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Η κινητικότητα των ανθρώπων όταν γίνεται με συντεταγμένο τρόπο λειτουργεί 

επωφελώς για τις χώρες προορισμού και λυτρωτικά για τις χώρες προέλευσης  

Όταν γίνεται άναρχα και μαζικά διαταράσσει τις κοινωνικές σταθερές των 

χωρών διέλευσης και προορισμού αλλά και τις σχέσεις των χωρών μεταξύ τους  
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στη μεν πρώτη περίπτωση είναι κοινωνικός, 
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στη δε δεύτερη περίπτωση γίνεται απωθητικός, 
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Παράνομη Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο ρόλος της Europol - Frontex και η 

ελληνική πραγματικότητα (στατιστικά δεδομένα, προτάσεις, 

λύσεις). 
 

Σημαντικοί Όροι: παράνομη μετανάστευση, κοινοτική μεταναστευτική πολιτική, 

FRONTEX 

Περίληψη 

Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ είναι προσανατολισμένη στον περιορισμό της 

εισροής μεταναστών από τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, στον τομέα της διαχείρισης των 

εξωτερικών συνόρων, ο κύριος στόχος της ΕΕ είναι να περιορίσει την πρόσβαση των 

παράνομων μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στο έδαφος της. Έτσι στην 

μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ αποτυπώνονται κυρίως ζητήματα ασφαλείας. Στο 

πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη επέλεξαν τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού οργανισμού 

για να συντονίσουν την δράση τους. Έτσι το 2004 συστάθηκε η  «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα» ή αλλιώς 

FRONTEX. Στο πλαίσιο των παράνομων μεταναστευτικών ρευμάτων προς την Ευρώπη 

η Ελλάδα διατηρεί μια μη προνομιακή γεωγραφική θέση. Η διαχείριση του φαινομένου 

της παράνομης μετανάστευσης από τις ελληνικές αρχές είναι δύσκολη, καθώς η Ελλάδα 

βρίσκεται στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων και χερσαίων διαδρομών μεταξύ ανατολής 

και δύσης. Η FRONTEX συνδράμει τις ελληνικές αρχές στην επιτήρησης των συνόρων 

της. Ωστόσο, η παράνομη μετανάστευση δεν είναι ένα στενά ελληνικό πρόβλημα, αλλά 

ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στη βάση της ισότητας και 

της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να περιοριστεί το πρόβλημα 

της παράνομης μετανάστευσης στις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της 

ΕΕ.  
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Illegal migration and migration policy of the European Union: 

the role of Europol - Frontex and Greek reality (statistical 

data, recommendations, solutions). 

 

Keywords: illegal migration, EU migration policy, FRONTEX 

Abstract 

The EU migration policy is geared to limit the influx of immigrants from third countries. 

Specifically, in the field of management of external borders, the EU's main objective is to 

limit the access of illegal immigrants and asylum seekers in its territory. So the EU 

immigration policy reflects mainly security issues. In this context, Member States have 

chosen to create a new European agency to coordinate their activity. So in 2004 the 

"European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 

Borders" or otherwise FRONTEX has been established. In the context of illegal 

migration to Europe Greece maintains a non-privileged geographic position. The 

management of the phenomenon of illegal migration from the Greek authorities is 

difficult, since Greece is at the crossroads of maritime and land routes between east and 

west. The FRONTEX assist the Greek authorities in surveillance of borders. However, 

illegal migration is not a narrow Greek problem, but a European problem that should be 

addressed on the basis of equality and solidarity between Member States in order to 

arrange the problem of illegal migration in the countries located at the external borders 

EU. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο ασκεί 

μια ολοένα και αυξανόμενη πίεση στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι ροές των παράνομων μεταναστών. Ο όρος «παράνομη 

μετανάστευση» έχει δημιουργήσει μια σύγχυση καθώς περιγράφει τόσο τους υπηκόους 

τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται παράνομα σε κράτη μέλη της ΕΕ όσο και εκείνους 

που εισέρχονται μεν νόμιμα αλλά διαμένουν παράνομα αλλά και τους αιτούντες άσυλο 

που ύστερα από την απόρριψη του αιτήματος τους δεν επιστρέφουν στην χώρα 

καταγωγής τους. Εξαιτίας του γεγονότος μάλιστα ότι ο όρος «παράνομη μετανάστευση» 

φορτίζεται αρνητικά ως μια πράξη που ενεργείται εναντία στην κείμενη νομοθεσία έχουν 

προταθεί εναλλακτικοί όροι.  

Η αξιόπιστη και ακριβής καταγραφή των παράνομων μεταναστευτικών ροών είναι 

εξαιρετικά δύσκολη ακριβώς εξαιτίας της παράνομης φύσης της δραστηριότητας αυτής. 

Ωστόσο τα διαθέσιμα ετήσια στοιχεία δείχνουν ότι ο όγκος παράνομων μεταναστών 

εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ενδεικτικό είναι ότι το  2009 και 2010 εντοπίστηκαν κατ’ έτος περισσότεροι από 

104.000 παράνομοι μετανάστες, όμως το 2011, έτος της αραβικής άνοιξης, ο αριθμός 

αυτός αυξήθηκε απότομα σε περισσότερα από 141.000 άτομα. Το 2012 ο αριθμός των 

παράνομων μεταναστών που εντοπίστηκε στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μειώθηκε 

περίπου στα 72.000 άτομα και το 2013 αυξήθηκε εκ νέου στα 107.000 άτομα.  

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τα κράτη μέλη και οι εθνικές κυβερνήσεις 

τους ανταποκρίνονται στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης με πολύ διαφορετικούς 

τρόπους. Ωστόσο, με την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων εντός της ΕΕ και του 

χώρου Σένγκεν ευρύτερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργάζονται 

εντατικά για τη διαχείριση των εξωτερικών τους συνόρων. Γενικότερα, μετά την 

υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1993 άρχισε να διαμορφώνεται μια κοινοτική 

μεταναστευτική πολιτική η οποία περιλαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση της 

παράνομης μετανάστευσης, την αποτροπή της καταστρατήγησης της χορήγησης ασύλου, 
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αλλά και προϋποθέσεις για την νομιμοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών. Στην 

πραγματικότητα όμως η ΕΕ ασκεί μια περιοριστική μεταναστευτική πολιτική και 

πολιτική ασύλου που παραπέμπει σε μια Ευρώπη «φρούριο» όπου η μετανάστευση 

αντιμετωπίζεται ως ένα ζήτημα εσωτερικής ασφάλειας. Επιπλέον, ενώ η κοινοτική 

μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να διαπνέεται από αλληλεγγύη, αμοιβαία 

εμπιστοσύνη και επιμερισμό των βαρών αλλά και των ευθυνών μεταξύ των κρατών 

μελών της ΕΕ, στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει. Η αρχή του επιμερισμού των βαρών 

παραβιάζεται καθώς οι χώρες κατά μήκος των συνόρων της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, 

Ισπανία, Μάλτα) αναλαμβάνουν ένα δυσανάλογο επίπεδο ευθύνης στην επιτήρηση των 

κοινών εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, την ίδια στιγμή που οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ 

δείχνουν απρόθυμες να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες. Τα αποκλίνοντα συμφέροντα 

των κρατών μελών της ΕΕ ως προς το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης αλλά και η 

επιθυμία τους να διατηρούν τον έλεγχο των εξωτερικών τους συνόρων, παρεμποδίζουν 

την συλλογική δράση της ΕΕ σε υπερεθνικό επίπεδο. Ωστόσο, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η FRONTEX, που τέθηκε σε λειτουργία το 

2005, αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση μιας κοινής πολιτικής, καθώς 

αποτυπώνει την προσπάθεια συντονισμού της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορα της ΕΕ.  

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα, κατά τις τελευταία δεκαετία ιδιαίτερα έχει μετατραπεί σε 

χώρα υποδοχής παράνομων μεταναστών εξαιτίας της κομβικής της γεωγραφικής θέσης 

που την καθιστά βασική πύλη της παράνομης μετανάστευσης στην ΕΕ από τις ασιατικές 

και αφρικανικές χώρες. Οι κύριες διαδρομές προς την Ελλάδα αφορούν τα 

ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα αλλά και τα νησιά του Αιγαίου που βρίσκονται κοντά 

στα τουρκικά παράλια. Η Ελλάδα αποτελεί ουσιαστικά διάβαση των παράνομων 

μεταναστών προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες όμως τελικά οι μετανάστες αυτοί 

εγκλωβίζονται στην Ελλάδα εξαιτίας του κανονισμού Δουβλίνο II, της βασικής δηλαδή 

νομοθεσίας που διέπει τα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Το πρόβλημα της 

παράνομης μετανάστευσης δεν είναι ένα στενά εθνικό ζήτημα αλλά αποτελεί ζήτημα της 

ΕΕ και η επίλυση του θα πρέπει να αναζητηθεί σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. 
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Ο σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει αρχικά τον τρόπο που διαμορφώνεται η 

μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ ως προς το ζήτημα της εισροής παράνομων μεταναστών 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και 

ειδικά στην FRONTEX, και στη συνέχεια να μελετήσει την περίπτωση της Ελλάδας η 

οποία έχει επιφορτιστεί δυσανάλογα με το βάρος της παράνομης μετανάστευσης στην 

Ευρώπη.   

Αφετηρία της έρευνας αυτής είναι η ανασκόπηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας με 

θέμα την παράνομη μετανάστευση προκειμένου να αναπτυχθεί το θεωρητικό πλαίσιο και 

υπόβαθρο των ζητημάτων εκείνων στα οποία εστιάζει η εργασία. Η βιβλιογραφική αυτή 

ανασκόπηση, δεν αποτελεί παράθεση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας αλλά συνοδεύεται 

από κριτική ανάλυση των περιεχομένων της. Η συλλογή και συγκέντρωση του υλικού 

για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε αναζητώντας πρωτίστως δημοσιεύσεις σε 

έγκυρα αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά και δευτερευόντως σε ελληνόγλωσσα 

βιβλία. Η βιβλιογραφική αυτή έρευνα συνοδεύτηκε και από την αναζήτηση στατιστικών 

στοιχείων που αφορούν το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης από πηγές 

δευτερογενών στοιχείων όπως η FRONTEX, η Eurostat και η Ελληνική Αστυνομία. Η 

τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της εργασίας λοιπόν βασίζεται στην υφιστάμενη 

ακαδημαϊκή επιστημονική έρευνα και την συλλογή στατιστικών στοιχείων από εθνικούς 

και κοινοτικούς φορείς.  

Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη: στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη 

οριοθέτηση της έννοιας της παράνομης μετανάστευσης και παρουσιάζονται στατιστικά 

στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη του φαινομένου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 

ελληνικό επίπεδο. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται ζητήματα που άπτονται της 

μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, ενώ το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει θέματα που 

αφορούν την δημιουργία της FRONTEX. Στην συνέχεια, το πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει 

την περίπτωση της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής παράνομων μεταναστευτικών 

ρευμάτων. Το τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζει τα ευρήματα της εργασίας και εξάγει τα 

βασικά συμπεράσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ. 

2.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός της παράνομης μετανάστευσης 

Ο όρος «παράνομη μετανάστευση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σειρά 

περιπτώσεων ή κατηγόριων ατόμων. Ειδικότερα, ο όρος αυτός περιγράφει, πρώτον, τους 

υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται στο έδαφος κρατών μελών της ΕΕ 

παράνομα από ξηρά, θάλασσα ή αεροπορικώς, συχνά αξιοποιώντας πλαστά έγγραφα ή 

και με την υποστήριξη λαθρεμπόρων και διακινητών. Σε αυτή την περίπτωση τα κράτη 

μέλη της ΕΕ αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των ροών των παράνομων μεταναστών 

προς το κοινοτικό έδαφος. Δεύτερον, ο όρος «παράνομη μετανάστευση» αφορά τους 

υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται νόμιμα στο έδαφος κρατών μελών της ΕΕ όμως 

παραμένουν σε αυτό είτε παραβιάζοντας τα νόμιμα χρονικά περιθώρια παραμονής είτε 

αλλάζοντας την αιτία παραμονής τους χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια. Τρίτον, ο όρος 

«παράνομη μετανάστευση» αφορά τους αλλοδαπούς οι οποίοι ζητούν άσυλο σε κάποιο 

κράτος μέλος της ΕΕ και συνεχίζουν να παραμένουν παράνομα σε αυτήν ακόμη και μετά 

την απόρριψη του αιτήματος τους. Στην περίπτωση αυτή η ΕΕ επιδιώκει την επιστροφή 

των υπηκόων τρίτων χωρών στην χώρα καταγωγής τους ή την διαμονή τους στο 

κοινοτικό έδαφος για ανθρωπιστικούς λόγους (Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 2008).  

Γενικότερα λοιπόν αν και ο όρος αυτός αναφέρεται αδιάκριτα σαν να πρόκειται για ένα 

ομοιογενές φαινόμενο στην πραγματικότητα περιλαμβάνει τις παρακάτω περιπτώσεις 

(Παπαδοπούλου-Κούρκουλα, 2008): 

 είσοδο στη χώρα χωρίς έγγραφα 

 είσοδο με πλαστά έγγραφα 

 νόμιμη είσοδο, αλλά ανεπίσημη διαμονή ή/και εργασία 

 νόμιμη είσοδο και διαμονή, αλλά ανεπίσημη εργασία 
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 νόμιμη διαμονή και εργασία που με τη λήξη και μη ανανέωση των αδειών 

παραμονής και εργασίας καταλήγει παράνομη 

 νόμιμη παραμονή στην χώρα ατά τη διάρκεια αίτησης γιο άσυλο αλλά στην 

συνεχεία παράνομη διαμονή κατόπιν της απόρριψη της αίτησης 

Σύμφωνα με την ορολογία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, η παράνομη 

μετανάστευση είναι η μετακίνηση ενός ατόμου σε ένα νέο τόπο διαμονής ή διέλευσης 

από αυτόν, χρησιμοποιώντας παράνομους τρόπους, χωρίς νόμιμα έγγραφα ή φέροντας 

πλαστά έγγραφα. Ωστόσο, στη σχετική βιβλιογραφία των κοινωνικών επιστημών, 

υπάρχει μια ποικιλία όρων και εκφράσεων που χρησιμοποιούνται για τα άτομα που 

εμπλέκονται σε κάποια μορφή παράνομης μετανάστευσης. Έτσι, οι άνθρωποι που 

εισέρχονται σε μια χώρα χωρίς άδεια ή εξουσιοδότηση, έχουν υπερβεί την θεώρηση 

εισόδου τους, διαμένουν σε μια χώρα χωρίς την κατάλληλη άδεια παραμονής, ή έχουν 

παραβιάσει τους κανόνες της μετανάστευσης με κάποιο άλλο τρόπο ονομάζονται 

παράτυποι (irregular), παράνομοι (illegal), χωρίς χαρτιά (undocumented), μη 

εξουσιοδοτημένοι (unauthorized), λαθρομετανάστες κ.α. (Triandafyllidou & Maroukis, 

2012). 

Ο όρος παράνομη μετανάστευση αναφέρεται, με την ευρύτερη έννοια ως μια πράξη που 

ενεργείται εναντίον των νομικών διατάξεων της εισόδου και διαμονής σε μια χώρα. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τον όρο «παράνομη μετανάστευση» με αυτήν ακριβώς 

την έννοια. Ωστόσο ο χαρακτηρισμός «παράνομη» είναι αρνητικά φορτισμένος και 

συνδέει αυτό το είδος της μετανάστευσης με την ποινική ή παραβατική συμπεριφορά και 

ως εκ τούτου θα πρέπει να αποφεύγεται. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι ο όρος 

«παράνομη» παραβλέπει την ανθρωπιστική διάσταση της μετανάστευσης. Έτσι, οι ΜΚΟ 

των μεταναστών και ομάδων που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν 

χρησιμοποιήσει το σύνθημα «Κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος» προκειμένου να 

καταγγείλουν την εσφαλμένη χρήση του όρου «παράνομος μετανάστης». Τα τελευταία 

χρόνια λοιπόν υπάρχει μια προτίμηση από διεθνείς οργανισμούς και ερευνητές προς τον 

όρο «παράτυπη μετανάστευση» ο οποίος υποδηλώνει μια μορφή μετανάστευσης η οποία 

δεν είναι κανονική και έννομη. Ένας «παράτυπος μετανάστης» είναι επομένως ένας 

μετανάστης ο οποίος, έχει παραβεί τους κανόνες εισόδου ή διαμονής (Triandafyllidou & 

Maroukis, 2012). 
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Ο όρος «παράτυπη» μετανάστευση παρά τα δικά του εννοιολογικά προβλήματα 

θεωρείται προτιμότερη από τον όρο «παράνομη» που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Η 

χρήση του όρου «παράνομη» μπορεί να κατηγορηθεί σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις. 

Πρώτον, παραπέμπει στην εγκληματικότητα όμως οι περισσότεροι παράνομοι 

μετανάστες δεν είναι εγκληματίες και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. 

Δεύτερον, ο προσδιορισμός ενός ανθρώπου ως «παράνομου» μπορεί επίσης να θεωρηθεί 

ως άρνηση της ανθρώπινης υπόστασης του και να οδηγήσει στην αφαίρεση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Τρίτον, είναι πιθανό ο όρος «παράνομος» μετανάστης 

όταν αποδίδεται σε κάποιον που ζητάει άσυλο να θέσει σε κίνδυνο την περαιτέρω 

διαδικασία αίτησης ασύλου (Koser, 2005). 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας υιοθετείται ο όρος «παράνομη μετανάστευση» η  

οποία άλλωστε προτιμείται και από την ΕΕ.  

Η παράνομη μετανάστευση εύλογα διαφοροποιείται από την νόμιμη μετανάστευση 

καθώς η πρώτη παραβιάζει τον νόμο ενώ η δεύτερη συμμορφώνεται με τους νόμους της 

χώρας υποδοχής. Ωστόσο η διάκριση αυτή δεν είναι απόλυτη. Πράγματι, όπως έχει 

επισημανθεί, μέρος των νόμιμων μεταναστών μετατρέπεται σε παράνομους μετανάστες 

όταν συνεχίζουν να διαμένουν παρά το γεγονός ότι έχει λήξει η άδεια παραμονής ή της 

θεώρησης εισόδου. Επίσης, μέρος των νόμιμων μεταναστών έχει περάσει από το στάδιο 

της παρανομίας κατά την περίοδο πριν την νομιμοποίηση του. Έτσι, αν και η παράνομη 

μετανάστευση και η νόμιμη μετανάστευση μοιάζουν να είναι αντίθετες έννοιες, στην 

πραγματικότητα η σχέση τους είναι μάλλον συμπληρωματική καθώς η δυνατότητα 

νόμιμης μετανάστευσης συνεπάγεται τον περιορισμό της παράνομης (Χιονάτου, 2012). 

Η παράνομη μετανάστευση είναι ως ένα βαθμό οξύμωρη έννοια καθώς στην 

πραγματικότητα είναι ένα επιφαινόμενο της πολιτικής μετανάστευσης και της ιθαγένειας. 

Η παράνομη μετανάστευση δηλαδή παράγεται αφού δεν μπορεί να υπάρξει παράνομη 

μετανάστευση χωρίς μεταναστευτική πολιτική. (Black, 2003, Cohen, 2003, Samers, 

2003). Κατά συνέπεια, η παράνομη μετανάστευση έχει δύο χαρακτηριστικά: είναι στενά 

συνδεδεμένη με τις πολιτικές της νόμιμης μετανάστευσης και της ιθαγένειας γενικότερα, 

και εγείρει νομικά θέματα και θέματα αστυνόμευσης (Samers, 2004). 
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Αφού έχουν γίνει οι απαραίτητες εννοιολογικές επισημάνσεις, στο παρακάτω τμήμα του 

κεφαλαίου αυτού θα παρουσιαστούν τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον όγκο των 

παράνομων μεταναστευτικών ροών. 

