για να δοθούν τα έξι δις ευρώ στην Τουρκία
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(τόσα προβλέπονται στην Συμφωνία της Ε.Ε. – Τουρκίας) χρειάζονται πραγματικά τεράστια
χρηματικά ποσά, τα οποία επιβαρύνουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς και το ταμείο της
Ε.Ε..
Με βάση, λοιπόν, τα πέντε αυτά σημεία θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι η
Ελλάδα και οι λοιπές χώρες υποδοχής της Ε.Ε. έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες (όσον
αφορά τις παροχές που μπορούν να προσφέρουν στους αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες /
υπό απέλαση). Η Ελλάδα μέχρι ένα σημείο μπορεί να συνεισφέρει στην όλη κατάσταση.
Συνετό θα ήταν να εκτιμηθεί από πλευράς μεταναστών αυτή η προσφορά. Ας μην
παραβλέπουν ότι στις χώρες τους καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα
των γυναικών, όσοι έχουν ιδιαίτερο σεξουαλικό προσανατολισμό τους λιθοβολούν ή τους
ρίπτουν από ταράτσες, τις γυναίκες οι οποίες επικοινωνούν ερωτικά εκτός γάμου τις
λιθοβολούν, κ.λπ.. Ας μην ξεχνάνε ότι η Ελλάδα έφερε όλη την υφήλιο σε επαφή με την
Δημοκρατία. Όταν διέρχονται τα ελληνικά σύνορα δεν κινδυνεύουν να χάσουν τις ζωές τους,
έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, στον λόγο και γενικότερα στο να κινούνται
ελεύθερα. Σε περίπτωση που οι μετανάστες έχουν υψηλότερες προσδοκίες και δεν τους
ικανοποιούν οι παροχές στην Ελλάδα, έχουν επιλογές...
Όσον αφορά τον αιτούντα άσυλο / πρόσφυγα / παράτυπο μετανάστη (αναφορικά με
την κουλτούρα του, την κοινωνική του παιδεία, την συμπεριφορά του και τις επιδιώξεις που
έχει από τον εαυτό του) ως άτομο θιγμένο που του έχουν θιχτεί τα ανθρώπινά δικαιώματα
και έχει υποστεί εξευτελιστική μεταχείριση, μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω:
Κατά την μεταγωγή των μεταναστών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με
σκοπό την καταγραφή, ταυτοποίηση και εξακρίβωση των στοιχείων τους, κυρίως το
προσωπικό των διάφορων Μ.Κ.Ο. που αναλαμβάνουν την φροντίδα τους, δεν τους εξηγούν
επακριβώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, επειδή φοβούνται μήπως τους
εξαγριώσουν λόγω της πολυήμερης ταλαιπωρίας τους από το ταξίδι, με αποτέλεσμα να
τους δημιουργείται εσφαλμένη αντίληψη όσον αφορά τα δικαιώματά τους.
Δεν εξηγείται στους μετανάστες ότι στις Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας, θα
είναι προσωρινά φιλοξενούμενοι μέχρι δύο μήνες το αργότερο, γιατί είναι και άλλοι
μετανάστες οι οποίοι πρέπει να φιλοξενηθούν και έχουν μπει στην ίδια διαδικασία
υποβολής αιτήματος ασύλου. Τους δημιουργείται εσφαλμένα η εντύπωση ότι η στέγη που
τους παρέχεται είναι αορίστου χρόνου και ότι τους ανήκει. Επίσης, ότι θα σιτίζονται δωρεάν
επ΄ αόριστο, θα τους χορηγούνται ιμάτια δωρεάν επ΄ αόριστο, κ.λπ.. Παρατηρούνται κατά
αυτό τον τρόπο περιπτώσεις όπου πρόσφυγες ενώ τους έχει χορηγηθεί άσυλο, διαμένουν
10 και 12 μήνες στους εκεί χώρους, μη σεβόμενοι κατά αυτό τον τρόπο συμπατριώτες τους
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οι οποίοι μόλις έχουν καταφτάσει στις Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας. ˝Μάλιστα
συνασπίζονται πολλές φορές και προκαλούν ταραχές, απαιτώντας να τους χορηγηθεί επ΄
αόριστο η στέγαση˝193.
Επίσης, η συμπεριφορά αρκετών μεταναστών κατά την διάρκεια κράτησής τους στα
κρατητήρια των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας,
κ.λπ. είναι επιεικώς απαράδεκτη194. Προσβάλλουν τις γυναίκες, προσβάλλουν ομοεθνείς
τους ενώ και η συμπεριφορά τους απέναντι στο προσωπικό που επιφορτίζεται με την
φροντίδα τους είναι τελείως απαράδεκτη αφού οι λεκτικές επιθέσεις και οι προσβολές είναι
καθημερινό φαινόμενο195

196 197.

Πολλοί από αυτούς, λόγω της κουλτούρας τους, είναι

χρήστες ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα κατά την διάρκεια της κράτησής τους να
εμφανίζουν στερητικά σύνδρομα, οπότε αυτά τα σύνδρομα εκτονώνονται μέσω της
άσκησης βίας. Επιπρόσθετα, από την απόλυτη καταπίεση των αυταρχικών – θεοκρατικών
καθεστώτων και έχοντας γαλουχηθεί με την βία, μεταφερόμενοι σε καθεστώς δημοκρατίας
δεν μπορούν να συμπεριφερθούν ορθολογικά, εκτονώνεται η καταπιεσμένη τους φύση,
νομίζοντας ότι δικαίωμα τους είναι να φέρονται όπως επιθυμούν χωρίς να σέβονται τον
άλλον. Ταυτόχρονα όμως επικαλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, μόνο που οι ίδιοι
δεν φέρονται αντίστοιχα. Όλα αυτά που έχουν περιγραφεί παραπάνω, δημιουργούν
μεγαλύτερη αντίφαση όσον αφορά την εξευτελιστική μεταχείριση προς το πρόσωπο των
μεταναστών.
Ακόμη θα περίμενε κανείς να παύσουν οι μεταναστευτικές ροές από τους επόμενους
επίδοξους μετανάστες, επειδή θα δεχόντουσαν ενημέρωση από τους μετανάστες που
δήλωσαν ότι είναι δυσαρεστημένοι και συνεχίζουν και υφίστανται απάνθρωπες συνθήκες
υποδοχής και διαμονής και εξευτελιστική μεταχείριση.
Όλη αυτή η κατάσταση, λοιπόν, και οι καταδικαστικές αποφάσεις οδήγησαν στην
σύσταση της Υπηρεσίας Ασύλου η οποία εκσυγχρόνισε το ελληνικό σύστημα ασύλου, το
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΧ και ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΤΣΗΣ, "Γεμάτες οι προσφυγικές δομές της
Θεσσαλονίκης-Αυτοψία της ThessNews σε
Διαβατά και Λαγκαδίκια", ThessNews (2018),
http://www.thessnews.gr/article/85898/gemates-oi-prosfygikes-domes-tis-thessalonikis-aytopsia-tisthessnews-se-diabata-kai-lagkadikia
193

CNN Greece, "Θεσσαλονίκη: Σοβαρά επεισόδια σε δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών", CNN Greece,
https://www.cnn.gr/news/ellada/story/128900/thessaloniki-sovara-epeisodia-se-domi-filoxenias-prosfygon-kaimetanaston
194

ΣΚΑÏ.gr/ΕΛΛΑΔΑ, "Λέσβος: Σοβαρά επεισόδια στο κέντρο υποδοχής στη Μόρια", ΣΚΑÏ.gr,
http://www.skai.gr/news/greece/article/350810/lesvos-sovara-epeisodia-sto-kedro-upodohis-sti-moria-/
195

ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, "Μόρια: τι συμβαίνει πίσω από τα συρματοπλέγματα;", CNN Greece (2016),
https://www.cnn.gr/news/ellada/story/45239/moria-ti-symvainei-piso-apo-ta-syrmatoplegmata
196

CNN Greece, "Επεισόδια και φωτιά στο κέντρο κράτησης στη Μόρια", CNN Greece,
https://www.cnn.gr/news/ellada/gallery/2590/epeisodia-kai-fotia-sto-kentro-kratisis-sti-moria
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οποίο χώλαινε. Λόγω προβλημάτων σχετικά με την στελέχωση εκπαιδευμένου –
επιστημονικού προσωπικού η Υπηρεσία άρχισε να λειτουργεί το 2013, σύμφωνα με το
Π.Δ.113/2013 όπως τροποπ. με το Ν.4375/2016.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορετική προσέγγιση του Μεταναστευτικού Ζητήματος
από την Πολιτεία φάνηκε και από την μετονομασία ορισμένων υπηρεσιών που
ασχολούνταν με το φαινόμενο αλλά και η αλλαγή στην διαχείριση από πλευράς τους. Ένα
παράδειγμα, όσον αφορά την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα την Διεύθυνση
Αλλοδαπών, τα συστεγαζόμενα Τμήματά της από Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης
μετονομάστηκαν σε Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, δείχνοντας από τον τίτλο και
μόνο την αλλαγή πολιτικής, όσον αφορά την προσέγγιση του φαινομένου.

15.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ
Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, ανά διαστήματα,
όσον αφορά τα ζητήματα παροχής διεθνούς προστασίας, η ελληνική νομοθεσία
εμπλουτίζονταν με νέους νόμους, οι σημαντικότεροι εξ αυτών παρατίθενται παρακάτω.
Νόμος 1975/1991 "Είσοδος, έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών,
διαδικασία αναγνώρισης προσφύγων και άλλες διατάξεις" και τα Π.Δ.358/1997 και
Π.Δ.359/1997. Μέχρι τότε υπήρχε μόνο ο Νόμος 4310/1929 ο οποίος ήταν ανεπαρκής
αφού αφορούσε ζητήματα των προσφύγων από τη Μικρά Ασία. ˝Ο νέος Νόμος 1975/1991
και τα Π.Δ. καθορίζουν τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής μεταναστών στην Ελλάδα
αλλά και απέλαση όσων ήταν χωρίς νομικές διατυπώσεις, έχοντας ως στόχο τη μείωση της
δυσαναλογίας μεταξύ των "νόμιμων" και των "παράτυπων" μεταναστών. Η ποινή φυλάκισης
έως πέντε χρόνια προβλέπεται με τον νόμο αυτό σε όποιον εισέρχεται παράνομα στην
Ελλάδα˝198.
Νόμος 2910/2001 "Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια.
Κτήση της ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις". Παρόλο που ο Ν.1975/1991
ήταν αυστηρός, εντούτοις δεν αποτέλεσε εμπόδιο στην παράνομη εισροή μεταναστών και
δημιουργήθηκε η ανάγκη για αντιμετώπιση του ζητήματος, αναγνωρίζοντας ότι οι
μετανάστες συμβάλουν στην οικονομία και κοινωνία. Ο νέος νόμος μετέφερε την
μεταναστευτική πολιτική από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Παράλληλα μειώθηκε από 15 σε 2 έτη ο
απαιτούμενος χρόνος διαμονής του μετανάστη για το δικαίωμα στην οικογενειακή

Κων/νος Καλοφωλιάς, Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στη Μεσόγειο (Ισπανία - Ιταλία -Ελλάδα) (Εκδόσεις
Μιχάλη Σιδέρη, 2011), 35.
198
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επανένωση. ˝Οι ανήλικοι μετανάστες απέκτησαν δικαίωμα στην υποχρεωτική εκπαίδευση
και κατοχυρώθηκε η πρόσβαση των μεταναστών στο σύστημα δικαιοσύνης και κοινωνικής
προστασίας.

