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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι σημαντικές συντομογραφίες που έχουν 
χρησιμοποιηθεί στο κείμενο της πτυχιακής: 

 
Ε.Ε Ευρωπαϊκή Ένωση 
Α.Ε.Π Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
Ο.Η.Ε Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
Π.Δ Προεδρικό Διάταγμα 
Φ.Ε.Κ Φύλλο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
Μ.Σ.Λ Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας 
ΣυνθΛΕΕ Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ΣΕΕ Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο όρος μετανάστευση αναφέρεται σε μετακινήσεις πληθυσμών από 

ένα κράτος σε άλλο ή ακόμα και ανάμεσα σε ηπείρους είναι ένα φαινόμενο 

που λαμβάνει χώρα αρκετά συχνά μέσα στο πέρασμα των ετών. 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια όμως παρατηρείται ένα αυξανόμενο κύμα 

μετακίνησης προσφύγων και μεταναστών από τις φτωχότερες προς τις 

πλουσιότερες χώρες δημιουργώντας κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά 

προβλήματα σε διεθνή κλίμακα. Η σταδιακή μετατροπή των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της χώρας μας σε χώρες υποδοχής 

μεταναστών, καθιστά τη μεταναστευτική εισροή ως ένα κοινό χαρακτηριστικό 

των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό συνδυάζεται 

όλο και πιο στενά με την αναγκαιότητα εφαρμογής μιας ευρωπαϊκής 

μεταναστευτικής πολιτικής 

Η «σφαιρική προσέγγιση του θέματος της μετανάστευσης και της 

κινητικότητας», καθορίζει ένα γενικό πλαίσιο για τις σχέσεις της Ένωσης με τις 

τρίτες χώρες σ' ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται 

σε τέσσερις πυλώνες: 

 
1. τη νόμιμη μετανάστευση και την κινητικότητα, 

2. την παράνομη μετανάστευση και εμπορία ανθρώπων, 

3. τη διεθνή προστασία και την πολιτική ασύλου, 

4. τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των μεταναστεύσεων και της 

κινητικότητας επί της ανάπτυξης 

 
Έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να αναλύσουμε πώς η σφαιρική 

προσέγγιση επικεντρώνεται στον περιφερειακό και διμερή διάλογο μεταξύ 

χωρών προέλευσης, διαμετακόμισης και προορισμού ,ποια είναι η δυνατότητα 

σύναψης «εταιρικών σχέσεων κινητικότητας» με τρίτες χώρες, αλλά και αν 

υφίστανται παρόμοιες εταιρικές σχέσεις οι οποίες να περιλαμβάνουν όχι μόνο 

συμφωνίες επανεισδοχής , αλλά και ένα ευρύτερο φάσμα μέτρων που 

κυμαίνονται από την αναπτυξιακή βοήθεια έως τη διευκόλυνση χορήγησης 

προσωρινής θεώρησης, καθώς και μέτρα για την κυκλική μετανάστευση και 

την καταπολέμηση  της παράνομης μετανάστευσης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση του 

μεταναστευτικού φαινομένου τα τελευταία χρόνια σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η αναζήτηση και εξέταση των πολιτικών και των στόχων που έχουν 

τεθεί ,τα  σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση του, καθώς ανάλυση του 

προβλήματος ώστε να κατανοηθεί  το μέγεθός του. 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για την 

μετανάστευση στη επικράτεια της χώρας μας παρουσιάζοντας μια ιστορική 

αναδρομή και θα αναφέρουμε το νομοθετικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί για 

την αντιμετώπισή της 

Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με το μεταναστευτικό φαινόμενο 

Ευρωπαϊκή Ένωση .Θα γίνει ανάλυση της νομοθεσίας που διέπει τα κράτη-

μέλη καθώς και η παρουσίαση των στόχων της ενιαίας πολιτικής που έχει 

θεσπιστεί .Επίσης θα τονιστούν οι δράσεις που αναμένεται να λάβει για τη 

συρρίκνωση του προβλήματος. 

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια ανάλυσης της 

πραγματικής διάστασης  του ζητήματος της μετανάστευσης και θα εξαχθούν 

συμπεράσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

1.Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1.1 Η Ελλάδα ως χώρα αποστολής και υποδοχής μεταναστών 

Το φαινόμενο των μεταναστευτικών εκροών και εισροών με χώρα 

αναφοράς την Ελλάδα δεν αποτελεί ιστορικά καινούργιο γεγονός παρά μόνο 

ως προς την ένταση των εισροών που παρατηρείται κατά την τελευταία 

δεκαετία.1 

 

Ο 19ος αι. Χαρακτηρίστηκε από μεταναστευτικές εκροές προς όλες της 

ηπείρους ενώ τον 20ο αι. οι μετακινήσεις περιορίστηκαν προς τις υπερπόντιες 

(Αμερική, Καναδάς ,Αυστραλία) και τις ευρωπαϊκές χώρες (ιδιαίτερα τη Δυτική 

Γερμανία).  

Από τη σύσταση του ελληνικού κράτους μέχρι το 1940 έλαβε χώρα το 

28% της συνολικής μετανάστευσης ενώ μετά τον Β ΄παγκόσμιο πόλεμο, και 

ιδιαίτερα το διάστημα 1955-1975,πραγματοποιήθηκε το 72%. 2 

Κατά τον 20ο παρατηρούνται ρεύματα εισροής Ελλήνων και μάλιστα 

μαζικοί επαναπατρισμοί οι οποίοι ήταν στο μεγαλύτερο μέρος τους 

αναγκαστικοί εξαιτίας πολιτικών γεγονότων (κατάρρευση καθεστώτων, 

εθνικιστικές αντιπαραθέσεις). Διακρίνουμε τους Έλληνες της Διασποράς και 

την επιστροφή εθνοτοπικών ομάδων (Ποντίων και Βορειοηπειρωτών)3 

Όσον αφορά στους Έλληνες της Διασποράς, ένα πρώτο μεγάλο ρεύμα 

εισροής Ελλήνων καταγράφηκε το 1922 λόγω της Μικρασιατικής 

καταστροφής, όταν 1,4 εκατομμύρια άτομα εγκατέλειψαν περιοχές της Μικράς 

Ασίας, της Καππαδοκίας και του Πόντου και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα4. 

Το δεύτερο κύμα σημειώθηκε τη δεκαετία του 1950, όταν 350 χιλιάδες 

εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη και 300 χιλιάδες την Αίγυπτο. Προς το 

                                            
1 Ψημένος Ι. , Μετανάστευση και εργασία στην Ευρώπη: η δημιουργία νέων κοινωνικών 
χώρων, στη σειρά Διαπολιτισμική Αγωγή (επιμ. Μάρκου Γ.), Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής 
Παν/μιο Αθηνών, Αθήνα, 1999, σελ. 135  
2 Κασιμάτη Ρ., «Ιστορικές αναφορές των μεταναστευτικών ροών», στο Κασιμάτη Ρ. (επιμ.) 
Πολιτικές μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης, Η περίπτωσης των Αλβανών και Πολωνών, 
Αθήνα, 2003,σελ. 27 
3 Κασιμάτη, Ρ., ο.π. σελ.27-32 
4 Κασιμάτη, Ρ., ο.π. σελ. 27. 
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τέλος του 20ου αι. Η Ελλάδα δέχθηκε μεγάλο αριθμό ελλήνων από τις χώρες 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

 

Κατά το διάστημα 1975-1990, εκτός από την επιστροφή μεγάλου 

αριθμού παλιννοστούντων ελαχιστοποιήθηκαν οι μεταναστευτικές εκροές και 

εισήλθαν οι πρώτοι παράνομοι μετανάστες. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, παρατηρείται εισροή Ελλήνων 

Ποντίων από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ από το 

1988 σημειώνονται μαζικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κορυφώνονται το 

διάστημα 1993-95.Υπολογίζεται ότι 200 χιλιάδες επίσημα καταγραμμένοι 

Πόντιοι ζουν στην Ελλάδα και ίσως άλλοι 200 χιλιάδες κινούνται παράνομα.5 

Μια άλλη εθνοτική ομάδα που ήρθε στην Ελλάδα ήταν οι Έλληνες της Βόρειας 

Ηπείρου, οι οποίοι υπολογίζεται ότι το 1995 ήταν περίπου 80 χιλιάδες στην 

Ελλάδα6. Ωστόσο είναι δύσκολη η καταμέτρησή τους γιατί πολλοί αλβανοί 

αυτοχαρακτηρίζονται ως Βορειοηπειρώτες προκειμένου να τύχουν 

ευνοϊκότερης μεταχείρισης. 

 

Σχετικά με τη μετανάστευση από τρίτες χώρες, η Ελλάδα κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, από τη δεκαετία του 1980 ιδιαίτερα και εξής, 

μετατρέπεται από παραδοσιακή χώρα αποστολής μεταναστών εκροής σε 

χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 

1990 όπου οι ρυθμοί είναι αλματώδεις.  

 

Κατ ΄αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα περνά από την εμπειρία της 

παλιννόστησης στην εμπειρία της μετανάστευση, στη συντριπτική της 

πλειοψηφία της παράνομης. 

 

Αρχικά, η Ελλάδα ευνόησε, κατά τη δεκαετία του 1970, την είσοδο 

μεταναστών μέσα από διμερείς συμφωνίες με χώρες κυρίως του Μαγκρέμπ 

για φθηνό εργατικό δυναμικό στον τομέα της ανειδίκευτης εργασίας. Τότε 

παρατηρούνται επίσης μαζικές εισροές Πακιστανών και Αφρικανών και 

Αιγυπτίων. Από το τέλος της δεκαετίας του 1980 κι έπειτα, παρατηρούνται 

                                            
5 Κασιμάτη Ρ., ο.π., σελ. 28. 
6 Κασιμάτη, Ρ., ο.π. σελ. 31. 
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σημαντικές εισροές οικονομικών μεταναστών από τις γειτονικές βαλκανικές 

χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία), τη Μέση Ανατολή, τις χώρες της Αφρικής, την 

Ασία και την ινδοπακιστανική χερσόνησο. Στη δεκαετία του 1990 η ένταση του 

φαινομένου συνδέεται όχι μόνο με την εισροή αλλοδαπών τρίτων χωρών 

αλλά και στην εισροή των ομογενών επαναπατριζόμενων από τις χώρες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μετακινήσεις που προκλήθηκαν από τις πολιτικές 

αλλαγές που συντελέστηκαν στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και της 

Σοβιετικής Ένωσης και τη φιλελευθεροποίηση των καθεστώτων. Οι 

παλιννοστούντες δεν είναι πλέον τα άτομα που είχαν αποδημήσει τις 

προηγούμενες δεκαετίες αλλά «ομογενείς» από την πρώην Σοβιετική Ένωση 

(Πόντιοι) και από την Αλβανία (Βορειοηπειρώτες) Η ένταση του 

μεταναστευτικού ρεύματος – και μάλιστα του παράνομου – προς την Ελλάδα 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 προσδιορίζεται από πολλούς 

παράγοντες, τους ίδιους που επηρέασαν όλες τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. 

Μεταξύ άλλων σημειώνεται για την Ελλάδα, η ανάπτυξη της παραοικονομίας 

(υπολογίζεται στο 30% του ελληνικού ΑΕΠ) και η αύξηση του τριτογενούς 

τομέα (οικογενειακές επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας), η γεωγραφική θέση 

της και η μορφολογία του εδάφους , στοιχεία που καθιστούν δύσκολη τη 

φύλαξη των συνόρων η αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να απομακρύνει 

όσους παραμένουν παράνομα και μετά τη λήξη της άδειας εισόδου, η 

πληροφόρηση μέσω των νέων τεχνολογιών για το υψηλότερο ποσοστό 

εργασιακών αμοιβών στην Ελλάδα που αυξάνει την επιθυμία για περαιτέρω 

διαμονή στην Ελλάδα. 