2.2 Ο όγκος των παράνομων μεταναστευτικών ροών 

Ειδικότερα, η βιβλιογραφία για το θέμα της παράνομης μετανάστευσης είναι 

περιορισμένη. Η απουσία της έρευνας μπορεί να εξηγηθεί μεταξύ άλλων από το γεγονός 

ότι η συγκέντρωση στοιχείων είναι αντικειμενικά δύσκολη εξαιτίας της παράνομης 

φύσης της και άρα είναι αδύνατον να καταγραφούν με ακρίβεια οι παράνομες 

μεταναστευτικές ροές. Συνήθως υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισμού της παράνομης 

μετανάστευσης: ο αριθμός των μεταναστών που εντοπίζεται στα σύνορα, χερσαία και 

θαλάσσια, αλλά και ο αριθμός των ατόμων που εντοπίζονται χωρίς τα απαραίτητα 

έγγραφα εντός της χώρας. Κανένα από τα δύο αυτά νούμερα, που και μεταξύ τους ακόμη 

διαφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν μπορεί να καταγράψει με αξιοπιστία τον 

πραγματικό όγκο της παράνομης μετανάστευσης (Παπαδοπούλου-Κούρκουλα, 2008).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της 

FRONTEX (2014) το 2013 η παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ 

αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, τα 72.437 άτομα που 

εντοπίστηκαν να προσπαθούν να περάσουν παράνομα τα σύνορα αυξήθηκαν σε 107.365 

άτομα, αντιπροσωπεύοντας μια ετήσια αύξηση της τάξης του 48%. Η παράνομη 

διέλευση που σημειώθηκε το 2013, αν και σημαντική, είναι συγκρίσιμη με εκείνη του 

2009 και του 2010 με 104.599 και 104.060 άτομα αντιστοίχως, και χαμηλότερη από 

εκείνη του 2011 όπου κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης 141.051 προσπάθησαν να 

μεταναστεύσουν παράνομα στην ΕΕ. Εκτός από αυτή την ανοδική τάση που 

χαρακτηρίζει την παράνομη μετανάστευση το 2013, παρουσιάζεται επίσης μια μεγάλη 

αύξηση της παράνομης διέλευσης των συνόρων από Σύριους, μια σταθερή ροή 

μεταναστών από Βόρεια Αφρική αλλά και μια απότομη αύξηση στη γραμμή των 

Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης, η πολύ μεγάλη διακύμανση της παράνομης διέλευσης κατά 

την διάρκεια του 2013 δείχνει την ραγδαία εξέλιξη της κατάστασης στα εξωτερικά 

σύνορα της ΕΕ και την δυσκολία να προβλεφτούν οι ροές παράνομων μεταναστών οι 

οποίες εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ως προς τις εθνικότητες οι παράνομοι μετανάστες από την Συρία, την Ερυθραία, το 

Αφγανιστάν και την Αλβανία αντιστοιχούν στο 52% των συνολικών εντοπισμών, ενώ οι 

Σύριοι αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου. Μάλιστα, σε αντίθεση με 

το παρελθόν όπου οι παράνομοι μετανάστες ανά εθνικότητα έτειναν να προσπαθούν να 

περάσουν παράνομα τα σύνορα από ορισμένες μόνο περιοχές, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι οι ροές του ελέγχονταν από έναν περιορισμένο αριθμό διακινητών, οι Σύριοι 

εντοπίζονταν να διασχίζουν παράνομα τις περισσότερες παραμεθόριες περιοχές. Οι 

Σύριοι επίσης ήταν εκείνοι που ζήτησαν σε μεγαλύτερο βαθμό άσυλο 

αντικατοπτρίζοντας τη δεινή κατάσταση στην Συρία και την απελπιστική κατάσταση του 

συριακού λαού. Μετά του Σύριους ακολουθούν οι παράνομοι μετανάστες από την 

Ερυθραία και την Σομαλία οι οποίοι από κοινού αντιπροσωπεύουν το 16% των 

συνολικών εντοπισμών υποδεικνύοντας τη σημασία της μεταναστευτικής ροής από το 

Κέρας της Αφρικής στην ΕΕ. Επιπλέον, είναι σημαντικό ότι οι ανιχνεύσεις Αφγανών 

μειώθηκαν απότομα σε περίπου 9.500 άτομα το 2013 ενώ το 2010 οι Αφγανοί που 

προσπάθησαν να διασχίσουν τα σύνορα έφτασαν τους 26.000. Αυτό υποδηλώνει μια 

παύση στις μετακινήσεις τους προς την ΕΕ το 2013. Ο αριθμός των Αλβανών που 

αποπειράθηκαν να περάσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι παρόμοιος με αυτό των 

Αφγανών, κυρίως από τα χερσαία σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, όμως 

σημείωσε αύξηση κατά 60% ύστερα από δύο χρόνια χαμηλής παράνομης διέλευσης.  

Ως προς τις διαδρομές που επιλέγουν οι παράνομοι μετανάστες, το 2013 η διέλευση των 

συνόρων στην Κεντρική Μεσόγειο (Ιταλία και Μάλτα) αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο 

ποσοστό του συνόλου των εντοπισμών (38%) καθώς 40.304 άτομα ανιχνεύτηκαν στην 

διαδρομή αυτή. Το ποσοστό αυτό τετραπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 2012, αν και 

συνεχίζει να είναι μικρότερο από εκείνο του 2011, δηλαδή του έτους της Αραβικής 

Άνοιξης. Με την αύξηση της ροής των παράνομων μεταναστών στην περιοχή αυτή 

συνδέεται και η αύξηση των εντοπισμών μεταναστών στην Απουλία και την Καλαβρία. 

Οι ροές μεταναστών που ανιχνεύτηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο (Ελλάδα, Βουλγαρία, 

Κύπρος) συνέχισαν να μειώνονται το 2013 σε σύγκριση με τη μέγιστη τιμή των 57.025 

ατόμων το 2011. Το 2013 24.799 επέλεξαν την διαδρομή αυτή. Οι εντοπισμοί της 

FRONTEX ήταν σχεδόν μοιρασμένες ανάμεσα στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου 

και στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία. Ειδικότερα, οι ανιχνεύσεις παράνομων 
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μεταναστών που αναφέρθηκαν στα χερσαία σύνορα μεταξύ Ελλάδα και Τουρκίας 

παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα καθ’ όλο το 2013. Η μείωση σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια οφείλεται στην ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων από την 

ελληνική πλευρά αλλά και στην ολοκλήρωση του φράχτη μήκους 12 χιλιομέτρων κατά 

μήκος των χερσαίων συνόρων με την Τουρκία. Επίσης, στην περιοχή επιχείρησε  

πρόσθετο προσωπικό για τη φύλαξη στη περιοχή του ποταμού Έβρου, ενώ υπήρξαν και 

αλλαγές στην πολιτική ασύλου που είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της παράνομης 

μετανάστευσης στην Ελλάδα. Επιπλέον, στην διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων η ροή 

παράνομων μεταναστών αυξήθηκε απότομα σε ένα επίπεδο ρεκόρ των 19.951 ατόμων. 

Επίσης, η κυκλική μετανάστευση μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας αυξήθηκε 

σημαντικότατα κατά 59% και έφτασε τα 8.729 άτομα, όμως το σύνολο του αριθμού των 

εντοπισμών είναι χαμηλότερο από εκείνο του 2009 και 2010. Στην διαδρομή της Δυτικής 

Μεσόγειου η κατάσταση παρέμεινε σχετικά σταθερή, όπως επίσης και στα ανατολικά 

χερσαία σύνορα της ΕΕ, ενώ η διαδρομή από την Δυτική Αφρική διακυμαίνεται αλλά σε 

χαμηλά επίπεδα.  

Στο Παράρτημα στον Πίνακα 2.1 καταγράφονται τα σημαντικότερα στοιχεία που 

αφορούν την παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ από τις διάφορες 

εναλλακτικές διαδρομές κατά την περίοδο 2009-2013 και τα οποί αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Στην συνέχεια στον Διάγραμμα 2.1 παρουσιάζονται οι συνολικές κατ’ έτος 

διαπιστευμένες παράνομες διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα. Παρατηρείται ότι τα έτη 

2009 και 2010 υπήρχε μια σταθερότητα ως προς τον αριθμό των εντοπισμών παράνομων 

μεταναστών (104.599 και 104.060 αντίστοιχα). Στην συνέχεια όμως το 2011 υπήρξε μια 

απότομη αύξηση (141.051) η οποία ακολουθήθηκε από μια ακόμη μεγαλύτερη μείωση το 

2012 (72.437). Το 2013 ο αριθμός των παράνομων μεταναστών που εντοπίστηκε στα 

σύνορα αυξήθηκε (107.365) αλλά το μέγεθος του είναι συγκρίσιμο με εκείνο των ετών 

2009 και 2010.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat υπάρχει μια συνεχής αύξηση των ατόμων που 

αιτούνται να τους χορηγηθεί άσυλο σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ. Συνολικά το 2008 οι 

αιτούντες άσυλο ήταν 226.330 ενώ ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις ο αριθμός αυτός 

έφτασε το 2013 στα 435.385 άτομα. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά για 
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κάθε χώρα για την περίοδο 2008-2013 στον Πίνακα 2.2 στο Παράρτημα. Ειδικότερα η 

Γερμάνια ήταν η χώρα στην οποία έγιναν οι περισσότερες αιτήσεις για άσυλο (126.995) 

ακολουθούμενη από την Γαλλία (66.265), την Σουηδία (54.365), το Ηνωμένο Βασίλειο 

(30.110) και την Ιταλία (26.620). Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζονται οι θετικές εγκρίσεις 

στα αιτήματα ασύλου. Συγκεκριμένα παρατηρείται μια σταθεροποίηση των αιτήσεων 

που γίνονται αποδεκτές κατά την τελευταία τριετία καθώς το 2013 εγκρίθηκαν 24.615 

αιτήματα, το 2012 25.240 και το 2011 24.705. Σε αντιστοιχία με το πλήθος των 

αιτημάτων που δέχονται η Γερμανία το 2013 ενέκρινε 5.955 αιτήματα ασύλου, η Γαλλία 

4.895 και το Ηνωμένο Βασίλειο 5.450.  

Με έμφαση στην Ελλάδα παρακάτω θα παρουσιαστούν τα στοιχεία που αφορούν την 

παράνομη μετανάστευση και την αίτηση ασύλου. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της 

Ελληνικής Αστυνομίας (τα οποία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της), το 2013 

συνελήφθησαν από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές 43.002 παράνομοι μετανάστες. 

Ο αριθμός αυτός είναι ο μικρότερος από το 2006 (95.239), ενώ από το 2010 όπου οι 

συλληφθέντες παράνομοι μετανάστες ήταν 132.524 παρατηρείται συνεχής σταθερή 

μείωση των συλληφθέντων, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 2.2.  

Ειδικότερα, εκ των 43.002 παράνομων μεταναστών που συνελήφθησαν το 2013 οι 

15.389 ήταν Αλβανοί, οι 8.517 Σύριοι, οι 6.412 Αφγανοί, οι 3.982 Πακιστανοί, οι 1.524 

από το Μπαγκλαντές, ενώ 1.004 Σομαλοί. Οι υπόλοιπες υπηκοότητες παράνομων 

μεταναστών αφορούσαν μεγέθη μικρότερα των 1.000 ατόμων. Το 2012 η κατανομή των 

συλληφθέντων παράνομων μεταναστών ήταν πολύ διαφορετική αφού 16.584 ήταν 

Αφγανοί, 11.136 Πακιστανοί, 10.602 Αλβανοί, 7.927 Σύριοι, 7.863 από το Μπαγκλαντές, 

4.606 από την Αλγερία, 2.2012 Ιρακινοί, 2.207 Μαροκινοί, 1.765 Σομαλοί, 1.718 και 

Παλαιστίνιοι. Το 2011 οι κυρίαρχες πληθυσμιακά ομάδες συλληφθέντων παράνομων 

μεταναστών ήταν από το Αφγανιστάν (28.528), το Πακιστάν (19.975) και την Αλβανία 

(11.733). Το 2010 οι παράνομοι μετανάστες που συνελήφθησαν από την Αλβανία ήταν 

50.175 άτομα, ενώ 28.299 συλληφθέντες ήταν από το Αφγανιστάν. Αναλυτικότερα οι 

τρεις πολυπληθέστερες ομάδες κατά υπηκοότητα παράνομων μεταναστών 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.4 στο Παράρτημα. 



19 

 

Τα στοιχεία που παρέχει η Ελληνική Αστυνομία ως προς την χορήγηση διεθνούς 

προστασίας (άσυλο, επικουρική προστασίας, ανθρωπιστικό) αποδεικνύουν ότι οι 

περισσότερες αιτήσεις απορρίπτονται και ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό τους εγκρίνεται. 

Ειδικότερα, στο Διάγραμμα 2.3 φαίνεται ότι ύστερα από μια πολύ μεγάλη αύξηση των 

αιτήσεων χορήγησης διεθνούς προστασίας το 2007 που έφτασαν την χρονιά εκείνη τις 

25.113 από 12.267 το 2006, έκτοτε παρατηρείται μια διαρκής μείωση και σταθεροποίηση 

τα τελευταία έτη κατά την περίοδο 2010-2012. Το 2012 οι αιτήσεις χορήγησης διεθνούς 

προστασίας ήταν 9.577. 

Κατά την ίδια περίοδο 2005-2012 ο μεγαλύτερος αριθμός απορρίψεων στις αιτήσεις 

χορήγησης διεθνούς προστασίας συγκεντρώνεται στα έτη 2007 και 2008 όπου 

απορρίφθηκαν 20.684 και 22.188 αιτήσεις αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 

2.4. Το 2012 απορρίφτηκαν 11.097 αιτήσεις αλλά γενικά παρατηρείται μια μεγάλη 

διακύμανση στον αριθμό των απορριφθεισών αιτήσεων δεδομένου και τους γεγονότος 

της καθυστέρησης της διαδικασίας από την στιγμή της αίτησης ως και την τελική 

απόφαση έγκρισης ή απόρριψης. Στο Διάγραμμα 2.5 παρουσιάζονται οι εγκρίσεις των 

αιτημάτων για χορήγηση διεθνούς προστασίας. Ο μεγαλύτερος αριθμός εγκρίσεων 

δόθηκε το 2008 (413) αλλά κυρίως πρόσφατα το 2011 (587) και το 2012 (627).  

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας το Α΄ εξάμηνο του 

2014 συνελήφθησαν συνολικά 24.344 αλλοδαποί για παράνομη είσοδο και παραμονή. Ο 

αριθμός αυτός ήταν σαφώς μικρότερος στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 όπου είχαν 

συλληφθεί 19.360 άτομα. Παρατηρείται συνεπώς μια μία αύξηση κατά 25,7%. 

Αυξημένος επίσης είναι ο αριθμός των συλληφθέντων διακινητών παράνομων 

μεταναστών καθώς το Α΄ εξάμηνο του 2014 συνελήφθησαν 542 διακινητές ενώ το 

αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 συνελήφθησαν 399. Από τους 24.344 αλλοδαπούς που 

συνελήφθησαν οι 8.603 ήταν Σύριοι, οι 6.942 Αλβανοί και οι 2.760 Αφγανοί. Επιπλέον, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας στο Α΄ εξάμηνο του 2014 

εξετάστηκαν 5.997 αιτήματα ασύλου, ενώ την ίδια περίοδο απερρίφθησαν 7.965, ενώ 

εκδόθηκαν 606 αποφάσεις παροχής ασύλου. Στο αντίστοιχο Α΄ εξάμηνο του 2013 είχαν 

εκδοθεί471 αποφάσεις παροχής ασύλου. Επίσης, στο Α΄ εξάμηνο του 2014 11.531 
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παράνομοι μετανάστες επέστρεψαν, αναγκαστικά και εθελούσια, στις χώρες καταγωγής 

τους  έναντι 13.065 μεταναστών το Α΄ εξάμηνο του 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ 

3.1 Ο εξευρωπαϊσμός της μεταναστευτικής πολικής 

Η ΕΕ θα έπρεπε να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες, και όσο 

οι οικονομικές διαφορές μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων ή υποανάπτυκτων 

χωρών μεγεθύνονταν, οι μεταναστευτικές ροές σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν. Οι 

ροές αυτές ενισχύθηκαν επίσης από τις δημογραφικές αλλαγές και τις ένοπλες συρράξεις. 

Η εισδοχή των οικονομικών μεταναστών συντονίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μέτρα 

που αφορούσαν τη νομιμοποίησή τους, την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

παράνομης μετανάστευσης, την αποτροπής της καταστρατήγησης της χορήγησης 

ασύλου, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, την ένταξη των υπηκόων τρίτων 

χωρών στην αγορά εργασίας κ.α. Στο πλαίσιο αυτό το σημαντικότερο πολιτικό ζήτημα 

που τέθηκε ήταν η συρρίκνωση των εθνικών αρμοδιοτήτων στα ζητήματα του ασύλου 

και της μετανάστευσης προς χάριν μια κοινής πολιτικής. Το πολιτικό αυτό ζήτημα αφορά 

ζητήματα κρατικής κυριαρχίας και ουσιαστικά κατανέμει τις αρμοδιότητες για τις 

διάφορες πτυχές του μεταναστευτικού ζητήματος (εισδοχή των μεταναστών, διάκριση 

παράνομης μετανάστευσης, διαμόρφωση ρυθμίσεων για την αντιμετώπισή τους) 

ανάμεσα στα κράτη μέλη και την ΕΕ. (Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 2008). 

Στα πρώτα βήματα της ενοποιητικής διαδικασίας τα ζητήματα της μετανάστευσης δεν 

αποτελούσαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με συνέπεια να αποκλειστούν από το 

ενοποιητικό εγχείρημα. Στην συνέχεια ωστόσο η συνέχιση της εμβάθυνσης, η διεύρυνση 

της ΕΕ αλλά και πολιτικές και κοινωνικές μεταβολές έθεσαν το ζήτημα της 

μετανάστευσης στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Στο πλαίσιο αυτό η υπογραφή της Συνθήκης 

του Σένγκεν το 1985, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 1986 και αργότερα η Συνθήκη του 

Άμστερνταμ το 1997 αποτέλεσαν κεντρικά σημεία του εξευρωπαϊσμού της 

μεταναστευτικής πολικής (Hyusmans, 2006). 
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O εξευρωπαϊσμός είναι μια έννοια που περιγράφει την αλληλεπίδραση του εθνικού και 

του ευρωπαϊκού επιπέδου στην διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής σε κάθε κράτος 

μέλος της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό ο εξευρωπαϊσμός θεωρείται μια διαδικασία θεσμικής και 

πολιτικής εναρμόνισης με την οποία οι εθνικές πολιτικές ανάγονται σε κοινοτικό επίπεδο 

και γίνονται αντικείμενο διαδικασιών συλλογικής λήψης αποφάσεων. Στον  κοινοτικό 

αυτό μηχανισμό συλλογικής διακυβέρνησης το κράτος παύει να αποτελεί τον κύριο 

δρώντα στην άσκηση πολιτικής. Ειδικότερα, η διαδικασία του εξευρωπαϊσμού σχετίζεται 

με την προβληματική της διακυβέρνησης στην ΕΕ η οποία σημαίνει ότι τα κράτη μέλη 

καλούνται να εναρμονίσουν τις δημόσιες πολιτικές τους μέσα σε πολυεπίπεδο 

περιβάλλον όπου περιφερειακές, εθνικές και υπερεθνικές αρχές αλληλεπιδρούν, και το 

οποίο έχει περιγραφεί ως πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ε.Ε. (Παρασκευόπουλος, 

2007). Αναλυτικότερα, όπως αναφέρουν οι Τσινισιζέλης και Χρυσοχόου (2006) η 

προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης αφορά ένα πολιτικό σύστημα κύριο 

γνώρισμα του οποίου είναι οι επικαλυπτόμενες και συμπληρωματικές αρμοδιότητες 

μεταξύ διαφορετικών επίπεδων διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό η πολιτική εξουσία 

επιμερίζεται και κατανέμεται σε διαφορετικά επίπεδα με αποτέλεσμα τα κράτη μέλη της 

ΕΕ να χάνουν ένα μέρος του πολιτικού ελέγχου που διέθεταν πρωτύτερα αφού πλέον δεν 

μονοπωλούν την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κατά συνέπεια, η κυριαρχία 

μεταβιβάζεται ως ένα βαθμό από τα κράτη μέλη προς τα κοινοτικά όργανα. Ωστόσο οι 

υπερεθνικές αρχές δεν υπερισχύουν των εθνικών αρχών και άρα τα πεδία εθνικής 

διακυβέρνησης συνεχίζουν να υφίστανται. Έτσι, η ΕΕ μετατρέπεται σε ένα πολυεπίπεδο 

πολιτικό σύστημα όπου η πολιτική εξουσία επιμερίζεται ανάμεσα σε υπερεθνικούς, 

εθνικούς αλλά και υπο-εθνικούς παράγοντες. 

Ο εξευρωπαϊσμός μέσα σε αυτό το πολυεπίπεδο περιβάλλον συμπεριλαμβάνει μια «εκ 

των κάτω» παραχώρηση εθνικών πολιτικών στο υπερεθνικό επίπεδο διακυβέρνησης, 

αλλά και σε μια «εκ των άνω» υπαγόρευση προσαρμογής των εθνικών πολιτικών προς το 

υπερεθνικό σύστημα διακυβέρνησης. Άρα, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δεν 

συνοψίζεται μόνο στη μεταφορά ευρωπαϊκών στόχων σε τοπική, εθνική ή περιφερειακή 

δράση, αλλά γίνεται αντιληπτή και ως μια διαδικασία ενσωμάτωσης των στόχων των 

περιφερειακών, εθνικών και τοπικών αρχών στις στρατηγικές της ΕΕ (Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009). Άρα, ο εξευρωπαϊσμός μπορεί να εκληφθεί 



23 

 

ως διαδικασία θεσμικής και πολιτικής εναρμόνισης με τις πολιτικές της ΕΕ αλλά και ως 

διαδικασία που οι εθνικές πολιτικές γίνονται αντικείμενο συλλογικής λήψης αποφάσεων 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Παρασκευόπουλος, 2007). Η ΕΕ άλλωστε αποτελεί ένα μοναδικό 

πολιτικό εγχείρημα το οποίο βασίστηκε στις μεταπολεμικές εμπειρίες σε πολιτικό και 

οικονομικό επίπεδο προκειμένου να μετατραπεί σε ένα εντελώς νέο πολιτικό μόρφωμα. 