Επίσης

ο

νόμος

ρύθμισε

την

πολιτογράφηση

(προϋποθέσεις

και

διαδικασία)˝199.
Νόμος 3386/2005 "Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών
στην Ελληνική επικράτεια". Θεωρείται βασικό νομοθέτημα της ελληνικής μεταναστευτικής
πολιτικής. Με τον νέο νόμο μειώθηκε η γραφειοκρατία, ενοποιώντας την άδεια εργασίας και
διαμονής μεταναστών σε ένα έγγραφο. Έγινε προσπάθεια νομιμοποίησης παράτυπων
μεταναστών και ενσωματώθηκε η κοινοτική οδηγία 2003/86 για την οικογενειακή
επανένωση των μεταναστών. ˝Επίσης ενσωματώθηκε η κοινοτική οδηγία 2003/109 για το
καθεστώς του επί μακρός διαμένοντος αλλοδαπού με συμπλήρωση πενταετούς διαμονής
στην Ελλάδα και γνώση της ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού και ιστορίας. Παράλληλα
προβλέπονται ποινικές, οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις σε όσους παρέχουν υπηρεσίες
σε παράνομους μετανάστες / υπηκόους τρίτων χωρών˝200.
Νόμος 3536/2007 "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητημάτων

αρμοδιότητας

Υπουργείου

Εσωτερικών,

Δημόσιας

Διοίκησης

και

Αποκέντρωσης". Με τον νόμο αυτό προτάθηκε η σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την
Κοινωνική

Ένταξη

των

Μεταναστών

υπαγόμενη

στο

Υπουργείο

Εσωτερικών

(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.), ˝προκειμένου να διευθετήσει ζητήματα ένταξης των υπηκόων τρίτων
χωρών, και ακόμη διευκολύνονται οι μετανάστες στην εξαγορά του 20% των ενσήμων που
απαιτείται να συμπληρώσουν για να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους. Επίσης οι
γονείς μεταναστών μπορούν να νομιμοποιούνται όταν τα παιδιά τους φοιτούν στην
πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση˝201.
Νόμος 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.", ο οποίος
προέβλεπε τη σύσταση αυτοτελούς Υπηρεσίας Ασύλου και ενός συστήματος πρώτης
υποδοχής των παράτυπα εισερχομένων στη χώρα. Με αφορμή τις αποφάσεις α) ΕΔΔΑ,
MSS κατά Βελγίου και Ελλάδας, β) ΔΕΕ, N.S/Secretary of State for the Home, C411/10 και γ) ΔΕΕ, M.E. και άλλοι/Refugee Applications Commissioner, Minister of
Justice, Equality and Law Reform, C-493/10, η Ελλάδα έλαβε μέτρα για την αναμόρφωση
199

Ibid., 36.

200

Ibid., 37.

201

Ibid., 38.

120

Διπλωματική Εργασία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου (mad 17003)

του συστήματος παροχής ασύλου. Συγκεκριμένα ιδρύθηκε η νέα Υπηρεσία Ασύλου και η
Αρχή Προσφυγών και η στελέχωσή τους πλέον γίνεται με ειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό.
Νόμος 4251/2014 "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις.", ο οποίος ρυθμίζει όλες τις περιπτώσεις που αφορούν τους αλλοδαπούς κατά
την είσοδο αυτών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ο νόμος αυτός ορίζει τις διαδικασίες εισόδου
και εξόδου από την χώρα (σημεία εισόδου – εξόδου, άσκηση ελέγχου, κ.λπ.), αναφέρει τις
προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής, τις κατηγορίες αδειών διαμονής, σχετικά με την
χορήγηση και την ανανέωση άδειας διαμονής, κ.λπ..
Νόμος 4375/16 "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." Ο νόμος αυτός έφερε σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, αναφορικά με
τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, τα εργασιακά
δικαιώματα των προσφύγων, την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αλλά και την
κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων.

15.4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ
Οι δομές υποδοχής των αιτούντων άσυλο στον Ελλαδικό χώρο πληρούν
συγκεκριμένα κριτήρια, είναι ορισμένων δυνατοτήτων σε υποδομές, χωρητικότητα και
χρηματοδοτούνται για συγκεκριμένες δυνατότητες. Με την αύξηση των μεταναστευτικών
ροών όμως οι δομές υποδοχής δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες που
δημιουργούνται202. Η δυνατότητα στέγασής όλων των αιτούντων άσυλο δεν δύναται να
καλυφθεί. Ειδικά στην περίπτωση των ευάλωτων ομάδων, ήτοι ασυνόδευτοι ανήλικοι, Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν αναλάβει το ζήτημα της φιλοξενίας, οι οποίες
διαχειρίζονται τα υφιστάμενα κέντρα υποδοχής. Τα περισσότερα από αυτά μάλιστα
χρηματοδοτούνται μέχρι μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπου με το πέρας αυτής θα
παύσουν να λειτουργούν203. Θα ήταν περιττό να αναφέρουμε ότι το ήδη υπερφορτωμένο
Διεθνής Αμνηστία, "AMNESTY INTERNATIONAL, Ελλάδα: Το τέλος του δρόμου για τους πρόσφυγες, τους
αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες", Διεθνής Αμνηστία (2014), http://www.amnesty.org.gr/wpcontent/uploads/2012/12/gr_4029_Greece_Br_new_web.pdf
202

UNHCR/ΝΕΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ. "Νέα Έκθεση της Υ.Α. προειδοποιεί κατά της επιστροφής
αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα". UNHCR. http://www.unhcr.org/gr/3591-%CE%BD%CE%AD%CE%B1203
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σύστημα υποδοχής στην Ελλάδα επιδεινώθηκε από την οικονομική κρίση και την ελάττωση
των κοινωνικών παροχών του κράτους204. Προβλήματα παρουσιάζονταν και με την
οικογενειακή επανένωση205.
Τα κέντρα κράτησης, τα οποία άρχισαν να δημιουργούνται στη θέση των δομών
κράτησης, ήταν υπερπλήρη και αποτελούσαν αποθήκες προσφύγων και μεταναστών. Οι δε
συνθήκες υγιεινής ήταν άθλιες206. Πολλοί κρατούμενοι πραγματοποιούσαν απεργίες πείνας
για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης207.
Καταληκτικά, λοιπόν, διαπιστώνει κανείς ότι οι συνθήκες που αντιμετώπιζαν οι
παράτυποι μετανάστες / αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες, από τη στιγμή που διάβαιναν τα
σύνορα της Ελλάδας οφείλονται στις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού συστήματος
ασύλου.

15.5. Ν.4375/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το Νόμο 4375/2016 η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(ΥΠ.Υ.Τ.), σύμφωνα με τα άρθρα 8-17, είναι αυτοτελής Υπηρεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγεται στη Γ.Γ. Υποδοχής (άρθρο 26).
Η αποστολή της αφορά την αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και
ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς
τις νόμιμες διατυπώσεις.
Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.), όσον αφορά την διάρθρωσή
της, σύμφωνα με το άρθρο 8, συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις
Περιφερειακές Υπηρεσίες, ήτοι:

%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-y-a%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B5
%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82.html
Nika Bačic, "Asylum policy in Europe - The competences of the European Union and inefficiency of the
Dublin System", Croatian Yearbook of European Law and Policy Vol.8 (2012), 61.
http://www.cyelp.com/index.php/cyelp/article/view/149/92
204

UNHCR/ΝΕΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ. "Νέα Έκθεση της Υ.Α. προειδοποιεί κατά της επιστροφής
αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα". UNHCR. http://www.unhcr.org/gr/3591-%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-y-a%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B5
%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82.html
205

206

Tequila Brooks, "Can Frontex be held liable for human rights violations?", SSRN (2012),
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2088249
Διεθνής Αμνηστία, "AMNESTY INTERNATIONAL, Ελλάδα: Το τέλος του δρόμου για τους πρόσφυγες, τους
αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες", Διεθνής Αμνηστία (2014), http://www.amnesty.org.gr/wpcontent/uploads/2012/12/gr_4029_Greece_Br_new_web.pdf
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α) τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.),
β) τις Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Μ.Υ.Τ.),
γ) τις ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών,
οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία,
δ) τις ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών:
που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης ή επανεισδοχής σύμφωνα με το άρθρο
22 του Ν.3907/2011 (Α΄ 7) ή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το
άρθρο 30 του Ν.3907/2011, ή των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί σύμφωνα με το
άρθρο 24 του Ν.3907/2011 ή που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή
78Α του Ν.3386/2005.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2, οι αρμοδιότητες της ΥΠ.Υ.Τ. αφορούν:
α)

