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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η διπλωματική αυτή εργασία εξετάζει την σύναψη της συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρκίας, 

στην πραγματικότητα Κοινή Δήλωση. Μελετούνται οι λόγοι και οι συνθήκες που 

οδήγησαν στην ανωτέρω συμφωνία για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. 

Ακόμα, ερευνάται η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας 

καθώς και η επίδρασή της στο ευρωπαϊκό και διεθνές στερέωμα και αναλύονται οι 

διεθνείς εξελίξεις όπως έχουν διαμορφωθεί από την έξαρση της προσφυγικής κρίσης 

μέχρι σήμερα. 

Η αναγκαιότητα της σύναψης της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας παραμένει 

αδιαμφισβήτητη. Η συμφωνία υπήρξε το βασικό εργαλείο για να εξοικονομήσουν η 

Ελλάδα και η Ευρώπη τον απαραίτητο χρόνο ώστε να αντιμετωπίσουν τις 

ανεξέλεγκτες προσφυγικές ροές. Επίσης, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, να δημιουργηθούν κατάλληλες δομές, να 

προβλεφθούν και καταβληθούν κονδύλια. Είναι κοινός τόπος πως κατά τη σύναψή 

της, το 2016, αλλά ακόμα και σήμερα, η συμφωνία είναι ο λόγος που η Τουρκία 

κρατάει σε ελεγχόμενα επίπεδα τις διελεύσεις των προσφύγων δεδομένου ότι στο 

έδαφός της φιλοξενούνται πάνω από τρία εκατομμύρια αιτούντες διεθνή προστασία. 

Για τον λόγο αυτό, η διατήρηση της εφαρμογής της συμφωνίας είναι υψηλής 

σημασίας. Ο τρόπος εφαρμογής της βέβαια αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και 

σίγουρα χωρά βελτιώσεις. 

Ακόμα, εξετάζονται τα τρωτά σημεία της συμφωνίας αυτής. Η σύνδεση του 

προσφυγικού με άλλα ευαίσθητα ζητήματα, όπως η ενίσχυση των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων της Τουρκίας για την εισχώρηση της στην ΕΕ και η 

απελευθέρωση της βίζας, δημιούργησε μια συμφωνία, η ισορροπία της οποίας μπορεί 

εύκολα να διαταραχθεί. Επίσης, αναλύεται η μη  δεσμευτική φύση της συμφωνίας 

που συμβάλλει στον ευάλωτο χαρακτήρα της, δεδομένου ότι κάθε μέρος μπορεί ανά 

πάσα στιγμή να την καταγγείλει και να σταματήσει να την εφαρμόζει. Παρόλα αυτά η 

ανάγκη για αναθεώρηση της ευρωπαϊκής προσφυγικής πολιτικής παραμένει επίκαιρη, 

ιδιαίτερα σε μια περίοδο ρευστότητας της διαχείρισης του προσφυγικού με 

απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον. 
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ABSTRACT 

 

 

The diplomatic thesis is examining the conclusion of the EE-Turkey Agreement, more 

accurately a Joint Statement. The reasons and circumstances that led to the 

abovementioned agreement to address the refugee crisis are being studied. It also 

examines the effectiveness of the implementation of this agreement as well as its 

impact on the European and international landscape, and analyzes the international 

developments as shaped by the escalation of the refugee crisis to date. 

The importance of the EU-Turkey agreement remains unquestionable. It was the key 

tool for Greece and Europe to ensure the necessary time in order to deal with 

uncontrolled refugee flows, to take the necessary measures at both European and 

national level, to develop the appropriate structures, and to allocate funds. 

At the time of its conclusion in 2016, but still today, this agreement has been the 

reason Turkey keeps the migratory flows at controlled levels, given that more than 

three million refugees are hosted on its territory. For this reason, maintaining the 

implementation of the agreement is of great importance. The manner of 

implementation is, of course, under discussion and can certainly be subjected to 

improvements. 

Furthermore, the thesis examines the vulnerabilities of this agreement. Linking the 

refugee to other sensitive issues such as the enhancement of Turkey's accession 

negotiations with the EU and visa liberalization has led to an agreement whose 

balance can be easily disturbed. It is also exploring the non-binding nature of the 

agreement that contributes to its vulnerability, as each party can at any time denounce 

it and stop applying it. 

Nevertheless, the need for a profound revision and restructuring of the European 

refugee policy remains particularly relevant in the current period of fluid refugee 

management, with unpredictable consequences for the future. 
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Εισαγωγή 

 

Είναι κοινός τόπος πως η σύγχρονη προσφυγική κρίση είναι η μεγαλύτερη 

ανθρωπιστική κρίση από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν μπορεί όμως να 

θεωρηθεί πως η κρίση αυτή που χτύπησε σε ανεξέλεγκτο βαθμό την ευρωπαϊκή 

κοινότητα δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί. Ο πόλεμος στη Συρία είχε ξεκινήσει 

αρκετά χρόνια πριν. Σύριοι είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν την χώρα τους, 

προκειμένου να διασώσουν τη ζωή αυτών και των οικογενειών τους, από την αρχή 

του πολέμου. Μπορεί να υποτιμήθηκαν διεθνώς τόσο η διάρκεια του πολέμου αυτού 

όσο και τα αποτελέσματα που θα έφερε στο διεθνές στερέωμα, όμως, ακόμα και έτσι, 

έπρεπε να έχει ανιχνευθεί πως μια από τις συνέπειες του θα ήταν η διοχέτευση 

προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη. 

Η Ευρώπη αποδείχτηκε ανέτοιμη να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή. Με ιδιαιτέρως 

αργά αντανακλαστικά και παρά τα όσα μέτρα και πολιτικές είχε υιοθετήσει σε 

θεωρητικό επίπεδο για το θέμα αυτό, η Ε.Ε. παρουσίασε μια απολύτως ελλειμματική 

στρατηγική στην ουσιαστική αντιμετώπιση της κρίσης. Ακόμα, ο συντονισμός των 

κρατών μελών που θα έπρεπε να είναι αυτονόητος αποδείχθηκε ως στόχος υψηλής 

δυσκολίας.  

Αυτοί ήταν οι κύριοι λόγοι που η αρχική διαχείριση του προσφυγικού δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι εστέφθη με επιτυχία. Έπρεπε να περάσει η μεγάλη κρίση με τις 

ανεξέλεγκτες ροές του 2015 ώστε ΕΕ και κράτη μέλη να προβούν σε ουσιαστικές 

δράσεις. 

Η έλλειψη έγκαιρης πρόληψης και δράσης αλλά και συντονισμού και συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο πρόβλημα. 

Απέναντι στο αδιέξοδο του 2015 μια αποτελεσματική κίνηση ήταν μονόδρομος. Στην 

λογική αυτή κρίθηκε αναγκαίος ο περιορισμός των ροών ως πρώτο σημείο 

διαχείρισης δηλαδή τα Κράτη πρώτης υποδοχής των ροών και επομένως μια 

συμφωνία με την Τουρκία που ήταν στη θέση να ελέγξει τις ροές προς την Ευρώπη.     

Η αποτύπωση των δρόμων των προσφυγικών ροών είναι ουσιώδης για την  

αποτελεσματική αντιμετώπιση του προσφυγικού. Δύο είναι οι κύριοι χερσαίοι 
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βαλκανικοί δρόμοι που ακολουθούν οι προσφυγικές ροές προς την Κεντρική Ευρώπη. 

Ο ένας είναι μέσω της Ελλάδας και στην συνέχεια της ΠΓΔΜ ενώ ο άλλος είναι από 

την Βουλγαρία και μετά την Σερβία. Ο Βουλγαρικός διάδρομος παρουσιάζεται 

προβληματικός για τους χριστιανούς πρόσφυγες γιατί μεγάλο μέρος της πορείας 

περνάει από περιοχές με έντονο το μουσουλμανικό στοιχείο, γεγονός που επιτείνει 

την ανασφάλεια τους
1
. Ακόμα, η επιλογή του βουλγαρικού δρόμου καθίσταται 

δυσχερής και λόγω της κατασκευής σιδερένιου φράχτη δεκάδων χιλιομέτρων στα 

σύνορα με την Τουρκία.   

Έτσι, πιο ελκυστική γίνεται η επιλογή της διαδρομής μέσω Ελλάδας, διαδρομής που 

χαράζεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πιο συχνά επιλεγμένος άξονας είναι αυτός της 

Ελλάδας – ΠΓΔΜ – Σερβίας – Ουγγαρίας. Άλλη συχνή επιλογή αποτελεί ο άξονας 

Ελλάδα – Αλβανία – Μαυροβούνιο – Σερβία – Ουγγαρία. Στόχος σε κάθε διαδρομή 

είναι η άφιξη στην Ουγγαρία, από την οποία θεωρείται ότι η πρόσβαση στην 

υπόλοιπη Ευρώπη θα είναι ευκολότερη αφού η Ουγγαρία είναι στη συνθήκη Σένγκεν 

και αυτό καθιστά τους ελέγχους λιγότερο αυστηρούς. Η πύλη της Ειδομένης ακόμα 

και μετά το «κλείσιμο» παραμένει σχετικά ανοικτή, ενώ η χερσαία δίοδος του Έβρου 

στα ελληνοτουρκικά σύνορα και βορειότερα της βουλγαροτουρκικής μεθορίου 

συνεχίζει να ακολουθείται σταθερά από ομάδες προσφύγων.  Αυτό που έχει μέχρι 

στιγμής αποδειχθεί είναι ότι οι διακινητές βρίσκουν τον τρόπο να ελίσσονται και να 

σπάνε τους κλοιούς ακόμα και σε καλά οργανωμένους αποκλεισμούς. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι ροές μέσω Βουλγαρίας δεν έχουν μειωθεί δραστικά, παρότι η Βουλή 

της ψήφισε πρόσφατα  νόμους που προβλέπουν βαρύτατες ποινές για τους διακινητές. 

Η αποτύπωση των προσφυγικών διαδρομών είναι ουσιώδους βαρύτητας στην μελέτη 

και κατανόηση του τρόπου διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. Η αρχική πολιτική 

της χώρας μας, και όχι μόνο, της εθελότυφλης ανοχής στην παράτυπη μετακίνηση 

των προσφύγων προς την Βόρεια Ευρώπη με την ταυτόχρονη έλλειψη ελέγχου 

ταυτοποίησης, έφερε τις ευρωπαϊκές σχέσεις σε μια άνευ προηγουμένου κρίση. Με 

δυσκολία η Ελλάδα απέφυγε το ατύχημα της εξόδου της από το τον χώρο Σένγκεν και 

την απομόνωση, στην οποία μπορεί βεβαίως ακόμα να οδηγηθεί αν δεν επιδείξει την 

απαιτούμενη εγρήγορση στους ελέγχους ασφαλείας. Η περίπτωση της Γερμανίας που 

το 2017, ύστερα από τις άνευ αντικρίσματος συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση 

                                                           
1
 Το πέρασμα της Ειδομένης παραμένει ανοιχτό. (2017). Η Καθημερινή. Ανακτηθέν από 

 http://www.kathimerini.gr/894479/article/epikairothta/ellada/to-perasma-ths-eidomenhs-
paramenei-anoixto, 5/6/2018. 

http://www.kathimerini.gr/894479/article/epikairothta/ellada/to-perasma-ths-eidomenhs-paramenei-anoixto
http://www.kathimerini.gr/894479/article/epikairothta/ellada/to-perasma-ths-eidomenhs-paramenei-anoixto
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επί θεμάτων ασφαλείας, ανέστειλε defacto την εφαρμογή της Συνθήκης Σένγκεν για 

την Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγήν και φάρος για την 

λήψη αποτελεσματικών μέτρων διασφάλισης της ασφάλειας των ευρωπαϊκών- 

ελληνικών συνόρων. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι η διεθνής εικόνα έχει 

διαφοροποιηθεί, ότι η αραβική άνοιξη άλλαξε το γεωπολιτικό τοπίο της ευρύτερης 

περιοχής, η κατανόηση των νέων ισορροπιών αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου της χώρας μας στη διεθνή σκηνή.   

Για την καλύτερη κατανόηση του μεγέθους και της ουσίας του προβλήματος είναι 

σημαντικό να ανατρέξουμε στην αρχή της κρίσης. Στην αραβική άνοιξη που έφερε το 

βαρύ χειμώνα της προσφυγικής κρίσης. Ο κόσμος παρακολούθησε με ενδιαφέρον και 

ελπίδα το ξεκίνημα της αραβικής άνοιξης το 2010
2
. Η εξάντληση της ανοχής σε μη 

δημοκρατικά καθεστώτα και οι εξεγέρσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη απέπνεαν 

έναν αέρα αλλαγής. Οι εξεγέρσεις στην Τυνησία και την Αίγυπτο, οι διαδηλώσεις 

στην Αλγερία, το Ιράν, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Μαρόκο και το Ομάν ακόμα και η 

εμφύλια σύρραξη στη  Λιβύη ή οι διαμαρτυρίες στο Τζιμπουτί, Κουβέιτ, Λίβανο, 

Μαυριτανία, Σαουδική Αραβία και Σουδάν, προετοίμαζαν το ξημέρωμα μιας νέας 

πραγματικότητας. Αναμένονταν νέες δημοκρατικές κυβερνήσεις. Πολιτικές αλλαγές 

και κοινωνική δικαιοσύνη ήταν τα δώρα που περιμέναμε από τους «μάγους» άραβες. 

Οι προσδοκίες όμως αποδείχθηκαν πολύ υψηλότερες του τι επρόκειτο να 

ακολουθήσει. Οι βίαιες καταστολές των διαδηλώσεων στην Συρία τον Μάρτιο του 

2011
3
 ήταν ικανές να επιφέρουν την άμεση εξέγερση ενός κουρασμένου από την 

καταπίεση συστήματος. Και κάπως έτσι «ατυχηματικά» ξεκίνησε ένας πόλεμος που 

ανατάραξε όλο τον πλανήτη. Αντί για άνοιξη βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την βία. Οι 

ξένες δυνάμεις στάθηκαν αμήχανες μπροστά στο καθεστώς Άσσαντ, φοβούμενες 

ίσως τα χειρότερα με την κατάρριψη αυτού και η κρίση μεγάλωνε. Η διεθνής 

διπλωματική αμηχανία που διήρκησε πολύ, συνέβαλε στο να οδηγηθούμε σε μια 

εκτός ελέγχου κατάσταση. Και ξαφνικά βρεθήκαμε αντιμέτωποι, τέσσερα χρόνια 

μετά, με μια προσφυγική κρίση που απευχόμασταν, χωρίς όμως καμία ουσιαστική 

δράση αντιμετώπισής της. Οι ΗΠΑ βρισκόμενες σε μια περίοδο πολιτικής 

εσωστρέφειας δεν επέδειξαν την απαιτούμενη σημασία στην γένεση της κρίσης. 

Πρώτη παρεμβαίνουσα βρέθηκε να είναι η Ρωσία χρόνια μετά, η ανάμειξη της οποίας 

                                                           
2 Βλ. γενικά για το θέμα Γιαννακόπουλος Β. (2012), Αραβική Άνοιξη, Μέση Ανατολή και Βόρεια 

Αφρική, εκδ. Λύχνος Printhouse 
3
 Φίλης Κ. (2017) Πρόσφυγες, Ευρώπη, Ανασφάλεια, εκδόσεις Παπαδόπουλος σελ.32 
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όμως εκτός από πληθώρα νεκρών, σύμφωνα δε με την Διεθνή Αμνηστία
4
 μεταξύ 

αυτών και πολιτών, δεν έδωσε κάτι άλλο στο πρόβλημα. Το θέμα υποτιμήθηκε 

διεθνώς. Και κάποια μέρα οι πρόσφυγες χτύπησαν την πόρτα μας. Οι ροές 

ανεξέλεγκτες σε μια χώρα που προσπαθούσε να επιβιώσει μιας άλλης κρίσης, της 

οικονομικής. Σε μια Ευρώπη χωρίς δομημένη μεταναστευτική πολιτική.  Και από την 

«άνοιξη» περάσαμε στην απόλυτη κρίση. 

Είναι αλήθεια ότι δεν σταθμίστηκε εγκαίρως η σοβαρότητα της κρίσης του 

προσφυγικού. Είναι όμως και αλήθεια ότι από το 2014 στο 2015 οι εξελίξεις ήταν 

ραγδαίες. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, το 

2014 ο αριθμός των προσφύγων που ήρθαν δια θαλάσσης στην Ελλάδα ανήρχετο 

στους 41.038 ενώ το 2015 στους 856,723
5
. Με την Λέσβο και την Σάμο να σηκώνει 

το μεγαλύτερο βάρος των αφίξεων και την Ρόδο, Κω, Χίο και Λέρο να αποτελούν 

επίσης ένα μικρότερο αλλά σταθερό προορισμό. Το 2016 και μετά την σύναψη της 

συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας, τα νούμερα αυτά μειώθηκαν αισθητά αφού, σύμφωνα 

πάντα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, εισήλθαν στη χώρα μας 

173,450 πρόσφυγές
6
. Το 2017 οι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα περιορίσθηκαν 

στους 29.718
7
. Ενώ το 2018 μόλις 30,447

8
 πρόσφυγες έχουν έρθει δια θαλάσσης στα 

ελληνικό έδαφος. Η τελευταία αποτύπωση της 9
ης

 Δεκεμβρίου 2018 έδειξε πως 

εισήλθαν στην Ελλάδα 132 πρόσφυγες. Αξίζει να σημειωθεί πως ο μεγαλύτερος 

αριθμός αφίξεων μέχρι σήμερα, έλαβε χώρα ο 2015 στις 21 Οκτωβρίου όπου 

έφατασαν στην Ελλάδα σε μια μέρα 9.444 πρόσφυγες. Από τους πρόσφυγες αυτούς οι 

περισσότεροι είναι Συριακής καταγωγής (41,7% το 2017), ενώ επίσης πολλοί 

έρχονται από Ιράκ (19,6 το 2017) και Αφγανιστάν (11,6 το 2017)
9
.   

Η μείωση στις ροές σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σημαίνει και την 

αρχή του τέλους της κρίσης. Η Συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας – στην πραγματικότητα 

«Κοινή Δήλωση» Ε.Ε. –Τουρκίας- παραμένει εύθραυστη και ανά πάσα στιγμή η 

                                                           
4
Amnesty International. Syria: Russia’s shameful failure to acknowledge civilian killings. (2015). 

Ανακτηθέν από  
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/syria-russias-shameful-failure-to-acknowledge-
civilian-killings/, 5/6/2018. 
5
 UNCR,  Operational Data Portal. Refugee situations. Ανακτηθέν από 

http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179, 5/6/2018. 
6
 idem 

7
 idem 

8
 idem 

9
 idem 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/syria-russias-shameful-failure-to-acknowledge-civilian-killings/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/syria-russias-shameful-failure-to-acknowledge-civilian-killings/
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
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στρόφιγγα των ροών μπορεί να ανοίξει πάλι ανεξέλεγκτα. Δεδομένου ότι η Τουρκία 

φιλοξενεί περίπου τρία εκατομμύρια πρόσφυγες, ενώ οι ροές προς αυτήν δεν έχουν 

σταματήσει, ένα νέο κύμα προσφύγων προς την Ευρώπη δεν είναι απίθανο σενάριο. 

Όπως ανέφερε πρόσφατα και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων 

και Ιθαγένειας της Ε.Ε., η Ευρώπη οφείλει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για το 

ενδεχόμενο μιας νέας κρίσης, μην αποκλείοντας το ενδεχόμενο αυτό.  

Ι. Η προσφυγική πολιτική της Ευρώπης σε αδιέξοδο 

Η χάραξη μιας κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής αποτελεί έναν από 

τους βασικούς στόχους της Ε.Ε.. Σύμφωνα δε με τα άρθρα 78 και 79 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) «Η Ένωση αναπτύσσει κοινή 

πολιτική στους τομείς του ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής 

προστασίας με στόχο να παρέχεται το κατάλληλο καθεστώς σε οποιοδήποτε υπήκοο 

τρίτης χώρας χρήζει διεθνούς προστασίας και να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της 

μη επαναπροώθησης
10

» καθώς και «αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η 

οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει, σε όλα τα στάδια, την αποτελεσματική διαχείριση 

των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που 

διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την πρόληψη της παράνομης 

μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την ενισχυμένη καταπολέμησή της
11

». 

Από τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων προκύπτουν οι βασικοί άξονες της 

ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, δηλαδή η διασφάλιση ενός προστατευτικού 

πλαισίου για τους πρόσφυγες με μια συγκεκριμένη πολιτική ασύλου, όπως και 

θεσμοθέτηση ενός δίκαιου ρυθμιστικού κανόνα για τους μετανάστες που διαμένουν 

νόμιμα στο ευρωπαϊκό έδαφος αλλά με ταυτόχρονη αντίσταση στην παράνομη 

μετανάστευση. 

Ιστορικά, η «κοινοτικοποίηση» της μεταναστευτικής πολιτικής αποτυπώνεται για 

πρώτη φορά σε ανακοίνωση της Επιτροπής το 1991 και το 1992 στην Συνθήκη του 

Μάαστριχτ όπου και καθορίζεται ως θέμα κοινού ενδιαφέροντος (άρθρο Κ1 ΣυνθΕΕ), 

χωρίς όμως να περικλείεται της μορφής μιας κοινής πολιτικής. Η Συνθήκη του 

                                                           
10

EUR-Lex. Access to European Law. (2012). Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 78, ΣΛΕΕ. Ανακτηθέν από https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT, 7/6/2018. 
11

 EUR-Lex. Access to European Law. (2012). Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 79, ΣΛΕΕ. Ανακτηθέν από https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT, 7/6/2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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Άμστερνταμ
12

 το 1997 προέβλεψε ότι τα ζητήματα θεώρησης εισόδου και 

μετανάστευσης (άρθρο 61 ΣυνθΕΚ)
13

 συνιστούν ουσιαστική κοινοτική αρμοδιότητα 

και ότι το Συμβούλιο όφειλε εντός πενταετίας να προβεί στην λήψη των απαραίτητων 

για τον σκοπό αυτόν  μέτρα. Η πρώτη αναφορά στην ανάγκη υιοθέτησης μιας κοινής 

πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης αποτυπώνεται στα συμπεράσματα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε, το 1999
14

. Βασικός άξονας της κοινής 

πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης ορίστηκε η δημιουργία ευρωπαϊκού 

συστήματος χορήγησης ασύλου με στόχο την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης της 

Γενεύης για τους πρόσφυγες. Η ανάγκη της κοινής πολιτικής ασύλου και 

μετανάστευσης τονίζεται στο «Πρόγραμμα της Χάγης»
15

 που υιοθετήθηκε το 2004 

και προέβλεπε, μεταξύ άλλων, σε βάθος πενταετίας (2005-2010) και την θέσπιση 

κοινής διαδικασίας σε θέματα ασύλου. Κύρια στοιχεία της διαδικασίας αυτής 

ορίστηκαν η συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών και με τρίτες χώρες (προέλευσης 

και διέλευσης) και η δημιουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου 

(CEAS)
16

,
17

 σύμφωνα με το πρόγραμμα της Χάγης, που θα έπρεπε να έχει 

θεσμοθετηθεί μέχρι το 2010. Η υιοθέτηση το 2007 της Πράσινης Βίβλου
18

 για το 

μέλλον του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου αποτέλεσε την βάση της 

αξιολόγησης εφαρμογής των ήδη υπαρχόντων εργαλείων και οδήγησε στο Σχέδιο 

Πολιτικής για το Άσυλο
19

 που παρουσιάστηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

                                                           
12

 Τσάτσος Δ. (2005), Το αξιακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , εκδ. Παπαζήση σελ.57 
13

 Παπαθεοδώρου Θ. (2015) Νομικό καθεστώς αλλοδαπών, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη σελ.16 
14

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΠΕΡΕ 15 ΚΑΙ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1999. (1999). Ανακτηθέν από  https://www.consilium.europa.eu/media/21052/91400.pdf, 
9/10/2018. 
15

 Νικολόπουλος, (2008), Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως φορέας αντεγκληματικής  πολιτικής. Το 
«πρόγραμμα της Χάγης» και η εφαρμογή του, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. 
16

European Commission, Migration and Home Affairs, Common European Asylum System. Ανακτηθέν 
από 
 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en, 11/10/2018. 
17

 Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου πρόκειται να αναθεωρηθεί άμεσα, όπως αναλύεται 
κατωτέρω. 
18

 Commission of the European Communities. Brussels, 6.6.2007 COM. (2007) 301 final GREEN PAPER 
on the future Common European Asylum System, Ανακτηθέν από 
 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0301:FIN:EN:PDF, 8/9/2018. 
19

 Commission of the European Communities, Brussels, 17.6.2008 com. (2008) 360, Final, 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of Regions Policy Plan on Asylum an integrated 
approach to protection across the EU. Ανακτηθέν από 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0360:FIN:EN:PDF, 8/9/2018. 

https://www.consilium.europa.eu/media/21052/91400.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0301:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0360:FIN:EN:PDF
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Σημαντικές αλλαγές στην μεταναστευτική πολιτική επέφερε και η Συνθήκη της 

Λισαβόνας
20

, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2009 με την οποία 

θεσπίζεται συντρέχουσα αρμοδιότητα της ΕΕ με τα κράτη μέλη για τα ζητήματα της 

μεταναστευτικής πολιτικής. Εισάγεται δε η διαδικασία της συναπόφασης και η λήψη 

αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία σε θέματα νόμιμης μετανάστευσης, καθώς και μια 

νέα νομική βάση για τα μέτρα ένταξης σχετικά τόσο με την παράτυπη όσο και τη 

νόμιμη μετανάστευση, καθιστώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συννομοθέτη σε ίση 

βάση με το Συμβούλιο. Πρέπει όμως να σημειωθεί πως το Συμβούλιο σύμφωνα με το 

άρθρο 78 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ
21

 διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα, ύστερα 

από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, λήψης προσωρινών μέτρων σε περίπτωση 

αιφνίδιας εισροής μεταναστευτικών ή προσφυγικών κυμάτων Σημαντική εξέλιξη 

αποτελεί και η πλήρης αρμοδιότητα που αποδίδεται πλέον στο Δικαστήριο της ΕΕ για 

τα θέματα Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Στην συνέχεια, και κατ’ ακολουθίαν των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων  

Τάμπερε και της Χάγης, το 2009 εγκρίθηκε το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης
22

, το 

τρίτο πρόγραμμα που έθεσε τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τα επόμενα έτη 

(2010-2014). Προτεραιότητες ορίστηκαν η διασφάλιση της ασφάλειας στην Ευρώπη 

παράλληλα με την διασφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του 

κράτους δικαίου και των κανόνων διεθνούς προστασίας. Βασικός στόχος είναι η 

αλληλοενίσχυση των μέτρων επιβολής του νόμου και του σεβασμού των  

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημαντική λίθος στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα της 

μεταναστευτικής πολιτικής αποτέλεσε και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

                                                           
20

 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2016). Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 202/01). 
Ανακτηθέν από 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT&from=EL, 8/9/218. 
21

 άρθρο 78 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ: «Εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν 
επείγουσα κατάσταση, λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο μπορεί να 
εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους ή 
των εν λόγω κρατών μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο». 
22

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2010) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης — Μια Ανοικτή και Ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες 
(2010/C 115/01). Ανακτηθέν από 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:EL:PDF, 9/9/2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:EL:PDF
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της «Συνολικής Προσέγγισης της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας» το 2011,  

(GAMM)
23

 

Μετά την λήξη του προγράμματος της Στοκχόλμης ένα νέο πρόγραμμα (AFSJ)
24

 

ετέθη σε ισχύ το οποίο θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για την περίοδο 2014-2020 

και φέρει τον τίτλο «Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη: από τη θεωρία στην 

πράξη»
25

. Ακόμα, από τα συμπεράσματα της 26
ης

 και 27
ης

 Ιουνίου 2014 του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, (σύμφωνα με το άρθρο 68 της ΣΛΕΕ) ορίστηκαν 

«στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον νομοθετικό και επιχειρησιακό 

σχεδιασμό για τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης»
26

 για την περίοδο 

2014-2020. 

