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¨»Πξέπεη λα πξνζπαζήζεηο ην αδχλαην, γηα λα θαηαθέξεηο ην δπλαηφ». 

(Hermann Hesse, 1877-1962) 

“ Man muss das Unmögliche versuchen, um das mögliche zu erreichen.” 
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«Ζ Γεξκαλία ζην Δπξσπατθφ ζχζηεκα Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Αζχινπ» 

εκαληηθνί φξνη: Μεηαλαζηεπηηθή θξίζε θαη Δπξσπατθή Έλσζε, πνιηηηθέο 

Μεηαλάζηεπζεο ηεο Γεξκαλίαο, πνιηηηθέο αζχινπ ηεο Γεξκαλίαο, κεηαξξπζκίζεηο 

ζηνλ ηνκέα αζχινπ ζηελ Γεξκαλία 2014-2017 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζέκα φρη κφλν ησλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη ησλ πξνζθχγσλ έρεη απαζρνιήζεη ηελ 

δηεζλή θαη ηνπηθή θνηλφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Υηιηάδεο κεηαλαζηεπηηθέο θαη 

πξνζθπγηθέο ξνέο θάλνπλ εκθαλή ηελ παξνπζία ηνπο ζε πνιιέο ρψξεο θξάηε-κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ηδηαίηεξα κε ηελ έθξεμε ηεο ζπξηαθήο θξίζεο ην πνζνζηφ 

ησλ αλζξψπσλ πνπ αλαγθάζηεθε λα εγθαηάιεηςε «ηελ κάλα παηξίδα» ιφγσ 

πνιέκνπ γηα λα εγθαηαζηαζεί ζε κηα επξσπατθή ρψξα ήηαλ αξθεηά πςειφ. Μηα απφ 

απηέο ηηο επξσπατθέο ρψξεο είλαη ε Γεξκαλία, ε νπνία ζεσξείηαη σο θχξηα ρψξα 

ππνδνρήο κε εθαηνκκχξηα κεηαλάζηεο θάζε ρξφλν.  

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο Γεξκαλίαο ζην επξσπατθφ ζχζηεκα 

κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ. Φπζηθά, ε Γεξκαλία (φπσο θαη νη ππφινηπεο 

επξσπατθέο ρψξεο) ρξεηάζηεθε φρη κφλν λα ζρεδηάζεη αιιά θαη λα πινπνηήζεη κηα 

ζεηξά πνιηηηθψλ γηα ηελ νκαιφηεξε έληαμε ησλ πξνζθχγσλ αιιά θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηα θξαηίδηα ηεο. πγθεθξηκέλα, ε 

παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ δηεξεχλεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζεί ε 

Γεξκαλία ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. Δλ 

ζπλερεία, ηα ζέκαηα φπσο νη πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ κεηαλαζηεπηηθή θξίζε, νη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην θνκκάηη ηνπ αζχινπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ 

Γεξκαλία ηελ πεξίνδν 2014-2017, αιιά θαη θάπνηνη πξνβιεκαηηζκνί πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξφθεηηαη λα αλαθεξζνχλ 

εθηελψο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
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“GERMANY IN THE EUROPEAN SYSTEM OF MIGRATION 

AND ASYLUM” 

Keywords: Migration crisis and the European Union, German immigration policies, 

German asylum policies, asylum reforms in Germany 2014-2017 

ABSTRACT 

The issue of not only migrants but also refugees has been concerned the 

international and local community in recent years. Thousands of migrant and 

refugee flows make their presence felt in many EU Member States. Particularly with 

the outbreak of the Syrian crisis, the proportion of people was forced to abandon 

"motherland" due to war to settle in a European country, was high enough. One of 

these European countries is Germany, which is believed to be the main host 

country with millions of immigrants each year. 

The purpose of this work is to examine Germany in the European system of 

immigration and asylum. Of course, Germany (as well as the rest of European 

countries) needs not only to design but also to implement a series of policies for 

smoother integration of refugees but also to combat the refugee crisis in its own 

states. In particular, this paper aims to explore the policies of Germany in recent 

years in the field of asylum and immigration. Furthermore, issues such as EU 

policies on the migration crisis, significant changes in the part of the asylum carried 

out in Germany in the period 2014-2017, but some concerns arising from the 

investigation of this Work is to be reported extensively in this work. 
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Δηζαγσγή 

ηηο κέξεο καο ην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ πξνζθπγηθνχ βξίζθεηε ζην 

επίθεληξν ηνπ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. χκθσλα κε ηελ Ύπαηε αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ 

γα ηνπο πξφζθπγεο, ππάξρνπλ 70,8 εθαηνκκχξηα αλαγθαζηηθά εθηνπηζκέλνη 

άλζξσπνη παγθνζκίσο, πνζνζηφ πνπ μεπεξλάεη ηελ αλζξψπηλε θαληαζία. Δμίζνπ 

ζπνπδαίνο αξηζκφο γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα απνηειεί ν αξηζκφο ησλ 37.000 

αλζξψπσλ πνπ αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ θαζεκεξηλά ηηο εζηίεο ηνπο εμαηηίαο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ δηψμεσλ, κε κεγαιχηεξεο ρψξεο ππνδνρήο ησλ 

πξνζθχγσλ  γηα παξάδεηγκα ηελ Γεξκαλία κε 1,1εθ. θαη ηελ Οπγθάληα κε 1,2εθ. 

(Αλαθηήζεθε ζηηο 10 Οθηψβξε 2019 απφ https://www.unhcr.org/gr/ζηαηηζηηθά). Σν 

ζέκα πνπ πξφθεηηαη λα αλαιπζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε Γεξκαλία ζην 

επξσπατθφ ζχζηεκα κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ. Ζ Γεξκαλία σο κηα θχξηα ρψξα 

ππνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ δέρεηαη θάζε ρξφλν εθαηνκκχξηα κεηαλάζηεο θαη 

πξφζθπγεο ήδε απφ ηελ έθξεμε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ηελ πεξίνδν 2015-2016 

φπσο αλαιπηηθά ζα παξνπζηαζηνχλ ζηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, 

ζην πξψην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ε έλλνηα ηεο κεηαλάζηεπζεο 

θαζψο θαη παξάγσγεο έλλνηεο ηεο, φπσο ε δηαθνξά ηνπ πξφζθπγα κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ κεηαλάζηε. Δλ ζπλερεία, ζην δεχηεξν θεθάιαην δηεπθξηλίδεηε ε έλλνηα 

ηνπ αζχινπ θαζψο θαη παξάγσγεο έλλνηεο ηνπ φξνπ φπσο ε δηαηχπσζε ησλ φξσλ 

εδαθηθνχ θαη δηπισκαηηθνχ αζχινπ. ην θεθάιαην 3 θξίλεηαη αλαγθαίν λα 

απνζαθεληζηνχλ εμαξρήο κηα ζεηξά απφ πξνγξάκκαηα, νδεγίεο ζπκβάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ην ζεζκηθφ πιαίζην κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. Ζ αληηκεηψπηζε 

ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο θαζψο θαη νη πνην πξφζθαηεο πξνηάζεηο εμνκάιπλζεο 

ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηέζεσλ ηελ πεξίνδν 2018-2019 πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ 

εθηελψο ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.unhcr.org/gr/στατιστικά


[8] 
 

Ύζηεξα απφ ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο απφ ηελ Δ.Δ. ην 

ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηε ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζεί ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. Σέινο, ζην θεθάιαην 5 

πξνβάιινληαη νη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ ζηελ Γεξκαλία ηα έηε 

2014-2017 θαζψο θαη ε απαξίζκεζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Γεξκαλία απφ ην 

1995 έσο ζήκεξα κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Δπίζεο, ζην ίδην θεθάιαην ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ 

ζα πξνθχςνπλ απφ ηα επαθφινπζα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο. Αλαθνξηθά κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα δηεπξπλζνχλ είλαη: α) γηα ην πνηεο είλαη νη 

πνιηηηθέο Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ πνπ αθνινπζεί ε Γεξκαλία ζην πεδίν ηεο ΔΔ; 

θαη β) πνηεο αιιαγέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ ζηελ Γεξκαλία 

ηελ πεξίνδν 2014-2017;. Οινθιεξψλνληαο είλαη ρξήζηκν λα ηνληζηεί φηη ε 

κεζνδνινγία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ ακηγψο πεξηγξαθηθή θαη βηβιηνγξαθηθή 

κε πεγέο απφ ειιελφγισζζε θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία. Δπίζεο, ιφγσ ηεο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ ηηο δχν ζπλεληεχμεηο γηα ην αθαλζψδεο δήηεκα ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ζηελ Γεξκαλία, ε έξεπλα κπνξεί λα δεισζεί θαη σο πνηνηηθή. 

Οινθιεξψλνληαο, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχλ φρη κφλν ε ζχλνςε ησλ 

πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ε παξνπζίαζε δπν ζπλεληεχμεσλ πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο θαζψο θαη νη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο. 
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Κεθ. 1: ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΔ ΔΝΝΟΗΔ 

1.1 Έλλνηεο «Μεηαλάζηεπζε θαη Μεηαλάζηεο» 

Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 79 θαη 80 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) ζα αλαιπζνχλ θάπνηνη βαζηθνί φξνη ζρεηηθά κε ηελ 

κεηαλάζηεπζε πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί κηα ζθαηξηθή γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, ζε απηφ ην ππνθεθάιαην πξφθεηηαη φρη κφλν λα θαηαγξαθνχλ αιιά 

θαη λα αλαιπζνχλ νη φξνη κεηαλάζηεπζε θαη κεηαλάζηεο. 

Μεηαλάζηεπζε: Καηά ην Γηεζλέο Γίθαην, ε κεηαλάζηεπζε πεξηγξάθεηαη σο κία 

γεσγξαθηθή κεηαθίλεζε αλζξψπσλ είηε κεκνλσκέλα είηε νκαδηθά θαη δηαθξίλεηαη ζε 

«λφκηκε» θαη «παξάλνκε» (Αλαθηήζεθε ζηηο 20 Ηνπλίνπ 2019 απφ 

(https://www.huffingtonpost.gr/konstantia-natsiou/to-thesmiko-plaisio-tis-

metanasteftikis-politikis-tis-evropaikis-enosis_b_18049756.html). 

Μεηαλάζηεο: χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Ναμάθε θαη Υιέηζνπ (2013), σο 

κεηαλάζηεο λνείηε ν άλζξσπνο πνπ δηακέλεη γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο καθξηά απφ 

ηνλ ζπλήζε ηφπν θαηνηθίαο ηνπ. Έλαο πνην αθξηβήο νξηζκφο δίλεηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ ΟΖΔ: «Παξφιν πνπ δελ 

ππάξρεη επίζεκνο λνκηθφο νξηζκφο γηα ηνλ δηεζλή κεηαλάζηε, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εηδηθψλ ζπκθσλεί φηη δηεζλήο κεηαλάζηεο είλαη φπνηνο αιιάδεη ηνλ ηφπν ζπλήζνπο 

θαηνηθίαο ηνπ/ηεο, αλεμαξηήησο ηνπ ιφγνπ κεηαλάζηεπζεο ή ηνπ λνκηθνχ 

θαζεζηψηνο. Γεληθά, ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ κηθξήο δηάξθεηαο ή πξνζσξηλήο 

κεηαλάζηεπζεο, πνπ πεξηιακβάλεη κεηαθηλήζεηο δηάξθεηαο κεηαμχ 3 θαη 12 κελψλ, 

θαη καθξάο δηάξθεηαο ή κφληκεο κεηαλάζηεπζεο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ αιιαγή ηεο 

ρψξαο θαηνηθίαο γηα δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ θαη άλσ. « (Αλαθηήζεθε ζηηο 20/6/2019 

απφ www.unric.org). 
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1.2 Γηαθνξά πξφζθπγα θαη νηθνλνκηθνχ κεηαλάζηε 

Δλ ζπλερεία, φζνλ αθνξά ηηο έλλνηεο πξφζθπγα θαη νηθνλνκηθνχ κεηαλάζηε 

νξίδνληαη σο εμήο:  

Πξφζθπγαο: Τπφ ηνλ φξν πξφζθπγαο ραξαθηεξίδεηαη «ην άηνκν, ην νπνίν 

δηθαηνχηαη ηελ πξνζηαζία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ - Ύπαηε Αξκνζηεία -, θαζψο 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα 

ηνπο Πξφζθπγεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ή δελ βξίζθεηαη ζε κηα ρψξα πνπ είλαη 

κέινο ηεο χκβαζεο ή ηνπ Πξσηφθνιινπ πεξί ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ Πξφζθπγα, 

1951 θαη 1967 αληίζηνηρα, ή απφ ην αλ ή δελ έρεη αλαγλσξηζηεί σο πξφζθπγαο, απφ 

ηε ρψξα θηινμελίαο ηνπ» (Γισζζάξην γηα ηελ Μεηαλάζηεπζε, 2009, ζει.62). 

Αλαιπηηθφηεξα, «πξφζθπγαο είλαη ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ηνπ ή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ, έρεη δηθαηνινγεκέλν θφβν δίσμεο γηα 

ιφγνπο θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε νξηζκέλε θνηλσληθή νκάδα ή 

ιφγσ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη εμαηηίαο απηνχ ηνπ θφβνπ δίσμεο αδπλαηεί ή δελ 

επηζπκεί λα απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία απηήο ηεο ρψξαο ή ηελ επηζηξνθή ζ' 

απηήλ. Δπηπξφζζεηα, νη πξφζθπγεο ππνρξενχληαη λα ζέβνληαη ηνπο λφκνπο θαη 

ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο αζχινπ. Απφ ηε χκβαζε δελ θαιχπηνληαη άηνκα ηα 

νπνία έρνπλ δηαπξάμεη εγθιήκαηα θαηά ηεο εηξήλεο, εγθιήκαηα πνιέκνπ, εγθιήκαηα 

θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο ή θάπνην ζνβαξφ κε-πνιηηηθφ έγθιεκα εθηφο ηεο ρψξαο 

αζχινπ. Ο πξφζθπγαο είλαη πάληα πνιίηεο. Έλα άηνκν πνπ ζπλερίδεη λα παίξλεη 

κέξνο ζε ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ κπνξεί λα ιάβεη άζπιν» («Ση πξνβιέπεη 

ε χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ», 2017). 

Γηαθνξά Πξφζθπγα θαη νηθνλνκηθνχ κεηαλάζηε: Οηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο 

νλνκάδνληαη ηα πξφζσπα πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα ηνπο απνζθνπψληαο ζε 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο, ζηηο ρψξεο ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο. 

Οη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο κπνξνχλ θαηαξρήλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο 

φπνηε ην ζειήζνπλ. Απελαληίαο, νη πξφζθπγεο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

επηζηξέςνπλ κέρξη λα αιιάμεη εθεί ε θαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

γπξίζνπλ θαη λα είλαη αζθαιείο. Απηφ επηηάζζεη ε δηεζλήο χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα 

ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ, άιια δηεζλή θαη επξσπατθά θείκελα θαη ε εζληθή 

λνκνζεζία («Πνηα είλαη ε δηαθνξά πξφζθπγα θαη νηθνλνκηθνχ κεηαλάζηε; Παξάλνκε 

Μεηαλάζηεπζε θαη Πνιηηηθφ Άζπιν», 2016). 
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1.3 Νφκηκε κεηαλάζηεπζε 

Ύζηεξα απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ πξφζθπγαο θαη 

νηθνλνκηθφο κεηαλάζηεο πξφθεηηαη λα δνζεί ε ζεκαζία ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο.  

Νφκηκε κεηαλάζηεπζε:  

«ε Δ.Δ. έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ εηζέξρνληαη θαη δηακέλνπλ λφκηκα ζε έλα θξάηνο κέινο, κεηαμχ άιισλ 

γηα ζθνπνχο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. Σα θξάηε κέιε δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα 

θαζνξίδνπλ ηνλ επηηξεπφκελν αξηζκφ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εηζέξρνληαη ζην 

έδαθφο ηνπο γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο» 

(https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratiebeleid. 

Αλαθηήζεθε: 20-16-2019). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ γίλεη κλεία ζην φηη ηα πεδία ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηα νπνία απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο 

ππιψλεο ζηελ ελζσκάησζε ησλ πξνζθχγσλ, δεκηνπξγνχλ ζήκεξα ζε θνηλνηηθφ 

επίπεδν «αξέλεο» φπνπ ζπγθξνχνληαη δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

(αληαγσληζηηθφηεηα έλαληη θνηλσληθήο ζπλνρήο), θαζεζηψηα πξφλνηαο κε 

δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαη δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

ζπκθεξφλησλ (σηεξφπνπινο, 2010). Ζ πνιηηηθή απαζρφιεζεο ηεο Δ.Δ. 

απνηεινχζε γηα πνιιέο δεθαεηίεο κεηά ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο ηνλ κνλαδηθφ ηνκέα 

ηεο επξσπατθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ελψ ζήκεξα απνηειεί ηνλ πην αλαπηπγκέλν 

ηνκέα ηεο. Αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή απαζρφιεζεο ηεο Δ.Δ. 

απνηειείηε φρη κφλν απφ ηηο Οδεγίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηα ειάρηζηα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., αιιά θαη ηελ ΔΑ. Τπφ ηνλ φξν »Οδεγίεο» 

ζεσξνχληαη νη λνκηθά δεζκεπηηθέο γηα ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαη νη ξπζκίζεηο ηνπο, 

νη νπνίεο έρνπλ βαζηθφ θξηηήξην λα κεηαθέξνληαη ζην εζληθφ δίθαην (hard law). 

Δληνχηνηο, ε ΔΑ δεζκεχεη ηα θξάηε κέιε κφλν σο πξνο θνηλνχο ζηφρνπο θαη 

θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο. Δπηπξφζζεηα, δελ απνηειεί απεηιή ζηελ 

απηνλνκία ησλ θξαηψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ 

θαη κέηξσλ πνπ ζέηνπλ ζε ηζρχ ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο θαη θαηεπζχλζεηο (soft law) 

(Καξακεζίλε 2011, ζει. 2). 
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1.4 Παξάηππνη κεηαλάζηεο 

Οινθιεξψλνληαο ην θεθάιαην 1 ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ δηεπθξηληζηεί ε έλλνηα 

ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ. 

Παξάηππνη κεηαλάζηεο: χκθσλα κε ην ρέδην δξάζεο ηνπ πκβνπιίνπ (C 

142/2002), σο παξάλνκνη κεηαλάζηεο ραξαθηεξίδνληαη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, 

νη νπνίνη εηζέξρνληαη ζην έδαθνο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. κε πιαζηά ηαμηδησηηθά 

έγγξαθα ή αθφκα θαη ρσξίο απηά (Αλαξηήζεθε ζηηο 21 Ηνπλίνπ 2019 απφ 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratiebeleid). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ Ν. Μαξαβέγηα θαη Μ. Σζηληζηδέιε (2007) νη παξάλνκνη 

κεηαλάζηεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία ππάγνληαη  νη 

ππήθννη απφ ηξίηεο ρψξεο, νη νπνίνη εηζέξρνληαη ζε κία ρψξα κε παξάλνκν ηξφπν, 

Ζ Δ.Δ πξνζπαζεί πνιχ λα κεηψζεη δξαζηηθά ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε. ηε 

δεχηεξε νκάδα αλήθνπλ νη ππήθννη απφ ηξίηεο ρψξεο, πνπ δηαζέηνπλ φια ηα 

ρξήζηκα έγγξαθα γηα λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα πνπ κεηαλάζηεπζαλ. εκαληηθφ φκσο 

απνηειεί ην γεγνλφο, φηη απηνί ζπλερίδνπλ λα δνπλ εθεί θαη χζηεξα απφ ην ρξνληθφ 

φξην πνπ ηνπο έρεη ηεζεί. Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηνπο αιινδαπνχο πνπ 

εμαθνινπζνχλ θαη κέλνπλ ζε κηα ρψξα αδηθαηνιφγεηα, παξ‟ φιν πνπ ην αίηεκά ηνπο 

δελ έρεη εγθξηζεί. Ζ Δ.Δ απφ ηελ πιεπξά ηεο επηδηψθεη λα ζηείιεη ηνπο αιινδαπνχο 

ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο θαηεγνξίαο, κε ηηο αλάινγεο ελέξγεηεο, ζηε ρψξα 

πξνέιεπζήο ηνπο. Αλαθνξηθά κε κηα άιιε κειέηε, ε απάληεζε ζην εξψηεκα γηα ην 

πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ππνδειψλνπλ θάπνηνλ σο παξάηππν κεηαλάζηε είλαη : 

χκθσλα κε ην θείκελν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, 

παξνπζηάδνληαη νθηψ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνζδίδνπλ ζε θάπνηνλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ παξάηππνπ κεηαλάζηε (Morehouse & Blomfield , 2011, ζει.4). 