την

πραγματοποίηση

των

διαδικασιών

καταγραφής,

ταυτοποίησης

και

εξακρίβωσης των στοιχείων, τον ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισμό ευάλωτων προσώπων, την
παροχή ενημέρωσης, καθώς και την παραμονή των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών
που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και την περαιτέρω παραπομπή
τους σε κατάλληλες δομές υποδοχής ή προσωρινής φιλοξενίας,
β) την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία Κέντρων και Δομών για την πραγματοποίηση
των ως άνω διαδικασιών,
γ) την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής
πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία,
δ) την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας
πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι είτε βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής,
απέλασης ή επανεισδοχής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3907/2011 (Α΄ 7) ή σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του Ν.3907/2011 είτε τελούν
υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3907/2011 είτε
υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του Ν.3386/2005 (Α΄ 212).
Στο άρθρο 10 αναφέρεται ότι στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να
λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο ή Κινητό Κλιμάκιο της
Υπηρεσίας Ασύλου. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας μπορεί να συνιστώνται
Κ.Μ.Υ.Τ. σε σημεία της Επικράτειας, όπου κρίνεται αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση εισόδου
μεγάλου αριθμού προσώπων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, των οποίων η παραπομπή σε
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν είναι άμεσα εφικτή ή σκόπιμη. Στα Κέντρα
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Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και στις ανοικτές
Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας ιδρύονται διακριτοί χώροι με τις κατάλληλες προδιαγραφές
για την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες
ομάδες του άρθρου 14 παρ. 8.
Αυτοί που υποβάλλονται στην διαδικασία είναι όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών και οι
ανιθαγενείς, οι οποίοι, χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις (απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα),
είτε εισέρχονται στη χώρα είτε διαμένουν σε αυτή και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και
την ταυτότητά τους με έγγραφο δημόσιας αρχής.
Η διαδικασία έχει ως εξής, οι παραπάνω μετανάστες συλλαμβάνονται και
μεταφέρονται στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στους εκεί χώρους:
α) καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία τους και λαμβάνονται και καταχωρούνται τα
δακτυλικά αποτυπώματα όσων έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους,
β) εξακριβώνεται η ταυτότητα και η ιθαγένειά τους,
γ) πραγματοποιείται ιατρικός έλεγχος και τους παρέχεται τυχόν αναγκαία περίθαλψη
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη,
δ) πραγματοποιείται ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
ιδίως για τη διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και για τη διαδικασία
υπαγωγής σε πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής,
ε) λαμβάνεται μέριμνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να υπαχθούν
στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη διαδικασία και να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη
φροντίδα και προστασία,
στ) παραπέμπονται για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής σε καθεστώς
διεθνούς προστασίας (για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση),
ζ) παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την υπαγωγή σε διαδικασίες
επανεισδοχής ή επιστροφής ή απέλασης για όσους δεν υποβάλλουν ή για αυτούς των
οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίπτεται κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο
Κ.Υ.Τ..
Όπως προαναφέραμε οι καταχωρίσεις των δακτυλικών αποτυπωμάτων, οι
εξακριβώσεις στοιχείων ταυτότητας και ιθαγένειάς, οι αντιπαραβολές των δακτυλικών
αποτυπωμάτων γίνονται με το σύστημα EURODAC, στο οποίο έχουν πρόσβαση και
καταχωρούν οι υπηρεσίες που υπάγονται στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
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(ΥΠ.Υ.Τ.). Η Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας, από την πλευρά της έχει
πρόσβαση στο Σύστημα Χαρτογράφησης Κυκλοφορίας Αλλοδαπών, όπου μέσω αυτού του
Συστήματος έχει πρόσβαση στο σύστημα EURODAC. Ειδικότερα, εκτός από το Σύστημα
Χαρτογράφησης Κυκλοφορίας Αλλοδαπών, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής έχει και αυτή
απευθείας πρόσβαση στο σύστημα EURODAC.
Επίσης, μεταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας έγκεινται, πέραν
των διαδικασιών ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας, και της εξωτερικής φύλαξης και
ασφαλείας των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών της ΥΠ.Υ.Τ..
Να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι υπάρχουν περιπτώσεις, κάποιων από τους
μετανάστες, οι οποίοι απελάθηκαν και ξαναεισήλθαν στην ελληνική επικράτεια, να
δηλώνουν κάθε φορά άλλα στοιχεία (έχοντας την πεποίθηση ότι θα παραπλανήσουν τις
αρχές). Σε αυτές τις περιπτώσεις με την αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων
διαπιστώνεται ότι το άτομο δίδει άλλα στοιχεία από αυτά που είχε δηλώσει την
προηγούμενη φορά σύλληψής του (ή τις προηγούμενες φορές), με αποτέλεσμα να διώκεται
ποινικά για παράβαση του άρθρου 225 Π.Κ. ˝Ψευδής Ανώμοτη Κατάθεση˝. Σε περίπτωση
κατάθεσης αίτησης ασύλου, παγώνουν οι διαδικασίες δίωξης και απέλασης, μέχρι να
απορριφθούν η αίτηση και η τυχόν υποβληθείσα προσφυγή σε περίπτωση απόρριψης της
αίτησης.
Όσον αφορά το καθεστώς παραμονής στα Κ.Υ.Τ. αυτό εμπεριέχεται στο άρθρο 14,
όπου περιλαμβάνει:
α) Άμεση μεταφορά νεοαφιχθέντων στα Κ.Υ.Τ. από τις υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος. Μπορεί η μεταφορά να λάβει χώρα και με μέριμνα της
ΥΠ.Υ.Τ. όταν πρόκειται για ευάλωτες ομάδες,
β) Έκδοση απόφασης περιορισμού της ελευθερίας με απόφαση του Διοικητή εντός 3
ημερών από την είσοδο και με δυνατότητα παράτασης ως 25 ημέρες,
γ) Παραπομπή περιπτώσεων, κυρίως ευάλωτων ατόμων σε άλλες δομές στην
ενδοχώρα ή σε κατάλληλες δομές για τη συνέχιση ή ολοκλήρωση των διαδικασιών
υποδοχής και ταυτοποίησης. Μεταφορά μεταξύ των Περιφερειακών Υπηρεσιών δυνατή με
απόφαση του Διοικητή,
δ) Απαγόρευση εξόδου από το κέντρο. Για σοβαρούς λόγους δυνατή η άρση του
περιορισμού, όπως για λόγους υγείας,

125

Διπλωματική Εργασία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου (mad 17003)

ε) Αντιρρήσεις κατά του περιορισμού ελευθερίας. Εάν ο περιορισμός δεν είναι
νόμιμος διατάσσονται από το δικαστή κατάλληλα εναλλακτικά του περιορισμού μέτρα.
Επίσης, στο ίδιο άρθρο η ΥΠ.Υ.Τ. μεριμνά για τους παράτυπους μετανάστες να:
α) τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης,
β) διατηρούν την οικογενειακή τους ενότητα,
γ) έχουν πρόσβαση σε επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη
θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη,
δ) τυγχάνουν, εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, της κατάλληλης, κατά
περίπτωση μεταχείρισης,
ε) ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
στ) έχουν πρόσβαση σε καθοδήγηση και νομική συμβουλή και συνδρομή σχετικά με
την κατάστασή τους,
ζ) διατηρούν επαφή με φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και
παρέχουν νομική ή κοινωνική συνδρομή,
η) έχουν δικαίωμα επικοινωνίας με τους συγγενείς και τα οικεία τους πρόσωπα.
Όσον αφορά τους παράτυπους μετανάστες που αιτούνται άσυλο, στο ίδιο άρθρο:
α) παραπέμπονται στο κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου,
β) σε κάθε στάδιο των διαδικασιών, η υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας
υποχρεώνει το διαχωρισμό του αιτούντος από τους υπόλοιπους που διαμένουν στο Κέντρο,
εφόσον αυτό είναι εφικτό, και την ως άνω παραπομπή του σε κατάλληλες διαδικασίες ή/και
δομές φιλοξενίας,
γ) δύνανται να παραμένουν στις εγκαταστάσεις για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία
εξέτασης της αίτησης τους και για διάστημα μέχρι και εικοσιπέντε ημερών από την είσοδό
τους στο Κέντρο,
δ) αν μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος δεν έχει περατωθεί η
εξέταση

της

αίτησης,

το

αρμόδιο

Περιφερειακό

Γραφείο

Ασύλου

χορηγεί

στον

ενδιαφερόμενο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και αίρεται ο περιορισμός της ελευθερίας
υπό την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 46. Στη συνέχεια ο αιτών
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παραπέμπεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε κατάλληλες δομές
φιλοξενίας,
ε) εφόσον η αίτηση και η τυχόν υποβληθείσα προσφυγή απορριφθούν, ενόσω ο
αιτών παραμένει στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, παραπέμπεται στην αρμόδια
αρχή για την υπαγωγή του σε διαδικασίες επιστροφής, επανεισδοχής ή απέλασης.

15.6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ
˝Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο σε άλλες
χώρες και να του παρέχεται.˝208
Ο αιτών άσυλο (ο αλλοδαπός, ο οποίος αιτείται διεθνούς προστασίας προκειμένου
να αναγνωριστεί πρόσφυγας), μεταξύ άλλων:
➢ Μέχρι να αξιολογηθεί η αίτηση του, κατά την περίοδο της αναμονής, τυγχάνει
προστασίας.
➢ Από τους αιτούντες άσυλο, μέρος από αυτούς, θα αναγνωριστούν ως πρόσφυγες,
άλλοι όχι.
➢ Δεν επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σε πρόσφυγα λόγω παράτυπης εισόδου ή
διαμονής, μέχρι να αναγνωρισθεί ή όχι πρόσφυγας (άρθρο 31 της Σύμβασης της
Γενεύης 1951).
➢ Κατά τη διάρκεια εξέτασης του αιτήματος του, η παρουσία του στη χώρα που εξετάζει
το αίτημά του είναι νόμιμη, δεν απελαύνεται (άρθρο 32 της Σύμβασης της Γενεύης
1951).
➢ Σε περίπτωση που δεν αναγνωριστεί ως πρόσφυγας και πρέπει να αναχωρήσει δεν
μπορεί να επαναπροωθηθεί σε χώρα όπου υπάρχει απειλή κατά της ζωής του (άρθρο
33 της Σύμβασης της Γενεύης 1951).
Ο αιτών άσυλο καλείται να αποχωρήσει από την Ελληνική Επικρατεία σε δύο
περιπτώσεις:
α. εθνικής ασφάλειας
β. δημόσιας τάξης
Άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι μια διακήρυξη που υιοθετήθηκε από την απόφαση 217 Α (ΙΙΙ) της Γενικής
Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. στις 10-12-1948 (Α/RES/217, 10-12-1948). Δεν είναι νομικά δεσμευτικό έγγραφο.
208
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Επίσης, η απέλαση εφαρμόζεται όταν έχουμε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση,
προτείνεται ως το έσχατο μέτρο και πρέπει να εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Ο πρόσφυγας, μεταξύ άλλων,
➢ δικαιούται δελτίο ταυτότητας (άρθρο27 της Σύμβασης της Γενεύης 1951), λήψη
πιστοποιητικών εγγράφων, μεταφράσεων και ότι άλλο χρειαστεί (άρθρο 25 της
Σύμβασης της Γενεύης 1951), ταξιδιωτικά έγγραφα (άρθρο 28 της Σύμβασης της
Γενεύης 1951) που πιστοποιούν τη διπλωματική προστασία που του παρέχει το
κράτος.
➢ ο οποίος εργάζεται, καταβάλει φόρους (άρθρο 29 της Σύμβασης της Γενεύης 1951),
μεταφέρει τα περιουσιακά του στοιχεία (άρθρο 30 της Σύμβασης της Γενεύης 1951),
μπορεί να αποκτήσει Ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τους νόμους της χώρας
(άρθρο34 της Σύμβασης της Γενεύης 1951).
➢ απολαμβάνει ατομικά και πολιτικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και
διεθνείς πράξεις δικαιωμάτων του ανθρώπου με έμφαση στο δικαίωμα της
στοιχειώδους εκπαίδευσης όπως και οι ημεδαποί (άρθρο22 της Σύμβασης της Γενεύης
1951).
➢ έχει δικαίωμα άσκησης μη μισθωτής εργασίας, υπό προϋποθέσεις (άρθρο 18 της
Σύμβασης της Γενεύης 1951), άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος εφόσον έχει τίτλο
σπουδών (άρθρο 19 της Σύμβασης της Γενεύης 1951).
➢ έχει δικαίωμα στέγασης (άρθρο 21 της Σύμβασης της Γενεύης 1951) με ευνοϊκότερη
μεταχείριση σε σχέση με αλλοδαπούς και κοινωνική πρόνοια ίση με αυτή των
ημεδαπών (άρθρο 20 της Σύμβασης της Γενεύης 1951).
Ο αλλοδαπός, ο οποίος θα αναγνωρισθεί με την ιδιότητα του πρόσφυγα, μπορεί να
παραμείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό δεν
μπορεί να εγκατασταθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε..