Αυτά ήταν τα βασικά εργαλεία με τα οποία κλήθηκε η Ευρώπη να διαχειριστεί την 

μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και τα οποία 

αποδείχθηκαν ουσιωδώς ανεπαρκή. Από όλα τα ανωτέρω θεσμοθετήματα θα 

μπορούσε να συναχθεί πως η ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, το άσυλο και 

τους πρόσφυγες, μέσα από τις διακυμάνσεις που έχει περάσει από το 1993,  τις 

αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις, κείμενα, προγράμματα και εργαλεία, θα είχε 

ωριμάσει και αποδώσει σε τέτοιο τουλάχιστον βαθμό έτσι ώστε να είναι διαχειρίσιμες 

οι εντάσεις στις προσφυγικές ροές. Η ιστορία όμως απέδειξε το αντίθετο.  Οι 

ανεξέλεγκτες προσφυγικές ροές από την Τουρκία προς την Ευρώπη, που έλαβαν 

χώρα το 2015, ανάγκασαν την Ευρώπη να αναθεωρήσει τους μηχανισμούς της και να 

περάσει από την θεωρεία στην πράξη, αναπτύσσοντας μηχανισμούς αλληλεγγύης 

αλλά κυρίως αντιμετωπίζοντας το θέμα ως ευρωπαϊκό και σίγουρα όχι ως εθνικό. Σε 

αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να αντιδράσει η απροετοίμαστη ουσιαστικά 

Ευρώπη στις ανεξέλεγκτες προσφυγικές ροές, Η Επιτροπή προβαίνει στις 13 Μαΐου 

                                                           
23

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. (2011) The Global Approach to 
Migration and Mobility, GAMM, /* COM/2011/0743 final */. Ανακτηθέν από 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0743, 9/9/2018. 
24

Fact Sheets on the European Union, Immigration Policy, European Union. Ανακτηθέν από 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152, 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.3.html,  9/9/2018. 
25

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στρασβούργο, 11.3.2014 com (2014) 154 Final,  Ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, το συμβούλιο, την ευρωπαϊκή οικονομική και κοινοτική επιτροπή 
και την επιτροπή των περιφερειών, «Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη: από τη θεωρία στην πράξη» 
{SWD(2014) 63 Final}. Ανακτηθέν από 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=EL, 9/9/2018. 
26

 idem 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0743
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.3.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=EL
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2015 στην υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση
27

  

που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την κοινή μεταναστευτική πολιτική. 

Στο πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζεται πως «άμεσο επιτακτικό καθήκον είναι η 

προστασία αυτών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και πως πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε επωφελώς τον παγκόσμιο ρόλο της Ε.Ε. και το ευρύ φάσμα 

εργαλείων που αυτή διαθέτει για να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της 

μετανάστευσης
28

». Ακόμα σαφώς διατυπώνεται η ανάγκη να «Απαιτείται να ληφθούν 

μια σειρά από βασικά μέτρα και να ακολουθηθεί συνεκτική και σαφής κοινή 

πολιτική
29

».  

Ακόμα, αποφασίζεται η αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, 

που φάνηκε αναγκαία μέσα από την προσφυγική κρίση. Η ανάγκη αναμόρφωσης των 

κανόνων ασύλου είναι πιο επιτακτική από ποτέ για την αντιμετώπιση του 

υπερμεγέθους όγκου αιτήσεων ασύλου από το 2015 και μετά. Βασικό ζήτημα 

αποτελεί και η ομογενοποίηση του τρόπου αντιμετώπισης της  χορήγησης ασύλου 

των κρατών μελών της Ε.Ε., δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί πως δεν 

αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι αιτήσεις ίδιου περιεχομένου σε όλα τα κράτη. 

Στο πνεύμα αυτό η Επιτροπή εξέθεσε στο Συμβούλιο εφτά  προτάσεις αναθεώρησης 

του CEAS που προβλέπουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στα εργαλεία που αφορούν 

το άσυλο. Η μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, με στόχο την επίτευξη 

της ταχείας επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου με ταυτόχρονη ορθότερη κατανομή 

τους είναι η βασική πρόταση της Επιτροπής. Ακολούθως, προτείνεται η βελτίωση της 

βάσης δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο με  απώτερο 

να ενισχυθεί ο κανονισμός Eurodac. Ακόμα, επισημαίνεται η ανάγκη ίδρυσης ενός 

αυτοτελούς Ενωσιακού Οργανισμού για το Άσυλο. Στις προτάσεις της Επιτροπής 

είναι και η ανάγκη υιοθέτησης ενός κανονισμού που να αφορά στις διαδικασίες 

ασύλου και ο οποίος, εκ της φύσης του, θα έχει καθολική και άμεση εφαρμογή σε όλα 

τα κράτη μέλη. Η πρόταση αυτή στοχεύει να καλύψει την δυσαρμονία που 

δημιουργείται λόγω των διαφορετικών εθνικών νομοθετικών συστημάτων που 

                                                           
27

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, 13.5.2015 com(2015), 240 final, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση. Ανακτηθέν 
από  
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/background-
information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf, 17/9/2018. 
28

 idem 
29

 idem 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf
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ρυθμίζουν το θέμα αυτό, και έχουν ψηφιστεί για την εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας 

οδηγίας. Επίσης, η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνθήκες 

υποδοχής, έτσι ώστε να επέλθει η διασφάλιση εφαρμογής κοινών, εναρμονισμένων 

και αξιοπρεπών προτύπων υποδοχής για τους αιτούντες διεθνή προστασία στην 

ενωσιακή επικράτεια. Τέλος, η Επιτροπή για την αναθεώρηση του CEAS, προτείνει 

την εξασφάλιση ενός  μόνιμου πλαισίου της ΕΕ για την επανεγκατάσταση. 

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι μετά τις συνεχείς διαπραγματεύσεις που 

λαμβάνουν χώρα στο ενωσιακό περιβάλλον από το 2016 και λόγω της επιτακτικής 

ανάγκης που έχει δημιουργήσει η προσφυγική κρίση, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η 

εν λόγω αναθεώρηση θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019 δημιουργώντας μια 

πιο ισχυρή Ευρώπη με ασφαλέστερο αλλά και πιο ευαίσθητο σύστημα εφαρμογής 

προς τους αιτούντες άσυλο. Είναι αληθές ότι η Ε.Ε. έχει λάβει μια πληθώρα μέτρων 

προκειμένου να  χτίσει ένα επαρκές σύστημα για το άσυλο. Η αναγκαιότητα ενός 

ισχυρού και κοινού ευρωπαϊκά συστήματος χορήγησης ασύλου επιβεβαιώνεται από 

τον όγκο των αιτήσεων που έχει δεχθεί η ΕΕ. Συγκεκριμένα, το 2015 παρατηρήθηκε 

αύξηση των αιτήσεων ασύλου κατά 72%, από το 2014
30

, ενώ το 2016 οι αιτήσεις 

χορήγησης διεθνούς προστασίας ανήρχοντο στα 1,3 εκατομμύρια  ενώ το 2017 η Ε.Ε. 

δέχθηκε 728,470 αιτήσεις σημειώνοντας μείωση κατά 44%
31

. Αξίζει να σημειωθεί 

πως το 2017 έγιναν πάνω δεκτές 538.000 από τις αιτήσεις αυτές, κατά 25% λιγότερες 

από εκείνες που έγιναν δεκτές το 2016. Το 30% των αιτήσεων αυτών έγινε από 

Σύριους και Αφγανούς ενώ το 70% των αποδεκτών αιτήσεων από σύριους έγινε από 

την Γερμανία.  

Σε διεθνές επίπεδο, ένα σημαντικό εργαλείο σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική 

υιοθετήθηκε πρόσφατα, τον Δεκέμβριο του 2018 από τον ΟΗΕ. Ειδικότερα, κατά την 

διήμερη διάσκεψη του ΟΗΕ της 10
ης

 και 11
ης

 Δεκεμβρίου στο Μαρακές εγκρίθηκε το 

Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Τακτική και Κανονική Μετανάστευση (Global 

Compact for Safe, Orderly and Regular Migration)
32

 το οποίο και επικυρώθηκε στις 

19 Δεκεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την αρχική έγκριση έδωσαν 164 χώρες 

                                                           
30

 Φίλης Κ. (2017) Πρόσφυγες, Ευρώπη, Ανασφάλεια, εκδ. Παπαδόπουλος, σελ.27 
31

European Parliament. EU migrant crisis: facts and figures. (2017). Ανακτηθέν από  
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/eu-migrant-crisis-
facts-and-figures, 9/9/2018. 
32

 Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Intergovernmentally negotiated and 
agreed outcome. (2018). Ανακτηθέν από 
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_
migration.pdf, 9/9/2018.  

https://sputniknews.gr/tags/keyword_metanasteuse/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/eu-migrant-crisis-facts-and-figures
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/eu-migrant-crisis-facts-and-figures
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf


17 
 

ενώ την επικύρωσαν 152 με αρνητική ψήφο από τις ΗΠΑ, την Ουγγαρία, το Ισραήλ, 

την Τσεχία και την Πολωνία και την αποχή 12 χωρών. Είναι αληθές ότι το 

Παγκόσμιο Σύμφωνο είχε εγείρει πληθώρα αντιδράσεων με την εκπεφρασμένη 

διστακτικότητα πολλών χωρών όπως  η Αυστρία, η Τσεχία, η Βουλγαρία, η 

Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Λιθουανία, η Αυστραλία και το Ισραήλ για 

την ψήφισή του. Ο βασικός προβληματισμός των αντιδρώντων κρατών μελών 

υφίστατο στον κίνδυνο απεμπόλησης της εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής των 

συμφωνούντων χωρών. Κύριος ισχυρισμός των αντιδράσεων ήταν ότι το εν λόγω 

Σύμφωνο δεν αναφέρεται σε διαδικασίες και μέσα στήριξης και μαζί με το κοινοτικό 

νομοθετικό πλαίσιο θα μπορούσε να περιορίζει την εθνική νομοθετική πρωτοβουλία 

χωρίς παράλληλα να παρουσιάζει εμφανείς παροχές. 

Σε αντίθετο και καθησυχαστικό πνεύμα κινήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κ. 

Γκουτέρες κατά την διάσκεψη, ο οποίος υποστήριξε πως «Το Παγκόσμιο Σύμφωνο 

βασίζεται σε δύο απλές ιδέες: πρώτον στο ότι η μετανάστευση υπήρχε πάντα- αλλά σε 

έναν κόσμο όπου είναι περισσότερο από ποτέ αναπόφευκτη και απαραίτητη, θα πρέπει 

να υπάρχει καλή διαχείριση και να είναι ασφαλής, όχι παράτυπη και επικίνδυνη. Η 

συμφωνία αντιπροσωπεύει την προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας για την καθιέρωση 

μιας κοινής προσέγγισης σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά όλες τις πτυχές της 

μετανάστευσης».  

Στην ουσία βέβαια το Παγκόσμιο Σύμφωνο μπορεί να θεωρηθεί ως ένας διεθνής 

οδικός χάρτης δεδομένου ότι δεν έχει δεσμευτική ισχύ. Είναι το αποτέλεσμα 

διαπραγματεύσεων ενάμισι έτους μεταξύ των κρατών μελών και και θεσμών 

αρμοδίων για την μετανάστευση. Βασίζεται στις αρχές της Διακήρυξης της Νέας 

Υόρκης, από τον  ΟΗΕ του Σεπτεμβρίου του 2016 για τους Πρόσφυγες και τους 

Μετανάστες. Βασικός του στόχος είναι η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας 

μεταξύ των αρμοδίων για την μετανάστευση φορέων με κύρια συλλογιστική πως 

καμία χώρα δεν δύναται να φέρει εξ ολοκλήρου το βάρος του μεταναστευτικού. Σε 

κάθε περίπτωση το σύμφωνο και λόγο της μη δεσμευτικής του φύσης, αλλά όχι μόνο, 

πρόκειται να λειτουργήσει με απόλυτο σεβασμό στην εθνική κυριαρχία, το 

ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Ο γενικός του σκοπός είναι η βελτίωση της 

συνεργασίας σχετικά με τη διεθνή μετανάστευση ενώ στο σώμα του κειμένου του 
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προβλέπονται είκοσι τρεις στόχοι
33

 για την επίτευξη της για την Ασφαλούς, Τακτικής 

και Κανονικής Μετανάστευσης. Κάθε στόχος περιέχει δεσμεύσεις που 

ακολουθούνται από μια σειρά δράσεων που θεωρούνται ως σχετικά εργαλεία και ως 

καλές πρακτικές. Ενδεικτικά,  κάποιοι από του στόχους αυτούς είναι «να συλλέγονται 

ακριβή στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τις μετέπειτα πολιτικές, η 

δραστική μείωση των συνθηκών που προκαλούν τους μετανάστες να αποχωρίσουν από 

την χώρα προέλευσής τους, να παρέχονται έγκαιρα ακριβείς πληροφορίες για τα στάδια 

της μετανάστευσης, να επιτευχθεί η πρόληψη, καταπολέμηση και εξάλειψη της εμπορίας 

ανθρώπων στο πλαίσιο της διεθνούς μετανάστευσης». Κατά με τον ΟΗΕ το Σύμφωνο 

«στοχεύει
34

 στην άμβλυνση των δυσμενών παραγόντων και διαρθρωτικών παραγόντων 

που εμποδίζουν τους πολίτες να οικοδομούν και να διατηρούν βιώσιμα μέσα διαβίωσης 

στις χώρες καταγωγής τω μεταναστών. Προτίθεται να μειώσει τους κινδύνους και τα 

τρωτά σημεία που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες σε διάφορα στάδια της 

μετανάστευσης, με σεβασμό, προστασία και εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και παροχή φροντίδας και βοήθειας. Προσπαθεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες 

που θα επιτρέψουν σε όλους τους μετανάστες να εμπλουτίσουν τις κοινωνίες μας , μέσω 

της ανθρώπινης, οικονομικής και κοινωνικής τους ικανότητας και έτσι να 

διευκολύνουν τη συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό 

και παγκόσμιο επίπεδο. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις εύλογες ανησυχίες των κρατών και 

των κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι κοινωνίες υφίστανται λόγω της 

μετανάστευσης  δημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές σε 

διαφορετικές κλίμακες». 

Σημαντική είναι η αναγνώριση της ανάγκης ένταξης και ενσωμάτωσης των 

μεταναστών αλλά και της προσπάθειας διευκόλυνσης της επιστροφής τους στις 

πατρίδες τους. σημαντικότερη όμως όλως είναι η πρόταση δημιουργίας των 

δεδομένων  αυτών που θα χρησιμεύσουν ώστε οι μετανάστες να αποτελέσουν 

προστιθέμενη αξία για τις χώρες υποδοχής  

Ουσιαστικός  προβληματισμός επί του Συμφώνου αυτού παραμένει βέβαια κατά 

πόσον λαμβάνονται υπόψη ανάμεσα σε όλες τις άλλες συνιστώσες και οι ιδιαίτερες 

ανάγκες των χωρών πρώτης υποδοχής. 

                                                           
33

  Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Τακτική και Κανονική Μετανάστευση, παρ. 16. (2018). 
Ανακτηθέν από  
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_
migration.pdf, 9/9/2018. 
34

UN, Refugees and Migrants. Global compact for migration. Ανακτηθέν από   
 https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact, 10/9/2018. 

https://sputniknews.gr/tags/keyword_metanasteuse/
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https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact
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Το ανωτέρω δεν φαίνεται να είναι το μόνο εργαλείο που ο ΟΗΕ προτίθεται να 

υιοθετήσει.  Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην 

ετήσια Έκθεση του 2018 που υπέβαλλε στη γενική συνέλευση πρότεινε την 

υιοθέτηση του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες
35

, στο πλαίσιο της 

συνέχειας της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης του 2016. Οι στόχοι του Συμφώνου 

αυτού σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή θα είναι κυρίως η διευκόλυνση και 

αποσυμπίεση των χωρών υποδοχής, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των προσφύγων, 

η πρόβλεψη συνθηκών στήριξης στις χώρες προέλευσης για επιστροφή με ασφάλεια 

και αξιοπρέπεια. Πρόκειται για ένα κείμενο που είναι υπό διαπραγμάτευση από το 

2017 το οποίο είχε αποφέρει ήδη προσχέδια τον Φεβρουάριο και Ιούλιο του 2018. 

Στην ετήσια έκθεση προτείνεται το τελικό κείμενο που αναμένεται να περάσει από 

την Γενική Συνέλευση πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Όλα όμως τα προαναφερόμενα μέτρα και εργαλεία δεν αποδείχτηκαν  επαρκή την 

κρίσιμη στιγμή της έξαρσης της προσφυγικής κρίσης. Η υιοθέτηση της Κοινής 

Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας υπήρξε απαραίτητη κατά τον χρόνο εκείνο αλλά ακόμα και 

σήμερα δίνοντας χρόνο σε Ελλάδα και Ευρώπη να προετοιμαστεί για την διαχείριση 

του προσφυγικού. Βέβαια, όπως θα αναλυθεί και κατωτέρω η Συμφωνία αυτή δεν 

είναι χωρίς προβλήματα και η εύθραυστη φύση της πρέπει να λαμβάνεται συνεχώς 

υπόψη. Η Ευρώπη πρέπει να παραμένει σε επιφυλακή γιατί  η Τουρκία ανά πάσα 

στιγμή μπορεί να παύσει τον έλεγχο των ροών που θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα νέα 

ανεξέλεγκτα προσφυγικά κύματα. 

 

Α. Η εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας και οι συνέπειες της στη 

διαχείριση του προσφυγικού 

Η από 18 Μαρτίου 2016 Κοινή Δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας
36

 που έλαβε χώρα κατά την 

τρίτη συνάντηση σε διάστημα τεσσάρων μηνών δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2015  

και που ήταν «αφιερωμένη στην εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας καθώς και 

στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης», εξεδόθη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη 

στιγμή για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Η Κοινή αυτή Δήλωση είναι 

ουσιαστικής σημασίας και έδωσε μια αναγκαία και άμεση λύση στην ανεξέλεγκτη 

                                                           
35

 UN , Global Compact on Refugees 
https://refugeesmigrants.un.org/refugees-compact 
36

 Council of the EU (2016). Κοινή Δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας, 18 Μαρτίου 2016. Ανακτηθέν από 
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf, 
13/6/2018. 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf
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προσέλευση προσφυγικών ροών σε Ελλάδα και Ευρώπη.  Η με οποιονδήποτε τρόπο 

μείωση κατά τον χρόνο εκείνο των ροών αυτών ήταν αναγκαία, γεγονός που έκανε 

την κοινή δήλωση αυτή απαραίτητη. Δεν την καθιστά όμως και χωρίς προβλήματα. Η 

σύνδεση δύο μεγάλων θεμάτων, δηλαδή του προσφυγικού με τις ενταξιακές 

διαδικασίες της Τουρκίας στην Ε.Ε. και γενικότερα με τις σχέσεις Τουρκίας- 

Ευρώπης προκαλούν ακόμα περισσότερους κλυδωνισμούς. Ακόμα με την χρήση του 

μορφώματος της κοινής Δήλωσης αποφεύχθηκε οποιαδήποτε δεσμευτικότητα 

διεθνούς δικαίου γεγονός που επιτρέπει ουσιαστικά στην Τουρκία να υπαναχωρήσει 

από τα προβλεπόμενα στην δήλωση αυτή  χωρίς διεθνείς κυρώσεις.  

Το κείμενο βέβαια αυτό, αν και αποτέλεσε την θρυαλλίδα της αντιμετώπισης της 

προσφυγικής κρίσης, δεν είναι η μόνη Συμφωνία και ένδειξη συνεργασίας μεταξύ 

Ε.Ε. και Τουρκίας.   

Η αναγνώρισή ενός ειδικού πλαισίου σχέσεων μεταξύ ΕΕ – Τουρκίας έλαβε 

επισήμως χώρα από το 1963 με την υπογραφή της συμφωνίας συνδέσεως, της 

12ης Σεπτεμβρίου 1963, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της 

Τουρκίας, των πρόσθετων πρωτοκόλλων της, των σχετικών αποφάσεων του 

Συμβουλίου Σύνδεσης, καθώς και της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλαίσιο βέβαια αυτό οριοθετούσε πρωτίστως τις σχέσεις 

οικονομικού περιεχομένου.  

Βαρύνουσας σημασίας αποτέλεσε και η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την  επανεισδοχή
37 προσώπων που διαμένουν 

χωρίς άδεια. Η αναγκαιότητα της σύναψης μιας τέτοιας συμφωνίας είχε ήδη γίνει 

αντιληπτή από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 

απόφαση 2012/499/ΕΕ
38

 του Συμβουλίου: «στις 28 Νοεμβρίου 2002 το Συμβούλιο 

εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της 

Τουρκίας σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

                                                           
37

 «επανεισδοχή»: η μεταγωγή από το αιτούν κράτος και η εισδοχή από το κράτος προς το οποίο 
απευθύνεται η αίτηση, προσώπων (υπηκόων του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, 
υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών), τα οποία έχουν συλληφθεί να εισέρχονται παράνομα, να 
ευρίσκονται παράνομα ή να διαμένουν παράνομα στο αιτούν κράτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας συμφωνίας.  
38

 EUR-Lex. Access to European Law. (2012). Απόφαση του Συμβουλίου, 2012/499/ΕΕ, της 26ης 
Ιουνίου 2012, σχετικά με την εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που 
διαμένουν χωρίς άδεια, Ανακτηθέν από https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0499, 17/9/2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0499
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0499
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Δημοκρατίας της Τουρκίας για την επανεισδοχή των προσώπων που διαμένουν χωρίς 

άδεια («συμφωνία»). Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με τη μονογραφή 

της συμφωνίας στις 21 Ιουνίου 2012». Οι μακρόχρονες διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν 

επισήμως το 2005
39

 στις Βρυξέλλες και κατέληξαν σε ένα ολοκληρωμένο και κοινώς 

αποδεκτό κείμενο το 2011, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) της ΕΕ. Τελικώς, υπογράφηκε στις 21 Μαΐου 2012 στις 

Βρυξέλλες από τους αντιπροσώπους αμφοτέρων των μερών, ενώ τον Ιούνιο του 2012 το 

Συμβούλιο αποφάσισε την υπογραφή της συμφωνίας. Η Συμφωνία αυτή τελικώς, μετά τη 

σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρώθηκε εξ ονόματος της 

Ένωσης, με την από 14 Απριλίου 2014 απόφαση του Συμβουλίου
40

  ενώ τέθηκε σε 

ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2014. Ενδιαφέρον δε παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ την 

επανεισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών αρχικά προβλεπόταν από το 

κείμενο της συμφωνίας να τεθούν σε ισχύ οι σχετικές διατάξεις της
41

 τον Οκτώβριο 

του 2017, λόγω του επείγοντος της κατάστασης ο χρόνος αυτός μειώθηκε και η 

εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων άρχισε από 1η Ιουνίου 2016
42

. 

Η ανάγκη σύναψης μιας διαφορετικής συμφωνίας κατέστη σαφής μετά το 

προσφυγικό κύμα του 2015. Η Ευρώπη έχοντας δεχτεί ξαφνικά εκατοντάδες 

εκατομμύρια προσφύγων έπρεπε να λάβει κάθε δυνατό μέτρο ώστε να ελεγχθεί ο 

όγκος των ροών. Η Τουρκία, από την άλλη, φιλοξενούσε ήδη 3 εκατομμύρια 

πρόσφυγες ή μετανάστες και η οικονομική στήριξη της Ε.Ε. για την κάλυψη των 

βασικών εξόδων της φιλοξενίας αυτής ήταν για εκείνη ζωτικής σημασίας. Ακόμα, η 

Τουρκική πλευρά είδε στην προσφυγική κρίση και στην πίεση που δεχόταν η Ευρώπη 

την ευκαιρία να διευθετήσει και άλλα θέματα ουσίας για εκείνη, θέματα χρόνιας 
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  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (2012).  Βρυξέλλες, 22.6.2012 COM(2012) 239 final 2012/0122 (NLE), 
Ανακτηθέν από 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0239_/com
_com(2012)0239_el.pdf, 17/9/2018. 
40

 EUR-Lex. Access to European Law . (2014).  Απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014, 
σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (2014/252/ΕΕ), το Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακτηθέν από https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014D0252 , 17/9/2018. 
41

  άρθρα 4 και 6 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας 
για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια 
42

  EUR-Lex. Access to European Law . (2016). Αιτιολογική έκθεση επί πρότασης προς απόφαση του 
Συμβουλίου, Βρυξέλλες, 10.2.2016 
COM(2016) 72 final, 2016/0044(NLE) Ανακτηθέν από https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0072, 17/9/2018. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0239_/com_com(2012)0239_el.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0239_/com_com(2012)0239_el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0072
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διαπραγμάτευσης μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, όπως η παροχή βίζας από την Ε.Ε. στους 

Τούρκους πολίτες.  