Απηέο νη πξνυπνζέζεηο επηγξακκαηηθά είλαη:  

Α)Ζ παξάλνκε είζνδνο, δειαδή ε παξάλνκε δηέιεπζε ησλ ρεξζαίσλ θαη 

ζαιάζζησλ ζπλφξσλ θάπνηνπ Δπξσπατθνχ θξάηνπο. 

Β) Ζ δηέιεπζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ρξεζηκνπνηψληαο πιαζηά έγγξαθα. 

Γ) Ζ παξνρή ςεπδψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ είζνδν ηνπο κε λφκηκα έγγξαθα. 

Γ) Ζ ιήμε ηεο πξνζσξηλήο άδεηαο παξακνλήο ή ρσξίο ζεψξεζεο άδεηαο ηαμηδηνχ. 

 

 

 



Π.ΜΠΙΡΗ: Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΚΑΙ ΑΤΛΟΤ 

[15] 
 

Κεθ. 2: ΑΤΛΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΔ ΔΝΝΟΗΔ 

2.1 Άζπιν δηπισκαηηθφ & Άζπιν εδαθηθφ 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαιχζεθε ε έλλνηα κεηαλάζηεπζε θαζψο θαη ε 

δηεπθξίληζε ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαλάζηεπζε. ε απηφ ην ππνθεθάιαην 

πξφθεηηαη λα απνζαθεληζηνχλ ηα εμήο: 

Αξρηθά, ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία άηνκα πνπ αλαγθάδνληαη λα θχγνπλ απφ ηελ 

ρψξα ηνπο ή θνβνχληαη λα επηζηξέςνπλ ζε απηήλ δηφηη δηψθνληαη, πξνζηαηεχνληαη 

απφ έλα θξάηνο νλνκάδεηαη άζπιν. Δπίζεο ππφ ηνλ φξν δηεζλήο πξνζηαζία, 

ζχκθσλα κε ην λφκν, «είλαη ην θαζεζηψο πξφζθπγα (δειαδή ε ρνξήγεζε αζχινπ) 

θαη ην θαζεζηψο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο» (Αλαθηήζεθε απφ www.asylo.gov.gr/ ζηηο 

18.9.2019).  

Άζπιν δηπισκαηηθφ:  «Σν άζπιν πνπ ρνξεγνχλ ηα Κξάηε, πέξα απφ ηα ρσξηθά 

ηνπο φξηα, ζε κέξε πνπ ηνπο έρεη δνζεί ε αξκνδηφηεηα λα παξέρνπλ αζθάιεηα. Σν 

δηπισκαηηθφ άζπιν κπνξεί λα δνζεί ζε δηπισκαηηθέο απνζηνιέο θαη ζηελ παξακνλή 

επηθεθαιήο δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ, ζε πινία πνιεκηθνχ λαπηηθνχ ή αεξνζθάθε, 

αιιά φρη ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, νχηε ζε πξνμελεία. Έλα  άηνκν 

δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη δηπισκαηηθφ άζπιν νχηε ην Κξάηνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ηνπ ην ρνξεγήζεη.» (Γισζζάξην γηα ηελ Μεηαλάζηεπζε, 2009, 

ζει.12). 

Αληίζεηα, ην Άζπιν εδαθηθφ νξίδεηαη σο: «Ζ πξνζηαζία πνπ παξέρεη έλα 

Κξάηνο ζε αιινδαπφ ζην έδαθφο ηνπ θαη ην νπνίν αληηηίζεηαη ζηηο δξάζεηο ηνπ 

Κξάηνπο πξνέιεπζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ. Ζγείηαη ηεο απφιαπζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ δηθαησκάησλ» (Γισζζάξην γηα ηελ 

Μεηαλάζηεπζε, 2009, ζει.12). 
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2.2  Αηηνχλησλ άζπιν 

Τπφ ηνλ φξν Αηηνχλησλ Άζπιν νξίδεηαη: «χκθσλα κε ηε ππεξεζία 

πξνζθχγσλ ηνπ ΟΖΔ έλα άηνκν ην νπνίν αηηείηαη άζπιν είλαη θάπνηνο ηνπ νπνίνπ ε 

αίηεζε δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί. ην ηέινο ηνπ 2014 ππήξραλ πεξίπνπ 1.8 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν νη νπνίνη αλέκελαλ ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά 

κε ηηο αηηήζεηο αζχινπ ηηο νπνίεο είραλ ππνβάιιεη»  (Αλαθηήζεθε ζηηο 18.9.2019 

απφ https://idecide-project.eu/). Ση γίλεηαη φκσο κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί 

ζνβαξή βιάβε; ε απηά ηα άηνκα ρνξεγείηαη ην θαζεζηψο ηεο επηθνπξηθήο 

πξνζηαζίαο. χκθσλα κε απηφ ην θαζεζηψο φπνπ νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηνπ 

δηέπνληαη απφ ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, ρνξεγείηαη ζε πξφζσπα πνπ 

θηλδπλεχνπλ λα ππνζηνχλ ζνβαξή βιάβε ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. «Ζ ζνβαξή 

βιάβε, ζχκθσλα κε ην λφκν, ζπλίζηαηαη ζε: 

α) ζαλαηηθή πνηλή ή εθηέιεζε, ή 

β) βαζαληζηήξηα ή απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ή ηηκσξία 

ή γ) ζνβαξή πξνζσπηθή απεηιή θαηά ηεο δσήο ή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο 

ακάρνπ ιφγσ βίαο αζθνχκελεο αδηαθξίησο ζε θαηαζηάζεηο δηεζλνχο ή εζσηεξηθήο 

έλνπιεο ζχξξαμεο. Σν άζπιν θαη ε επηθνπξηθή πξνζηαζία είλαη πνιχ παξεκθεξή 

θαζεζηψηα, ζπκπεξηιακβάλνληαη δε ζηνλ εληαίν φξν “θαζεζηψο δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο’, πνπ ζεκαίλεη φηη έλα άηνκν απνιακβάλεη πξνζηαζία απφ ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα / έλα άιιν θξάηνο, επεηδή ε δηθή ηνπ ρψξα δελ κπνξεί ή αξλείηαη λα ηνλ 

πξνζηαηεχζεη (δειαδή λα ηνπ εμαζθαιίζεη ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηά 

ηνπ.» (Αλαθηήζεθε απφ www.asylo.gov.gr/ ζηηο 18.9.2019). 
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Κεθ. 3: ΘΔΧΡΖΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΗΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΟΤ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ 

3.1 Απνζαθήληζε πλζεθψλ, Πξνγξακκάησλ, Οδεγηψλ & πκβάζεσλ 

γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. 

Χο απνηέιεζκα ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο 2015-2016 ην ζέκα ηφζν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο φζν θαη ηνπ πξνζθπγηθνχ βξέζεθε γηα αξθεηφ θαηξφ ζην πξνζθήλην 

ηεο επξσπατθήο ζθελήο. Δμαηηίαο ηεο ηιηγγηψδεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη πξνζθπγηθήο 

ξνήο ηδίσο απφ ηελ πξία  ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ε Δ.Δ. έπξεπε λα αθνινπζήζεη 

θάπνηεο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο κε ζθνπφ ηφζν ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο έθξπζκεο θαηάζηαζεο φζν θαη ζηελ νκαιφηεξε έληαμε απηψλ ησλ αλζξψπσλ 

ζε έλα θξάηνο-κέινο ηεο. Ζ νπζηψδεο πνιηηηθή πνπ έρεη ραξάμεη ε Δ.Δ. αθνξά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Όιεο ινηπφλ νη 

πλζήθεο, νη Οδεγίεο, ηα Πξνγξάκκαηα θαζψο θαη νη πκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ λνκηθή δηάζηαζε (ζεζκηθφ πιαίζην) ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο πξφθεηηαη 

λα αλαιπζνχλ ζε απηφ ην θεθάιαην. Πξηλ γίλεη παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

αλαθνξηθά κε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Δ.Δ. θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα δεισζεί φηη «ηα ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο εμεηάδνληαη απφ ην ηκήκα 

«Απαζρφιεζε, θνηλσληθέο ππνζέζεηο, δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε» (SOC) ή απφ ην 

ηκήκα «Δμσηεξηθέο ζρέζεηο» (REX). Τπφ ηελ αηγίδα ηνπ ηκήκαηνο SOC 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε κφληκε νκάδα κειέηεο «Μεηαλάζηεπζε θαη έληαμε» ε νπνία 

απνηειείηαη απφ 15 κέιε θαη δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ ξφιν ηεο 

θνηλσλίαο πνιηηψλ ζηε δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ζηελ ελζσκάησζε. 

Αλαθνξηθά κε ην ηκήκα SOC παξέρεηε επίζεο ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Φφξνπκ γηα ηε Μεηαλάζηεπζε, ην νπνίν δηνξγαλψλεη ε ΔΟΚΔ1 απφ 

θνηλνχ κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Αλαξηήζεθε ζηηο 20 Ηνπλίνπ 19 απφ 

https://www.eesc.europa.eu/el/sections-other-bodies/sections-commission/tmima-

apasholisi-koinonikes-ypotheseis-dikaiomata-toy-politi-soc).

1 Ζ ΔΟΚΔ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ, απφ ηηο θνηλσληθέο ππνζέζεηο 

έσο ηελ νηθνλνκία θαη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ηελ ελέξγεηα θαη ηε βησζηκφηεηα. Οη ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα δεηείηαη ε γλψκε ηεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο πλζήθεο (Αλαξηήζεθε 

ζηηο 20 Ηνπλίνπ 19 απφ https://www.eesc.europa.eu/el/sections-other-bodies/sections-

commission/tmima-apasholisi-koinonikes-ypotheseis-dikaiomata-toy-politi-soc). 
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«Δπίζεο, ην Δπξσπατθφ Φφξνπκ γηα ηε Μεηαλάζηεπζε είλαη κηα πιαηθφξκα 

δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ θαη ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηαλάζηεπζε, ην άζπιν θαη ηελ έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ. πγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ ρξφλν, εθπξνζψπνπο ησλ 

νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ, ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ηα θξάηε 

κέιε θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ.» (Αλαξηήζεθε ζηηο 20 Ηνπλίνπ 19 απφ 

https://www.eesc.europa.eu/el/sections-other-bodies/sections-commission/tmima-

apasholisi-koinonikes-ypotheseis-dikaiomata-toy-politi-soc). 

Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. ζην πιαίζην ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο 

ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί φηη ε Δ.Δ. έρεη ζέζεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ε αιιηψο νδεγίεο ζηνπο ηνκείο ηεο λφκηκεο θαη παξάηππεο 

κεηαλάζηεπζεο θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ νδεγία 2009/50/ΔΚ, θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο φρη κφλν 

εηζφδνπ αιιά θαη δηακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ απαζρφιεζε 

πςειήο εηδίθεπζεο, δεκηνχξγεζε ηε ιεγφκελε «κπιε θάξηα ηεο ΔΔ», κηα ηαρεία 

δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ έθδνζε εηδηθήο άδεηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο, κε πην 

ειθπζηηθέο ζπλζήθεο, ψζηε νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ λα κπνξνχλ λα 

αλαιακβάλνπλ ζέζεηο απαζρφιεζεο πςειήο εηδίθεπζεο ζηα θξάηε κέιε. 

Δπηπξφζζεηα, ε πξψηε έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο 

δεκνζηεχζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2014 θαη εληφπηδε νξηζκέλεο ειιείςεηο. Σελ πεξίνδν 

2016 ηνπ Ηνπλίνπ, ε Δπηηξνπή πξφηεηλε ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ιηγφηεξν απζηεξά θξηηήξηα εηζδνρήο, έλα θαηψηαην φξην 

κηζζνχ/ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, θαιχηεξεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ παξάιιεισλ εζληθψλ 

θαζεζηψησλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο γηα ηελ ελ ιφγσ αλαδηακφξθσζε 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζην Κνηλνβνχιην (ε έθζεζε ηεο επηηξνπήο LIBE εγθξίζεθε 

ζηηο 15 Ηνπλίνπ 2017) θαη ζην πκβνχιην, παξφιν πνπ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ δελ έρεη 

παξαηεξεζεί ζην πκβνχιην πξφνδνο, θπξίσο ζηελ ζπκπεξίιεςε ησλ δεμηνηήησλ 

θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο πνπ ηζνδπλακεί κε ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνζφληα (Αλαξηήζεθε ζηηο 21 Ηνπλίνπ 2019 απφ 

(https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratiebeleid). 

https://www.eesc.europa.eu/el/sections-other-bodies/sections-commission/tmima-apasholisi-koinonikes-ypotheseis-dikaiomata-toy-politi-soc
https://www.eesc.europa.eu/el/sections-other-bodies/sections-commission/tmima-apasholisi-koinonikes-ypotheseis-dikaiomata-toy-politi-soc
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Ζ νδεγία γηα ηελ εληαία άδεηα δηακνλήο θαη εξγαζίαο (2011/98/ΔΔ) απνηειεί κηα 

θνηλή ρσξίο δπζθνιίεο δηαδηθαζία γηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππνβάιινπλ 

αίηεζε ηφζν γηα άδεηα δηακνλήο φζν θαη εξγαζίαο ζε θξάηνο κέινο, αιιά θαη κηα 

θνηλή ζεηξά δηθαησκάησλ γηα ηνπο λφκηκνπο κεηαλάζηεο. Έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2016 ήηαλ απαξαίηεην λα θαηαηεζεί ε πξψηε έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

νδεγίαο. Αλαθνξηθά κε ηελ νδεγία 2014/36/ΔΔ, ε νπνία εγθξίζεθε ηνλ Φεβξνπάξην 

2014, θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ επνρηαθή εξγαζία. Οη επνρηαθνί εξγαδφκελνη πνπ 

δηαθηλνχληαη ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξακείλνπλ λφκηκα 

θαη πξνζσξηλά ζηελ Έλσζε. Χο αλψηαηε πεξίνδνο νη επνρηαθνί εξγαδφκελνη 

δηθαηνχληαη πέληε έσο ελλέα κελψλ (αλάινγα κε ην θξάηνο κέινο) κε ζθνπφ λα 

αζθήζνπλ δξαζηεξηφηεηα πνπ βαζίδεηαη απφ ηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ, ελψ 

παξάιιεια δηαηεξνχλ ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπο ζε ηξίηε ρψξα. Σέινο, απηφ πνπ 

ζέιεη αθφκε λα επεμεγήζεη ε ζπγθεθξηκέλε νδεγία είλαη ηα δηθαηψκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα αζθήζνπλ νη ελ ιφγσ δηαθηλνχκελνη εξγαδφκελνη (Αλαξηήζεθε ζηηο 21 

Ηνπλίνπ2019απφhttps://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratie

beleid). 

Κάπνηεο εμίζνπ ζεκαληηθέο νδεγίεο ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο 

απνηεινχλ αξρηθά ε νδεγία 2014/66/ΔΔ . Ζ ζπγθεθξηκέλε νδεγία θαζνξίδεη  ηηο 

πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζην πιαίζην 

ελδνεηαηξηθήο κεηάζεζεο, ε νπνία εγθξίζεθε ζηηο 15 Μαΐνπ 2014. Ζ ελ ιφγσ νδεγία 

θαζηζηά κε κεγαιχηεξε επθνιία ηελ εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πνιπεζληθψλ 

εηαηξεηψλ πξνζσξηλή κεηάζεζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ εηδηθεπκέλσλ 

θαη αζθνχκελσλ εξγαδνκέλσλ ηνπο ζηα ππνθαηαζηήκαηα ή ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Αλαξηήζεθε ζηηο 21 

Ηνπλίνπ2019απφhttps://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratie

beleid). 
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Αθνινπζεί ε νδεγία (ΔΔ) 2016/801 αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη 

δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε επίθεληξν ηελ έξεπλα, ηηο ζπνπδέο, ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε, ηελ εζεινληηθή ππεξεζία, ηηο αληαιιαγέο καζεηψλ ή ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ εζσηεξηθψλ άκηζζσλ βνεζψλ 

(au pair) εγθξίζεθε ζηηο 11 Μαΐνπ 2016 κε βαζηθφ θξηηήξην λα έρεη κεηαθεξζεί ζην 

εζληθφ δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ κέρξη ηηο 23 Μαΐνπ 2018. Απηφ πνπ επηηπγράλεη ε 

παξνχζα νδεγία είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνεγνχκελσλ λνκηθψλ κέζσλ πνπ 

θάιππηαλ ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηνπο εξεπλεηέο, δηεπξχλεη αθφκε ην πεδίν θαη 

απινπζηεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπο (Αλαξηήζεθε ζηηο 21 

Ηνπλίνπ2019απφhttps://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratie

beleid). 

Σέινο, ην θαζεζηψο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

δηακέλνπλ επί καθξφλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζπλερίδεη λα απνηειεί ξχζκηζε απφ 

ηελ νδεγία 2003/109/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε ην 2011 γηα 

λα δηεπξπλζεί ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζε πξφζθπγεο θαη άιινπο δηθαηνχρνπο 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Οη ηξέρνπζεο εξγαζίεο γηα ηελ νδεγία πεξί επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαη ηελ νδεγία γηα ηελ κπιε θάξηα πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηελ νδεγία γηα ηνπο επί καθξφλ δηακέλνληεο (Αλαξηήζεθε ζηηο 21 

Ηνπλίνπ2019απφhttps://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratie

beleid). 

Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. ζην πιαίζην ηεο Έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ-

κεηαλαζηψλ 

Οη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνζθχγσλ-κεηαλαζηψλ είλαη 

αξρηθά ε νδεγία 2003/86/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία απνηειεί ξχζκηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο νηθνγελεηαθήο επαλαζχλδεζεο. Λακβάλνληαο ππφςε ην 

απνηέιεζκα ζην νπνίν θαηέιεγε ε έθζεζε εθαξκνγήο ηνπ 2008, φηη ε νδεγία δελ 

εθαξκνδφηαλ εθηελψο θαη νξζά ζηα θξάηε κέιε, ε Δπηηξνπή πξαγκαηνπνίεζε 

δεκνζίεπζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 (Αλαξηήζεθε ζηηο 21 

Ηνπλίνπ2019απφhttps://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratie

beleid). 



Π.ΜΠΙΡΗ: Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΚΑΙ ΑΤΛΟΤ 

[21] 
 

 

Απηή ε δεκνζίεπζε αθνξνχζε κηα αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία πξνζέθεξε 

θαζνδήγεζε ζηα θξάηε κέιε γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο. Ζ ηξέρνπζα 

αμηνιφγεζε REFIT2 ηεο Δπηηξνπήο θαιχπηεη επίζεο ηελ νδεγία γηα ηελ νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε. Όζνλ αθνξά ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔ ζην πεδίν ηεο έληαμεο είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Σελ πεξίνδν Ηνχιηνπ ηνπ 2011 ε Δπηηξνπή ελέθξηλε ην Δπξσπατθφ 

Θεκαηνιφγην γηα ηελ Έληαμε Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ. πγθεθξηκέλα ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2016, ε Δπηηξνπή παξνπζίαζε έλα ζρέδην δξάζεο πνπ ζπγθεληξψλεη κηα γθάκα 

ηφζν ελεξγεηψλ φζν θαη ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα αηζζαλζνχλ 

ηα θξάηε κέιε ηελ ππνζηήξημε ηεο ΔΔ ζηηο πξνζπάζεηεο ελζσκάησζεο ησλ 

πεξίπνπ 20 εθαηνκκπξίσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο ζην 

έδαθνο ηεο Έλσζεο. ηα ππάξρνληα κέζα πεξηιακβάλνληαη ην Δπξσπατθφ 

Φφξνπκ γηα ηε Μεηαλάζηεπζε (πξψελ Δπξσπατθφ Φφξνπκ γηα ηελ Έληαμε), ε 

Ηζηνζέζε γηα ηελ Έληαμε3, θαη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Δλζσκάησζεο (έσο ην 2016 

δίθηπν εζληθψλ ζεκείσλ επαθήο γηα ηελ έληαμε) (Αλαξηήζεθε ζηηο 21 

Ηνπλίνπ2019απφhttps://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratie

beleid). 

 

2  Βιέπε ζρεηηθφ θείκελν: Δπξσπατθή επηηξνπή, 2002-2017: Βξπμέιιεο «REFIT - γηα κηα 

απινχζηεξε θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή επξσπατθή λνκνζεζία» ζει. 1. 

3 Βιέπε ζρεηηθφ θείκελν: Δπξσπατθή επηηξνπή, 2019: Βξπμέιιεο «Migrant Integration 

Information and good practices». 

 Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. ζην πιαίζην ηεο παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο 

ην πιαίζην ηεο παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο ε Δ.Δ. έρεη εγθξίλεη δχν νπζηψδεο 

λνκνζεηηθέο πξάμεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο: 

Ζ ιεγφκελε «δέζκε κέηξσλ γηα ηνπο δηαθηλεηέο παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ» 

πεξηιακβάλεη ηελ νδεγία 2002/90/EΚ ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ δηακνξθψλεη έλαλ θνηλφ 

νξηζκφ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο ππνβνήζεζεο ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ, δηέιεπζεο θαη 

δηακνλήο, θαη ηελ απφθαζε πιαίζην 2002/946/ΓΔΤ, πνπ ζεζπίδεη πνηληθέο 
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θπξψζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά απηή 

(https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratiebeleid). 

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ρξήδεη επείγνπζα θαηαπνιέκεζε είλαη ην ζέκα ηε 

εκπνξίαο αλζξψπσλ. Δπηπρψο απηφ ην ζέκα ξπζκίδεηαη απφ ηελ Οδεγία 

2011/36/ΔΔ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο. Ζ δέζκε απηή ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ νδεγία 

2004/81/EΚ ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ζηα 

ζχκαηα εκπνξίαο ή παξάλνκεο δηαθίλεζεο ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο 

αξρέο (αλαθνξηθά κε ηελ εκπνξία αλζξψπσλ, βι. επίζεο δειηίν ζεκαηνινγίαο 4.2.6 

γηα ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο). Σνλ Μάην 2015, ε Δπηηξνπή 

ελέθξηλε ην ζρέδην δξάζεο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο 

δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ (2015-2020), θαη, ζχκθσλα κε απηφ, ε Δπηηξνπή δηεμήγαγε 

κηα αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ, ηεο νπνίαο 

πξνεγήζεθε κηα δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Ζ Δπηηξνπή έθξηλε φηη, εθείλε ηε ζηηγκή, 

δελ ππήξραλ επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

θαη επαλεηιεκκέλε δίσμε αηφκσλ ή νξγαληζκψλ γηα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην λνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ην ιαζξεκπφξην 

κεηαλαζηψλ εμαθνινπζεί λα είλαη απαξαίηεην ζην ζεκεξηλφπιαίζην 

(https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratiebeleid). 

Δπίζεο, απηφ πνπ δηαπηζηψζεθε ήηαλ ε αλαζπγθξφηεζε ηεο δέζκεο κέηξσλ γηα 

ηνπο δηαθηλεηέο, ε νπνία δελ ζα απνθέξεη πεξηζζφηεξε πξνζηηζέκελε αμία απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη πιήξε εθαξκνγή ηεο, ελψ πξνέθπςε γεληθή ζπκθσλία ζρεηηθά 

κε ην φηη κε λνκνζεηηθά κέηξα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ή άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαζψο θαη 

ε ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο, ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη πξνζηηζέκελε αμία. Σν 

ςήθηζκα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2018 θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα 

αλαπηχμεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα θξάηε κέιε ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

πνηληθνπνίεζε ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε αθξφαζε γηα ην 

ζέκα απηφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018 

(https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratiebeleid). 
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Ζ «νδεγία πεξί επηζηξνθήο» (2008/115/ΔΚ) «θαζνξίδεη θνηλά πξφηππα ηεο ΔΔ, 

θαζψο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηζηξνθή παξαηχπσο δηακελφλησλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ. Ζ πξψηε έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εγθξίζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 

2014. Σνλ επηέκβξην 2015 ε Δπηηξνπή δεκνζίεπζε έλα ζρέδην δξάζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ επηζηξνθή θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 ην πκβνχιην 

ελέθξηλε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ γηα ην κέιινλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ επηζηξνθή. Σνλ 

Μάξηην 2017, ε Δπηηξνπή ζπκπιήξσζε ην ζρέδην δξάζεο κε κηα αλαθνίλσζε 

ζρεηηθά κε «κηα πην απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή επηζηξνθήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε- 

αλαλεσκέλν ζρέδην δξάζεο» θαη κηα ζχζηαζε γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ επηζηξνθψλ. Σνλ επηέκβξην 2017, δεκνζίεπζε ην επηθαηξνπνηεκέλν 

«Δγρεηξίδην πεξί επηζηξνθήο», γηα ηελ παξνρή θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ 

επηζηξνθή. Δπηπιένλ, ην 2016, ην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ελέθξηλαλ ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/1953 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ελφο επξσπατθνχ ηαμηδησηηθνχ 

εγγξάθνπ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ (Αλαξηήζεθε ζηηο 22 Ηνπλίνπ 2019 απφ 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratiebeleid). 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2018, ε Δπηηξνπή πξφηεηλε κηα ζηνρεπφκελε επαλεμέηαζε ηεο 

νδεγίαο γηα ηελ επηζηξνθή, κηα λέα δηαδηθαζία ζηα ζχλνξα γηα ηνπο αηηνχληεο 

άζπιν, ζαθέζηεξεο δηαδηθαζίεο θαη θαλφλεο γηα ηελ πξφιεςε θαηαρξήζεσλ, 

απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα νηθεηνζεινχο επηζηξνθήο πνπ ζα ζεζπηζηνχλ ζηα 

θξάηε κέιε, θαη ζαθέζηεξνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ θξάηεζε. Ζ νδεγία 

2009/52/ΔΚ δηεπθξηλίδεη ηηο θπξψζεηο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 

θξάηε κέιε θαηά ησλ εξγνδνηψλ παξάηππα δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. 

Ζ πξψηε έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο ππνβιήζεθε ζηηο 22 Μαΐνπ 

2014 (Αλαξηήζεθε ζηηο 22 Ηνπλίνπ 2019 απφ 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratiebeleid). 
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Σαπηφρξνλα, ε Δ.Δ. δηαπξαγκαηεχεηαη θαη ζπλάπηεη ζπκθσλίεο επαλεπηινγήο κε 

ρψξεο θαηαγσγήο θαη δηέιεπζεο κε ζηφρν ηελ επηζηξνθή ησλ παξάηππσλ 

κεηαλαζηψλ, θαη ζπλεξγάδεηαη κε απηέο ηηο ρψξεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ. Οη ιεγφκελεο κηθηέο επηηξνπέο επαλεπηινγήο 

παξαθνινπζνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Οη ζπκθσλίεο απηέο ζπλδένληαη κε ζπκθσλίεο 

δηεπθφιπλζεο ηεο ρνξήγεζεο ζεσξήζεσλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή 

ησλ απαξαίηεησλ θηλήηξσλ γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο επαλεπηινγήο ζηελ 

ελδηαθεξφκελε ηξίηε ρψξα ρσξίο λα απμεζεί ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε» 

(Αλαξηήζεθεζηηο22Ηνπλίνπ2019απφhttps://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sh

eet/152/immigratiebeleid).Ύζηεξα απφ ηελ παξάζεζε ησλ ρξήζηκσλ νδεγηψλ γηα 

ηε κεηαλάζηεπζε, ζε απηφ ην ζεκείν πξφθεηηαη λα γίλεη αλαθνξά φρη κφλν ζηηο 

ζπλζήθεο αιιά θαη ζε πξνγξάκκαηα θαζψο θαη ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. 

Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε (1986) 

«ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 1986, ελλέα θξάηε κέιε ππέγξαςαλ ηελ Δληαία Δπξσπατθή 

Πξάμε (ΔΔΠ), θαη αθνινχζεζαλ ε Γαλία (κεηά απφ δεκνςήθηζκα), ε Ηηαιία θαη ε 

Διιάδα ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1986. Ζ Πξάμε επηθπξψζεθε απφ ηα θνηλνβνχιηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1986, αιιά ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1987, 

κε έμη κήλεο θαζπζηέξεζε, ιφγσ πξνζθπγήο ηδηψηε ελψπηνλ ησλ ηξιαλδηθψλ 

δηθαζηεξίσλ. Ζ ΔΔΠ απνηέιεζε ηελ πξψηε νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο 

ηεο Ρψκεο. Σα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ζπλνςίδνληαη θαησηέξσ. Ζ επέθηαζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο Έλσζεο  αξρηθά κέζσ ηεο πινπνίεζεο κηαο επξείαο εζσηεξηθήο 

αγνξάο, ηελ νινθιήξσζε κίαο πιήξσο ιεηηνπξγηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο κέρξη ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 1993, ε νπνία ζα ελζσκάησλε θαη ζα δηεχξπλε ηνλ ζηφρν ηεο θνηλήο 

αγνξάο πνπ είρε ηεζεί ην 1958 (2.1.1). κέζσ ηεο ζέζπηζεο λέσλ αξκνδηνηήησλ 

ζηνπο ηνκείο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο, έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο «(Αλαθηήζεθε ζηηο 25 Ηνπλίνπ 

2019 απφ https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/2/νη-εμειημεηο-κερξη-

ηελ-εληαηα-επξσπαηθε-πξαμε). 
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«Ωο πεξαηηέξσ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΔΔΠ απνηεινχλ ε Βειηίσζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ: Ζ εηδηθή πιεηνςεθία 

αληηθαηέζηεζε ηελ απαίηεζε γηα νκνθσλία ζε ηέζζεξηο απφ ηνπο ππάξρνληεο ηνκείο 

αξκνδηνηήησλ ηεο Κνηλφηεηαο: ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θνηλνχ δαζκνινγίνπ, ηελ 

ειεπζεξία παξνρήο ππεξεζηψλ, ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θεθαιαίσλ θαη ηελ θνηλή 

πνιηηηθή ζαιάζζησλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξψλ. Ζ εηδηθή πιεηνςεθία ζεζπίζηεθε 

επίζεο γηα δηάθνξεο λένπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ: ηελ εζσηεξηθή αγνξά, ηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ έξεπλα θαη 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Ζ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ επέθεξε επίζεο κηα ηξνπνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ψζηε λα ζπκθσλεί κε δήισζε ηεο Πξνεδξίαο, φηη ζην κέιινλ ζα είλαη 

δπλαηή ε ςεθνθνξία εληφο ηνπ πκβνπιίνπ φρη κφλν κε πξσηνβνπιία ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ αιιά θαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο Δπηηξνπήο ή θξάηνπο 

κέινπο, εθφζνλ ην απνθαζίζεη ε απιή πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ. Ζ 

ΔΔΠ ζπλέβαιιε ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε Δληαία 

Πξάμε ελίζρπζε δειαδή ηηο εμνπζίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ: νη ζπκθσλίεο 

δηεχξπλζεο θαη νη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο απαηηνχλ πιένλ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ε ζέζπηζε δηαδηθαζίαο ζπλεξγαζίαο κε ην πκβνχιην (1.2.3), 

παξέρεη ζην Κνηλνβνχιην νπζηαζηηθέο, αλ θαη πεξηνξηζκέλεο, λνκνζεηηθέο εμνπζίεο· 

ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίεο ζε δψδεθα πεξίπνπ λνκηθέο βάζεηο εθείλε ηελ επνρή, 

απνηειεί έλα ζεκείν θακπήο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζε πξαγκαηηθφ 

ζπλλνκνζέηε« (Αλαθηήζεθε ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2019 απφ 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/2/νη-εμειημεηο-κερξη-ηελ-εληαηα-

επξσπαηθε-πξαμε). Αλαθνξηθά κε ηελ κεηαλάζηεπζε, κε ηελ ΔΔΠ δελ 

δεκηνπξγήζεθε έλα απηφλνκν πιαίζην ξπζκίζεσλ. Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 8Α ΔΚ , θάπνηα απφ ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ήηαλ ε επίηεπμε ηφζν ηεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ, αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ φζν 

θαη ηεο απνπζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ. Οη επηπηψζεηο πνπ είρε φκσο ην 

άξζξν απηφ γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ήηαλ ε πηνζέηεζε κηαο de facto 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο (ακπαηάθνπ, φ.π., ζει. 217). 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/2/οι-εξελιξεις-μεχρι-την-ενιαια-ευρωπαικη-πραξη
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/2/οι-εξελιξεις-μεχρι-την-ενιαια-ευρωπαικη-πραξη
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χκβαζε Δθαξκνγήο ηεο πκθσλίαο έλγθελ (1985)  

Καηά ηελ χκβαζε ηνπ έλγθελ γλσζηή θαη σο ζπλζήθε έλγθελ ην 1985, πέληε 

ρψξεο ζπκθψλεζαλ ζηελ ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ ειέγρσλ ζηα θνηλά ζχλνξα. Ζ 

ζπκθσλία απηή πξνέθπςε εθηφο πιαηζίνπ ηεο Δ.Δ. Απελαληίαο, θαζψο ε ειεπζεξία 

ζηελ κεηαθίλεζε απνηειεί απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο Δ.Δ. , ε πλζήθε 

ηνπ Άκζηεξληακ ην 1997 ζπκπεξηέιαβε ηε πκθσλία ηνπ έλγθελ ζην λνκηθφ 

πιαίζην ηεο Δ.Δ (Council of the European Union, 1997). Απηφ ην γεγνλφο ελίζρπζε 

ηελ επηηπρή θαηάξγεζε ησλ ειέγρσλ ζηα θνηλά ζχλνξα πνηθίισλ ρσξψλ ηεο 

επξσπατθήο έλσζεο, ελψ παξάιιεια ζπλέβαιε ηα εμσηεξηθά φξηα, δεκηνπξγψληαο 

ηελ «νχησο θαινχκελε Δπξψπε-Φξνχξην» (Trimikliniotis, 2001 Stalker, 2002).  

πλζήθε Μάαζηξηρη (1992-1993): «Ζ πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ζην εμήο ΔΔ/Μ), επξχηεξα γλσζηή σο πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ππνγξάθεθε απφ 

δψδεθα θξάηε κέιε ζην Μάαζηξηρη ησλ Κάησ Υσξψλ ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 1992 θαη 

ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1993. Απνηέιεζε ηελ επξχηεξε έσο ηφηε 

ηξνπνπνίεζε ησλ παιαηφηεξσλ πλζεθψλ θαη ζεκαηνδφηεζε έλα λέν ζηάδην ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο, αλνίγνληαο ην δξφκν πξνο ηελ πνιηηηθή νινθιήξσζε. 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο. 

Οη κελ εμσηεξηθνί παξάγνληεο ζπλαξηψληαη άκεζα κε ην «εμσηεξηθφ» πνιηηηθφ 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη ηηο 

απξνζδφθεηεο κεηαβνιέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ επξσπατθή ήπεηξν εμαηηίαο ηεο 

θαηάξξεπζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο αθελφο θαη ηεο ελνπνίεζεο ηεο Γπηηθήο θαη 

ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο αθεηέξνπ. Οη εζσηεξηθνί γελεζηνπξγνί παξάγνληεο ηεο 

πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη είραλ λα θάλνπλ κε ηελ πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ 

είραλ αλαιεθζεί εληφο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζην πιαίζην ηεο Δληαίαο 

Δπξσπατθήο Πξάμεο. «(Γαξαληδηψηε, Α.Θ,»Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μαάζηξηρη ζηελ πνξεία ηεο Δπξσπατθήο ελνπνίεζεο. Αζήλα, 2016 ζει.3-4.) 
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«Σν πξφγξακκα ηεο Λεπθήο Βίβινπ θαη ε εγθαζίδξπζε ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο 

αγνξάο πνπ έπξεπε λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 1992 ιεηηνχξγεζαλ, 

επίζεο, πξνσζεηηθά θαη ελίζρπζαλ ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ Πνιηηηθή Έλσζε. Οη 

παξάγνληεο απηνί νδήγεζαλ ζηε ζχγθιεζε δχν δηαθπβεξλεηηθψλ δηαζθέςεσλ κε 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο αθελφο ηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε 

(ΟΝΔ) θαη αθεηέξνπ ηελ Πνιηηηθή Έλσζε».5 

 Αθνινχζεζε ε δηάζθεςε θνξπθήο ηνπ Μάαζηξηρη ηεο 9 θαη 10 Γεθεκβξίνπ 1991, νη 

εξγαζίεο ηεο νπνίαο θαηέιεμαλ ζηελ ππνγξαθή ηεο νκψλπκεο πλζήθεο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δ.Δ. είλαη: χκθσλα 

κε ην άξζξν Β ηεο ΔΔ/Μ νξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο Έλσζεο: Α) Ζ πξνψζεζε 

ηζφξξνπεο θαη ζηαζεξήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ κε ηε δεκηνπξγία 

ελφο ρψξνπ ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο κε ηελ ίδξπζε κηαο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη 

ηελ πηνζέηεζε ελ θαηξψ εληαίνπ λνκίζκαηνο (Γαξαληδηψηε, Α.Θ,»Πνηα είλαη ε 

ζπκβνιή ηεο πλζήθεο ηνπ Μαάζηξηρη ζηελ πνξεία ηεο Δπξσπατθήο ελνπνίεζεο. 

Αζήλα, 2016 ζει.3-4.) 

Β) Ζ επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο Έλσζεο ζηε δηεζλή ζθελή κε ηελ εθαξκνγή 

θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθαιείαο, θαζψο θαη κε ηελ ελ θαηξψ 

δηακφξθσζε θνηλήο ακπληηθήο πνιηηηθήο πνπ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε θνηλή άκπλα.  

Γ) Ζ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ 

ηεο Έλσζεο κε ηε ζέζπηζε ηζαγέλεηαο ηεο Έλσζεο. Γ)Ζ αλάπηπμε ζηελήο 

ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ. Δ) Ζ 

δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ.»6 (Γαξαληδηψηε, Α.Θ,»Πνηα 

είλαη ε ζπκβνιή ηεο πλζήθεο ηνπ Μαάζηξηρη ζηελ πνξεία ηεο Δπξσπατθήο 

ελνπνίεζεο. Αζήλα, 2016 ζει.3-4.)

 

5 Π.Κ. Ησαθεηκίδεο, Δπξσπατθή Πνιηηηθή Έλσζε, Θεσξία -Γηαπξαγκάηεπζε, Θεζκνί θαη  

Πνιηηηθέο, Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, εθδφζεηο Θεκέιην, 1995, ζει. 93-94.  

6 Π.Κ. Ησαθεηκίδεο, Δπξσπατθή Πνιηηηθή Έλσζε, Θεσξία -Γηαπξαγκάηεπζε, Θεζκνί θαη  

Πνιηηηθέο, Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, εθδφζεηο Θεκέιην, 1995, ζει 313-314. 



[28] 
 

πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο (2007, 2009):  Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή ζπλζήθε ηεο 

Δ.Δ. απνηειεί ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο. Άμην ζεκαζίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε 

επίζεκε νλνκαζία ηεο πλζήθεο είλαη «πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, είλαη ε δηεζλήο ζπλζήθε, πνπ ηξνπνπνίεζε ηηο δηεζλείο 

παξφκνηεο, φπσο ηελ ηδξπηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηελ ηδξπηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζεσξείηε φηη ππνθαηέζηεζε ην ππφ θαζηέξσζε ηφηε 

χληαγκα ηεο Δπξψπεο.» Αλαθνξηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 13ελ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2007 ζηελ Ληζζαβφλα θαη ηέζεθε ζε 

ηζρχ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009. Δπηπξφζζεηα, βαξχλνπζα ζεκαζία απνηεινχλ νη 

ηξείο ηνκείο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πλζήθε. Ο πξψηνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο 

αξκνδηφηεηεο γηα ηηο απνθιεηζηηθέο ξπζκίζεηο. Αθνινπζεί ν δεχηεξνο ηνκέαο ησλ 

ζπληξερνπζψλ αξκνδηνηήησλ ν νπνίνο πεξηθιείεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ ζέζπηζε θαλφλσλ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη κεηαμχ ηεο Δ.Δ. αιιά θαη ησλ 

θξαηψλ κειψλ. Σέινο, ν ηξίηνο ηνκέαο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ αξκνδηνηήησλ είλαη ν 

ρψξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δ.Δ. πνπ έρνπλ ππνζηεξηθηηθφ ραξαθηήξα πξνο ηηο 

πξάμεηο ησλ θξαηψλ κειψλ. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ησλ ζπληξερνπζψλ 

αξκνδηνηήησλ απνηεινχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

εδαθηθή ελφηεηα ελψ ζην θνκκάηη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ αξκνδηνηήησλ εληάζζεηαη ε 

αξκνδηφηεηα γηα ηελ δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία. Δπηπξφζζεηα, «κε ηελ πλζήθε ηεο 

Ληζζαβφλαο θαζηεξψζεθε ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, πνπ κέρξη ηφηε 

ήηαλ θαζαξά γλσκνδνηηθφο, λα είλαη θαη παξεκβαηηθφο ζηηο λνκνζεηηθέο δηαδηθαζίεο 

ηεο Δ.Δ. κε ζπλέπεηα ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ ησλ Γήκσλ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ζηελ Πνιηηηθή Γνκή απηήο» (Λαδηάο 2013, ζει. 29). 