Η κοινοτική μέθοδος διακυβέρνησης είναι πρωτότυπη καθώς απουσιάζει η παραδοσιακή 

διάκριση των εξουσιών (νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία) και έχει 

αντικατασταθεί από ένα θεσμικό σύστημα το οποίο περικλείει την Επιτροπή, το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κοινοτική μέθοδος διακυβέρνησης 

επομένως είναι μια πολύπλοκή διαδικασία αφού στο εσωτερικό της συμβιβάζονται τα 

επιμέρους ανταγωνιστικά εθνικά συμφέροντα από τα οποία διαμορφώνεται ένα πλαίσιο 

που μετατρέπει τις αντίθετες εθνικές βουλήσεις σε κοινοτικές πράξεις (Μούσης, 2011).  

Τα κράτη μέλη της ΕΕ αρχικά διέθεταν την ευχέρεια ελέγχου των μεταναστευτικών ροών 

αλλά και της διαμόρφωσης του καθεστώτος που διέπνεε τους υπηκόους τρίτων χωρών 

στην επικράτεια τους. Οι διατάξεις της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1993) για τα κοινά 

εξωτερικά σύνορα και την κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου αποτέλεσαν την αφετηρία 

της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, ενώ στη συνέχεια η Συνθήκη του Άμστερνταμ 

(1997) διαμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 

και δικαιοσύνης περιόρισε την ευχέρεια των κρατών μελών στο πεδίο αυτό. 

(Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 2008).  

Γενικότερα, η κοινοτική πολιτική για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης 

τείνει να εναρμονιστεί και να ακολουθεί μια σειρά αρχών, οι οποίες περιγράφονται 

παρακάτω (Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 2008).  

Πρώτον, η κοινοτική μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να διαπνέεται από την ανάγκη 

αλληλεγγύης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιμερισμού των βαρών αλλά και των 

ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Δεύτερον, η αντιμετώπιση των παράνομων 

μεταναστών θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από νομικά κείμενα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, η 

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κ.α. Τρίτον, η ΕΕ θα πρέπει να 
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λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες των υπηκόων τρίτων χωρών και να σέβεται τις ιδιαίτερες 

ανάγκες τους που προκύπτουν από την κακή διακυβέρνηση, το χαμηλό επίπεδο παιδείας, 

την φτώχεια, την υψηλή ανεργία κ.α. Τέταρτον, η αντιμετώπιση της παράνομης 

μετανάστευσης από την ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνεται και με τις προσδοκίες της 

κοινής γνώμης στα κράτη μέλη. Ιδιαίτερα θα πρέπει να παρέχεται αντικειμενική 

ενημέρωση ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Πέμπτον, η 

κοινοτική μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να καθιερώνει μια διαδικασία αμοιβαίας 

πληροφόρησης σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη στους τομείς 

του ασύλου και της μετανάστευσης. Η αμοιβαία πληροφόρηση κρίνεται απαραίτητη, 

καθώς είναι πιθανόν η ανάπτυξη κάποιων πολιτικών σε ένα κράτος μέλος να έχει 

αντίκτυπο σε άλλα κράτη μέλη. Για παράδειγμα μια περιοριστική μεταναστευτική 

πολιτική ενός κράτους μέλους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μετακύλιση των 

μεταναστευτικών ροών σε άλλα κράτη μέλη. Αντίστοιχα μια χαλαρή διαδικασία 

νομιμοποίησης μπορεί να επιτρέψει τους νόμιμους πλέον μετανάστες σε ένα κράτος 

μέλος να μετακινηθούν σε άλλα κράτη μέλη. 

Σύμφωνα με τον Luedtke (2011) στη Ευρωπαϊκή Ένωση, μαίνεται μια  διαμάχη για το 

μέλλον της μεταναστευτικής πολιτικής. Είτε ως μια ενοποιημένη πολιτική 

μετανάστευσης της ΕΕ είτε ως 27 ξεχωριστές εθνικές πολιτικές, το αντικείμενο αυτού 

του πολιτικού παιχνιδιού παραμένει το ίδιο: οι περίπου 25 εκατομμύρια Υπήκοοι Τρίτων 

Χωρών οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ, αλλά αντίθετα προέρχονται 

από μια τρίτη χώρα εκτός ΕΕ. Από τότε που το 1987 η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 

κατοχύρωσε πλήρως το δικαίωμα στους πολίτες της ΕΕ να ζουν, να εργάζονται, ακόμη 

και να ψηφίζουν σε άλλα κράτη της ΕΕ, η Ευρώπη έχει διαμορφώσει ένα σύστημα δύο 

επιπέδων μετανάστευσης: από την μια πλευρά ειδικά δικαιώματα και προνόμια για τους 

πολίτες της ΕΕ, και από την άλλη πλευρά έλλειψη των δικαιωμάτων και προνομίων για 

τους υπηκόους τρίτων χωρών. Ο υποβιβασμός ωστόσο των Υπηκόων Τρίτων Χωρών σε 

ένα καθεστώς δεύτερης κατηγορίας προκαλεί αντιδράσεις με τις μη κυβερνητικές 

οργανώσεις (ΜΚΟ) αλλά και τα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα να αντιτίθενται στις 

εθνικές κυβερνήσεις στο πεδίο αυτό. Πράγματι, τα κράτη μέλη είναι πρόθυμα να 

κατευνάσουν τις δημόσιες ανησυχίες για την ασφάλεια, το έγκλημα και την παράνομη 

μετανάστευση εναντιωμένοι στην κατάχρηση της μεταναστευτικής πολιτικής. Αντίθετα, 
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εκτός από τις ΜΚΟ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

υποστηρίζουν μια πιο φιλελεύθερη πολιτική. Ο Luedtke (2011) υποστηρίζει ότι η ΕΕ ως 

θεσμικό όργανο είναι προκατειλημμένο υπέρ ορισμένων αρχών που είναι αντίθετες με 

την επιθυμία των εθνικών αρχών να μπλοκάρουν την ανεπιθύμητη μετανάστευση. 

Πράγματι, ενώ οι εθνικές κρατικές αρχές επιδιώκουν να προσδιορίσουν τους 

Υπηκόους Τρίτων Χωρών, ως απειλή για την ασφάλεια, οι λεγόμενοι ευρωκράτες στις 

Βρυξέλλες είναι περισσότερο θετικά διακείμενοι απέναντι στους Υπηκόους Τρίτων 

Χωρών και είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τη θεσμική επιρροή τους για να 

προστατεύσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων αυτών. Έτσι η ΕΕ δεν 

υιοθετεί την συχνά πλειοψηφική ξενοφοβία ορισμένων κρατών μελών αλλά τιμά τις 

θεμελιώδεις αρχές της.  

 

3.2. Η «Ευρώπη Φρούριο» και η ασφαλειοποίηση (securitization) 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 η ιστορία της μετανάστευσης στην Ευρώπη, έχει 

μετατραπεί σε μεγάλο βαθμό σε μια ιστορία ανεπιθύμητης μετανάστευσης. Από τα τέλη 

της δεκαετίας του 1980, μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, οι 

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επανειλημμένα προσπαθήσει να αναπτύξουν και να 

εφαρμόσουν μια περιοριστική μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου (Hollifield, 

1996, Brochmann & Hammar, 1999). Οι ερευνητές και η κοινή γνώμη έχουν συνθέσει 

την ισχυρή εικόνα μιας Ευρώπης «φρούριο», δηλαδή ενός χώρου όπου στο εσωτερικό 

του επιτρέπεται η κινητικότητα, ενώ την ίδια στιγμή η πρόσβαση στον χώρο αυτό 

αποκλείεται για τους τρίτους. Αν και αυτή η εικόνα έχει συχνά επικριθεί ως ανακριβής 

(Geddes, 2000, Favell & Hansen, 2000), η εικόνα της «Ευρώπης φρούριο» εξακολουθεί 

να είναι έντονη στην δημόσια συζήτηση αλλά και στην λεγόμενη ασφαλειοποίηση της 

μετανάστευσης. Στην πραγματικότητα αν η Ευρώπη γίνεται αντιληπτή ως ένα φρούριο, 

υποστηρίζεται από πολλούς ότι είναι ένα φρούριο υπό πολιορκία καθώς τα 

αποτελέσματα της περιοριστικής μεταναστευτικής πολιτικής είναι ανάμικτα αφού τα 

κράτη μέλη της ΕΕ φιλοξενούν ένα μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών οι οποίοι σε 

κάποια φάση μάλιστα νομιμοποιήθηκαν. Με λίγα λόγια, παρά την όλο και πιο 
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περιοριστική μεταναστευτική πολιτική, ο χώρος της ΕΕ εξακολουθεί να επηρεάζεται από 

την παράνομη μετανάστευση (Finotelli & Sciortino, 2013). 

Η ανάπτυξη μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωσης βασίζεται 

σε ευρύτερους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες. Η οικονομική 

παγκοσμιοποίηση, η αύξηση της φτώχειας, η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στις 

πόλεις, η αναβίωση ρατσιστικών και ξενοφοβικών κομμάτων και κινημάτων, η 

αποξένωση του εκλογικού σώματος  από την πολιτική τάξη, και η άνοδος της 

πολυπολιτισμικότητας απειλούν σήμερα τα ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας. Σε αυτό το 

πλαίσιο η μετανάστευση έχει παρουσιαστεί ολοένα και περισσότερο ως κίνδυνος για τη 

δημόσια τάξη, την πολιτιστική ταυτότητα, και την σταθερότητα στην αγορά εργασίας . 

Έτσι η μετανάστευση εμφανίστηκε ως ένα ζήτημα ασφαλείας καθώς ταυτίστηκε με ένα 

κίνδυνο για το επίπεδο ζωής των δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών.  

Ειδικότερα, η ασφαλειοποίηση της  μετανάστευσης στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, έχει 

διαμορφωθεί με βάση τρία σχετικά θέματα: την εσωτερική ασφάλεια, την πολιτιστική  

ασφάλεια και η κρίση του κράτους πρόνοιας (Huysmans, 2000). Παρακάτω γίνεται μια 

σύντομη ανάλυση των παραμέτρων αυτών της ασφαλειοποίησης της  μετανάστευσης.  

Αναλυτικότερα, η ασφαλειοποίηση της εσωτερικής αγοράς είναι ο βασικός παράγοντας 

μέσω του οποίου η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει εμπλακεί με την 

ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης. Το κεντρικό της στοιχείο είναι η παραδοχή ότι 

μετά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα οι διακρατικές διακρατική ροές 

αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων θα υπονομεύσουν τη δημόσια τάξη και το 

κράτος δικαίου. Η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ διαμορφώνει 

μια εσωτερική αγορά, δηλαδή έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα. Οι πολιτικές της ΕΕ 

που αφορούσαν την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα συνδέθηκαν 

γρήγορα με την ανάγκη ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων. Η συλλογιστική αυτή 

μπορεί να συνοψισθεί ως εξής: αν θέλουμε να μειωθούν οι εσωτερικοί  

έλεγχοι στα σύνορα, τότε θα πρέπει να εναρμονίσουμε και να ενισχύσουμε τον έλεγχο 

στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αναφορικά με το ποιος και τι μπορεί νόμιμα να εισέλθει 

στο χώρο της ελεύθερης εσωτερικής αγοράς. Η σχέση μεταξύ της μείωσης των ελέγχων 

στα εσωτερικά σύνορα και της ενίσχυσης των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα βασίζεται 



27 

 

στην διπλή υπόθεση ότι η παράνομη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και 

συμβαίνει κυρίως στα εξωτερικά σύνορα και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 

προϋποθέτει την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων.  Παρ’ όλα αυτά, η σχέση που 

διαμορφώθηκε μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων της ΕΕ έχει 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην μετατροπή του σχεδίου της εσωτερικής αγοράς και 

των συνοριακών ελέγχων μεταξύ άλλων και σε ένα ζήτημα εσωτερικής ασφάλειας. 

Βασικό στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία ήταν το γεγονός ότι ως παρενέργεια της 

εσωτερικής αγοράς αναμένονταν η διευκόλυνση των παράνομων και εγκληματικών 

δραστηριοτήτων από τρομοκράτες, εγκληματικές οργανώσεις, αλλά και παράνομους 

μετανάστες (Huysmans, 2000). 

Όμως η μεταναστευτική πολιτική δεν εκφράζει μόνο ζητήματα ασφάλειας αλλά 

αντανακλά και πολιτιστικούς παράγοντες. Πράγματι η μεταναστευτική πολιτική 

εκφράζει θέματα πολιτιστικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας και αναδεικνύει ζητήματα 

εθνικισμού, ξενοφοβίας και ρατσισμού. Σε αυτό το πλαίσιο το βασικό στοιχείο είναι ότι 

η πολιτισμική όσμωση που προκύπτει από την μετανάστευση αμφισβητεί την επιθυμητή 

ταύτιση πολιτιστικών και πολιτικών συνόρων. Έτσι η εικόνα της μετανάστευσης ως μιας 

επικίνδυνης πρόκληση για την αόριστη έννοια της κοινωνικής και πολιτικής 

ολοκλήρωσης έχει ισχυρές επιδράσεις στην ανάδειξη της ασφαλειοποίησης της 

μετανάστευσης. Ενδεικτικό είναι ότι νέες μορφές ριζοσπαστικού συντηρητισμού 

αρθρώνουν ένα όραμα πολιτιστικής, πνευματικής ή και φυλετικής ακόμη ενότητας. Οι 

μετανάστες και οι υποστηρικτές μιας φιλελεύθερης πολύ-πολιτισμικότητας 

συγκαταλέγονται μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών της εθνικής 

παράδοσης και του δυτικού πολιτισμού. Έτσι η προβληματική που αναπτύχθηκε για την 

εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ έχει και μια πολιτισμική διάσταση (Huysmans, 2000). 

Στις σύγχρονες δυτικές ευρωπαϊκές κοινωνίες η πρόσβαση σε κοινωνικά και οικονομικά 

δικαιώματα είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει το περιεχόμενο της μεταναστευτικής 

πολιτικής καθώς εγείρει το θέμα που αφορά το ποιος νομιμοποιείται να επωφελείται από 

το κράτος πρόνοιας. Συγκεκριμένα, οι μετανάστες θεωρούνται όλο και περισσότερο ότι 

δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να διεκδικούν την συμμετοχή τους στο κράτος πρόνοιας. Ως 

αποτέλεσμα της αύξησης της ανεργίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο αγώνας 
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για τη διανομή των κοινωνικών αγαθών, όπως η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, τα 

επιδόματα ανεργίας, οι θέσεις εργασίας και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες είναι έντονος. Η 

σπανιότητα κάνει τους μετανάστες ανταγωνιστές με τους πολίτες στην αγορά εργασίας 

και στην διανομή των κοινωνικών αγαθών. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις σε 

ένα σοβινιστικό κράτος πρόνοιας που παρέχει προνομιακή θέση και πρόσβαση στους μη 

μετανάστες.  Επιπλέον, οι παροχές πρόνοιας παρουσιάζοντα ως πόλος έλξης των 

μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ο περιορισμός της πρόσβασης των 

μεταναστών στην κοινωνική πρόνοια μπορεί να δικαιολογηθεί ως μέσο για τον 

περιορισμό του αριθμού των αιτήσεων ασύλου και γενικά των μεταναστευτικών ροών 

(Huysmans, 2000). 

Σε ένα περιβάλλον όπου τα εθνικά κράτη καθορίζουν τα σύνορα τους η μετανάστευση 

αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης και περιορισμών.  Η ύπαρξη των εθνικών συνόρων που 

είναι σχετικά αδιαπέραστα, υποστηρίζεται από μια συνοριακή γραφειοκρατία, η οποία 

περιλαμβάνει τα σημεία διέλευσης των συνόρων, τους συνοριο-φύλακες, τους ελέγχους 

διαβατηρίων, την έκδοση βίζας, κ.α. Η γραφειοκρατία αυτή περιλαμβάνει επίσης ένα 

ευρύ φάσμα παραγόντων, που δεν αφορούν μόνο τις κρατικές αρχές, αλλά 

συμπεριλαμβάνει και μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς  αλλά και 

εγκληματικά δίκτυα για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Έτσι οι άνθρωποι που 

επιθυμούν να μετακινηθούν σε μια νέα χώρα σε αναζήτηση καλύτερων προοπτικών 

απασχόλησης και συνθηκών ζωής συχνά το κάνουν παράνομα, εάν δεν μπορούν να 

έχουν πρόσβαση σε τρόπους νόμιμης μετανάστευσης. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις και οι 

έλεγχοι που διενεργούνται στα σύνορα καθιστούν αναγκαίο για κάποιον που θέλει να 

εισέλθει σε παράνομα σε μια χώρα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των εγκληματικών 

δικτύων που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο και παραμονή σε μια χώρα 

(Triandafyllidou & Maroukis, 2012).  

Γενικότερα, υπάρχει μια διαρκώς εξελισσόμενη σχέση μεταξύ των συνόρων και της 

ασφάλειας καθώς τα σύνορα οριοθετούν τα όρια των κυρίαρχων κρατών. Οι πολιτικές 

που εφαρμόζουν τα κράτη για τον έλεγχο των συνόρων τους αποσκοπούν στην 

ασφάλεια, η οποία ορίζεται αρνητικά, δηλαδή ως η απουσία ανεπιθύμητων εισροών προς 

το εσωτερικό της χώρας είτε αυτές αφορούν παράνομα εμπορεύματα, λ.χ.  λαθρεμπόριο 
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ναρκωτικών, είτε ανεπιθύμητους μετανάστες, τρομοκράτες κ.α. (Hansen, & 

Papademetriou, 2012).  

 

3.3 Ο επιμερισμός των βαρών (burden-sharing)  

Ως προς την μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ θα πρέπει να ισχύει η λογική της αρχής του 

επιμερισμού των «βαρών», καθώς σε ορισμένα κράτη μέλη η εισροή παράνομων 

μεταναστών είναι εντονότερη σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη. Με δεδομένο ότι 

κάποιοι από αυτούς που προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στο κοινοτικό έδαφος 

πληρούν τα κριτήρια χορήγησης πολιτικού ασύλου, η εμπλοκή της ΕΕ βασίζεται στην 

καθιέρωση ενός κοινού συστήματος χορήγησης ασύλου, και βέβαια στην υποστήριξη 

των κρατών μελών που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στη παράνομη μετανάστευση με 

την υιοθέτηση μηχανισμών επιχειρησιακής συνεργασίας (Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 

2008). 

Η παράνομη μετανάστευση είναι ένα μείζον θέμα στην δημόσια συζήτηση σε πολλά 

κράτη μέλη της ΕΕ. Ειδικότερα, οι χώρες κατά μήκος των συνόρων της Μεσογείου, όπως 

η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Μάλτα βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προσπάθειες 

των μεταναστών να εισέλθουν παράνομα στις χώρες αυτές. Παρά τις ουσιαστικές 

προσπάθειες για να διαφυλαχτούν τα σύνορα, παρατηρούνται μεγάλες εισροές 

μεταναστών. Όμως αυτή η παράνομη μετανάστευση προς τις χώρες της Μεσογείου 

ενδέχεται να επηρεάζει και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εξαιτίας των εσωτερικών συνόρων 

της ΕΕ που επιτρέπουν στους παράνομους μετανάστες να κινηθούν  

σε πιο βόρειες χώρες της ΕΕ. Άλλωστε τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των  

παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στις χώρες αυτές έχουν άλλο τελικό προορισμό 

όπως την Γερμανία ή τη Γαλλία (Chiuri et al., 2007). Υπό αυτές τις συνθήκες, οι δαπάνες 

για την προστασία και επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα δημόσιο αγαθό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε ευρώ που 

δαπανάται για την προστασία των συνόρων των ευρωπαϊκών μεσογειακών χωρών 

μειώνει τις εισροές μεταναστών και στα πιο βόρεια κράτη μέλη, ακόμη και εάν αυτά δεν 
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συμβάλλουν στην οικονομική επιβάρυνση προστασίας των συνόρων. Έτσι τα κράτη 

μέλη της ΕΕ στη Μεσόγειο δημιουργούν μια θετική «εξωτερικότητα» για τις υπόλοιπες 

χώρες της ΕΕ.  