Η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας ήταν πιο εμφανής από ποτέ. Τα ήδη 

υπάρχοντα κείμενα και εργαλεία σχετικά με την διαχείριση μεταναστών και 

προσφύγων ήταν παντελώς ανεπαρκή. Με αυτό το σκεπτικό οι δύο πλευρές 

συμφώνησαν σε ένα κοινό σχέδιο δράσης το φθινόπωρο του 2015
43

, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν από κοινού την κρίση στην Συρία, να παράσχουν την απαιτούμενη 

βοήθεια και προστασία στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού, στους 

Σύριους πρόσφυγες και να προβούν συνδυαστικά στην μεταναστευτική διαχείριση. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως: «η υπό ενταξιακές διαπραγματεύσεις Τουρκία και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένες να αντιμετωπίσουν και να υπερνικήσουν τις 

υπάρχουσες πρόκλησης στο συγκεκριμένο θέμα
44

». Το σχέδιο αυτό προβλέπει δύο 

πυλώνες δράσης, με τον ένα να αφορά στην υποστήριξη των Σύριων που βρίσκονται 

σε καθεστώς  προσωρινής προστασίας αλλά και των τουρκικών τους δομών 

φιλοξενίας
45

, και τον δεύτερο πυλώνα να αναφέρεται στην ενδυνάμωση της 

συνεργασίας προκειμένου να αποτραπεί η παράτυπη μετανάστευση. Γενικότερα, η 

Ε.Ε. αναλαμβάνει, όχι μόνο να ενισχύσει οικονομικά την Τουρκία με την παροχή 

χρηματοδοτικών εργαλείων για την φιλοξενία των αιτούντων διεθνή προστασία, 

προσωρινά διαμενόντων στο έδαφός της, αλλά και να παράσχει άμεση ανθρωπιστική 

βοήθεια καθώς επίσης και να διαθέσει κονδύλια, πέρα των 4.2 δισ. που έχουν ήδη 

μοχλευθεί, για τους Σύριους πρόσφυγες που διαμένουν σε Λίβανο, Ιορδανία και Ιράκ, 

προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα μη μετακίνησης τους προς την Τουρκία. Από 

την μεριά της, η Τουρκία, δεσμεύεται να προχωρήσει στην υιοθέτηση των 

απαραίτητων νομοθετημάτων  για την ενίσχυση της βοηθείας των αιτούντων άσυλο 

και την εξασφάλιση της πρόσβασης τους στις δημόσιες υπηρεσίες
46

 καθώς και στην 

διασφάλιση του εντοπισμού και της περαιτέρω προστασίας των ευάλωτων ομάδων. 

Ακόμα, η Τουρκία θα συνεχίσει να εγγράφει τους αιτούντες στο ειδικό μητρώο και θα 
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 European Commission - Fact Sheet. (2015).  EU-Turkey joint action plan. Brussels. 15 October 2015. 
Ανακτηθέν από 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_en.htm, 26/9/2018. 
44

 idem 
45

 «Part I: Supporting the Syrians under temporary protection and their Turkish hosting communities, 
Part II: Strengthening cooperation to prevent irregular migration» 
46

 Η Τουρκία σύμφωνα με την διάταξη αυτή δεσμεύεται να παράσχει στους αιτούντες άσυλο 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας αλλά και παιδείας για τους ανήλικους καθώς και να εγγυηθεί την 
συμμετοχή τους στην οικονομία.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_en.htm


23 
 

παράσχει τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα άρτιο σύστημα 

μεταναστευτικής στρατηγικής διαχείρισής της. Και τα δύο μέρη συμφωνούν να 

προβούν σε μια κοινή εκτίμηση της κατάστασης και των αναγκών που έχουν 

δημιουργηθεί που θα αποτελέσει την βάση του περαιτέρω προγραμματισμού δράσης 

τους. Ακόμα, η Ε.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί στενότερα με τις τουρκικές αρχές κα 

την τουρκική ακτοφυλακή προκειμένου να ενισχυθεί η μάχη κατά των διακινητών. Η 

ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε Ε.Ε. και Τουρκία αποτελεί ένα ακόμα σημείο 

συμφωνίας όπως και η τοποθέτηση ενός συνδέσμου αξιωματικού
47

 του Frontex στην 

Τουρκία που θα είναι σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους συνδέσμους 

αξιωματικούς  του οργανισμού στα άλλα κράτη αλλά  και συνδέσμου- αξιωματικού 

της Europol. Ενδιαφέρουσα είναι και η αναφορά στο κείμενο του σχεδίου, στην 

ανάγκη ενίσχυσης της τριμερούς συμφωνίας Βουλγαρίας- Ελλάδας-Τουρκίας, που 

υπογράφηκε στις 25 Μαΐου του 2015 στη Σόφια και ιδρύει ένα κοινό υπηρεσιακό 

κέντρο στο Capitan Andreevo της Βουλγαρίας, με στόχο την στενότερη συνεργασία 

για την αποτροπή της δράσης των δικτύων διακινητών, της τρομοκρατίας και της 

παράτυπης μετανάστευσης. Ειδικότερα, η Συμφωνία για την Ίδρυση και Λειτουργία 

Κοινού Κέντρου Επαφής με σκοπό την Αστυνομική και Τελωνειακή Συνεργασία 

προβλέπει πως το Κοινό Κέντρο Επαφής θα ενεργεί σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις των 

εθνικών νόμων αλλά θα βασίζεται στα πρότυπα των σχετικών ευρωπαϊκών βέλτιστων 

πρακτικών με βασικό του έργο την παροχή και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

υπηρεσιών των τριών χωρών προς την επίτευξη  του σκοπού τους. Κάθε πληροφορία που 

μπορεί να αφορά διασυνοριακές, όπως το κλείσιμο εθνικών οδικών ή 

σιδηροδρομικών δικτύων  θα κοινοποιείται άμεσα καθώς και θα παρέχεται βοήθεια 

σε περίπτωση έκτακτων αναγκών. 

 Ήδη από τον Απρίλιο του 2015 και συγκεκριμένα κατά την Έκτακτη Σύνοδο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2015
48

, η Ε.Ε. αναγνωρίζει την τραγική 

κατάσταση στη Μεσόγειο και εκφράζει την πρόθεσή της να καταβάλει κάθε 

προσπάθεια και να πραγματοποιήσει κάθε συνεργασία για να αντιμετωπίσει την 

ανθρωπιστική κρίση και να «εμποδίσει περαιτέρω απώλειες ζωών στην θάλασσα».  

Επισημαίνει δε την ανάγκη συνεργασίας τόσο με τις χώρες καταγωγής όσο και  με τις 
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 «liaison officer» 
48

 European Council. Council of the European Union. (2015). Δήλωση -  Έκτακτη σύνοδος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 23 Απριλίου 2015. Ανακτηθέν από 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/, 
26/9/2018. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/
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χώρες προέλευσης ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την δημιουργία της Κοινής 

Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας της 18
ης

 Μαρτίου 2016. Ακόμα, ανακοινώνει την απόφασή 

της να ενισχύσει τους θαλάσσιους ελέγχους, να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για 

την καταπολέμηση των διακινητών, να εμποδίσει τις παράνομες προσφυγικές ροές 

αλλά και να πρωτοστατήσει στις προσπάθειες που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα 

του ΟΗΕ στην περιοχή. Σαφώς, κάθε δράση της Ε.Ε. υπογραμμίζεται από τον 

σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση και την αλληλεγγύη της οποίας υπογραμμίζει εκ 

νέου την σημασία. Σημειώνεται δε η συνδρομή και αφύπνιση κάθε ευρωπαϊκού 

εργαλείου ή θεσμού όπως η σε συνεργασία με την ΕΥΡΩΠΟΛ, τον FRONTEX, την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και την EUROJUST, 

καθώς και με αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών και αστυνομική συνεργασία με 

τρίτες χώρες, τόσο στον αγώνα της προστασίας των προσφύγων όσο και της 

καταπολέμησης των εγκληματικών δραστηριοτήτων των διακινητών. Τέλος,  γίνεται 

σαφής αναφορά στην ανάγκη να ενταθεί η συνεργασία με την Τουρκία ενόψει της 

κατάστασης στη Συρία και το Ιράκ. 

Η διάθεση δημιουργίας ενός κοινού σχεδίου δράσης αποτυπώθηκε στην κοινή 

δήλωση του γεύματος εργασίας μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, της 17
ης

 Μαΐου 2015
49

, 

στις Βρυξέλλες στο οποίο παρευρέθηκαν η  Ύπατη Εκπρόσωπος  της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και 

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρεντερίκα Μονγκερίνι, ο Επίτροπος 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, Johannes 

Hahn και οι Υπουργοί Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, 

Mevlüt Çavuşoğlu και Volkan Bozkır. Ενδιαφέρον αποτελεί ο τρόπος διατύπωσης της 

δήλωσης αυτής. Πρώτα γίνεται αναφορά στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ 

Τουρκίας και ΕΕ, επόμενα σε τομείς συνεργασίας όπως που χαρακτηρίζονται ως 

κοινές προτεραιότητες,
50

  όπως το εμπόριο, η ενέργεια και η απελευθέρωση της 

βίζας
51

 και τελικά διατυπώνεται η ανάγκη επικέντρωσης στην «μεταναστευτική 

πρόκληση» και στην ανθρωπιστική και παραλλήλως στρατηγική αντιμετώπιση  των 

προσφυγικών ροών. Η διασύνδεση  της συνεργασίας για την διαχείριση της 
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 European Commission. (2015). Statement. Brussels. 17 May 2015. Ανακτηθέν από 

Joint statement following a working dinner with Turkish Ministers Çavuşoğlu and Bozkir. Ανακτηθέν 
από  
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4991_en.htm, 26/9/2018. 
50

 shared priorities 
51

 «trade and the modernisation of the Customs Union, energy and visa liberalization» 
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4991_en.htm
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προσφυγικής κρίσης με άλλα καίρια  και χρόνια ζητήματα, όπως έχει προαναφερθεί, 

όπως οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις και η απελευθέρωση της βίζας προκαλούν 

σκέψη σε αυτή την κοινή δήλωση και θα αποδειχτεί  στο μέλλον προβληματική. 

Ακόμα, η αναφορά στην επίλυση του Κυπριακού, ενός τόσο σημαντικού και 

αυτόνομου θέματος είναι άξια στοχασμού. Καθώς και η έγγραφη αποτύπωση και 

παραδοχή επί του «εξαίσιου ανθρωπιστικού ρόλου
52

» της Τουρκίας στην κρίση με την 

παροχή καταφύγιου σε περίπου δύο εκατομμύρια Σύριων και Ιρακινών στο έδαφός 

της. Η Ε.Ε. στην δήλωση αυτή, αφού αναγνωρίζει την σημαντικότητα του ρόλου της 

Τουρκίας, δεσμεύεται να παράσχει υποστήριξη σε αυτήν και να χρησιμοποιήσει τα 

νέα χρηματοδοτικά της εργαλεία για την Συρία προκειμένου να την βοηθήσει. Σαφώς 

δε αναφέρεται ότι η ΕΕ θα απελευθερώσει άμεσα το κονδύλι των 18 εκατομμυρίων 

ευρώ.  

Στο ίδιο πνεύμα έλαβε χώρα και η πεντηκοστή τρίτη Σύνοδος του Συμβουλίου 

Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας
53

, την  18
η
  Μαΐου 2015, στις Βρυξέλλες. Πρόεδρός της 

συνόδου διετέλεσε ο κ. Mevlüt Çavuşoğlu, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας με 

τη συμμετοχή του κ. Volkan Bozkir, Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 

Επικεφαλής Διαπραγματευτή. Ο κ. Edgars Rinkēvičs, ενώ εκπρόσωπος της 

ευρωπαϊκής αντιπροσωπίας υπήρξε ο Υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, (εξ 

ονόματος της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας, κας Federica Mogherini) με τη συμμετοχή του κ. Johannes 

Hahn, Επιτρόπου Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων 

Διεύρυνσης, ως εκπροσώπου της Επιτροπής.  Κατά τη Σύνοδο επανεξετάστηκαν σε 

γενικότερο πλαίσιο οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Επισημάνθηκε δε η ανάγκη στενότερου 

διαλόγου των δύο μερών γύρω από την Εξωτερική πολιτική αλλά και βαθύτερης 

συνεργασίας κατά της ΙSIL/Νταές και κατά της τρομοκρατίας που εντείνεται από τις 

εξελίξεις σε Συρία, Ιράκ και σε αυτό το γεωγραφικό περιβάλλον. Είναι ουσιώδες ότι 

στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνεται και ο στόχος δημιουργίας τόσο δικαστικής όσο και 

αστυνομικής ενισχυμένης συνεργασίας. Τα ανωτέρω αναφερθέντα αποτελέσματα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2015, επιβεβαιώθηκαν με κυρίαρχο 
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 «Turkey continues to play an outstanding humanitarian role by providing shelter and safety to 
almost two million Syrians and Iraqis under temporary protection on its own soil» 
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 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2015). Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας,  
Ανακτηθέν από https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/05/18/eu-turkey-
association-council/, 9/10/2018. 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/05/18/eu-turkey-association-council/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/05/18/eu-turkey-association-council/
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σκοπό τη μείωση και τον έλεγχο των προσφυγικών ροών. Αναγνωρίστηκε η βελτίωση 

της χερσαίας συνοριακής  συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος Βουλγαρίας και Τουρκίας 

ενώ ο ανεβασμένος δείκτης των παράνομων θαλάσσιων διελεύσεων από τα γειτονικά 

κράτη της Ε.Ε. αποτέλεσε ισχυρό θέμα προβληματισμού με την κατάληξη στο 

συμπέρασμα της άμεσης ανάγκης εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος, 

Ιταλίας και Τουρκίας για την διαχείριση της κρίσης στην Μεσόγειο. Η συμφωνία 

επανεισδοχής ΕΕ –Τουρκίας αποτέλεσε θέμα της συνόδου καθώς και  η ανάγκη της 

πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής της από την Τουρκική πλευρά. 

Τόσο τα αποτελέσματα των προαναφερόμενων συνόδων όσο και το δείπνο εργασίας 

αλλά και οι συνεχείς διαπραγματεύσεις οδήγησαν στο προαναφερθέν κοινό σχέδιο 

δράσης που υιοθετήθηκε την  Οκτωβρίου του 2015 που μπήκε σε εφαρμογή την 29
η
 

Νοεμβρίου 2015. Η ενεργοποίηση του κοινού σχεδίου δεν κρίθηκε επαρκής αφού 

κατέστη σαφής η ανάγκη για εντατικοποίηση τόσο της συνεργασίας όσο και του 

βαθμού δέσμευσης μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για την αντιμετώπιση της προσφυγικής 

κρίσης. Μέσα από το πρίσμα αυτό και ύστερα από τρεις συνεχείς  συναντήσεις κατά 

τον χρόνο εκείνο έλαβε χώρα η Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας. 

Η Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας
54

,
55

 φάνηκε ως η καλύτερη δυνατή λύση. Θα έδινε 

στην Ευρώπη τον χρόνο να προετοιμαστεί και να αντιμετωπίσει ουσιαστικά την 

προσφυγική κρίση.  Να προβεί στον απαραίτητο σχηματισμό  μηχανισμών στήριξης, 

στην χορήγηση κονδυλίων, στην υλοποίηση υποδομών φιλοξενίας, στην επανεξέταση 

του νομικού πλαισίου και των διαθέσιμων εργαλείων αντιμετώπισης του 

προσφυγικού. 

Η συμφωνία αυτή βασίστηκε στις αρχές της συνυπευθυνότητας, της αλληλεγγύης και 

της ισότιμης εταιρικής σχέσης για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μεταξύ 

της Τουρκίας και της ΕΕ. 
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 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2016)Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, 28 . 
Μαρτίου 2016. Ανακτηθέν από 
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/, 
4/3/2018. 
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 Έχει ενδιαφέρον πως η Συμφωνία αυτή ονοματίζεται διαφορετικά ανάλογα με τις χώρες. Σε πολλές  
ευρωπαϊκές χώρες αναφέρεται ως το «Σχέδιο Μέρκελ - Νταβούτογλου»,  στην Ολλανδία, «Σχέδιο 
Ντίντερικ Σάμσομ» που είναι ο επικεφαλής του κόμματος των Εργατικών, στην Γερμανία ως «Σχέδιο 
Μέρκελ» . το ορθότερο βέβαια θα ήταν να ονομάζεται «Σχέδιο Κνάους» αφού ο αυστριακός 
πολιτικός επιστήμων είναι ο «αρχιτέκτων» της συμφωνίας αυτής.  

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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Επιβεβαίωσε την δέσμευση των δύο μερών για την αποτελεσματική εφαρμογή του 

από Οκτωβρίου 2015 Κοινού Σχεδίου Δράσης και αναγνώρισε την πρόοδο από την 

Τουρκική πλευρά στην αναβάθμιση της Τουρκικής ακτοφυλακής αλλά και των 

συνθηκών ένταξης των Σύριων χορηγηθέντων προσωρινής προστασίας στην αγορά 

εργασίας. Ταυτόχρονα, στο κείμενο της Δήλωσης διαπιστώθηκε το ξεκίνημα της 

εκταμίευσης των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ε.Ε. προς την Τουρκία όπως 

είχε προγενέστερα συμφωνηθεί αλλά και η πρόοδος με την χρήση των ευρωπαϊκών 

κονδυλίων για τη διευκόλυνση του προσφυγικού. Τέθηκε δε ως βασικός κοινός 

στόχος η καταπολέμηση και η εξάρθρωση των δικτύων των διακινητών και 

αναγνωρίστηκε η ανάγκη παροχής προς τους μετανάστες εναλλακτικών λύσεων που 

να τους αποτρέπουν από το να βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές τις δικές τους και των 

οικογενειών τους. «Η Τουρκία και η ΕΕ συμφωνούν επίσης να αναβαθμίσουν τα μέτρα 

κατά των διακινητών μεταναστών και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την 

ανάληψη δραστηριότητας από το NATO στο Αιγαίο. Ταυτοχρόνως η Τουρκία και η ΕΕ 

αναγνωρίζουν ότι απαιτούνται περαιτέρω ταχείες και αποφασιστικές προσπάθειες».  

Για την επίτευξη των στόχων αυτών και προς υλοποίηση των ανωτέρω αναφερθέντων 

αποφασιστικών κινήσεων, συμφωνήθηκαν εννέα σημεία δράσης ιδιαίτερης 

σπουδαιότητας. 

Ουσιώδες στοιχείο της Δήλωσης αυτής που αποτελεί και το πρώτο σημείο δράσης 

είναι το ότι : «η Τουρκία συμφώνησε περαιτέρω να δεχθεί την ταχεία επιστροφή όλων 

των μεταναστών που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας και μεταβαίνουν από την 

Τουρκία στην Ελλάδα και να κάνει δεκτούς στο έδαφός της όλους τους παράτυπους 

μετανάστες που συλλαμβάνονται σε τουρκικά ύδατα
56

». 

Ο όρος αυτός ήταν ιδιαίτερα σημαντικός όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για την 

Ελλάδα αφού ουσιαστικά έδινε ένα πολύτιμο περιθώριο για τη χώρα μας να προβεί 

στην επιστροφή των παρατύπως αφιχθέντων προσώπων μη υποκειμένων σε διεθνή 

προστασία και μάλιστα άμεσα. Και η αποδοχή από την Τουρκική πλευρά των 

παράτυπων μεταναστών που συλλαμβάνονται στα χωρικά της ύδατα υπήρξε 

σημαντική για την αποσυμφόρηση των ροών προς την Ελλάδα. 
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Ακόμα, βασική υπήρξε και η συμφωνία των μερών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης 

των παράτυπων μεταναστών από τον χρόνο της Κοινής Δήλωσης και μετά. 

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε να δέχεται η Τουρκία την επιστροφή «όλων των 

παράτυπων μεταναστών που φθάνουν στα ελληνικά νησιά» μέσω αυτής  «από τις 20 

Μαρτίου και έπειτα». Είναι εύκολα κατανοητό το πόσο σημαντικός ήταν ο όρος αυτός 

για την χώρα μας και κυρίως στο χρόνο που έλαβε χώρα η Δήλωση
57

. Βεβαία, είναι 

αμφίβολο το κατά πόσο η εφαρμογή του όρου αυτού έλαβε χώρα στην 

πραγματικότητα, με την Ελλάδα σύμφωνα με τους ευρωπαίους αξιωματούχους να 

ισχυρίζονται πως δεν γίνεται η χρήση που θα της άρμοζε.  

Εξίσου πολύ σημαντικό υπήρξε και το δεύτερο σημείο δράσης που αφορά τη 

συμφωνία πως «για κάθε επιστροφή Σύρου στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας 

άλλος Σύρος θα επανεγκαθίσταται από την Τουρκία στην Ε.Ε. λαμβανομένων υπόψη 

των κριτηρίων τρωτότητας του ΟΗΕ». Σύμφωνα με τη ρήτρα αυτή, η Ελλάδα θα είχε 

τη δυνατότητα να προβαίνει όχι μόνο στην επιστροφή παράτυπων μεταναστών αλλά 

και Σύρων αιτούντων άσυλο με την προϋπόθεση ότι η Ε.Ε. θα δεχόταν αντίστοιχα 

Σύρους από την Τουρκία. Η Ε.Ε. δεχόμενη τον όρο αυτό απεδείκνυε την αντίληψή  

της πως το προσφυγικό ζήτημα είναι ενωσιακό και όχι εθνικό, περιορισμένο στις 

χώρες πρώτης υποδοχής.  Η πορεία εφαρμογής του όρου αυτού όμως δεν ήταν 

αποδείχθηκε τόσο ανθηρή. Στην πραγματικότητα η ρήτρα αυτή δεν εργαλειοποιήθηκε 

ιδιαίτερα, όπως αναλύεται κατωτέρω. Προς υλοποίηση του όρου αυτού προβλέφθηκε 

η δημιουργία ενός μηχανισμού «με τη συνδρομή της Επιτροπής, των οργανισμών της 

ΕΕ και άλλων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ύπατης Αρμοστείας των 

Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι η αρχή αυτή θα 

εφαρμόζεται από την ίδια ημέρα από την οποία αρχίζουν οι επιστροφές». 

Οριοθετήθηκε δε ως ανώτατο όριο θέσεων επανεγκατάστασης στην Ε.Ε. οι «54.000 

προσθέτων ατόμων». Προβληματικό προς την εφαρμογή των διακανονισμών αυτών 

είναι ότι τέθηκαν υπό αίρεση. Ειδικότερα, προβλέφθηκε ότι : «Εφόσον οι 

διακανονισμοί αυτοί δεν επιτύχουν τον στόχο του τερματισμού της παράτυπης 

μετανάστευσης και ο αριθμός των επιστροφών πλησιάσει τους αριθμούς που 

προβλέπονται ανωτέρω, ο μηχανισμός αυτός θα επανεξεταστεί. Εφόσον ο αριθμός των 

επιστροφών υπερβεί τους αριθμούς που προβλέπονται ανωτέρω, ο μηχανισμός αυτός 
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 Όπως προαναφέρθηκε το 2015 εισήλθαν στην χώρα μας 856,723 πρόσωπα, οπότε η δυνατότητα 
επιστροφής των παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία ήταν κρίσιμη. 
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θα καταργηθεί». Για τον λόγο αυτόν και οι διακανονισμοί δεν εφαρμόστηκαν. 

Σύμφωνα δε με τον Γκέραλντ Κνάους
58

, του αρχιτέκτονα της συμφωνίας, ο όρος για 

«τον έναν προς έναν» δεν εφαρμόστηκε ποτέ, καθώς στην πράξη η Ε.Ε. δεχόταν από 

την γείτονα περισσότερους πρόσφυγες από όσους δεχόταν η Τουρκία από την 

Ελλάδα. Κατά τον Κνάους, η αδυναμία εφαρμογής του όρου αυτού ήταν δίκαιη και 

λογική δεδομένου ότι στην Τουρκία  διαμένουν οι περισσότεροι πρόσφυγες 

παγκοσμίως. 

Πρόβλημα ακόμα αποτέλεσε και η στάση των κρατών μελών στον όρο «ένας προς 

έναν». Αρχικά τα κράτη μέλη έδειξαν σχεδόν απόλυτα το συλλογικό ενωσιακό 

πνεύμα για την καταπολέμηση του προβλήματος, δεχόμενα με σχετική ευκολία να 

συμβάλουν ουσιαστικά στην διαχείριση της κρίσης μέσω των επανεγκαταστάσεων. 

Παραδόξως πως όμως και τρία χρόνια μετά, αφού γίνεται εμφανές πως το 

προσφυγικό μπορεί να είναι πλέον διαχειρίσιμο θα παραμένει όμως πάντα ζήτημα, 

πολλές χώρες διαφοροποιήθηκαν στην πολιτική τους εναντιώμενες στις 

επανεγκαταστάσεις των προσφύγων. Επομένως, η αποτελεσματικότητα του όρου 

αυτού οδηγήθηκε, εν τοις πράγμασι,  σε ένα εκτελεστικό αδιέξοδο.  

Τρίτο σημείο δράσης αποτελεί η δέσμευση της Τουρκίας πως «θα λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αποτρέψει το άνοιγμα νέων θαλάσσιων ή χερσαίων 

οδών παράνομης μετανάστευσης από την Τουρκία προς την ΕΕ και θα συνεργασθεί εν 

προκειμένω με τις γειτονικές χώρες καθώς και με την ΕΕ». Η σπουδαιότητα του όρου 

αυτού είναι αυταπόδεικτη. Η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να μην επιτρέψει τη 

δημιουργία νέων οδών είναι κρίσιμης σημασίας. στην ίδια λογική η συνεργασία της 

Τουρκίας με τις γειτονικές χώρες έχει αποδειχθεί απαραίτητη. Παράδειγμα προς 

μίμηση αποτελεί η τριμερής συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Τουρκίας που 

παρουσίασε άμεσα αποτελέσματα στον έλεγχο των ροών αλλά και στην 

καταπολέμηση των δράσεων των διακινητών. 