Σήμερα, για πολλούς μετανάστες από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες 

και από χώρες της ανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου, της Ασίας και της 

Αφρικής, η χώρα μας αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό ή μακροπρόθεσμο 

προορισμό. 

Όπως είναι φανερό, οι μεταναστευτικές ομάδες στην Ελλάδα 

αποτελούνται από μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών λαών, με διαφορετικές 

θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις, διαφορετικά αίτια 

μετανάστευσης, διαφορετική διάρκεια εγκατάστασης και επομένως 

διαφορετικά προβλήματα ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτές τις 

κατηγορίες πρέπει να προστεθούν οι πολιτικοί πρόσφυγες για τους οποίους 

ισχύει διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο, 
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σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το καθεστώς των Προσφύγων (Γενεύη 

1951) και το συμπληρωματικό Πρωτόκολλο (Νέα Υόρκη 1967) 

 

Το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα αναφέρεται στη συστηματική 

παράνομη/παράτυπη είσοδο μεγάλου αριθμού μεταναστών στην Ελλάδα κατά 

την περίοδο 1990 – 2011. Η πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην 

Ανατολική Ευρώπη το 1989, δημιούργησε το πρώτο κύμα οικονομικής 

μετανάστευσης με προορισμό την Ελλάδα (με μετανάστες κυρίως από την 

Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία) διαμέσου των βόρειων συνόρων και στην 

συνέχεια προστέθηκαν μετανάστες από χώρες της Αφρικής και της Ασίας. 

Κατά τη δεκαετία 2000 – 2010, η Ελλάδα έγινε πόλος έλξης εκατοντάδων 

χιλιάδων μεταναστών όχι μόνο από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες αλλά από 

ολόκληρο τον κόσμο με αποτέλεσμα περίπου το 7% του πληθυσμού της 

χώρας να αποτελείται από μετανάστες από χώρες εκτός Ε.Ε (Ευρωπαϊκής 

Ένωσης). Η συσσώρευση μεγάλου πλήθους μεταναστών, κυριολεκτικά 

πρωτόγνωρη για τον γηγενή ελληνικό πληθυσμό, άφευκτα δημιούργησε ένα 

μείζον πολιτικό ζήτημα με τελείως διαφορετικές αναλυτικές προσεγγίσεις και 

προτάσεις επίλυσης από τα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Επίσης, η Ελλάδα 

έχει χαρακτηριστεί ως κύρια είσοδος μετανάστευσης στην Ευρώπη για την 

περίοδο το διάστημα 2005 – 2010 (συγκεκριμένα χαρακτηρίστηκε ως «η πύλη 

της Ευρώπης για την παράνομη μετανάστευση. Σε άλλες χώρες, όπως η 

Ισπανία και η Ιταλία, επιχειρείται περιορισμός της μετανάστευσης μέσω 

συμφωνιών με τις γειτονικές χώρες που δεν ανήκουν στην Ε.Ε αλλά στην 

Ελλάδα η παράνομη μετανάστευση παραμένει μείζον ζήτημα Η ελληνική 

κρίση χρέους 2010-2012 δεν έχει μειώσει τον αριθμό των μεταναστών που 

έρχονται στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί το κύριο δρόμο εισόδου στην 

Ευρώπη. Το 2010, σύμφωνα με την FRONTEX, 9 στους 10 μετανάστες που 

εισήλθαν παράνομα στην Ευρώπη, εισήλθαν μέσω της Ελλάδας. Πολλοί 

μετανάστες που εισέρχονται στην Ελλάδα, ξαναφεύγουν μετά από κάποιο 

χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι πολιτικές εξελίξεις στην Λιβύη και την Τυνησία 

το 2011 (Αραβική Άνοιξη), επανέφεραν την μετανάστευση προς την Ευρώπη 

μέσω της Ιταλίας (κυρίως μέσω της νήσου Λαμπεντούζα), καθιστώντας αυτή 

τη χώρα μια από τις κύριες πύλες εισόδου μεταναστών στην Ευρώπη. Το 

2011 αυξήθηκε περαιτέρω η μετανάστευση. Σύμφωνα με τη FRONTEX, τους 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1990
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82_%CF%83%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1989
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/2005
https://el.wikipedia.org/wiki/2010
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82_2010-2012
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82_2010-2012
https://el.wikipedia.org/wiki/2010
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Frontex&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CF%8D%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B1
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πρώτους 9 μήνες του 2011 πέρασαν τα ελληνικά σύνορα 112.844 μετανάστες 

έναντι 76.697 την αντίστοιχη περίοδο του 2010. 

 

1.2 Επισκόπηση του νομοθετικού πλαισίου  

 

Η διαμόρφωσης της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα 

ακολούθησε, με υστέρηση τις περισσότερες φορές, μια κοινωνική 

πραγματικότητα υπό διαρκή εξέλιξη .Έτσι, υπό το βάρος της απορρόφησης 

του τεράστιου κύματος προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής 

ψηφίστηκε ο πρώτος ,  ουσιαστικά7, μεταναστευτικός νόμος, ο 4310 της 6/16 

Αυγούστου 1929 «Περί εγκαταστάσεων και κινήσεων αλλοδαπών εν Ελλάδι, 

αστυνομικού ελέγχου, διαβατηρίων, απελάσεων και εκτοπίσεων «, ο οποίος 

ίσχυσε για πάνω από 60 χρόνια. Στη δεκαετία του ’80 έγινε φανερό ότι η 

εφαρμογή του νόμου αυτού αδυνατούσε να ρυθμίσει το φαινόμενο της 

μετανάστευσης και ειδικότερα αυτό της εισροής αλλοδαπών στην Ελλάδα. 

 

1.2.1 Ο νόμος 1975/91: η πρώτη ρύθμιση του μεταναστευτικού φαινομένου 

 

Ο ν. 1975/91(ΦΕΚ Α’184/4.12.1991)με τίτλο «Αστυνομικός έλεγχος των 

μεθοριακών διαβάσεων, είσοδος, παραμονή , εργασία  και επελάσεις 

αλλοδαπών και διαδικασία αναγνώρισης, αλλοδαπών προσφύγων» 

αντικατέστησε το ν.4310/29 και τέθηκε σε ισχύ στις 4/6/1992. Ο νόμος αυτός 

,που εξαιτίας των γενικού περιεχομένου διατάξεών του θεωρήθηκε εύλογα 

«νόμος –πλαίσιο»,8 ρύθμιζε τα θέματα τα σχετικά με την είσοδο, την 

παραμονή και την εργασία των αλλοδαπών στην Ελλάδα Εκδόθηκε όταν η 

χώρα μας είχε «κυριολεκτικά ξαφνιαστεί» με τις πρώτες ομάδες αλλοδαπών , 

που εισέρχονται κατά κύματα, παράνομα στο έδαφός της. Αποδείχτηκε 

εντούτοις πως ελάχιστα ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Φυσικά δεν 

γινόταν ούτε λόγος για συνολική ρύθμιση του φαινομένου. Ο νόμος 

                                            
7 Ο πρώτος νόμος «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι», ο ν.3275 
ψηφίστηκε το 1925 και ίσχυσε μόλις δύο χρόνια από το 1927 έως το 1929. 
8 Προκειμένου να εξειδικευτούν οι διατάξεις του, εκδόθηκαν 23 Υπουργικές Αποφάσεις και 7 
Π.Δ. (Βερόπουλος 2007, σελ. 96) 
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υιοθετούσε αντιθέτως μια αμυντική και αποτρεπτική πολιτική, εκφράζοντας 

«μια αγωνία και ένα φόβο μήπως τυχόν οι αλλοδαποί που έρχονται με νόμιμη 

οδό στη χώρα μας εγκατασταθούν τελικά μόνιμα σε αυτήν»9. Έτσι  όπως 

εφαρμόστηκε, μάλιστα, ώθησε ακόμη περισσότερο στο περιθώριο και την 

εκμετάλλευση τους μη κανονικούς μετανάστες, ενέτεινε τη σκληρότητα των 

οργάνων ασφαλείας, απέναντί τους, ενώ παράλληλα τροφοδότησε και τον 

κοινωνικό ρατσισμό. 

 

1.2.2 Το πρώτο εγχείρημα νομιμοποίησης μεταναστών με τα Προεδρικά 

Διατάγματα (Π.Δ.) 358 και 359/97 

Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια νομιμοποίησης, με στόχο τη 

συγκρότηση του μεταναστευτικού ρεύματος, έγινε με τα Π.Δ. 358/97 και 

359/97 (ΦΕΚ Α’ 240/28.11.1997), τα οποία εκδόθηκαν βάσει εξουσιοδότησης 

του άρθρου 16 του ν. 2434/96. Η νομιμοποίηση αυτή (όπως αναφερόταν 

ρητώς10) τους έδινε το δικαίωμα να συναλλάσσονται με το δημόσιο. Επιπλέον, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Π.Δ. 358/97 ο αλλοδαπός 

εξισωνόταν με τον έλληνα εργαζόμενο ως προς τα εργασιακά και 

κοινωνικοασφαλιστικά ,δικαιώματά του από τη στιγμή που του χορηγούνταν 

Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής. 

Με το Π.Δ. 359/97 αναγνωριζόταν από τους οικείους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές που τυχόν καταβλήθηκαν 

πριν από 1997 και προσμετρούνταν στην θεμελίωση των αντίστοιχων 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων αλλοδαπών. Ο κάτοχος Κάρτας Παραμονής 

Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας (όπως και ο κάτοχος Κάρτας Προσωρινής 

Άδειας Παραμονής ), γινόταν δεκτός για εξέταση αιτήματος της δημόσιας 

διοίκησης, ενώ δικαιούνταν επίσης να εξέλθει από την ελληνική επικράτεια και 

να επανέλθει, εφόσον από την έξοδό του δεν είχε παρέλθει συνολικά 

διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών , εξαιρουμένων των σοβαρών 

περιπτώσεων υγείας, και εφόσον εξακολουθούσε να ισχύει η κάρτα του. 

 

                                            
9 Ανθόπουλος 2007, σελ. 277. 
10 Άρθρο 4 παρ.3 του Π.Δ. 358/97 και άρθρο 6παρ.2 του Π.Δ. 359/997. 
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1.2.3 Αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου με το νόμο 2910/2001 

Ενώ τα διεθνή δεδομένα άλλαζαν, το νομοθετικό πλαίσιο παρέμεινε 

ανελαστικό και παρωχημένο. Έτσι, ένα διαρκώς αυξανόμενος πληθυσμός 

αλλοδαπών παρανόμως διέμενε και εργαζόταν στην Ελλάδά, με προφανώς 

δυσμενή αποτελέσματα για τους ίδιους και για ελληνική κοινωνία. Υπό την 

οπτική της ανεπάρκειας του ν. 1975/91 , και προκειμένου να διαμορφωθεί μία 

μακροπρόθεσμη και ρεαλιστική μεταναστευτική πολιτική που θα επέτρεπε την 

ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία θεσπίστηκε ο ν. 

2910/2001(ΦΕΚ Α’ 91/2.05.2001) – σε ισχύ από 2/6/2001. Η φιλοσοφία του 

νέου νόμου σε αρκετά μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες και στις 

ζυμώσεις που είχαν γίνει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Ως 

αποτέλεσμα, σον νέο νόμο, σε αντίθεσης με τον προηγούμενο του  1991 

προτάχθηκε μια ελεγχόμενη ένταξη των μεταναστών στην ελληνική επικράτεια 

με παροχή δικαιωμάτων , ιδιαίτερα όσον αφορά την υγεία, την παιδεία, την 

εργασία και την οικογενειακή κατάσταση.  