Στην πραγματικότητα, όπως επισημαίνει ο Wolff (2008) οι χώρες χωρίς εξωτερικά 

σύνορα, όπως η Γερμανία, η Αυστρία ή η Σουηδία φαίνεται να είναι μάλλον απρόθυμες 

να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των συνοριακών ελέγχων στο Νότο, καθώς δεν 

μπορούν να αποκλειστούν από τα οφέλη της επιτήρησης των συνόρων και της επιβολής 

του νόμου στα νότια μεσογειακά κράτη μέλη. Συνεπώς τα βορειότερα κράτη μέλη 

θεωρούνται ως «λαθρεπιβάτες» (free riders). Λαμβάνοντας υπόψη την θεωρία των 

δημόσιων αγαθών, οι θετικές εξωτερικότητες συνήθως οδηγούν σε μη βέλτιστα 

αποτελέσματα, καθώς οι χώρες στα εξωτερικά σύνορα δεν λαμβάνουν  

υπόψη τις θετικές επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με τις δαπάνες φύλαξης των συνόρων. Στην πιο ακραία περίπτωση, οι 

συνοριακές χώρες αναλαμβάνουν μόνες τους το οικονομικό βάρος προστασίας των 

συνόρων. Πιθανότερο ωστόσο είναι και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ να συμβάλλουν 

οικονομικά, όμως σε επίπεδο πολύ χαμηλότερο από το επίπεδο που αντιστοιχεί στις 

πραγματικές προτιμήσεις τους σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική. Αυτό ακριβώς το 

πρόβλημα ήταν που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των συνόρων το 2002 προκειμένου να δημιουργήσει ένα μηχανισμό 

κατανομής των βαρών μεταξύ όλων των κρατών μελών με βάση την ιδέα της 

αλληλεγγύης (Jorry, 2007). 

Για να λύσει το βασικό αυτό πρόβλημα ενός δημόσιου αγαθού, η παραδοσιακή 

οικονομική θεωρία υποστηρίζει ότι η λήψη πολιτικών αποφάσεων για το θέμα αυτό θα 

πρέπει να ανατεθεί στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της ΕΕ 

η αποτελεσματική παροχή ενός δημόσιου αγαθού λοιπόν προϋποθέτει ένα υπερεθνικό 

όργανο που να είναι σε θέση να επιβάλει την βέλτιστη πολιτική αναγνωρίζοντας τα 

οφέλη και το κόστος των επιμέρους χωρών της ΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση τα κράτη 

μέλη έχουν ένα ισχυρό κίνητρο να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λιγότερο για μια 

συγκεκριμένη συλλογική δράση και να γίνουν «λαθρεπιβάτες» στον βαθμό όπου δεν 

παραβιάζουν την ιδέα της αλληλεγγύης με προφανή τρόπο. Ωστόσο η εναρμόνιση της 
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μεταναστευτικής πολιτικής στην πραγματικότητα είναι δύσκολη καθώς απαιτεί 

ομόφωνες αποφάσεις όλων των κρατών μελών. Από θεσμική άποψη, η ΕΕ δεν απέκτησε 

ποτέ την δυνατότητα να δρα ως ένα υπερεθνικό όργανο ως προς την πολιτική διαχείρισης 

των κοινών εξωτερικών συνόρων, καθώς το ζήτημα αυτό δεν υπήρξε ποτέ μεταξύ των 

αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Η δημιουργία της FRONTEX είναι ενδεικτική 

αφού στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή και βούληση από τα 

εμπλεκόμενα κράτη μέλη. Η Συνθήκη της Λισαβόνας άλλαξε ως ένα βαθμό την 

κατάσταση αυτή αφού αντιμετώπισε την προστασία των συνόρων ως κοινή αρμοδιότητα 

των κρατών μελών, όπου οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία 

στο Συμβούλιο και να συναποφασίζονται με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενώ ο κανόνας 

αυτός θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής, είναι αμφίβολο ότι θα λύσει τα 

προβλήματα που δημιουργούνται από το χαρακτήρα δημόσιου αγαθού που έχει η 

προστασία των συνόρων (Haake et al., 2013). 

Η μελέτη του Wolf (2008) υποστηρίζει την άποψη ότι τα αποκλίνοντα συμφέροντα των 

κρατών μελών της ΕΕ εμποδίζουν την επίτευξη ισομερούς κατανομής των βαρών που 

συνεπάγεται η προστασία του κοινοτικού εδάφους από την παράνομη εισροή 

μεταναστών. Συγκεκριμένα, η κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ είναι 

μια χαοτική διαδικασία που πρέπει να εξισορροπήσει διαφορετικά εθνικά συμφέροντα. 

Ενώ οι αρχές της κατανομής των βαρών και της αλληλεγγύης αποτελούν βασικά 

συστατικά της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, η εμπειρία δείχνει ότι ορισμένα κράτη 

μέλη είναι απρόθυμα να μεταφέρουν οικονομικούς πόρους για την προστασία των 

εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η έννοια της κατανομής των βαρών αναφέρθηκε για 

πρώτη φορά το 2002 στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια 

ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης». Ειδικότερα, η Επιτροπή προέβαλε την κατανομή των βαρών ως μια από τις 

βασικές συνιστώσες μιας κοινής πολιτικής διαχείρισης των συνόρων η οποία θα 

μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σώματος για την φύλαξη των 

συνόρων. Η εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες 

εξαιτίας του γεγονός ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά ως προς 

τα κατάλληλα μέσα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Πράγματι, η 
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Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξαν αρχικά τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού  σώματος φύλαξης των συνόρων. Ωστόσο, μετά την απροθυμία ορισμένων 

κρατών μελών να δημιουργήσουν έναν τέτοιο ενοποιημένο διασυνοριακό οργανισμό, η 

σύσταση της FRONTEX εμφανίστηκε ως ένα μια θεσμική απάντηση που προωθούσε τον 

επιμερισμό των βαρών, την αλληλεγγύη και την αμοιβαία εμπιστοσύνη στη διαχείριση 

των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Ο οργανισμός αυτός αποτέλεσε μια πρώτη τομή στην 

ιστορία της ΕΕ ως προς το μονοπώλιο των κρατών μελών να εφαρμόζουν και να 

επιβάλουν την νομοθεσία της ΕΕ στα σύνορα τους (Jorry, 2007). 

Κατά τα τελευταία χρόνια έντονες ήταν οι ανησυχίες και οι διαμαρτυρίες από 

εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ όπως η Ισπανία και η Ιταλία αναφορικά με το 

δυσανάλογο επίπεδο ευθύνης στην επιτήρηση των κοινών εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 

Οι χώρες αυτές ζητάν να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο πεδίο αυτό καθώς 

έχουν μετατραπεί σε φύλακες των «πυλών» προς την ΕΕ χωρίς μάλιστα η ιδιότητα αυτή 

να συνοδεύεται από κάποιο συγκεκριμένο μηχανισμό αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Παρά τις εκκλήσεις από ορισμένους ηγέτες  της ΕΕ για μεγαλύτερη εμπλοκή 

των Βρυξελών στην αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών η πλειοψηφία 

των εθνικών κυβερνήσεων ήταν διστακτική για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων 

εξαιτίας της σύγκρουσης του πεδίου εφαρμογής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε 

ζητήματα μετανάστευσης με πτυχές της εθνικής κυριαρχίας (Carrera & Guild, 2010). 

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει ο Wolf (2008), το παραδοσιακό χάσμα μεταξύ του 

ευρωπαϊκού Βορρά και του ευρωπαϊκού Νότου επανεμφανίστηκε στο πεδίο της 

μεταναστευτικής πολιτικής. Πράγματι, η Ισπανία, η Μάλτα, η Ελλάδα, η Κύπρος και η 

Πορτογαλία επιζητούν την κατανομή ων βαρών και επικαλούνται την αρχή της 

αλληλεγγύης, την ίδια στιγμή που οι βόρειες χώρες  όπως η Γερμανία και η Σουηδία 

είναι απρόθυμες να δώσουν μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια. Ενδεικτικό είναι ότι η 

FRONTEX  δεν διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους για τη εκπλήρωση 

της αποστολή της. Έτσι, αυτές οι προστριβές για την κατανομή των βαρών 

αντικατοπτρίζει το πρόβλημα της διαφορετικότητας των κρατών μελών ως προς το 

πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης. Ειδικότερα, έχει υποστηριχθεί ότι η παρουσία 

των διαφορετικών συμφερόντων μεταξύ των κρατών μελών παρεμποδίζει την σύναψη 
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συμφωνιών που θα δημιουργούσαν υπερεθνικά όργανα. Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη 

του ευρωπαϊκού Νότου προσπάθησαν να παρουσιάσουν το θέμα ως ένα πρόβλημα 

συλλογικής δράσης που αφορά ακόμη και τα κράτη μέλη με αποκλίνοντα συμφέροντα. 

Αυτά τα κράτη μέλη είναι πρόθυμα να βρουν μια συλλογική λύση σε ένα πρόβλημα που 

δεν μπορούν τα ίδια να διαχειριστούν οικονομικά και πολιτικά. Η στάση αυτή, όπως 

σημειώνει ο Wolf (2008) είναι συνεπής με την προσέγγιση της μείωσης του κόστους 

συναλλαγής όπου τα κράτη μέλη της ΕΕ επιδιώκουν να μειώσουν το κόστος της δράσης 

τους ενεργώντας συλλογικά επιτυγχάνοντας έτσι αποτελέσματα δεν θα ήταν σε θέση να 

επιτύχουν μόνα τους. Υπό το πρίσμα αυτό και με δεδομένα τα διαφορετικά συμφέροντα 

και την απροθυμία ορισμένων κρατών μελών να δημιουργηθεί ένα υπερεθνικό 

ευρωπαϊκό σώμα συνοριο-φυλάκων, τα υπόλοιπα κράτη μέλη προσπάθησαν να μειώσουν 

το κόστος συναλλαγής μέσω της FRONTEX και να επιτύχουν έτσι μια λύση που δεν 

συνεπάγεται περεταίρω εμβάθυνση της ενοποιητικής διαδικασίας. Η λειτουργία της 

FRONTEX υποδεικνύει ότι τα κράτη μέλη ήθελαν να διατηρήσουν τον έλεγχο των 

συνόρων τους και να μην την παραχωρήσουν σε ένα υπερεθνικό όργανο. Έτσι η 

συμμετοχή στη FRONTEX είναι εθελοντική και υπόκειται σε μια a la carte εφαρμογή. 

Επιπλέον, η νομική βάση του οργανισμού αυτού ορίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν 

αρμόδια για την φύλαξη των συνόρων τους και ότι ο στόχος της FRONTEX είναι απλώς 

να συντονίσει και να βοηθήσει τα κράτη μέλη στις δραστηριότητες αντιμετώπισης της 

παράνομης μετανάστευσης. 

Ενδεικτικό των αποκλινόντων συμφερόντων των κρατών μελών της ΕΕ είναι ότι τα 25 

κράτη μέλη κατηγοριοποιούνται σε πέντε υποσύνολα ανάλογα με τα μεταναστευτικά 

τους χαρακτηριστικά και την εμπειρία. Ειδικότερα, τα υποσύνολα αυτά, όπως 

επισημαίνουν οι Τριανταφυλλίδου & Γρώπα (2009) αφορούν τις παραδοσιακές χώρες 

υποδοχής, τις νέες χώρες υποδοχής, τις χώρες μετάβασης, τις μικρές νησιωτικές χώρες 

και τις μη μεταναστευτικές χώρες. Στην πρώτη υποομάδα εντάσσονται τα κράτη μέλη 

της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, τα οποία παραδοσιακά υποδέχονται μεταναστευτικό 

πληθυσμό. Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Βρετανία έχουν μια 

μεγάλη μεταναστευτική παράδοση εξαιτίας του αποικιοκρατικού τους παρελθόντος. Το 

αυτό ισχύει και για χώρες όπως η Δανία και η Σουηδία. Σε αυτή την υποομάδα χωρών το 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος έχει μετατοπιστεί από το ζήτημα της νομιμοποίησης των 



34 

 

μεταναστών στο ζήτημα της ενσωμάτωσης τους στην κοινωνία. Ωστόσο συχνά στις 

χώρες αυτές οι ξενοφοβικές αντιδράσεις των κυρίαρχων εθνικά πληθυσμιακών στοιχείων 

εντείνονται. Η δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνει τις νοτιο-ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή την 

Ιταλία, την Ελλάδα. την Ισπανία και την Πορτογαλία οι οποίες έχουν γίνει χώρες 

υποδοχής μεταναστών κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στις χώρες αυτές οι 

μεταναστευτικές ροές έχουν αντιστραφεί όχι μόνο εξαιτίας της βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσης στον ευρωπαϊκό Νότο αλλά και 

εξαιτίας περιοριστικών μεταναστευτικών μέτρων στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Στις 

χώρες αυτές  δεν υπήρξε ούτε συνεπής μεταναστευτική πολιτική ούτε μακροπρόθεσμη 

προσέγγιση στα ζητήματα της νομιμοποίησης των μεταναστών. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της παράνομης μετανάστευσης και της άτυπης παραμονής 

μεταναστών οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα. Η μαζική εισροή παράνομων 

μεταναστών, που υπήρξε κοινή εμπειρία στις χώρες αυτές, οδήγησε αναπόφευκτα σε 

διαδοχικά προγράμματα νομιμοποίησης. Η τρίτη υποομάδα χωρών αποτελείται από τα 

κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ). Οι χώρες αυτές βρίσκονται σε 

ένα προκαταρκτικό στάδιο μετανάστευσης καθώς έχουν μετατραπεί σε ελκυστικό 

προορισμό για συγκεκριμένους μετανάστες του τριτογενούς και του τεταρτογενούς 

τομέα, ενώ αρκετοί παράνομοι μετανάστες από ασιατικές χρησιμοποιούν τις χώρες της 

ΚΑΕ ως χώρες μετάβασης προς τη Δυτική Ευρώπη. Η τέταρτη υποομάδα χωρών 

αποτελείται από την Κύπρο και την Μάλτα, όπου ιδιαίτερα η δεύτερη καλείται να 

διαχειριστεί ένα μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών και αιτούντων άσυλο εξαιτίας 

της γεωγραφικής της θέσης. Η πέμπτη υποομάδα χωρών, δηλαδή τα κράτη της Βαλτικής 

και ορισμένα βαλκανικά κράτη, προσδιορίζονται ως  μη μεταναστευτικές χώρες εξαιτίας 

της παύσης τόσο των εκροών όσο και των εισροών μεταναστευτικών πληθυσμών. 

Παρατηρείται λοιπόν ένας κατακερματισμός ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ ως προς το 

ζήτημα της μετανάστευσης, παράνομης και νόμιμης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΣΥΝΟΡΑ - FRONTEX 

Το άσυλο και η μετανάστευση είναι αμφιλεγόμενα ζητήματα που έχουν γίνει αντικείμενο 

έντονων συζητήσεων σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Τα ζητήματα αυτά 

βρίσκονται τακτικά στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δεδομένου ότι με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993 απέκτησε τις σχετικές 

αρμοδιότητες για τα ζητήματα αυτά. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

πολλοί μελετητές αναλύοντας την πολιτική της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση 

έχουν υποστηρίξει ότι γενικά είναι περιοριστική, με κύριο στόχο να κρατήσει τους 

μετανάστες εκτός της επικράτειας της ΕΕ (Brouwer & Catz 2003, Guild 2004, Levy 

2005, Baldaccini & Guild 2007, Chebel d'Appollonia & Reich 2008). Ορισμένοι μάλιστα 

υποστηρίζουν ότι η διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο και τη 

μετανάστευση εκφράζει κυρίως την επιθυμία των κρατών μελών να αντισταθμίσουν τους 

κοινοτικούς περιορισμούς στην υιοθέτηση αυστηρών κανόνων μετανάστευσης 

(Guiraudon 2003, Lavenex 2006). Η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

έχει επίσης αναλυθεί μέσα από το πρίσμα του πλαισίου της ασφαλειοποίησης 

(securitization) της μετανάστευσης (Buzan et al. 1998). Με βάση αυτό το θεωρητικό 

πλαίσιο, ορισμένοι μελετητές έχουν υποστηρίξει ότι η πολιτική μετανάστευσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναδεικνύει θέματα ασφαλείας (Huysmans 2006, 

Bigo 2002, Guild 2003). 

Η FRONTEX, δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής 

Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο όπου τα ζητήματα 

μετανάστευσης είχαν ήδη πολιτικοποιηθεί. Αυτό που είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο για 

την FRONTEX είναι το ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει από την στιγμή που τέθηκε σε 

λειτουργία το 2005, κυρίως από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και τους οργανισμούς 
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ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ωστόσο υπήρξαν ένας μικρός μόνο αριθμός ακαδημαϊκών 

μελετών για τον εν λόγω οργανισμό. Ειδικότερα, ο Jorry (2007) εξέτασε το βαθμό στον 

οποίο η FRONTEX συμβάλει στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

συνόρων και συμπέρανε ότι η δημιουργία του οργανισμού αυτού αποτελεί ένα σημαντικό 

βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης μιας κοινής πολιτικής της ΕΕ για τα 

εξωτερικά της σύνορα. Ο Carrera (2007) ανέλυσε επίσης το ρόλο που διαδραμάτισε η 

FRONTEX στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την διαχείριση των συνόρων, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις κοινές επιχειρήσεις. Οι Pollak & Slominski (2009) ανέλυσαν τις 

δραστηριότητες της FRONTEX προκειμένου να ελέγξουν το βαθμό στον οποίο η 

FRONTEX έχει αποκτήσει οργανωτική αυτονομία και λογοδοτεί για τις δράσεις της. 

Επιπλέον, ο Neal (2009) εξέτασε την προέλευση της FRONTEX εστιάζοντας σε 

ζητήματα ασφάλειας και δίνοντας έμφαση στην κατά πόσον η ίδρυση της FRONTEX 

προέκυψε από τις προσπάθειες ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Από την ίδρυσή της το 2004, η FRONTEX πήρε διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα της 

διαχείρισης των συνόρων, ενώ έχει επίσης αναλάβει πολλές συντονισμένες κοινές 

επιχειρήσεις τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα. Το 2007 οι λεγόμενες 

ομάδες ταχείας επέμβασης «RABITs» δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν τα κράτη μέλη 

της ΕΕ σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή 

στα εξωτερικά σύνορα, ενώ το 2011 ο ρόλος και η επιχειρησιακή ικανότητα της 

FRONTEX ενισχύθηκε περαιτέρω. Με δεδομένη την αυξανόμενη πίεση της παράνομης 

μετανάστευσης που αντιμετωπίζει η ΕΕ, η βελτίωση ορισμένων πτυχών της διαχείρισης 

των συνόρων έχει συζητηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τα τελευταία χρόνια. Ενώ πρόσφατα 

η Αραβική Άνοιξη πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με την αλληλεγγύη και την αμοιβαία 

εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών (Papagianni, 2006).  

Η «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα 

εξωτερικά σύνορα» των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστάθηκε με τον 

Κανονισμό αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου.  

Τα βασικά καθήκοντα του οργανισμού όπως παρουσιάζονται στο Άρθρο 2 είναι τα 

ακόλουθα: 
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 συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της 

διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων  

 επικουρεί τα κράτη μέλη στην εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών φυλάκων, 

μεταξύ άλλων με την καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης  

 πραγματοποιεί αναλύσεις κινδύνου 

 παρακολουθεί τις εξελίξεις των ερευνών σχετικά με τον έλεγχο και την επιτήρηση 

των εξωτερικών συνόρων· 

 επικουρεί τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα 

 παρέχει στα κράτη μέλη την αναγκαία στήριξη για την οργάνωση κοινών 

επιχειρήσεων επαναπατρισμού 

 αποστέλλει σε κράτη μέλη ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα 

 

Στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 αναφέρεται ότι η σύσταση της FRONTEX 

εξυπηρετεί τον στόχο της κοινοτικής πολιτικής για την διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων της ΕΕ και την κατοχύρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα χώρο ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ουσιαστικά η FRONTEX αποτελεί απόδειξη της 

προσπάθειας συντονισμού της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 

της ΕΕ για τα εξωτερικά σύνορα. Ο ευρωπαϊκός οργανισμός αυτός με την τεχνογνωσία 

που διαθέτει επιφορτίζεται με την επιχειρησιακή συνεργασία με αντικείμενο την 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Σημειώνεται ότι η ευθύνη για τον έλεγχο και την 

επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων ανήκει από κοινού σε όλα τα κράτη μέλη και ότι η 

FRONTEX διευκολύνει την εφαρμογή και υλοποίηση των μέτρων που αφορούν την 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών στο 

πεδίο αυτό άλλωστε θα πρέπει να προάγεται ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. 