Επίσης, ουσιαστικό είναι το τέταρτο σημείο δράσης, σύμφωνα με το οποίο «Όταν 

τείνουν να σταματήσουν οι παράτυπες διελεύσεις μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ ή, 

τουλάχιστον μειωθούν σε σημαντικό βαθμό και κατά διατηρήσιμο τρόπο, θα 
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 Γκέραλντ Κνάους, Αυστριακός, πολιτικός επιστήμονας και Διευθυντής του think-tank Ευρωπαϊκή 
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ενεργοποιηθεί το εθελοντικό πρόγραμμα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους. Τα 

κράτη μέλη της ΕΕ θα συνεισφέρουν στο πρόγραμμα εθελοντικά». Η δέσμευση των 

κρατών μελών της Ε.Ε. για την συνδρομή τους στο πρόγραμμα εισδοχής αποτύπωσε 

το ενωτικό πρόγραμμα αλληλεγγύης που είχε υπερισχύσει για την αντιμετώπιση της 

προσφυγικής κρίσης. Η ανθρωπιστική προσέγγιση κρατών μελών και ΕΕ φαίνεται 

ξεκάθαρη στον όρο αυτό. Δυστυχώς όμως κατά την εξέλιξη των γεγονότων η 

ανθρωπιστική αυτή πρόθεση και η διάθεση αλληλεγγύης φάνηκε να μειώνεται . Με 

τον καιρό, πολλά από τα κράτη μέλη αποστασιοποιήθηκαν, αφήνοντας το βάρος στη 

διαχείριση της κρίσης στους άμεσα εμπλεκόμενους, δηλαδή στις χώρες πρώτης 

υποδοχής.  

Ακόμα, η οικονομική στήριξη της Ε.Ε. προς την Τουρκία αποτυπώνεται στον όρο έξι 

της δήλωσης σύμφωνα με τον οποίο «Η ΕΕ, σε στενή συνεργασία με την Τουρκία, θα 

επισπεύσει περαιτέρω την εκταμίευση των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν αρχικά 

εγκριθεί στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και θα 

εξασφαλίσει την χρηματοδότηση περαιτέρω έργων για τα πρόσωπα που τελούν υπό 

προσωρινή προστασία και έχουν εντοπισθεί με ταχεία συμβολή της Τουρκίας πριν από 

το τέλος του Μαρτίου». Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η ΕΕ όχι μόνο εγγυάται την 

καταβολή του ποσού των 3 δις. ευρώ, που είχε συμφωνηθεί πριν τη σύναψη της 

συμφωνίας, αλλά και την γρήγορη καταβολή αυτού αλλά και την συμμετοχή της με 

παραπάνω κονδύλια για την υλοποίηση έργων που αφορούν τους αιτούντες άσυλο. 

Ορίζεται ρε σαφώς πως θα εκπονηθεί από κοινού ειδικός σχεδιασμός με αναλυτική 

αναφορά στα προς υλοποίηση έργα, ενώ καθορίζονται και οι τομείς που θα 

απορροφήσουν τα έργα αυτά όπως «στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των 

υποδομών, της διατροφής και άλλων εξόδων διαβίωσης». Ακόμα, συμφωνείται ρητώς, 

πως όταν η πρώτη χρηματοδότηση των 3 δισ. απορροφηθεί και υλοποιηθούν οι 

προβλεπόμενες δαπάνες, τότε ένα νέο κονδύλι άλλων 3 δισ. ευρώ θα διατεθεί από την 

Ε.Ε. προς την Τουρκία και η εκταμίευση αυτού θα λάβει χώρα μέχρι το τέλος του 

2018. Για την σύναψη επομένως της κοινής αυτής δήλωσης, η Ε.Ε., προκειμένου να 

αναχαιτιστούν οι προσφυγικές ροές και να ελεγχθούν από την γείτονα, συμφώνησε να 

καταβάλει στην Τουρκία 3 ακόμα δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεσμεύτηκε να 

καταβάλει ως το 2018. 

Ενδιαφέρον αποτελεί και το γεγονός ότι στην Κοινή δήλωση γίνεται αναφορά και 

στην τελωνειακή ένωση και συγκεκριμένα, στον όρο επτά που αναφέρεται πως η 
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«Ε.Ε. και η Τουρκία σημείωσαν με ικανοποίηση τις διεξαγόμενες εργασίες για την 

αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης», θέμα όχι άμεσα συνδεόμενο με το προσφυγικό. 

Ιδιαίτερα ουσιαστικό φαίνεται να είναι το ένατο σημείο δράσης της Δήλωσης που 

αναφέρεται στο κοινό ανθρωπιστικό έργο Ε.Ε. και Τουρκίας για τη διευκόλυνση των 

ατόμων που έχουν μείνει στη Συρία. Σύμφωνα με το σημείο αυτό η «Ε.Ε. και τα 

κράτη μέλη της θα συνεργασθούν με την Τουρκία σε κάθε κοινή προσπάθεια βελτίωσης 

των ανθρωπιστικών συνθηκών στο εσωτερικό της Συρίας, ιδίως σε ορισμένες περιοχές 

κοντά στα τουρκικά σύνορα, η οποία θα έδινε την δυνατότητα στον τοπικό πληθυσμό 

και τους πρόσφυγες να ζήσουν σε ασφαλέστερες περιοχές». 

Η βαρύτητα του όρου αυτού είναι ευρέως αποδεκτή, δεδομένης της ανάγκης όχι μόνο 

παροχής βοήθειας στα πρόσωπα που διακινδυνεύοντας τη ζωή τους έχουν 

εγκαταλείψει τη χώρα τους, αλλά και της ανάγκης παροχής κάθε δυνατής συνδρομής 

στην πηγή του προβλήματος, στη Συρία. Η βελτίωση έστω και κατ’ ελάχιστο των 

συνθηκών στη Συρία μπορεί να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά  στην βελτίωση της 

ζωής ανθρώπων που αναγκαστικά αλλιώς θα εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Για τον 

λόγο αυτό η ανθρωπιστική βοήθεια στο εσωτερικό της Συρίας είναι ίσως το πιο 

σημαντικό έργο και η ρήτρα αυτή η πιο ουσιαστική. 

Βέβαια, όπως στην κοινή δήλωση του γεύματος εργασίας μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, 

της 17
ης

 Μαΐου 2015 έτσι και στην πολύ-αναμενώμενη Κοινή δήλωση της 18
ης

 

Μαρτίου 2016 το προσφυγικό δεν είναι το μόνο θέμα αναφοράς. Η τουρκική πλευρά 

αναγνωρίζοντας τις πιέσεις που δεχόταν  η Ευρώπη από τις ανεξέλεγκτες 

προσφυγικές ροές προσπάθησε να ενισχύσει τη θέση της στα θέματα εθνικού 

ενδιαφέροντός της όπως την εντατικοποίηση της προόδου των εργασιών για τις 

ενταξιακές διαπραγματεύσεις και την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Η παράλληλη 

αναφορά στα ζητήματα αυτά που οδήγησε στην πρακτική αλληλοσύνδεση τους 

φάνηκε από την αρχή προβληματική, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στην διάρκεια 

των επόμενων εξελίξεων. Η Τουρκία από την Δήλωση και μέχρι σήμερα, συνεχίζει να 

ασκεί πίεση στην Ευρώπη, σχετίζοντας την σχέση της με την ΕΕ με τον έλεγχο των 

προσφυγικών ροών δεδομένου του πληθυσμού των αιτούντων άσυλο που να 

φιλοξενεί στο έδαφός της. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η αυξομείωση των 

προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη ανάλογα μετά «σκαμπανεβάσματα» στις 

σχέσεις των δύο μερών. Συγκεκριμένα, στο πέμπτο σημείο δράσης για την 
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καταπολέμηση της προσφυγικής κρίσης  όπως διατυπώνεται στην Κοινή Δήλωση, 

προβλέπεται πως «Η εφαρμογή του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος 

θεωρήσεων θα επισπευσθεί σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη προκειμένου να αρθούν 

οι υποχρεώσεις θεώρησης για τους τούρκους πολίτες το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου 

του 2016, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκπληρωθεί όλα τα κριτήρια». Η Τουρκία 

βεβαίως, δεσμεύτηκε να «προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να ανταποκριθεί στις 

εναπομένουσες απαιτήσεις»,  έτσι ώστε η Επιτροπή να εισηγηθεί την ελευθέρωση των 

θεωρήσεων. Οι πολιτικές όμως εξελίξεις στην Τουρκία την απομάκρυναν από τη 

θέσπιση των μέτρων αυτών με αποτέλεσμα ακόμα μέχρι σήμερα, τρία χρόνια μετά, η 

ελευθέρωση της βίζας να μην έχει επέλθει. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ψυχρότητα 

στις σχέσεις των δύο μερών με την Τουρκία να απειλεί άλλες φορές διακριτικά και 

άλλες όχι για την κατάρρευση της Κοινής Δήλωσης που θα οδηγήσει σε νέες 

ανεξέλεγκτες ροές. 

Στην ίδια λογική και μόνο λόγω των πιέσεων της Τουρκίας γίνεται άμεση σύνδεση 

της αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σημείο δράσης οκτώ της Κοινής Δήλωσης, «η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για νέα 

ενεργοποίηση της ενταξιακής διαδικασίας όπως ορίζεται στην κοινή τους δήλωση της 

29ης Νοεμβρίου 2015. Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το άνοιγμα του 

Κεφαλαίου 17 στις 14 Δεκεμβρίου 2015 και αποφάσισαν ως επόμενο βήμα να 

ανοίξουν το κεφάλαιο 33 κατά τη διάρκεια της ολλανδικής Προεδρίας. Σημείωσαν με 

ικανοποίηση ότι η Επιτροπή θα υποβάλει σχετική πρόταση τον Απρίλιο. Οι 

προπαρασκευαστικές εργασίες για το άνοιγμα άλλων κεφαλαίων θα συνεχιστούν με 

ταχύτερο ρυθμό, χωρίς να επηρεάζονται οι θέσεις των κρατών μελών σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανόνες». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται πως, όχι μόνο 

συμφωνήθηκε η επίσπευση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η οποία συνδέθηκε 

και με προβληματικό τρόπο, όπως και στην προαναφερόμενη περίπτωση της 

ελευθέρωσης των θεωρήσεων, με την από κοινού αντιμετώπιση της προσφυγικής 

κρίσης αλλά αποτυπώθηκε και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την πορεία των 

διαπραγματεύσεων αυτών, με την παράλληλη δέσμευση τόσο της ΕΕ όσο και της 

Τουρκίας για την τήρησή του. Η παράλληλη αυτή σύνδεση ήταν εξαρχής ιδιαιτέρως 

εύθραυστη και επικίνδυνη για τις σχέσεις των δύο μερών. Κατά την εξέλιξη των 

γεγονότων τα αποτελέσματα δυστυχώς δεν ήταν τα αναμενόμενα. Οι ενταξιακές 
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διαπραγματεύσεις ύστερα την διαφοροποίηση του πολιτικού σκηνικού στην Τουρκία 

φάνηκαν να παγώνουν, με την Τουρκία να μην επιδεικνύει πλέον την ίδια διάθεση 

ένταξής της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η Τουρκία μοιάζει να αποξενώνεται από τα 

δυτικά ιδεώδη και να αποκτά όλο και περισσότερο μια λογική εσωστρεφούς 

εξουσίας, γυρνώντας την πλάτη συχνά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ε.Ε. από την 

άλλη, διατηρεί μια αυστηρή στάση και παρατηρεί με όλο και μεγαλύτερο 

σκεπτικισμό την «σουλτανοποίηση» του Ερντογάν. Είναι βεβαίως αληθές πως η 

προοπτική της ολοκλήρωσης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ 

ιδιαίτερα σους στόχους της Ε.Ε.. Υπήρξε ανέκαθεν μια απόσταση μεταξύ του 

χριστιανικού ευρωπαϊκού τόξου και της τουρκικής ιδιοσυγκρασίας που συνέτεινε 

στην συστολή της Ε.Ε. για την επίσημη ένταξη της Τουρκίας στους κόλπους της. Η 

πολιτική αστάθεια στην Τουρκία, η εισβολή και κατοχή του βορείου τμήματος της 

Κύπρου  και η αδύναμη και ασυνεχής δημοκρατική δομή του τουρκικού Κράτους δεν 

βοήθησε στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Με το δεδομένο αυτό, θα μπορούσε 

να θεωρηθεί μάλλον βολική η συγκυρία του πραξικοπήματος και η υπαγωγή της 

Τουρκίας σε μια μεταπραξικοματική μεταβατική εποχή που εγείρει ζητήματα 

δημοκρατίας, δίνοντας μια δικαιολογημένη αιτιολογία στην Ε.Ε. για το πάγωμα των 

ενταξιακών διαδικασιών.    

Σε κάθε περίπτωση, η  μεταβολή στην πολιτική αυτή ισορροπία είναι βαρύνουσας 

σημασίας τόσο για τις σχέσεις Ε.Ε.- Τουρκίας όσο και για την ευαλωτότητα της 

Κοινής Δήλωσης. Για τον λόγο αυτό και οι εκθέσεις αξιολόγησης της προόδου της 

Κοινής Δήλωσης που έχουν λάβει χώρα από το 2015 και μετά δεν είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητικές με πολλούς αξιωματούχους να μιλάνε για αποτυχία της Δήλωσης. 

Είναι σημαντικό ακόμα, να σημειωθεί πως η εύθραυστη φύση της κοινής δήλωσης 

αποτυπώνεται και από το νομικό μόρφωμα με το οποίο επιλέχθηκε να διατυπωθεί. Η 

έλλειψη δεσμευτικότητας της δήλωσης δίνει στα συμβαλλόμενα μέρη άμεση δίοδο 

διαφυγής στον χρόνο επιλογής τους. Συγκεκριμένα, η επιλογή να μην ακολουθηθεί το 

νομικά προβλεπόμενο μονοπάτι του άρθρου άρθρο 218
59

 (πρώην άρθρο 300 της 

                                                           
59

 Άρθρο 218 (πρώην άρθρο 300 της ΣΕΚ) 1. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 
207, για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη των συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών ή 
διεθνών οργανισμών ακολουθείται η εξής διαδικασία:  
2. Το Συμβούλιο εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων, εκδίδει οδηγίες διαπραγμάτευσης, 
επιτρέπει την υπογραφή και συνάπτει τις συμφωνίες.  
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ΣΕΚ) της ΣΛΕΕ  που αφορά στη διαδικασία σύναψης διεθνών συμφωνιών, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Βεβαίως, η απαιτούμενη σειρά ενεργειών που 

προβλέπεται στο ανωτέρω άρθρο, σύμφωνα με την οποία «το Συμβούλιο εγκρίνει την 

έναρξη διαπραγματεύσεων, εκδίδει οδηγίες διαπραγμάτευσης, επιτρέπει την υπογραφή 

                                                                                                                                                                      
3. Η Επιτροπή, ή ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας όταν η σχεδιαζόμενη συμφωνία αφορά αποκλειστικά ή κυρίως την κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας, υποβάλλει συστάσεις στο Συμβούλιο, το οποίο εκδίδει απόφαση 
που επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων και ορίζει, ανάλογα με το αντικείμενο της 
σχεδιαζόμενης συμφωνίας, τον διαπραγματευτή ή τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας 
της Ένωσης.  
4. Το Συμβούλιο μπορεί να απευθύνει οδηγίες στον διαπραγματευτή και να ορίζει ειδική επιτροπή, 
σε διαβούλευση με την οποία πρέπει να διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις.  
5. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση του διαπραγματευτή, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει την 
υπογραφή της συμφωνίας και, ενδεχομένως, την προσωρινή της εφαρμογή πριν να τεθεί σε ισχύ.  
6. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση του διαπραγματευτή, εκδίδει απόφαση για τη σύναψη της 
συμφωνίας. Εκτός από την περίπτωση που η συμφωνία αφορά αποκλειστικά την κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφάλειας, το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας: α) 
Μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: i) συμφωνίες 
σύνδεσης, ii) συμφωνία για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, iii) συμφωνίες που 
δημιουργούν ειδικό θεσμικό πλαίσιο θεσπίζοντας διαδικασίες συνεργασίας, iv) συμφωνίες που 
έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις για την Ένωση, v) συμφωνίες που καλύπτουν τομείς 
στους οποίους εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία ή η ειδική νομοθετική διαδικασία 
όταν απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε επείγουσες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να συμφωνούν προθεσμία για την έγκριση. β) Μετά από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διατυπώνει τη γνώμη του εντός προθεσμίας που μπορεί να ορίσει το Συμβούλιο 
ανάλογα με το επείγον του ζητήματος. Ελλείψει γνώμης εντός της προθεσμίας αυτής, το Συμβούλιο 
μπορεί να αποφασίζει.  
7. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 5, 6 και 9, το Συμβούλιο μπορεί, κατά τη σύναψη 
συμφωνίας, να εξουσιοδοτεί τον διαπραγματευτή να εγκρίνει εξ ονόματος της Ένωσης τις 
τροποποιήσεις της συμφωνίας, εφόσον η συμφωνία προβλέπει ότι οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει 
να θεσπισθούν με απλοποιημένη διαδικασία ή μέσω οργάνου που συνιστάται με την εν λόγω 
συμφωνία. Το Συμβούλιο μπορεί να εξαρτά την εξουσιοδότηση αυτή από ειδικούς όρους.  
8. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Ωστόσο, 
το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, όταν η συμφωνία αφορά τομέα για τον οποίο απαιτείται 
ομοφωνία για τη θέσπιση πράξης της Ένωσης καθώς και προκειμένου περί συμφωνιών σύνδεσης και 
των συμφωνιών του άρθρου 212 με τα κράτη που είναι υποψήφια για προσχώρηση. Το Συμβούλιο 
αποφασίζει επίσης ομόφωνα όσον αφορά τη συμφωνία για την προσχώρηση της Ένωσης στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών. Η απόφαση περί σύναψης της συμφωνίας αυτής τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την έγκρισή 
της από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους.  
9. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής ή του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, εκδίδει απόφαση για την αναστολή της 
εφαρμογής μιας συμφωνίας και τον καθορισμό των θέσεων που θα πρέπει να ληφθούν, εξ ονόματος 
της Ένωσης, σε όργανο που συνιστάται από δεδομένη συμφωνία, όταν το εν λόγω όργανο καλείται 
να θεσπίσει πράξεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα, με εξαίρεση τις πράξεις που 
συμπληρώνουν ή τροποποιούν το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας.  
10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 
11. Ένα κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από 
το Δικαστήριο να γνωμοδοτήσει εάν η σχεδιαζόμενη συμφωνία είναι συμβατή με τις Συνθήκες. Εάν η 
γνώμη του Δικαστηρίου είναι αρνητική, η σχεδιαζόμενη συμφωνία μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνο 
εφόσον τροποποιηθεί, ή εάν αναθεωρηθούν οι Συνθήκες. 
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και συνάπτει τις συμφωνίες», ενώ το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο παραμένει ενήμερο σε 

κάθε διαπραγματευτικό στάδιο και η επιτροπή «υποβάλλει συστάσεις» είναι 

ιδιαιτέρως χρονοβόρα, γεγονός αποτρεπτικό για τη διαχείριση ενός επείγοντος 

ζητήματος όπως το προσφυγικό. Η ανάγκη όμως μιας άμεσης αντιμετώπισης δεν ήταν 

ο μόνος λόγος επιλογής του μορφώματος της μη δεσμευτικής κοινής Δήλωσης. Προς 

επίρρωση των ανωτέρω, μπορεί να ληφθεί υπόψη η νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) όπου σε διασταλτική του ερμηνεία επί της ΣΛΕΕ, κάνει 

δεκτό πως κάθε σύμβαση με δεσμευτική ισχύ, ανεξαρτήτως διαδικασίας σύναψης, 

υπάγεται στις συμφωνίες. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, εκτός της μη τήρησης 

της διαδικασίας, δηλαδή την μη λήψη εντολής προς διαπραγμάτευση από την 

Επιτροπή, την μη ενημέρωση και τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και τη 

μη κύρωσή της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η εν λόγω Δήλωση δεν φαίνεται να 

διέπεται από καμία δεσμευτικότητα. Προσιδιάζει περισσότερο σε πολιτική συμφωνία 

μεταξύ Συμβουλίου της Ε.Ε. και Τουρκίας
60

 παρά σε νομική Συμφωνία. η βάση 

εκτέλεσης των προβλεπομένων στην κοινή Δήλωση διαφαίνεται να είναι η αρχή της 

καλής πίστης και η βούληση συνεργασίας των δύο μερών. Αν η βούληση για 

οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, συμπερασματικά, εκλείπει παραλλήλως και εκτέλεση 

της Δήλωσης. 

Θα μπορούσε να τεθεί ο προβληματισμός αν η Δήλωση θα μπορούσε να θεωρηθεί 

νομικώς δεσμευτική και να αναχθεί σε Διεθνή Συμφωνία, με βάση το διεθνές δίκαιο, 

αφού δεν υπάγεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό, το οποίο υιοθέτει μια πιο ευρεία θέση 

σε σχέση με την σύναψή των διεθνών συμφωνιών. Ειδικότερα, το Διεθνές 

Δικαστήριο έχει δεχθεί «πως μία συμφωνία είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα 

μέλη ανεξαρτήτως της δομής και του λεξιλογίου της, εφόσον αυτά έχουν εκφράσει με 

οποιονδήποτε τρόπο τη βούλησή τους να δεσμευτούν από αυτή
61

».  Όμως από κανένα 

στοιχείο δεν προκύπτει η βούληση των δύο μερών για την επίτευξη μιας νομικά 

δεσμευτικής συμφωνίας. Είναι σαφές ότι και τα συμβαλλόμενα μέρη προτιμούν κατά 

τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας την επικάλυψη αυτής με την υφή περισσότερο της 

πολιτικής παρά της νομικής σύμπραξης. Επομένως συνάγεται ότι η Κοινή Δήλωση 

δεν περιβάλλεται από καμία νομική δεσμευτικότητα και εναπόκειται η τήρηση αυτής 

στην καλή πίστη και στην βούληση των συμβαλλομένων μερών. 
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 Επεξηγηματικά, μεταξύ των αρχηγών των κρατών μελών και της πολιτικής ηγεσίας της Τουρκίας. 
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 Cassese, A, (2012).  Διεθνές Δίκαιο . Αθήνα : Εκδόσεις Gutenberg, σ. 207 
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Δεσμευτική η μη, η Κοινή Δήλωση τρία χρόνια μετά συνεχίζει να είναι σε ισχύ. Το 

θέμα που παρουσιάζεται στην ουσία είναι κατά πόσον είναι και αποτελεσματική. 

Κατά την πάροδο των ετών έχει επικριθεί από διάφορους αξιωματούχους της ΕΕ ενώ 

ο ίδιος ο Ερντογάν έχει εξαπολύσει απειλές προς την Ε.Ε. πως θα την ακυρώσει αν 

δεν υλοποιηθούν τα υπόλοιπα θέματα ενδιαφέροντός του. η ισορροπία φαίνεται πιο 

εύθραυστη από ποτέ. Η Ευρώπη φαίνεται να αποξενώθηκε από τις πολιτικές της 

Τουρκίας μετά το πραξικόπημα αλλά και η Τουρκία να είναι ικανοποιημένη με την 

ειδική σχέση συνεργασίας της με την Ε.Ε. χωρίς να επιδεικνύει ιδιαίτερη διάθεση για 

την προώθηση των διαδικασιών ένταξής της. Η  ελευθέρωση της βίζας και η 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μοιάζουν να μένουν τα σημεία διάθεσης για συνεργασία. 

Όσο όμως η Ευρώπη αρνείται να παράσχει την ελευθέρωση στις βίζες τόσο και η 

Τουρκία φαίνεται να απομακρύνεται από το δυτικό ιδεώδες. Η κατάσταση είναι 

έκρυθμη. Αξίζει να αναλογιστεί κανείς πως ο Πρόεδρος της Τουρκίας έκανε ενάμισι 

χρόνο να επισκεφτεί οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος μετά τα γεγονότα του 

πραξικοπήματος. 

Επομένως βρισκόμαστε μπροστά σε μια συμφωνία της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη 

μάλλον θα ήθελαν να διακόψουν συνεργασία, οι συνθήκες όμως τους επιβάλλουν την 

σύμπραξη. Μάλλον για τον λόγο αυτό και η συμφωνία που συνεχίζει να είναι σε ισχύ 

φαίνεται για κάποιους να έχει μια χλιαρή απόδοση. Μπορεί να θεωρηθεί πως η Κοινή 

Δήλωση έχει αποφέρει καρπούς σε κάποιους τομείς χωρίς όμως να έχει 

εργαλειοποιήσει άλλους. Χαρακτηριστικό, σύμφωνα με την εκτίμηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το παράδειγμα της επαναπροώθησης από την Ελλάδα 

στην Τουρκία των αφιχθέντων μετά τον Μάρτιο του 2016 στην συμφωνία του «ένας 

προς έναν», με ταυτόχρονη ανταλλαγή δηλαδή από την Τουρκία προς την Ε.Ε.. Ο 

όρος αυτός μοιάζει να μην εφαρμόζεται επαρκώς με τα δεδομένα να δείχνουν πως 

μόνο 2,164 επιστροφές έχουν γίνει από την Ελλάδα στην Τουρκία από τον Μάρτιο του 2016 

και έκτοτε. Σύμφωνα δε με τον κ. Κνάους «Από την υπογραφή της συμφωνίας, τον 

Απρίλιο του 2016, έχει γίνει μια παρεξήγηση. Αν διαβάσει κάποιος την συμφωνία θα δει ότι 

αναφέρεται πως όταν οι ροές των προσφύγων μειωθούν και παραμείνουν σταθερές η Ε.Ε θα 

αρχίσει, εθελοντικά, ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης κατευθείαν από την Τουρκία. Αυτή 

ακριβώς ήταν η ιδέα το 2016. Αν δηλαδή η Τουρκία δεχόταν να επιστραφούν κάποιοι 

άνθρωποι στο έδαφός της, οι ροές θα μειώνονταν και η ΕΕ θα δεχόταν την μετεγκατάσταση 

μερικών εκατοντάδων προσφύγων την ημέρα. Η συμφωνία του «ένας προς έναν» δεν είχε 
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νόημα». Θα μπορούσε επομένως με ασφάλεια να συναχθεί πως το σημείο αυτό της κοινής 

Δήλωσης δεν έχει στεφθεί με επιτυχία. 