 

1.2.4  Ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου με το νόμο 3386/05 

 
Από την εφαρμογή του ν.2910/2001 διαπιστώθηκε η ανάγκη για 

αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Ο 

νόμος. 3386/05(ΦΕΚ Α΄212/23.08.2005) , που ίσχυσε από την 1/1/2006, 

συνιστά το τρίτο κατά σειρά νομοθετικό εγχείρημα των τελευταίων χρόνων στο 

πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής και αποτυπώνει τόσο την ελληνική 

εμπειρία της διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου όσο και τις επιταγές 

του κοινοτικού κεκτημένου για τα δικαιώματα των μεταναστών .Με τον νόμο 

αυτό διασφαλίζονται οι όροι εργασίας των μεταναστών , προκειμένου να 

εργάζονται υπό συνθήκες που αρμόζουν σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. 

11Επαναλαμβάνονται όλες οι ευεργετικές διατάξεις του ν. 2910/2001 ως προς 

τα κοινωνικά δικαιώματα (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση ,εργασίας). 

 
Παρά το γεγονός ότι ο ν.2910/2001 αναγνώριζε το δικαίωμα σους 

υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα εξόδου τους 

                                            
11 Αιτιολογική Έκθεση στο νόμο 3386/05. 
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από την χώρα και την επανείσοδό τους , για προσωρινό διάστημα, εφόσον η 

άδεια διαμονής τους εξακολουθεί να ισχύει κατά το χρόνο επανεισόδου τους, 

ο νόμος 2005 δεν προσδιορίζει την έννοια της προσωρινής απουσίας του 

αλλοδαπού από τη χώρα, αλλά αρκείται στην υποχρέωση επανεισόδου του 

εφόσον η άδεια διαμονής του παραμένει σε ισχύ. 

 

1.2.5  Νόμος 3386/2007 με τίτλο Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  

Με τον νόμο αυτό 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. 

1.2.6 Νόμος 3838/2010 με τις προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας.  

Τροποποιείται ο Κώδικας ελληνικής ιθαγένειας ο οποίος βασιζόταν 

στην αρχή του δίκαιου του αίματος. Με τον νέο νόμο τα παιδιά μεταναστών 

αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, με τη γέννησή τους στην Ελλάδα, με 

προϋπόθεση ότι οι δύο γονείς διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα 

για 5 συνεχόμενα έτη. Επίσης παιδιά μεταναστών, τα οποία έχουν 

παρακολουθήσει τουλάχιστον 6 έτη ελληνικού σχολείου και κατοικούν 

μόνιμα και νόμιμα στη χώρα, δικαιούνται την ελληνική ιθαγένεια. Οι 

αλλοδαποί οι οποίοι επιθυμούν την πολιτογράφηση ως Έλληνες θα πρέπει 

να διανέμουν νόμιμα για επτά συνεχόμενα έτη, να έχουν λευκό ποινικό 

μητρώο, γνώση ελληνικών, ομαλή ένταξη στην οικονομική και κοινωνική 

ζωή αλλά και εξοικείωση με τους θεσμούς του πολιτεύματος  

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF&action=edit&redlink=1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

Η ΕΕ αποτελεί τη νέα κυριαρχία12 , τη μετακυριαρχία όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά η Wallace. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στη μέχρι τώρα πορεία 

του αθροίζει στοιχεία  Ομοσπονδίας (διαθέτει δικά της υπερεθνικά όργανα)  

αλλά και Συνομοσπονδίας (ένωση κρατών σύμφωνα με διεθνείς 

συμβάσεις).Είναι κάτι περισσότερο από Συνομοσπονδία και κάτι λιγότερο από 

Ομοσπονδία. Η δυσκολία ένταξης του sui generis μορφώματός της στην 

Ομοσπονδιακή και Συνομοσπονδιακή έννομη τάξη επικαιροποιεί άλλη μία 

κατηγορία που είναι γνωστή από την αρχαιότητα αυτή της Συμπολιτείας.  

Ο επιφανής Συνταγματολόγος Δ. Τσάτσος αναφερόμενος στον όρο 

συμπολιτεία ορίζει ότι δεν υπάρχει «η απόλυτη πολιτειακή αυτάρκεια της 

εθνικής πολιτείας» χωρίς όμως να σημαίνει πως η ευρωπαϊκή συμπολιτεία 

οδηγεί σε έλλειμμα κυριαρχίας των κρατών-μελών της ΕΕ. Η συμπολιτεία 

αναστατώνει το κόσμο των αρμοδιοτήτων διαχωρίζοντάς τες σε αποκλειστικές 

αρμοδιότητες της ΕΕ και σε συντρέχουσες που ασκούνται από την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της. 

 
 

2.1 Ιστορική αναδρομή της μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

Από την αρχή ακόμη, του 20ου αιώνα, ξεκίνησε η πορεία προς την 

ανεξαρτητοποίηση των αποικιών της Αγγλίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, 

Πορτογαλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Βελγίου (1922 -1975), που κατέληγε, σε 

πολλές περιπτώσεις και σε πολεμικές συγκρούσεις, με αίτημα την πολιτική 

αυτοδιάθεση των αποικιών. Ένα αποτέλεσμα ήταν και ο επαναπατρισμός 

προσώπων που απασχολούνταν στις διοικητικές δομές των αποικιών, 

συμπαρασύροντας και έναν αριθμό γηγενών που εργάζονταν μαζί τους. 

 
Μετανάστευση σημαντικού αριθμού γηγενών των πρώην αποικιών 

παρατηρήθηκε επίσης, με σκοπό την εκπαίδευση ή την αναζήτηση εργασίας 

Ακόμη, παράγοντας που επηρέασε τη μορφή του μεταναστευτικού 

φαινομένου, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν η έντονη αστικοποίηση, 
                                            
12 Μαυροειδής Κ. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» , 2011,σελ. 33  
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που σήμανε τον δραστικό περιορισμό της, σε περιορισμένη γεωγραφική 

έκταση, αγροτικής μετανάστευσης. Οι αυξανόμενες ανάγκες για ανειδίκευτο, 

φθηνό εργατικό δυναμικό στα μεγάλα αστικά και βιομηχανικά κέντρα οδήγησε 

ακόμη και στην επίσημη στρατολόγηση εργατών προερχόμενων από άλλα 

κράτη, μέσω της σύναψης διμερών συμβάσεων, στη λογική των 

φιλοξενούμενων εργατών, με ορισμένου χρόνου άδειες εργασίας. Η  

προσωρινότητας όμως, αυτής της διαμονής ,άρχισε να δίνει τη  

θέση της σε πιο μόνιμές μορφές μετανάστευσης, των οποίων οι επιπτώσεις – 

οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες –γίνονταν εμφανείς τόσο στις κοινωνίες  

υποδοχής όσο και στις κοινωνίες προέλευσης 

Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη 

μετανάστευση, υπό την έννοια ότι σημαντικός αριθμός ανειδίκευτων εργατών 

μετατράπηκε σε άνεργο πληθυσμό, με αποτέλεσμα την υπέρογκη αύξηση του 

κόστους του κράτους πρόνοιας στις ανεπτυγμένες χώρες και τον επακόλουθο 

περιορισμό υποδοχής μεταναστών. Επιπτώσεις, άλλωστε είχαν και οι χώρες 

του Τρίτου Κόσμου –οι οποίες εξαρτώνται οικονομικά από τη Δύση –με 

αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού της φτώχειας, που, σε συνδυασμό και 

με μια σειρά τοπικών πολέμων, οδήγησαν σε ένταση των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών πιέσεων προς τη Δύση. 

Τέλος, μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών κρατών στην 

Ανατολική Ευρώπη, δημιουργήθηκαν μια σειρά τοπικών συρράξεων, με 

σκοπό την ανεξαρτητοποίηση περιοχών και τη δημιουργία αυτόνομων κρατών 

διαφόρων εθνικοτήτων, με άμεσο αποτέλεσμα τη δραματική, ραγδαία αύξηση 

των πολιτικών προσφύγων προς τη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική 

 
 

2.2 Η Μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η μεταναστευτική πολιτική για το ευρωπαϊκό εγχείρημα ως μια 

μακρόπνοη και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική,  βασίζεται 

στην αλληλεγγύη, η οποία αποτελεί βασικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 
Η μεταναστευτική πολιτική έχει ως στόχο να καθιερώσει μια 

ισορροπημένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της νόμιμης και της 

παράνομης μετανάστευσης. 
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Οι κυριότερες πτυχές του κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) για την μετανάστευση είναι  13 : 

1. Συνθήκη Άμστερνταμ (1999): Τέθηκε σε ισχύ το 1999, εφαρμόζοντας 

στην Ε.Ε. πολιτικές που αφορούν το έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, 

το άσυλο, τα δικαιώματα υπηκόων τρίτων χωρών και τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών. 

2. Συμβούλιο Τάμπερε (1999): Αποφασίστηκε η συνεργασία με τις χώρες 

προέλευσης των μεταναστών, κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, 

δίκαιη μεταχείριση υπηκόων τρίτων χωρών και πλαίσιο νόμιμης 

μετανάστευσης αλλά και λήψη μέτρων κατά της παράνομης. 

3. Συμβούλιο Λάακεν (2001): Διαπιστώθηκε ότι οι στόχοι του Τάμπερε δεν 

υλοποιήθηκαν και συμφωνήθηκε να ενισχυθεί η συνεργασία των 

χωρών για το μεταναστευτικό ζήτημα. 

4. Συμβούλιο Σεβίλλης (2002): Συζητήθηκαν τα προγράμματα 

επαναπατρισμού / επανεισδοχής παράνομων μεταναστών αλλά και η 

φύλαξη των συνόρων της Ε.Ε. 

5. Συμβούλιο Θεσσαλονίκης (2003): Πρόταση δημιουργίας της 

ευρωπαϊκής δύναμης FRONTEX (ειδική δύναμη φύλαξης των 

εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.). 

6. Συμβούλιο Βρυξελλών (2003): Πρόγραμμα Χάγης 2005-2010 με τις 

εξής προτεραιότητες: α) διευκόλυνση νόμιμης μετανάστευσης, 

καταπολέμησης της «μαύρης εργασίας» και έλεγχο της παράνομης 

μετανάστευσης, β) η μεταναστευτική πολιτική γίνεται ατζέντα των 

εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) ενσωμάτωση 

μεταναστών και δ) κοινό σύστημα απόδοσης ασύλου για την Ε.Ε. 

7. Συμβούλιο Βρυξελλών (2005): Σφαιρική αντιμετώπιση μετανάστευσης 

με συνεργασία χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού 

8. Συμβούλιο Βρυξελλών (2007): Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης 

υπηκόων τρίτων χωρών για την περίοδο 2007-2013. 

9. Συμβούλιο Βρυξελλών (2008): Έγκριση του “Ευρωπαϊκού Συμφώνου 

για την Μετανάστευση και το Άσυλο”: α) οργάνωση της νόμιμης 

μετανάστευσης βάσει των δυνατοτήτων κάθε κράτους-μέλους (σε 

                                            
13 https://el.wikipedia.org/wiki 
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επίπεδο αγοράς εργασίας, στέγασης και κοινωνικών υπηρεσιών κ.α.) 

και ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης, β) καταπολέμηση παράνομης 

μετανάστευσης – επαναπατρισμός, γ) ενίσχυση φύλαξης συνόρων και 

δ) συγκρότηση της Ευρώπης ως χώρας ασύλου. 

10. Συμβούλιο Βρυξελλών (2009): Ψήφιση του Προγράμματος της 

Στοκχόλμης (2010-2014): 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 παράνομης μετανάστευσης και δ) διάλογος 

με τρίτες χώρες για αποφυγή των ανθρωπιστικών τραγωδιών της 

παράνομης μετανάστευσης (λόγω επικινδυνότητας των μεθόδων 

μετανάστευσης 

2.3 Οι στόχοι της μεταναστευτικής ευρωπαϊκής πολιτικής 

 
Στόχος της ΕΕ είναι να δημιουργήσει μια ισορροπημένη προσέγγιση 

για το χειρισμό της νόμιμης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της 

παράνομης μετανάστευσης.  