15.7. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Οι ελληνικές αρχές διαχειρίστηκαν τις πρωτοφανείς προσφυγικές ροές στη χώρα
δημιουργώντας το συντομότερο δυνατό ανοικτές δομές προσωρινής φιλοξενίας και
καταργώντας τους χώρους, όπου πρόσφυγες και μετανάστες έβρισκαν πρόχειρο κατάλυμα.
˝Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταφέρθηκαν άτομα από πλατείες και πάρκα σε
οργανωμένες δομές, ενώ εκκενώθηκαν με επιτυχία και χωρίς άσκηση βίας οι αυτοσχέδιοι και
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ακατάλληλοι καταυλισμοί που είχαν δημιουργηθεί στα βόρεια σύνορα της χώρας, στην
ευρύτερη περιοχή της Ειδομένης, όπου παρέμεναν σε μη αποδεκτές συνθήκες περίπου
10.000 άτομα˝209.
Σύμφωνα με το Δράσης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης210, οι στόχοι που
επιδιώκονται με τις δομές προσωρινής φιλοξενίας είναι:
➢ η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων που αιτούνται διεθνούς
προστασίας και ιδιαίτερα των προσφύγων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,
➢ η υποστήριξη των αιτούντων διεθνούς προστασίας, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, να
αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες τους, και στο μέτρο του δυνατού να τις
ξεπεράσουν, καθώς και
➢ η ανάπτυξη δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που θα επιτρέψουν στους εν λόγω
πρόσφυγες στο μέλλον την αυτόνομη διαβίωσή τους.
Προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω είναι η επικέντρωση των πόρων και
των προσπαθειών στην παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών που θα διασφαλίσουν τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων αιτούντων διεθνούς προστασίας και
την υποστήριξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η δημιουργία
των δομών σε υφιστάμενα κτίρια, ιδιοκτησίας ή ιδιοχρησίας (μετά από παραχώρησή τους
από τους ιδιοκτήτες) των δικαιούχων, προκειμένου να μην δαπανηθούν πόροι για την
ενοικίαση κτιρίων.
Εκτός από τις κρατικές ανοικτές δομές προσωρινής φιλοξενίας, οι οποίες
σταδιακά αναβαθμίζονται, στα νησιά και την ενδοχώρα, λειτουργούν επίσης χώροι
φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες καθώς και άλλων
Μ.Κ.Ο. (διαμερίσματα, ξενοδοχεία, φιλοξενία σε οικογένειες, χώροι φιλοξενίας –
μετεγκατάστασης)211.
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Ο πληθυσμός που θα φιλοξενείται στους εκεί χώρους είναι πρόσφυγες που έχουν
αιτηθεί διεθνούς προστασίας με ιδιαίτερη έμφαση τα ευάλωτα πρόσωπα212. Ως ευάλωτα
πρόσωπα αιτούντων διεθνούς προστασίας, ορίζονται στο άρθρο 14, παράγραφος 8 του
Νόμου 4375/2016, ήτοι:
α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι (είτε έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία είτε όχι),
β) τα άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ή σοβαρή ασθένεια,
γ) οι υπερήλικες,
δ) οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία,
ε) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα,
στ) τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής,
σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής
διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων,
ζ) τα θύματα εμπορίας ανθρώπων.
Κάθε δομή προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας υποχρεωτικά θα πρέπει να
παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες213:
1. εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλου χώρου φιλοξενίας, με ξεχωριστή κλίνη για κάθε
πρόσωπο και ατομικά έπιπλα για τη φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων. Ο ως
άνω χώρος φιλοξενίας δε μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) τετραγωνικά μέτρα κατ’
άτομο,
2. σίτιση με σταθερό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο πέντε γεύματα ανά
ημέρα (πρωινό, πρόγευμα, μεσημεριανό, απογευματινό, δείπνο). Τα γεύματα πρέπει να
ανταποκρίνονται στους όρους υγιεινής που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ιδίως δε α. ο Ν.
2520/1940 «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα (ΦΕΚ Α’ 273), β. η αριθ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/ 21.02.2012 Υπουργική
Απόφαση «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και
ποτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β’ 2718), και γ. ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων, "Προδημοσίευση Δράσης “Δομές
Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων αιτούντων διεθνούς προστασίας”", ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, www.amifisf.gr/wp-content/uploads/2016/08/Προδημοσίευση-Δράσης-1.pdf
212

213

Ibid.

130

Διπλωματική Εργασία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου (mad 17003)

υγιεινή των τροφίμων και οι τροποποιήσεις αυτού. Τα γεύματα πρέπει να
χαρακτηρίζονται από ποιότητα, ποσοτική επάρκεια, ποικιλία και διατροφική ισορροπία,
3. παροχή ρουχισμού, ειδών ατομικής υγιεινής και κλινοσκεπασμάτων,
4. καθαριότητα και διασφάλιση συνθηκών υγιεινής σε όλους τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους της δομής με βάση τους όρους που θέτει η κείμενη νομοθεσία,
5. παροχή υπηρεσιών ιατρικής, φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης, με βάση την
κατάσταση της υγείας και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε φιλοξενούμενου,
6. παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
7. παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης, με τη συνδρομή φορέων του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες των φιλοξενούμενων και μπορεί
να περιλαμβάνουν ιδίως α. μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής και της ελληνικής
γλώσσας, β. βασική διδασκαλία μαθηματικών και πληροφορικής, γ. δημιουργική
απασχόληση και ψυχαγωγικά παιχνίδια (π.χ. ομαδικά αθλήματα), δ. εργαστήρια
καλλιτεχνικών

δραστηριοτήτων

(π.χ.

ζωγραφικής,

χειροτεχνίας,

χορού),

ε.

εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές, στ. σεμινάρια ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης, ιδίως σε ζητήματα κανόνων συμπεριφοράς, ισότητας των φύλων και
σωματικής υγιεινής, στ. συμβουλευτική σε ζητήματα επαγγελματικής κατάρτισης,
επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής ένταξης, ζ. συμβουλευτική σε
ζητήματα κοινωνικής δικτύωσης, η. πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και
την αγορά εργασίας,
8. φύλαξη της δομής και ασφάλεια των φιλοξενούμενων σε εικοσιτετράωρη βάση,
9. παροχή νομικής συνδρομής, είτε από εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του
Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, είτε από φορείς της κοινωνίας των πολιτών που πληρούν
τους

όρους

που

θέτει

η

κείμενη

νομοθεσία,

ιδίως

δε

α.

η

αριθ.

7001/2/1454κδ'/3.09.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών
ποιότητας και ασφάλειας φορέων της κοινωνίας των πολιτών προς διεκπεραίωση
διαδικασιών

πρώτης

υποδοχής»

(ΦΕΚ

Β’

2491),

και

β.

η

αριθ.

Γ.Π:Π(2)γ/οικ.34029/10.04.12 Υπουργική Απόφαση «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
και ΜΚΟ Εθελοντικού Χαρακτήρα» (ΦΕΚ Β’ 1163), είτε από νομικούς συμβούλους και
δικηγόρους. Αρμόδιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ως άνω νομικής
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συνδρομής είναι το κλιμάκιο ενημέρωσης της περ. γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2
της παρούσας,
10. μεταφορά ή διευκόλυνση της μετακίνησης των προσφύγων προς τις περιφερειακές
υπηρεσίες ασύλου και πρώτης υποδοχής, στις οποίες εξετάζεται το αίτημα διεθνούς
προστασίας του κάθε πρόσφυγα σε α’ και β’ βαθμό,
11. παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας, σε γλώσσα που κατανοεί ο κάθε
φιλοξενούμενος.
Επιπλέον, Κάθε δομή προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας σκόπιμο είναι να
παρέχει και τις παρακάτω υπηρεσίες:
1. Εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του
ελληνικού πολιτισμού σε παιδιά και ενήλικες,
2. Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο
και με τη συνδρομή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως τοπικών συλλόγων,
σωματείων, εθελοντικών οργανώσεων, με στόχο την κοινωνικοποίηση και κοινωνική
ένταξη των προσφύγων,
3. Διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση στη συνύπαρξη των προσφύγων, ιδιαίτερα των
παιδιών και των νέων, με τους γηγενείς.
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία αποτελούν το πιο
ευάλωτο τμήμα των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών που εισέρχονται στην Ελλάδα214:
• δημιουργήθηκαν ασφαλείς ζώνες (safe zones) μέσα σε κέντρα φιλοξενίας
• λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα 47 ξενώνες φιλοξενίας, συνολικά 1.191 θέσεων
• η δημιουργία ξενώνων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται να
διατεθούν ακόμη 130 θέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς εκκρεμούν ακόμη 1.199
αιτήματα για φιλοξενία.
Στους ξενώνες, οι οποίοι είναι μικρές δομές, απασχολείται κατά κανόνα ένας
κοινωνικός λειτουργός ανά 15 παιδιά και ένας ψυχολόγος ανά 30 παιδιά, ενώ παρέχονται