Σύμφωνα δε με την έκθεση
62

 έκθεση της 14 Μαρτίου 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τα περαιτέρω καίρια μέτρα που πρέπει 

να ληφθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση και του 

χάρτη πορείας της Επιτροπής που χαράχτηκε τον Δεκέμβριο του 2017, προς μια 

ολοκληρωμένη συμφωνία για τη μετανάστευση έως τον Ιούνιο του 2018 όσον αφορά 

στην εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης διατυπώνονται τα εξής  : «Εκτός από την 

εκταμίευση της δεύτερης δόσης ύψους 3 δισ. EUR της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην 

Τουρκία, οι ελληνικές αρχές, από την πλευρά τους, θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες 

για τη βελτίωση των επιστροφών στο πλαίσιο της δήλωσης, μεταξύ άλλων μέσω των 

σχεδιαζόμενων αλλαγών στην εθνική νομοθεσία περί ασύλου. Πρέπει επίσης να 

επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την παροχή κατάλληλων συνθηκών υποδοχής στα κέντρα 

υποδοχής και ταυτοποίησης. Το Συμβούλιο θα πρέπει να ενεργοποιήσει το εθελοντικό 

πρόγραμμα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση 

των επανεγκαταστάσεων από την Τουρκία». 

Ακόμα, παρατηρείται πως «Οι επιστροφές από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία 

εξακολουθούν να είναι κατά πολύ λιγότερες από τις αφίξεις, με αποτέλεσμα να διατηρείται 

συνεχώς η πίεση στις εγκαταστάσεις των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης στα 

νησιά»63. Η καθυστέρηση αυτή προκαλείται από την αργή διαδικασία εξέτασης των 

αιτήσεων ασύλου αλλά και στην έλλειψη δυνατότητας της  επεξεργασίας των αιτήσεων 

και κράτησης πριν από την επιστροφή, αλλά και λόγω νομικών ζητημάτων. Σε κάθε 

περίπτωση υπήρξε αύξηση στις επιστροφές σε σχέση με το παρελθόν και με τα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την ενίσχυση του συστήματος ασύλου (όπως η επιτάχυνση στην έκδοση 

δευτεροβάθμιων αποφάσεων και η βελτίωση της προαναχωρησιακής ικανότητας) 

προβλέπεται και η άνοδος των επιστροφών. 
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Γενικότερα φαίνεται πως είναι άμεση η ανάγκη «ενίσχυσης του συντονισμού και της 

συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους η επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου,  

η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων υποδοχής και των συνθηκών διαβίωσης στα νησιά»64.  

Κρίνεται δε αναγκαία η άμεση ανταπόκριση των κρατών μελών της ΕΕ για την συμβολή 

τους στην καλύψει των αναγκών που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο και την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή για να 

καταστεί εφικτή η υποστήριξη από τους θεσμούς της ΕΕ  της αποτελεσματικής 

εφαρμογής της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Μπορεί να χρειάζεται ακόμα πολύ δουλειά και 

συνεργασία για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα για την αντιμετώπιση της 

μετανάστευσης, μπορεί και δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε όσο καλούμεθα να 

διαχειριστούμε ανθρώπινες ζωές, δεν παύει όμως να έχουμε σημειώσει σημαντική 

πρόοδο στην όλη διαχείριση του προσφυγικού και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

στην εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ -Τουρκίας 

Σε γενικό πλαίσιο είναι δεδομένο πως η Κοινή Δήλωση έχει συμβάλλει δραστικά στην 

αντιμετώπιση του προσφυγικού. Είναι κοινός τόπος πως η Δήλωση όχι μόνο λειτούργησε 

στην διαχείριση της έξαρσης της προσφυγικής κρίσης αλλά «συνέχισε να εξασφαλίζει την 

αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στη διαδρομή της Ανατολικής 

Μεσογείου»65 

Η  ουσιαστική  επίδραση της  Κοινής Δήλωσης αποτυπώνεται άμεσα στις καθημερινές 

προσφυγικές ροές.  Σημειώνεται πως το 2017, σύμφωνα με την έκτη έκθεση προόδου της 

Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας,  οι καθημερινές παράτυπες 

αφίξεις κατά μέσο όρο ανέρχονται περίπου σε 52 παραμένοντας σε χαμηλό επίπεδο σε 

σχέση με τις προηγούμενες εκθέσεις αλλά και πριν την εφαρμογή της κοινής δήλωσης. 

Σύμφωνα δε με την έβδομη έκθεση προόδου
66

 ο αριθμός των διελεύσεων αυξήθηκε σε 93 

ανά ημέρα, παραμένοντας όμως σε ελεγχόμενα επίπεδα και εμφανώς πιο μειωμένα από το 

2015. Όπως αναφέρεται στην έκθεση οι αφίξεις έχουν μειωθεί κατά 97%, από την εφαρμογή 

της Κοινής Δήλωσης γεγονός που από μόνο του αποδεικνύει την αξία της . 
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Ακόμα, από την δήλωση και μετά η διαχείριση του προσφυγικού φαίνεται να έχει αλλάξει 

επίπεδο σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα το ποσοστό καταγραφής των αφιχθέντων έχει 

ανέλθει από 8% τον Οκτώβριο του 2015 100% τον Μάρτιο του 2018
67

, ενώ η δυνατότητα 

χωρητικότητας
68

 στα νησιά αυξήθηκε από 2000 τον Οκτώβριο του 2015 σε  49.349, εκ των 

οποίων οι 9.163 θέσεις βρίσκονται σε hotspots και άλλες δομές. Επίσης, και το αρμόδιο 

προσωπικό στα νησιά έχει αυξηθεί κατά πολύ, όπου από τους 16 αρμοδίους υπαλλήλους του 

2015, σήμερα απασχολούνται 365 άτομα συμπεριλαμβανομένων και  των 110 

εμπειρογνωμόνων του EASO. Οι πρωτοβάθμιες αποφάσεις από μηδενικές, ανέρχονται το 

2018 στις 40.008. Οι επιστροφές των παράτυπων μεταναστών προς την Τουρκία από 627 

ανέρχονται κατά το 2018 στις 2.164. Οι επανεγκαταστάσεις (relocation) από 569 αυξήθηκαν  

στις 21.847, ενώ οι αφίξεις από 988.703 μειώθηκαν στις 57.450. 

Η κοινή δήλωση έχει δώσει το έρεισμα και για την υιοθέτηση μέτρων όχι μόνο για την 

τωρινή αλλά και για την μελλοντική διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής. 

Παράδειγμα αυτού αποτελεί η δημιουργία της πολύγλωσση διαδικτυακή πύλη 

πληροφοριών «InfoMigrants.net» που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάιο του2017 και 

έχει ως στόχο την ενημέρωση σε παγκόσμιο επίπεδο των μελλοντικών μεταναστών 

επί των πραγματικών συνθηκών και των κινδύνων που περιβάλλουν την 

μετανάστευση. 

Βεβαίως η κοινή Δήλωση δεν θα μπορούσε να επαρκέσει για την αντιμετώπιση ενός 

θέματος τέτοιου μεγέθους εάν δεν συμπληρωνόταν και από οικονομική ευρωπαϊκή 

ενίσχυση. Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ένωσης για τον σκοπό αυτό ήταν 

ουσιώδους βαρύτητας. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί κατωτέρω η 

ευρωπαϊκή οικονομική αυτή διαδρομή. 

 

Β. Χρηματοδοτικά εργαλεία και παρατεινόμενη «έκτακτη ανάγκη» 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, 

ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου που χρήζει χρηματοδότησης
69

. Υφίστανται δε 
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Η Ευρώπη σου. Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Ανακτηθέν από  
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δύο διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης, η άμεση και η έμμεση. Η άμεση 

χρηματοδότηση πραγματώνεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενώ η διαδικασία 

της διαχείρισης των έμμεσων χρηματοδοτικών κονδυλίων δηλαδή η έμμεση 

χρηματοδότηση, που αποτελεί και το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ, λαμβάνει 

χώρα από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές  μέσω των των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Συνολικά το ποσό των 10,52 δισ. ευρώ
70

 

έχει ή προβλέπεται να διατεθεί από τα ταμεία για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. 

Το μεγαλύτερο μέρος του ανωτέρω ποσού (6,9 δισ. ευρώ)  καλούνται να το 

διαχειριστούν δύο ταμεία το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) 

και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF). 

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)
71

 το οποίο συστήθηκε για 

την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτικά κονδύλια για την περίοδο 2014 έως και 2020. Ο προϋπολογισμός του 

Ταμείου αυτού ανέρχεται στο ποσό των συνολικό ποσό 3,137 δισ. ευρώ και βασικός 

στόχος των παροχών του είναι η προώθηση της διαχείρισης των μεταναστευτικών 

ροών και η διασφάλιση της αλληλεγγύης από όλα τα κράτη μέλη προς τα κράτη 

πρώτης υποδοχής καθώς και η χάραξη μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης. Στην 

ίδια λογική συστήθηκε επίσης για επτά έτη (2014-2020) και το Ταμείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας (ISF)
72

 που έχει ως στόχο, μέσω της διάθεσης 3,8 δισ. ευρώ, να 

διαχειριστεί τους κλυδωνισμούς στην Ασφάλεια που επιφέρει η προσφυγική κρίση. 

Βασικοί άξονες διαχείρισης του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας  αποτελούν οι 

κίνδυνοι και οι κρίσεις στην ασφάλεια, η διαφύλαξη των συνόρων αλλά και η 

προετοιμασία για την προστασία των ανθρώπων και των υποδομών ζωτικής 

σημασίας. Η καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος είναι προτεραιότητα του 
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Ταμείου και η συμβολή εθνικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της Europol
73

  του ο frontex 
74

, της EASO 
75

και της eu-

LISA
76

  και άλλων σχετικών οργάνων της ΕΕ, είναι ουσιώδης. Η απώτερη σκόπευση 

είναι η διασφάλιση της μετάβασης σε μια πιο ασφαλή και πιο ανοιχτή Ευρώπη.  

 

Γ. Οι εγκλωβισμένοι προσφυγικοί πληθυσμοί στα ελληνικά νησιά και η νέα 

ανθρωπιστική κρίση 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών αποτέλεσε και 

αποτελεί ουσιώδες ζήτημα στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Οι χώρες 

πρώτης υποδοχής κλήθηκαν απότομα να φιλοξενήσουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές 

στους χώρους υποδοχής. Τα ελληνικά νησιά ως πρώτοι σταθμοί επιβαρύνθηκαν 

άμεσα. Νησιά με συγκεκριμένο και όχι αυξημένο πληθυσμό βρέθηκαν να φιλοξενούν 

προσφυγικούς πληθυσμούς που ανήρχοντο στο ένα τρίτο του συνόλου των κατοίκων 

τους. Και το χειρότερο από όλα, σήμερα, τόσα χρόνια μετά, χιλιάδες πρόσφυγες 

βρίσκονται ακόμα στους χώρους υποδοχής χωρίς καμία εικόνα για το μέλλον τους. 

Η πολιτική των χωρών πρώτης υποδοχής μπορεί να χωριστεί σε δύο χρονικές 

περιόδους που χωρίζονται πριν και μετά το 2015. Μέχρι την άφιξη των τεράστιων 

προσφυγικών ροών το 2015 και το κλείσιμο των συνόρων από την ΠΓΔΜ, οι χώρες 

πρώτης υποδοχής είχαν μάλλον μια ανέμελη στάση απέναντι στην κρίση. Είναι 

βέβαιο ότι ούτε το ελληνικό ούτε το ιταλικό Κράτος το 2014 υποπτευόταν την 

διακύμανση των προσφυγικών ροών το 2015. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της 

υποτίμησης του μεγέθους του προβλήματος που επρόκειτο να κατακλείσει Ελλάδα 

και Ιταλία, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη, ήταν η κατά τον χρόνο εκείνο θεώρηση 

του αρμόδιου Υπουργείου για την πρόθεση της διέλευσης των προσφύγων  με μόνο 

στόχο την πορεία τους προς τον Βορρά. Οι  διαρκώς αυξανόμενες ροές προσφύγων 

προς την Τουρκία δεν έκρουσαν τότε τον κώδωνα του κινδύνου στις ελληνικές και 

ευρωπαϊκές αρχές. 
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Όταν επομένως, κατά το έτος 2015 ο αριθμός των προσφύγων που εισήρθαν στην 

χώρα ανήλθε στις 856 723
77

 από τις 41.038
78

 του 2014, ήταν αναμενόμενο να 

βρεθούν ένα απόλυτα απροετοίμαστο κράτος με ανεπαρκείς, για τον όγκο των ροών, 

υποδομές. Η Ελλάδα και η Ιταλία έγιναν οι συνοριοφύλακες της Ευρώπης χωρίς 

ακόμα αρωγή από αυτήν. Στη χρονική αυτή περίοδο οι χώρες πρώτης υποδοχής 

παρουσίασαν μια ανεπαρκέστατη έως ανύπαρκτη πολιτική. Δεν είναι ιδία η 

κατάσταση που δημιουργείται μετά το 2015. Οι χώρες πρώτης υποδοχής 

αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος και την ανάγκη σταθερής πολιτικής 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση. Ο χρόνος που έχει χαθεί είναι πολύτιμος και 

οι χώρες αυτές βρίσκονται να πρέπει να καλύψουν και τα κενά της πολιτικής του 

παρελθόντος. Η συνδρομή της Ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ, της Διεθνούς 

Αμνηστίας και των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι καθοριστική. Ο Frontex από 

την πλευρά του παρέχει σημαντική βοήθεια. Δημιουργούνται τα κέντρα πρώτης 

υποδοχής και ταυτοποίησης. Η κατάσταση αρχίζει να ελέγχεται. Λαμβάνει χώρα η 

συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Η  μείωση των ροών από την Τουρκία, δίνει το χρονικό 

περιθώριο της διαχείρισης των ήδη αφιχθέντων και της δημιουργίας υποδομών.  

Η Ελλάδα λαμβάνει πληθώρα κονδυλίων από την Ε.Ε. για την δημιουργία των 

υποδομών αλλά και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός οργανωμένου 

προγράμματος διαχείρισης των προσφυγικών αφίξεων. Οι υποδομές υλοποιούνται, 

παραμένουν όμως ακόμα και σήμερα, τρία χρόνια μετά από την έξαρση της κρίσης, 

ανεπαρκείς. 

Η πραγματικότητα δεν είναι ευχάριστη ούτε καθησυχαστική. Χιλιάδες μετανάστες 

και αιτούντες άσυλο  παραμένουν σε απαράδεκτες συνθήκες στους χώρους πρώτης 

υποδοχής. Τα νησιά φιλοξενούν εγκλωβισμένους ανθρώπους που διακινδύνευσαν την 

ζωή τους για μια καλύτερη καθημερινότητα προέρχονται από χώρες που βρίσκονται 

σε πόλεμο, που έχουν υποστεί ακραία επίπεδα βίας και ψυχικού τραύματος  και που 

τελικά διαβιούν σε συνθήκες ντροπής. Περίπου δε το 1/3 των προσφύγων αυτών είναι 

παιδιά. Παιδιά που μετά την φρίκη του πολέμου βρίσκονται στριμωγμένα σαν κουτιά 
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κονσέρβας αντιμετωπίζοντας λογίς νοσήματα όπως δερματικά ή γαστρεντερικά, λόγω 

του υπερπληθυσμού και της ελλείψεως της υγιεινής. Εξήντα ή εβδομήντα πρόσφυγες 

καλούνται να  μοιραστούν την ίδια τουαλέτα. Οι γυναίκες φοβούνται να πλυθούν 

αλλά και να μετακινηθούν τα βράδια εντός του καταυλισμού, ακόμα και σε 

περίπτωση ανάγκης, εξαιτίας των περιστατικών βίας και κακοποίησης καθώς και τα 

παιδιά ζουν σε κάτω από συνθήκες διαρκούς φόβου. Οι υποσχέσεις από τον κρατικό 

μηχανισμό για αποσυμφόρηση των νησιών μέσω μετακινήσεων στην ηπειρωτική 

Ελλάδα, παραμένουν χωρίς αντίκρισμα. Οι αναχωρήσεις από τους χώρους υποδοχής 

τυγχάνουν λιγότερες από τις αφήξεις. 

Το αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι η στάσιμη παραμονή στα νησιά πρώτης 

υποδοχής αυξημένου πληθυσμού προσφύγων και η υπερσυγκέντρωση προσφύγων σε 

υποδομές με μικρότερες δυνατότητες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 

καταυλισμού Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια που ενώ μπορεί να 

φιλοξενήσει τρεισήμισι χιλιάδες  άτομα, σήμερα φιλοξενεί εννέα χιλιάδες
79

.  Ο 

γεωγραφικός δε περιορισμός ο οποίος έχει επιβληθεί στους αιτούντες διεθνή 

προστασία, σύμφωνα με την απόφαση 8269/2018 του Διευθυντή της Υπηρεσίας 

Ασύλου
80

 τόσο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όσο και για την υλοποίηση της 

κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας
81

, συμβάλλει ακόμα περισσότερο στο πρόβλημα της 

συσσώρευσης του υπερπληθυσμού στα ελληνικά νησιά.  

Η Κοινή Δήλωση Ε.Ε.- Τουρκίας προβλέπει πως κάθε μετανάστης ή πρόσφυγας που 

εισέρχεται στην Ελλάδα από την Τουρκία από τον Απρίλιο του 2016 και ύστερα θα 

βρίσκεται σε γεωγραφικό περιορισμό.  Αυτό σημαίνει πως δεν θα είναι δυνατή η 

μετακίνηση του αφιχθέντος από το νησί μέχρι την περάτωση των διαδικασιών επί της 

αιτήσεως προστασίας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα υφίσταται η υποχρέωση της 

Τουρκίας για επαναπροώθηση του αφιχθέντος προσώπου. Ειδικά δε συγκεκριμένες 
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περιπτώσεις, όπως αυτές των ευάλωτων πληθυσμών δηλαδή των ασυνόδευτων 

ανηλίκων των μονογονεϊκών οικογενειών ή των ασθενών είναι δυνατή η άρση του 

προβλεπόμενου γεωγραφικού περιορισμού, λόγω της ανάγκης διαμονής τους σε 

διαφορετικές συνθήκες. 

Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Εκτός από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, 

την δυσαναλογία του πληθυσμού των προσφύγων με αυτόν των κατοίκων αλλά και 

την χωρητικότητα τω υποδομών, υπεισέρχεται και ο παράγοντας στης 

επικινδυνότητας στην εξίσωση. Η κατάσταση σε δομές όπως στον καταυλισμό του 

Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια γίνεται πιο δραματική μέρα με τη 

μέρα. Ο έλεγχος είναι μηδαμινός με αποτέλεσμα την εμφάνιση ανεξέλεγκτων 

εγκληματικών συμπεριφορών. Συμπλοκές λαμβάνουν χώρα μεταξύ των αιτούντων 

ασύλου. Επεισόδια διακίνησης ναρκωτικών, εμπόριο λευκής σαρκός και βιασμοί 

καταγγέλλονται πλέον επισήμως. Τα συμπεράσματα της από 6 Νοεμβρίου 2018 

έκθεσης
82

 της Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, Dunja Mijatović, ύστερα από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε τον 

περασμένο Ιούνιο στα νησιά της χώρας μας είναι δυστυχώς το λιγότερο, 

απογοητευτικά. Στην έκθεση της γίνεται πλήρης περιγραφή των απάνθρωπων 

συνθηκών διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, του καθεστώτος ανομίας και έλλειψης 

ελέγχου, των περιστατικά βίας και κακοποίησης γυναικών και παιδιών, των 

απαξιωτικών συνθηκών υγιεινής. Η Επίτροπος, σημειώνει πως ο υπερπληθυσμός 

στους καταυλισμούς συμβάλει δραστικά  στην αδυναμία αντιμετώπισης των 

προαναφερθέντων θεμάτων και υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη άρσης του 

γεωγραφικού περιορισμού και μετεγκατάστασης των αιτούντων ασύλου στην 

ηπειρωτική Ελλάδα. Βεβαίως, ο γεωγραφικός προσδιορισμός δεν είναι ο μόνος 

παράγοντας που κωλύει την μετακίνηση των προσφύγων στην Ηπειρωτική χώρα. 

Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτρόπου ακόμα και σε περιπτώσεις που ο περιορισμός 

αυτός έχει αρθεί
83

 η μετεγκατάσταση δεν έχει λάβει χώρα εξαιτίας άλλων διοικητικών 

κωλυμάτων ή παραλείψεων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι έχει κριθεί πως τρεις 

χιλιάδες άτομα μπορούν να μετακινηθούν από τα νησιά αλλά παρόλα αυτά οι 
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μετακινήσεις αυτές δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Και μπορεί από τις ανακοινώσεις 

του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να προκύπτει ότι από τον Ιούνιο μέχρι 

και τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους έξι χιλιάδες διακόσιοι πρόσφυγες 

μεταφέρθηκαν στην ηπειρωτική χώρα, όμως κατά το ίδιο χρονικό διάστημα  οι 

προσφυγικές αφίξεις στα νησιά ανέρχονται στις έντεκα χιλιάδες με πέντε χιλιάδες 

εφτακόσιες αφίξεις στην Μυτιλήνη μόνο. Ακόμα πιο αποκαρδιωτική παρουσιάζεται η 

κατάσταση για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Η Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

σημειώνει πως ο νόμος 4540/2018
84

 σχετικά με την διαμονή των ασυνόδευτων 

ανηλίκων σε ειδικώς προσαρμοσμένα για τον σκοπό αυτό καταλύματα δεν έχει 

επαρκώς εφαρμοστεί. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και το γεγονός ότι η έχουν 

ενηλικιωθεί ενώ οι ιατρικές γνωματεύσεις λόγω της δύσκολης διαβίωσής τους δεν 

είναι εύκολο να είναι ακριβείς. Σύμφωνα δε με το ψήφισμα 1810 του 2011
85

  του 

Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και με το  γενικό σχόλιο υπ’αριθμ. 6/2005 της 

Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την 

αντιμετώπιση των ασυνόδευτων και χωρισμένων παιδιών έξω από την χώρα 

προέλευσής τους
86

,  κάθε γνωμάτευση για την εξακρίβωση της ηλικίας πρέπει να 

λαμβάνει χώρα μόνο σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών ενώ σε κάθε 

περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ανηλικότητα κάθε άτομο πρέπει να θεωρείται 

ανήλικο μέχρι την γνωμάτευση περί του αντιθέτου. Είναι βασικό και επιβάλλεται τα 

ασυνόδευτα ανήλικα να αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής και περίσσιου 

σεβασμού. Τα ασυνόδευτα ανήλικα πρέπει να αντιμετωπίζονται πρωτίστως ως παιδιά 

και κατά πολύ δευτερευόντως ως πρόσφυγες
87

. 

Η κατάσταση γίνεται τόσο ανεξέλεγκτη που οι συμπλοκές μεταξύ των προσφύγων 

δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση.  Πρόσφατα, συγκρούσεις ανάμεσα σε αραβόφωνους 

και Αφγανούς αιτούντες άσυλο οδήγησαν σε 12 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο 
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νοσοκομείο αλλά και σε προσαγωγές
88

. Διάπραξη εγκλημάτων όπως το εμπόριο 

λευκής σαρκός και το εμπόριο  ναρκωτικών δεν έχουν καταπολεμηθεί εντός των 

καταυλισμών. Ο υπερπληθυσμός δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την επιβολή της 

τάξης. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αρνούνται να 

δράσουν εντός των καταυλισμών και παρέχουν την δράση τους έξω από αυτούς.   

Το πρόβλημα της αποσυμφόρησης των νησιών φαίνεται να γίνεται ακόμα πιο 

δύσκολο να λυθεί με τους γεωγραφικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στους 

πρόσφυγες διαμένοντες στα νησιά που αιτούνται άσυλο.  Σύμφωνα δε με τον 

διευθυντή του ελληνικού τμήματος της Διεθνής Αμνηστίας είναι επείγουσας ανάγκης 

η άρση του γεωγραφικού περιορισμού στους πρόσφυγες που διαμένουν σε άθλιες 

συνθήκες στις ανεπαρκείς υποδομές των νησιών και οι οποίοι πρέπει άμεσα να 

μετεγακτεσταθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

Τη σοβαρότητα της κατάστασης επεσήμανε πρόσφατα σε επιστολή του προς τον 

έλληνα πρωθυπουργό ο Γενικός Γραμματέας  της Διεθνούς Αμνηστίας, Κούμι Ναϊντού, 

σύμφωνα με τον οποίο : «Είναι προφανής η αποτυχία της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας που 

οδηγεί στην κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των ανθρώπων αυτών. Ωστόσο, 

αυτή η πραγματικότητα δεν αναιρεί ότι είναι άμεση και επείγουσα η ανάγκη άρσης του 

γεωγραφικού περιορισμού και η μεταφορά των αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα, σε 

κατάλληλους και αξιοπρεπείς χώρους διαμονής, ως ευθύνη της ελληνικής 

κυβέρνησης
89

».  

Οι γιατροί χωρίς σύνορα, από την πλευρά τους, εξέδωσαν δελτίο τύπου
90

  

προκειμένου να στρέψουν την προσοχή της Πολιτείας στις συνθήκες διαβίωσης στις 

νησιωτικές υποδομές και ειδικότερα στον καταυλισμό στη Μόρια της Λέσβου την 

κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζουν ως «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και 
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απευθύνουν έκκληση για την επείγουσα μεταφορά όλων των ευάλωτων ατόμων, ειδικά 

των παιδιών, σε ασφαλή στέγη στην ηπειρωτική χώρα ή/και εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης». Συγκεκριμένα αναφέρονται σε περιστατικά εφήβων που έχουν κάνει 

απόπειρα αυτοκτονίας ή έχουν αυτοτραυματιστεί και που ανέρχονται σχεδόν στο ¼ 

των παιδιών που διαμένουν στον καταυλισμό. Η δραματικές συνθήκες στις οποίες 

καλούνται να επιβιώσουν δεν επηρεάζει πλέον μόνο την σωματική υγεία των 

διαμενόντων αλλά και την ψυχική τους υγεία. Δεν διστάζουν δε να χαρακτηρίσουν ως 

«απάνθρωπες» τις συνέπειες της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, ζητώντας «την άμεση 

μετεγκατάσταση των πλέον ευάλωτων προσφύγων σε ασφαλείς συνθήκες σε άλλα 

ευρωπαϊκά κράτη».  