Η σωστή διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων συνεπάγεται 

επίσης την εξασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών που 

διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη, την ενίσχυση των μέτρων για την 

καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης καθώς και την προώθηση της 

στενότερης συνεργασία με τις τρίτες χώρες σε όλους τους τομείς.  

Αποτελεί στόχο της ΕΕ η ανάπτυξη ενιαίου επιπέδου δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων για τους νόμιμους μετανάστες, συγκρίσιμο με εκείνο που 

απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. 

Σύμφωνα με τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβόνας (Μ.Σ.Λ,) η οποία 

είχε θεσπιστεί από τις 13 Δεκεμβρίου 2007 αλλά τέθηκε σε ισχύ την 1η 

Δεκεμβρίου του 2009, για την αρχή της αλληλεγγύης, οι πολιτικές 

μετανάστευσης πρέπει να διέπονται από την αρχή αυτή καθώς  και της 

δίκαιης κατανομής ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 

επιπτώσεών της, μεταξύ των κρατών μελών (άρθρο 80 της ΣΛΕΕ) 

 Η Μ.Σ.Λ επέφερε Θεσμικές εξελίξεις καθώς εισήγαγε τη διαδικασία 

συναπόφασης καθώς και τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία όπως 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BA
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επίσης και μια νέα νομική βάση για τα μέτρα ενσωμάτωσης. Πλέον η συνήθης 

νομοθετική διαδικασία εφαρμόζεται και στις δύο πολιτικές τόσο για την 

παράνομη όσο και για τη νόμιμη μετανάστευση, καθιστώντας το Κοινοβούλιο 

συννομοθέτη σε ίση βάση με το Συμβούλιο.   

Αξίζει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση αιφνίδιας εισροής υπηκόων 

τρίτων χωρών τα προσωρινά μέτρα λαμβάνονται μόνο από το Συμβούλιο, 

κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο (άρθρο 78, παρ. 3 της Συνθήκης 

ΣΛΕΕ) 

Η Μ.Σ.Λ  διευκρίνισε επίσης ότι η ΕΕ μοιράζεται τις αρμοδιότητές της στον 

τομέα αυτό με τα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των 

μεταναστών που επιτρέπεται να εισέλθουν νόμιμα σε κράτος μέλος για την 

εξεύρεση εργασίας (άρθρο 79,παράγραφος 5, της ΣΛΕΕ).  

Τέλος, το Δικαστήριο της ΕΕ έχει πλέον πλήρη αρμοδιότητα στον τομέα της 

μετανάστευσης και του ασύλου. 

Από το 200814 έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ το Ευρωπαϊκό 

Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

αναλαμβάνει πέντε θεμελιώδεις δεσμεύσεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να 

μετουσιώνονται σε συγκεκριμένα μέτρα, ιδίως στο πρόγραμμα που θα 

διαδεχθεί το 2010 το πρόγραμμα της Χάγης: 

 

1. οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 

προτεραιότητες, τις ανάγκες και τις δυνατότητες υποδοχής κάθε 

κράτους μέλους, και ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης 

2. καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, εξασφαλίζοντας την 

επιστροφή των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή 

σε χώρα διέλευσης 

3. ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων 

4. συγκρότηση της Ευρώπης ως χώρου ασύλου 

5. δημιουργία σφαιρικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες καταγωγής και 

διέλευσης ευνοώντας τη συνέργεια μεταξύ μετανάστευσης και 

ανάπτυξης. 

 

                                            
14 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 
2008 (09.10)  
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Αναλυτικότερα οι θεμελιώδεις αρχές δέσμευσης περιλαμβάνουν τα εξής: 
 

1. Οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης λαμβάνοντας υπόψη τις 

προτεραιότητες, τις ανάγκες και τις δυνατότητες υποδοχής κάθε 

κράτους μέλους, και ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι η νόμιμη μετανάστευση πρέπει να 

δηλώνει τη βούληση αμφότερων των πλευρών, τόσο του μετανάστη, όσο και 

της χώρας υποδοχής, και να αποβλέπει σε αμοιβαίο όφελος. Υπενθυμίζει ότι 

εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει τις προϋποθέσεις 

εισόδου των νόμιμων μεταναστών στο έδαφός του και να καθορίζει 

ενδεχομένως τον αριθμό τους. Η επιβολή ποσοστώσεων που μπορεί να 

προκύψει, θα μπορούσε να γίνει σε σύμπραξη με τις χώρες προέλευσης. Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια επιλεκτική και 

συντονισμένη μεταναστευτική πολιτική, ιδίως σε συνάρτηση με τις ανάγκες της 

εγχώριας αγοράς εργασίας και λαμβανομένων υπόψη των πιθανών 

επιπτώσεων στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Τέλος,  υπογραμμίζεται η σημασία 

της διαμόρφωσης μιας πολιτικής που να επιτρέπει την ίση μεταχείριση των 

μεταναστών και την αρμονική ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία της χώρας 

που τους υποδέχεται. 

 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί: 
 
α) να κληθούν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να υλοποιήσουν πολιτικές 

μετανάστευσης για εργασία με πλήρη σεβασμό στο κοινοτικό κεκτημένο και 

την κοινοτική προτίμηση, χρησιμοποιώντας τα πλέον ενδεδειγμένα μέσα και 

λαμβάνοντας υπόψη εν δυνάμει ανθρώπινους πόρους εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας κάθε κράτους μέλους σύμφωνα 

με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης 

Μαρτίου 2008 

 

β) να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους 

εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης και να ληφθούν νέα μέτρα για την 

περαιτέρω διευκόλυνση της υποδοχής σπουδαστών και ερευνητών και της 

κυκλοφορίας τους εντός της Ένωσης 
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γ) να ληφθεί μέριμνα, ενθαρρύνοντας την προσωρινή ή την κυκλική 

μετανάστευση, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 

της 14ης Δεκεμβρίου 2007, ώστε οι πολιτικές αυτές να μην ευνοούν τη διαρροή 

εγκεφάλων 

 

δ) να βελτιωθούν οι ρυθμίσεις σχετικά με την οικογενειακή μετανάστευση, 

καλώντας κάθε κράτος μέλος, πλην ειδικών κατηγοριών, να συνεκτιμήσει στην 

εθνική του νομοθεσία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 

προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών, τις οικείες δυνατότητες υποδοχής και ενσωμάτωσης των 

οικογενειών κατόπιν αξιολόγησης των πόρων και συνθηκών στέγασης στη 

χώρα προορισμού, καθώς και π.χ. των γνώσεων της γλώσσας της 

συγκεκριμένης χώρας 

 

ε) να ενισχυθεί η αμοιβαία ενημέρωση όσον αφορά τη μετανάστευση και να 

βελτιωθούν τα υφιστάμενα εργαλεία αναλόγως των αναγκών 

 

στ) να βελτιωθεί η ενημέρωση όσον αφορά τις δυνατότητες και τις 

προϋποθέσεις της νόμιμης μετανάστευσης, θεσπίζοντας ιδίως, το 

συντομότερο δυνατό, τα αναγκαία μέσα για το σκοπό αυτό 

 

ζ) να κληθούν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις κοινές αρχές που εγκρίθηκαν το 

2004 από το Συμβούλιο, να θεσπίσουν, με κατάλληλες κατά τη γνώμη τους 

διαδικασίες και μέσα, φιλόδοξες πολιτικές για την ενθάρρυνση της αρμονικής 

ενσωμάτωσης στις χώρες υποδοχής τους, των μεταναστών που έχουν την 

προοπτική να εγκατασταθούν μακροχρόνια στις εν λόγω χώρες.  

 

Οι πολιτικές αυτές, για την εφαρμογή των οποίων θα απαιτηθεί μεγάλη 

προσπάθεια εκ μέρους των χωρών υποδοχής, θα πρέπει να βασίζονται στην 

ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των μεταναστών (ιδίως την πρόσβαση 

στην εκπαίδευση, την εργασία, την ασφάλεια, τις δημόσιες και τις κοινωνικές 

υπηρεσίες) και των υποχρεώσεών τους (τήρηση των νόμων της χώρας 
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υποδοχής). Οι πολιτικές αυτές θα προβλέπουν ειδικά μέτρα για την 

ενθάρρυνση της εκμάθησης της γλώσσας και της πρόσβασης στην 

απασχόληση, που αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες ενσωμάτωσης.  

Θα δίνουν έμφαση στο σεβασμό των εθνικών ταυτοτήτων των κρατών μελών 

και των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία της γνώμης, η 

δημοκρατία, η ανεκτικότητα, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η 

υποχρεωτική σχολική φοίτηση των παιδιών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί 

επίσης τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους, με τα δέοντα μέτρα, την ανάγκη 

καταπολέμησης τυχόν διακρίσεων εις βάρος των μεταναστών 

 

η) να προωθηθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών για την εφαρμογή βέλτιστων 

πρακτικών, σύμφωνα με τις κοινές αρχές που ενέκρινε το Συμβούλιο το 2004, 

στον τομέα της υποδοχής και της ενσωμάτωσης, καθώς και κοινοτικά μέτρα 

υποστήριξης των εθνικών πολιτικών για την ενσωμάτωση. 

 
2. Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, ιδίως εξασφαλίζοντας 

την επιστροφή των παράνομων μεταναστών, στη χώρα καταγωγής 

τους ή σε χώρα διέλευσης 

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την απόφασή του να 

καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση, υπενθυμίζει δε την προσήλωσή 

του στην αποτελεσματική εφαρμογή τριών θεμελιωδών αρχών: 

 

α)η ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών και της Επιτροπής με τις 

χώρες καταγωγής και διέλευσης προκειμένου να καταπολεμηθεί η 

λαθρομετανάστευση στο πλαίσιο της Σφαιρικής Προσέγγισης της 

Μετανάστευσης αποτελεί άμεση αναγκαιότητα, 

 

β)οι παράνομοι μετανάστες στην επικράτεια των κρατών μελών οφείλουν να 

εγκαταλείψουν την επικράτεια αυτή. Κάθε κράτος μέλος δεσμεύεται να 

μεριμνήσει για την ουσιαστική εφαρμογή της αρχής αυτής, σεβόμενο το δίκαιο 

και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δίνοντας προτεραιότητα στην εκούσια 
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επιστροφή, και αναγνωρίζοντας τις αποφάσεις επιστροφής που εκδίδονται 

από άλλο κράτος μέλος, 

 
γ)όλα τα κράτη οφείλουν να δέχονται εκ νέου τους υπηκόους τους που 

βρίσκονται παρανόμως στο έδαφος άλλου κράτους. 