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ), "ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ", Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ)
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υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες καθώς
και προσωπικό φροντίδας και φύλαξης σε 24ωρη βάση215.
Οι ξενώνες λειτουργούν υπό τη γενική εποπτεία του Ελληνικού Κράτους. Επτά από
αυτούς υπάγονται άμεσα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι υπόλοιποι
λειτουργούν με την ευθύνη Μ.Κ.Ο.. Η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από την
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από Διεθνείς Οργανισμούς (Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε. για τους
Πρόσφυγες, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, UNICEF)216.
Η κάθε δομή στελεχώνεται με προσωπικό, ανάλογα με τη δυναμικότητά της και
ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στους φιλοξενούμενους. Σε κάθε περίπτωση, στις
δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας απασχολούνται κατ’ ελάχιστο οι εξής
ειδικότητες217:
➢ Κοινωνικός λειτουργός,
➢ Ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος,
➢ Νοσηλευτής,
➢ Ψυχολόγος ή σχολικός ψυχολόγος,
➢ Προσωπικό καθαριότητας,
➢ Διερμηνέας ή Διαπολιτισμικός μεσολαβητής,
➢ Διοικητικός υπάλληλος,
➢ Φύλακας.
Μία δομή δύναται να αναθέσει σε τρίτους τις υπηρεσίες σίτισης, καθαριότητας,
φύλαξης, ιατρικής παρακολούθησης. Σκόπιμο ωστόσο είναι να απασχολούνται οι ίδιοι οι
πρόσφυγες, καθώς και εθελοντές, με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του τακτικού
προσωπικού και την εποπτεία του συντονιστή της δομής.
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15.8. ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Πέρα από τις ανοικτές δομές υφίστανται και λειτουργούν και τα Προαναχωρησιακά
Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.). Στην ελληνική επικράτεια λειτουργούν
εννέα (9) κέντρα, ήτοι: 1. Αμυγδαλέζας, 2. Ταύρου (Π. Ράλλη 24), 3. Κορίνθου, 4. Δράμας
(Παρανέστι), 5. Ξάνθης, 6. Ορεστιάδας (Φυλάκιο), 7. Σάμου, 8. Κω και 9. Λέσβου. Πρόκειται
για κλειστά κέντρα κράτησης υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κρατούμενοι και
πρόκειται να εφαρμοστεί σε αυτούς το μέτρο της διοικητικής απέλασης / επιστροφής, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3386/2005 και του Ν.3907/2011.
Τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), ιδρύθηκαν με το
άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 8038/23/22-ιγ΄ από 21-01-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α
[ΦΕΚ. 118] «Ίδρυση και λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων……...αυτών» και είναι
επιφορτισμένα με: α) τη μέριμνα για τη σίτιση, την καθαριότητα, την ένδυση, την ιατρική
εξέταση και τη διακομιδή των αλλοδαπών σε νοσοκομεία ή σε κέντρα υγείας, β) τη
συνεργασία με συναρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς προς το σκοπό της παροχής
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής φροντίδας και συμβουλευτικής στήριξης
στα άτομα που κρατούνται και γ) τη μέριμνα για τη διερμηνεία, στις περιπτώσεις όπου αυτό
απαιτείται.
Η σύσταση και λειτουργία των ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., μεταξύ άλλων, συνέβαλε:
➢ στην ομοιόμορφη και εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Κράτησης, στην ευπρεπή
διαμόρφωση των εγκαταστάσεων και των χώρων, ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα οι
ανάγκες των κρατουμένων και στην προαγωγή και σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών,
➢ στην αποτροπή της παράνομης κράτησης εισερχομένων και διαβιούντων στη χώρα
αλλοδαπών σε αστυνομικά καταστήματα και στη φιλοξενία αυτών σε Κέντρα Κράτησης με
κατάλληλες υποδομές και προδιαγραφές για την πολύμηνη και αξιοπρεπή διαβίωσή τους,
➢ στην ακρίβεια των καταχωρήσεων στα μητρώα κράτησης και μετακινήσεων των
κρατουμένων,
Σημειώνεται ότι οι συνθήκες διαβίωσης στα ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. εναρμονίζονται πλήρως με τα
διεθνή πρότυπα διαβίωσης σε κλειστά κέντρα, καθώς:
➢ υφίσταται υπαίθριος χώρος προαυλισμού και άσκησης δραστηριοτήτων,
➢ η αναλογία χώρου διαμονής εκάστου υπηκόου τρίτης χώρας αντιστοιχεί σε τέσσερα
(4) τ.μ. κατ’ ελάχιστον,
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➢ παρέχεται πλήρης σίτιση με προσφορά τριών γευμάτων ημερησίως,
➢ υφίστανται τηλεφωνικές εγκαταστάσεις σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους για την
ακώλυτη και άμεση πρόσβαση των κρατουμένων σε αυτές,
➢ παρέχεται προς όλους ανεξαιρέτως η δυνατότητα υποβολής των αιτημάτων τους στο
Διοικητή του Κέντρου,
➢ προάγεται η ελεύθερη επικοινωνία των κρατουμένων με δικηγόρους, με Μ.Κ.Ο. και με
άλλους φορείς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (τα στοιχεία των οποίων
παρέχονται προς όποιον ενδιαφερόμενο μέσω της φρουράς κρατητηρίων),
➢ προβλέπονται ξεχωριστοί χώροι θρησκευτικής λατρείας και
➢ επιτρέπεται η διατήρηση των προσωπικών αντικειμένων των υπηκόων τρίτων
χωρών.

15.9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν οι διαφορές μεταξύ των ανοικτών
Δομών Προσωρινής Υποδοχής και ανοικτών Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας
πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών από την μία και των Προαναχωρησιακών
Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών από την άλλη.
Από τα παραπάνω διαπιστώνει κανείς ότι οι δύο κατηγορίες δομών είναι ανοικτές,
ενώ τα κέντρα κράτησης είναι κλειστά. Στα κέντρα κράτησης κρατούνται αλλοδαποί οι
οποίοι προορίζονται να απελαθούν, είναι δηλαδή παράτυποι μετανάστες οι οποίοι δεν
φέρουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και θα απελαθούν. Όσον αφορά στις δύο
πρώτες κατηγορίες δομών, επειδή είναι ανοικτές, ενίοτε εισέρχονται σε αυτές παράτυποι
μετανάστες, οι οποίοι στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων και είναι αδήλωτοι, δηλαδή δεν
έχουν περάσει την διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης με σκοπό να χαθούν ανάμεσα
στους λοιπούς δηλωμένους μετανάστες, για να αποφύγουν την σύλληψη και την διαδικασία
της διοικητικής απέλασης.
Διαπιστώνει κανείς, επομένως, ότι έπειτα από την καταγραφή και τη λήψη των
δακτυλικών αποτυπωμάτων τους, οι παράτυποι μετανάστες, πρέπει να κατευθύνονταν(νται) σε μία από τις ακόλουθες τρεις διαδικασίες218:

218

COM(2016) 85 final, "COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL on the State of Play of Implementation of the Priority Actions under the European
Agenda on Migration", Ευρωπαϊκή Επιτροπή (February 10, 2016)
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α) στο εθνικό σύστημα ασύλου της χώρας άφιξης (εάν ο μετανάστης υποβάλλει αίτηση
ασύλου και θεωρείται ότι χρήζει διεθνούς προστασίας),
β) στο σχέδιο μετεγκατάστασης (Relocation Program) ή
γ) στο σύστημα επιστροφής (εάν ο μετανάστης δεν αιτείται ή εάν δεν θεωρείται ότι χρήζει
διεθνούς προστασίας).
Ακόμη η κοινή γνώμη παρατηρεί το φαινόμενο όπου αμέτρητοι αλλοδαποί
μετανάστες συγκεντρώνονται έξω από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν
μπορεί να το ερμηνεύσει. Στην προκειμένη περίπτωση, οι παράτυποι μετανάστες
εκμεταλλευόμενοι των συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα, ήτοι έλλειψη χώρων
κράτησης παράτυπων μεταναστών με σκοπό την διοικητική απέλασή τους, πηγαίνουν στις
υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (οι οποίες όλες τους προωθούν στις αρμόδιες
υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών) και εκεί βάσει των άρθρων 76 παρ.1 εδ. Γ του
Ν.3386/2005 και 22 παρ. 1 και 4 του Ν.3907/2011 τους χορηγείται χρονικό διάστημα
αποχώρησης από 7 έως και 30 ημέρες (σε κάποιες περιπτώσεις και κάτω των 7 ημερών,
εφόσον κρίνει η υπηρεσία). Κατά αυτόν τον τρόπο, στο διάστημα που κάποιοι από αυτούς
υποστούν την διαδικασία ελέγχου – εξακρίβωσης στοιχείων – ταυτοπροσωπίας,
επιδεικνύουν το έγγραφο που τους έχει χορηγηθεί και τους δίνει την διορία του ένα μήνα,
εξασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την παράταση της παραμονής τους στην Ελλάδα.
Θεωρητικά, ο λόγος για τον οποίο χορηγείται αυτή η διορία στους παράτυπους
μετανάστες είναι είτε για να μεταβεί στην πρεσβεία (η προξενείο) της χώρας του και να
εκδώσει ταξιδιωτικό έγγραφο (διαβατήριο), προκειμένου να εκδώσει αεροπορικό εισιτήριο
και να επιστρέψει στην χώρα προέλευσής του ή να μεταβεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα,
προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι επιστροφής προς την χώρα προέλευσής του.
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16. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, οι μεταναστευτικές ροές των
τελευταίων είκοσι χρόνων προς τις χώρες της Ε.Ε., αποτελούν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο
για τις χώρες αυτές, οι οποίες πολλές εξ αυτών δεν είχαν την εμπειρία ώστε να μπορέσουν
να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Αυτό συνέβη και με το παράδειγμα της Ελλάδας, η
οποία κλήθηκε ξαφνικά, να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο σε έκταση και δύσκολο φαινόμενο. Οι
επιπτώσεις στην οικονομία, στην ήδη επιβαρυμένη ανεργία, στην κοινωνία και στην
πολιτική είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Τόσο η κοινωνία όσο και η πολιτεία δεν ήταν
προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν ένα τόσο έντονο και δυσεπίλυτο φαινόμενο.

16.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι είσοδος των προσφύγων αλλά και των παράτυπων μεταναστών, κυρίως,
επέδρασε σημαντικά στην οικονομία της Ελλάδας, κυρίως στην αγορά εργασίας. Η
πλειονότητα των προσφύγων / παράτυπων μεταναστών δεν έχουν ιδιαίτερη μόρφωση.
Αποτέλεσμα αυτού να απασχολούνται σε συγκεκριμένες εργασίες, κυρίως χειρονακτικές,
όπως έχει αναφερθεί, όπου μέσω αυτής της εργασίας προσπαθούν να ενταχθούν στον
κοινωνικό ιστό της χώρας.
Η είσοδός τους στο χώρο εργασίας προκαλεί τριγμούς στο εργατικό δυναμικό, ειδικά
στο

ύψος

του

μισθού.

Οι

εργοδότες

πάντα

εκμεταλλεύονται

τους

πρόσφυγες

προσφέροντάς τους χαμηλούς μισθούς, με αποτέλεσμα να επέρχεται μείωση στους
μισθούς (λόγω του ότι υπάρχει πληθώρα εργατικού δυναμικού, εξαιτίας των αλλοδαπών).
Το φαινόμενο γίνεται εντονότερο ειδικά με τους παράτυπους μετανάστες που παραμένουν
στην Ελλάδα (χωρίς να ακολουθούν την νόμιμη οδό) και εργάζονται χωρίς να είναι
δηλωμένοι. Επίσης ένας λόγος ακόμα που δυσχεραίνεται η κατάσταση είναι το γεγονός ότι
οι εργοδότες των παράτυπων μεταναστών δεν τους δηλώνουν στις αρμόδιες οικονομικές
υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται απώλειες εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία
και η υπεραξία που δημιουργείται να καταλήγει ως κεφάλαιο - κέρδος στους εργοδότες (δεν
αποδίδουν το αντίτιμο για τα ένσημα, δεν καταβάλλουν τους μισθούς αδειών, κ.λπ.).
Να σημειωθεί και η άνθηση της παραοικονομίας και του παράνομου εμπορίου,
κυρίως μέσω της διακίνησης προϊόντων απομίμησης. Παρατηρούνται συχνά φαινόμενα
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πλανόδιων σε κεντρικούς δρόμους να διαθέτουν τέτοιου είδους προϊόντα219

220.