 

II. Η διαχείριση του προσφυγικού και η μεσοπρόθεσμη αλλαγή της πολιτικής 

Ατζέντας 

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω τα ευρωπαϊκά αντανακλαστικά για την αντιμετώπιση της 

προσφυγικής κρίσης και των ανεξέλεγκτων ροών το 2015 ήταν αν και αργά σίγουρα 

όμως συμπαγή και ομογενοποιημένα. Τα κράτη μέλη στην πρώτη τους αντίδραση 

συνέπλευσαν για  να στηρίξουν την Ευρώπη στο κοινό πρόβλημα. Με το πέρας του 

χρόνου όμως τα δεδομένα άρχιζαν να αλλάζουν. Σιγά σιγά έγινε αντιληπτό πως το 

προσφυγικό δεν αποτέλεσε ένα ζήτημα προς επίλυση που θα έπαυε αλλά πως θα ήταν 

διαχρονικά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Παρά τα ευρωπαϊκά μέτρα, οι προσφυγικές 

παρουσίες στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να υφίστανται. Τα κράτη μέλη άρχισαν να 

αντιμετωπίζουν το ζήτημα με μεγαλύτερη ψυχραιμία ή ψυχρότητα με βασική ίσως 

γραμμή την άμεση ή μη εμπλοκή τους στο θέμα. Η Γερμανία, που ευρωπαϊκά δίνει 

τον τόνο στις ακολουθούμενες πολιτικές πολλών κρατών μελών αποτέλεσε 

σημαντικό παράδειγμα στην διαφοροποίηση της αρχικής αντιμετώπισης της μέχρι 

σήμερα. Και άλλα κράτη μέλη υιοθέτησαν σκληρότερη πολιτική με αποτέλεσμα  τον 

διαχωρισμό στις πολιτικές των χωρών πρώτης υποδοχής των χωρών διέλευσης και 

των χωρών προορισμού. Η στάση της Γερμανίας ως κατεξοχήν έγινε με τον καιρό 

όλο και πιο σκληρή και πιεστική προς τις χώρες πρώτης υποδοχής όπως η Ελλάδα. Η 

σύναψη της «διοικητικής διευθέτησης» μεταξύ Γερμανίας Ελλάδας και Ισπανίας που 

έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2018 αποτελεί τρανό παράδειγμα στην αλλαγή και την 

ουσιαστική αποστασιοποίηση της πολιτικής της Γερμανίας από το προσφυγικό. 

https://msf.gr/news/symfonia-ee-toyrkias
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Α. Οι μεταπτώσεις της γερμανικής πολιτικής για το άσυλο 

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και μαζί και η Γερμανία αντέδρασαν σύσσωμα στο πρώτο 

μεγάλο προσφυγικό κύμα του 2015. Η Γερμανία μάλιστα υπήρξε από τις πρώτες 

χώρες που κινητοποιήθηκαν για την διαχείριση των ροών όχι μόνο σε ευρωπαϊκό 

αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο
91

 οι αιτούντες διεθνή 

προστασία λογίζονται ως προστατευόμενοι μέχρι την έκδοση της απόφασης των 

αρμοδίων οργάνων και η πολιτεία οφείλει να τους παρέχει την προστασία αυτή. Το 

2015 η πολιτική της χώρας ήταν ανοικτή στην συνδρομή και  φιλοξενία των 

αιτούντων άσυλο.  Στο έδαφος της Γερμανίας σύμφωνα με τα στοιχεία του UNCHR
92

 

φιλοξενούντο μέχρι το τέλος του 2017, 1.413.127 άτομα ενδιαφέροντος από τα οποία 

τα 970.365 είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες 429,304 είναι αιτούντες άσυλο
93

 και 

13.458 είναι ανιθαγενείς
94

. Το 2016 εισήλθαν στην χώρα 280.000 ενώ το 2017 μόνο 

186.644. Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί πως το 2013 ο αριθμός των αιτήσεων 

χορήγησης διεθνούς προστασίας ανήρχετο στις  123.581 ενώ το 2015 εκτοξεύθηκε  

στις 723.938. Το 2016 υποβλήθηκαν 657,855 αιτήσεις ενώ το 2017 οι αιτήσεις 

αριθμούνται σε 222,683. Από τις υποβληθείσες αιτήσεις, έχουν εκδοθεί 603,428 

αποφάσεις. Ο αριθμός των αιτήσεων αυτών κατά το 2018 έχει σημειώσει σημαντική 

μείωση για να φτάσει περίπου τα επίπεδα των ετών προ του 2015. Ίσως και για το 

λόγο αυτό η Γερμανία βλέποντας την κατάσταση να ομαλοποιείται ως ένα βαθμό 

αλλά αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητά της επέλεξε κατά τον χρόνο αυτό να 

ασκήσει μια αυστηρότερη στάση απέναντι στο προσφυγικό. Η διστακτικότερη θέση 

της Γερμανίας έχει άμεσο αντίκτυπο στις εν λόγω αποφάσεις. Ειδικότερα, ενώ το 

2016 το ποσοστό αποδοχής των αιτήσεων ανήρχετο στο 42,1%, το 2017 μόλις το 

25,1% των αιτούντων άσυλο λαμβάνουν την χορήγηση αυτού. Σε γενικότερο πλαίσιο, 
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από το 71,4% της χορήγησης προστασίας κατά το 2016, το 2017 αυτή δίνεται στο 

53% των αιτούντων. Η διαφοροποίηση, όπως προκύπτει και από τα στατιστικά, είναι 

ηχηρή. 

Η ίδια χώρα που δήλωνε το 2015 ότι η Ευρώπη είναι ανοικτή για τους πρόσφυγες και 

που δεχόταν να φιλοξενήσει και να εντάξει στους κόλπους της κοινωνίας της τους 

αιτούντες διεθνή προστασία, από το καλοκαίρι του 2017 φαίνεται να αλλάζει 

αντιλήψεις. Είναι χαρακτηριστικό πως η ίδια η κοινωνία όπως αποτυπώνεται σε  

σχετικές έρευνες εξοικειώνεται σκληραίνοντας απέναντι στα προβλήματα των 

ανθρώπων της προσφυγικής κρίσης. Η αρχική ανοικτή αγκαλιά προς τον συνάνθρωπο 

γίνεται πιο διστακτική στην ιδέα της μονιμότητας του προβλήματος. Και ενώ, όπως 

προαναφέρθηκε, η Γερμανία βρέθηκε να φιλοξενεί περί το ενάμισι εκατομμύριο 

ανθρώπων λόγω του προσφυγικού φαίνεται τώρα αποφασισμένη να γυρίσει την 

πλάτη σε άλλους αλλά και στις χώρες πρώτης υποδοχής.  

Η διστακτικότητα δε της Γερμανίας σε σχέση με τη φιλοξενία προσφύγων 

αποτυπώνεται ακόμα και στις περιπτώσεις μεταφοράς αιτούντων άσυλο που 

βρίσκονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης. Σύμφωνα με 

την ελληνική υπηρεσία ασύλου, η Μονάδα Δουβλίνου Γερμανίας πιέζει για λιγότερες 

μεταφορές. Έτσι φαίνεται να πραγματοποιούνται κάτω από 100 μεταφορές το μήνα 

από την Ελλάδα στη Γερμανία, για λόγους οικογενειακής επανένωσης, ενώ τα 

κριτήρια για τη μεταφορά πληρούνται για πάνω από 300 υποθέσεις το μήνα  και των 

οποίων η εξάμηνη προθεσμία
95

 λήγει. Η δε πιθανολογούμενη συμφωνία μεταξύ των 

δύο χωρών για παράταση της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙΙ 

προθεσμίας δεν καθιστά νομικώς ασφαλή την όλη διαδικασία ούτε διασφαλίζει τα 

δικαιώματα των αιτούντων.  

Σε κάθε περίπτωση η Γερμανία φέρεται να έχει αρνητική στάση ακόμα και σε θέματα 

οικογενειακής επανένωσης απορρίπτοντας ανάλογες αιτήσεις βασιζόμενη σε 
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πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ
96

 σχετικά με το σημείο έναρξης της προθεσμίας των 

τριών μηνών στην οποία πρέπει να υποβληθεί το αίτημα για την μεταβίβαση της 

ευθύνης για την εξέταση αιτήσεως διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος μέλος. είναι 

χαρακτηριστικό πως με την απόφαση αυτή ως σημείο αναφοράς θεωρείται ο χρόνος 

ενημέρωσης της υπηρεσίας ασύλου από τις αρχές για την πρόθεση του αιτούντος να 

υποβάλλει την αίτηση ενώ παλιότερα η προθεσμία ξεκινούσε από την πλήρη 

καταγραφή του αιτούντος, δηλαδή πολύ αργότερα. Η εργαλειοποίηση της απόφασης 

αυτής προς την εξυπηρέτηση της σκληρότερης στάσης της Γερμανίας είναι 

ενδεικτική της γενικότερης πολιτικής που έχει πλέον υιοθετήσει.  

 

Β. Εθνικά μέτωπα περιορισμού των ροών προς τα κράτη μέλη 

Η ιδιαιτερότητα στην προσφυγική κρίση είναι ότι αποφέρει διαφορετικού είδους 

αποτελέσματα στα διαφορετικά κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη βρίσκονται defacto 

χωρισμένα σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά στις χώρες πρώτης 

υποδοχής, η δεύτερη κατηγορία στις χώρες διέλευσης και η Τρίτη στις χώρες 

προορισμού. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανάλυση των αντιδράσεων των κρατών 

μελών της ΕΕ  που ανέδειξε την ανομοιογένεια μεταξύ τους, στοιχείο που πολιτικές 

δεκαετιών προσπαθούσαν να αμβλύνουν. Και τώρα με μια κρίση λίγων ετών 

ξεγυμνώνεται η διαφοροποίηση και δυστυχώς αντί για την ενίσχυση της αλληλεγγύης 

ενισχύεται ο εθνικισμός. Οι χώρες πρώτης υποδοχής ουσιαστικά δεν είχαν επιλογή. 

Βρέθηκαν αγκαλιά με το πρόβλημα και έπρεπε κάπως να το αντιμετωπίσουν. Με 

καλές ή κακές πρακτικές, με λάθη και καθυστερήσεις σε κρατικό επίπεδο, δεν έπαυε 

ο φούρναρης στην Κω να δίνει κάθε μέρα τα ψωμιά του στους πρόσφυγες. Είναι 

σημαντικό να αναλογιστούμε πως οι κάτοικοι των ελληνικών νησιών ξυπνάνε εδώ 

και τόσα χρόνια και βλέπουν κάθε μέρα ανθρώπους να καταφθάνουν. Άνθρωποι 

                                                           
96

 ΔΕΕ, υπόθεση Tsegezab Mengesteab κατά Bundesrepublik Deutschland, C-670/16, 26ης Ιουλίου 
2017 , σκέψη 105παρ3. «Το άρθρο 20, παράγραφος 2, του κανονισμού 604/2013 έχει την έννοια ότι 
αίτηση διεθνούς προστασίας λογίζεται υποβληθείσα όταν ένα έγγραφο που έχει συνταχθεί από 
δημόσια αρχή και το οποίο πιστοποιεί ότι υπήκοος τρίτης χώρας ζήτησε διεθνή προστασία 
περιέρχεται στην αρχή που είναι επιφορτισμένη με την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από τον εν λόγω κανονισμό και, ενδεχομένως, όταν έχουν περιέλθει στην εν λόγω αρχή μόνον οι 
κυριότερες πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ένα τέτοιο έγγραφο, όχι όμως το ίδιο το έγγραφο ή 
αντίγραφό του.» 
InfoCuria – Νομολογία του Δικαστηρίου. ECLI:EU:C:2017:587 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα 
μείζονος συνθέσεως) της 26ης Ιουλίου 2017. Ανακτηθέν από  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=e
l&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6022351, 12/10/2018. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6022351
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6022351


51 
 

πεινασμένοι, βρεγμένοι. Οπότε η βοήθεια παρέχεται σε ανθρώπινο επίπεδο 

αντανακλαστικά και επομένως και η Πολιτεία δεν έχει περιθώριο να μην 

ακολουθήσει. Σε κάθε περίπτωση όμως και οι χώρες πρώτης υποδοχής δηλαδή η 

Ελλάδα και η Ιταλία κυρίως, δεν έχουν ανεξάντλητα περιθώρια. Δεν μπορούν μόνες 

τους να συνδράμουν όλους τους πρόσφυγες. 

Αντίθετα, τα κράτη μέλη της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης δεν ήρθαν άμεσα 

αντιμέτωπα με την άφιξη των προσφυγικών ροών. Και εδώ δημιουργήθηκε το σημείο 

ρωγμής. Τα βόρεια κράτη μέλη που  ενεπλάκησαν ενεργά στο πρόβλημα, σε δεύτερο 

χρόνο όμως είχαν την πολυτέλεια να θεωρήσουν ότι το πρόβλημα δεν τους αφορά και 

ακόμα και αυτά που δέχθηκαν τα μέτρα της μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης 

κατά βάθος πίστευαν ότι έκαναν «χάρη» στις χώρες της Νότιας Ευρώπης.   

Τα κράτη του Βίσενγκραντ  δηλαδή η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η 

Σλοβακία από την αρχή εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για την συμμετοχή τους στην 

διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και για το αναλογούν σε αυτά μερίδιο ευθύνης. Η 

Ουγγαρία έχει καταφέρει την defacto αυτό-εξαίρεση της, η Τσεχία εναντιώθηκε στην 

υποδοχή προσφύγων, ενώ η Σλοβακία συνέδεσε το προσφυγικό με την 

τρομοκρατία
97

. Αλλά και άλλες χώρες που αρχικά ήταν θετικά προσκείμενες στην 

εμπλοκή τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος, μετά τις πρώτες υποδοχές 

προσφύγων, άλλαξαν πολιτική. Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η Αυστρία, όπου ενώ 

το 2015 είχε θετική στάση, με τον καιρό αποστασιοποιήθηκε αποκλείοντας την 

Ελλάδα από σημαντικές διεργασίες με στόχο το σφράγισμα της Βαλκανικής οδού. 

Ακόμα και στη Σουηδία που υποδέχθηκε 165.000 πρόσφυγες, η στάση του κόσμου με 

τον καιρό άλλαζε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2015 το 54% των Σουηδών ήταν 

υπέρ στην χορήγηση βοήθειας στους πρόσφυγές, το 2016 το ποσοστό αυτό είχε πέσει 

κατακόρυφα στο 30%
98

.  Σε συνδυασμό με την άνοδο των ακροδεξιών στοιχείων σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο και την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ, 

ακόμα και χώρες με κατεξοχήν κοινωνική πολιτική αλλά με ισχυρή ακροδεξιά 

παρουσία φαίνεται να κλονίζονται. Η Γαλλία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Δανία, η 

Γερμανία και το Βέλγιο εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία χωρών που η ακροδεξία 

παρουσία ενδυναμώνεται αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ουσιαστική αρωγή στο 

προσφυγικό ζήτημα. Η Σλοβενία επέλεξε να ψηφίσει σκληρότερους νόμους, 
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προβλέποντας σε ορισμένες περιπτώσεις την απέλαση ακόμη και όσων αιτούνται 

άσυλο. Η αλήθεια είναι ότι μετά τις συνεχείς τρομοκρατικές επιθέσεις στο ευρωπαϊκό 

έδαφος, η διαχείριση του προσφυγικού δυσχεραίνεται σε μια Ευρώπη που αποκτά 

στοιχεία εσωστρέφειας. Και η αντιμετώπιση του προσφυγικού καθοδηγείται σε μια 

εσωτερική διαχείριση εντός του εδάφους των πρώτων χωρών υποδοχής μέσω της  

οικονομικής ενίσχυσης της Ε.Ε. και της υψηλής της επιστασίας. 

Από την άλλη, η πολιτική των χωρών πρώτης υποδοχής δεν μπορεί παρά να είναι 

άμεση. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία αναλαμβάνουν defacto τον ρόλο του 

προστάτη προσφυγικών ροών αλλά των ευρωπαϊκών συνόρων. Η ασφάλεια της 

Ευρώπης συνδέεται άμεσα με τα μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες πρώτης υποδοχής. 

Ταυτόχρονα οι αφίξεις που μπορεί να έχουν μειωθεί, δεν έχουν όμως σταματήσει 

φαίνεται να αποτελούν πλέον θέμα διαχείρισης αποκλειστικά των χωρών πρώτης 

υποδοχής. Τα κράτη μέλη της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης φαίνεται στην 

χειρότερη να κλείνουν τα σύνορά τους και στην καλύτερη να αδιαφορούν, θεωρώντας 

ότι η οικονομική συνδρομή ΕΕ μπορεί να είναι αρκετή. Η τάση της 

αποστασιοποίησης αυτών των κρατών μελών θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί και από 

το κείμενο της υπ’αριθμ 2015/1601
99

 απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε. που αφορά 

στη λήψη προσωρινών μέτρων για την διεθνή προστασία προς όφελος της Ελλάδας 

και Ιταλίας. Η προσωρινότητα των μέτρων αυτών μπορεί να γίνει κατανοητή από τις 

έκτακτες συνθήκες που επικρατούσαν το 2015. Κατά την εξομάλυνση των συνθηκών 

αυτών η αντίστοιχη άρση των μέτρων ή μεταβολή των μέτρων θα είχε μια λογική. 

Και πάλι όμως διαγράφεται η τάση διαφοροποίησης γιατί τα προβλεπόμενα με την 

ανωτέρω απόφαση μέτρα, δεν θα έπρεπε να νοούνται ως ληφθέντα «προς όφελος»
100

 

των χωρών πρώτης υποδοχής αλλά για την αντιμετώπιση του προσφυγικού που 

αφορά όλη την Ευρώπη. Ενδιαφέρον ακόμα αποτελεί το γεγονός ότι ενώ 

προβλέπονται μετεγκαταστάσεις από Ελλάδα και Ιταλία προς τα υπόλοιπα κράτη 

μέλη που σύμφωνα με την απόφαση αριθμούν τους  120.000 αιτούντες διεθνή 

προστασία
101

, επίσης προβλέπονται ότι η απόφαση του συμβουλίου θα ισχύει μέχρι 
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τις  26 Σεπτεμβρίου 2017
102

 και θα εφαρμόζεται για τα άτομα που θα εισέλθουν στην 

Ελλάδα και Ιταλία από τις 25 Σεπτεμβρίου 2015 έως και τις 26 Σεπτεμβρίου 2017 

καθώς και τους αιτούντες που έχουν φτάσει στο έδαφος αυτών των κρατών μελών 

από τις 24 Μαρτίου και μετά. Επομένως, το μέτρο της μετεγκατάστασης κατά την 

απόφαση αυτή σταμάτησε να λαμβάνεται μετά τον Σεπτέμβριο του 2017, 

ανεξαρτήτως της ανάγκης ή μη συνέχισης του. Είναι προφανές πως η λογική ήταν και 

τώρα είναι ακόμα περισσότερο πως τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα βοηθήσουν Ελλάδα 

και Ιταλία που είναι οι χώρες πρώτης υποδοχής αλλά για περιορισμένο χρόνο και με 

περιορισμένο τρόπο και μετά θα αρκεστούν στην χορήγηση κονδυλίων. Η 

αντιμετώπιση αυτή συνάδει απόλυτα και με την πολιτική της Γερμανίας που έχει 

πλέον φτάσει στο σημείο να αποζητά ειδικές συμφωνίες προκειμένου να απομακρύνει 

από το έδαφός της, τους αιτούντες διεθνούς προστασίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

ελήφθη και η ελληνογερμανική συμφωνία επανεισδοχής και η διοικητική διευθέτηση 

μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος. 

 

Γ. Η ελληνογερμανική συμφωνία επανεισδοχής και η «διοικητική διευθέτηση» 

Η συμφωνία αυτή ξεκίνησε ως πολιτική συμφωνία σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και 

συνήφθη μεταξύ Μέρκελ, Τσίπρα και στη συνέχεια με τον Πέδρο Σάντσεθ στις 

Βρυξέλλες. Μέχρι την επίτευξη της είχε προηγηθεί η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ 

των συμβαλλομένων μερών που είχε ήδη οδηγήσει στην ωρίμανση επί των 

δεσμεύσεων των μερών. 

Η πολιτική συμφωνία των Βρυξελλών που βασικά είχε ως αντικείμενο την 

σύμπλευση των χωρών για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, επαναβεβαίωσε 

την ανάγκη συνεργασίας των κρατών μελών για την διαχείριση του προσφυγικού. 

Επεσήμανε δε την ανάγκη αναθεώρησης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Ασύλου εντός του 2018 και  υιοθέτησης πρόσθετων μέτρων στήριξης της Ελλάδας. 

Επιβεβαίωσε ακόμα την βούληση των μερών για την υιοθέτηση μέτρων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την αποφυγή μονομερών εθνικού συμφέροντος δράσεων 

για το άσυλο και τη μετανάστευση αλλά και την δέσμευσή τους για την επίτευξη της 

ολοκλήρωσης  της διαπραγμάτευσης για το επί του νέου Κοινού Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Ασύλου, έχοντας πάντα ως βάση την αλληλεγγύη και την δίκαιο 

καταμερισμό ευθυνών.  
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Ταυτόχρονα όμως, έδωσε στην Γερμανία ένα ισχυρό εργαλείο ρύθμισης των ροών 

στο έδαφός της, αναγνωρίζοντάς της το δικαίωμα αρνήσεως εισόδου σε πρόσφυγες 

από την Ελλάδα, νομιμοποιώντας πολιτικά τους ελέγχους συνόρων στο εσωτερικό 

της ΕΕ για την ανταλλακτική παραδοχή ανάληψης υποχρεώσεων για τις 

οικογενειακές επανενώσεις για τις οποίες ήταν ήδη δεσμευμένη σύμφωνα με το 

Δουβλίνο ΙΙΙ. Στην ουσία, η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση επαναπροωθήσεων των 

προσφύγων από την Γερμανία στο έδαφός της, έναντι ορισμένου αριθμού 

οικογενειακών επανενώσεων από την Ελλάδα προς την Γερμανία.  

Σε συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των τριών χωρών στις Βρυξέλλες, 

ακολούθησε η υπογραφή του τελικού κειμένου της Διοικητικής Διευθέτησης. 

Βεβαίως τέθηκε ο προβληματισμός για την νομική φύση του νέου αυτού μορφώματος 

και για την δεσμευτικότητα αυτής. Ακολούθως ετέθη και ο προβληματισμός αν  η 

Διευθέτηση (Arrangement) θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια νέα διεθνή συμφωνία 

μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος ή αν ήταν μια παρακολουθηματική απόρροια της 

πολιτικής τριμερούς Συμφωνίας των Βρυξελλών. Από την μελέτη του κειμένου της εν 

λόγω συμφωνίας θα ήταν ασφαλέστερο να εκτιμηθεί πως περιβάλλεται της φύσης της 

διεθνούς διμερούς συμφωνίας έστω και ατύπως και σε απλοποιημένη μορφή. 

Έχει βεβαίως αξία να σημειωθεί πως αναλόγου είδους ειδικές συμφωνίες 

επανεισδοχής έχουν ήδη συναφθεί μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών χρόνια τώρα
103

. 

Παραδείγματα αποτελούν οι συμφωνίες με την με τη Γαλλία
104

, Κροατία
105

, τη 

Σλοβενία
106

, την Ελβετία
107

, την Πολωνία
108

, τη Βουλγαρία
109

, με την Ιταλία
110

, τη 

Λετονία
111

, την Ουγγαρία
112

. 

Σε καμία περίπτωση βεβαία οι ανωτέρω συμφωνίες δεν καθορίζουν ιδιαίτερους όρους 

μετακίνησης των αιτούντων διεθνή προστασία αντιβαινόντων του εθνικού, 

ευρωπαϊκού ή διεθνούς δικαίου δεδομένου ότι το αντικείμενό τους ουσιαστικά 
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περιορίζεται στον προσδιορισμό της προς τήρηση διαδικασίας επανεισδοχής των 

προσώπων αυτών.  

 Σε αντίστοιχη λογική και η ΕΕ έχει προβεί σε ανάλογες συμφωνίες με τρίτες χώρες, 

με στόχο την επιστροφή των παρατύπως εισελθόντων στην ΕΕ υπηκόων τους όπως 

με τη Ρωσία
113

, το Μαυροβούνιο
114

, το Πακιστάν
115

 ή την Ουκρανία
116

. 