Η σύσταση του οργανισμού αυτού συνιστά ένα βήμα προς την κατεύθυνση της 

έμπρακτης εκδήλωσης της αλληλεγγύης αυτής.  

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Leonard (2009) δεν υπήρξε καμία λεπτομερής ανάλυση των 

θεσμικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη δημιουργία και το έργο της FRONTEX, 

δηλαδή, των λόγων για τους οποίους τα κράτη μέλη επέλεξαν να δημιουργήσουν μια 
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υπηρεσία, αντί να δημιουργήσουν μια άλλη μορφή συνεργασίας. Σύμφωνα με τον 

Leonard (2009) είναι πάντα σημαντικό να εξετάζονται αυτά τα θεσμικά ζητήματα, 

προκειμένου να κατανοηθούν πλήρως οι λειτουργίες ενός οργανισμού. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση της FRONTEX, δεδομένων των επιπτώσεων των 

δραστηριοτήτων της στην μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, η οποία αποτελεί έναν από 

τους πιο δυναμικούς και αμφισβητούμενους τομείς πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Προκειμένου λοιπόν να κατανοηθεί ο ρόλος της FRONTEX, είναι απαραίτητο να 

κατανοήσουμε τους λόγους για τη δημιουργία της καθώς και το θεσμικό της πλαίσιο. 

Αναλυτικότερα, στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, ο κύριος στόχος 

της ΕΕ είναι να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, με σκοπό την 

εξασφάλιση επιτήρησης και υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ελέγχου των προσώπων 

στα εξωτερικά της σύνορα. Μεταξύ των διαφόρων μοντέλων για την ανάπτυξη αυτής της 

συνεργασίας για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, τα κράτη μέλη επέλεξαν τη 

δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού οργανισμού.  

Η δημιουργία των οργανισμών γίνεται συχνά κατανοητή με βάση το κλασικό μοντέλο 

εντολέα-εντολοδόχου (principal-agent). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι εντολείς νοούνται τα 

θεσμικά εκείνα όργανα που χρησιμοποιούν την εξουσία τους για να συστήσουν 

οργανισμούς μέσω μιας πράξης μεταβίβασης εξουσιών, ενώ εντολοδόχοι νοούνται αυτοί 

που διοικούν κατ’ εξουσιοδότηση. Η λογική που διαπνέει το πλαίσιο αυτό, ή με άλλα 

λόγια τη δημιουργία οργανισμών, έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή στην ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία. Ειδικότερα, οι μελετητές έχουν εντοπίσει έξι κύριους λόγους για τους 

οποίους η μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό μπορεί 

να θεωρηθεί ως συμφέρουσα από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (Leonard, 2009).   

 Πρώτον, οι οργανισμοί θεωρείται ότι είναι σε θέση να παρέχουν 

εμπειρογνωμοσύνη στους φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς είναι στελεχωμένοι 

με επαγγελματίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης.  

 Δεύτερον, θεωρείται ότι οι οργανισμοί συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, καθώς ασχολούνται με 

τεχνικά και επιστημονικά θέματα, επιτρέποντας έτσι στον εντολέα να 

επικεντρωθεί σε λιγότερα τεχνικά καθήκοντα.  
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 Τρίτον, οι οργανισμοί, που είναι απομονωμένοι από πολιτικές πιέσεις, 

θεωρούνται ως ικανοί από τις κυβερνήσεις να επιδιώξουν τους στόχους μιας 

μακροπρόθεσμης πολιτικής, καθώς οι κυβερνήσεις γενικά αισθάνονται την 

ανάγκη να ανταποκρίνονται περισσότερο στις πολιτικές πιέσεις και την κοινή 

γνώμη.  

 Τέταρτον, οι οργανισμοί δίνουν μεγαλύτερη προβολή στις πολιτικές  της ΕΕ, ιδίως 

σε σύγκριση με άλλους θεσμούς, αυξάνοντας έτσι την νομιμοποίηση τόσο την 

δική τους όσο και της ΕΕ εν γένει.  

 Πέμπτον, οι οργανισμοί θεωρείται ότι μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και του 

συντονισμού των δράσεων.  

 Έκτον, οι οργανισμοί θεωρείται ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη 

συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) κατά τη διαδικασία 

χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ωστόσο, αρκετοί μελετητές τόνισαν ότι αυτές οι παραπάνω παράγοντες, αν και 

προφανώς παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν πλήρως την 

δημιουργία των οργανισμών. Η διαδικασία της εξουσιοδότησης και της μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων στην ΕΕ δεν είναι τόσο απλή, όπως προτείνεται με βάση το κλασικό 

μοντέλο εντολέα-εντολοδόχου. Ειδικότερα, όπως υποστήριξε ο Dehousse (2008), είναι 

σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι, στην ΕΕ, υπάρχουν πολλοί εντολείς, και όχι ένας 

ενιαίος, και ότι καθένας από αυτούς έχει τα δικά του συμφέροντα. Ως εκ τούτου, η 

ανάλυση της διαδικασίας της δημιουργίας ενός οργανισμού στα πλαίσια της ΕΕ πρέπει 

να λάβει υπόψη τους ανταγωνισμούς σε πολιτικό επίπεδο ανάμεσα  

στους διάφορους φορείς χάραξης πολιτικής. Από τη μία πλευρά όμως, η ολοκλήρωση της 

ενιαίας αγοράς αύξησε τον φόρτο εργασίας της Επιτροπής απαιτώντας πρόσθετους 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Από την άλλη  πλευρά ωστόσο η αύξηση του 

μεγέθους της Επιτροπής δεν ήταν μια επιθυμητή επιλογή από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Ο συμβιβασμός μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων ήταν η δημιουργία οργανισμών 

στους οποίους θα μπορούσαν να ανατεθούν καθήκοντα και να παραχωρηθούν 

αρμοδιότητες.  
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Στο πλαίσιο αυτό η δημιουργία της FRONTEX ήρθε ως απάντηση στην ανάγκη για 

αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τους ελέγχους 

στα εξωτερικά σύνορα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα τριών κυρίως παραγόντων (Leonard, 

2009).  

 Πρώτον, η μετανάστευση έχει γίνει ένα όλο και πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα στην 

Ευρώπη από τη δεκαετία του 1990, οδηγώντας τα ευρωπαϊκά κράτη να εξετάσουν 

τρόπους για την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και τον περιορισμό της 

πρόσβασης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στο έδαφος τους. 

 Δεύτερον, καθώς πλησίαζε η ημερομηνία της διεύρυνσης της ΕΕ με δέκα νέα 

κράτη μέλη το 2004, υπήρχαν συγκεκριμένες ανησυχίες ότι αυτά τα νέα κράτη 

μέλη δεν θα είναι σε θέση να ελέγχουν αποτελεσματικά τα νέα εξωτερικά σύνορα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανταποκριθούν στα πρότυπα ελέγχου των 

συνόρων του Σένγκεν / ΕΕ.  

 Τρίτον, οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 οδήγησαν στην 

υιοθέτηση ενός μεγάλου φάσματος μέτρων με στόχο την ενίσχυση της 

εσωτερικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των αυστηρότερων 

ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα.  

Η FRONTEX υποτίθεται ότι είναι ένα από-πολιτικοποιημένος κοινοτικός οργανισμός. 

Ωστόσο, οι παρακάτω παράγοντες εμποδίζουν την ουδετερότητα του. Πρώτον, η 

ικανότητα της FRONTEX εξαρτάται από το πραγματικό επίπεδο της  

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Δεύτερον, οι δραστηριότητές της που 

υπαγορεύονται από έκτακτες ανάγκες καθιστούν την δράση της ένα υποπροϊόν των 

πολιτικών πιέσεων και των στρατηγικών που ασκούνται από συγκεκριμένα κράτη μέλη. 

Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί σημαντική επιρροή στον οργανισμό (Carrera, 

2007). 

Όπως σημειώνει ο Jorry (2007) η FRONTEX αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις 

στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί. Αναλυτικότερα, μια από τις σημαντικότερες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο οργανισμός είναι οι πολλές του αρμοδιότητες. 

Πράγματι, ο οργανισμός είναι επιφορτισμένος με πολλά καθήκοντα. Όμως αυτή η 

μεγάλη ομάδα καθηκόντων και η πολυ-λειτουργικότητα θα μπορούσε δυνητικά να 
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υπονομεύσει στην πράξη την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της FRONTEX. 

Η κύρια δυσκολία αφορά την επαρκή διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών 

πόρων και την επιλογή των προτεραιοτήτων. Πράγματι, η FRONTEX πρέπει να φέρει εις 

πέρας μια μεγάλη γκάμα αποστολών. Επίσης, ο οργανισμός επικρίθηκε κατά τη διάρκεια 

κοινών επιχειρήσεων για την πλημμελή υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 

ανθρώπων. Η FRONTEX κατηγορήθηκε ότι αποτελεί ένα κατασταλτικό μηχανισμό 

μεταναστευτικής πολιτικής που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια παρά στην 

ελευθερία και την δικαιοσύνη. Επίσης, η FRONTEX είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν 

διαθέτει οικονομική αυτονομία ενώ παράλληλα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το 

πραγματικό οικονομικό κόστος της λειτουργίας του. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη 

μεγάλη ποικιλία των αποστολών της η έκταση της κοινοτικής επιδότησης και οι 

εθελοντικές εισφορές των κρατών μελών, προκειμένου να καλύψουν το κόστος όλων των 

προβλεπόμενων δραστηριοτήτων, θα πρέπει να αυξηθούν.   

Επιπλέον, όπως αναφέρει ο Jorry (2007) σε αντίθεση με την Europol, που έχει μια 

αυστηρή ιεραρχική δομή και κατά κάποιο τρόπο περιορίζει το πεδίο δράσης της, η 

FRONTEX αρχικά δημιουργήθηκε με σκοπό να έχει μια χαλαρή δομή και περιορισμένο 

και ανεξάρτητο προσωπικό. Ωστόσο, δεν είναι πιθανό ότι θα παραμείνει έτσι δεδομένου 

του μεγέθους των καθηκόντων του οργανισμού και των προσδοκιών των θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι μια ιεραρχική 

δομή θα μπορούσε να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα της FRONTEX. Είναι 

σημαντικό επίσης κάθε όργανο της ΕΕ που είναι αρμόδιο για τους ελέγχους στα σύνορα 

να έχει μια σαφή νομική βάση και να υπόκεινται σε λεπτομερή λογοδοσία. Το ζήτημα 

του δημοκρατικού ελέγχου της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων είναι πολύ 

σημαντικό καθώς κατά το παρελθόν δεν υπήρξε κανένας δημοκρατικός έλεγχος των 

κοινών επιχειρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο ή και τα εθνικά κοινοβούλια. Οι 

ενέργειες που έγιναν κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων αυτών στα εξωτερικά σύνορα 

της ΕΕ έγιναν χωρίς σαφή νομική βάση και χωρίς σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών των συμμετεχόντων. Από την άποψη αυτή, η θεσμοθέτηση της FRONTEX δίνει 

την δυνατότητα συγκρότησης μιας ισχυρής νομικής βάσης που θα διασφαλίζει την 

λογοδοσία, την διαφάνεια και τον δημοκρατικό έλεγχο καθώς η δράση του οργανισμού 

είναι στενά συνδεδεμένη με την άσκηση δημόσιας εξουσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

5.1 Η Ελλάδα ως χώρα διέλευσης και παραμονής παράνομων 

μεταναστών 

Η Ελλάδα μέχρι το 1990, είχε έναν πληθυσμό που ήταν κατά 98,5% ομοιογενής με μια 

μικρή μουσουλμανική μειονότητα. Από το 1990 και μετά όμως τουλάχιστον ένα 

εκατομμύριο μετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα με αποτέλεσμα οι μετανάστες να 

αποτελούν σήμερα τουλάχιστον το 10% του ελληνικού πληθυσμού. Αυτή ήταν μια νέα 

εμπειρία για την Ελλάδα. Οι ροές μεταναστών προήλθαν αρχικά από τα Βαλκάνια και 

την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι μεταναστευτικές ροές 

έχουν αλλάξει καθώς οι μετανάστες προέρχονται από την Ασία και την Αφρική. Οι 

εισροές αυτές δημιούργησαν μια νέα κατάσταση για την Ελλάδα, καθώς τα στοιχεία 

δείχνουν ότι η Ελλάδα φιλοξενεί το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών από μη 

ευρωπαϊκές χώρες, μετά την Ισπανία (Korontzis, 2012). 

Παρά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και την απότομη αύξηση της 

ανεργίας των μεταναστών δεν παρατηρήθηκε μείωση των μεταναστευτικών ροών στην 

Ελλάδα, όπως συνέβη και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, όπως σημειώνει ο Cavounidis 

(2013). Αντιθέτως, ο μεγάλος όγκος των εισροών συνεχίστηκε και η Ελλάδα διατήρησε 

την μη προνομιακή θέση της ως η κύρια πύλη της παράνομης μετανάστευσης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι το 2008, περίπου το 50% των 

παράνομων εισόδων στις χώρες της ΕΕ έγινε μέσω των ελληνικών συνόρων. Το ποσοστό 

αυτό αυξήθηκε σε 75% το 2009 και σε 90% το 2010. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό των μεταναστών που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην χώρα 

ωθούνται από τις δύσκολες συνθήκες στη χώρα καταγωγής τους και δεν έχουν ως στόχο 

να παραμείνουν στην Ελλάδα, αλλά να συνεχίσουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι μια διάβαση για την είσοδο τους στην 

ΕΕ, διότι αποτελεί εξωτερικό σύνορο της ΕΕ και τα σύνορα της δεν ελέγχονται 
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αποτελεσματικά. Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη (Triandayllidou 

& Maroukis, 2012) μόνο περίπου 1 στους 10 από τους παράνομους μετανάστες που 

έφτασαν στην Ελλάδα μεταξύ του 2005 και 2011 κατάφερε να περάσει στη Δυτική 

Ευρώπη. 

Τα κύρια σημεία της παράνομης εισόδου έχουν μετατοπιστεί κατά την πάροδο του 

χρόνου. Μέχρι το 2008 στην Ελλάδα τα χερσαία σύνορα με την Αλβανία αποτελούσαν 

το κύριο σημείο της απόπειρας εισόδου, αλλά στη συνέχεια το κύριο σημείο πίεσης έγινε 

η θάλασσα του Αιγαίου στα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία και έπειτα, μετά την 

αποτελεσματική συνεργασία της FRONTEX και των ελληνικών αρχών στο Αιγαίο, το 

σημείο εισόδου εκτράπηκε προς τα χερσαία σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία κατά 

μήκος του ποταμού Έβρου. Έτσι, οι περισσότεροι μετανάστες που σκοπεύουν να 

διασχίσουν τα ελληνικά χερσαία σύνορα ταξιδεύουν αρχικά στην Κωνσταντινούπολη, 

από όπου μεταφέρονται από τους λαθρεμπόρους στον ποταμό Έβρο. Η ενίσχυση των 

δυνάμεων της Frontex σε συνδυασμό με το νέο φράχτη που ανεγερθεί κατά μήκος του 

ποταμού Έβρου, φαίνεται να έχουν φέρει αποτελέσματα. Φαίνεται, ωστόσο, ότι ο πιο 

αποτελεσματικός έλεγχος των χερσαίων συνόρων έχει μετατοπίσει την μεταναστευτική 

πίεση και πάλι στα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδα με την Τουρκία (Cavounidis, 2013). 

Ωστόσο, μέχρι την πρόσφατη αξιοσημείωτη βελτίωση της προστασίας των συνόρων, η 

παράνομη μετανάστευση έχει επεκταθεί σημαντικά, με τις χώρες προέλευσης των 

μεταναστών να αφορούν κυρίως χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Θα πρέπει να 

σημειωθεί, ωστόσο, ότι η αύξηση της παράνομης μετανάστευσης είναι αποτέλεσμα όχι 

μόνο των παράνομων εισροών, αλλά και της αλλαγής του καθεστώτος με το οποίο 

παραμένουν στην χώρα οι πρότερα νόμιμοι μετανάστες.  Πράγματι, η ανανέωση των 

αδειών εργασίας απαιτεί την απόδειξη για την απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση. 

Όμως η εκτροπή στην παρανομία έχει αυξηθεί μετά την οικονομική κρίση επειδή η 

εύρεση απασχόλησης στην επίσημη οικονομία έχει καταστεί ολοένα και πιο δύσκολη. 

Όπως έχει παρατηρηθεί κατά την μελέτη της οικονομικής κρίσης στις ροές των 

μεταναστών, είναι σημαντικό να εξετάσουμε όχι μόνο τις ροές από και προς την Ελλάδα, 

αλλά και τις αλλαγές στο νομικό καθεστώς όσων παραμένουν στην χώρα. Ως εκ τούτου, 

τα κύρια χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα κατά τις 



44 

 

τελευταίες δεκαετίες έχουν λάβει έναν χαρακτήρα παρανομίας εξαιτίας της αδυναμίας 

των αρχών να τις θέσουν υπό έλεγχο. Έτσι οι νόμιμες εισροές αντιπροσώπευαν μόνο ένα 

πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών εισροών, εξαιτίας των πολύ στενών περιθωρίων για 

νόμιμη μετανάστευση και τις πολυάριθμες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες 

που αυτή συνεπάγεται (Cavounidis, 2013).  

Για έναν τεράστιο αριθμό των μεταναστών, ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται από το 

Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Ιράν και τη Σομαλία, η οδός διαφυγής τους οδηγεί στην 

Ελλάδα. Όπως έχει επισημανθεί υπάρχουν δύο κύριες διαδρομές προς την Ελλάδα που 

ξεκινούν από την Τουρκία: η μία αφορά τα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα στα 

βορειοανατολικά της χώρας, στην περιοχή του ποταμού Έβρου, και η άλλη μέσω της 

θάλασσας του Αιγαίου όπου οι παράνομοι μετανάστες και οι πρόσφυγες επιχειρούν να 

καταλήξουν σε κάποιο από τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται μόλις λίγα χιλιόμετρα 

μακριά από το τουρκικό έδαφος. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ιδιαίτερα εκείνων της 

Χίου, της Σάμου και της Λέσβου είναι τα κύρια σημεία εισόδου στην ΕΕ, για όσους 

φθάνουν διά θαλάσσης. Η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, έχει 

δημιουργήσει ένα τρομακτικό ανθρώπινο κόστος, κυρίως μέσα και γύρω από τη 

Μεσόγειο. Πολλοί από τους μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω πνιγμού και 

υποθερμίας, ενώ άλλοι έχουν πεθάνει λόγω της ασφυξίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

τους σε πλοία ή φορτηγά. Επίσης, οι συνθήκες διαβίωσης των παράνομων μεταναστών 

και προσφύγων είτε στα κέντρα κράτησης και αστυνομικά τμήματα είτε στα κέντρα 

υποδοχής εξακολουθούν να παραμένουν απαράδεκτες και σε πολλές περιπτώσεις 

εξευτελιστικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως απεικονίζεται άλλωστε και στις 

εκθέσεις διεθνών και εθνικών οργανισμών. Μέχρι πρόσφατα η απουσία ειδικής 

μεταχείρισης των ανηλίκων και γυναικών ή των πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, 

καθώς και η απέλαση των ασυνόδευτων ανηλίκων ήταν ο κανόνας. Ένα πολύ σημαντικό 

ακόμη στοιχείο είναι ότι οι αιτούντες άσυλο πρόσφυγες συχνά στέλνονται πίσω στην 

Ελλάδα από τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς οι αιτήσεις τους για άσυλο 

να έχουν εξετασθεί διεξοδικά. Η νομική βάση για αυτό είναι ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ 

σύμφωνα με τον οποίο υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου είναι το κράτος 

μέσω της οποίας ο αιτών άσυλο εισήλθε σε ευρωπαϊκό έδαφος (Syrri, 2012). 
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Η απουσία συντονισμένη εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής αλλά και οι  αυξητικές 

μεταναστευτικές εισροές στην χώρα επηρέασαν την στάση της κοινωνίας καθώς μερίδα 

πολιτών άρχισε να διακατέχεται από αισθήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας, ενώ ήδη από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο πολιτικός λόγος για θέματα μετανάστευσης 

διατυπώνονταν με όρους ασφάλειας (securitization) συνδέοντας την με έκνομες 

δραστηριότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο, το οργανωμένο 

έγκλημα, το ξέπλυμα χρημάτων και η αστική βία (Σαραντάκη, 2012). Αναδεικνύεται 

λοιπόν το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης ως παράγων ανασφάλειας. Πράγματι, 

στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταδιακή ποσοτική και ποιοτική 