Οι

διαφυγόντες φόροι προς την εφορία δεν μπορούν να υπολογιστούν.
Αυτό που παγιώνεται είναι αφενός το πλήγμα που επέρχεται στους εγχώριους
εργαζόμενους, αφετέρου η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων των εργοδοτών από την
αδήλωτη εργασία.
Υπάρχει και ένα ποσοστό που υιοθετεί την άποψη ότι η εύρεση χαμηλού κόστους
εργατικού δυναμικού, συγκρατεί το συνολικό κόστος εργασίας και ότι η οικονομική
δραστηριότητα ενισχύεται. Αυτό θα ίσχυε εφόσον οι τιμές των προϊόντων μειώνονταν και τα
κεφάλαια που προκύπτουν από τα κέρδη, επενδύονταν στην οικονομία – εγχώρια αγορά
και δεν προστίθεντο στα κέρδη των εργοδοτών ούτε φυγαδεύονταν εκτός χώρας μέσω
παράκτιων εταιριών.
˝Δεν θα πρέπει να παραβλέψει κανείς βέβαια τη θετική συμβολή των μεταναστών στη
γεωργική και την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου. Η απασχόληση
των μεταναστών στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τις κατασκευές, έδρασε καταλυτικά για
αυτούς τους κλάδους. Οι μετανάστες έχουν προσφέρει φθηνό εργατικό δυναμικό στην
ελληνική ύπαιθρο, χωρίς να έχουν αντικαταστήσει τους γηγενείς. Ταυτόχρονα βελτίωσαν την
οργάνωση και τη διαχείριση των γεωργικών επιχειρήσεων, απαλλάσσοντας τα μέλη των
οικογενειακών επιχειρήσεων από τις χειρωνακτικές εργασίες. Ακόμη, οι μετανάστες δεν
έχουν υποκαταστήσει τους γηγενείς εργαζόμενους αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά με
αυτούς˝221.
Καταληκτικά λοιπόν παρατηρείται υποβάθμιση των εργασιακών συνθηκών, η οποία
οδηγεί κάποιους εργαζόμενους στην οικειοθελή αποχώρηση και αναζήτηση της τύχη τους
στο εξωτερικό.

16.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΕΙΑ
Η Ελλάδα από το 2009 έως σήμερα μαστίζεται από βαθιά οικονομική κρίση.
Αναντίρρητα, την όλη κατάσταση έρχεται να επιδεινώσει το ανεξέλεγκτο κύμα των
Αδέσμευτη Θράκης, "Σύλληψη 35χρονου αλλοδαπού για άσκηση πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου χωρίς
άδεια Κατασχέθηκαν 1.574 είδη παρεμπορίου", Αδέσμευτη Θράκης, https://www.adesmeuti.gr/syllipsi35chronou-allodapou-gia-askisi-planodiou-ypethriou-eboriou-choris-adia-kataschethikan-1-574-idi-pareboriou/
219

Μάνος Τσαγκαράκης, "Καβάλα: Άλλες τρεις συλλήψεις για παρεμπόριο", ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ (2017),
https://www.protothema.gr/greece/article/706481/kavala-alles-treis-sullipseis-gia-pareborio/
220

Θεόδωρος Μητράκος, "Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία: Μετά-ανάλυση των
εμπειρικών ευρημάτων", Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2013 8 (2), 87-106 (2013),
http://www.epeksa.gr/assets/variousFiles/file_1.Mitrakos.pdf
221
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Μεταναστευτικών ροών. Ειδικότερα, το έτος 2011, οι εργαζόμενοι ήταν σταθερά λιγότεροι
από τον μη ενεργό πληθυσμό (οι ανήλικοι και όσοι είναι άνω των 65 ετών). Σύμφωνα με
στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον μήνα Ιούνιο του ιδίου έτους, οι
απασχολούμενοι είναι 4.161.125, οι άνεργοι 793.685 και ο οικονομικά μη ενεργός
πληθυσμός 4.385.584. Ειδικότερα η ανεργία στις ηλικίες έως 24 ετών, βρίσκεται σε
ποσοστά άνω του 50%222.
Δεν αποτελεί πλέον τυχαία η πεποίθηση ότι η Ελλάδα έχει οπισθοδρομήσει και έχει
γυρίσει σε προηγούμενες δεκαετίες. Συγκεκριμένα, η κατάσταση παραπέμπει στην Ελλάδα
του 1960, με την γενική απογραφή του 1961 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, να το
αποδεικνύει, καθώς από τα στοιχεία ανεργίας του ίδιου χρόνου προκύπτει ότι οι
απασχολούμενοι ήταν 2.776.000, οι άνεργοι 864.000, ποσοστό 26,4%, και ο οικονομικά μη
ενεργός πληθυσμός 4.660.000223.
Αρκετές χιλιάδες νέοι από το 2010 έως σήμερα έχουν αναζητήσει την τύχη τους στο
εξωτερικό, καθότι διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει αντίκρισμα στους τίτλους σπουδών που
κατέχουν. Επίσης, οι οικονομικές απολαβές τους δεν είναι ικανοποιητικές ή δεν
καταφέρνουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά στο πεδίο που έχουν σπουδάσει. Στην
παρούσα φάση, όμως, η Ελλάδα καταδικάζεται από αυτή την φυγή. Στην Μ. Βρετανία
υπάρχει ο όρος brain drain, ήτοι σε ελεύθερη μετάφραση ˝φυγή μυαλών˝. Επί της ουσίας η
παρακαταθήκη της Ελλάδας εξανεμίζεται καθότι όσοι σπούδασαν στην Ελλάδα, τρέπονται
πλέον σε φυγή. Η Ελλάδα αφού προετοιμάζει τους νέους με εφόδια έπειτα τους αναγκάζει
να προσεγγίσουν ξένες αγορές.
Από το 2010 το ενδιαφέρον των Ελλήνων έχει εκτιναχθεί, όσον αφορά τη
μετανάστευση σε χώρες της Ε.Ε., ήτοι Σουηδία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Ηνωμένο
Βασίλειο. Δεδομένο πρέπει να θεωρείται το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από
αυτούς δεν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, παρά μόνο ως συνταξιούχοι την θερινή περίοδο.
Σύμφωνα με έρευνα της ICAP, όμιλος που παρέχει υπηρεσίες που συμβάλλουν στην
ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αναξιοκρατία και διαφθορά ενισχύουν το
brain drain.
Στη μελέτη συμμετείχαν 1.068 Έλληνες εργαζόμενοι σε 61 χώρες. Στην πλειονότητά
τους είναι εξαιρετικά μορφωμένοι (53% κάτοχοι μεταπτυχιακού, 20% πτυχιούχοι και 8%

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ,
http://www.e-demography.gr/ElstatPublications/censuses/index.cfm?year=1961
222

223

Ibid.
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διδάκτορες), ενώ ως βασικότερες αιτίες αναχώρησης καταδεικνύουν την έλλειψη
αξιοκρατίας / διαφάνειας (44%) και την οικονομική κρίση / αβεβαιότητα (36%).
Σχεδόν το 40% απαντούν, μάλιστα, κατηγορηματικά ότι δεν σκοπεύουν ποτέ να
επιστρέψουν στην Ελλάδα, με μόλις το 36% να δηλώνει ότι συμμετέχει σε δράσεις για την
ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. Το 50% από τους συμμετέχοντες στην
έρευνα είναι ανύπαντροι, ένα 16% παντρεμένοι και ένα 29% έχει και παιδιά.
˝Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι από όσους συμμετείχαν στην
έρευνα του 2017 μόλις το 13% επέστρεψε στην Ελλάδα και αυτό κυρίως για να φροντίσει
τους ηλικιωμένους γονείς του ή να δημιουργήσει οικογένεια σε ελληνικό περιβάλλον˝224.

16.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όλοι οι μετανάστες δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στερούνται
επαρκούς σίτισης. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί δυσαρμονία στον κοινωνικό ιστό της
χώρας υποδοχής. Από την μία το σύστημα υγείας δεν μπορεί να καλύψει τις ολοένα
αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού, καθότι σε αυτόν προστίθενται και οι πρόσφυγες /
παράτυποι μετανάστες και από την άλλη αυξάνονται τα ποσοστά παραβατικής
συμπεριφοράς.
˝Οι αλλοδαποί προσπαθούν να επιβιώσουν και αυτοί, ενώ παράλληλα προσπαθούν
να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Αναντίρρητα, η κοινωνική ενσωμάτωση των
μεταναστών, αποτελεί διαδικασία που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από τη μία στιγμή στην
άλλη. Πολλές φορές συναντούν εμπόδια και δυσκολεύονται να βρουν εργασία ώστε να
μπορέσουν να ενσωματωθούν. Αυτή η κατάσταση τους οδηγεί στην παρανομία /
εγκληματικότητα. Μάλιστα γίνεται χειρότερη η κατάσταση όσο δεν μπορούν να καταλήξουν
σε κάποια επαγγελματική απασχόληση. Έτσι καταλήγουν στο παραεμπόριο, στις ληστείες,
στις κλοπές, στην πώληση ναρκωτικών ουσιών, κ.λπ.. Κατά αυτόν τον τρόπο
υποβαθμίζονται οι περιοχές όπου διαβιούν μετανάστες, καθώς οι συμπεριφορές αυτές
έχουν στόχο τόσο τους γηγενείς όσο και τους ομοεθνείς τους˝225.
Δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις όπου πολλοί παράτυποι μετανάστες, που
απασχολούνται παράνομα, διαβιούν σε άθλιες συνθήκες όπως είναι για παράδειγμα η

Ζούγκλ@, "Το προφίλ του Έλληνα οικονομικού μετανάστη", Ζούγκλ@,
http://www.zougla.gr/greece/article/to-profil-tou-elina-ikonomikou-metanasti
224

Βασίλης Καρύδης, Εγκληματικότητα των μεταναστών στην Ελλάδα (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης, 1996),
121.
225
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καλλιέργεια φράουλας στην Μανωλάδα όπου οι μετανάστες διαμένουν σε μικρές αποθήκες
αγροτεμαχίων226 κ.λπ..

Πηγή: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=508506

Ως αποτέλεσμα, από τις άθλιες συνθήκες διαμονής και υγιεινής, μπορούν να
παρουσιασθούν προβλήματα υγείας τόσο στους μετανάστες όσο και στον υπόλοιπο
πληθυσμό. Εύλογα παρατηρείται το φαινόμενο όπου η νοσοκομειακή περίθαλψη δεν είναι η
αναμενόμενη αφού τόσο για τους πολίτες της χώρας όσο και για τους παράτυπους
μετανάστες που μεταφέρονται στα νοσοκομεία της χώρας, η πιθανότητα νοσηλείας και
παροχής υπηρεσιών υγείας δυσχεραίνεται.