Αναλυτικότερα, το κείμενο που τελικώς υπογράφηκε δηλαδή η Διοικητική 

Διευθέτηση (Administrative Arrangement) λαμβάνει χώρα μεταξύ του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού 

Υπουργείου Εσωτερικών, Οικοδομών και Κοινότητας της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας. Χωρίζεται σε τρία μέρη που αφορούν την επιστροφή 

από την Γερμανία στην Ελλάδα ήδη αιτούντων άσυλο που εντοπίζονται γερμανο-

αυστριακά σύνορα, τις δεκτές και εκκρεμείς οικογενειακές επανενώσεις που πρέπει 

να υλοποιηθούν από την Ελλάδα προς τη Γερμανία σύμφωνα με το Δουβλίνο και τις 

ακροτελεύτιες διατάξεις σχετικά με την θέση της σε ισχύ και την εφαρμογή της, 

αντίστοιχα.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρώτο μέρος του κειμένου της Διοικητικής 

Διευθέτησης, η Γερμανία δικαιούται να αρνηθεί την είσοδο στο έδαφός της και να 

ζητήσει την επιστροφή προς την Ελλάδα για κάθε παρατύπως εισερχόμενο υπήκοο 

                                                           
113

 EUR-Lex. Access to European law. (2007). Απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2007 για 
τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας. 2007/341/ΕΚ Ανακτηθέν από https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.129.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2007:129:TOC#L_2007129EL.0
1004001,  14/11/2018.  
114

 EUR-Lex. Access to European law. (2010). 2010/649/ΕΕ 2007/818/ΕΚ: Απόφαση του Συμβούλιου, 
της 8ης Νοεμβρίου 2007 , για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια. 
Ανακτηθέν από https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.334.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2007:334:TOC#L_2007334EL.0
1002601, 14/11/2018.   
115

 EUR-Lex. Access to European law. (2010). 2010/649/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 
7ης Οκτωβρίου 2010 , για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 
Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια. 
Ανακτηθέν από 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.287.01.0050.01.ELL&toc=OJ:L:2010:287:TOC#L_2010287EL.0

1005201, 14/11/2018. 
116

EUR-Lex. Access to European law. (2007). 2007/839/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης 
Νοεμβρίου 2007 , για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Ουκρανίας. Ανακτηθέν από https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2007:332:TOC#L_2007332EL.0
1004801, 14/11/2018. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Republic_of_Germany&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhiu5PCk8fDu7E4ODvCNkCaEi78uWw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Republic_of_Germany&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhiu5PCk8fDu7E4ODvCNkCaEi78uWw
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.129.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2007:129:TOC#L_2007129EL.01004001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.129.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2007:129:TOC#L_2007129EL.01004001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.129.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2007:129:TOC#L_2007129EL.01004001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.334.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2007:334:TOC#L_2007334EL.01002601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.334.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2007:334:TOC#L_2007334EL.01002601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.334.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2007:334:TOC#L_2007334EL.01002601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.287.01.0050.01.ELL&toc=OJ:L:2010:287:TOC#L_2010287EL.01005201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.287.01.0050.01.ELL&toc=OJ:L:2010:287:TOC#L_2010287EL.01005201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.287.01.0050.01.ELL&toc=OJ:L:2010:287:TOC#L_2010287EL.01005201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2007:332:TOC#L_2007332EL.01004801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2007:332:TOC#L_2007332EL.01004801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2007:332:TOC#L_2007332EL.01004801


56 
 

τρίτης χώρας που έχει ήδη εκφράσει την βούλησή του να τύχει διεθνούς προστασίας 

εφόσον συναντούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις
117

, όπως έχουν οριστεί. Η 

συμφωνία αυτή αφορά σε κάθε πρόσωπο που εντοπίζεται από τις αρχές στα σύνορα 

μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι έλεγχοι των 

συνόρων πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση της Συνθήκης Σένγκεν. Η Γερμανία 

δεν είναι η μόνη χώρα που ενεργεί τέτοιου είδους ελέγχους στην ευρωπαϊκή 

επικράτεια. Πολλά κράτη μέλη ακολουθούν την τακτική αυτή με διάφορες 

αιτιολογίες και κυρίως μετά την έξαρση των προσφυγικών ροών του 2015, όπως η 

Αυστρία (χερσαία σύνορα με Ουγγαρία και Σλοβενία), η Γαλλία, η Δανία (χερσαία 

σύνορα και λιμάνια με σύνδεση με Γερμανία), Σουηδία (λιμάνια στο νότιο και δυτικό 

τμήμα της χώρας και σύνορα με Δανία), Νορβηγία (λιμάνια με σύνδεση με Δανία, 

Γερμανία, Σουηδία)
118

. 

 Το δικαίωμα της άρνησης εισόδου δίνεται στην Γερμανία για κάθε ενήλικο υπήκοο 

τρίτης χώρας που διασχίζει τα σύνορά και ο οποίος έχει ήδη αιτηθεί διεθνούς 

προστασίας στην Ελλάδα. Βάση δεδομένων για την εκπόνηση του ελέγχου της 

υποβολής ή μη αίτησης διεθνούς προστασίας αποτελεί  το EURODAC που είναι το 

πανευρωπαϊκό «σύστημα για την αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων των 

αιτούντων άσυλο και ορισμένων κατηγοριών παράνομων μεταναστών»
 119

. Η 

Γερμανία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο στο έδαφός της για τους 

αιτούντες των οποίων η αίτηση, σύμφωνα με το σύστημα EURODAC, χρονολογείται 

μετά την 1
η
  Ιουλίου 2017.  Τα πρόσωπα που κατά τον εντοπισμό είναι ανήλικα 

εξαιρούνται της συμφωνίας αυτής. Επομένως οι Γερμανία για τους ανηλίκους δεν 

μπορεί να ζητήσει την επιστροφή τους ακόμα και εάν έχουν υποβάλει την αίτηση 

διεθνούς προστασίας μεταγενέστερα της προβλεπόμενης προθεσμίας. Διαδικαστικά, 

η Ελλάδα επαναδέχεται τα πρόσωπα αυτά, αφού ενημερωθεί από της αρμόδιες αρχές 

επί της άρνησης της Γερμανίας για την είσοδό τους στο έδαφός της. Η ενημέρωση 
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λαμβάνει χώρα δια συγκεκριμένου τρόπου γνωστοποίησης που περιέχει και 

συγκεκριμένα στοιχεία όπως ο αριθμός ταυτοποίησης EURODAC, τα ταξιδιωτικά 

δεδομένα, η ημερομηνία και ο τόπος σύλληψης αλλά και φωτογραφία. Η επιστροφή 

μπορεί να λάβει χώρα μόνο αεροπορικώς και εντός 48 ωρών, από την σύλληψη του 

αιτούντος στα σύνορα, με την ανάληψη του κόστους από την Γερμανία
120

, εκτός αν η 

ελληνική πλευρά φέρει ενστάσεις εντός 6 ωρών από την γνωστοποίηση, 

επικαλούμενη ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις όπως αυτές 

προβλέπονται στο πρώτο μέρος (σημείο 1, στοιχείο i) της συμφωνίας. Αν οι 

ελληνικές αρχές αποδείξουν εντός επτά ημερών πως δεν πληρούνται οι 

προβλεπόμενοι όροι, τότε η Γερμανική πλευρά οφείλει να δεχθεί το προς συζήτηση 

πρόσωπο χωρίς άλλη καθυστέρηση
121

.  

Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος
122

 της Διοικητικής Διευθέτησης, προβλέπεται η 

υποχρέωση της Γερμανίας όπως ολοκληρώσει την εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων 

για την οικογενειακή επανένωση, όπως προβλέπεται από το Δουβλίνο ΙΙΙ. Έχει 

ενδιαφέρον πως σύμφωνα με τα στοιχεία της Βάσης Πληροφοριών Ασύλου, από τα 

1,754 αιτήματα που είχε δεχτεί η Γερμανία κατά το 2017 δεν είχε υλοποιήσει 

κανένα
123

. Ακόμα πρέπει να σημειωθεί πως η Ελλάδα  μόνο για το έτος 2017 είχε 

υποβάλει σε σύνολο 9.784 αιτήματα σε άλλα κράτη μέλη για μετακινήσεις σύμφωνα 

με τον κανονισμό του Δουβλίνου. Από αυτά τα 7.231 έχουν δίνει δεκτά και τα 2.163 

έχουν απορριφθεί. Από τα ανωτέρω στατιστικά γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητα της 

διευθέτησης των θεμάτων αυτών και πόσο δε μάλλον του ευαίσθητου ζητήματος των  

οικογενειακών επανενώσεων. 

Ειδικότερα, στην εν λόγω Διοικητική Διευθέτηση συμφωνείται η εξέταση, εντός δύο 

μηνών από την σύναψη της, των εκκρεμών υποθέσεων που έχουν γίνει αποδεκτές 

μέχρι την 1
η
 Αυγούστου 2018 και που είχαν μέχρι τότε παγώσει από την γερμανική 

πλευρά.  Ο αριθμός των προσώπων που προβλέπεται ότι θα μετακινηθούν χάρη σε 
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αυτή τη διαδικασία ανέρχεται στους εξακόσιους μηνιαίως
124

. Οι μετακινήσεις θα 

λάβουν χώρα αεροπορικώς και μέχρι το τέλος του 2018.  

Ακόμα, η Γερμανία δεσμεύεται να προβεί στην επανεξέταση (re-examination) των 

αιτημάτων για οικογενειακή επανένωση που της έχει θέσει η Ελλάδα πριν την 1
η
 

Αυγούστου 2018, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση
125

. Για την επίτευξη της 

ολοκληρωμένης εξέτασης των υποθέσεων αυτών και την επιτάχυνση της διαδικασίας, 

η ελληνική πλευρά θα προσκομίσει στις γερμανικές αρχές μια πλήρη λίστα με τα 

ονόματα των δικαιούχων οικογενειακής επανένωσης. Προβλέπεται δε πως αιτήσεις 

που θα γίνουν από  την 31
η
 Ιουλίου 2018 και μετά θα  αντιμετωπιστούν σύμφωνα με 

το Δουβλίνο ΙΙΙ και μέσα στις τιθέμενες από τον κανονισμό προθεσμίες. Αν κάποιο 

αίτημα επανεξέτασης γίνει δεκτό από την γερμανική πλευρά τότε θα πρέπει η 

μετακίνηση να υλοποίηση εντός εξαμήνου από την αποδοχή του αιτήματος. Το 

κόστος των μετακινήσεων αναλαμβάνει η ελληνική πλευρά
126

. 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω η αξία των ρυθμίσεων αυτών αναγνωρίζεται δεόντως 

γεγονός που καθιστά την διευθέτηση κατά το σκέλος αυτό σημαντική. Ο συνδυασμός 

όμως στην ίδια συμφωνία με την χορήγηση στην Γερμανία της δυνατότητας να 

αρνηθεί την είσοδο σε αιτούντες διεθνούς προστασίας και η κατ’ επέκταση 

αναγνώριση του κλεισίματος έστω και εν μέρει των συνόρων της με την ταυτόχρονη 

αποδοχή του ελέγχου στα σύνορά της και εντός της Ε.Ε. μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

ιδιαιτέρως ανησυχητική και επικίνδυνη. Θετικό στοιχείο βεβαίως αποτελεί η 

συγκρότηση επιτροπής που θα επανεξετάζει την συμφωνία ανά τρίμηνο
127

. 

Σε κάθε περίπτωση και η τριμερής πολιτική συμφωνία και η διοικητική διευθέτηση 

μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για την συνεχιζόμενη διαχείριση του 

προσφυγικού. Τόσο η Ευρώπη όσο και τα κράτη μέλη έχουν πλέον συνείδηση της 

βαρύτητας και του όγκου του προβλήματος και αναγνωρίζουν πως εκτός από την 

ουσιαστικότατη συνδρομή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας πρέπει πολλά ακόμα 

μέτρα να ληφθούν σχετικά με τη συνεχιζόμενη διαχείριση του προσφυγικού. Μέχρι 
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τώρα βέβαια, τέτοιου είδους μέτρα έχουν δείξει τη σχετική αποτελεσματικότητα έως 

και την προβληματική εφαρμογή της. 

 

Επίλογος 

Από την ανάλυση των ανωτέρω μπορούμε να φτάσουμε με ασφάλεια στο 

συμπέρασμα πως η Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας επιτελεί έναν σημαντικότατο και 

λειτουργικό ρόλο στην διαχείριση του προσφυγικού και είναι αυξημένης αποδοτικής 

αξίας.  

Βέβαια, δεν παρουσιάζεται χωρίς προβλήματα. Η διασύνδεση της με άλλα ζητήματα 

όπως αναλύθηκε ανωτέρω, επίσης υψηλής αξίας, όπως η ένταξη της Τουρκίας στην 

Ε.Ε., δίνει μια ακόμα πιο εύθραυστη χροιά σε μια συμφωνία που πρέπει ούτως η 

άλλως εκ της φύσεώς της να ακροβατεί μεταξύ διεθνών πολιτικών ισορροπιών.  

Η ευαλωτότητα της συμφωνίας ενισχύεται δε, ακόμα περισσότερο, με τη μη 

δεσμευτική υφή της που δίνει την δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη να 

αποστασιοποιηθούν από αυτή και να σταματήσουν την εφαρμογή της ανά πάσα 

στιγμή χωρίς κυρώσεις.  

Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να συναχθεί η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης έχει 

πλέον δρομολογηθεί. Η κοινή Δήλωση έδωσε τον απαραίτητο και αναγκαίο χρόνο σε 

Ελλάδα και Ευρώπη να αναπτύξει τα σωστά αντανακλαστικά και να οχυρωθεί 

νομοθετικά και πρακτικά για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του προσφυγικού 

πάντα βασισμένη στην αλληλεγγύη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Πολλά μέτρα και πολιτικές έχουν υλοποιηθεί προς την επίτευξη της καλύτερης 

δυνατής αντιμετώπισής της. Υπάρχουν όμως ακόμα βασικές πολιτικές να ληφθούν 

τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

δραστικά το πρόβλημα της αποσυμφόρησης των νησιών από τους προσφυγικούς 

πληθυσμούς.  Είναι σημαντικό να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι δομές 

φιλοξενίας να μετατραπούν σε κέντρα ταυτοποίησης και όχι αναγκαστικού 

εγκλωβισμού. Ακόμα, η ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στα κέντρα 

πρώτης υποδοχής είναι άμεση.  Σημαντικότερο δε όλων είναι η χάραξη ουσιαστικών 

πολιτικών για την ένταξη των προσφύγων που θα παραμείνουν στην χώρα. 

Υπολογίζεται ότι εξήντα με εκατό χιλιάδες πρόσφυγες παραμείνουν σε ελληνικό 
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έδαφος. Για αυτούς, τις ευάλωτες ομάδες και κυρίως για τους ανηλίκους είναι 

απαραίτητο να γίνουν μέρος της ελληνικής κοινωνίας και να μην περιθωριοποιηθούν. 

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι συνθήκης αυτός ώστε να μπορούν να 

θεωρηθούν ως φέροντες προστιθέμενη αξία στην ελληνική κοινωνία και όχι ως 

στοιχεία επιβάρυνσης αυτής. Τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για 

μια κοινωνικά ώριμη αντιμετώπιση του προσφυγικού. Και ο τρόπος αυτός σκέψης 

δεν πρέπει να περιοριστεί σε εθνικό επίπεδο αλλά να γίνει κτήμα της  ευρωπαϊκής 

προσέγγισης διαχείρισης του ζητήματος. Και για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται πάνω 

απ’ όλα η Ευρώπη να αντιδρά σύσσωμη. Να μην γίνονται αποδεκτές μεμονωμένες 

εθνικές πρακτικές με γνώμονα το συμφέρον του ενός ή του άλλου κράτους μέλους. 

Να μην θεωρείται ότι η εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών νομοθετημάτων και 

συνθηκών μπορούν να κάμπτονται κατά βούληση και ανάλογα με την εκτίμηση των 

εθνικών συμφερόντων. Η Ευρώπη είναι ένα σύνολο και οι χώρες πρώτης υποδοχής 

δεν μπορεί να βρίσκονται εκτεθειμένες στην εφαρμογή διαφορετικών πολιτικών από 

τις χώρες διέλευσης και τις χώρες προορισμού. 

Η ισορροπία μπορεί να φαίνεται πως έχει αποκατασταθεί αλλά στην πραγματικότητα 

παραμένει εύθραυστη. Η Τουρκία παραμένει ένας ασταθής συνεργάτης και η Ευρώπη 

πρέπει να παραμένει πάντα σε ετοιμότητα. Η κατάρρευση της συμφωνίας μπορεί να 

καταρρεύσει με οποιαδήποτε ρωγμή του διεθνούς περιβάλλοντος και η Ευρώπη 

χρειάζεται να ενισχύει όλους της τους μηχανισμούς για να είναι προετοιμασμένη στο 

ενδεχόμενο μιας νέας έξαρσης της προσφυγικής κρίσης.  

Το ουσιαστικότερο είναι να γίνει πεποίθηση όλων πως το προσφυγικό και η 

μετανάστευσή υπήρχαν ανέκαθεν στην ανθρώπινη γεωγραφία και είναι υποχρέωση 

όλων η συμμετοχή και συμβολή στην παροχή βοήθειας σε αυτούς που την έχουν 

ανάγκη. Η Ελλάδα που έχει υπάρξει κατά καιρούς και χώρα προέλευσης και χώρα 

υποδοχής προσφύγων και μεταναστών είναι η πρώτη που μπορεί να αναπτύξει τα 

σωστά κοινωνικά αντανακλαστικά. Οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό το αποδεικνύουν 

προσφέροντας με τις δυνάμεις τους τη συνδρομή τους στους συνανθρώπους τους. 

Πρέπει να ακολουθήσει και η Πολιτεία.  

 

 

 



61 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γιαννακόπουλος Β. (2012). Αραβική Άνοιξη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. 

Αθήνα : εκδ. Λύχνος Printhouse 

Ιωακειμίδης Π, (1998). Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, νέο πρότυπο ολοκλήρωσης ή 

σύμπτωμα από-όλοκληρωσης. Αθήνα : εκδ. Θεμέλιο 

 

Μαρούδα Μ.-Ν. , Σαράντη Β. (2016). Προσφυγικό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 

Η Μεσόγειος μετά την Αραβική Άνοιξη , εκδημοκρατισμός και όραμα κοινής ευημερίας.  

(2015). Συλλογικό , Εκδ. Πολιτεία 

Νάσκου-Περράκη, Π., Παπαγεωργίου, Ι., Μπαξεβάνης, Χ., (2017). Πρόσφυγες και 

αιτούντες άσυλο. Αθήνα : Εκδ. Σάκκουλα 

 

Νικολόπουλος, Γ., (2008). Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως φορέας αντεγκληματικής 

πολιτικής. Το «πρόγραμμα της Χάγης» και η εφαρμογή του.  εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 

 

Παπαγιάννης, Δ. (2001) Ο Ευρωπαϊκός χώρος, ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης, 

Αθήνα : εκδ.  Σάκκουλας.  

 

Παπαθεοδώρου Θ. (2017). Η χώρα που πληγώναμε. Αθήνα : εκδ. Ποικίλη Στοά  

 

Παπαθεοδώρου Θ. (2015). Νομικό καθεστώς αλλοδαπών. Αθήνα : εκδ. Νομική 

Βιβλιοθήκη  

 

Παπαθεοδώρου Θ. (2005). Δημόσια ασφάλεια και αντεγκληματική πολιτική. Αθήνα : 

εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 

 

Παπασιώπη-Πασιά, Ζ. (2015) Δίκαιο Αλλοδαπών. Αθήνα-Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις 

Σάκκουλα,  

 

Σαμπατάκου, Ε.-Α. (2010). Ερμηνεύοντας την εξέλιξη της Κοινής Μεταναστευτικής 

Πολιτικής της ΕΕ. Νομοθετική, Θεσμική, Επιχειρησιακή Εξέλιξη. Δρώντες, Δομές και 

Θεσμοί. Αθήνα : Εκδ.  Παπαζήσης.  

 

Σταυρουλάκη , Ε. (2016). ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ.  

Αθήνα : Εκδ.  Νομική Βιβλιοθήκη 

Συμεωνίδης, Ι. (2008).  Η διοικητική απέλαση.  Εκδ. Σάκκουλας 

Τσάτσος Δ. (2005). Το αξιακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα : εκδ. 

Παπαζήση  

 

Φίλης Κ. (2017). Πρόσφυγες, Ευρώπη, Ανασφάλεια. Αθήνα : εκδ. Παπαδόπουλος  

 

Φίλης, Κ. (2017). Τουρκία, Ισλάμ, Ερτογάν. Αθήνα : Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

https://www.nb.org/greek/e-stauroulaki.html


62 
 

Χριστόπουλος, Δ., Σπυροπούλου, Γ. (2016 ). Προσφυγικό: "Θα τα καταφέρουμε" . 

Αθήνα : εκδ. «Παπαζήσης» 

Cassese, A. (2012). Διεθνές Δίκαιο . Αθήνα : Εκδόσεις Gutenberg 

Cathryn Costello. (2015). The Human Rights of Migrants and Refugees in European 

Law. Pub: Oxford University Press. 

Lewis, C. (2012). UNHCR and International Refugee Law. Pub: Routledg 

Zaun, N. (2017). EU Asylum Policies. The Power of Strong Regulating States. Pub: 

Springer  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

Amnesty International. Syria: Russia’s shameful failure to acknowledge civilian 

killings. (2015). Ανακτηθέν από  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/syria-russias-shameful-failure-to-

acknowledge-civilian-killings/, 5/6/2018. 

 

Bundesamt für Justiz. (2008). Act on the Residence, Economic Activity and 

Integration of Foreigners in the Federal Territory. Residence Act Full 

citation:  Residence Act in the version promulgated on 25 February 2008 (Federal 

Law Gazette I p. 162), last amended Article 10 (4) of the Act of 30 October 2017 

(Federal Law Gazette I p. 3618). Section 25 Residence on humanitarian grounds. 

Ανακτηθέν από 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0550, 

25/11/2018. 

 

Commission of the European Communities. Brussels, 6.6.2007 COM. (2007) 301 

final GREEN PAPER on the future Common European Asylum System, Ανακτηθέν 

από 

 https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0301:FIN:EN:PDF, 

8/9/2018. 

 

Commission of the European Communities, Brussels, 17.6.2008 com. (2008) 360, 

Final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 

the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions Policy 

Plan on Asylum an integrated approach to protection across the EU. Ανακτηθέν από 

https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0360:FIN:EN:PDF, 

8/9/2018. 

 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. (2011) 

https://global.oup.com/academic/product/the-human-rights-of-migrants-and-refugees-in-european-law-9780199644742?cc=gb&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/the-human-rights-of-migrants-and-refugees-in-european-law-9780199644742?cc=gb&lang=en&
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/syria-russias-shameful-failure-to-acknowledge-civilian-killings/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/syria-russias-shameful-failure-to-acknowledge-civilian-killings/
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0550
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0301:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0301:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0360:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0360:FIN:EN:PDF


63 
 

The Global Approach to Migration and Mobility, GAMM, /* COM/2011/0743 final 

*/. Ανακτηθέν από 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0743, 

9/9/2018. 

 

Conseil de l’Europe. (2018). Report of the Commissioner for Human Rights on the 

Reception and integration of migrants, including asylum seekers, Strasbourg, 6 

November 2018. Ανακτηθέν από      

 

https://search.coe.int/commissioner/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808

ea5bd, 25/10/2018. 

 

Council of the EU (2016). Κοινή Δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας, 18 Μαρτίου 2016. 

Ανακτηθέν από https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-

releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf, 13/6/2018. 

 

EASO. About us. Ανακτηθέν από https://www.easo.europa.eu/about-us, 17/10/2018. 

 

EULISA. Ανακτηθέν από https://www.eulisa.europa.eu/ 17/10/2018. 

 

EUR-Lex. Access to European Law. (2012). Απόφαση του Συμβουλίου, 

2012/499/ΕΕ, της 26ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Δημοκρατίας της Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς 

άδεια, Ανακτηθέν από https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0499, 17/9/2018. 

 

EUR-Lex. Access to European Law. (2012). Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΣΛΕΕ. Ανακτηθέν από https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT, 7/6/2018. 

 

EUR-Lex. Access to European Law . (2014).  Απόφαση του Συμβουλίου της 14ης 

Απριλίου 2014, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που 

διαμένουν χωρίς άδεια (2014/252/ΕΕ), το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ανακτηθέν από https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014D0252 , 17/9/2018. 

 

EUR-Lex. Access to European Law . (2016). Αιτιολογική έκθεση επί πρότασης προς 

απόφαση του Συμβουλίου, Βρυξέλλες, 10.2.2016 

COM(2016) 72 final, 2016/0044(NLE) Ανακτηθέν από https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0072, 17/9/2018. 

 

EUR-Lex. Access to European Law. (2012). Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΣΛΕΕ. Ανακτηθέν από https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT, 7/6/2018. 

 

EUR-Lex. Access to European law. (2007). Απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης 

Απριλίου 2007 για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 2007/341/ΕΚ Ανακτηθέν από https://eur-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0743
https://search.coe.int/commissioner/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808ea5bd
https://search.coe.int/commissioner/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808ea5bd
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf
https://www.easo.europa.eu/about-us
https://www.eulisa.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0499
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0499
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.129.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2007:129:TOC#L_2007129EL.01004001


64 
 

lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.129.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2007:129:

TOC#L_2007129EL.01004001,  14/11/2018.  

 

EUR-Lex. Access to European law. (2007). 2007/839/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, 

της 29ης Νοεμβρίου 2007 , για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής προσώπων 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας. Ανακτηθέν από https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2007:332:

TOC#L_2007332EL.01004801, 14/11/2018. 

 

EUR-Lex. Access to European law. (2010). 2010/649/ΕΕ 2007/818/ΕΚ: Απόφαση 

του Συμβούλιου, της 8ης Νοεμβρίου 2007 , για τη σύναψη της συμφωνίας 

επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του 

Μαυροβουνίου προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια. Ανακτηθέν από https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.334.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2007:334:

TOC#L_2007334EL.01002601, 14/11/2018.   

 

 

EUR-Lex. Access to European law. (2010). 2010/649/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, 

της 7ης Οκτωβρίου 2010 , για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν για την επανεισδοχή 

προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια. Ανακτηθέν από 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.287.01.0050.01.ELL&toc=OJ:L:2010:287:

TOC#L_2010287EL.01005201, 14/11/2018. 

 

 

EUROPEAN COMMISSION. MIGRATION AND HOME AFFAIRS. FINANCING. 

Ανακτηθέν από https://ec.europa.eu/home-affairs/financing_en, 17/10/2018. 

 

EUROPEAN COMMISSION. MIGRATION AND HOME AFFAIRS.  Asylum, 

Migration and Integration Fund (AMIF). Ανακτηθέν από  

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-

borders/asylum-migration-integration-fund_en, 17/10/2018 

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-

borders/asylum-migration-integration-fund_en, 17/10/2018. 

 

EUROPEAN COMMISSION. MIGRATION AND HOME AFFAIRS. Internal 

Security Fund – Police. Ανακτηθέν από 

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-

liberties/internal-security-fund-police_en, 17/10/2018. 

 

European Commission, Migration and Home Affairs, Common European Asylum 

System. Ανακτηθέν από  

 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en, 11/10/2018. 

EUROPEAN COMMISSION. MIGRATION AND HOME AFFAIRS. Agencies. 