 Όζνλ αθνξά θάπνηεο ζεζκηθέο εμειίμεηο πνπ επέθεξε ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο 

απνηεινχλ φρη κφλν ε εηζαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφθαζεο κε εηδηθή 

πιεηνςεθία ζε ζέκαηα λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο, αιιά θαη κηα λέα λνκηθή βάζε γηα ηα 

κέηξα έληαμεο. Ζ ζπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη πιένλ γηα ηηο 

πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ παξάηππε φζν θαη ηε λφκηκε κεηαλάζηεπζε, 

θαζηζηψληαο ην Κνηλνβνχιην ζπλλνκνζέηε ζε ίζε βάζε κε ην πκβνχιην. Ωζηφζν, 

ζε πεξίπησζε αηθλίδηαο εηζξνήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ηα πξνζσξηλά κέηξα 

ιακβάλνληαη κφλν απφ ην πκβνχιην, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Κνηλνβνχιην 
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(άξζξν 78 παξάγξαθνο 3 ΛΔΔ). Δπηπξφζζεηα, ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο 

θαηέζηεζε ζαθέο φηη ε ΔΔ έρεη ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα κε ηα θξάηε κέιε ζηνλ 

ηνκέα απηφλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε φηη έρεη ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

επηηξέπεηαη λα εηζέιζνπλ ζε θξάηνο κέινο κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο 

(άξζξν 79 παξάγξαθνο 5 ΛΔΔ). Σέινο, ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ έρεη πιένλ πιήξε 

αξκνδηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ αζχινπ (Αλαθηήζεθε ζηηο 

9.9.2019 απφ 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/152/immigratiebeleid). 

πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1997):  

«Σνλ Μάξηην ηνπ 1996 μεθίλεζε ζην Σνξίλν (Ηηαιία) Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε κε 

ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ κεηέπεηηα 

πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, πνπ ηξνπνπνηεί ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ηηο πλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη νξηζκέλεο ζπλαθείο 

Πξάμεηο, ππνγξάθεθε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1997 παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, José María Gil-Robles.» (Αλαθηήζεθε ζηηο 9.9.2019 

απφ https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/in-the-past/the-parliament-

and-the-treaties/treaty-of-amsterdam).  

Ζ ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ σο κηα πεξαηηέξσ ζεκαληηθή ζπλζήθε γηα ην ζεζκηθφ 

πιαίζην κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1999 θαη έδσζε λέα 

ψζεζε ζηελ θνηλνηηθνπνίεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, απνηειψληαο κέρξη 

θαη ζήκεξα ζεκέιην ιίζν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε κεηαλάζηεπζε. 

Δπηπξφζζεηα, ε ζπγθεθξηκέλε πλζήθε εηζήγαγε «ηελ δπλαηφηεηα ζηελφηεξεο 

ζπλεξγαζίαο θαη πξνσζεκέλεο θνηλνηηθήο δξάζεο απφ έλα κέξνο ησλ θξαηψλ 

κειψλ (αξρή ηεο επειημίαο) ππφ ην βαζηθφ φξν φηη δηαηεξείηαη ν εληαίνο ραξαθηήξαο 

ηεο έλσζεο θαη ε ζεζκηθή ηζνηηκία ησλ θξαηψλ-κειψλ.» Άμην αλαθνξάο απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη κε ηελ αλσηέξσ πλζήθε γηα πξψηε θνξά έγηλε ζαθέο, φρη κφλν ε 

ελαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηνπο ηνκείο ηνπ αζχινπ, ησλ 

ειέγρσλ ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα, αιιά θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο δηθαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηνλ αζηηθφ ηνκέα. Ηδηάδνπζα ζεκαζία θξίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα πνπ 

δφζεθε ζην πκβνχιην λα ιακβάλεη επηπιένλ κέηξα ζηνπο πξνξξεζέληεο ηνκείο 

(Σεζζεξνκάηε, 2008). 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-amsterdam
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-amsterdam
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Ρήηξα Δμαίξεζεο πνπ πξνβιεπφηαλ ζηελ ίδηα ηε πλζήθε, 

επέηξεςε ζε θάπνηεο ρψξεο (π.ρ. Ζλ. Βαζίιεην) λα κε ζπκκεηέρνπλ ζε ηκήκα ή ζην 

ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. Σέινο, ζεκαληηθέο δξάζεηο εγθαηληάζηεθαλ κε ηελ 

πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ πνιηηηθέο ζηα πεδία 

ειέγρνπ, ππνδνρήο θαη ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ (Νάηζηνπ, 2017). Σέινο κε 

ηελ ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ εηζάγεηαη ή δπλαηφηεηα ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο θαη 

πξνσζεκέλεο θνηλνηηθήο δξάζεο απφ έλα κέξνο ησλ θξαηψλ κειψλ (αξρή ηεο 

επειημίαο) ππφ ην βαζηθφ φξν φηη δηαηεξείηαη ν εληαίνο ραξαθηήξαο ηεο έλσζεο θαη ε 

ζεζκηθή ηζνηηκία ησλ θξαηψλ-κειψλ (Σεζζεξνκάηε, 2008). 

χκβαζε ηεο Γελεχεο(1951): «Ζ χκβαζε ηνπ 1951 γηα ην Καζεζηψο ησλ 

Πξνζθχγσλ είλαη ην βαζηθφ λνκηθφ θείκελν πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ην έξγν ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο. Ζ χκβαζε έρεη επηθπξσζεί απφ 145 θξάηε θαη νξίδεη πνηνο 

είλαη πξφζθπγαο, ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ. 

Βαζηθή αξρή ζηε χκβαζε είλαη ε κε-επαλαπξνψζεζε (non-refoulement), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν πξφζθπγαο δελ πξέπεη λα επηζηξέθεηαη ζε ρψξα φπνπ 

απεηιείηαη ε δσή ή ε ειεπζεξία ηνπ. Ζ αξρή ηεο κε-επαλαπξνψζεζεο απνηειεί 

πιένλ θαλφλα ηνπ εζηκηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ. Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα 

ηνπο Πξφζθπγεο ιεηηνπξγεί σο «ζεκαηνθχιαθαο» ηεο χκβαζεο ηνπ 1951 θαη ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηνπ 1967, ην νπνίν αθαίξεζε ηνπο γεσγξαθηθνχο θαη ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ έζεηε ε χκβαζε. Σα θξάηε νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη καδί καο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνζθχγσλ γίλνληαη ζεβαζηά 

θαη πξνζηαηεχνληαη» (Αλαθηήζεθε ζηηο 9.9.2019 απφ https://www.unhcr.org/gr/ε-

ζχκβαζε-ηνπ-1951). Αμίδεη λα ηνληζηεί αθφκε ε ζεκαζία ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία 

είλαη ζπνπδαία θαζψο ππήξμε ε πξψηε δηεζλήο ζπκθσλία πνπ θάιππηε ηηο πην 

νπζηαζηηθέο πιεπξέο ηεο δσήο ησλ πξνζθχγσλ  (Νάηζηνπ, 2017).  

Δπίζεο, ε ζχκβαζε ηεο Γελεχεο θαζνξίδεη κηα ζεηξά ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζφηηκα κε ηηο ειεπζεξίεο πνπ 

απνιακβάλνπλ νη αιινδαπνί ππήθννη κηαο ρψξαο ή θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη 

νη ίδηνη νη πνιίηεο ηεο ρψξαο. Δπηπξφζζεηα, αλαγλσξίδεη ην δηεζλέο πεδίν δξάζεο 

ησλ πξνζθπγηθψλ θξίζεσλ θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απφ θνηλνχ ζπκκεηνρήο ησλ θξαηψλ ζηε δηεπζέηεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ πξνζθχγσλ. «Παξαζέηεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πξφζθπγα 

https://www.unhcr.org/gr/η-σύμβαση-του-1951
https://www.unhcr.org/gr/η-σύμβαση-του-1951
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πεξηιακβάλνληαο θαη ειεπζεξίεο φπσο απηέο ηεο ζξεζθείαο, ηεο κεηαθίλεζεο, ηεο 

ειεπζεξίαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηνρήο ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηεο δπλαηφηεηαο 

εξγαζίαο θαη ηνλίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή ηεο πξφζθπγα πξνο ηε ρψξα ππνδνρήο. 

Μία ζεκαληηθή δηάηαμε νξίδεη ηε κε επηζηξνθή ηνπ πξφζθπγα - ν λνκηθφο φξνο είλαη 

ε κε επαλαπξνψζεζε - ζε ρψξα φπνπ ππάξρεη θφβνο δίσμήο ηνπ. Δπίζεο, νξίδεη 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ, φπσο νη ηξνκνθξάηεο, πνπ δελ δηθαηνχληαη 

πξνζθπγηθήο ηδηφηεηαο» (Νάηζηνπ, 2017). 

Δλ ζπλερεία πξφθεηηαη λα αλαθεξζνχλ κηα ζεηξά απφ πξνγξάκκαηα αιιά θαη 

θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο ηεο Δ.Δ.  

Πξφγξακκα ηνπ Σάκπεξε (1999): Αξρηθά, ζην πξφγξακκα απηφ αλαθέξνληαλ 

ηα πξψηα κέηξα ηεο Έλσζεο ζε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο7. «ε φ, ηη αθνξά ηα ζέκαηα 

λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο, ην πξφγξακκα ηνπ Σάκπεξε ήηαλ ιηηφ. Τπνγξάκκηδε ηελ 

αλάγθε ε Έλσζε λα «δηαζθαιίδεη κηα δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο” θαη λα πξνσζήζεη “κηα 

ζζελαξφηεξε πνιηηηθή θνηλσληθήο έληαμεο” κε ζηφρν “ηελ παξνρή δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ζπγθξίζηκσλ κε εθείλα ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο” . ην 

πιαίζην απηφ έζεηε ζεηξά ζηφρσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ «ηελ αλάγθε πξνζέγγηζεο 

ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ φζνλ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο εηζδνρήο θαη δηακνλήο 

πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, βάζεη κηαο απφ θνηλνχ αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Έλσζε, θαζψο θαη ηεο θαηάζηαζεο ζηηο ρψξεο 

θαηαγσγήο” δεηψληαο απφ “ην πκβνχιην λα ιάβεη ηαρέσο απνθάζεηο, βάζεη 

πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο”. ηελ ιήςε απηψλ ησλ απνθάζεσλ “ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππ' φςε φρη κφλνλ ε ηθαλφηεηα ππνδνρήο θάζε θξάηνπο κέινπο, αιιά 

θαη νη ηζηνξηθνί θαη πνιηηηζηηθνί ηνπ δεζκνί κε ηηο ρψξεο θαηαγσγήο” (Παπαγεσξγίνπ, 

2017). 

«ε φ, ηη αθνξά ηηο ελσζηαθέο πνιηηηθέο γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, ηα εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Έλσζε ήηαλ αθφκα ιηγφηεξν δεζκεπηηθά, ηφζν γηαηί ην ίδην ην 

πξφγξακκα ηνπ Σάκπεξε έθαλε ιφγν κφλν γηα πξνψζεζε «κηαο ζζελαξóηεξεο 

πνιηηηθήο θνηλσληθήο έληαμεο» φζν θαη γηαηί αληηθεηκεληθά ε έληαμε είρε κηα αθφκα 

πην «εζλνθεληξηθή» δηάζηαζε. Έηζη, αληί γηα λνκνζεηηθέο δξάζεηο, ηα πξψηα ζρεηηθά 

θνηλνηηθά θείκελα αθνξνχζαλ ζηελ δηακφξθσζε θνηλψλ θαηεπζχλζεσλ: 

πηνζεηήζεθαλ έηζη νη «Κνηλέο Βαζηθέο Αξρέο γηα ηελ Πνιηηηθή Έληαμεο ησλ 
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Μεηαλαζηψλ»  εγθξίζεθαλ κφιηο ην 2004 θαη ε «Κνηλή Αηδέληα γηα ηελ Έληαμε»  πνπ 

επεμεγνχζε ηηο Κνηλέο Βαζηθέο Αξρέο ην 2005. Σνλ Ννέκβξην 2004 ε Δπηηξνπή 

εμέδσζε θαη έλα «Δγρεηξίδην γηα ηελ Έληαμε». ε αληίζεζε κε ηελ λφκηκε 

κεηαλάζηεπζε ε αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο ήηαλ πνιχ πην 

εκβιεκαηηθή ζην Πξφγξακκα ηνπ Σάκπεξε. Ζ αλάγθε γηα “απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζε φιεο ηνπο ηηο θάζεηο” πεξηέιαβε ηελ “θνηλή 

ελεξγφ πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηηο ζεσξήζεηο θαη ηα πιαζηά έγγξαθα, […] ηε ζηελφηεξε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πξνμελείσλ ηεο ΔΔ ζε ηξίηεο ρψξεο θαη […]ηε δεκηνπξγία 

θνηλψλ γξαθείσλ έθδνζεο ζεσξήζεσλ ΔΔ”  ελψ ππνγξακκηδφηαλ ε αλάγθε γηα 

«θαηαπνιέκεζε εθείλσλ πνπ ελέρνληαη ζηελ εκπνξία αλζξψπσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαλαζηψλ”8.  Έηζη, εγθξίζεθε -πνιχ ηαρχηεξα- ν θαλνληζκφο γηα 

ηηο ζεσξήζεηο9   θαη μεθίλεζαλ νη πξψηεο ζπκθσλίεο επαλεηζδνρήο κε ηξίηεο ρψξεο» 

(Παπαγεσξγίνπ, 2017). 

 

7Σν Πξφγξακκα ηνπ Σάκπεξε. πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο, Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ 

Σάκπεξε, 15-16 Οθησβξίνπ 1999. ην http://www.consilium.europa.eu/press/press-

releases/latest-press-releases/newsroomrelated?bid=76&grp=2017&lang=en. 

8 πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο, Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Σάκπεξε, ν.π. ζεκεία 22-23. 

9 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 539/2001 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2001 πεξί ηνπ 

θαηαιφγνπ ηξίησλ ρσξψλ νη ππήθννη ησλ νπνίσλ ππφθεηληαη ζηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο 

γηα ηε δηέιεπζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, θαη ηνπ θαηαιφγνπ ησλ 

ηξίησλ ρσξψλ νη ππήθννη ησλ νπνίσλ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε απηή. (EE L 81 

ηεο 21.3.2001). 

Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο (2010 - 2014): 

«Σν Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο ην νπνίν αληηθαζηζηά ηα αληίζηνηρα ηνπ Σάκπεξε 

θαη ηεο Υάγεο πηνζεηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην (Βξπμέιιεο, 10-

11.12.2009) θαη ηέζεθε ζε ηζρχ, απφ 1εο Γεθεκβξίνπ 2009, ηεο πλζήθεο ηεο 

Ληζαβφλαο θαη ην νπνίν επηθέξεη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δηαηάμεηο γηα ην 

ρψξν Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο (Σίηινο V πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο).» Αλαιπηηθφηεξα, ην Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο 

θαζνξίδεη φρη κφλν ην πιαίζην ηεο αζηπλνκηθήο θαη ηεισλεηαθήο ζπλεξγαζίαο, ησλ 
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ππεξεζηψλ δηάζσζεο, ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε αζηηθέο θαη πνηληθέο 

ππνζέζεηο αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο γηα ην άζπιν, ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηηο ζεσξήζεηο, 

γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 2010 έσο ην 2014. «Σν Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο ζέηεη 

ηηο εμήο πξνηεξαηφηεηεο:  

Α) πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξψπεο,  

Β) βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ,  

Γ) πξφζβαζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, αιιειεγγχε θαη εηαηξηθή ζρέζε ζε ζέκαηα 

κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ θαζψο θαη ε εμσηεξηθή δηάζηαζε ηνπ ηνκέα Διεπζεξίαο, 

Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο. «Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο Μεηαλάζηεπζεο, ζην 

Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο επηζεκαίλεηε ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Frontex. 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε επεμεξγαζία ζαθψλ θνηλψλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηηο «θνηλέο επηρεηξήζεηο ζηε ζάιαζζα, ζπλεξγαζία κε ρψξεο 

πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο θαζψο θαη θνηλέο πηήζεηο επηζηξνθήο θαη ηνπ EUROSUR 

(Δπξσπατθφ χζηεκα Δπηηήξεζεο πλφξσλ)» (Αλαθηήζεθε ζηηο 10.9.2019 απφ 

https://www.mfa.gr/brussels/monimi-antiprosopeia-ee/ellada-sten-ee/europaikos-

khoros-dikaiosunes-eleutherias-kai-asphaleia.html). 

Δπηπξφζζεηα, ην αλσηέξσ πξφγξακκα εζηηάδεη ζηηο αξρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ «θαηξηθή Πξνζέγγηζε ηεο Μεηαλάζηεπζεο» θαζψο θαη ζην Δπξσπατθφ 

χκθσλν γηα ηε Μεηαλάζηεπζε θαη ην Άζπιν ελψ παξάιιεια δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ αλάγθε λα απνηειέζεη ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Απηφ πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ 

είλαη λα επηηεπρηεί κηα ζηελή ζχλδεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο κε ηελ αλάπηπμε. Αμηφινγα 

κέηξα πνπ πξνηείλνληαη, αθνξνχλ κέηξα ηφζν γηα ηελ αζθαιή θαη ρακεινχ θφζηνπο 

κεηαθνξά εκβαζκάησλ, φζν θαη γηα ηελ ελεξγφηεξε ζπλεξγαζία κε εθπξνζψπνπο 

ηεο δηαζπνξάο θαζψο θαη γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο θπθιηθήο κεηαλάζηεπζεο 

(Αλαθηήζεθε ζηηο 10.9.2019 απφ https://www.mfa.gr/brussels/monimi-

antiprosopeia-ee/ellada-sten-ee/europaikos-khoros-dikaiosunes-eleutherias-kai-

asphaleia.html). 
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Πξφγξακκα ηεο Υάγεο (2004): 

Σν πνιπεηέο πξφγξακκα ηεο Υάγεο, πνπ εγθξίζεθε θαηά ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

ηεο 4εο θαη 5εο Ννεκβξίνπ 2004, πεξηιακβάλεη 10 πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο. Ζ Δπηηξνπή 

έθξηλε φηη απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ζε 10 πξνηεξαηφηεηεο: 

1) Δλίζρπζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ηζαγέλεηαο. 

2) Καηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

3) Καζνξηζκφο κηαο ηζφξξνπεο αληηκεηψπηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο.  

4) Γηακφξθσζε νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο 

Έλσζεο. 

5) Θέζπηζε θνηλήο δηαδηθαζίαο ζε ζέκαηα αζχινπ.  

6) Μεγηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο κεηαλάζηεπζεο.  

7) Δπίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ. 

θαη ηεο αζθάιεηαο θαηά ηε δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ. 

8)  Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο αληίιεςεο ζρεηηθά κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα. 

9) Δγγχεζε πξαγκαηηθνχ επξσπατθνχ ρψξνπ δηθαηνζχλεο. 

10) Καηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη κέξηκλα γηα ηελ αιιειεγγχε (Αλαθηήζεθε ζηηο 

10.9.2019απφhttps://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al16002). 

Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηε είλαη φηη νη 10 πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξφηεηλε ε Δπηηξνπή 

είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο. ε απηέο πνπ ζα δνζεί έκθαζε φκσο είλαη φρη κφλν ν 

θαζνξηζκφο κηαο ηζφξξνπεο αληηκεηψπηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε δηακφξθσζε 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Έλσζεο αιιά θαη ε 

ζέζπηζε θνηλήο δηαδηθαζίαο ζε ζέκαηα αζχινπ θαζψο θαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο κεηαλάζηεπζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ ηξίηε πξνηεξαηφηεηα 

ππνγξακκίδεηε ε αλάγθε ηεο Δπηηξνπήο λα θαζνξίζεη κηα λέα ηζφξξνπε 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο λφκηκεο θαη παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. 