16.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι πολιτικές επιπτώσεις συνήθως αποτελούν προέκταση των οικονομικών και
κοινωνικών επιπτώσεων, όπου σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από την εξέλιξη αυτών. Η
στάση απέναντι στο φαινόμενο και οι πολιτικές αντιμετώπισης του Μεταναστευτικού
Ζητήματος (από τα πολιτικά κόμματα, την κυβέρνηση, ομάδες πληθυσμού και τις κοινωνίες
υποδοχής) αποτελούν τις επιπτώσεις στην πολιτική.
Οι παράτυποι μετανάστες αντιμετωπίζονται είτε με ρατσιστικά σχόλια είτε με
κρούσματα ρατσιστικής βίας. Η ξενοφοβία γίνεται περισσότερο έκδηλη όταν οι μετανάστες
δίνουν αφορμές μέσω της εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς. Επόμενο κρίνεται και η
απαίτηση από την κοινωνία υποδοχής να ζητάει την απομάκρυνσή τους.

Δημήτρης Γαλάνης, "Φράουλες, αίμα και κέρδη στη Μανωλάδα", ΤΟ ΒΗΜΑ (Απρίλιος 14, 2013),
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=508506
226
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Υπάρχει όμως και ο αντίλογος, όπου υποστηρίζει την νομιμοποίηση όλων των
παράτυπων μεταναστών. Παραβλέπουν όμως κάποιους παράγοντες, καθότι η ανεξέλεγκτη
νομιμοποίηση θα οξύνει πολλά ήδη υπάρχοντα προβλήματα που έχουμε ήδη αναφέρει,
ανεπάρκεια υποδομών, όξυνση ανεργίας, κ.λπ..
Όλες οι απόψεις λειτουργούν πάντα ως μέσα άσκησης πίεσης για την λήψη
συγκεκριμένων πολιτικών. Κατά αυτόν τον τρόπο παρατηρεί κανείς συχνά μια κυβέρνηση
(λόγω αυτής της πίεσης) να μπαίνει σε διαδικασίες να λάβει μέτρα με άμεσο σκοπό την
αύξηση της εκλογικής της επιρροής. Ειδικά σε περιοχές που διαβιούν πολλοί παράτυποι
μετανάστες η πίεση είναι μεγαλύτερη λόγω των υψηλών ποσοστών παραβατικής
συμπεριφοράς και υποβάθμισης της περιοχής.

16.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα παραπάνω διαπιστώνει κανείς ότι από τη δεκαετία του ‘80 μέχρι σήμερα η
ελληνική κοινωνία έχει επηρεαστεί από την είσοδο των μεταναστών, οι οποίοι αποτελούν
περίπου το 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Στον τομέα της οικονομίας, αντίθετα
έχουν παρατηρηθεί οξύμωρα σχήματα όπως κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων
στην Αθήνα το 2004, όπου αλλοδαποί, λόγω του γεγονότος ότι αποτελούσαν χαμηλού
κόστους εργατικό δυναμικό, εργάζονταν στα εργοτάξια των σταδίων και των λοιπών
εγκαταστάσεων, όπως του Ολυμπιακού Χωριού227. Οι επιπτώσεις γενικά σε πολλούς τομείς
της κοινωνικής δραστηριότητας καθημερινά είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς.

in.gr/ΕΛΛΑΔΑ/ΚΟΙΝΩΝΙΑ. "Άνεργοι πλέον 50.000 εργαζόμενοι στα Ολυμπιακά
http://www.in.gr/2004/10/04/greece/anergoi-pleon-50-000-ergazomenoi-sta-olympiaka-erga/
227

έργα".

in.gr.
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17. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η εργασία αυτή επιχείρησε να αγγίξει τις κυριότερες πτυχές του Μεταναστευτικού
Ζητήματος και να φωτίσει σημεία αυτού όπου ο μέσος πολίτης είτε αγνοεί είτε δεν κατανοεί.
Κατά αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε στην αρχή μία ιστορική αναδρομή, ώστε να γίνει
αντιληπτό ότι οι μεταναστευτικές ροές λάμβαναν χώρα ανέκαθεν και δεν είναι σύγχρονο
φαινόμενο, όπως εσφαλμένα πιστεύουν πολλοί εξαιτίας των εμφύλιων συγκρούσεων στην
Συρία. Ακόμη έγινε αναφορά όσον αφορά την εξέλιξη του Μεταναστευτικού Ζητήματος στην
Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα και το πότε ξεκίνησαν να δημιουργούνται ζητήματα.
Απαραίτητη κρίθηκε η ανάλυση – ερμηνεία ορισμένων εννοιών, ώστε να γίνουν κατανοητές.
Αναφέρθηκαν τα αίτια της μετανάστευσης, όσον αφορά το τι ωθεί τους μετανάστες να
εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους, από ποιες εισόδους διέρχονται στην Ε.Ε. και οι λόγοι που
επιλέγουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου στην Ε.Ε.. Σημαντική κρίθηκε επίσης η ενδελεχής
αναφορά στους λόγους που η Ε.Ε. ασχολείται με το Μεταναστευτικό Ζήτημα, ποια είναι η
Μεταναστευτική Πολιτική της, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να αντιμετωπίσει
τις μεταναστευτικές ροές, πως συμπεριφέρεται η Τουρκία σχετικά με το Μεταναστευτικό
Ζήτημα και πως αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις μεταναστευτικές ροές. Ασκήθηκε ακόμη κριτική
όσον αφορά την αυστηρότητα των καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος της Ελλάδας και
τέλος ερευνήθηκαν οι επιπτώσεις του Μεταναστευτικού Ζητήματος στην οικονομία,
κοινωνία, ανεργία και πολιτική της Ελλάδας.
Από την εργασία αυτή, επιχειρήθηκε να αναδειχθεί το γεγονός ότι η παράτυπη
μετανάστευση είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο, το οποίο συνεχώς μεταβάλλεται και η
Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε. μοιραία συνεχώς θα έπεται των εξελίξεων. Ευχή αποτελεί
τουλάχιστον να υφίσταται έγκαιρη αντίδραση από τους μηχανισμούς της Ε.Ε., η οποία
αντίδραση όταν γίνεται να είναι αποτελεσματική και να μετριάζει τις επιπτώσεις του
Μεταναστευτικού Ζητήματος.
Ωφέλιμο θα ήταν επίσης από πλευράς των λοιπών κρατών – μελών της Ε.Ε., αλλά
και των ελεγκτικών μηχανισμών της Ε.Ε., να γίνει αντιληπτό ότι τη στιγμή που η Ελλάδα,
δέχεται τον κύριο όγκο των μεταναστών, υπομένει τις συνέπειες από ένα φαινόμενο το
οποίο δεν προκάλεσε η ίδια, ενώ ταυτόχρονα μαστίζεται και από την οικονομική κρίση.
Παράλληλα η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης, βυθίζει την Ελλάδα στην εσωστρέφεια αφού
κανένα κράτος – μέλος δεν την συμπαραστέκεται.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κατά την κρίση του γράφοντα η Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε. οδεύει στην σωστή
κατεύθυνση. Όλα τα κράτη – μέλη οφείλουν να συμβάλλουν και να υιοθετήσουν αυτήν την
Πολιτική. Μπορεί η κοινή Μεταναστευτική Πολιτική να μην αποτελεί πανάκεια, τουλάχιστον
αμβλύνει τις αρνητικές επιπτώσεις του Μεταναστευτικού Ζητήματος.
Οι μεταναστευτικές ροές στην Ε.Ε. αφορούν όλους. Όλοι οφείλουν να εφαρμόζουν
τις Συμφωνίες, τους Κανονισμούς και τα Προγράμματα ώστε να ελαφρύνουν την
επιβαρυμένη κατάσταση στις νότιες χώρες της Ε.Ε.. Αν διαρραγεί ένας κρίκος της Ε.Ε. θα
ακολουθηθεί αλυσιδωτή αντίδραση και οι συνέπειες θα είναι ανεξέλεγκτες. Οπότε όλα τα
κράτη – μέλη της Ε.Ε. οφείλουν να ακολουθούν μία κοινή Μεταναστευτική Πολιτική.
Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα όσον αφορά την βελτίωση των υποδομών
υποδοχής των μεταναστευτικών ροών. Βελτίωσε τις διαδικασίες αιτήσεως ασύλου, ίδρυσε
υπηρεσίες σχετικές και αρμόδιες με την χορήγηση ασύλου, κ.λπ.. Χρέος της είναι να μην
επαναπαυτεί σε αυτές τις ενέργειες μόνο, αλλά να μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος
και να βελτιώνεται, γιατί το Μεταναστευτικό Ζήτημα συνεχώς εξελίσσεται και δεν θα παύσει
να υφίσταται ποτέ ως φαινόμενο. Έτσι για τον σκοπό αυτό, χρήσιμο θα ήταν η περισσότερο
συντονισμένη δραστηριοποίηση των ελληνικών αρχών ώστε να απομακρύνονται άμεσα
από την ελληνική επικράτεια οι παράτυποι μετανάστες.
Γόνιμη κίνηση θα αποτελούσε η ενίσχυση των αστυνομικών, τελωνειακών και
στρατιωτικών υπηρεσιών με προσωπικό και σύγχρονα μέσα. Οι ελλείψεις σε ειδικευμένο
προσωπικό, τεχνογνωσία, κ.λπ. θα μπορούν να ξεπεραστούν με την ουσιαστικότερη
συνεργασία των αρμόδιων αρχών που εμπλέκονται με το Μεταναστευτικό Ζήτημα, ήτοι
Μ.Κ.Ο., Ύπατη Αρμοστεία, Ο.Η.Ε., Υπουργεία, Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, κ.λπ..
Θα ωφελούσε επίσης η αναθεώρηση των διεθνών συνθηκών, αναφορικά με την
εγκληματικότητα που οφείλεται στους παράτυπους μετανάστες, και η ουσιαστικότερη
διακρατική συνεργασία μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών καταγωγής των μεταναστών.
Η υιοθέτηση κοινής πολιτικής – στάσης από πλευράς των νοτίων πυλών της Ε.Ε.
(Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, Ιταλίας, Ισπανίας), για παράδειγμα έναν δικαιότερο Κανονισμό
Δουβλίνο IV, απέναντι στα λοιπά κράτη - μέλη της Ε.Ε., για την περισσότερο ενεργή
συμβολή τους στο Μεταναστευτικό Ζήτημα.
Σε επίπεδο εθνικό μία σειρά συγκεκριμένων μέτρων θα πρέπει να ληφθεί με την
συνδρομή / πίεση των Μ.Κ.Ο., της Ύπατης Αρμοστείας, του Συνηγόρου του Πολίτη, του
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Ερυθρού Σταυρού, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να
ληφθούν ώστε να διευκολύνουν το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσον αφορά την
διαχείριση των μεταναστών / αιτούντων ασύλου, οι οποίοι διαμένουν στα κρατητήρια των
Αστυνομικών Τμημάτων, των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης, στα Κεντρικά
Κρατητήρια των Διευθύνσεων Αλλοδαπών, στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών, κ.λπ..
Θα πρέπει, επομένως, επί καθημερινή βάση, σε όλους αυτούς τους χώρους
κράτησης που αναφέρθηκαν να υπάρχει:
1. Ένας κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος θα έρχεται σε άμεση επαφή, μέσω συνεντεύξεων,