Ανακτηθέν από 

 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/agencies_en#3, 17/10/2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2007:332:TOC#L_2007332EL.01004801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2007:332:TOC#L_2007332EL.01004801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2007:332:TOC#L_2007332EL.01004801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2007:332:TOC#L_2007332EL.01004801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.334.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2007:334:TOC#L_2007334EL.01002601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.334.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2007:334:TOC#L_2007334EL.01002601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.334.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2007:334:TOC#L_2007334EL.01002601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.334.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2007:334:TOC#L_2007334EL.01002601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.287.01.0050.01.ELL&toc=OJ:L:2010:287:TOC#L_2010287EL.01005201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.287.01.0050.01.ELL&toc=OJ:L:2010:287:TOC#L_2010287EL.01005201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.287.01.0050.01.ELL&toc=OJ:L:2010:287:TOC#L_2010287EL.01005201
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/agencies_en#3


65 
 

 

EUROPEAN COMMISSION. MIGRATION AND HOME AFFAIRS. Temporary 

Reintroduction of Border Control . last update. Ανακτηθέν από 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-

visas/schengen/reintroduction-border-control_en, 11/01/2019.   

 

European Commission. Press Release Database. (2003). IP/03/37. Βρυξέλλες, 14 

Ιανουαρίου 2003. Ανακτηθέν από http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-

37_el.htm και  

EURO-Lex Access to European Union Law. Σύστημα «Eurodac». Ανακτηθέν από 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33081,  

10/11/2018.   

 

European Commission - Fact Sheet. (2015). EU-Turkey joint action plan. Brussels. 15 

October 2015. Ανακτηθέν από 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_en.htm, 26/9/2018. 

 

European Commission. (2015). Statement. Brussels. 17 May 2015. Ανακτηθέν από 

Joint statement following a working dinner with Turkish Ministers Çavuşoğlu and 

Bozkir. Ανακτηθέν από  

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4991_en.htm, 26/9/2018. 

 

European Commission. (2017). Brussels. com(2017) 470 final Report from the 

Commission to the European Parliament, the European Council and theCouncil, 

Seventh Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey 

Statement. Ανακτηθέν από 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

do/policies/european-agenda-

migration/20170906_seventh_report_on_the_progress_in_the_implementation_of_the

_eu-turkey_statement_en.pdf, 16/10/2018. 

 

European Commission. (2018).  EU-Turkey two years on. March 2018. Ανακτηθέν 

από 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

do/policies/european-agenda-migration/20180314_eu-turkey-two-years-on_en.pdf. 

,17/10/2018. 

 

European Council. Council of the European Union. (2015). Δήλωση -  Έκτακτη 

σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 23 Απριλίου 2015. Ανακτηθέν από 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-

statement/, 26/9/2018. 

 

European Parliament. EU migrant crisis: facts and figures. (2017). Ανακτηθέν από 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/eu-

migrant-crisis-facts-and-figures, 9/9/2018. 

 

Fact Sheets on the European Union, Immigration Policy, European Union,  

Ανακτηθέν από http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152, 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.3.ht

ml,  9/9/2018. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-37_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-37_el.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33081
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4991_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170906_seventh_report_on_the_progress_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170906_seventh_report_on_the_progress_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170906_seventh_report_on_the_progress_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170906_seventh_report_on_the_progress_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/eu-migrant-crisis-facts-and-figures
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/eu-migrant-crisis-facts-and-figures
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.3.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.3.html


66 
 

 

FRONTEX.  European Border and Coast Guard Agency. Ανακτηθέν από 

https://frontex.europa.eu/, 17/10/2018. 

 

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Intergovernmentally 

negotiated and agreed outcome. (2018). Ανακτηθέν από 

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_co

mpact_for_migration.pdf, 9/9/2018. 

 

The toc. (2018). Δώδεκα τραυματίες σε επεισόδια αραβόφωνων Αφγανών στην 

Μόρια. Ανακτηθέν από  http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/dwdeka-traumaties-se-

epeisodia-arabofwnwn--afganwn-sti-moria, 3/11/2018 

 

Official Journal of the European Union. THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 

UNION, COUNCIL DECISION (EU) 2015/1601 of 22 September 2015 establishing 

provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and 

Greece. Ανακτηθέν από  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN, 2/11/2018. 

 

The Asylum Information Database (AIDA),  European Council on Refugees and 

Exiles (ECRE)  

Ανακτηθέν από http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-

procedure/procedures/dublin, 14/11/2018. 

 

UN. (2005). Committee on the Rights of the Child (CRC). Treatment of 

Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin, General 

Comment No. 6. Ανακτηθέν από https://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html, 

3/11/2018. 

 

UN, Refugees and Migrants. Global compact for migration. Ανακτηθέν από   

 https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact, 10/9/2018. 

 

UNCR, Operational Data Portal. Refugee situations. Ανακτηθέν από 

http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179, 5/6/2018. 

 

UNCHR Statistics, The world in Numbers. Ανακτηθέν από 

http://popstats.unhcr.org/en/overview, 10/6/2018. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

Απόφαση 8269/2018 του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου σχετικά με τον 

περιορισμό αιτούντων διεθνή προστασία. ΦΕΚ 1366/Β/20-4-2018. 

Ανακτηθέν από http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-allodapoi/prosphuges-politiko-asulo/apophase-oik-

8269-2018-phek-1366b-20-4-2018.html, 25/10/2018. 

 

Γιατροί χωρίς σύνορα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι καταυλισμοί στην Μόρια, 

αυξάνονται οι απόπειρες αυτοκτονίας Ανακτηθέν από https://msf.gr/magazine/se-

katastasi-ektaktis-anagkis-o-kataylismos-sti-moria-ayxanontai-oi-apopeires-

aytoktonias, 25/10/2018. 

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/dwdeka-traumaties-se-epeisodia-arabofwnwn--afganwn-sti-moria
http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/dwdeka-traumaties-se-epeisodia-arabofwnwn--afganwn-sti-moria
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN
https://www.ecre.org/
https://www.ecre.org/
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/procedures/dublin
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/procedures/dublin
https://www.refworld.org/publisher/CRC.html
General%20Comment%20No.%206.%20Ανακτηθέν%20από%20
General%20Comment%20No.%206.%20Ανακτηθέν%20από%20
General%20Comment%20No.%206.%20Ανακτηθέν%20από%20
https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
http://popstats.unhcr.org/en/overview
https://www.e-nomothesia.gr/kat-allodapoi/prosphuges-politiko-asulo/apophase-oik-8269-2018-phek-1366b-20-4-2018.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-allodapoi/prosphuges-politiko-asulo/apophase-oik-8269-2018-phek-1366b-20-4-2018.html
https://msf.gr/magazine/se-katastasi-ektaktis-anagkis-o-kataylismos-sti-moria-ayxanontai-oi-apopeires-aytoktonias
https://msf.gr/magazine/se-katastasi-ektaktis-anagkis-o-kataylismos-sti-moria-ayxanontai-oi-apopeires-aytoktonias
https://msf.gr/magazine/se-katastasi-ektaktis-anagkis-o-kataylismos-sti-moria-ayxanontai-oi-apopeires-aytoktonias


67 
 

ΔΕΕ, υπόθεση Tsegezab Mengesteab κατά Bundesrepublik Deutschland, C-670/16, 

26ης Ιουλίου 2017. 

InfoCuria – Νομολογία του Δικαστηρίου. ECLI:EU:C:2017:587 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 26ης Ιουλίου 2017. Ανακτηθέν από  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex

=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6022351, 12/10/2018. 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2016). Ενοποιημένη απόδοση της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 202/01). Ανακτηθέν από 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT&from=EL, 8/9/218. 

  

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2010) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 

Πρόγραμμα της Στοκχόλμης — Μια Ανοικτή και Ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί 

και προστατεύει τους πολίτες (2010/C 115/01). Ανακτηθέν από 

https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:EL:PDF, 

9/9/2018 

Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς Αμνηστίας, Κούμι Ναϊντού, στον 

πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το προσφυγικό και την κατάσταση στα νησιά 

του Αιγαίου. (2018). Ανακτηθέν από  

https://www.amnesty.gr/news/press/article/21844/anoihti-epistoli-toy-kumi-naidoo-

genikoy-grammatea-tis-diethnoys-amnistias, 3/11/2018. 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στρασβούργο, 11.3.2014 com (2014) 154 Final,  Ανακοίνωση 

της Επιτροπής προς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, το συμβούλιο, την ευρωπαϊκή 

οικονομική και κοινοτική επιτροπή και την επιτροπή των περιφερειών, «Μια ανοικτή 

και ασφαλής Ευρώπη: από τη θεωρία στην πράξη» {SWD(2014) 63 Final}. 

Ανακτηθέν από 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=EL, 9/9/2018 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (2012).  Βρυξέλλες, 22.6.2012 COM(2012) 239 final 

2012/0122 (NLE), Ανακτηθέν από 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012

)0239_/com_com(2012)0239_el.pdf, 17/9/2018. 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, 13.5.2015 com(2015), 240 final, Ανακοίνωση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση. Ανακτηθέν από  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

do/policies/european-agenda-migration/background-

information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf, 

17/9/2018. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6022351
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6022351
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:EL:PDF
https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/11122/diethnis-amnistia
https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/5/tsipras
https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/496/prosfgiko
https://www.amnesty.gr/news/press/article/21844/anoihti-epistoli-toy-kumi-naidoo-genikoy-grammatea-tis-diethnoys-amnistias
https://www.amnesty.gr/news/press/article/21844/anoihti-epistoli-toy-kumi-naidoo-genikoy-grammatea-tis-diethnoys-amnistias
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=EL
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0239_/com_com(2012)0239_el.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0239_/com_com(2012)0239_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf


68 
 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2015). Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-

Τουρκίας,  Ανακτηθέν από https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-

releases/2015/05/18/eu-turkey-association-council/, 9/10/2018 

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2016). Κοινή Δήλωση 

ΕΕ-Τουρκίας, 28 . Μαρτίου 2016. Ανακτηθέν από 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-

statement/, 4/3/2018. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (2017) Στρασβούργο, 13.6.2017 COM(2017) 323 final 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκτη έκθεση για την πρόοδο 

που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας 

Ανακτηθέν από https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EL/COM-2017-

323-F1-EL-ANNEX-2-PART-1.PDF, 7/10/2018. 

 

Ευρωπαική Επιτροπή – Δελτίο τύπου. (2018). Ευρωπαίκό θεματολόγιο για τη 

μετανάστευση: Απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για τη διατήρηση της προόδου. 

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2018. Ανακτηθέν από 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_el.htm, 10/10/2018. 

 

Η Ευρώπη σου. Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. 

Ανακτηθέν από  

 https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eu-funding-

programmes/index_el.htm, 17/10/2018. 

 

Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Τακτική και Κανονική Μετανάστευση, παρ. 

16. (2018). Ανακτηθέν από  

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_co

mpact_for_migration.pdf, 9/9/2018. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Ανακητθέν από 

http://www.astynomia.gr/images/stories/2015/pinakas_symf_ell.pdf, 4/11/2018. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 

ΤΑΜΠΕΡΕ 15 ΚΑΙ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1999. (1999). Ανακτηθέν από  

https://www.consilium.europa.eu/media/21052/91400.pdf, 9/10/2018. 

 

Το πέρασμα της Ειδομένης παραμένει ανοιχτό. (2017). Η Καθημερινή. Ανακτηθέν 

από 

 http://www.kathimerini.gr/894479/article/epikairothta/ellada/to-perasma-ths-

eidomenhs-paramenei-anoixto, 5/6/2018. 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/05/18/eu-turkey-association-council/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/05/18/eu-turkey-association-council/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EL/COM-2017-323-F1-EL-ANNEX-2-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EL/COM-2017-323-F1-EL-ANNEX-2-PART-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_el.htm
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eu-funding-programmes/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eu-funding-programmes/index_el.htm
https://sputniknews.gr/tags/keyword_metanasteuse/
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/2015/pinakas_symf_ell.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21052/91400.pdf
http://www.kathimerini.gr/894479/article/epikairothta/ellada/to-perasma-ths-eidomenhs-paramenei-anoixto
http://www.kathimerini.gr/894479/article/epikairothta/ellada/to-perasma-ths-eidomenhs-paramenei-anoixto


69 
 

 

 

 

 

 

Sea arrivals in 2018 

30,447 
Last updated 09 Dec 2018 

Previous years Sea arrivals 
Dead and 

missing 

2017 29,718 54 

2016 173,450 441 

2015 856,723 799 

2014 41,038 405 
 

 

Demographics (based on data from January 2018) 

Children 36,7 % 

Women 23,4% 

Men 39,9 % 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: UNCR,  Operational Data Portal,  

Ανακτηθέν από http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179 
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Most common nationalities of sea arrivals (since 1 January 2018)  

Country of origin Source Data date 
 

Population 

Syrian Arab Rep. 
 

30 Nov 2018    25.8% 7,640 

Afghanistan 
 

30 Nov 2018    25.8% 7,621 

Iraq 
 

30 Nov 2018    19.1% 5,645 

Others 
 

30 Nov 2018    14.9% 4,391 

Dem. Rep. of the Congo 
 

30 Nov 2018    5.3% 1,571 

State of Palestine 
 

30 Nov 2018    4.2% 1,235 

Iran (Islamic Rep. of) 
 

30 Nov 2018    1.7% 505 

Algeria 
 

30 Nov 2018    1.3% 370 

Pakistan 
 

30 Nov 2018    0.9% 268 

Stateless 
 

30 Nov 2018    0.9% 263 

Kuwait 
 

30 Nov 2018    0.2% 58 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :UNCR,  Operational Data Portal 

Ανακτηθέν από http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179 
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World: Top 10 nationalities of refugees at end-2015 Source: UNHCR5  

Country No. of refugees  

1. Syria 4.9 million  

2. Afghanistan 2.7 million  

3. Somalia 1.12 million  

4. South Sudan 778,700  

5. Sudan 628,800  

6. D.R. Congo 541,500  

7. Central African Rep. 471,100  

8. Myanmar/Burma 451,800  

9. Eritrea 411,300  

10. Colombia 340,200  

TOTAL: 12.3 million (of 16.1 million) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ESI data 

Ανακτηθέν από https://www.esiweb.org/pdf/ESI%20-

%20The%20refugee%20crisis%20through%20statistics%20-%2030%20Jan%202017.pdf 

 

 

 

Χρονολόγιο Αναθεώρησης CEAS 

Το Συμβούλιο καταγράφει την 

πρόοδο.  

Συμβούλιο Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, 4-

5/6/2018 

 

05/06/2018 

Οι ηγέτες της ΕΕ συζητούν το 

θέμα της μεταρρύθμισης  

του συστήματος χορήγησης 

ασύλου 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 14-

15/12/2017 

 

14/12/2017 

Συνθήκες υποδοχής των 

αιτούντων άσυλο:  

 

το Συμβούλιο είναι έτοιμο να 

αρχίσει διαπραγματεύσεις 

29/11/2017 

Πλαίσιο της ΕΕ για την 

επανεγκατάσταση:  

 

το Συμβούλιο είναι έτοιμο να 

αρχίσει διαπραγματεύσεις 

15/11/2017 

Σύστημα του Δουβλίνου: Οι 

ηγέτες της ΕΕ 

δεσμεύονται να συνεχίσουν τις 

συνομιλίες 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 19-

20/10/2017 

 

19/10/2017 

https://www.esiweb.org/pdf/ESI%20-%20The%20refugee%20crisis%20through%20statistics%20-%2030%20Jan%202017.pdf
https://www.esiweb.org/pdf/ESI%20-%20The%20refugee%20crisis%20through%20statistics%20-%2030%20Jan%202017.pdf
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Κανονισμός για τις απαιτήσεις 

αναγνώρισης: Η έγκρισή της 

είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθεί στις αρχές του 

2019. 

 

Το Συμβούλιο είναι έτοιμο να 

αρχίσει διαπραγματεύσεις 

σχετικά με τις απαιτήσεις για 

την αναγνώριση και την 

προστασία 

 

19/7/2017 

Οργανισμός της ΕΕ για το 

άσυλο:  

Η Προεδρία και το 

Κοινοβούλιο καταλήγουν σε 

ευρεία πολιτική συμφωνία 

 

28/6/2017 

Οι ηγέτες της ΕΕ 

επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή 

τους για τη μεταρρύθμιση του 

ΚΕΣΑ 

 

European Council, 22-

23/06/2017 

 

23/06/2017 

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί 

το Συμβούλιο να προωθήσει τις 

συζητήσεις για τη 

μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ 

 

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου (15 Δεκεμβρίου 

2016) - Συμπεράσματα 

15/12/2016 

Κανονισμός Eurodac:  το Συμβούλιο είναι έτοιμο να 

αρχίσει διαπραγματεύσεις 

9/12/2016 

Η Επιτροπή παρουσιάζει 

δεύτερη δέσμη προτάσεων 
Completing the reform of the 

Common European Asylum 

System: towards an efficient, 

fair and humane asylum 

policy 

 

13/6/2016 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υποβάλλει σειρά προτάσεων για 

τη μεταρρύθμιση του κοινού 

ευρωπαϊκού συστήματος 

ασύλου 

 

Towards a sustainable and 

fair Common European 

Asylum System 

4/5/2016 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 :  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ανακτηθέν από https://www.consilium.europa.eu/el/policies/ceas-reform/ceas-reform-timeline/ 

 

 

 

 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/ceas-reform/ceas-reform-timeline/


73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντική προστιθέμενη 
αξία 

Η νέα οδηγία για τις 
συνθήκες υποδοχής θα 

εξασφαλίσει την υποδοχή 
των αιτούντων άσυλο υπό 

εναρμονισμένες και 
αξιοπρεπείς συνθήκες σε 

ολόκληρη την ΕΕ. Θα 
συμβάλει στην πρόληψη 

των δευτερογενών 
μετακινήσεων, 

αποσαφηνίζοντας τα 
δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των 
αιτούντων άσυλο. 

 

 

Έτοιμη να εγκριθεί 
Διαπιστώθηκε ευρεία πολιτική 

συμφωνία μεταξύ των 
συννομοθετών. Η έγκρισή της είναι 
δυνατόν να πραγματοποιηθεί στις 

αρχές του 2019. 
Αν και για ορισμένα στοιχεία της 
μεταρρύθμισης του συστήματος 
ασύλου της ΕΕ εξακολουθούν να 

χρειάζονται συμβιβασμοί, συνολικά 
έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος 

και 5 από τις 7 αρχικές προτάσεις της 
Επιτροπής είναι έτοιμες για έγκριση. 
Κάθε επιμέρους πρόταση, μολονότι 

εντάσσεται σε μια μακρόπνοη 
μεταρρύθμιση, έχει από μόνη της 

σαφή προστιθέμενη αξία και η 
ταχεία ολοκλήρωσή τους θα κάνει τη 

διαφορά στην πράξη. 
 

MΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ: 

ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ 

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ 
Οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής 

Δεκέμβριος 2018 
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Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ: 
 

Κατάλληλες συνθήκες υποδοχής σε ολόκληρη 

την ΕΕ: 
 

Τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να 

διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για να 

εξασφαλίζουν επαρκή ικανότητα υποδοχής ανά 

πάσα στιγμή, ακόμη και σε περιπτώσεις 

δυσανάλογης πίεσης. Ο Οργανισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα παράσχει 

κατευθυντήριες γραμμές για να συνδράμει τα 

κράτη μέλη στην εφαρμογή κοινών προτύπων 

σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής. 

 

Δικαίωμα στις συνθήκες υποδοχής μόνο στο 

υπεύθυνο κράτος μέλος: 
 

Θα παρέχονται πλήρεις συνθήκες υποδοχής στους 

αιτούντες άσυλο μόνο στο κράτος μέλος που είναι 

υπεύθυνο για την αίτησή τους για παροχή 

ασύλου. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην 

πρόληψη των δευτερογενών μετακινήσεων που 

θέτουν σε κίνδυνο τον χώρο Σένγκεν. 

 

Υποχρέωση των αιτούντων άσυλο να δίνουν 

αναφορά: 
 

Για να αποθαρρύνουν τη διαφυγή των αιτούντων 

άσυλο, τα κράτη μέλη μπορούν να τους ορίζουν 

τόπο διαμονής και να τους επιβάλλουν την 

υποχρέωση να δίνουν αναφορά. Επιπλέον, για την 

εξασφάλιση αποτελεσματικής διαδικασίας, τα 

κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν για τους 

αιτούντες άσυλο μια γεωγραφική περιοχή εντός 

της επικράτειάς τους. 

 

Ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας: 
 

Οι αιτούντες άσυλο θα έχουν δικαίωμα εργασίας 

το αργότερο 6 μήνες μετά την καταχώριση της 

αίτησής τους. 

 

Καλύτερη προστασία των παιδιών 

μεταναστών: 

 

Οι ανήλικοι θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση 

εντός 2 μηνών από την κατάθεση της αίτησης 

ασύλου. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα λαμβάνουν 

άμεσα συνδρομή και θα ορίζεται εκπρόσωπός 

τους το αργότερο 15 ημέρες μετά την υποβολή 

αίτησης ασύλου. 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/20181204_managing-migration-factsheet-2-reception-conditions-directive_el.pdf 

 

 

 

 

COUNCIL DECISION (EU) 2015/1601 

of 22 September 2015 

establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of 

Italy and Greece 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_managing-migration-factsheet-2-reception-conditions-directive_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_managing-migration-factsheet-2-reception-conditions-directive_el.pdf
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Allocations from Italy 

  Allocation per Member State (15 600 applicants relocated) 

Austria 462 

Belgium 579 

Bulgaria 201 

Croatia 134 

Cyprus 35 

Czech Republic 376 

Estonia 47 

Finland 304 

France 3 064 

Germany 4 027 

Hungary 306 

Latvia 66 

Lithuania 98 

Luxembourg 56 

Malta 17 

Netherlands 922 

Poland 1 201 

Portugal 388 

Romania 585 

Slovakia 190 

Slovenia 80 

Spain 1 896 

Sweden 567 
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Allocations from Greece 

  Allocation per Member State (50 400 applicants relocated) 

Austria 1 491 

Belgium 1 869 

Bulgaria 651 

Croatia 434 

Cyprus 112 

Czech Republic 1 215 

Estonia 152 

Finland 982 

France 9 898 

Germany 13 009 

Hungary 988 

Latvia 215 

Lithuania 318 

Luxembourg 181 

Malta 54 

Netherlands 2 978 

Poland 3 881 

Portugal 1 254 

Romania 1 890 

Slovakia 612 

Slovenia 257 

Spain 6 127 

Sweden 1 830 

 

Ανακτηθέν από https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN 

 

 

 

 

 

 

Dublin statistics: 2017 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN


77 
 

Outgoing procedure Incoming procedure 

  Requests Transfers   Requests Transfers 

Total 9,784 4,268 Total 1,998 1 

Germany 5,902 2,082 Germany 1,754 0 

United Kingdom 909 : Switzerland 77 1 

Sweden 701 : Belgium 46 0 

Austria 465 : Norway 44 0 

Switzerland 299 : Slovenia 29 0 

Netherlands 202 : Croatia 13 0 

Bulgaria 192 : France 9 0 

France 172 : Austria 7 0 

Belgium 163 : Sweden 5 0 

Norway 148 : Netherlands 4 0 

The application of the Dublin criteria The majority of outgoing requests continue to take place in the 

context of family reunification: 

Outgoing and incoming Dublin requests by criterion: 2017 

Dublin III Regulation criterion Outgoing Incoming 

 Family provisions: Articles 8-11 7,606 26 

 Documentation: Article 12 12 628 

 Irregular entry: Article 13 6 503 

 Dependent persons clause: Article 16 142 0 

 Humanitarian clause: Article 17(2) 1,500 4 

 “Take back”: Article 18 518 837 

 Total outgoing and incoming requests 9,784 1,998 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/procedures/dublin 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/procedures/dublin
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Applications and granting of protection status at first instance: 2017 

  Applicants 

in 2017 
Pending 

at end 

2017 

Refugee 

status 
Subsidiary 

protection 
Rejection Refugee 

rate 
Subs. 

Prot. 

rate 

Rejection 

rate 

Total 58,661 36,340 9,323 1,041 12,149 41.4% 4.6% 54% 

  

Breakdown by countries of origin of the total numbers 

  

  

Syria 16,396 9,105 4,806 1 20 99.5% 0.1% 0.4% 

Pakistan 8,923 4,749 111 16 5,613 1.9% 0.3% 97.8% 

Iraq 7,924 6,549 1,245 428 521 56.7% 19.5% 23.8% 

Afghanistan 7,567 5,146 1,152 455 492 54.9% 21.7% 23.4% 

Albania 2,450 : 3 0 1,596 0.2% 0% 99.8% 

Bangladesh 1,383 : 26 1 799 3.2% 0.1% 96.7% 

Iran 1,316 : 360 10 249 58.1% 1.6% 40.3% 

Palestine 1,311 : 442 3 15 96.1% 0.6% 3.3% 

Georgia 1,107 : 0 0 557 0% 0% 100% 

Egypt 970 : : : : : : : 

                    

Source: Asylum Service, Asylum Statistics, December 2017; Information provided on 15 February 2018. 
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Gender/age breakdown of the total number of applicants: 2017 

  Number Percentage 

Total number of applicants 58,661 - 

Men 40,126 68.4% 

Women 18,535 31.6% 

Children 19,790 33.7% 

Unaccompanied children 2,275 3.9% 

Source: Asylum Service, Asylum Statistics, December 2017. 

  

Comparison between first instance and appeal decision rates: 2017 

  First instance Appeal 

  Number Percentage Number Percentage Percentage 

Total number of decisions 22,513 - 4,354 - - 

Positive decisions 10,364 46% 277 6.2% 9.8% 

Refugee status 9,323 41.4% 80 1.8% 8.9% 

Subsidiary protection 1,041 4.6% 43 0.9% 1% 

Referral for humanitarian status - - 154 3.5% 90.1% 

Negative decisions 12,149 54% 4,077 93.8% N/A 

Source: Asylum Service; Appeals Authority; Directorate of Hellenic Police. 

The “old procedure” for applications lodged prior to 7 June 2013 does not distinguish referral for humanitarian status from negative decisions. 

 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/statistics 

 

 

 

 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/statistics
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Fast-track border procedure: Applications on the Eastern Aegean islands 

subject to the EU-Turkey statement 

 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/general/flow-chart 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/general/flow-chart
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Applications not subject to the EU-Turkey statement 

 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/general/flow-chart 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/general/flow-chart
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http://asylo.gov.gr/en/?page_id=110 