«Αθελφο, πξφθεηηαη λα θαηαπνιεκεζεί ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε θαη ε 

ιαζξεκπνξία αλζξσπίλσλ φλησλ, εηδηθφηεξα γπλαηθψλ θαη παηδηψλ (Αλαθηήζεθε 

ζηηο 10.9.2019 απφ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al16002).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al16002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al16002
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«Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην πξφγξακκα ηεο Υάγεο πξνβιέπεη ηελ έγθξηζε κηαο 

αλαθνίλσζεο θαη ελφο ζρεδίνπ ζρεηηθά κε ηε λφκηκε κεηαλάζηεπζε. Ζ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ ζπλεπάγεηαη επίζεο 

εληαηηθφηεξε ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κεηαμχ άιισλ θαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο επαλεπηινγήο θαη ηεο επηζηξνθήο ησλ κεηαλαζηψλ. Σα κέηξα πνπ ε 

Δπηηξνπή ελέθξηλε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ απηψλ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ 

άιισλ, ην πξφγξακκα-πιαίζην «Αιιειεγγχε θαη δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξεπκάησλ», ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε ζχζηαζε ελφο Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ, 

ελφο Σακείνπ Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο, ελφο Σακείνπ Δπηζηξνθψλ θαη ελφο 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πξνζθχγσλ » (Αλαθηήζεθε ζηηο 10.9.2019 απφ https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al16002). 

ηελ ηέηαξηε πξνηεξαηφηεηα δίλεηε έκθαζε ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ ειέγρσλ ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα. Γηα 

απηφ ην ιφγν δεκηνπξγήζεθε ν Οξγαληζκφο FRONTEX γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, κπνξεί δε κειινληηθά λα ηνπ αλαηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά 

θαζήθνληά. «Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα δηακνξθσζεί απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή φζνλ 

αθνξά ηηο ζεσξήζεηο εηζφδνπ, π.ρ. κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ 

γηα ηηο ζεσξήζεηο εηζφδνπ θαη, κειινληηθά, θνηλήο επξσπατθήο πξνμεληθήο 

ππεξεζίαο. Μία απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο είλαη ε εηζαγσγή 

βηνκεηξηθψλ δεηθηψλ ζηηο ηαπηφηεηεο θαη ηα δηαβαηήξηα, πνπ ζα απμήζνπλ ηελ 

αζθάιεηα ησλ εγγξάθσλ απηψλ».10 

 
10Βιέπε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al16002.                                 

 

 

 

 

 

 



[36] 
 

Πξσηφθνιιν Νέαο Τφξθεο (1967): 

Ύζηεξα απφ ηελ αλαθνξά ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Υάγεο θαη ηεο ηνθρφικεο 

θξίλεηε αλαγθαίν λα παξνπζηαζηεί θαη ην πξσηφθνιιν ηεο Νέαο Τφξθεο. Αξρηθά 

αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαζψο θαη ηεο «έθξεμεο» λέσλ 

πξνζθπγηθψλ θαηαζηάζεσλ άξρηζε λα γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αηζζεηή ε 

αλάγθε λα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ηνπ 1951 θαη ζε παξφκνηνπο 

λένπο πξφζθπγεο. Γηα απηφ ην ιφγν δεκηνπξγήζεθε έλα Πξσηφθνιιν ζρεηηθά κε ην 

Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ. Ύζηεξα απφ ηελ εμέηαζή ηνπ απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, άλνημε γηα πξνζρσξήζεηο ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ 

1967 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 4ε Οθησβξίνπ 1967. «Με ηελ πξνζρψξεζε ζην 

Πξσηφθνιιν ηνπ 1967, ηα θξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφδνπλ ηηο 

νπζηψδεηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ηνπ 1951 ζηνπο πξφζθπγεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

νξηζκνχο ηεο, αιιά ρσξίο ην ρξνληθφ φξην ηνπ 1951. Αλ θαη κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζπλδέεηαη κε ηε χκβαζε, ην Πξσηφθνιιν είλαη αλεμάξηεην, ε δε πξνζρψξεζε ζε 

απηφ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην θξάηε κέιε ηεο χκβαζεο» (Δγρεηξίδην γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ ηνπ θαζεζηψηνο ησλ πξνζθχγσλ, 2009, 

ζει.8). 

χκβαζε ηνπ Γνπβιίλνπ (1990): χκθσλα κε ηελ χκβαζε ηνπ Γνπβιίλνπ 

γίλεηε κλεία γηα ην δήηεκα ηνπ ηξφπνπ θαζνξηζκνχ ηνπ ππεχζπλνπ θξάηνπο. «ηε 

χκβαζε απηή πεξηέρνληαη δηαηάμεηο παξφκνηεο κε εθείλεο ηεο πλζήθεο Schengen , 

ελψ ηνλίδεηαη γηα άιιε κηα θνξά ε αλάγθε αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο 

πιεξνθνξίαο. Σν ζχζηεκα θαζνξηζκνχ ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο 

αζχινπ θξάηνπο είλαη κάιινλ πεξίπινθν θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηε 

χκβαζε πσο ε εμέηαζε νθείιεη λα πεξαηψλεηαη θαηά ην δπλαηφλ έγθαηξα. Ζ 

ζπλζήθε βαξχλεη αξρηθά ην πξψην θξάηνο ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ν αηηψλ, ελψ 

πξνβιέπεηαη κηα Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο φισλ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ κε απνζηνιή ηελ εξκελεία ζεκεία ηεο χκβαζεο πνπ 

ζεσξνχληαη ακθηιεγφκελα. Ζ αξκνδηφηεηα ησλ δηαθπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο παξακεξίδεηαη. Απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο επηηπρίεο απηήο ηεο 

χκβαζεο είλαη ε δηεπθφιπλζε θαη ε δηαθχιαμε κηαο ζεκαληηθήο θαηεγνξίαο 

πξνζθχγσλ, ησλ νλνκαδφκελσλ in orbit ή ζε ηξνρηά, δειαδή εθείλσλ πνπ 
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κεηαθηλνχληαη απφ ρψξα ζε ρψξα ηεο Έλσζεο ρσξίο λα θαηαθέξλνπλ λα 

απνθηήζνπλ άζπιν ζε θάπνηα απ’ απηέο» (Μπαθνγηάλλε, 2005 ζει.11). 

πλζήθε ηεο Νίθαηαο (2001): Ζ ζπγθεθξηκέλε πλζήθε «πξνέβιεπε φηη, εληφο 5 

εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο, ην πκβνχιην επξφθεηην λα ζεζπίζεη κέηξα ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο, ηδίσο θξηηήξηα θαη κεραληζκνχο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο αζχινπ πνπ 

ππνβάιιεηαη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. απφ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, θαζψο θαη 

νξηζκέλεο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο (ζρεηηθά κε ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν, 

ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο). χκθσλα κε ηε πλζήθε, ην 

πκβνχιην απνθαίλεηαη νκφθσλα χζηεξα απφ δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλψλ θαλφλσλ θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ 

δηέπνπλ ηα ελ ιφγσ δεηήκαηα. Ζ πλζήθε πξνέβιεπε φηη, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

απηνχ ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ, ην πκβνχιην είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη λα 

εθαξκφδεηαη ε ζπλήζεο δηαδηθαζία ηεο ζπλαπφθαζεο θαη ζπλεπψο λα ιακβάλεη 

πιένλ ηηο απνθάζεηο ηνπ κε πιεηνςεθία. Σν πκβνχιην εμέδσζε ζρεηηθή απφθαζε 

ζηα ηέιε ηνπ 2004 θαη ε δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο εθαξκφδεηαη απφ ην 2005» 

(Αλαθηήζεθεζηηο9.9.2019απφhttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiche

s_techniques/2013/051202/04A_FT(2013)051202_EL.pdf). 

Οινθιεξψλνληαο ην ππνθεθάιαην γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ παξνπζηαζηνχλ ν ράξηεο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη ε Δπξσπατθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο γηα ην 

Άζπιν. Υάξηεο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ (2000): Σν 2000 πηνζεηήζεθε ζηε Νίθαηα 

ν Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ., ν νπνίνο παξφηη δελ είλαη 

δεζκεπηηθφο, παξαηεξείηε ε θαηαγξαθή ησλ ζεκειησδψλ  δηθαησκάησλ ησλ 

επξσπαίσλ πνιηηψλ, αιιά θαη ησλ λνκίκσλ κεηαλαζηψλ. Άμηαο ζεκαζίαο 

απνηεινχλ ηα άξζξα ηνπ πνπ αθνξνχλ:  

Α) ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα (άξζξν 1),  

Β) ηελ απαγφξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ (άξζξν 4),  

Γ) ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα (άξζξν 6),  

Γ) ην δηθαίσκα αζχινπ (άξζξν 18),  



[38] 
 

Δ) ηελ απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ (άξζξν 21)  

Ε) θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο 

(άξζξν 22) (Νάηζηνπ, 2017). 

Δπξσπατθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν (EASO): 

Ζ Δ.Δ. πεξηιακβάλεη κηα ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε ππεξεζία γηα ην Άζπιν, απηή είλαη 

ε ιεγφκελε «Δπξσπατθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν (EASO)». «Ο 

νξγαληζκφο απηφο ιεηηνπξγεί σο θέληξν εκπεηξνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ. 

πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ 

δηεπθνιχλνληαο, ζπληνλίδνληαο θαη εληζρχνληαο ηελ πξαθηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηηο πνιπάξηζκεο πηπρέο ηνπ αζχινπ. Δπίζεο, 

βνεζά ηα θξάηε κέιε ζηελ εθπιήξσζε ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο.»11 

11 Βιέπε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην: https://easo.europa.eu/ 

 

3.2 Ζ ράξαμε πνιηηηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ απφ ηελ 

Δπξσπατθή επηηξνπή 

Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε ησλ πλζεθψλ, πκβάζεσλ αιιά θαη ησλ 

Πξνγξακκάησλ αλαθνξηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Δ.Δ., θξίλεηε αλαγθαίν λα θαηαγξαθεί θαη λα απνζαθεληζηεί ε πνιηηηθή 

κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ πνπ ζέηεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Αλαιπηηθφηεξα, κε 

ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηαξηίδεη 

κηα θνηλή πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ. Σα νθέιε ηεο ράξαμεο απηήο ηεο 

πνιηηηθήο απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη πνιιά θαη πνηθίιινπλ. 

Ζ ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ απφ ηελ Δπξψπε ζα κπνξέζεη λα ηεζεί ζε ηζρχ  

κέζα απφ απηή ηε πνιηηηθή. Δπηπξφζζεηα, ε Δπξψπε κε γλψκνλα ηελ πνιηηηθή 

απηή ζα ζπκβάιεη ζηελ εμνκάιπλζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο 

απμεκέλεο δηαζπλνξηαθήο θηλεηηθφηεηαο. ε απηή ηελ πνιηηηθή πεξηιακβάλνληαη: 

Α) Ζ πξνζηαζία φζσλ έρνπλ αλάγθε ζηέγεο, 

Β) O πεξηνξηζκφο ηεο παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο, 
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Γ) H δηάζσζε δσψλ ζηε ζάιαζζα θαη δηαζθάιηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ 

Γ) H δηαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ εληφο ηνπ ρψξνπ 

έλγθελ 

Δ) H θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο θαη  

Ε) H θαιχηεξε έληαμε ησλ ππεθφσλ ρσξψλ εθηφο ΔΔ ζηηο θνηλσλίεο ηεο ΔΔ 

(Αλαθηήζεθε ζηηο 10.9.2019 απφ https://ec.europa.eu/info/topics/migration-and-

asylum_el). 

Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη γεληθνί ζηφρνη απηήο ηεο πνιηηηθήο απνηεινχλ 

ηελ εμαζθάιηζε φηη φιεο νη ρψξεο ηεο ΔΔ εθαξκφδνπλ πιήξσο ην Κνηλφ 

Δπξσπατθφ χζηεκα Αζχινπ (ΚΔΑ) θαζψο θαη ηελ κείσζε ησλ θηλήηξσλ γηα 

παξάηππε κεηαλάζηεπζε, θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ 

θαη αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ επηζηξνθήο (Αλαθηήζεθε ζηηο 

10.9.2019 απφ https://ec.europa.eu/info/topics/migration-and-asylum_el). 

Δπηπξφζζεηα, ε θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, ράξε ζηελ 

απμεκέλε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηνλ εληζρπκέλν ξφιν ηνπ επξσπατθνχ νξγαληζκνχ 

δηαθχιαμεο ησλ ζπλφξσλ (Frontex), ε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ 

ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα έλγθελ , πξνψζεζε ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο αηφκσλ 

πνπ δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο έρεη αλάγθε ε Δπξψπε αιιά θαη ε ζηελφηεξε 

ζπλεξγαζία κε ρψξεο εθηφο ΔΔ κε ζθνπφ ηνλ νκαιφ επαλαπαηξηζκφ ησλ 

παξάηππσλ κεηαλαζηψλ. Οη παξαπάλσ ζηφρνη απνηεινχλ ηνπο γεληθνχο αιιά θαη 

ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ θνηλή γξακκή ράξαμεο 

αζχινπ θαη κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο (Αλαθηήζεθε ζηηο 10.9.2019 απφ 

https://ec.europa.eu/info/topics/migration-and-asylum_el). 
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3.3 Μεηαλαζηεπηηθή θξίζε θαη Δ.Δ 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε κηα επηγξακκαηηθή αλαθνξά ζηελ 

θνηλή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηνπο ηνκείο ηνπ αζχινπ θαη 

ηεο κεηαλάζηεπζεο. ε απηφ ην ππνθεθάιαην ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά γηα  ηνλ 

ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ε Δ.Δ. ηελ κεηαλαζηεπηηθή θξίζε.  

Αξρηθά, είλαη γλσζηφ φηη θαηά ηελ πεξίνδν 2015 θαη 2016 παξαηεξήζεθε ξαγδαία 

αχμεζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Δ.Δ. πγθεθξηκέλα, πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην 

κεηαλάζηεο ζέινληαο λα ζσζνχλ ηφζν απφ ηελ ηξνκνθξαηία φζν θαη απφ ηνλ 

πφιεκν ζηελ πξία δηέθπγαλ ζηελ Δπξψπε γηα κηα θαιχηεξε δσή. Απφ ηελ πιεπξά 

ηεο Δ.Δ. ζπκθσλήζεθε θαη έρνπλ ζεζπηζηεί κηα ζεηξά απφ κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα 

κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν πνπ 

βξίζθνληαη ήδε ζηελ Δπξψπε. Δπίζεο, αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί ε πξφνδνο πνπ 

έρεη ζεκεηψζεη ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κε ην επξσπατθφ 

πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ κεηαλάζηεπζε, ην νπνίν πξνηάζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή επηηξνπή ην Μάην ηνπ 2015. Κάπνηα απφ ηα κέηξα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα είλαη θπζηθά ε αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ αηηίσλ 

ηεο κεηαλάζηεπζεο. Σν γεγνλφο φηη ε Δ.Δ. ζπλεξγάδεηαη κε πέληε θχξηεο ρψξεο 

θαηαγσγήο θαη δηέιεπζεο ζηελ Αθξηθή (Αηζηνπία, Μάιη, Νίγεξα, Νηγεξία θαη 

ελεγάιε), ε ζπλεξγαζία απηή εληζρχεη ηελ κείσζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ 

κέζσ ηεο αράξαο. Δπίζεο ε Δ.Δ. φρη κφλν ρξεκαηνδνηεί θαη έμη θέληξα 

κεηαλαζηψλ γηα επάισηνπο κεηαλάζηεο, αιιά θαη πξνζθέξεη έκπξαθηε ελσζηαθή 

ππνζηήξημε επί ηφπνπ, πξνζθέξνληαο ηελ εμνιφζξεπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο (Δπξσπατθή έλσζε θαη 

κεηαλαζηεπηηθή θξίζε, 2017, ζει.3). 
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Δπίζεο, ε Δ.Δ. κεξηκλά γηα ηελ δηάζσζε αλζξψπηλσλ δσψλ, θαζψο έρεη απμεζεί ε 

ηθαλφηεηα δηεμαγσγήο επηρεηξήζεσλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηε Μεζφγεην θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ. «Σξηπιαζηάδνληαο ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο, βνήζεζε λα ζσζνχλ πάλσ απφ 400. 000 δσέο ην 2015 θαη ην 2016. 

πλειήθζεζαλ πάλσ απφ 2 000 δηαθηλεηέο θαη έκπνξνη αλζξψπσλ θαη 

απνκαθξχλζεθαλ 375 ζθάθε. εκαληηθφ κέηξν απνηέιεζε ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ κε ηελ ζπκθσλία ΔΔ-Σνπξθίαο, ηνπ Μαξηίνπ 2016. Ζ 

ζπκθσλία απηή επηδίσθε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο αλεμέιεγθηεο εηζξνήο κεηαλαζηψλ ζηα 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο. Απηφ πνπ πξνέβιεπε ήηαλ νη δπλαηφηεηεο λφκηκεο 

εηζφδνπ πξνζθχγσλ ζηελ Δπξψπε. «Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα κεησζεί ζεκαληηθά ν 

αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ πνπ έξρνληαη απφ ηελ Σνπξθία. Ζ ΔΔ 

έρεη παξάζρεη ζηήξημε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηηαιία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

ιεγφκελσλ hotspots ψζηε λα βνεζήζεη ηηο αξρέο ησλ ρσξψλ απηψλ λα 

δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηηο εηζεξρφκελεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο (Δπξσπατθή έλσζε 

θαη κεηαλαζηεπηηθή θξίζε, 2017, ζει.3). 

 ην πιαίζην απηφ, έρεη επίζεο ζηείιεη εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηα θξάηε κέιε γηα λα 

βνεζήζνπλ ζηνλ έιεγρν, ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ θαηαρψξηζε ησλ αηφκσλ πνπ 

θηάλνπλ θαη γηα λα ηνπο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκά ηνπο λα ππνβάινπλ 

αίηεζε γηα δηεζλή πξνζηαζία. Ζ Δ.Δ. αχμεζε ην πνζνζηφ ησλ επηζηξνθψλ 

παξάηππσλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα παξακνλήο ζηελ Δ.Δ, ζηηο ρψξεο 

θαηαγσγήο ηνπο. Σα θξάηε κέιε έρνπλ ζπκθσλήζεη λα εθαξκφδνπλ πην ελεξγεηηθά 

ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή θαη ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο 

πλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο (Frontex) ζα ηα ζπλδξάκεη ζπληνλίδνληαο ηηο 

πηήζεηο επηζηξνθήο. Ζ ΔΔ ππνζηεξίδεη επίζεο ηα θξάηε κέιε κε ηε ζχλαςε 

ξπζκίζεσλ επαλαπαηξηζκνχ κε ηηο ζρεηηθέο ηξίηεο ρψξεο» (Δπξσπατθή έλσζε θαη 

κεηαλαζηεπηηθή θξίζε, 2017, ζει.3). 
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Χο πεξαηηέξσ κέηξν γηα ηελ κεηαλαζηεπηηθή θξίζε απνηέιεζε ε πξνζηαζία ησλ 

ζπλφξσλ ηεο Δ.Δ. κε ηελ λέα Δπξσπατθή πλνξηνθπιαθή θαη Αθηνθπιαθή ε νπνία 

ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2016 γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε Δπξψπε 

κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη ηα θνηλά ηεο εμσηεξηθά ζχλνξα θαη λα αληηκεησπίζεη απφ 

θνηλνχ ηηο λέεο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο αζθάιεηαο. Ο 

αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ γηα ηε ζηήξημε ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα 

ήηαλ πάλσ απφ 1.550 ππάιιεινη θαη επηπιένλ ησλ 100.000 ζπλνξηνθπιάθσλ πνπ 

εξγάδνληαη ήδε ζηα θξάηε κέιε. «Δπηπξφζζεηα, ην 2015 ζεζπίζηεθε έλα 

πξφγξακκα επείγνπζαο κεηεγθαηάζηαζεο θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ δεζκεχηεθαλ λα 

κεηεγθαηαζηήζνπλ άηνκα απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Ωο 

ηηο 21 Ηνπιίνπ 2017 πάλσ απφ 24.000 άηνκα είραλ κεηεγθαηαζηαζεί, 16.774 απφ ηελ 

Διιάδα θαη 2.675 απφ ηελ Ηηαιία— ζηα 24 θξάηε πνπ ζπκκεηείραλ (Δπξσπατθή 

έλσζε θαη κεηαλαζηεπηηθή θξίζε, 2017, ζει.3). 

χκθσλα κε ην εζεινληηθφ πξφγξακκα επαλεγθαηάζηαζεο πνπ ζπκθσλήζεθε απφ 

ηα θξάηε κέιε πξνέβιεπε ηε κεηαθνξά 22.500 αηφκσλ απφ ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ. Ωο 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017 πεξίπνπ 16 500 άηνκα είραλ επαλεγθαηαζηαζεί ζε 21 θξάηε 

επαλεγθαηάζηαζεο.» Σέινο, ζεκαληηθφ κέηξν απνηειεί ε αιιειεγγχε ηεο Δ.Δ. ηφζν 

ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο έλσζεο, «ε νπνία απνηειεί έλαλ  απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο ρνξεγνχο βνήζεηαο ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο πξνζπάζεηαο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπξηαθήο θξίζεο, έρνληαο ήδε ρνξεγήζεη 9,4 δηζ. επξψ ζε 

αλζξσπηζηηθή θαη αλαπηπμηαθή βνήζεηα.» Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο ηεο Δ.Δ. «απνηειεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2017 δηαηέζεθαλ 17,7 δηζ. 