αύξηση της εγκληματικότητας κυρίως στα αδικήματα που αφορούν την καθημερινότητα 

του πολίτη και επηρεάζουν την κοινή γνώμη αρνητικά απέναντι στους παρανόμους 

μετανάστες. Τα βασικότερα συμπεράσματα από την εικόνα της εγκληματικότητας στην 

χώρα μας είναι τρία. Πρώτον, διαπιστώνεται η έντονα αυξητική της πορεία από τις 

86.675 υποθέσεις το 2000 σε 162.167 υποθέσεις το 2012. Δεύτερον, τα στοιχειά δείχνουν 

ότι στα αδικήματα υψηλής θεατότητας και κοινωνικής απαξίας παρατηρείται αύξηση 

στην εγκληματική δράση των αλλοδαπών την ίδια στιγμή που παρατηρείται μικρή 

μείωση των ημεδαπών δραστών. Ειδικότερα, ενώ το 2000 είχαμε στα παραπάνω 

αδικήματα συνολικά 8.161 αλλοδαπούς δράστες το 2012 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 

20.209. Τρίτον, οι αλλοδαποί μετανάστες υπερ-εκπροσωπούνται στο πεδίο της 

λεγόμενης βαριάς εγκληματικότητας σε σύγκριση με τους ημεδαπούς. Σε σχέση με τις 

εθνικότητες που εντοπίζονται κυρίως στη βαριά εγκληματικότητα αυτές αφορούν κυρίως 

δράστες από τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη, το Ιράκ και το Πακιστάν. Αντίθετα 

στα λεγόμενα εγκλήματα του δρόμου την κύρια εκπροσώπηση έχουν εθνικότητες που 

προέρχονται από τη Βόρειο Αφρική και την Ασία. Η παράνομη δράση αυτή 

συσσωρεύεται κυρίως στα δυο μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 

ενώ συχνή παραβατική συμπεριφορά που εμφανίζουν οι παράνομοι μετανάστες αποτελεί 

και η παρα-εμπορική δραστηριότητα, η οποία συνιστά ένα από τα μείζονα θέματα της 

παραοικονομίας και διαταράσσει το κλίμα υγιούς ανταγωνισμού. Συμπερασματικά, το 

φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης διαμορφώνει στην Ελλάδα ένα προβληματικό 

εσωτερικό περιβάλλον ασφάλειας. 
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Το ζήτημα της εγκληματικότητας των μεταναστών, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα 

της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αλληλένδετο με το περιεχόμενο της ακολουθούμενης 

μεταναστευτικής πολιτικής. Αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα δεν έχει εντάξει κοινωνικά 

τους μετανάστες ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται όχι η ένταξη των 

μεταναστών αλλά ο κοινωνικός τους αποκλεισμός. Επιπλέον, ο μετανάστης έχει 

καθιερωθεί στην συνείδηση των γηγενών κατοίκων ως ένας υποψήφιος εγκληματίας. Η 

άποψη αυτή βέβαια είναι εσφαλμένη καθώς τα υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας που 

παρατηρούνται από αλλοδαπούς μεταφράζονται μεροληπτικά. Στην πραγματικότητα οι 

μετανάστες δεν προστατεύονται από κάποιο οικογενειακό και κοινωνικό δίκτυο όπως 

συμβαίνει στην περίπτωση των ημεδαπών και άρα συλλαμβάνονται ευκολότερα. Επίσης, 

ιδιαίτερα οι παράνομοι μετανάστες, εξαιτίας της προκατάληψης στο σύστημα ελέγχου, 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να ελεγχθούν για πιθανά αδικήματα από την αστυνομία. 

Πράγματι, ο εντονότερος ποσοτικά και ποιοτικά αστυνομικός έλεγχος  σε ορισμένες 

κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και οι μετανάστες, καταλήγει αναπόφευκτα στην 

αποκάλυψη περισσότερων εγκλημάτων και άρα προκύπτει μια στατιστική υπερ-

εκπροσώπηση των μεταναστών. Επιπλέον, οι εγκληματολογικές έρευνες δείχνουν ότι η 

υπερβολική προβολή των εγκλημάτων των μεταναστών δημιουργεί  ανασφάλεια, 

καχυποψία και επιφυλακτικότητα στους πολίτες διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό το 

στερεότυπο του εγκληματία μετανάστη. Η συμμετοχή των μεταναστών στην 

εγκληματικότητα λοιπόν καταγράφεται στην κοινή γνώμη λανθασμένα. Πράγματι,  η 

ανάγνωση των επίσημων στοιχείων που δίνει η Ελληνική Αστυνομία είναι ανεπαρκής. 

Στην πραγματικότητα οι Έλληνες πολίτες εγκληματούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 

μετανάστες, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κατηγορίες εγκλημάτων 

(λ.χ. εγκληματικότητα του δρόμου, ληστείες, ανθρωποκτονία με πρόθεση) όπου το 

ποσοστό των αλλοδαπών εγκληματιών είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που 

αντιπροσωπεύουν στο γενικό πληθυσμό. Στον Πίνακα 5.1 στο Παράρτημα παρατίθενται 

ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία της εγκληματικότητας στην Ελλάδα για τα έτη 2012-

2013.  

Το trafficking για εργασία στην Ελλάδα είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο. Η εμφάνιση και  

ανάπτυξη του ως κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο συνδέεται με το περιεχόμενο της 

μετανάστευσης. Ειδικότερα, η παλιότερη ανοργάνωτη και περιστασιακή εκμετάλλευση 
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μεμονωμένων μεταναστών που βασίζονταν σε ορισμένους εργοδότες που 

εκμεταλλεύτηκαν την φθηνή και ευέλικτη εργασία, έδωσε την θέση της σε μια καλά 

οργανωμένη επιχείρηση που εκμεταλλεύεται συστηματικά τους μετανάστες. Το 

trafficking λοιπόν είναι ένα ζήτημα που αφορά τόσο την μετανάστευση, όσο και την 

εγκληματικότητα και την απασχόληση. Αρχικά οι παράνομοι μετανάστες από την 

Αλβανία και άλλες βαλκανικές χώρες υποστηρίζονταν από διακινητές οι οποίοι όμως δεν 

είχαν εμπλακεί σε τίποτα περισσότερο από τη παράνομη μεταφορά. Στη συνέχεια όμως η 

παράνομη μετανάστευση όμως από τις ασιατικές κυρίως και αφρικανικές χώρες 

υπογράμμιζε το ρόλο των οργανωμένων δικτύων τα οποία πολλές φόρες δρουν με όρους 

trafficking. Το πρώτο κύμα παράνομων μεταναστών βρήκε δουλειά στον αγροτικό τομέα 

ή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πέρα από τους χαμηλούς μισθούς, φαινόμενα trafficking 

εντοπίζονταν σε περιπτώσεις όπου μεμονωμένοι εργοδότες αρνούνταν να πληρώσουν 

τους μισθούς απειλώντας τους μετανάστες ότι θα τους καταγγείλουν στις αρχές ή ότι δεν 

θα τους ασφαλίσουν θέτοντας σε κίνδυνο την ανανέωση της άδειας τους.  Το trafficking 

όμως έλαβε σοβαρότερες διαστάσεις στο δεύτερο κύμα παράνομων μεταναστών οι 

οποίοι έπεφταν θύματα συνήθως από οργανωμένες ομάδες ομοεθνών τους. Υπήρξαν 

περιπτώσεις όπου τα θύματα κρατήθηκαν σε αιχμαλωσία ή και βασανίστηκαν μέχρι οι 

συγγενείς τους να πληρώσουν τα αιτούμενα ποσά ή εργάστηκαν  υπό άθλιες  συνθήκες, 

έως ότου αποπληρωθεί το υποτιθέμενου χρέος. Ενώ οι μετανάστες που είχαν φτάσει με 

το πρώτο κύμα μετανάστευσης ενσωματώνονταν σταδιακά, το δεύτερο κύμα 

μεταναστών ήταν πολύ πιο ευάλωτο σε φαινόμενα trafficking. Πράγματι, η περιοριστική 

μεταναστευτική πολιτική τους καταδικάζει να σχηματίζουν στην σκιώδη οικονομία μια 

στρατιά από φθηνούς και ευέλικτους εργάτες εκμεταλλεύσιμη από οποιονδήποτε 

εργοδότη, ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας. Επίσης, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο 

γραφεία εργασίας σε φτωχά κράτη μέλη της ΕΕ να φέρνουν στην Ελλάδα εργαζόμενους 

για εποχική εργασία κάτω υπό συνθήκες trafficking. Το φαινόμενο του trafficking βέβαια 

διασυνδέεται και με την εγκληματικότητα καθώς λειτουργεί ουσιαστικά ως μια βάση 

πάνω στην οποία αναπτύσσονται εγκληματικές δραστηριότητες. (Papantoniou-Frangouli, 

2011). 

Ένα σημείο σχετικά με το οποίο υπάρχει σύγχυση αφορά το αν τελικά οι μετανάστες που 

εισρέουν παράνομα στην Ελλάδα εγκαθίστανται στην Ελλάδα ή μεταβαίνουν σε άλλη 
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χώρα. Επίσης υπάρχουν ερωτηματικά αναφορικά με το πόσο καιρό παραμένουν στην 

χώρα πριν φύγουν αλλά και για τους λόγους που αποφασίζουν κάποιοι να παραμείνουν 

σε αυτήν. Σε αυτό το πλαίσιο η κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι οι παράνομοι μετανάστες 

μένουν στην Ελλάδα προσωρινά και στην συνέχεια συνεχίζουν το ταξίδι τους προς 

κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει πάντα. Στην πραγματικότητα 

η Ελλάδα είναι και προορισμός και χώρα εγκατάστασης για πολλούς παράνομους 

μετανάστες. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι παράγοντες που καθορίζουν την χώρα 

προορισμού είναι η ύπαρξη οικογενειακών και άλλων κοινωνικών δικτύων, οι 

οικονομικές συνθήκες στην χώρα εγκατάστασης, η δυνατότητα εύρεσης εργασίας αλλά 

και η πολιτική υποδοχής των παράνομων μεταναστών (Παπαδοπούλου-Κούρκουλα, 

2008). 

Επιπλέον, σύγχυση κυριαρχεί σχετικά με το αν η πορεία μετανάστευσης υπαγορεύεται 

από ένα προκαθορισμένο σχέδιο ή γίνεται τυχαία. Υπάρχει μια γενική εντύπωση ότι οι 

μετανάστες πριν ξεκινήσουν την πορεία τους έχουν ένα συγκεκριμένο προορισμό. 

Ωστόσο ο προορισμός έχει περισσότερο γενικά χαρακτηριστικά και είναι ως ένα βαθμό 

αόριστος και συγκεχυμένος. Ο περισσότεροι μετανάστες η Ευρώπη είναι ένας 

γενικότερος προορισμός που γίνεται αντιληπτός ως ένας ενιαίος χώρος υποδοχής, 

εργασίας και ασφάλειας. Στην πραγματικότητα λοιπόν οι μετανάστες δεν ακολουθούν 

μια συγκεκριμένη προκαθορισμένη διαδρομή και δεν εκφράζουν προτίμηση για μια 

συγκεκριμένη χώρα εγκατάστασης. Εξαίρεση όμως αποτελούν όσοι συνδέουν την χώρα 

προορισμού με την ύπαρξη οικογένειας και φίλων αλλά και όσοι έχουν πληροφορίες 

σχετικά ευκολία απόκτησης άδειας παραμονής και εύρεσης εργασίας στην κάθε χώρα. 

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, που δεν αποτελεί δημοφιλή προορισμό, πολλοί 

μετανάστες ήθελαν να εισέρθουν σε αυτήν εξαιτίας φίλων που θα μπορούσαν να τους 

βοηθήσουν ή εξαιτίας της προσδοκίας εύρεσης εργασίας στην άτυπη ανεπίσημη 

οικονομία. Ωστόσο πολλοί από αυτούς βρέθηκαν τυχαία στην χώρα κυρίως εξαιτίας της 

γεωγραφικής της θέσης ως η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία μπορούν να εισέρθουν. 

Η πίεση όμως να φύγουν από την Ελλάδα είναι υψηλή καθώς υπάρχει πάντα η ανάγκη 

για επιβίωση αλλά και η ανάγκη επιτυχούς μετανάστευσης καθώς από αυτήν εξάρτιονται 

οι συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών των μεταναστών στην χώρα καταγωγής τους. 

Έτσι υπάρχουν μετανάστες που είχαν σκοπό να παραμείνουν προσωρινά στην Ελλάδα, 
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αλλά τελικά εγκαταστάθηκαν σε αυτήν, αλλά και άλλοι που είχαν σκοπό να μείνουν στην 

χώρα αλλά τελικά αποθαρρύνθηκαν και έφυγαν (Παπαδοπούλου-Κούρκουλα, 2008). 

Υπάρχει μια  ακόμα σύγχυση σχετικά με την παράνομη μετανάστευση στο δημόσιο λόγο 

αναφορικά με το αν πρόκειται για «οικονομικούς μετανάστες» ή «πρόσφυγες». Τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης μάλιστα πολλές φορές χρησιμοποιούν τους δύο όρους εναλλακτικά, 

ενώ παρατηρείται η ευρεία χρήση του όρου «λαθρομετανάστες» με σκοπό να 

υποδηλώσει την παρανομία, ενώ ο όρος «πρόσφυγες» παραπέμπει περισσότερο στην 

εξαθλίωση. Στην πραγματικότητα όμως, το πλήθος των παράνομων μεταναστών που 

φτάνουν στην Ελλάδα είναι μικτό και αποτελούμενο τόσο άτομα που εγκαταλείπουν την 

χώρα τους προς αναζήτησης εργασίας και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης όσο και 

άτομα που την εγκαταλείπουν για λόγους ασφαλείας και επιβίωσης. Η σύγχρονη έρευνα 

αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα όρια ανάμεσα στην εθελούσια και εξαναγκασμένη 

μετανάστευση (forces and voluntary migration) είναι δυσδιάκριτα, καθώς στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι μετανάστες ωθούνται να εγκαταλείψουν την χώρα τους για 

ένα συνδυασμό παραγόντων. Ωστόσο για τα άτομα εκείνα που διώκονται στη χώρα τους 

ο μόνος τρόπος για να βρουν ασφάλεια είναι να καταφύγουν σε κάποια τρίτη χώρα 

παράνομα. Οι πρόσφυγες όμως εισέρχονται λαθραία, ακριβώς όπως και οι υπόλοιποι 

παράνομοι μετανάστες και ουσιαστικά βρίσκουν τις ίδιες περίπου συνθήκες υποδοχής. 

Πολλοί πρόσφυγες καταθέτουν αίτηση γιο άσυλο στην Ελλάδα, πολλοί άλλοι όμως, όπως 

καταγγέλλουν ανθρωπιστικές οργανώσεις, δεν απολαμβάνουν το δικαίωμα αυτό καθώς 

με συνοπτικές διαδικασίες οι συνοριακές αρχές τούς επανα-προωθούν στην Τουρκία. 

ωστόσο υπάρχουν και άλλοι πρόσφυγες που προτιμούν να μην καταθέσουν αίτηση 

ασύλου στην Ελλάδα και να παραμείνουν χωρίς έγγραφα αναλαμβάνοντας ένα ρίσκο με 

την προσδοκία ότι θα μπορέσουν σύντομα να ζητήσουν άσυλο σε κάποια άλλη 

ευρωπαϊκή χώρα. Η αιτία είναι ότι η πολιτική ασύλου στην Ελλάδα είναι περιοριστική 

και δεν εγγυάται την προστασία και υποδοχή των προσφύγων. Άλλωστε το ποσοστό 

αναγνώρισης των αιτημάτων ασύλου είναι εξαιρετικά χαμηλό και η διαδικασία έκδοσης 

της απόφασης χρονοβόρα. Έτσι η πιθανότητα το αίτημα για άσυλο να γίνει αποδεκτό 

είναι ελάχιστη (Παπαδοπούλου-Κούρκουλα, 2008). 
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Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η διαχείριση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης 

από τις ελληνικές αρχές είναι δύσκολη, γιατί η Ελλάδα αποτελεί σημείο συνάντησης δύο 

ηπείρων και επίσης βρίσκεται στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων και χερσαίων διαδρομών 

μεταξύ ανατολής και δύσης. Συγκεκριμένα, η ελληνική γεωπολιτική πραγματικότητα 

αποτελείται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Korontzis, 2012):  

 Η εκτεταμένη ελληνική ακτογραμμή (σχεδόν 18.400 χιλιόμετρα) η οποία είναι η 

δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη και η οποία είναι ίση με τα δύο τρίτα της 

περιμέτρου της Αφρικής. 

 Η ύπαρξη πολλών βραχονησίδων (πάνω από 9000), οι οποίες δημιουργούν ένα 

χώρο προσβάσιμο από πολλές κατευθύνσεις. 

 Η εγγύτητα με τα τουρκικά παράλια από τα οποία ξεκινούν οι κύριες παράνομες 

μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. 

 Η πυκνή θαλάσσια κυκλοφορία όλων των ειδών των σκάφων. 

 Τα εκτεταμένα χερσαία σύνορα με την Αλβανία. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά ελκυστικότητας της Ελλάδας, που αποτελούν και τα ευάλωτα 

σημεία της σε σχέση με το φαινόμενο της παράνομης  μετανάστευσης, μπορούν να 

συνοψιστούν στα εξής: 

 Η χώρα βρίσκεται στο νοτιο-ανατολικότερο άκρο της ΕΕ και αποτελεί ένα 

φυσικό σταυροδρόμι που ενώνει την ανεπτυγμένη Ευρώπη, με τις υπερ-

πληθυσμιακές και με χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης ηπείρους της Ασίας και της 

Αφρικής. 

 Η Ελλάδα αποτελεί κράτος μέλος της ΕΕ και συνεπώς η είσοδος σε αυτή την 

γεωγραφική επικράτεια αποτελεί το πρώτο ασφαλές  σκαλοπάτι για την προώθησή 

των μεταναστών στα υπόλοιπα κράτη μέλη κυρίως την κεντρικής Ευρώπης.  

 Η Ελλάδα είναι ένα καθαρά αρχιπελαγικό κράτος σε ένα δύσκολο γεωγραφικό 

χώρο με εκτεταμένες συνοριο-γραμμές σε σχέση με την συνολική έκταση της 

χώρας, οι οποίες συντίθενται από ένα γεωγραφικό ανάγλυφο χερσαίων και 

θαλάσσιων συνόρων που δεν επιτρέπουν τον απόλυτο έλεγχο τους. 
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 Τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της Ελλάδας 

βρίσκονται σε πολύ υψηλότερη θέση σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στις χώρες 

προέλευσης ή διέλευσης των παράνομων μεταναστών. 

 Οι περιβάλλουσες χώρες της Ελλάδας, πλην την Ιταλίας, αποτελούν χώρες  

προέλευσης ή διέλευσης παράνομων μεταναστών. 

 Η ευκολία της πρόσβασης  και το χαμηλό κόστος αλλά και ρίσκο τόσο της 

ατομικής μετακίνησης όσο και της οργανωμένης διακίνησης των παράνομων 

μεταναστών στη γειτονική Τουρκία, η οποία σωρεύει εκατοντάδες χιλιάδες 

μετανάστες στα δυσεπιτήρητα ανατολικά σύνορα της χώρας. 

 Αρκετές από τις συνορεύουσες ή ευρύτερα γειτνιάζουσες χώρες με την Ελλάδα 

βρίσκονται σε κατάσταση πολιτικής αστάθειας, ρευστότητας και πολιτικού 

μετασχηματισμού, ενώ δεν λείπουν ακόμα και οι εμφυλιοπολεμικές  καταστάσεις 

που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη φυγή ή των εκτοπισμό αρκετών πολιτών. 

 Η αδυναμία απέλασης των παράνομων μεταναστών λόγω έλλειψης  ταξιδιωτικών 

εγγράφων και η αυξημένη προσδοκία νομιμοποίησης τους. 

 Η μη συνεργασία των προξενικών αρχών των συλληφθέντων αλλοδαπών στην 

αναγνώριση της υπηκοότητας τους ή η κωλυσιεργία στην έκδοση ταξιδιωτικών 

εγγράφων ή η μη εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής. 

 Η αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία κινητικότητας μεταξύ των μεταναστευτικών 

κοινοτήτων που λειτουργούν ως άτυπα κοινωνικά δίκτυα. 

 Η εκμετάλλευση από τα οργανωμένα δίκτυα διακίνησης μεταναστών των 

δημοκρατικών και πολιτισμικών αξιών παραδόσεων της χώρας και του θεσμικού 

της πλαισίου στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.  