 

Για τους λόγους αυτούς συμφωνείται: 
 
α) να λαμβάνονται αποφάσεις νομιμοποίησης μόνον κατά περίπτωση και όχι 

γενικές, στο πλαίσιο των εθνικών νομοθεσιών, για ανθρωπιστικούς ή 

οικονομικούς λόγους 

 

β) να συναφθούν συμφωνίες επανεισδοχής, σε κοινοτικό ή διμερές επίπεδο, 

με τις χώρες για τις οποίες κρίνεται απαραίτητο, ώστε κάθε κράτος μέλος να 

διαθέτει τα νομικά μέσα προκειμένου να εξασφαλίζεται η απομάκρυνση 

παράνομων μεταναστών. Η αποτελεσματικότητα των κοινοτικών συμφωνιών 

επανεισδοχής θα εκτιμηθεί, ενώ θα πρέπει να επανεξεταστούν οι 

διαπραγματευτικές εντολές που δεν απέφεραν συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα συνεργαστούν στενά κατά τη 

διαπραγμάτευση των μελλοντικών συμφωνιών επανεισδοχής σε κοινοτικό 

επίπεδο 

 

γ) να ληφθεί μέριμνα για την πρόληψη των κινδύνων λαθρομετανάστευσης, 

στα πλαίσια των λεπτομερειών εφαρμογής των πολιτικών εισόδου και 

διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών ή, κατά περίπτωση, άλλων πολιτικών, 

συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών εφαρμογής της ελεύθερης 

κυκλοφορίας 

 

δ) να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την 

οικειοθελή χρήση και όπου κρίνεται απαραίτητο, κοινών μηχανισμών για την 

απομάκρυνση των παράνομων μεταναστών (ταυτοποίηση βιομετρικών 

στοιχείων λαθρομεταναστών, κοινές πτήσεις, … 

 

ε) να ενισχυθεί η συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, στο 

πλαίσιο της Σφαιρικής Προσέγγισης της Μετανάστευσης, με σκοπό την 
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καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, ειδικότερα δε να εφαρμοστεί 

από κοινού μια φιλόδοξη πολιτική στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής 

συνεργασίας για την καταπολέμηση των διεθνών εγκληματικών δικτύων 

διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων και να παρέχεται καλύτερη 

πληροφόρηση στις απειλούμενες κατηγορίες του πληθυσμού, ώστε να 

αποτρέπονται τα ανθρωπιστικά δράματα που προκύπτουν, ιδίως στη 

θάλασσα 

 

στ) να κληθούν τα κράτη μέλη, ιδίως με τη συνδρομή των κοινοτικών μέσων, 

να υιοθετήσουν μηχανισμούς παροχής κινήτρων και βοήθειας για τις εκούσιες 

επιστροφές και να αλληλοενημερώνονται σχετικά, προκειμένου να 

αποφεύγεται η καταχρηστική επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσώπων 

που έχουν τύχει των βοηθημάτων αυτών 

 

ζ) να κληθούν τα κράτη μέλη να λάβουν αυστηρά μέτρα, και προς το 

συμφέρον των μεταναστών, επιβάλλοντας αποτρεπτικές και αναλογικές 

κυρώσεις εναντίον εκείνων που εκμεταλλεύονται παράνομους αλλοδαπούς 

(εργοδότες) 

 
η) να ισχύσουν ουσιαστικά οι κοινοτικές διατάξεις βάσει των οποίων η 

απόφαση απομάκρυνσης που εκδίδεται από ένα κράτος μέλος ισχύει στο 

σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, στο πλαίσιο αυτό, η 

καταχώρησή της στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) 

που υποχρεώνει τα λοιπά κράτη μέλη να εμποδίσουν την είσοδο και διαμονή 

του ενδιαφερομένου στην επικράτειά τους. 

 
 
 
 

3. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων 
 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι ο έλεγχος των εξωτερικών 

συνόρων αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών για το τμήμα των συνόρων που 

τους ανήκουν. Ο έλεγχος αυτός που παρέχει πρόσβαση σε έναν κοινό χώρο 

ελεύθερης κυκλοφορίας ασκείται με πνεύμα συνυπευθυνότητας, για το 

σύνολο των κρατών μελών.  
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Οι προϋποθέσεις χορήγησης θεωρήσεων πριν από την άφιξη στα 

εξωτερικά 

σύνορα πρέπει να συμβάλλουν πλήρως στην άσκηση ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των συνόρων αυτών. Όσα κράτη μέλη εκτίθενται λόγω της 

γεωγραφικής τους θέσης σε μεταναστευτικές ροές ή διαθέτουν περιορισμένα 

μέσα, πρέπει να μπορούν να βασιστούν στην ουσιαστική αλληλεγγύη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί: 
 
α) να κληθούν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να κινητοποιήσουν όλα τα 

διαθέσιμα μέσα για την εξασφάλιση αποτελεσματικότερου ελέγχου των 

χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων εξωτερικών συνόρων  

 

β) να γενικευθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2012 το αργότερο, χάρη στο Σύστημα 

Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VISA), η χορήγηση βιομετρικών 

θεωρήσεων, να ενισχυθεί άμεσα η συνεργασία μεταξύ των προξενικών αρχών 

των κρατών μελών, να προωθηθεί στο μέτρο του δυνατού η κοινή χρήση των 

διαθέσιμων μέσων και να συσταθούν σταδιακά και σε οικειοθελή βάση, όσον 

αφορά τις θεωρήσεις, κοινές προξενικές υπηρεσίες 

 

γ) να δοθούν στον οργανισμό FRONTEΧ, χωρίς να θίγονται ο ρόλος και οι 

αρμοδιότητες των κρατών μελών, τα απαιτούμενα μέσα για την απρόσκοπτη 

εκτέλεση της αποστολής του όσον αφορά τον συντονισμό του ελέγχου των 

εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αντιμετώπιση 

καταστάσεων κρίσεων και τη διεξαγωγή των απαιτούμενων προσωρινών ή 

και μόνιμων επιχειρήσεων κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, σύμφωνα 

με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης και 6ης Ιουνίου 2008. 

Λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του οργανισμού, 

θα ενισχυθούν ο ρόλος και τα επιχειρησιακά του μέσα και μπορεί να 

αποφασιστεί η δημιουργία ειδικευμένων γραφείων λαμβανομένων υπόψη των 

διαφορετικών καταστάσεων που αντιμετωπίζονται, ιδίως στα χερσαία 

ανατολικά και τα θαλάσσια νότια σύνορα: σε κάθε περίπτωση, πάντως, η 

δημιουργία αυτών των γραφείων δεν θα θίγει τον ενιαίο χαρακτήρα του 
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οργανισμού FRONTEΧ. Τελικά, δύναται να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

δημιουργίας ευρωπαϊκού μηχανισμού συνοριοφυλάκων 

 

δ) να ληφθούν περισσότερο υπόψη, υπό το πνεύμα της αλληλεγγύης, οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκείνα τα κράτη μέλη που δέχονται 

δυσανάλογες ροές μεταναστών και πάνω σε αυτό να κληθεί η Επιτροπή να 

υποβάλει προτάσεις 

ε) να αναπτυχθούν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που θα διασφαλίζουν τη 

διαλειτουργικότητα των συστημάτων και θα επιτρέπουν την άσκηση 

αποτελεσματικής ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, 

σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης 

και 20ής Ιουνίου 2008, καθώς και του Συμβουλίου της 5ης και 6ης Ιουνίου 

2008. Από το 2012 και μετά, αναλόγως των προτάσεων της Επιτροπής, θα 

δοθεί προτεραιότητα στην καθιέρωση ηλεκτρονικής καταχώρησης των 

εισόδων και εξόδων που θα περιλαμβάνει απλουστευμένη διαδικασία για 

ευρωπαίους πολίτες και άλλους ταξιδιώτες 

 

στ) να ενταθεί η συνεργασία με τις χώρες καταγωγής ή διέλευσης για την 

ενίσχυση των ελέγχων των εξωτερικών συνόρων και της καταπολέμησης της 

παράνομης μετανάστευσης, με την αύξηση της βοήθειας που χορηγεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του προσωπικού 

των εν λόγω χωρών που είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών 

 

ζ) να βελτιωθούν οι διαδικασίες και η συχνότητα της αξιολόγησης Σένγκεν,  

σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης και 6ης Ιουνίου 2008. 

 
 

4. Συγκρότηση της Ευρώπης ως χώρου ασύλου 
 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διακηρύσσει ότι κάθε διωκόμενος 

αλλοδαπός δικαιούται να λαμβάνει βοήθεια και προστασία στο έδαφος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει της Σύμβασης της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου 

1951, περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε 
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με το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης, της 31ης Ιανουαρίου 1967, και άλλων 

συναφών συνθηκών.  

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε κατά 

τα τελευταία έτη, χάρη στην εφαρμογή κοινών στοιχειωδών κανόνων, με 

στόχο την καθιέρωση ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.   

Ωστόσο, διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή της προστασίας 

και των μορφών που λαμβάνει η προστασία αυτή. Υπενθυμίζοντας ότι η 

παροχή προστασίας και ιδίως η αναγνώριση καθεστώτος πρόσφυγα αποτελεί 

αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκτιμά ότι είναι 

πλέον η ώρα να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση του 

προβλεπόμενου στο πρόγραμμα της Χάγης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Ασύλου, ώστε να παρέχεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας, όπως προτείνει 

η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για το άσυλο.  

Στη νέα αυτή φάση θα πρέπει να πραγματοποιείται εκ του σύνεγγυς 

διάλογος με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η απαιτούμενη ενίσχυση 

των ελέγχων στα ευρωπαϊκά σύνορα δεν θα πρέπει να εμποδίζει την 

πρόσβαση των δικαιούχων στα συστήματα προστασίας. 

 
Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί : 
 
α) να συγκροτηθεί το 2009 ευρωπαϊκό γραφείο στήριξης, το οποίο θα έχει ως 

αποστολή να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, αναλύσεων και 

εμπειριών μεταξύ κρατών μελών και να αναπτύσσει πρακτική συνεργασία 

μεταξύ των αρμοδίων για την εξέταση αιτήσεων ασύλου διοικήσεων. 

Το εν λόγω γραφείο δεν θα διαθέτει ούτε εξουσία διενέργειας ερευνών, ούτε 

εξουσία λήψης αποφάσεων, αλλά θα χρησιμοποιεί τις κοινές πληροφορίες για 

τις χώρες προέλευσης, με σκοπό να βοηθήσει στη συνοχή μεταξύ των 

πρακτικών, των διαδικασιών και, κατά συνέπεια, των εθνικών αποφάσεων 

 

β) να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις με σκοπό τη θέσπιση, αν 

είναι δυνατόν το 2010 και το αργότερο το 2012, ενιαίας διαδικασίας ασύλου 

που θα αποτελείται από την παροχή κοινών εγγυήσεων και ομοιόμορφων 
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καθεστώτων, καθώς και από την υιοθέτηση ενός ενιαίου καθεστώτος για τους 

πρόσφυγες και τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας 

 

γ) να καθιερωθούν διαδικασίες σε περίπτωση κρίσης σε κράτος μέλος που 

αντιμετωπίζει μαζικό κύμα αιτούντων άσυλο, ώστε να τίθενται στη διάθεσή του 

υπάλληλοι των άλλων κρατών μελών και να του παρέχεται αποτελεσματική 

αλληλεγγύη μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των υφιστάμενων κοινοτικών 

προγραμμάτων.  

Για εκείνα τα κράτη μέλη των οποίων το εθνικό σύστημα ασύλου δέχεται 

ιδιαίτερες και δυσανάλογες πιέσεις, ιδίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή 

δημογραφικής κατάστασης, η αλληλεγγύη θα πρέπει, επίσης, να αποσκοπεί 

στην καλύτερη κατανομή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από τα εν 

λόγω κράτη μέλη προς άλλα, σε εθελοντική και συντονισμένη βάση, ενώ θα 

λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μην εμφανίζονται καταχρήσεις στα συστήματα 

ασύλου.  

Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, η Επιτροπή, σε διαβούλευση με την Ύπατη 

Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, θα διευκολύνει μια 

τέτοια εθελοντική και συντονισμένη κατανομή. Πρέπει να διατεθούν ειδικά 

κονδύλια για την εν λόγω κατανομή από τα υπάρχοντα κοινοτικά οικονομικά 

μέσα, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές διαδικασίες. 

 

δ) να ενισχυθεί η συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 

για τους Πρόσφυγες προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των 

προσώπων που υποβάλλουν σχετική αίτηση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

και ειδικότερα:σημειώνοντας πρόοδο, σε οικειοθελή βάση, προς την 

κατεύθυνση της επανεγκατάστασης στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσώπων που βρίσκονται υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ιδίως στο πλαίσιο των περιφερειακών 

προγραμμάτων προστασίας, και καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει, σε 

συνεννόηση με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες, προτάσεις συνεργασίας με τρίτα κράτη με σκοπό 

την ενίσχυση των δυνατοτήτων των συστημάτων προστασίας τους. 
 