επξψ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

θξίζεο: 10,3 δηζ. επξψ γηα πξνγξακκαηηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε έμσ απφ ηελ ΔΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 2,7 δηζ. επξψ γηα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα· 0,6 δηζ. επξψ γηα 

ην Καηαπηζηεπκαηηθφ Σακείν γηα ηελ θξίζε ζηε πξία (επίζεο γλσζηφ σο «Σακείν 

MADAD») θαη 2,4 δηζ. επξψ γηα ην θαηαπηζηεπκαηηθφ ηακείν έθηαθηεο αλάγθεο γηα 

ηελ Αθξηθή» (Δπξσπατθή έλσζε θαη κεηαλαζηεπηηθή θξίζε, 2017, ζει.3).  
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3.4 Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο 

κεηαλαζηεπηηθψλ πηέζεσλ ηηο πεξηφδνπο 2018-2019 

ε απηφ ην θεθάιαην πξφθεηηαη λα δνζεί έκθαζε ζηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην 

πκβνχιην ηεο ΔΔ γηα κηα απνηειεζκαηηθή, αλζξσπηζηηθή θαη αζθαιή επξσπατθή 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. Αξρηθή δξάζε ηνπ ζε απηφ ηνλ ηνκέα είλαη ε ζέζπηζε 

δξάζεσλ θαη ε αλάζεζε εληνιψλ γηα δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηξίηεο ρψξεο. Δπίζεο, 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζεζπίδεη λφκνπο αιιά θαη λα θαζνξίδεη εηδηθά πξνγξάκκαηα. 

Δπηπξφζζεηα, θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην επηδίσμαλ λα εμαζθαιίζνπλ κηα ηζρπξή απάληεζε έλαληη ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πηέζεσλ. Αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε Πξνεδξία ηνπ 

πκβνπιίνπ έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή νινθιεξσκέλεο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ ζε πνιηηηθφ επίπεδν (IPCR).12 Οη ξπζκίζεηο απηέο 

παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία πνπ ζπκβάινπλ ζην ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, θέξλνληαο ζε επαθή βαζηθνχο παξάγνληεο 

(Αλαθηήζεθεζηηο10.9.2019απφhttps://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory

-pressures/). 

 

12 Βιέπε: «Οη νινθιεξσκέλεο ξπζκίζεηο γηα ηελ πνιηηηθή αληηκεηψπηζε θξίζεσλ (IPCR) 

ζηεξίδνπλ ηε γξήγνξε θαη ζπληνληζκέλε ιήςε απνθάζεσλ ζε πνιηηηθφ επίπεδν ΔΔ γηα 

κείδνλεο θαη πνιχπινθεο θξίζεηο, κεηαμχ άιισλ ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο. Μέζσ ηνπ 

κεραληζκνχ απηνχ ε Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ζπληνλίδεη ηελ πνιηηηθή αληίδξαζε ζηελ 

θξίζε θέξλνληαο ζε επαθή κε ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, ηα θξάηε κέιε πνπ πιήηηνληαη θαη  

άιινπο βαζηθνχο θνξείο» (ttps://www.consilium.europa.eu/el/policies/ipcr-response-to-

crises/). 
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Δθηφο απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ, πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα 

αλαιπζνχλ πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο κεηαλαζηεπηηθψλ πηέζεσλ ηηο πεξηφδνπο 

2018-2019.  

                              

                                ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ ην πκβνχιην έδσζε έγθξηζε γηα ην      

επηπιένλ πνζφ ησλ 3,7 δηζ. Δπξψ κε ζθνπφ ηελ  αληηκεηψπηζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πξνβιεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ην πκβνχιην απνηέιεζε ηελ βάζε 

γηα ηελ έλαξμε ηεο αχμεζεο ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ γηα έξγα εθηφο ηεο Δ.Δ. πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πξνβιεκάησλ (Αλαθηήζεθε ζηηο 11.9.2019 απφ 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-migratory-

pressures/). 

ηηο 5 Ηνπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ην πκβνχιην εμέηαζε ηα κεηαλαζηεπηηθά ζέκαηα θαη 

ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο. «Οη ππνπξγνί εμέηαζαλ ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ θαη ηνλ 

ηξφπν αληίδξαζεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα κεηαλαζηεπηηθά ζέκαηα. πδήηεζαλ γηα ηνλ 

ηξφπν ελίζρπζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ δηεμάγνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: ηε ζηήξημε πξνο ηνπο νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ, ζηαζεξή ηήξεζε ηεο 

δήισζεο ΔΔ-Σνπξθίαο, παξνρή επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο ππέξ ηνπ 

θαηαπηζηεπκαηηθνχ ηακείνπ ηεο ΔΔ γηα ηελ Αθξηθή θαη ηελ ζηήξημε ησλ εηαίξσλ θαηά 

κήθνο ηεο νδνχ ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ (Αλαθηήζεθε ζηηο 11.9.2019 απφ 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-migratory-

pressures/). 

Αλαθνξηθά κε ηηο θπξψζεηο ηεο Δ.Δ. πνπ έγηλαλ ζηηο 14 Ηνπλίνπ εηο βάξνο έμη 

εκπφξσλ θαη δηαθηλεηψλ αλζξψπσλ πνπ δξνπλ ζηε Ληβχε, ην πκβνχιην κεηέθεξε 

ζηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ ηηο θπξψζεηο ηνπ ΟΖΔ ηεο 7εο Ηνπλίνπ έλαληη έμη εκπφξσλ θαη 

δηαθηλεηψλ αλζξψπσλ πνπ δξνπλ ζηε Ληβχε. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν ΟΖΔ 

επηβάιιεη θπξψζεηο θαηά εκπφξσλ αλζξψπσλ» (Αλαθηήζεθε ζηηο 11.9.2019 απφ 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-migratory-

pressures/). 

 

 

2018: 
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Απελαληίαο, «ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2018 νη εγέηεο ηεο Δ.Δ. ζπκθψλεζαλ κέηξα γηα ηελ 

θιηκάθσζε ηεο κάρεο θαηά ησλ παξάλνκσλ δηαθηλεηψλ θαη ηε κείσζε ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. Καηά ηε ζπλάληεζή ηνπο ζηε δηήκεξε ζχλνδν ζηηο 

Βξπμέιιεο, νη εγέηεο ηεο ΔΔ ζπκθψλεζαλ κέηξα γηα ηελ θιηκάθσζε ηεο κάρεο θαηά 

ησλ παξάλνκσλ δηαθηλεηψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ ΔΔ ζε φιεο ηηο κεηαλαζηεπηηθέο δηαδξνκέο. Δπίζεο, νη 

εγέηεο ηεο ΔΔ ζηήξημαλ ηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ πιαηθνξκψλ 

απνβίβαζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζψδνληαη ζηε ζάιαζζα απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

αλαδήηεζεο θαη δηάζσζεο.  

ηηο 29 Ηνπλίνπ 2018: ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. έδσζαλ ηα ρέξηα γηα ηελ εθαξκνγή 

κηαο λέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ κεραληζκνχ γηα ηνπο πξφζθπγεο ζηελ Σνπξθία. 

Απηφ πνπ ζπκθσλήζεθε ήηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε κε επηπιένλ 3 δηζ. επξψ απφ ηνλ 

κεραληζκφ ηεο Δ.Δ. γηα ηνπο πξφζθπγεο ζηελ Σνπξθία ψζηε λα ζηεξίμνπλ ηνπο 

ζχξηνπο πξφζθπγεο: 2 δηζ. επξψ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Δ.Δ. θαη 1 δηζ. επξψ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα θξάηε κέιε αλάινγα κε ην κεξίδηφ 

ηνπο ζην αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα ηεο ΔΔ (Αλαθηήζεθε ζηηο 11.9.2019 απφ 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-migratory-

pressures/). 

ηηο 19 επηεκβξίνπ 2018: νη εγέηεο ηεο Δ.Δ. δελ δηαθψλεζαλ λα εληζρχζνπλ ηε 

ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο θαη νη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ παξαθάζηζαλ 

ζε αλεπίζεκν δείπλν εξγαζίαο ζην άιηζκπνπξγθ κε ζέκα ηε κεηαλάζηεπζε. 

εκαληηθφ βήκα ησλ εγεηψλ απνηέιεζε ε ζπκθσλία γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηξίηεο 

ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αηγχπηνπ» (Αλαθηήζεθε ζηηο 11.9.2019 απφ 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-migratory-

pressures/). 
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Δπηπξφζζεηα, «ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2018: πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή πλνξηνθπιαθή θαη Αθηνθπιαθή. Σν 

πκβνχιην εμέηαζε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα παξάηαζε ηεο εληνιήο ηεο 

Δπξσπατθήο πλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο θαη αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζε 

10.000 άηνκα έσο ην 2010. Οη ππνπξγνί ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ εμέθξαζαλ 

γεληθή επηζπκία γηα ελίζρπζε ηεο εληνιήο ηεο Δπξσπατθήο πλνξηνθπιαθήο θαη 

Αθηνθπιαθήο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ επηζηξνθή θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο. 

Πξνέβεζαλ επίζεο ζε αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ην κέγεζνο, ηε ζχλζεζε, ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο εμνπζίεο ηνπ κφληκνπ ζψκαηνο ηεο Δπξσπατθήο πλνξηνθπιαθήο 

θαη Αθηνθπιαθήο θαζψο θαη ζρεηηθά κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πιήξε ζχζηαζε ηνπ ζψκαην (Αλαθηήζεθε ζηηο 11.9.2019 απφ 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-migratory-

pressures/). 

Δλ ζπλερεία, ζηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 νη εγέηεο ηεο ΔΔ έζεζαλ ζην ηξαπέδη ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ην ζέκα ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ. «Δπίζεο, νη εγέηεο δήηεζαλ λα 

εληαηηθνπνηεζνχλ νη πξνζπάζεηεο πάηαμεο ησλ δηαθηλεηψλ κεηαλαζηψλ θαη θάιεζαλ 

ην πκβνχιην λα εθπνλήζεη κέηξα πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ κέρξη ηνλ Γεθέκβξην. 

Γήισζαλ επίζεο φηη απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξφιεςε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη απεχζπλαλ 

έθθιεζε γηα ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη εγέηεο θάιεζαλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην λα εμεηάζνπλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ηηο πξφζθαηεο πξνηάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπια (Αλαθηήζεθε ζηηο 11.9.2019 

απφ https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-

migratory-pressures/). 

Παξάιιεια, ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2018 ην πκβνχιην ζπκθψλεζε ζρεηηθά κε 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ. 

Δπίζεο, ην πκβνχιην δέρηεθε κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ησλ δηθηχσλ ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ. Σα κέηξα απηά 

απνηέιεζαλ ζπλέρεηα ηεο έθθιεζεο πνπ απεχζπλαλ νη εγέηεο ηεο ΔΔ θαηά ηε 

ζπλάληεζή ηνπο ηνλ Οθηψβξην. Οη απηέο δξάζεηο βαζίδνληαλ: ζε εληζρπκέλε 

δηππεξεζηαθή πξνζέγγηζε ηφζν ζε ελσζηαθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ζηε 

βέιηηζηε ρξήζε ησλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ επηρεηξεζηαθψλ εξγαιείσλ 
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θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ εμσηεξηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δ.Δ 

.(Αλαθηήζεθε ζηηο 11.9.2019 απφ 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-migratory-

pressures/). 

Παξάιιεια, ην πκβνχιην. ζπκθψλεζε ηελ κεξηθή γεληθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε 

πξφηαζε γηα ηελ Δπξσπατθή πλνξηνθπιαθή θαη Αθηνθπιαθή, ε νπνία θαιχπηεη ηηο 

δηαηάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηζηξνθή θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο» 

(Αλαθηήζεθε ζηηο 11.9.2019 απφ 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-migratory-

pressures/). 

«Αλαθνξηθά κε ηελ εκεξνκελία ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2018 νη εγέηεο ηεο ΔΔ 

πξαγκαηνπνίεζαλ αλαζθφπεζε ησλ ζεκάησλ κεηαλάζηεπζεο. πγθεθξηκέλα, θαηά 

ηε ζχλνδν θνξπθήο ηνπ Γεθεκβξίνπ νη εγέηεο ηεο ΔΔ εμέηαζαλ ηα ζέκαηα 

κεηαλάζηεπζεο. Εήηεζαλ λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ θαη λα εθαξκνζηεί ε εμσηεξηθή 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ. Όζνλ αθνξά ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο, 

νη εγέηεο θάιεζαλ ηνπο ζπλλνκνζέηεο λα νινθιεξψζνπλ γξήγνξα ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ Δπξσπατθή πλνξηνθπιαθή θαη Αθηνθπιαθή. 

Δπηπξφζζεηα, δήηεζαλ λα θαηαβιεζνχλ πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα λα 

νινθιεξσζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Οξγαληζκφ γηα ην Άζπιν, ηελ 

νδεγία γηα ηελ επηζηξνθή θαη ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ελσζηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ην 

άζπιν (Αλαθηήζεθε ζηηο 11.9.2019 απφ 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-migratory-

pressures/). 

Δπίζεο, ηηο επφκελεο κέξεο ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ην πκβνχιην 

παξέηεηλε ηελ εληνιή ηεο επηρείξεζεο Sophia ηεο EUNAVFOR MED έσο ηηο 31 

Μαξηίνπ 2019. Ζ επηρείξεζε ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ ησλ δηαθηλεηψλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ εκπφξσλ αλζξψπσλ ζην λφηην κέξνο 

ηεο θεληξηθήο Μεζνγείνπ» (Αλαθηήζεθε ζηηο 11.9.2019 απφ 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-migratory-

pressures/) 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο κεηαλαζηεπηηθψλ πηέζεσλ ηελ 

πεξίνδν 2019 είλαη: 

 

                                 ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2019: Ζ Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ 

θαη ην Κνηλνβνχιην θαηέιεμαλ ζε άηππε ζπκθσλία κε ζέκα λένπο θαλφλεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ αμησκαηηθψλ ζπλδέζκσλ κεηαλάζηεπζεο. Οη 

αμησκαηηθνί απηνί ηνπνζεηήζεθαλ ζε ηξίηεο ρψξεο απφ ηα θξάηε κέιε ή ηελ ΔΔ γηα 

λα αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζηηο 29 

Μαξηίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ην πκβνχιην παξέηεηλε ηελ εληνιή ηεο επηρείξεζεο 

Sophia ηεο EUNAVFOR MED έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ 2019. Ο δηνηθεηήο ηεο 

επηρείξεζεο έιαβε εληνιή λα αλαζηείιεη πξνζσξηλά ηελ αλάπηπμε ησλ λαπηηθψλ 

κέζσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηάξθεηα απηήο ηεο παξάηαζεο γηα επηρεηξεζηαθνχο 

ζθνπνχο. Δπηπξφζζεηα, ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ζπλέρηζαλ ην έξγν ηνπο ζηα 

αξκφδηα θφξνπκ γηα ηελ επίηεπμε ιχζεο φζνλ αθνξά ηελ απνβίβαζε, ζηα πιαίζηα 

ηεο ζπλέρεηαο πνπ δίλεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ηνπλίνπ 2018 (Αλαθηήζεθε ζηηο 11.9.2019 απφ 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-migratory-

pressures/). 

Δλ ζπλερεία, ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2019  ε Δ.Δ. επηθαηξνπνίεζε ηνπο θαλφλεο γηα ηηο 

ζεσξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκήζεη ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε θαη ην 

πκβνχιην ελέθξηλε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηνλ θψδηθα ζεσξήζεσλ, νη 

νπνίεο ζα απμήζνπλ ηα δηαζέζηκα εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε. ηηο 7 Ηνπλίνπ 2019, ην 

ίδην ζεζκηθφ φξγαλν θαζφξηζε ηε ζέζε ηνπ σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

πνιηηηθψλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε, ηα ζχλνξα θαη ηελ αζθάιεηα. Αλαθνξηθά κε ηελ 

Δ.Δ. δηεπξχλακε ηελ εκβέιεηα ηεο ζηήξημεο πνπ πξνζθέξεη ζε κέηξα γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε, ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ αζθάιεηα, ζέινληαο λα ζπκβάιεη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ φιν θαη ζνβαξφηεξσλ πξνθιήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηνπο 

ηνκείο απηνχο. Σν πκβνχιην θαηέιεμε ζε κεξηθή γεληθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηξεηο 

ηνκεαθέο πξνηάζεηο ζην πεδίν ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΠΓΠ 

(πνιπεηέο δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην) γηα ην δηάζηεκα 2021-2027 (Αλαθηήζεθε ζηηο 

2019 
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11.9.2019 απφ https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-

pressures/history-migratory-pressures/). 

Σελ ίδηα κέξα, ην πκβνχιην δηακφξθσζε κεξηθή δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε σο πξνο 

ηελ νδεγία γηα ηηο επηζηξνθέο. Δπίζεο, θαηέιεμε ζε κεξηθή δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε 

σο πξνο ηελ αλαζεσξεκέλε νδεγία γηα ηηο επηζηξνθέο. Οη λένη θαλφλεο έρνπλ 

ζηφρν λα απμήζνπλ ην πνζνζηφ ησλ απνηειεζκαηηθψλ επηζηξνθψλ παξάηππσλ 

κεηαλαζηψλ. «Ζ ζέζε θάιπςε φιεο ηηο πηπρέο ηεο πξνηεηλφκελεο αλαζεψξεζεο 

εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ζηα ζχλνξα γηα ηηο 

επηζηξνθέο. Σηο επφκελεο εκέξεο, ην πκβνχιην ζέζπηζε λένπο θαλφλεο γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ. Δπίζεο, εμέδσζε θαλνληζκφ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ αμησκαηηθψλ ζπλδέζκσλ κεηαλάζηεπζεο. Οη 

λένη θαλφλεο ελίζρπζαλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ αμησκαηηθψλ 

ζπλδέζκσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη απφ ηα θξάηε κέιε ή ηελ Δ.Δ. ζε ηξίηεο ρψξεο γηα 

ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο (Αλαθηήζεθε ζηηο 11.9.2019 απφ 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-migratory-

pressures/). 

Σέινο, ζηηο 20 Ηνπλίνπ 2019 νη εγέηεο ηεο Δ.Δ. δήηεζαλ λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ 

κηα πιήξσο ιεηηνπξγηθή, νινθιεξσκέλε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζην πιαίζην ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζεκαηνινγίνπ ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξίνδν 2019-2024. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

ην απφζπαζκα «Θα ζπλερίζνπκε θαη ζα εκβαζχλνπκε ηε ζπλεξγαζία καο κε ρψξεο 

πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε θαη ε 

εκπνξία αλζξψπσλ θαη λα δηαζθαιηζηνχλ απνηειεζκαηηθέο επηζηξνθέο…..» 

(Αλαθηήζεθε ζηηο 11.9.2019 απφ 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-migratory-

pressures/). 
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3.5 Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ Καηάζηαζε ηνπ Αζχινπ ζηελ Δ.Δ. ην 2016 

Αξρηθά, πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηεί ε εηήζηα έθζεζε ηνπ 2016 γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ αζχινπ ζηελ Δ.Δ. κε αξηζκεηηθά ζηνηρεία απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία 

Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν (EASO). Δπίζεο, θξίλεηαη αλαγθαίν λα απνζαθεληζηεί 

φηη ιφγσ ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ην 2016, απνθαζίζηεθε λα δνζεί έκθαζε ζηελ 

θαηάζηαζε ηνπ αζχινπ πνπ επηθξαηνχζε ηελ πεξίνδν 2016 ζην ρψξν ηεο Δ.Δ.  

Αλαιπηηθφηεξα, ην 2016 ππνβιήζεθαλ πεξίπνπ 1,3 εθαηνκκχξηα αηηήζεηο δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο ζηελ Δ.Δ., φπνπ ζεκεηψζεθε κείσζε θαηά 7% ζε ζρέζε κε ην 2015, 

φηαλ ππνβιήζεθαλ ζρεδφλ 1,4 εθαηνκκχξηα αηηήζεηο. Χζηφζν, ην γεγνλφο ησλ 

νινέλα απμαλφκελσλ αηηήζεσλ αζχινπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, είρε σο απνηέιεζκα λα πνιιαπιαζηαζηνχλ νη 

πξσηνβάζκηεο απνθάζεηο. Σελ ίδηα ρξνληά, ηδηαίηεξα απμεκέλεο ήηαλ νη 1,15 εθαη. 