Πάρα τα προβλήματα αυτά, οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα 

έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα από το 2008 και έπειτα καθώς η χώρα έλαβε χρηματοδότηση 

έκτακτης ανάγκης από τα ευρωπαϊκά ταμεία, οι περιπολίες στα σύνορα αυξήθηκαν, τα 

τεχνολογικά μέσα για τον έλεγχο των συνόρων βελτιώθηκαν όπως επίσης και οι 

εγκαταστάσεις υποδοχής και κράτησης για τους παράνομους μετανάστες 

αναβαθμίστηκαν. Επιπλέον, η FRONTEX ανέπτυξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις 

μονάδες RABIT κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2010 και Μαρτίου 2011 

προκειμένου να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές στην αντιμετώπιση της κατάστασης 
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έκτακτης ανάγκης που προέκυψε. Σχεδόν 200 αξιωματικοί της FRONTEX και 

διερμηνείς εργάστηκαν υπό τις οδηγίες των ελληνικών αρχών με στόχο να περιπολούν τα 

σύνορα και να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα διακίνησης παράνομων 

μεταναστών. Η αναποτελεσματικότητα των ελληνικών αρχών να απελάσουν παράνομα 

διαμένοντες αλλοδαπούς που προέρχονται κυρίως από ασιατικές και αφρικανικές χώρες 

σχετίζεται με την έλλειψη συνεργασίας με την πλευρά της Τουρκίας, η οποία είναι η 

κύρια χώρα διέλευσης των μεταναστών αυτών προς την Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές, 

είναι σαφές ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν 

εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για τον έλεγχο των συνόρων της χώρας. Αρχικά 

μεγαλύτερη προσοχή δόθηκε στα ελληνο-αλβανικά σύνορα που ήταν το κύριο σημείο 

εισόδου των παράνομων μεταναστών, όμως τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες έχουν 

επικεντρωθεί στα ελληνο-τουρκικά σύνορα που είναι πλέον το κύριο σημείο εισόδου για 

τους Ασιάτες και Αφρικανούς μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα και 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι πολιτικές ελέγχου στην Ελλάδα είχαν διαφορετικά 

αποτελέσματα στις δύο αυτές συνοριακές περιοχές. Στην πρώτη περίπτωση στα ελληνο-

αλβανικά σύνορα υπήρξαν αυστηροί έλεγχοι αλλά και σημαντική συνεργασία με τις 

αλβανικές αρχές με αποτέλεσμα όχι τόσο να παύσουν οι παράνομες εισροές, αλλά 

τουλάχιστον να εντοπίζονται και να απελαύνονται οι παρανόμως  διαμένοντες. Αντίθετα, 

παρά την μεγάλη επένδυση στον έλεγχο των ελληνο-τουρκικών συνόρων, η έλλειψη 

συνεργασίας εκ μέρους των τουρκικών αρχών έκανε τις συνολικές προσπάθειες 

ανεπιτυχείς καθώς ούτε οι μεταναστευτικές ροές αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά 

αλλά ούτε και κατέστη δυνατή η απέλαση των παρανόμως διαμενόντων από την Ασία 

και την Αφρική. Συμπερασματικά, στην περίπτωση της Ελλάδας έχει γίνει σαφές ότι οι 

στρατηγικές φύλαξης των συνόρων δεν είναι επαρκείς για να εκτρέψουν τις μαζικές 

παράνομες μεταναστευτικές ροές (Triandafyllidou & Ambrosini, 2011).  

Όπως σημειώνει ο Korontzis (2012), η παράνομη μετανάστευση δεν είναι ένα στενά 

ελληνικό πρόβλημα, διότι οι μετανάστες που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή και 

αλλού φιλοδοξούν να πάνε στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης που 

είναι πιο πλούσιες από την Ελλάδα και στις οποίες υπάρχουν επίσης κοινότητες των 

συμπατριωτών τους. Η Ελλάδα έχει τονίσει ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα 

και ότι η αντιμετώπιση του σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επιτακτική και πράγματι μέσω 



53 

 

της σύστασης της FRONTEX σταθμεύουν στα ελληνικά νησιά ευρωπαϊκές ναυτικές 

μονάδες από τα κράτη μέλη της ΕΕ που περιπολούν τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα για 

να ανακόψουν την εισροή μεταναστών. Δυστυχώς όμως η συνεργασία της Τουρκίας στον 

έλεγχο των εισροών των μεταναστών στην Ελλάδα είναι λιγότερη από ότι αναμενόταν 

από την Ελλάδα και την ΕΕ, δεδομένης μάλιστα της διμερούς συμφωνίας που υπέγραψε 

πριν από μερικά χρόνια. Επιπλέον, η έλλειψη μιας συνεπούς και ορθολογικής 

μεταναστευτικής πολιτικής από το ελληνικό κράτος, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

επαρκούς υποδομής για τη φιλοξενία παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στην 

χώρα προκειμένου στη συνέχεια να εφαρμοστούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από 

την νομοθεσία, και βέβαια η απροθυμία εκ μέρους της Τουρκίας να συνεργαστεί, έχουν 

οδηγήσει σε μια εκρηκτική κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα. Η κατάσταση αυτή 

μάλιστα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική δεδομένης της οικονομικής κρίσης που 

αντιμετωπίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια. 

5.2 Ο κανονισμός Δουβλίνο II και τα ανθρώπινα δικαιώματα των 

παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι ευρέως γνωστές. 

Από το 2007, πολλές εκθέσεις έχουν καταγράψει σοβαρές ελλείψεις κατά τη διάρκεια 

κάθε σταδίου της εμπειρίας των προσφύγων, από την άφιξη τους στα σύνορα μέχρι την 

τελική απόφαση για τη χορήγηση άσυλου. Η ανθρωπιστική κατάσταση βελτιώθηκε ως 

ένα βαθμό το 2011, αλλά την ίδια στιγμή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα 

έχουν αυξηθεί καθώς πολλές παλιές διαδρομές μεταναστευτικών ροών έχουν πλέον γίνει 

απρόσιτες. Το 2010 υπήρξε μια μαζική μετατόπιση των μεταναστευτικών ροών στην 

περιοχή του Έβρου, στα χερσαία σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Πάνω 

από το 80% του συνόλου των παράνομων εισόδων στην ΕΕ διέσχιζαν αυτά τα σύνορα 

καθιστώντας την Ελλάδα υπεύθυνη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των προσφύγων 

καθώς η νομοθεσία της ΕΕ γνωστή ως Δουβλίνο ΙΙ, ορίζει ότι τα άτομα που έχουν 

ανάγκη προστασίας την αιτούνται από το πρώτο κράτος μέλος στο οποίο εισέρχονται. 

Όμως η Ελλάδα έχει περίπου το 2% του πληθυσμού και του ΑΕΠ της ΕΕ, και ένα από τα 

λιγότερο ανεπτυγμένα συστήματα ασύλου. Έτσι από την περίοδο 2010-2011, οι 

επικρατούσες συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα είχαν οδηγήσει πολλά 
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κράτη μέλη να σταματήσουν να στέλνουν ανθρώπους πίσω στην Ελλάδα βάσει του 

κανονισμού του Δουβλίνο ΙΙ. Μάλιστα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 

αποφάνθηκε τον Δεκέμβριο του 2011, ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να μεταφέρουν 

τους αιτούντες άσυλο σε χώρες όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τα θεμελιώδη 

δικαιώματά τους, και θα πρέπει είτε να βρουν άλλο υπεύθυνο κράτος είτε τα ίδια τα 

κράτη μέλη να επεξεργαστούν την αίτηση ασύλου. Ο κανονισμός του Δουβλίνου 

αποτελεί μέρος ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου που αναπτύχθηκε σταδιακά 

μετά τη συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 (McDonough & Tsourdi, 2012). 

Η βασική νομοθεσία που διέπει τα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής είναι ο κανονισμός 

Δουβλίνο II. Ωστόσο ο κανονισμός αυτός έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην 

Ελλάδα όπως επισημαίνει ο Korontzis (2012). Συγκεκριμένα, ο σκοπός του κανονισμού 

αυτού είναι η θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους 

μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται από 

έναν πολίτη τρίτης χώρας. Η αίτηση εξετάζεται από ένα μόνο κράτος μέλος που έχει 

οριστεί ως υπεύθυνο σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό.  

Ειδικότερα, στο άρθρο 10 του κανονισμού αναφέρεται ότι «όταν διαπιστώνεται [..] ότι ο 

αιτών άσυλο διέβη παρανόμως, οδικώς, διά θαλάσσης ή δι’ αέρος, τα σύνορα κράτους 

μέλους προερχόμενος από τρίτη χώρα, αυτό το κράτος μέλος στο οποίο εισήλθε 

παρανόμως είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου», ενώ στο άρθρο 13 

σημειώνεται ότι «εάν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί το κράτος μέλος το οποίο είναι 

υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στον 

παρόντα κανονισμό, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης είναι το πρώτο κράτος μέλος 

στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου». Ο Korontzis (2012) όμως σημειώνει ότι η 

συνέχιση της επιβολής του κριτηρίου της πρώτης παράνομης εισόδου, όπως προβλέπεται 

στον κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙ, πέρα από κάθε αμφιβολία, είναι αντίθετη προς την 

αρχή της δίκαιης κατανομής της ευθύνης. Πράγματι, στα περισσότερα από τα κράτη 

μέλη της ΕΕ δεν είναι δυνατή η πρώτη παράνομη είσοδο από συνοριακά σημεία ελέγχου, 

ενώ για άλλα κράτη μέλη η πρώτη παράνομη είσοδος από ξηρά ή θάλασσα είναι ένα 

εντελώς θεωρητικό ενδεχόμενο. Συνεπώς, το κριτήριο που μεταβιβάζει την ευθύνη στο 

κράτος μέλος που έγινε η πρώτη παράνομη είσοδος, δεν συνδέεται στον ίδιο βαθμό με 
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όλα τα κράτη μέλη και είναι αντίθετο με την αρχή της δίκαιης κατανομής των βαρών. Το 

κριτήριο αυτό επιβαρύνει ορισμένα μόνο κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία και επιδιώκουν 

συνεργασία και συν-χρηματοδότηση στο πεδίο αυτό καθώς πιστεύουν ότι προσφέρουν 

υπηρεσίες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια ο Κανονισμός Δουβλίνο 

ΙΙ στο σημείο αυτό χαρακτηρίζεται ως οξύμωρος και άδικος. Ιδιαίτερα στην περίπτωση 

της Ελλάδας οι διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ θεωρείται 

ότι έχουν αποτύχει καθώς δεν αντιμετωπίζουν το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία, 

αν όχι το σύνολο, εκείνων που διασχίζουν παράνομα τα ελληνικά σύνορα έχουν ως 

τελικό προορισμό άλλα κράτη μέλη. Όμως σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 

αυτοί οι άνθρωποι εγκλωβίζονται στην Ελλάδα, η οποία έχει μετατραπεί σε «αποθήκη» 

των παράνομων μεταναστών της Ευρώπης.  

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι σε έκθεση 

της η Διεθνής Αμνηστία (2010) επιβεβαιώνει την ελλιπή μεταχείριση των αιτούντων 

άσυλο και γενικά των παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα και εκφράζει τους 

προβληματισμούς σχετικά με το γεγονός ότι υπόλοιπα κράτη μέλη συνεχίζουν να 

επιστρέφουν στην Ελλάδα αιτούντες άσυλο ακλουθώντας τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ 

της  ΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή τα άτομα που αναζητούν άσυλο στην Ελλάδα ή 

επιστρέφονται σε αυτή βρίσκονται αντιμέτωπα με πολλαπλούς κινδύνους που 

υπονομεύουν και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους εξαιτίας των ανεπαρκειών 

του συστήματος ασύλου. Η έκθεση κατονομάζει τις ανεπάρκειες αυτές στις οποίες 

περιλαμβάνει την δυσκολία πρόσβασης στο σύστημα ασύλου και στην κατάθεση του 

αιτήματος, την ανεπάρκεια στην εξέταση των αιτημάτων για χορήγηση ασύλου, την 

έλλειψη των διαδικαστικών εγγυήσεων που απαιτούνται με βάση το διεθνές δίκαιο 

(νομική συνδρομή, διερμηνεία, παροχή πληροφοριών για τη διαδικασία ασύλου). 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι συνθήκες υποδοχής και κράτησης υστερούν κατά πολύ σε 

σχέση με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και δεν ικανοποιούν τα οικονομικά και 

κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων. Έτσι ήδη από το 2008 η 

Διεθνής Αμνηστία είχε ζητήσει από τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν την ρήτρα 

κυριαρχίας του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ προκειμένου να εξετάσουν το αίτημα ασύλου, 

ώστε να αποφύγουν να μεταφέρουν τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα μέχρι να 
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συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο, να διασφαλίσει επαρκείς συνθήκες υποδοχής στους 

πρόσφυγες και να εγγυηθεί μια δίκαιη διαδικασία εξέτασης της αίτησης ασύλου.  

Σύμφωνα με έκθεση της Pro-Asyl (2007) η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει ευθύνη για το 

συμβαίνει στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η παρούσα πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης δίνει τη σαφή εντύπωση ότι βασικός στόχος της είναι η προστασία της Ευρώπης 

από τους πρόσφυγες και όχι η προστασία των προσφύγων. Τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη δεν 

επιθυμούν να αναλάβουν την ευθύνη για τους πρόσφυγες, ενώ την ίδια στιγμή τα 

ανθρωπιστικά δράματα που ξετυλίγονται στα σύνορα της Ευρώπης, αποτυπώνουν την 

μείωση της δέσμευσης των κρατών μελών της ΕΕ να εγγυηθούν ακόμη και τα βασικά 

ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά συνέπεια, η λύση των προβλημάτων που προκύπτουν από 

την παράνομη μετανάστευση δεν μπορούν να επιλυθούν μόνο στην Αθήνα αλλά κυρίως 

στις Βρυξέλλες και σε πρωτεύουσες όπως το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο. 

Ειδικότερα οι κανονισμοί της ΕΕ, που αναφέρουν ως γενικό κανόνα ότι οι αιτούντες 

άσυλο πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άσυλο στο πρώτο κράτος μέλος της ΕΕ που 

εισέρχονται, έχουν δημιουργήσει απάνθρωπες συνθήκες για τους πρόσφυγες και 

απεικονίζουν την άρνηση της αλληλεγγύης με τα κράτη μέλη της ΕΕ στα εξωτερικά 

σύνορα της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα. Ενδεικτικό είναι ότι το 2007 η Ελλάδα, μια χώρα 

εφτά φορές μικρότερη από την Γερμανία, είχε καταχωρήσει περισσότερους αιτούντες 

άσυλο από τη Γερμανία, καταδεικνύοντας σαφώς ότι το σύστημα παροχής ασύλου στην 

Ευρώπη δεν λειτουργεί στη βάση της ισότητας και της αλληλεγγύης. Πράγματι, οι χώρες 

στην Κεντρική Ευρώπη, «προστατεύουν» τους εαυτούς τους όλο και πιο αποτελεσματικά 

κατά των προσφύγων καθώς οι πρόσφυγες που καταφέρνουν να φτάσουν σε άλλη χώρα 

της ΕΕ από την Ελλάδα στην συνέχεια επιστρέφονται στην Ελλάδα. Οι συνέπειες αυτής 

της πολιτικής είναι προφανείς: οι χώρες της ΕΕ που έχουν μόνο εσωτερικά σύνορα, 

κυρίως η Γερμανία, αποποιούνται την ευθύνη για μια ανθρωπιστική πολιτική για τους 

πρόσφυγες, ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης όλο και 

απομακρύνουν τους πρόσφυγες με ένα βάναυσο τρόπο. Αυτό συνεπάγεται την 

μεταβίβαση της ευθύνης από τις εσωτερικές περιοχές της ΕΕ στα κράτη μέλη που 

βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.  
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5.3 Η Ελλάδα και η FRONTEX 

Όπως σημειώνει η Σαραντάκη (2012) η Ελλάδα έχει προβεί σε αρκετές πρωτοβουλίες 

προκειμένου να επιτύχει έναν πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ σε θέματα παράνομης 

μετανάστευσης αλλά και να καταδείξει στα υπόλοιπα κράτη μέλη ότι διαχειρίζεται 

δυσανάλογα βάρη ζητώντας παράλληλα την έμπρακτη βοήθεια τους. Στο πλαίσιο αυτό η 

FRONTEX αποτελεί έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό κοινής δράσης αφού μετά την 

σύσταση της η Ελλάδα απέκτησε ένα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια 

αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Η Ελλάδα εξαιτίας των εκτεταμένων 

εξωτερικών της συνόρων αλλά και των αυξημένων παράνομων μεταναστευτικών 

εισροών που δέχεται αποτελεί ένα κράτος μέλος στο οποίο διεξάγεται σημαντικό μέρος 

των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της FRONTEX. 

Όπως προαναφέρθηκε, μια μία από τις σημαντικότερες περιπτώσεις συνεργασίας της 

Ελλάδας με την FRONTEX είναι κοινή επιχείρηση “RABIT 2010” (Rapid Border 

Intervention Teams) η οποία είναι ένας μηχανισμό ταχείας επέμβασης που παρέχει την 

δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης συνοριο-φυλάκων στην περίπτωση εκείνη που ένα κράτος 

μέλος ζητήσει παροχή βοήθειας για να αντιμετωπίσει επείγουσες και μεγάλης έντασης 

παράνομες μεταναστευτικές πιέσεις. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έκανε χρήση 

αυτής της δυνατότητας καθώς ύστερα από μια απότομη αύξηση στο ποσοστό των 

παράνομων μεταναστευτικών εισροών υπέβαλε αίτημα για ανάπτυξη δυνάμεων 

“RABIT” στην περιοχή του Έβρου. Κατά την διάρκεια της αποστολής αυτής στην 

Ελλάδα επιχείρησαν στελέχη από τις Συνοριακές Ομάδες Ταχείας Επέμβασης και 

διοικητικό προσωπικό αλλά και μεταφέρθηκε ένα σύνολο τεχνικού και τεχνολογικού 

εξοπλισμού. Η επιχείρηση“RABIT 2010” υπήρξε σχετικά αποτελεσματική αφού μείωσε 

σταδιακά τις παράνομες μεταναστευτικές εισροές, όμως τα αποτελέσματα αυτά ήταν 

βραχυπρόθεσμα εξαιτίας του προσωρινού χαρακτήρα του μηχανισμού αυτού.  

Επίσης, ήδη από το 2006 η FRONTEX διεξήγαγε επιχειρήσεις με την ονομασία 

“Ποσειδώνας” τόσο στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα όσο και στη θαλάσσια περιοχή 

του ανατολικού Αιγαίου. Οι κοινές αυτές επιχειρήσεις διακοπήκαν το 2010 όσο 

διαρκούσε η ανάπτυξη των δυνάμεων “RABIT” και συνεχίστηκαν εκ νέου το 2011 

εξαιτίας των συνεχιζόμενων μεταναστευτικών εισροών. Εκτός από τις επιχειρήσεις 
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“RABIT” και “Ποσειδώνας” η συνεργασία της Ελλάδας με την FRONTEX αφορούσε 

και άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες στα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα 

όπως ήταν οι κοινές επιχειρήσεις “Focal Points Land”, “Focal Points Air” αλλά και το 

ηλεκτρονικό σύστημα “Eurosur”. 

Όπως αναφέρει η Σαραντάκη (2012), παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα επωφελείται από τις 

επιχειρησιακές ικανότητες της FRONTEX, δεν διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους, 

οικονομικούς και τεχνικούς πόρους προκειμένου να τους αποδεσμεύσει και να τους θέσει 

στην διάθεση της FRONTEX. Όμως κρίνεται ότι η Ελλάδα θα πρέπει να επιδιώξει μία 

πιο ουσιαστική συμμετοχή στον οργανισμό αυτό ώστε να επιτύχει τις εθνικές της 

επιδιώξεις. Ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι ενώ το 2008 η Ισπανία κατέγραψε 16.000 

παράνομες εισόδους στα θαλάσσια σύνορα της και η Ελλάδα 32.000, στην Ισπανία 

διεξάγονταν τρεις θαλάσσιες επιχειρήσεις  ενώ στην Ελλάδα μόνο η επιχείρηση 

“Ποσειδώνας”. Αυτό αναδεικνύει ότι οι αποφάσεις της FRONTEX προκύπτουν συχνά ως 

αποτέλεσμα πολιτικής πίεσης παρά εξαιτίας των υφιστάμενων μεταναστευτικών 

πιέσεων. Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στα κονδύλια που δίνονται για την διαχείριση 

της παράνομης μετανάστευσης. Έτσι, η Ελλάδα μέχρι στιγμής η Ελλάδα δεν έχει 

κατορθώσει να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες και τα μέσα που θα μπορούσε να 

προσφέρει η FRONTEX αλλά ούτε και να αποκτήσει έναν ουσιαστικό ρόλο στον 

ευρωπαϊκό αυτό οργανισμό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστούν ζητήματα που αφορούν τον 

τρόπο που διαμορφώνεται η μεταναστευτική πολιτική μεμονωμένα στα κράτη μέλη της 

ΕΕ και συλλογικά στην ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περίπτωση της Ελλάδας ή 

οποία εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης αλλά και άλλων ιδιαιτεροτήτων αντιμετώπισε 

με αναποτελεσματικότητα ως σήμερα το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. Ύστερα 

από την σύντομη εισαγωγή στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε μια 

εννοιολογική αποσαφήνιση όπου παρά τις αδυναμίες του επιλέχτηκε ο όρος «παράνομη 

μετανάστευση». Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν παράμετροι της κοινοτικής 

μεταναστευτικής πολιτικής η οποία χαρακτηρίζεται από την ουσιαστική έλλειψη 

συλλογικής δράσης και μια άνιση κατανομή των βαρών στην διαχείριση των ροών της 

παράνομης μετανάστευσης εις βάρος χωρών όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, ενώ 

η μεταναστευτική πολιτική τεκμηριώθηκε ότι διαμορφώνεται περισσότερο ως ένα 

ζήτημα ασφάλειας. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσίασε ζητήματα που άπτονται της 

δημιουργίας και λειτουργίας της FRONTEX. Το πέμπτο κεφάλαιο εξέτασε τις πολλαπλές 

ιδιαιτερότητες της Ελλάδας που την κατέστησαν το βασικό σημείο παράνομης εισροής 

στην Ευρώπη, ενώ οι ανεπάρκειες της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής οδηγούν στον 

εγκλωβισμό των παράνομων μεταναστών στην χώρα. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο 

παρουσιάστηκαν διάφορα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν τον όγκο των ροών της 

παράνομης μετανάστευσης προς την Ευρώπη και την Ελλάδα ειδικότερα.  