  

 29 

ε) να κληθούν τα κράτη μέλη να παράσχουν στα άτομα που είναι 

επιφορτισμένα με τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, εκπαίδευση σχετική 

με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά τη διεθνή προστασία 

. 
5. Δημιουργία σφαιρικής σύμπραξης με τις χώρες καταγωγής και 

διέλευσης που θα ευνοεί τη συνέργεια μεταξύ μετανάστευσης και 

ανάπτυξης 

 

Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Δεκέμβριο του 

2005, το Δεκέμβριο του 2006 και τον Ιούνιο του 2007, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στη Σφαιρική Προσέγγιση της 

Μετανάστευσης η οποία ενέπνευσε τις ευρω-αφρικανικές διασκέψεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο Ραμπάτ και στην Τρίπολη το 2006 και την ευρω-

αφρικανική σύνοδο κορυφής στη Λισσαβόνα το 2007. Είναι πεπεισμένο ότι η 

προσέγγιση αυτή που επιλαμβάνεται τόσο της οργάνωσης της νόμιμης 

μετανάστευσης και της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης 

όσο και των συνεργιών μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης προς όφελος 

όλων των εμπλεκομένων χωρών, καθώς και των μεταναστών, αποτελεί μια 

ιδιαίτερα ενδεδειγμένη προσέγγιση στα Ανατολικά και Νότια της Ευρώπης.  

Η μετανάστευση πρέπει να καταστεί σημαντική συνιστώσα των 

εξωτερικών σχέσεων των κρατών μελών και της Ένωσης, πράγμα που 

προϋποθέτει ότι στις σχέσεις με κάθε Τρίτη χώρα θα πρέπει να εξετάζεται η 

ποιότητα του υφιστάμενου διαλόγου στα μεταναστευτικά θέματα. 

 
Βάσει των ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύεται να 

υποστηρίξει την ανάπτυξη των ενδιαφερομένων χωρών και να οικοδομήσει με 

αυτές μια στενή σύμπραξη που θα ευνοεί τη συνέργεια μεταξύ μετανάστευσης 

και ανάπτυξης. 

 
Για όλα τα παραπάνω, αποφασίζεται: 
 
α) να συναφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ή διμερώς συμφωνίες με τις χώρες 

προέλευσης και διέλευσης, στις οποίες θα προβλέπονται κατάλληλες 

διατάξεις για τις δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης, προσαρμοσμένες στην 
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κατάσταση της αγοράς εργασίας των κρατών μελών, για την καταπολέμηση 

της παράνομης μετανάστευσης και για την επανεισδοχή, καθώς και την 

ανάπτυξη των χωρών καταγωγής και διέλευσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αλληλοενημερώνονται και να 

συνεννοούνται όσον αφορά τους στόχους και τα όρια των εν λόγω διμερών 

συμφωνιών, καθώς και όσον αφορά τις συμφωνίες επανεισδοχής 

 

β) να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να παράσχουν, στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων τους, στους υπηκόους των χωρών εταίρων που βρίσκονται 

ανατολικώς και νοτίως της Ευρώπης, δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης 

που θα προσαρμόζονται στην κατάσταση της αγοράς εργασίας των κρατών 

μελών και που θα επιτρέπουν στους υπηκόους αυτούς να λαμβάνουν 

κατάρτιση ή να αποκτούν επαγγελματική πείρα και να συσσωρεύουν 

αποταμιεύσεις, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν προς όφελος των 

χωρών τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν 

εν προκειμένω μορφές προσωρινής ή κυκλικής μετανάστευσης, ώστε να 

αποτρέπεται η διαρροή εγκεφάλων 

 

γ) να δρομολογηθούν πολιτικές συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής και 

διέλευσης προκειμένου να αποτραπεί ή να καταπολεμηθεί η παράνομη 

μετανάστευση ιδίως με την ενίσχυση των δυνατοτήτων των χωρών αυτών 

 

δ) να ολοκληρωθούν περαιτέρω οι μεταναστευτικές και οι αναπτυξιακές 

πολιτικές εξετάζοντας με ποιο τρόπο θα αποβούν οι πολιτικές αυτές 

επωφελείς για τις περιοχές προέλευσης των μεταναστών, σε συνοχή με τις 

άλλες πτυχές της πολιτικής για την ανάπτυξη και τους Αναπτυξιακούς 

Στόχους της Χιλιετίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να επικεντρωθούν, στο πλαίσιο των τομεακών προτεραιοτήτων που 

έχουν προσδιορισθεί από κοινού με τις χώρες εταίρους, σε σχέδια 

αλληλέγγυας ανάπτυξης που θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των 

πληθυσμών, λόγου χάρη όσον αφορά τη διατροφή τους ή στον τομέα της 

υγείας, της παιδείας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της απασχόλησης 
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ε) να προωθηθούν οι δράσεις συνανάπτυξης ώστε να μπορούν οι μετανάστες 

να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των χωρών καταγωγής τους. Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο συνιστά στα κράτη μέλη να προωθήσουν τη θέσπιση ειδικών 

χρηματοοικονομικών μέσων που θα ενθαρρύνουν την ασφαλή μεταφορά με 

τους πλέον συμφέροντες όρους των αποταμιεύσεων των μεταναστών προς 

τις χώρες τους για επενδυτικούς σκοπούς ή ως ασφάλιση και πρόνοια 

 

στ) να εφαρμοστούν με αποφασιστικότητα η εταιρική σχέση μεταξύ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής, η οποία συνήφθη στη Λισσαβόνα το 

Δεκέμβριο του 2007, τα συμπεράσματα της πρώτης Ευρω-Μεσογειακής 

υπουργικής διάσκεψης για τη μετανάστευση η οποία πραγματοποιήθηκε στην 

Αλμπουφέιρα το Νοέμβριο του 2007, καθώς και το σχέδιο δράσης του 

Ραμπάτ, και να κληθεί η δεύτερη υπουργική σύνοδος Ευρώπης-Αφρικής για 

τη μετανάστευση και την ανάπτυξη να λάβει συγκεκριμένα μέτρα το 

φθινόπωρο του 2008 στο Παρίσι να αναπτυχθεί, σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα του Ιουνίου 2007, η Σφαιρική Προσέγγιση της 

Μετανάστευσης στα ανατολικά και τα νοτιοανατολικά της Ευρώπης και να 

γίνει δεκτή η πρωτοβουλία διεξαγωγής σχετικής υπουργικής διάσκεψης στην 

Πράγα τον Απρίλιο του 2009 να συνεχιστεί ο υφιστάμενος πολιτικός και 

τομεακός διάλογος, ιδίως με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής 

και της Ασίας, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αμοιβαία κατανόηση των 

διακυβευμάτων που συνδέονται με τη μετανάστευση και να ενισχυθεί η 

τρέχουσα συνεργασία 

 
ζ) να επισπευσθεί η ανάπτυξη των βασικών εργαλείων της Σφαιρικής 

Προσέγγισης της Μετανάστευσης (ισοζύγιο μετανάστευσης, πλατφόρμες 

συνεργασίας, συμπράξεις στον τομέα της κινητικότητας και προγράμματα 

κυκλικής μετανάστευσης), μεριμνώντας ώστε να εξασφαλίζεται ισορροπία 

μεταξύ των νοτίων, των ανατολικών και νοτιοανατολικών 

μεταναστευτικών οδών και να ληφθεί υπόψη η κτηθείσα πείρα στο πλαίσιο 

αυτό κατά τη διαπραγμάτευση των κοινοτικών και των διμερών συμφωνιών με 

τις χώρες προέλευσης και διέλευσης στους τομείς της μετανάστευσης και της 

επανεισδοχής, καθώς και των Πιλοτικών Εταιρικών Συμπράξεων για την 

Κινητικότητα. 
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Η) κατά την υλοποίηση των διαφόρων αυτών δράσεων να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στη συνοχή τους με τις άλλες πτυχές της πολιτικής στον τομέα της 

αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την 

ανάπτυξη του 2005, και με τις άλλες πολιτικές της Ένωσης, 

ιδίως την πολιτική γειτονίας. 
 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους τις απαιτούμενες αποφάσεις για την εφαρμογή του 

παρόντος Συμφώνου με στόχο την ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής για τη 

μετανάστευση και το άσυλο. Το πρόγραμμα που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα 

της Χάγης, το 2010, θα επιτρέψει να συνεχιστεί η υλοποίηση του Συμφώνου 

με συγκεκριμένες δράσεις. 

 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να οργανώνει κατ’ έτος 

συζήτηση, στο επίπεδό του, για τις πολιτικές της μετανάστευσης και του 

ασύλου. Προς το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να παρουσιάζει στο 

Συμβούλιο κάθε έτος έκθεση, βασισμένη στις συμβολές των κρατών μελών 

και συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από προτάσεις συστάσεων, με θέμα την 

εφαρμογή από την Ένωση και από τα κράτη μέλη της του παρόντος 

Συμφώνου και του προγράμματος που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα της 

Χάγης. Η ετήσια συζήτηση θα επιτρέπει εξάλλου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

να ενημερώνεται για τις σημαντικότερες εξελίξεις που μελετά κάθε κράτος 

μέλος, όσον αφορά την πολιτική του για το άσυλο και τη μετανάστευση. 

Για να προετοιμάσει τη συζήτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την 

Επιτροπή να προτείνει στο Συμβούλιο μια μέθοδο παρακολούθησης. 

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει την αναγκαιότητα 

εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών των 

πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου και για την εφαρμογή της Σφαιρικής 

Προσέγγισης της Μετανάστευσης. 

Η ΕΕ  λόγω της μεγάλης αύξησης των μεταναστευτικών ροών θέτει  

στρατηγικής σημασίας κατευθυντήριες γραμμές τον Ιούνιο 2014. Το 

Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο εγκρίθηκε το Δεκέμβριο 2009  

(«Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους 

πολίτες») για να διαδεχθεί τα πολυετή προγράμματα του Τάμπερε (1999) και 
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της Χάγης (2004), έληξε το Δεκέμβριο 2014. Το Μάρτιο 2014, η Επιτροπή 

εξέδωσε νέα ανακοίνωση με τίτλο «Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη: από τη 

θεωρία στην πράξη», με την οποία παρουσίασε το μελλοντικό πρόγραμμά της 

για τις εσωτερικές υποθέσεις προκειμένου να μπορέσουν το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συζητήσουν στρατηγικής σημασίας 

κατευθυντήριες γραμμές τον Ιούνιο 2014. 

Σύμφωνα με το άρθρο 68 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης 

(ΣυνθΛΕΕ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνέχεια καθόρισε στα πορίσματά 

του της 26ης και 27ης Ιουνίου 2014, τις «στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 

για τον νομοθετικό και επιχειρησιακό προγραμματισμό στο χώρο ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης» για την περίοδο 2014-2020. Δεν πρόκειται πλέον 

εδώ για ένα πρόγραμμα αλλά σαφώς για κατευθυντήριες γραμμές που 

επικεντρώνονται στο στόχο της μεταφοράς, εφαρμογής και εδραίωσης των 

ισχυόντων νομικών μέσων και μέτρων. Τονίζουν την ανάγκη να εφαρμοσθεί 

μια σφαιρική προσέγγιση για τη μετανάστευση, με καλύτερη χρήση της 

νόμιμης μετανάστευσης παρέχοντας προστασία σε όσους την χρειάζονται, 

καταπολεμώντας την παράτυπη μετανάστευση και προστατεύοντας 

αποτελεσματικά τα σύνορα. 