πξσηνβάζκηεο απνθάζεηο ζηελ Δ.Δ., θαζψο αλήιζαλ ζην κέγηζην πνζνζηφ ησλ 

84% ζε ζρέζε κε ην 2015 (EASO,  Δπξσπατθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο γηα ην 

Άζπιν, 2017). 

ε αληίζεζε κε ηηο πξσηνβάζκηεο απνθάζεηο, ην 2016 νη δεπηεξνβάζκηεο 

απνθάζεηο ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 21% ζε ζχγθξηζε κε ην 2015. Μάιηζηα, ην 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλαγλψξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο αζχινπ αλήιζε απφ 61% γηα ηηο 

πξσηνβάζκηεο απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν 2016 απνηεινχλ νη ρψξεο απφ ηηο νπνίεο 

θαηαγξάθεθαλ νη πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο αζχινπ ζηελ Δ.Δ. Υψξεο φπσο ην Ηξάθ, ε 

Νηγεξία, ε πξία, ην Παθηζηάλ, θαη ην Αθγαληζηάλ, ήηαλ απηέο απφ ηηο νπνίεο 

πξνήιζαλ νη πνιίηεο πνπ ππέβαιαλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αηηήζεσλ αζχινπ ζηελ 

δψλε ηεο επξσδψλεο. Αμηνπξφζεθην είλαη αθφκε φηη θχξηεο ρψξεο ππνδνρήο 

ζεσξήζεθαλ ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Γαιιία, ε Διιάδα θαη ε Απζηξία. Παξάιιεια, ν 

αξηζκφο ησλ αηηνχλησλ ελ αλακνλή νξηζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ αίηεζε ηνπο ήηαλ 

θαηά 7% πςειφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ην 2015, γεγνλφο πνπ εμαθνινπζεί λα αζθεί 

πηέζεηο ζηα ζπζηήκαηα αζχινπ θαη ππνδνκήο ηεο Δ.Δ. Οινθιεξψλνληαο ην 

ππνθεθάιαην, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ γίλεη αλαθνξά ζην φηη ην 2016 

πεξηζζφηεξνη απφ 65.000 αζπλφδεπηνη αλήιηθνη ππέβαιαλ αίηεζε δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο ζηελ Δ.Δ., ήηνη κείσζε θαηά 37% ζε ζρέζε κε ην 2015 (EASO,  

Δπξσπατθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν, 2017). 
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Κεθ. 4: Μειέηε πεξίπησζεο: Ζ Γεξκαλία ζην Δπξσπατθφ ζχζηεκα 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ 

4.1 Σν ζεζκηθφ πιαίζην κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Γεξκαλία 

χκθσλα κε ην Άξζξν ησλ (Ohliger/Mesghena, 2018, ζει. 1-2) ε κεηαλάζηεπζε, ην 

πξνζθπγηθφ θαη ε έληαμε δελ απνηεινχλ ζε θακία πεξίπησζε λέα πνιηηηθά 

δεηήκαηα. Tα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο πξφζθπγεο θαη ηελ έληαμε ηνπο ηελ 

πεξίνδν ηεο κεηαπνιεκηθήο Γεξκαλίαο, βξίζθνληαλ ζην επίθεληξν ηνπ πνιηηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο εμαηηίαο ηεο ππνδνρήο εθαηνκκπξίσλ Γεξκαλψλ θαζψο θαη 

γεξκαληθήο θαηαγσγήο πξνζθχγσλ θαη εθηνπηζκέλσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε 

κεηαλάζηεπζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 είρε σο 

επαθφινπζν ηελ παξνπζίαζε ησλ πξψησλ ζπλαθψλ ελλνηψλ θαη πνιηηηθψλ ζηελ 

Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο ήδε ηε δεθαεηία ηνπ 1970.13 Δληνχηνηο, 

θαη απηφ απνηειεί έλα εθ ησλ πξνβιεκάησλ, ηελ πνιηηηθή ράξαμεο γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο, ην άζπιν θαη ηελ έληαμε κε κφληκν, ζπλεθηηθφ θαη αιιειέλδεην 

ραξαθηήξα, ην νπνίν δελ επνδψζεθε ηειηθά.  

Δπί καθξφλ, ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο δελ απνδερφηαλ ην θαηά 

ηα άιια εκπεηξηθά αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε ίδηα απνηειεί ρψξα ππνδνρήο κε 

κηα θνηλσλία κεηαλαζηψλ. Μάιηζηα φζνλ αθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην δηαπηζηψζεθε 

ε θαηάξγεζε νξηζκέλσλ δνκψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο 

φηη ν λενζρεκαηηζζείο ηφηε ζνζηαιηζηηθφο θηιειεχζεξνο θπβεξλεηηθφο ζπλαζπηζκφο 

θαηήξγεζε ην 1969 ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν γηα (Γεξκαλνχο) Πξφζθπγεο θαη 

Δθηνπηζκέλνπο, δηαιχνληαο έηζη κηα δνκή ζηνλ ηνκέα ηεο εληαμηαθήο πνιηηηθήο, ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ (θαη ε νπνία ρξεηαδφηαλ 

κεηαξξπζκίζεηο). Δπνκέλσο, είηε ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ είηε θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ παιηλλνζηνχλησλ απφ ηηο ρψξεο ηνπ 

πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ θαη ηεο εληαμηαθήο πνιηηηθήο, δελ πθίζηαλην πιένλ 

θάπνηνο αλψηεξνο αξκφδηνο θνξέαο (Ohliger/Mesghena, 2018, ζει. 1-2). 

13 Βιέπε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο: Seifert, Wolfgang: Geschichte der Zuwanderung nach 

Deutschland nach 1950, in: Bundeszentrale für politische Bildung, 31.05.2012, 

https://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-
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sozialkunde/138012/geschichte-der-zuwanderung-nach-deutschland-nach-1950?p=all 

(8.07.2019). 

Ζ επζχλε γηα ηα νξηδφληηα δεηήκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο έληαμεο, αθφκε θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη κε πνιηηηθή 

απνθαζηζηηθφηεηα, θαηαλεκήζεθε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζε δηαθνξεηηθνχο 

θνξείο κε πνιχ δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη πφξνπο. Λφγσ απηήο ηεο ζεψξεζεο 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζεκαηηθνχ πεδίνπ σο νξηδφληηνπ δεηήκαηνο πξνέθπςε κηα πνιηηηθή 

θαηάηκεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ. Απηφ αληαλαθιάηαη κε 

αθξίβεηα, παξνπζηάδνληαο έλα παξάδεηγκα, ζηηο πνιηηηθέο αξκνδηφηεηεο ή ηελ 

έιιεηςε ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ ζην επίπεδν ησλ – θαηά θχξην ιφγν 

αληαγσληζηηθψλ κεηαμχ ηνπο παξά ζπλεξγαδφκελσλ – ππνπξγείσλ θαη ησλ αξρψλ 

πνπ ππάγνληαη ζε απηά. Ζ λνκνζεζία πεξί αιινδαπψλ, καδί κε ηηο ζπλαθείο 

αξκνδηφηεηεο γηα ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη ηηο θαλνληζηηθέο αξκνδηφηεηεο, 

ππάγνληαλ ζην πεδίν επζχλεο ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

γεγνλφο ην νπνίν ζπρλά είρε σο ζπλέπεηα ηελ επηβνιή ζηελ πνιηηηθή φρη κφλν γηα 

ηελ κεηαλάζηεπζε αιιά θαη ηελ ηζαγέλεηα επηηαγψλ θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

επηηαγψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο (Ohliger/Mesghena, 2018, ζει. 1-2). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν θαη ηα Τπνπξγεία Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ησλ θξαηηδίσλ ηεο Γεξκαλίαο ήηαλ αξκφδηα γηα ηα 

δεηήκαηα ηεο έληαμεο ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

ππνζέζεσλ. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο έληαμεο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηε 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε πνπ αθνινπζνχζε, επίζεο, ηελ νκνζπνλδηαθή ινγηθή, 

ππαγφηαλ δειαδή ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηηδίσλ. 

Εεηήκαηα φκσο φπσο ηφζν ηεο δηδαζθαιίαο φζν θαη ηεο θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο, 

γηα αξθεηφ θαηξφ, δελ αληηκεησπίζηεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα φιεο ηηο νκάδεο ησλ 

κεηαλαζηψλ (Ohliger/Mesghena, 2018, ζει. 1-2). 

Ζ επζχλε γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο ππάγνληαλ αλάινγα κε ηελ νκάδα-

ζηφρν ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ πφηε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πφηε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ελψ κεηά απφ ηελ ςήθηζε ηνπ 

Νφκνπ γηα ηε Μεηαλάζηεπζε ην 2005, εκπίπηεη εμ' νινθιήξνπ ζην Οκνζπνλδηαθφ 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ηελ ππαγφκελε ζε απηφ Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Πξνζθχγσλ. Χζηφζν, σο νπζηψδεο αξκνδηφηεηα ηεο 
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ηειεπηαίαο έγθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ αζχινπ. 

Δμάιινπ, φια ηα παξαπάλσ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ζεζκψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ ππφθεηλην ζηνπο εθάζηνηε εληεηαικέλνπο γηα ηελ έληαμε, ηνπο 

παιηλλνζηνχληεο θαη ηνπο πξφζθπγεο, νη νπνίνη είλαη εθνδηαζκέλνη θαηά θχξην ιφγν 

φρη κφλν κε πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο, πφξνπο αιιά θαη πνιηηηθέο εμνπζίεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζην επίπεδν ηεο νκνζπνλδίαο, ησλ θξαηηδίσλ, θαζψο θαη ησλ 

πνιπάξηζκσλ δνκψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ohliger / Mesghena, 2018, ζει. 1-

2).  

Δλ ζπλερεία, πξνηνχ γίλεη αλαθνξά ζηα ζεκεξηλά κέηξα πνπ έρνπλ παξζεί απφ ηελ 

Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο αλαθνξηθά κε ηελ κεηαλάζηεπζε, 

θξίλεηαη αλαγθαίν λα παξνπζηαζηνχλ επηγξακκαηηθά ηα κεηαλαζηεπηηθά επίπεδα ηεο 

γεξκαληθήο ηζηνξίαο κεηά ην 1945. 

Πίλαθαο 1 

Σα επίπεδα ηεο γεξκαληθήο ηζηνξίαο ηεο Μεηαλάζηεπζεο κεηά ην 1945 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

1945-1949 Μεηαλαζηεπηηθέο ξνέο απφ ηελ 

πιεηνςεθία γεξκαλψλ πξνζθχγσλ θαη 

εθηνπηζζέλησλ: Μεηεγθαηάζηαζε ή 

ζπλερηδφκελε Μεηαλάζηεπζε απφ κε 

γεξκαλνχο αλαγθαζκέλνπο γηα εξγαζία, 

αηρκαιψηνπο θαη θξαηνπκέλνπο ζε 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο απφ ηελ 

πεξίνδν ηνπ Σξίηνπ Ράηρ.  

1949-1961 Πξψηε θάζε ησλ Μεηαλαζηεχζεσλ 

αλάκεζα ζηελ Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή 

Γεξκαλία. 

1961-1973 Μαδηθή ζηξαηνιφγεζε απφ κεηαλάζηεο 

κέζσ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο 

ηεο Γεξκαλίαο. 

1973-1988/1989 Γηαθνπή Πξνζιήςεσλ, ζηαζεξνπνίεζε 
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ησλ θαηνίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ ηεο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο: Πξφζιεςε 

ζπκβαζηνχρσλ εξγαδνκέλσλ απφ ηε 

Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο. 

1988-1991/1992 Μεηαλαζηεπηηθέο ξνέο απφ κεηαλάζηεο, 

αηηνχληεο άζπιν, πξφζθπγεο πνιέκνπ, 

λένη εξγαηηθνί κεηαλάζηεο: Γεχηεξε 

θάζε ησλ Μεηαλαζηεχζεσλ κεηαμχ 

Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Γεξκαλίαο.  

Ήδε απφ ην 1992/93 Δηζαγσγή λέσλ θαλoληζκψλ, νη νπνίνη 

πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν. 

       

 Πεγή:  Münz/Ulrich (1998), S. 699; zugegenläufigen Wanderungsbewegungen von West- 

nach Ostdeutschland βιέπε Schmelz (2002) 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα επίπεδα ηεο γεξκαληθήο ηζηνξίαο 

ηεο Μεηαλάζηεπζεο κεηά ην 1945. Σελ πεξίνδν 1945-1949, απηφ πνπ παξαηεξείηε 

ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη φηη ην θχξην πιέγκα ηεο Μεηαλάζηεπζεο 

δηαθαηέρεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία γεξκαλψλ πξνζθχγσλ θαη εθηνπηζζέλησλ: 

Δπίζεο, παξαηεξείηε ε Μεηεγθαηάζηαζε ή ζπλερηδφκελε Μεηαλάζηεπζε απφ κε 

γεξκαλνχο αλαγθαζκέλνπο γηα εξγαζία, αηρκαιψηνπο θαη θξαηνπκέλνπο ζε 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Σξίηνπ Ράηρ. Καηά ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν 1949-1961, εκθαλίδεηαη ε πξψηε θάζε ησλ Μεηαλαζηεχζεσλ αλάκεζα 

ζηελ Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή Γεξκαλία. Άμην αλαθνξάο απνηειεί φηη ην 1960 

ππνγξάθεθε «ε Διιελνγεξκαληθή ζπκθσλία». Ζ ζπκθσλία απηή ζηελ Γεξκαλία 

ραξαθηεξίζηεθε θαη δηπιή ζπλζήθε , αθνχ ππνγξάθηεθε κεηαμχ Γ. Γεξκαλίαο θαη 

Ηζπαλίαο ζηηο 29/3/1960 (Geis, Μ. 2004, ζει. 55).  
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Παξάιιεια παξφκνηεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο απνηεινχζαλ ε χκβαζε «Πεξί 

Δπηινγήο θαη Σνπνζεηήζεσλ Διιήλσλ εξγαηψλ ζηηο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο», ε 

ζπκθσλία ην 1995 κε Ηηαιία (γηα εηζαγσγή Ηηαιψλ εξγαηψλ), ην 1961 κε Σνπξθία, 

κε ην Μαξφθν ην 1963, κε Πνξηνγαιία ην 1964, ην 1965 κε Σπλεζία θαη ην 1968 κε 

Γηνπγθνζιαβία (Δθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο, 2015). Δλ ζπλερεία, ηελ πεξίνδν 1961-

1973, δειψλεηε ε αλάγθε καδηθήο ζηξαηνιφγεζεο απφ κεηαλάζηεο κέζσ ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. Άμην αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο 

φηη ην 1973-1988/1989, πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαθνπή πξνζιήςεσλ θαη ε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ ηεο νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο. Αθφκε, ε πξφζιεςε ζπκβαζηνχρσλ εξγαδνκέλσλ απφ ηε Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο απνηέιεζε ζεκαληηθφ γεγνλφο γηα ηα ηφηε δεδνκέλα.  

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 1988 ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ απφ 

ηελ  Λανθξαηηθή/Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο απμήζεθε πεξίπνπ ζηνπο 6.000 

θαζψο θαη ην πνζνζηφ ησλ λνκίκσλ κεηαλαζηψλ ζεκείσζε κεγάιε άλνδν απφ ηνπο 

11.500 ζηνπο 29.000 κεηαλάζηεο. Δπίζεο, ηελ πεξίνδν ηεο επαλέλσζεο ηεο 

Γπηηθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο κε ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ ην 

1989, απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ Αλαηνιηθψλ θαη Γπηηθψλ Μεηαλαζηψλ πεξίπνπ 

ζηνπο 388.000 ,νη νπνίνη δελ είραλ θάλεη αίηεζε αζχινπ γηα ηηο ηφηε ηξίηεο ρψξεο 

Οπγγαξία θαη Σζερνζινβαθία. Δπνκέλσο, ην 1990 κεηαλάζηεπζαλ 395.000 

άλζξσπνη απφ ηα θαηλνχξγηα ζηα παιηά νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα ηεο Γεξκαλίαο.14  

14 Βιέπε: Grundmann (1995) zur Ost-West-Wanderung in den Jahren 1989-1992 
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Σέινο, ηελ πεξίνδν 1988-1991/1992 εληνπίδεηαη κε ηιηγγηψδεο ξπζκνχο, ε ξαγδαία 

αχμεζε φρη κφλν ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ αηηνχλησλ άζπιν αιιά θαη πξφζθπγεο 

πνιέκνπ θαζψο θαη λένη εξγαηηθνί κεηαλάζηεο. Απηή ε πεξίνδνο νξίζηεθε σο ε 

δεχηεξε θάζε ησλ Μεηαλαζηεχζεσλ κεηαμχ Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Γεξκαλίαο. 

Φπζηθά, ζα ήηαλ ζεκαληηθή παξάιεηςε λα κελ γίλεη αλαθνξά ζην φηη ήδε απφ ην 

1992/93 ηέζεθαλ ζε ηζρχ ε εηζαγσγή λέσλ θαλνληζκψλ, νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ 

κέρξη θαη ζήκεξα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν (Geis, Μ. 

2004, ζει. 55). 

Ύζηεξα απφ ηα επίπεδα Μεηαλάζηεπζεο ηεο γεξκαληθήο ηζηνξίαο κεηά ην 1945, ζα 

ήηαλ παξάιεηςε λα κελ γίλεη αλαθνξά ηφζν ζε ζχγρξνλα φζν θαη ζεκαληηθά 

πνζνζηά κεηαλαζηψλ πνπ επηιέγνπλ σο ρψξα ππνδνρήο ηελ Γεξκαλία. 

πγθεθξηκέλα ην 2017 δνχζαλ ζηελ Γεξκαλία 12,2 εθαηνκκχξηα κεηαλάζηεο. Απφ 

απηνχο ηνπο κεηαλάζηεο, νη πεξηζζφηεξνη πξνέξρνληαλ απφ ρψξεο φπσο ηελ 

Πνισλία (15,9%), ηελ Σνπξθία (13,7%), ηελ Ρσζία (8,9%) θαη ην Καδαθζηάλ 

(8,4%). Πεξαηηέξσ ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ απνηεινχζαλ, ε Ρνπκαλία 

(4,9%), ε Σζερία (4,5%), ε Ηηαιία (3,4%), ε Οπθξαλία (2,2%), ε Απζηξία (2,1%) θαη 

ε Διιάδα (1,8%). Απφ απηέο ηηο δέθα ρψξεο πξνέιεπζεο πξνέξρνληαλ ζρεδφλ ηα 

δχν ηξίηα φισλ καδί ησλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη ζηα κέζα ηνπ 2017 δνχζαλ ζηελ 

Γεξκαλία κε πνζνζηφ 65,7%.15  

Δπηπξφζζεηα, πεξίπνπ 10,9 εθαηνκκχξηα άηνκα ήηαλ θαηαγεγξακκέλα ζην 

κεηαλαζηεπηηθφ κεηξψν κε απνθιεηζηηθή μέλε ππεθνφηεηα. χκθσλα κε ζηνηρεία 

ηεο νκνζπνλδηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηεο Γεξκαλίαο (Destatis) πξνζήιζαλ 

266.000 Μεηαλάζηεο θαη Μεηαλάζηξηεο κε άδεηα παξακνλήο απφ θξάηε εθηφο ηεο 

ΔΔ γηα εξγαζηαθή απαζρφιεζε. ην ηέινο ηνπ 2018, ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ θαηά 

κέζν φξν 68% θπξίσο ζε ειηθίεο ησλ 35. Δπηπξφζζεηα, νη 220.000 πεξηπηψζεηο κε 

πνζνζηφ 83 % πεξηιάκβαλαλ ηνπο Μεηαλάζηεο θαη ηηο Μεηαλάζηξηεο πνπ είραλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία γηα ηελ άδεηα παξακνλήο ηνπο. Παξάιιεια απηνί πνπ δελ 

είραλ ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία αλαθνξηθά κε ην δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο, αλήθαλ 

ζηηο 46.000 ησλ πεξηπηψζεσλ κε 

πνζνζηφ17%(Αλαθηήζεθεαπφhttps://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilunge

n/2019/04/PD19_149_12521.html,10.07.2019 ). 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/04/PD19_149_12521.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/04/PD19_149_12521.html
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15 United Nations - Department of Economic and Social Affairs (2017): International 

Migration Report 2017, Trends in International Migrant Stock: The 2017 Revision, World 

Population Prospects: The 2017 Revision. 