Συμπερασματικά, η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ είναι ουσιαστικά 

προσανατολισμένη στον περιορισμό της εισροής μεταναστών. Μάλιστα βασικός στόχος 

της είναι η προστασία της Ευρώπης από τους πρόσφυγες και όχι η προστασία των 

προσφύγων. Η ΕΕ συστηματικά αποφεύγει να αναλάβει την ευθύνη για τους πρόσφυγες 

και να εγγυηθεί τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τους, επιτρέποντας παράλληλα να 

εξελίσσονται στα εξωτερικά της σύνορα ανθρωπιστικά δράματα. Έτσι στην 

μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ αποτυπώνονται κυρίως ζητήματα ασφαλείας. 

Συγκεκριμένα, στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, ο κύριος στόχος 
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της ΕΕ είναι να διασφαλίσει έναν υψηλού επίπεδο έλεγχο των προσώπων προκειμένου 

να περιορίσει την πρόσβαση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στο έδαφος της. 

Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη επέλεξαν τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού 

οργανισμού. Έτσι το 2004 συστάθηκε η  FRONTEX. Η δημιουργία της FRONTEX ήρθε 

ως απάντηση στην ανάγκη για αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της 

ΕΕ ως προς τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, καθώς ένας μεγάλος όγκος  

παράνομων μεταναστών εισέρρεε στην Ευρώπη από χώρες της Ασίας και της Αφρικής. 

Η Ελλάδα διατηρεί μια μη προνομιακή γεωγραφική θέση καθώς αποτελεί την κύρια πύλη 

της παράνομης μετανάστευσης στην ΕΕ. Η διαχείριση του φαινομένου της παράνομης 

μετανάστευσης από τις ελληνικές αρχές είναι δύσκολη, καθώς η Ελλάδα αποτελεί σημείο 

συνάντησης δύο ηπείρων και επίσης βρίσκεται στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων και 

χερσαίων διαδρομών μεταξύ ανατολής και δύσης. Υπάρχουν δύο κύριες διαδρομές προς 

την Ελλάδα: η μία αφορά τα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα και η άλλη την θάλασσα 

του Αιγαίου κοντά στα τουρκικά παράλια. Η FRONTEX συνδράμει τις ελληνικές αρχές 

στην επιτήρησης των συνόρων της. Ωστόσο, η παράνομη μετανάστευση δεν είναι ένα 

στενά ελληνικό πρόβλημα, διότι οι παράνομοι μετανάστες που εισέρχονται στην χώρα 

έχουν ως στόχο να φτάσουν σε άλλες πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης. Η παράνομη 

μετανάστευση είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρακτικά όμως ένας πολύ μεγάλος αριθμός παράνομων μεταναστών 

εγκλωβίζονται στην Ελλάδα οδηγώντας σε μια εκρηκτική κοινωνική κατάσταση. 

Συμπερασματικά η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ και η βασική νομοθεσία που την 

διέπει δεν λειτουργεί στη βάση της ισότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 

μελών καθώς περιορίζει το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης στις χώρες που 

βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.  

Συγκεκριμένα, η δίκαιη και ισομερής κατανομή των ευθυνών και του βάρους της 

διαχείρισης του ζητήματος της παράνομης μετανάστευσης προϋποθέτει την αναθεώρηση 

και μεταρρύθμιση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναζητηθεί 

στο εσωτερικό της ΕΕ ένα σύστημα κατανομής των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών 

το οποίο θα εγγυάται την μεταξύ τους αλληλεγγύη. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το 

Δουβλίνο ΙΙ έχει αποτύχει καθώς όχι μόνο αδικεί ορισμένα κράτη μέλη αλλά και 
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παραβιάζει τα δικαιώματα των προσφύγων. Ωστόσο, παρά την αναποτελεσματικότητα 

του κανονισμού αυτού οι όποιες πρωτοβουλίες τροποποίησης του δεν αφορούν την 

βασική πρόβλεψη του κανονισμού που αφορά το κριτήριο πρώτης παράνομης εισόδου. 

Στην πραγματικότητα τα κράτη μέλη της ΕΕ εμμένουν στο άρθρο αυτό παρά τις όποιες 

ενδο-κοινοτικές διαμάχες. Συνεπώς, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος της 

παράνομης μετανάστευσης στην Ελλάδα απαιτεί την άμεση αναθεώρηση του 

Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ και την άρση των άρθρων εκείνων που επιβαρύνουν 

δυσανάλογα και ανισομερώς τα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Ωστόσο, 

ούτε η διαπραγματευτική ισχύς της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά όργανα, ούτε το ειδικό 

βάρος της χώρας επιτρέπουν την επανα-διατύπωση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ. Έτσι, η 

Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή οικονομική 

κρίση, υφίσταται σε μεγάλο βαθμό τις αρνητικές συνέπειες της μετατόπισης ενός 

κατεξοχήν ευρωπαϊκού ζητήματος στην δική της επικράτεια.  

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι άξονες στρατηγικής ως προς την μεταναστευτική 

πολιτική: 

 Ο πρώτος άξονας αφορά τη ρύθμιση και στον έλεγχο της εισόδου στην χώρα 

αλλά και την νόμιμη διαμονή σε αυτήν. Ο άξονας αυτός λοιπόν αντιστοιχεί σε 

έναν ενεργητικό μεταναστευτικό έλεγχο στα σύνορα και την ενδοχώρα και έχει 

περισσότερο έναν αστυνομικό, κατασταλτικό και αμυντικό χαρακτήρα. 

 Ο δεύτερος άξονας αφορά τη ρύθμιση της κατάστασης παραμονής - διαμονής και 

την απασχόληση των ήδη εγκατεστημένων μεταναστευτικών πληθυσμών στο 

εθνικό έδαφος. Ο άξονας αυτός έχει περισσότερο ένα κοινωνικό χαρακτήρα. 

 Ο τρίτος άξονας αφορά τη ρύθμιση των εθνικών και κοινοτικών αναγκών 

υποδοχής των μεταναστευτικών πληθυσμών και βρίσκεται σε συνεργασία με τις 

χώρες προέλευσης τους.  

 Ο τέταρτος άξονας αφορά την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης 

διαπολιτισμικού χαρακτήρα για τους κάτοικους μιας χώρας αλλά και την 

κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των 

μεταναστών στις αξίες και στους κανόνες του ελληνισμού και του ευρωπαϊκού 

πολιτισμού. 
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Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνονται και οι παρακάτω προτάσεις: 

 Έμφαση στις διμερείς σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης  των 

παράνομων μεταναστών με σκοπό τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης 

και τον καλύτερο προγραμματισμό της νόμιμης μετανάστευσης  αλλά και την 

διευκόλυνση και του επαναπατρισμού όσων το επιθυμούν. 

 Σύναψη αξιόπιστων συμφωνιών επανεισδοχής παράνομων μεταναστών μεταξύ 

ΕΕ και τρίτων χωρών. 

 Εξασφάλιση πρόσθετων ευρωπαϊκών πόρων προς την Ελλάδα με σκοπό την 

οικονομική της στήριξη κατά την διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης. 

 Ενεργητική (pro-active) πολιτική για την απασχόληση των μεταναστών στην 

ελληνική αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αφορούν τον 

προγραμματισμό των εσωτερικών αναγκών αλλά και ετήσιες ποσοστώσεις 

μεταναστών από τρίτες χώρες. 

 Στελέχωση και επιτάχυνση των προσλήψεων στις δημόσιες υπηρεσίες που 

διαχειρίζονται θέματα παράνομης μετανάστευσης. 

 Ίδρυση ενός μόνιμου διυπουργικού εθνικού οργανισμού με αποκλειστικό σκοπό 

τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης. 

 Επικοινωνιακές πρωτοβουλίες και καμπάνιες ενημέρωσης στις χώρες προέλευσης 

παράνομων μεταναστών ως προς τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των 

μεταναστών στην Ελλάδα ώστε να μεταστραφεί η εικόνα μιας χώρας 

«παραδείσου» 

 Κατάρτιση ανεξάρτητου ετήσιου προϋπολογισμού για την Ελληνική Αστυνομία , 

για τα θέματα παράνομης μετανάστευσης αλλά και αναδιοργάνωση των δομών 

της ΕΛ.ΑΣ. που εμπλέκονται στα θέματα αυτά.   

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα 

διαχειριστούν από κοινού το πρόβλημα αυτό, τα μέτρα που θα εφαρμοστούν θα 

αντιμετωπίζουν τις συνέπειες και όχι τις αιτίες που προκαλούν το φαινόμενο της 

παράνομης μετανάστευσης. Η προαγωγή της ειρήνης, η εδραίωση της πολιτικής 

σταθερότητας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εφαρμογή των 

δημοκρατικών αρχών και βέβαια η  οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στις χώρες 
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καταγωγής των παράνομων μεταναστών αποτελούν τις μοναδικές παραμέτρους 

ουσιαστικής επίλυσης του προβλήματος. Ακόμη και μια κοινή ευρωπαϊκή 

μεταναστευτική πολιτική που επιτυγχάνει αυστηρό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και 

ισομερή κατανομή των βαρών δεν μπορεί παρά μόνο να αμβλύνει τα προβλήματα που 

δημιουργεί η παράνομη μετανάστευση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 2.1 

Αριθμός εντοπισμών παράνομων διελεύσεων ανά διαδρομή στα εξωτερικά σύνορα 

της ΕΕ (2009-2012) 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2009 2010 2011 2012 2013 

Κεντρική Μεσόγειος  10.236 1.662 59.002 10.379 40.304 

Ανατολική Μεσόγειος  39.975 55.688 57.025 37.224 24.799 

Δυτικά Βαλκάνια 3.089 2.371 4.658 6.391 19.951 

Κυκλική διαδρομή Ελλάδας Αλβανίας 40.250 35.297 5.269 5.502 8.728 

Δυτική Μεσόγειος 6.642 5.003 8.448 6.397 6.838 

Απουλία και  Καλαβρία 807 2.788 5.259 4.772 4.994 

Ανατολικά σύνορα 1.335 1.052 1.049 1.597 1.316 

Δυτική Αφρική 2.244 196 340 174 283 

Μαύρη Θάλασσα 1 0 0 1 148 

Άλλη διαδρομή 20 3 1 0 4 

Σύνολο 104.599 104.060 141.051 72.437 107.365 

 

Πηγή: FRONTEX 
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Πίνακας 2.2 

Αριθμός αιτήσεων χορήγησης ασύλου στις ευρωπαϊκές χώρες (2008-2013) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΕΕ των 28 226.330 266.395 260.835 309.820 336.015 435.385 

Βέλγιο 15.940 22.955 26.560 32.270 28.285 21.215 

Βουλγαρία 745 855 1.025 890 1.385 7.145 

Τσεχία 1.650 1.245 790 755 755 710 

Δανία 2.375 3.775 5.100 3.985 6.075 7.230 

Γερμανία 26.945 33.035 48.590 53.345 77.650 126.995 

Εσθονια 15 40 35 65 75 95 

Ιρλανδία 3.865 2.690 1.940 1.290 955 920 

Ελλάδα 19.885 15.925 10.275 9.310 9.575 8.225 

Ισπανία 4.515 3.005 2.745 3.420 2.565 4.495 

Γαλλία 41.845 47.625 52.725 57.335 61.455 66.265 

Κροατία : : : : : 1.080 

Ιταλία 30.145 17.670 10.050 40.355 17.350 26.620 

Κύπρος 3.920 3.200 2.875 1.770 1.635 1.255 

Λετονία 55 60 65 340 205 195 

Λιθουανία 520 450 495 525 645 400 

Λουξεμοβούργο 455 485 785 2.155 2.055 1.070 

Ουγγαρία 3.175 4.670 2.105 1.695 2.155 18.900 

Μάλτα 2.605 2.385 175 1.890 2.080 2.245 

Ολλανδία 15.255 16.140 15.100 14.600 13.100 17.160 

Αυστρία 12.750 15.815 11.060 14.455 17.450 17.520 

Πολωνία 8.515 10.595 6.540 6.890 10.755 15.245 

Πορτογαλία 160 140 160 275 295 505 

Ρουμανία 1.180 965 885 1.720 2.510 1.495 

Σλοβενια 260 200 245 360 305 270 

Σλοβακία 905 820 540 490 730 440 

Φινλανδία 3.770 5.700 3.675 2.975 3.115 3.220 

Σουηδία 24.875 24.260 31.940 29.710 43.945 54.365 

Ηνωμένο Βασίλειο : 31.695 24.365 26.940 28.895 30.110 

Ισλανδία 75 35 45 75 120 170 

Λίχτενστάιν 25 285 110 75 75 95 

Νορβηγία 14.430 17.225 10.065 9.055 9.785 11.980 

Ελβετία 16.605 16.005 15.565 23.880 28.640 21.460 

Σύνολο 257.465 299.945 286.620 342.900 374.630 469.085 
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Πηγή: Eurostat 

 

Πίνακας 2.3 

Αριθμός εγκρίσεων αιτήσεων χορήγησης ασύλου στις ευρωπαϊκές χώρες 

(2008-2013) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΕΕ των 28 19.140 20.070 20.245 24.705 25.240 24.615 

Βέλγιο 395 280 280 475 325 430 

Βουλγαρία 10 10 20 15 25 40 

Τσεχία 45 25 50 385 25 20 

Δανία 165 130 285 420 410 550 

Γερμανία 2.775 2.295 2.465 3.370 5.025 5.955 

Εσθονια 0 0 0 0 0 0 

Ιρλανδία 295 270 130 75 45 55 

Ελλάδα 360 40 40 410 530 910 

Ισπανία 30 30 15 20 40 20 

Γαλλία 6.320 5.365 5.280 6.125 5.680 5.450 

Κροατία : : : : 35 0 

Ιταλία 0 45 275 325 790 75 

Κύπρος 35 80 110 65 45 90 

Λετονία 0 5 0 10 5 10 

Λιθουανία 0 5 0 0 0 5 

Λουξεμοβούργο 55 30 35 50 5 10 

Ουγγαρία 0 10 25 50 110 60 

Μάλτα 0 0 0 0 20 0 

Ολλανδία 415 255 675 1.555 125 1.075 

Αυστρία 2.230 1.780 1.435 1.785 1.540 1.425 

Πολωνία 30 95 50 100 70 50 

Πορτογαλία 0 0 0 0 0 0 

Ρουμανία 45 95 110 110 275 925 

Σλοβενια 0 0 0 0 0 0 

Σλοβακία 10 15 5 5 10 5 

Φινλανδία 80 50 70 275 280 180 

Σουηδία 825 1.995 1.250 1.825 2.895 2.380 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 5.025 7.165 7.635 7.255 6.920 4.895 

Ισλανδία 0 5 0 0 0 5 

Λίχτενστάιν 0 0 0 15 20 0 

Νορβηγία 665 430 415 710 945 1.005 

Ελβετία 735 640 435 355 300 215 

Σύνολο 20.545 21.145 21.095 25.785 26.500 25.840 
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Πηγή: Eurostat 

Πίνακας 2.4 

Τρεις πολυπληθέστερες ομάδες κατά υπηκοότητα παράνομων μεταναστών  

(2006-2013) 

 

2013   

Αλβανία 15.389 

Συρία  8.517 

Αφγανιστάν 6.412 

2012   

Αφγανιστάν 16.584 

Πακιστάν  11.136 

Αλβανία 10.602 

2011   

Αφγανιστάν 28.528 

Πακιστάν  19.975 

Αλβανία 11.733 

2010   

Αλβανία 50.175 

Αφγανιστάν 28.299 

Πακιστάν  8.830 

2009   

Αλβανία 63.563 

Αφγανιστάν 17.828 

Παλαιστίνη 10.763 

2008   

Αλβανία 72.454 

Αφγανιστάν 25.577 

Ιράκ 15.940 

2007   

Αλβανία 66.818 

Ιράκ 12.549 

Αφγανιστάν 11.611 

2006   

Αλβανία 57.466 

Ιράκ 8.157 

Αφγανιστάν 5.260 
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Πηγή: Ελληνική Αστυνομία 

 

Διάγραμμα 2.1 

Αριθμός εντοπισμών παράνομων διελεύσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 

(2009-2012) 

 

 

Πηγή: FRONTEX 

Διάγραμμα 2.2 

Συλληφθέντες παράνομοι μετανάστες για παράνομη είσοδο & παραμονή,  

από αστυνομικές και λιμενικές Αρχές (2006-2013) 

 

104,599 104,060

141,051

72,437

107,365

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2009 2010 2011 2012 2013

Παράνομες διελέυσεις

Παράνομες διελέυσεις



74 

 

 

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία 

Διάγραμμα 2.3 

Αιτήσεις χορήγησης διεθνούς προστασίας (2005-2012) 

 

 

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία 

 

Διάγραμμα 2.4 

Απορρίψεις αιτήσεων χορήγησης διεθνούς προστασίας (2005-2012) 
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Πηγή: Ελληνική Αστυνομία 

 

Διάγραμμα 2.5 

Χορηγήσεις καθεστώτος διεθνούς προστασίας (2005-2012) 

 

 

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία 
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Πίνακας 5.1 

Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας 2012-2013 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

2 0 1 2 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΕΣ 

τελ/να απόπειρες εξιχνιάσεις ημεδαποί αλλοδαποί 

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ 165 185 268 256 157 

ΑΠΑΤΕΣ 3.166 163 1.283 1.070 113 

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ 94 1 74 172 9 

ΒΙΑΣΜΟΙ 167 79 162 119 69 

ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ 204 21 166 225 95 

ΕΠΑΙΤΕΙΑ 961   957 93 902 

ΖΩΟΚΛΟΠΗ 868 11 114 124 43 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΩΝ 4.624 5 735 616 161 

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ 828 5 760 352 667 

Ν περί ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 10.249 59 9.818 9.515 3.456 

Ν περί ΟΠΛΩΝ 4.580 5 3.903 3.462 1.086 

Ν περί ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 752   735 330 513 

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 2.958 11 2.824 358 3.496 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 599 1 496 410 533 

ΚΛΟΠΕΣ-ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ 87.912 5.288 16.395 9.545 7.184 

ΚΛΟΠΕΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 31.166 599 10.344 1.609 594 

ΛΗΣΤΕΙΕΣ 5.992 324 1.950 1.293 1.094 

      

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

2 0 1 3 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΕΣ 

τελ/να απόπειρες εξιχνιάσεις ημεδαποί αλλοδαποί 

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ 141 177 283 264 188 

ΑΠΑΤΕΣ 2.860 165 1.359 1.004 149 

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ 66 2 62 70 19 

ΒΙΑΣΜΟΙ 149 85 170 117 76 

ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ 170 14 129 162 57 

ΕΠΑΙΤΕΙΑ 2.318   2.219 398 1.953 

ΖΩΟΚΛΟΠΗ 822 14 108 80 47 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΩΝ 5.796 8 1.014 882 129 

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ 1.365 9 1.190 572 965 

Ν περί ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 10.120 12 9.758 10.146 2.734 

Ν περί ΟΠΛΩΝ 7.223 10 6.529 6.114 950 

Ν περί ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 544   528 314 268 

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 2.519 10 2.310 419 2.462 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 665   656 690 382 

ΚΛΟΠΕΣ-ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ 74.538 4.616 15.068 10.168 4.975 

ΚΛΟΠΕΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 28.801 543 8.778 1.539 434 

ΛΗΣΤΕΙΕΣ 4.919 252 1.636 1.316 896 

 

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία 
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