 
 

2.4 Η Ευρωπαϊκή ατζέντα δράσης για τη μετανάστευση15 

 
Με βάση πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Σχέδιο 

δράσης 10 σημείων), τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν στις 23 Απριλίου 2015  για 

ταχεία λήψη μέτρων προς διάσωση ζωών και εντατικότερη δράση της 

Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης. Ψηφίστηκε ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λίγες μέρες αργότερα, στις 29 Απριλίου. 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή δημοσίευσε την ευρωπαϊκή ατζέντα δράσης 

για τη μετανάστευση στις 13 Μαΐου 2015, στην οποία εμφαίνεται η 

δεδηλωμένη βούλησή της να θέσει τη μετανάστευση στο κέντρο των 

προτεραιοτήτων της. Η εν λόγω ατζέντα προτείνει άμεσα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της κρίσης στη Μεσόγειο καθώς και δράσεις που πρέπει να 

                                            
15 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html 



  

 34 

αναληφθούν τα προσεχή έτη για την καλύτερη διαχείριση των 

μεταναστεύσεων από κάθε άποψη. 

Σε μεσομακροπρόθεσμη βάση, η Επιτροπή προτείνει 

προσανατολισμούς σε τέσσερις κατευθύνσεις:  

1. Μείωση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση 

2. διαχείριση των συνόρων σώζοντας ζωές και παρέχοντας ασφάλεια 

3. ανάπτυξη ισχυρής κοινής πολιτικής για τη χορήγηση ασύλου με βάση 

την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος για το άσυλο, αλλά 

και αξιολόγηση και ενδεχομένως αναθεώρηση του κανονισμού του 

Δουβλίνου το 2016  

4.  εφαρμογή μιας νέας πολιτικής νόμιμης μετανάστευσης με τον 

εκσυγχρονισμό και την αναθεώρηση του καθεστώτος της «μπλε 

κάρτας», καθορίζοντας νέες προτεραιότητες στις πολιτικές 

μετανάστευσης και βελτιστοποιώντας τα πλεονεκτήματα της 

μεταναστευτικής πολιτικής για τα πρόσωπα και τις χώρες προέλευσης, 

για παράδειγμα καθιστώντας την αποστολή εμβασμάτων λιγότερο 

δαπανηρή, ταχύτερη και ασφαλέστερη. 

 
Ανάμεσα στα επείγοντα μέτρα, η Επιτροπή προέβη σε άμεσο 

τριπλασιασμό των διαθέσιμων ικανοτήτων και πόρων το 2015 και 2016 για τις 

κοινές επιχειρήσεις Τρίτων, Ποσειδών και Frontex, με βάση διορθωτικό 

προϋπολογισμό για το 2015 και ένα νέο επιχειρησιακό επίπεδο Τρίτων.  

Υπέβαλε όμως κυρίως συγκεκριμένες προτάσεις για να υλοποιηθεί η αρχή της 

αλληλεγγύης που αναφέρει το άρθρο 8 της Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΕΕ):  αφενός, με ένα προσωρινό μηχανισμό κατανομής των αιτούντων 

άσυλο που θα πρέπει να συμπληρωθεί το 2015 με μια πρόταση μόνιμου 

ευρωπαϊκού καθεστώτος μετεγκατάστασης σε έκτακτες καταστάσεις μαζικών 

εισροών και αφετέρου, με ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης στο επίπεδο 

της Ένωσης για τους εκτοπισμένους που έχουν προφανώς ανάγκη διεθνούς 

προστασίας στην Ευρώπη.  

 
Τέλος, η ατζέντα προτείνει να εξετασθεί, στο πλαίσιο της πολιτικής για 

την ασφάλεια και κοινή άμυνα(ΠΑΚΑ), μια πιθανή επιχείρηση στη Μεσόγειο 
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για την εξάρθρωση των δικτύων των διακινητών και την καταπολέμηση της 

διακίνησης μεταναστών. 

 

Σύμφωνα με τη τελευταία Σύνοδο Κορυφής στις 18 Δεκεμβρίου 2015 

που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, το Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  σχετικά με το 

φαινόμενο της Μετανάστευσης κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 

Κατά τους τελευταίους μήνες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέπτυξε 

στρατηγική με στόχο την ανάσχεση των πρωτόγνωρων μεταναστευτικών 

ροών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της 

στρατηγικής είναι ανεπαρκής και πρέπει να επιταχυνθεί. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ακεραιότητα του Σένγκεν, είναι απαραίτητη η ανάκτηση του 

ελέγχου των εξωτερικών συνόρων. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ταχέως οι 

ελλείψεις, ιδίως όσον αφορά τα κέντρα πρώτης υποδοχής (hotspots), τη 

μετεγκατάσταση και τις επιστροφές.  

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως: (α) 

να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στα εξωτερικά σύνορα του Σένγκεν, κυρίως 

με τη διασφάλιση συστηματικών ελέγχων ασφαλείας με κατάλληλες βάσεις 

δεδομένων, και την πρόληψη της απάτης σχετικά με τα έγγραφα· (β) να 

αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στη λειτουργία των κέντρων πρώτης υποδοχής, 

μεταξύ άλλων με τη δημιουργία της αναγκαίας για την επίτευξη των στόχων 

τους ικανότητας υποδοχής· να συμφωνήσουν ταχέως συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας νέων κέντρων πρώτης 

υποδοχής· να εξασφαλίσουν ότι ο Frontex και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) διαθέτουν την αναγκαία εμπειρογνωσία 

και τον αναγκαίο εξοπλισμό· (γ) να διασφαλίσουν τη συστηματική και πλήρη 

ταυτοποίηση, καταγραφή και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, και να 

λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της άρνησης καταγραφής και την 

ανάσχεση των παράτυπων δευτερογενών μετακινήσεων· (δ) να εφαρμόσουν 

τις αποφάσεις μετεγκατάστασης και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 

συμπεριληφθούν στους δικαιούχους των υφιστάμενων αποφάσεων και άλλα 

κράτη μέλη που υφίστανται μεγάλη πίεση και έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα· 

(ε) να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πραγματική 

επιστροφή και επανεισδοχή των ατόμων που δεν επιτρέπεται να παραμείνουν 

και να παράσχουν στήριξη στα κράτη μέλη όσον αφορά τις επιχειρήσεις 
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επιστροφής· (στ) να ενισχύσουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της 

παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων·(ζ) να εξασφαλίσουν την 

εφαρμογή και την επιχειρησιακή συνέχεια:  της διάσκεψης υψηλού επιπέδου 

για τη μεταναστευτική οδό Ανατολικής Μεσογείου/Δυτικών Βαλκανίων· σε 

αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να παρασχεθεί βοήθεια στις χώρες κατά 

μήκος της οδού των Δυτικών Βαλκανίων που δεν είναι μέλη της ΕΕ ώστε να 

πραγματοποιούν την καταγραφή σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ·  της 

συνόδου κορυφής της Βαλέτας, ιδίως όσον αφορά τις επιστροφές και την 

επανεισδοχή, και  της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 29ης Νοεμβρίου 2015 και 

του σχεδίου δράσης ΕΕ- Τουρκίας· σε αυτό το πλαίσιο, ζητείται από την ΕΜΑ 

να ολοκληρώσει γρήγορα τις εργασίες της για τον τρόπο κινητοποίησης της 

Διευκόλυνσης ύψους 3 δισ. ευρώ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· (η) να 

συνεχίσουν την εφαρμογή του συμφωνηθέντος προγράμματος 

επανεγκατάστασης· (θ) να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις 

μετακινήσεις κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών, ώστε να είναι σε θέση 

να αντιδρούν γρήγορα στις εξελίξεις. 

Το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει τις εργασίες του όσον αφορά τον 

μηχανισμό μετεγκατάστασης λόγω κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη την κτηθείσα 

πείρα, και να αποφασίσει γρήγορα τη θέση του σχετικά με τον κατάλογο 

ασφαλών χωρών καταγωγής. Το Συμβούλιο καλείται να εξετάσει ταχέως την 

κατάσταση σχετικά με το Αφγανιστάν. Το Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει 

χωρίς καθυστέρηση τις προτάσεις της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 

σχετικά με μια «Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή», τον Κώδικα 

συνόρων του Σένγκεν, το «Εθελοντικό πρόγραμμα εισδοχής για 

ανθρωπιστικούς λόγους» και τα ταξιδιωτικά έγγραφα για τις επιστροφές. Το 

Συμβούλιο θα πρέπει να καθορίσει τη θέση του σχετικά με την «Ευρωπαϊκή 

συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή» κατά τη διάρκεια της Προεδρίας των Κάτω 

Χωρών. Η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα πρόταση για την αναθεώρηση του 

συστήματος του Δουβλίνου. Στο μεταξύ θα πρέπει να εφαρμόζονται οι 

υφιστάμενοι κανόνες. Επίσης, θα υποβάλει σύντομα αναθεωρημένη πρόταση 

σχετικά με τα «έξυπνα σύνορα».  

 Η Προεδρία, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος θα υποβάλουν 

έκθεση προόδου πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον 

Φεβρουάριο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 
Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, από τις πηγές της  Ελληνικής 

Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), δείχνουν την ανεξέλεγκτη μεταναστευτική ροή στην 

Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης ως τον διαμεσολαβητικό χώρο για 

τους μετανάστες προκειμένου να απομακρυνθούν από τις χώρες τους 

βρίσκοντας καταφύγιο σε πιο ειρηνικά και ασφαλή κράτη. 

3.1. Συλληφθέντες μη νόμιμοι μετανάστες για παράνομη είσοδο και 

παραμονή  από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές16 

 

 
 
 
Στο παρόν διάγραμμα απεικονίζεται η σύλληψη μη νόμιμων μεταναστών για 

παράνομη είσοδο και παραμονή από τις Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές. 

Συγκεκριμένα, η είσοδος των παράνομων μεταναστών το 2015 ανέρχεται σε 

797.370 σε σχέση με το 2014 που είναι μόλις 72.632. 

                                            
16http://www.astynomia.gr/ 
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3.2 Συλληφθέντες διακινητές μη νόμιμων μεταναστών από Αστυνομικές 

και Λιμενικές Αρχές 

 

 
 
 
Παρά την ανυπολόγιστη αύξηση των μεταναστών το τρέχον έτος, το 

πρόβλημα σύλληψης των διακινητών φαίνεται πως είχε απασχολήσει αρκετά 

τις αρμόδιες αρχές από το προηγούμενο κιόλας  έτος, καθώς η σύλληψή τους 

το 2015 διαγράφει μια αύξηση της τάξεως μόλις του 20%. 
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3.3 Συλληφθέντες μη νόμιμοι μετανάστες για παράνομη είσοδο και 

παραμονή από αστυνομικές και λιμενικές Αρχές, ανά μεθόριο 

 

 
 
Η μεγαλύτερη είσοδος παράνομων μεταναστών παρουσιάζεται στους Νομούς 

Σάμου, Χίου και Δωδεκανήσου με τη τρομακτική εισροή τους να παρατηρείται 

στο Νομό Λέσβου.  
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3.4 Συλληφθέντες μη νόμιμοι μετανάστες, για παράνομη είσοδο και 

παραμονή ανά υπηκοότητα 

 

 
 
 
Μεγάλο κύμα εισροής μεταναστών έχουμε από χώρες της Ασιατικής Ηπείρου 

με τη Συρία να βρίσκεται στη πρώτη θέση παράνομων μεταναστών στην 

Ελλάδα. Ο αριθμός τους θα μπορούσε να καλύψει το πληθυσμό μίας από τις 

μεγάλες πόλεις της χώρας μας. 