με τους αλλοδαπούς, ώστε να προλαμβάνει και να θεραπεύει ψυχικά ζητήματα των
κρατουμένων. Ο ρόλος των Αστυνομικών Υπαλλήλων είναι συγκεκριμένος και δεν
μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού.
2. Ένας ιατρός ή νοσοκόμος ώστε να μπορεί να δίδει άμεσα λύσεις σε περιπτώσεις
κρουσμάτων επιληψίας, στερητικών συνδρόμων λόγω εξάρτησης από ναρκωτικές
ουσίες, κ.λπ..
3. Διερμηνείς ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα επικοινωνίας, κυρίως για την πλήρη
κατανόηση των αιτημάτων των αλλοδαπών, αλλά και την πλήρη κατανόηση τόσο των
υποχρεώσεών τους όσο και των δικαιωμάτων τους.
4. Τεχνικοί οι οποίοι θα αποκαθιστούν πάσης φύσεως βλάβες, ήτοι ηλεκτρικού δικτύου,
δικτύου ύδρευσης, τυχόν φθορές που ανακύπτουν από την καθημερινή χρήση των
βρυσών, θερμοσιφώνων, τουαλετών, κ.λπ..
Όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες, ανήλικοι, κ.λπ., επειδή οι χώροι των κρατητηρίων
είναι ακατάλληλοι και επειδή η εφηβεία από μόνη της αποτελεί μία δύσκολη περίοδο για τον
κάθε άνθρωπο (πόσο μάλλον όταν αισθάνεται ότι περιορίζεται στα κρατητήρια), αλλά και
επειδή οι ανήλικοι στα κρατητήρια είναι εκτεθειμένοι σε καταστάσεις όπου ενήλικες
παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά και η οποία αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή
για τους ανήλικους, δόκιμο θα ήταν να παραχωρηθούν κάποιους ελεγχόμενους
χώρους/κτίρια σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά αυτό τον τρόπο οι ευπαθείς ομάδες θα
είναι προστατευμένες από ταραχοποιά στοιχεία, αφού δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτές.
Επιπρόσθετα, θα φυλάσσονται από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό
την αποτροπή των προαναφερθέντων κινδύνων. Ακόμη θα αυλίζονται κανονικά στους
ελεγχόμενους χώρους των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και θα μπορούν να κάνουν χρήση
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18. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Καταληκτικά, λοιπόν, όλοι οι πρόσφυγες / αιτούντες άσυλο επιθυμούν τις Ανοιχτές
Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας που είναι πλησίον σε αστικά κέντρα [αποφεύγουν τις
απομακρυσμένες Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας]. Οι Μ.Κ.Ο. και η Ύπατη
Αρμοστεία εξασφαλίζουν στους πρόσφυγες δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία προς το
κέντρο της πόλης (με επιστροφή). Οι πρόσφυγες πιστεύουν ότι όλες αυτές οι παροχές τους
ανήκουν και ότι θα αποχωρήσουν όποτε το επιθυμούν αυτοί. Αποτέλεσμα, οι Ανοιχτές
Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας μονίμως φιλοξενούν πολλαπλάσιο πληθυσμό από τις
δυνατότητές τους.
Συνέπεια των παραπάνω, οι πρόσφυγες / υπό αίτηση ασύλου θεωρούν ότι
βρίσκονται στην Γη της Επαγγελίας, αφού όλες οι βασικές ανάγκες τους είναι καλυμμένες.
Οι περισσότεροι πρόσφυγες δεν αναζητούν εργασία, δεν πηγαίνουν στα φροντιστήρια που
έχουν συσταθεί στις Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας για να μάθουν την ελληνική και αγγλική
γλώσσα, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην αναζήτηση - εύρεση εργασίας και θα
ενταχθούν ομαλότερα στην εδώ κοινωνία, κ.λπ.. Όταν οι Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας
είναι σαν μεγάλες κοινότητες – κοινόβια (δεν αισθάνεται ο πρόσφυγας τον χώρο, ως χώρο
περιορισμού) με εξασφαλισμένες τις βασικές και κοινωνικές ανάγκες των προσφύγων /
αιτούντων άσυλο, ύστερα κανένας εξ αυτών δεν υπεισέρχεται στην διαδικασία να συνεχίσει
την πορεία του προς την κεντρική Ευρώπη.

Πηγή: https://www.cnn.gr/news/ellada/story/128900/thessaloniki-sovara-epeisodia-se-domifiloxenias-prosfygon-kai-metanaston
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Από προσωπικές εμπειρίες του γράφοντα σε Υπηρεσίες όπου διετέλεσα Διοικητής,
αρκετοί από τους υπό απέλαση μετανάστες, αλλά και τους αιτούντες άσυλο, οι οποίοι
αρκετές φορές συνυπάρχουν, τους έχει παρασχεθεί πολλές φορές ιματισμός και αυτοί τον
έσχιζαν και τον πετούσαν. Επίσης, όσον αφορά τις συνθήκες υγιεινής οι ίδιοι λερώνουν και
προκαλούν φθορές στους χώρους κράτησης σπάζοντας τα είδη υγιεινής στις τουαλέτες και
ρυπαίνοντας τους τοίχους, επειδή επιθυμούν να πάνε το συντομότερο δυνατό στις Δομές
Προσωρινής Φιλοξενίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών είναι αιτούντες ασύλου.
Έχουν την απαίτηση στους χώρους που τους παρέχονται για στέγαση, να υπάρχει
υπηρεσία καθαριότητας, και δεν επιμελούνται οι ίδιοι την φροντίδα του χώρου όπου
διαμένουν. Όσον αφορά την κοινωνική τους παιδεία και κουλτούρα, οι ίδιοι παραβιάζουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα, όταν φέρονται στις γυναίκες τους σαν άψυχα αντικείμενα – δούλες,
οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα να συνομιλούν με άλλους άντρες, αλλά οι σύζυγοι τους έχουν
το δικαίωμα να έχουν παραπάνω συζύγους.
Ακόμη σχετικά με τις οικογενειακές επανενώσεις έχουν παρατηρηθεί και τα
παρακάτω κρούσματα. Αρκετοί άντρες παντρεμένοι και με τέκνα, των οποίων οι οικογένειες
τους βρίσκονται σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, συνάπτουν διαπροσωπικές σχέσεις με
το άλλο φύλο στις Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας [αρκετοί από αυτούς έχουν να δουν τις
οικογένειές τους πάνω από δύο (2) χρόνια]. Δεν μπαίνουν στην διαδικασία να επανενωθούν
με τις οικογένειές τους και αυτό επειδή η κατάσταση με την οικογένειά τους σε χώρα της
κεντρικής Ευρώπης μεταφράζεται αυτόματα σε υποχρεώσεις και οικογενειακά βάρη – σε
αντίθεση με την εδώ κατάσταση στις Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας που η ζωή είναι χωρίς
υποχρεώσεις και μόνο παροχές. Αρκετοί από αυτούς, αφού φτάσουν στον προορισμό τους,
επιστρέφουν στην Ελλάδα και στην ζωή των Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας. Στην
Γερμανία, λόγου χάρη, σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι υποχρεωμένος ο μετανάστης να
αναζητήσει εργασία, προκειμένου να επιβιώσει.
Σε αυτό το σημείο θα παραθέσουμε δύο γνωμικά.
➢ "Το μεν αδικείν αγαθόν, το δε αδικεισθαι κακόν", δηλαδή "Είναι από τη φύση καλό
πράγμα να αδικεί κανείς, αλλά κακό να αδικείται". Πλάτωνος Πολιτεία, κατά τον
Γλαύκωνα
➢ "Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος αχαρίστου". Ηράκλειτος

Όπως έχει αναφερθεί, σίγουρα η Ελλάδα υστερούσε, όσον αφορά τις διαδικασίες
υποδοχής, αίτησης ασύλου, διαμονής των μεταναστών, κ.λπ., αλλά όχι στο σημείο να
καταδικαστεί για απάνθρωπες συνθήκες υποδοχής και διαμονής και εξευτελιστική
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μεταχείριση. Δέον είναι ο κάθε μετανάστης να εκτιμάει όλες τις παροχές που του
προσφέρονται (γιατί για κάποιους πολίτες της Ελλάδας αυτές οι παροχές δεν είναι
δεδομένες), να εκτιμάει τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα, με τα προβλήματά της,
να βελτιώνει όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την Μεταναστευτική της Πολιτική, ενώ
παράλληλα η αυτοκριτική του καθενός, θα τον βοηθήσει να βελτιώσει την κοινωνική του
παιδεία.
Η Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε. και η Πολιτική του Ασύλου αποτελούν τις δύο
όψεις του νομίσματος που ονομάζεται Μεταναστευτικό Ζήτημα. Και οι δύο όψεις είναι
αλληλοεξαρτώμενες

και

οι

δύο

όψεις

θα

μεταβάλλονται

όσο

μεταβάλλεται

το

Μεταναστευτικό Ζήτημα. Οι προτεραιότητες των κρατών – μελών της Ε.Ε. και τα εθνικά
τους συμφέροντα καθορίζουν στο κατά πόσο εφαρμόζεται η Μεταναστευτική Πολιτική της
Ε.Ε. από αυτά. Ωστόσο, διαχρονικά φαινόμενα, όπως η τρομοκρατία, θα καταδεικνύουν
επιτακτική την ανάγκη της σύγκλισης προς ένα κοινό σχέδιο δράσης και όχι την υιοθέτηση
επιδερμικών προσεγγίσεων.
Κύριος σκοπός των κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλει να είναι η διαχείριση της
παράτυπης

μετανάστευσης

και

η

προστασία

των

αιτούντων

άσυλο.

Εάν

δεν

προσαρμόζονται οι τρόποι περιορισμού της παράτυπης μετανάστευσης, ανάλογα με τα
δεδομένα της κάθε χρονικής συγκυρίας, τότε η όξυνση των φαινομένων της παράνομης
εργασίας,

η

παράνομη

διακίνηση

ανθρώπων,

η

καταπάτηση

των

ανθρώπινων

δικαιωμάτων, κ.λπ. είναι δεδομένη.
Το Μεταναστευτικό Ζήτημα δεν θα σταματήσει ποτέ να ταλανίζει την Ε.Ε.. Σκοπός
είναι οι δύο αυτές όψεις (Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε. και Πολιτική του Ασύλου) να
μπορούν να συνδυαστούν, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του
Ζητήματος.
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