Μεγάλος αριθμός μεταναστών παρατηρείται από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν 

, το Ιράκ και το Ιράν. 
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3.5 Συλλήψεις μη νόμιμων μεταναστών στα Ελληνοτουρκικά χερσαία 

σύνορα ανά μήνα 

 

 
 
 
Στο παρόν διάγραμμα εικονίζεται η έξαρση του φαινομένου το 2015 και 

κυρίως τους θερινούς μήνες με αποκορύφωμα τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 

όπου παρατηρείται τριπλασιασμός σε σχέση με το 2014. 
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3.6 Συλλήψεις μη νόμιμων μεταναστών στα Ελληνοτουρκικά χερσαία και 

θαλάσσια σύνορα 

 

 
 
Λόγω της οριοθέτησης των συνόρων της χώρας, παρατηρείται μικρή έως 

ελάχιστη δυνατότητα εισόδου σε αυτήν από τους μετανάστες, σε αντίθεση με 

τα θαλάσσια σύνορα όπου δεν είναι δυνατή η επαρκής φρούρηση τους. 
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3.7 Συλλήψεις μη νόμιμων μεταναστών και διακινητών από Αστυνομικές 

και  Λιμενικές Αρχές κατά τα έτη 2006 έως 2015 

 

 
 
 
Το διάγραμμα 3.7 συγκεντρώνει τη  μετακίνηση πληθυσμών τη τελευταία 

δεκαετία με απόγειο το 9μηνο του 2015. 
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3.8 Συλληφθέντες πρόσφυγες και μετανάστες από Αστυνομικές και  

Λιμενικές αρχές ανά μεθόριο17 

 

 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 

και μετανάστες που εισέρχονται στην Ελλάδα, το 70% προέρχεται από τη 

Συρία, το 18% από το Αφγανιστάν, 4% από το Ιράκ, 3% από το Πακιστάν και 

1% από τη Σομαλία (Διάγραμμα 3.8). Όσον αφορά στους Αφγανούς θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι δε θεωρούνται πρόσφυγες, αλλά οικονομικοί 

μετανάστες και εγκλωβίζονται στην Ελλάδα. Συνεπώς, επείγει η αναγνώρισή 

τους ως πρόσφυγες και η διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης και 

επανεγκατάστασής τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του 

ΟΗΕ για τους πρόσφυγες το 66% των εν λόγω μεταναστών και προσφύγων 

είναι άνδρες, το 21% παιδιά και το 13% γυναίκες. 

Επιπρόσθετα, μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, οι ροές μέσω της θάλασσας 

ξεπέρασαν τις 400.000 (προς την Ελλάδα). 57Οι καθημερινές αφίξεις 

κυμαίνονταν από 5.500 έως 4.900 μέχρι και τις δύο πρώτες εβδομάδες του 

Σεπτεμβρίου. Στην Ιταλία αντίστοιχα οι ροές το 2015 μέσω θάλασσας ήταν 

132.000 και προέρχονταν κυρίως από την Ερυθραία (26%), τη Νιγηρία (16%), 

                                            
17 Τριμηνιαία Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους 
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τη Σομαλία (8%), το Σουδάν (6%) και τη Συρία (6%). Ως προς το φύλο των 

μεταναστών, το 77% είναι άνδρες, το 10% γυναίκες και το 13% παιδιά. Ένα 

εξίσου σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι καταφθάνει μια 

ολόκληρη νέα γενιά. Όπως είναι φανερό, και σε σχέση με τα στοιχεία που 

αφορούν στην Ιταλία, η Ελλάδα αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τα 

ελληνικά νησιά αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δυσχερείς 

καταστάσεις, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο μεταναστευτικός πληθυσμός έφτασε 

να ξεπερνά τον πληθυσμό των νησιών. Πιο συγκεκριμένα η Λέσβος έλαβε το 

μεγαλύτερο αριθμό, κατά μέσο όρο 1.500 αφίξεις την ημέρα. Η Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες περιμένει ο αριθμός των 

εκτοπισμένων Σύριων να ξεπεράσει τα 4,27 εκατ. μέχρι το τέλος του 2015, 

συνεπώς οι εισροές θα συνεχιστούν με ιδιαίτερη ένταση.  

 
Η Ελλάδα βρέθηκε εγκλωβισμένη και ταυτόχρονα αναγκασμένη να δώσει 

λύση σε ένα ιδιαίτερα ακανθώδες ζήτημα. Μπροστά στις τεράστιες εισροές, 

αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες υποδοχής, μηχανισμοί 

και υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε σημαντική έλλειψη χρηματικών 

πόρων. Επιπροσθέτως, το γεγονός, ότι οι αφίξεις συνέπεσαν με την περίοδο 

της έντονης τουριστικής δραστηριότητας ενέτεινε τις δυσκολίες στα νησιά. 

Εντούτοις, ο τουρισμός παρουσίασε μια σημαντική δυναμική, λόγω αύξησης 

της τουριστικής δραστηριότητας σε άλλα νησιά. Οι αναπτυξιακές δυνατότητες 

όμως, των νησιών δέχθηκαν πλήγμα και είναι αδήριτη η ανάγκη να σχεδιαστεί 

και να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα ενίσχυσής τους.  

Οι κύριες επιπτώσεις αφορούν κυρίως στη διοίκηση, την οικονομία και τον 

τουρισμό. Ως προς τη διοίκηση, το βάρος ήταν υψηλό αρχικά για τις 

υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών, τις λιμενικές και αστυνομικές 

αρχές. Σε μικρό χρονικό διάστημα, και λόγω της έντασης των αφίξεων, 

χρειάστηκαν δράσεις και δαπάνες με υψηλό κόστος για την ελληνική δημόσια 

διοίκηση και μάλιστα ένα κόστος που συνεχώς θα αυξάνεται διότι απαιτούνται 

υποδομές, προσωπικό, συντήρηση δομών και αποκατάσταση ζημιών. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, 

με βάση ενδεικτικά στοιχεία, το κόστος μέχρι τώρα είναι ήδη υψηλό και 

αναμένεται να είναι πολλαπλάσιο. Παρατηρούμε από τον Πίνακα 2 και χωρίς 

ακόμα να έχουμε μια σαφή ακόμα εικόνα της κατάστασης, ότι το κόστος είναι 
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ιδιαίτερα υψηλό και ιδιαίτερα σε μια περίοδο, που η χώρα εισέρχεται και πάλι 

σε ύφεση. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της νήσου Κω με απώλεια δημοτικών 

τελών (€500.000). Τέλος, σημαντικό είναι και το κόστος μεταφοράς με πλοία 

το οποίο κατά προσέγγιση είναι €35.000.  

Παράλληλα μεγάλο είναι και το κόστος στο Δήμο Αθηναίων όπου 

καταφθάνουν μετανάστες δημιουργώντας ανοικτούς καταυλισμούς (π.χ. 

καθαρισμός, αποκατάσταση ζημιών). 

 

 

Είναι κατανοητό ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 

επωμίστηκαν ένα τεράστιο βάρος με ταυτόχρονη αρνητική επιβάρυνση της 

οικονομίας τους. Σημαντικά ποσά χάθηκαν από τις ακυρώσεις 

διανυκτερεύσεων τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. 

Σημαντικές απώλειες προήλθαν και από τη μη προσέγγιση 

κρουαζιερόπλοιων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας μόνο για τη Λέσβο 

η απώλεια 6.000 επιβαινόντων ανέρχεται στα 180.000 ευρώ (30 ευρώ ανά 

επιβάτη). Η τοπική οικονομική δραστηριότητα δέχθηκε ευρύτατο πλήγμα 

περιλαμβάνοντας ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης, πρακτορεία εισιτηρίων 

και γενικά κάθε είδους επιχείρηση που κατά κύριο λόγο συντηρείται κατά τη 

διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να 
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παραβλέπουμε και την ένταση της τοπικής παραοικονομίας, ως αποτέλεσμα 

της οικονομικής άνεσης των Σύριων (κέρδη τα οποία προήλθαν, από αμοιβή  

μεταφοράς προς το λιμάνι, πώληση καρτών sim, χρέωση χρήσης τουαλέτας 

και πώληση λαθραίων προϊόντων σε πολλαπλάσιες τιμές).  

Το μεταναστευτικό ζήτημα και η επίλυσή του δεν αφορά μόνο τα κράτη-μέλη 

που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αλλά χρειάζεται μια σωστά 

δομημένη μεταναστευτική Ευρωπαϊκή πολιτική. Η Ευρωπαϊκή μεταναστευτική 

πολιτική στην πραγματικότητα είχε ως στόχο την προάσπιση των συνόρων 

της δημιουργώντας μια Ευρώπη-φρούριο. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή πολιτική 

ασύλου κρίνεται ως ανεπαρκής διότι δεν φάνηκε να προβλέπει τις προκλήσεις 

από τις μαζικές εισροές άλλα και παράλληλα λόγω πολιτικών ασυνεπειών, 

νομικών κενών και οικονομικών ανεπαρκειών που χαρακτηρίζουν το υπάρχον 

σύστημα ασύλου. 

 

3.9 Συμπεράσματα 

 
 

Μέσα από την ανάλυση των πινάκων και διαγραμμάτων που 

καταδεικνύουν το τι μέλλει γενέσθαι στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, 

προέκυψαν κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα τα οποία και θα 

αναλυθούν στην συνέχεια.  

 

Η ραγδαία αύξηση που προσπαθεί παράνομα να εισέλθει στην Ελλάδα 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αναταραχές που επικρατούν κυρίως στις 

ασιατικές χώρες .το συγκεκριμένο συμπέρασμα γίνεται ειδικότερα κατανοητό 

αν δούμε την διαφορά στα έτη του 2014 και του 2015.υπαρχει πολύ  μεγάλη  

αύξηση το 2015 καθώς το συγκεκριμένο έτος ο αριθμός αλλά και ο ρυθμός 

των βιαιοπραγιών στα εν λόγω  κράτη έχει εκτοξευτεί . Παρ’ όλα αυτά θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι οι αρμόδιες αρχές του λιμενικού και της αστυνομίας 

κάνουν όσο καλύτερα μπορούν το καθήκον τους. 

 

Επίσης μία σημαντικότατη παρατήρηση είναι πως οι <<εγκέφαλοι>> 

του ζητήματος, δηλαδή οι διακινητές , έχουν αυξηθεί κι αυτοί παρά τις 

συλλήψεις που είχαν γίνει τα παλαιότερα χρόνια .Αυτό καταδεικνύει πώς 
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υπάρχει μια καλά δομημένη οργάνωση, όπου παρά τις απώλειες που 

υπάρχουν κάθε έτος δε χάνει τη δύναμη της. 

 

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

ανάλυση που προηγήθηκε αφορά το τόπο από τον οποίο προσπαθούν οι 

μετανάστες να εισέλθουν στη χώρα μας .Τα νησιά του Αιγαίου πελάγους 

αποτελούν τον πρώτο προορισμός τους .Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως 

βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα παράλια της Τουρκίας. Δωδεκάνησα 

,Σάμος και Χίος παρουσίασαν μεγάλη αύξηση παράνομων μεταναστών ,όμως 

η σημαντικότερη διάφορα παρουσιάστηκε στη Μυτιλήνη. 

 

Επίσης σημαντικό είναι να τονιστεί και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η 

προσπάθεια για παράνομη είσοδος στη χώρα μας .Όπως παρουσιάστηκε σε 

διάγραμμα υπάρχει συντριπτική διάφορα ανάμεσα στα θαλάσσια και στα 

χερσαία σύνορα της Ελλάδας .Η θάλασσα αποτελεί ίσως τη μοναδική ευκαιρία 

για τους μετανάστες να πατήσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος χωρίς να γίνουν 

αντιληπτοί και χωρίς να συλληφθούν. Ωστόσο  επειδή τα μέσα που διαθέτουν 

τόσο οι ίδιοι, αλλά κυρίως οι διακινητές ,όσο και λόγω των θαλάσσιων 

διαταραχών γινόμαστε σε καθημερινή βάση θεατές μιας πολύ σκληρής 

πραγματικότητας.  
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