Σέινο, αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν πιεζπζκφο ηεο Γεξκαλίαο μεπέξαζε 

ηνπο 83 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο πέξπζη, θηάλνληαο έλαλ αξηζκφ ξεθφξ, θπξίσο 

ράξε ζηε κεηαλάζηεπζε απφ ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε. χκθσλα κε ηελ 

νκνζπνλδηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία, ε θαζαξή κεηαλάζηεπζε κεηψζεθε ζηνπο 

400.000 αλζξψπνπο ην 2018 απφ 416.000 ην πξνεγνχκελν έηνο, ελψ ε ΔΔ 

παξέκεηλε ε βαζηθή πεξηνρή πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ (202.000). Απφ ηνπο 

Δπξσπαίνπο πνιίηεο πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηε Γεξκαλία νη πεξηζζφηεξνη 

πξνέξρνληαλ απφ ηε Ρνπκαλία (68.000), ηελ Κξναηία (29.000), ηε Βνπιγαξία 

(27.000) θαη ηελ Πνισλία (20.000). Αλαθνξηθά κε ηνπο κεηαλάζηεο εθηφο Δπξψπεο 

ε πιεηνςεθία πξνέξρνληαλ απφ ηελ Αιβαλία, ηελ Σνπξθία θαη ην Κφζζνβν. 

Αληηζέησο, ιηγφηεξνη κεηαλάζηεο απφ εκπφιεκεο ρψξεο αλαδήηεζαλ θαηαθχγην ζηε 

Γεξκαλία (Αλαθηήζεθε απφ https://www.euractiv.gr/,18.07.2019). 

 Όζνλ αθνξά ηελ κεηαλάζηεπζε απφ ηε πξία, ηα πνζνζηά κεηαλαζηψλ 

πεξηνξίζηεθαλ ζρεδφλ ζην κηζφ, κε 34.000 αλζξψπνπο λα θηάλνπλ ζηε ρψξα ην 

2018 έλαληη 60.000 ην 2017. Απφ ηελ άιιε πιεπξά κεηψζεθε θαη ν αξηζκφο ησλ 

κεηαλαζηψλ απφ αθξηθαληθέο ρψξεο ζηηο 34.000 απφ 35.000 ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Σαπηφρξνλα απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ Γεξκαλψλ πνπ επέζηξεςαλ ζηε ρψξα ηνπο 

απφ ην εμσηεξηθφ, θηάλνληαο ηνπο 202.000 έλαληη 167.000 ην 2017. Δλψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή ζπλνιηθά 262.000 Γεξκαλνί κεηαλάζηεπζαλ ζε άιιεο ρψξεο έλαληη 249.000 

ην 2017(Αλαθηήζεθε απφ https://www.euractiv.gr/,18.07.2019). Όπσο 

δηαπηζηψζεθε, ζηελ Γεξκαλία βξίζθνληαη εθαηνκκχξηα κεηαλάζηεο απφ πνιιέο 

επξσπατθέο ρψξεο θαη φρη κφλν. Σα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε απηφ ην ζεκείν 

είλαη πξψηνλ αλ έρνπλ ραξαρηεί πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο; Καη δεχηεξνλ αλ έρνπλ παξζεί θάπνηα κέηξα απφ ηελ 

πιεπξά ηεο νκνζπνλδηαθήο γεξκαληθήο θπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο; Όια απηά ηα εξσηήκαηα πξφθεηηαη λα απαληεζνχλ ζηελ ζπλέρεηα 

ηνπ ππνθεθαιαίνπ 3.1.  

 

https://www.euractiv.gr/,18.07.2019
https://www.euractiv.gr/,18.07.2019


[58] 
 

Αξρηθά, ρξεηάδεηαη λα γίλεη αλαθνξά φηη ην γεξκαληθφ θνηλνβνχιην αλέζεζε ζηελ 

γεξκαληθή θπβέξλεζε ζηηο 8 Ηνπλίνπ ην 2000, λα ππνβάιιεη εηεζίσο κηα πεξηεθηηθή 

επηζθφπεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο αλάπηπμεο γηα φιν ην ρξφλν (Plenarprotokoll 

14/108 vom 8. Juni 2000/Drucksache 14/1550 vom 7. September 1999). 

(Migrationsbericht der Bundesregierung Migrationsbericht 2016/2017, ζει. 11). Ζ 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο, ζα ήζειε λα 

δηακνξθψζεη θαη λα θαηεπζχλεη ελεξγά ηηο πξνζθπγηθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο 

πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ δηεζλνχο θαη επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο, ππφ 

ηελ επίβιεςε ησλ δηεζλψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Απηφ πνπ ιακβάλεη 

ππφςε ηεο είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο πνιηηηθήο ελζσκάησζεο ηεο 

Γεξκαλίαο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο πνπ αθνινπζεί ε Οκνζπνλδηαθή 

Κπβέξλεζε είλαη ζαθέζηαηα, λα κεησζνχλ νη αηηίεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο εκθάληζεο 

θαη ζπγρξφλσο λα πεξηνξηζηεί αηζζεηά ε δηάζηαζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο 

θαη ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο παγθνζκίσο. Αλαιπηηθφηεξα, ε Οκνζπνλδηαθή 

Κπβέξλεζε αθνινπζεί ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη πξνζθπγηθήο πνιηηηθήο 

ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο: 

 Σελ κείσζε ησλ αηηηψλ ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο θαη ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο. 

 Σελ βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθχγσλ γηα ηηο 

ρψξεο θχξηαο-ππνδνρήο. 

 Σελ ρξήζε ησλ δπλακηθψλ ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο ελεξγήο 

δηακφξθσζεο θαη θαηεχζπλζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Σελ επηζηξνθή ησλ αηφκσλ ρσξίο πξννπηηθή παξακνλήο θαη ε ππνζηήξημε 

ηεο επαλεγθαηάζηαζεο ηνπο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο.  

Δπηπξφζζεηα, ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε αθνινπζεί κηα ζπλερή θαη ζπλνιηθή 

πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη πξνζθπγηθήο πνιηηηθήο. Σν θιεηδί γηα 

κηα θαιχηεξε δηακφξθσζε θαη θαηεχζπλζε γηα ηελ πξφιεςε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

θαη πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο νθείιεηαη ζε κηα εληζρπκέλε ζπλεξγαζία κε ηηο 

βαζηθφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο, ηηο ρψξεο ππνδνρήο θαζψο θαη ζηηο ρψξεο 

δηέιεπζεο ηνπο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο  επηθεληξψλεηαη 

ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ θξίζε, κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ αρέι θαη ηνπ 

Αθγαληζηάλ/Παθηζηάλ, θαζψο θαη θαηά κήθνο ησλ θχξησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νδψλ. 

Άμην ζεκαζίαο απνηειoχλ νη ρψξεο φπσο ε πξία θαη νη γεηηνληθέο ρψξεο θαη 
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ηδηαίηεξα ε Σνπξθία. Δπίζεο, πνιιά θξάηε ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή σο πξψηεο 

ρψξεο ππνδνρήο δπζθνιεχνληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ελδναθξηθαληθέο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο (“Die Bundesregierung-Strategie für Migration und 

Entwicklung,“https://www.auswaertiges-

amt.de/blob/216858/6c2b8d4f6eb95c507f0b6244d8cc32e1/migrationentwicklung-

data.pdf, 15.07.2019). 

Ζ Οκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη κέηξα ζε απηέο ηηο ρψξεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο, ε πξνζηαζία, ε θξνληίδα θαη ε πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ 

εθηνπηζκέλσλ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο ηεο θπβέξλεζεο. ην πιαίζην ηεο λφκηκεο 

κεηαλάζηεπζεο, ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο βξίζθεηαη ε ζπλεξγαζία κε 

ρψξεο φπνπ δελ ππάξρεη θίλδπλνο ηνπ θαηλνκέλνπ “Brain drain”. εκαληηθή 

πιεξνθνξία γηα ηελ πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο θαη πξνζθχγσλ ηεο Γεξκαλίαο 

απνηειεί ε ελζσκάησζε ηεο πνιηηηθήο ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ζηε 

ζπλνιηθή επξσπατθή ζηξαηεγηθή, ηελ νπνία ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηακφξθσζε. Δπηπξφζζεηα, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

πνιηηηθή πξνζθχγσλ θαη κεηαλάζηεπζεο θαη παξέρεη ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ζηα 

πξνγξάκκαηάηνπο(“DieBundesregierungStrategiefürMigrationundEntwicklunghttps:/

/www.auswaertigesamt.de/blob/216858/6c2b8d4f6eb95c507f0b6244d8cc32e1/migr

ationentwicklung-data.pdf, 15.07.2019). 

Δλδεηθηηθά δξάζεηο πνιηηηθήο ηεο κεηαλάζηεπζεο ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο 

αλαθέξνληαη:« Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθήο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο είλαη 

ην έξγν ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κεηαλάζηεπζεο ηεο ΔΔ κε ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη 

δηέιεπζεο. «ηηο 28 Ηνπλίνπ 2016, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ελέθξηλε 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο ζπκπξάμεηο κεηαλάζηεπζεο ηεο ΔΔ κε πέληε 

αθξηθαληθέο ρψξεο θαηαγσγήο θαη δηέιεπζεο: Αηζηνπία, Μάιη, Νίγεξαο, Νηγεξία, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηάζεηο αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο Ηνπλίνπ 

2016: Αηζηνπία, Μάιη, Νίγεξαο, Νηγεξία θαη ηε ελεγάιε. ηφρνο απηψλ ησλ 

εηαηξηθψλ ζρέζεσλ είλαη ε απφ θνηλνχ πξφιεςε ηεο παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο, ε 

επίηεπμε βειηησκέλεο επαλεηζδνρήο θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ αηηίσλ ηνπ 

πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο. Ζ Γεξκαλία ζα ζπκκεηάζρεη θαη, καδί κε ηε Γαιιία θαη ηελ 

Ηηαιία, ζα αλαιάβνπλ εηδηθή επζχλε γηα ηηο ζπκπξάμεηο κεηαλάζηεπζεο ηεο ΔΔ κε ην 

Μαιί θαη ηνλ Νίγεξα 
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Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ λα βαζηζηεί ζε απνηειεζκαηηθά θίλεηξα θαη ζε θαηάιιεινπο φξνπο 

έλαληη ησλ ρσξψλ εηαίξσλ. Τπνζηεξίδεη επίζεο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 

πξνζπάζεηέο ηεο λα επαλεμεηάζεη ηα δηαζέζηκα κέζα ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

πνιηηηθήο, ζην βαζκφ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηξνθήο. Ζ πλεξγαζία γηα 

ηελ επαλεηζδνρή θαη ηελ επηζηξνθή ζα πξέπεη λα απνηειέζεη Λπδία ιίζν γηα ηελ 

εηαηξηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη απηψλ ησλ εηαίξσλ» (“Die Bundesregierung-

StrategiefürMigrationundEntwicklunghttps://www.auswaertigesamt.de/blob/216858/

6c2b8d4f6eb95c507f0b6244d8cc32e1/migrationentwicklung-data.pdf, 15.07.2019). 

Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη επίζεο ην θεληξηθφ ζηνηρείν ελφο 

Δπξσπατθνχ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν, ζηεξίδνληαο νηθνλνκηθά βηψζηκα έξγα, 

ζα βειηηψζεη βηψζηκα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο 

θαη ζηηο ρψξεο ηνπ πξψηνπ αζχινπ».  

Δπηπιένλ ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαθήξπμεο ΔΔ-Σνπξθίαο θαη (κέζσ ηνπ θαηαπηζηεπκαηηθφ ηακείν έθηαθηεο αλάγθεο 

ηεο ΔΔ γηα ηελ Αθξηθή) ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο κεηαμχ ηεο 

Δπξσπατθήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Αθξηθαληθά θξάηε. Δμίζνπ ζεκαληηθά ζηνηρεία 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο Γεξκαλίαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνζηαζίαο ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ πνπ ζπληνλίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (FRONTEX). Γηα ηελ  „EUNAVFOR MED Op 

SOPHIA“,  ε επηρείξεζε ηεο ΔΔ θαηά ησλ ιαζξεκπφξσλ θαη ηα Γεξκαληθά λαπηηθά 

πινία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μεζφγεην απφ ηα ηέιε Ηνπλίνπ 2015. Αθφκε θαη πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο, δχν γεξκαληθά πινία είραλ ηνπνζεηεζεί ζηε 

Μεζφγεην ζάιαζζα γηα δηάζσζε ζηε ζάιαζζα απφ ηνλ Μάην ηνπ 2015 (“Die 

Bundesregierung-

StrategiefürMigrationundEntwicklunghttps://www.auswaertigesamt.de/blob/216858/

6c2b8d4f6eb95c507f0b6244d8cc32e1/migrationentwicklung-data.pdf, 15.07.2019). 
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Παξάιιεια ηελ ίδηα πεξίνδν πεξίπνπ, 19.000 άηνκα δηαζψζεθαλ απφ ηα πινία 

ζαιάζζηαο αλάγθεο ζηε Μεζφγεην. πγρξφλσο, ε νκνζπνλδία ζπκκεηέρεη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΝΑΣΟ ζην Αηγαίν Πέιαγνο, νη νπνίεο παξέρνπλ ζεκαληηθέο 

δπλαηφηεηεο ζαιάζζηαο επηηήξεζεο θαη κηα πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο γηα ηηο ρψξεο 

πνπ ζπλνξεχνπλ κε ην ΝΑΣΟ. Σέινο, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη ηα 

θέληξα ππνδνρήο (hotspot) ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία. Αληηζέησο, ηελ πεξίνδν ηνπ 

2016, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε έιαβε πεξίπνπ 7.000.000.000 επξψ γηα ηα 

κέηξα ηεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε ρψξεο 

ππνδνρήο, πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο16 (“Die 

BundesregierungStrategiefürMigrationundEntwicklunghttps://www.auswaertigesamt

.de/blob/216858/6c2b8d4f6eb95c507f0b6244d8cc32e1/migrationentwicklung-

data.pdf, 15.07.2019).  

 

16  Βιέπε: Stand November 2016 

Αληίζεηα, ην 2018 ε Γεξκαλία ζχκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ γεξκαληθνχ ππνπξγείνπ 

νηθνλνκηθψλ δαπάλεζε έλα θνβεξφ πνζφ κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηελ έληαμε ελφο 

θαη πιένλ εθαηνκκπξίνπ πξνζθχγσλ θαη λα θαηαπνιεκήζεη ηηο αηηίεο πνπ νδεγνχλ 

ηνπο αλζξψπνπο απηνχο λα πάξνπλ ηνλ δξφκν ηεο κεηαλάζηεπζεο ζην εμσηεξηθφ. 

Αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ θνλδπιίσλ έθζαζε ηα 23 δηζ. 

επξψ. Δπίζεο, απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζε ζχγθξηζε κε ην 2017 είλαη κηα αχμεζε 

ζρεδφλ 11%, φηαλ ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δαπαλήζεθε γηα ην πξνζθπγηθφ αλήιζε 

ζηα 20,8 δηζ. επξψ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε θπβέξλεζε ηεο Άλγθεια Μέξθει 

δαπάλεζε ζπλνιηθά 7,9 δηζ. επξψ ην 2018 ζε κέηξα πνπ είραλ ζθνπφ λα 

θξαηήζνπλ ηνπο κεηαλάζηεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα δηεπθνιχλνπλ  

ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο ζεκεηψλνληαο αχμεζε 16% ζε 

ζρέζε κε ην 2017. Όζνλ αθνξά ηα 16 θξαηίδηα ηεο Γεξκαλίαο, ζχκθσλα κε ην 

θξαηηθφ έγγξαθν, έιαβαλ πέξπζη 7,5 δηζ. επξψ απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε. 

Απηφ ππνδειψλεη κηα αχμεζε 14% ηνλ ρξφλν. Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε 

αξκνδηφηεηα πνπ έρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο  ηα 16 θξαηίδηα ηεο 

Γεξκαλίαο, πεξηιακβάλεη θπξίσο  ηε ζηέγαζε αιιά θαη ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ 

πνπ θζάλνπλ απφ ρψξεο φπσο ε πξία, ην Ηξάθ θαη ην Αθγαληζηάλ (Δθεκεξίδα 

Athensvoice, 2019).  

https://www.auswaertigesamt.de/blob/216858/6c2b8d4f6eb95c507f0b6244d8cc32e1/migrationentwicklung-data.pdf
https://www.auswaertigesamt.de/blob/216858/6c2b8d4f6eb95c507f0b6244d8cc32e1/migrationentwicklung-data.pdf
https://www.auswaertigesamt.de/blob/216858/6c2b8d4f6eb95c507f0b6244d8cc32e1/migrationentwicklung-data.pdf
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Ύζηεξα απφ ηηο δξάζεηο ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ηεο Γεξκαλίαο αλαθνξηθά 

κε ηελ κεηαλάζηεπζε θαζψο θαη ηελ αλαθνξά γηα ηα πνζά πνπ έιαβε ε Κπβέξλεζε 

ηεο Άλγθεια Μέξθει ηηο πεξηφδνπο 2016-2018 γηα ηελ κεηαλάζηεπζε, ζεσξείηε 

απαξαίηεην λα παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο λνκνζεζίεο γηα ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

ηεο Γεξκαλίαο. Πξψηα απ‟φια γίλεηαη ιφγνο γηα κηα λέα λνκνζεζία ε νπνία δίλεη 

έκθαζε ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο κεηαλάζηεο. χκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε 

ζπλαζπηζκνχ ηεο Γεξκαλίαο θαηέιεμε ζε ζπκθσλία γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ην Βεξνιίλν ειπίδεη λα θαηαζηήζεη ηε ρψξα πην 

ειθπζηηθή ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο κεηαλάζηεο απφ φιν ηνλ θφζκν (Δθεκεξίδα in, 

2018). 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο λέαο λνκνζεζίαο απφ ηνλ επηθεθαιή ησλ νζηαιδεκνθξαηψλ 

Αληξέα Νάιεο έπεηηα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε αμησκαηνχρνπο ησλ 

Υξηζηηαλνδεκνθξαηψλ (CDU) ηεο Γεξκαλίδαο θαγθειαξίνπ Άλγθεια Μέξθει, δελ 

ζέηεη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο κφλν ηηο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ ζηε 

βηνκεραλία ζηελ αιιά θαη ηα πξνζφληα ησλ κεηαλαζηψλ. Δλ ζπλερεία, ζα θαηαζηεί 

πην εχθνιν γηα φζνπο επηζπκνχλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηε Γεξκαλία λα κάζνπλ ηε 

γιψζζα πξνηνχ θηάζνπλ ζηε ρψξα. Παξάιιεια, ε απφθαζε ηεο Μέξθει ην 2015 

λα αλνίμεη ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο ζηνπο ρηιηάδεο πξφζθπγεο έρεη πεξηπιέμεη ην 

δήηεκα, κε πνιινχο Γεξκαλνχο ςεθνθφξνπο λα ζηξέθνληαη πξνο ηελ αθξνδεμηά. 

Χζηφζν νη Υξηζηηαλνθνηλσληζηέο (CSU), ην αδειθηθφ θφκκα ηνπ CDU ζηε Βαπαξία, 

απέξξηςε ηελ πξφηαζε, επηζεκαίλνληαο φηη ζα ελζαξξχλεη ηελ κεηαλάζηεπζε 

αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ. Αλαθνξηθά κε ην έγγξαθν ζην νπνίν γίλεηαη ε πεξηγξαθή 

ηεο ζπκθσλίαο ππνζηεξίδεηαη φηη ζα δηαηεξεζεί ε βαζηθή πνιηηηθή δηαρσξηζκνχ 

ησλ αηηνχλησλ άζπιν απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο. Απηφ πνπ ζα 

δηεπθξηληζηεί φκσο, είλαη ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ην θαζεζηψο ησλ αηηνχλησλ 

άζπιν, ε αίηεζε ησλ νπνίσλ έρεη απνξξηθζεί αιιά δελ κπνξνχλ λα 

επαλαπαηξηζηνχλ επεηδή θηλδπλεχνπλ γηα παξάδεηγκα λα πέζνπλ ζχκαηα 

βαζαληζκψλ, θαη ζα επηηξαπνχλ θάπνηεο εμαηξέζεηο (Δθεκεξίδα in, 2018). 
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Μηα εμίζνπ θαηλνχξγηα λνκνζεζία αθνξά απηή ηε θνξά ηελ εξγαζία γεληθά ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ Γεξκαλία θαη φρη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ κεηαλαζηψλ φπσο 

πξναλαθέξζεθε. χκθσλα κε ηηο γεξκαληθέο αξρέο θαη ηνλ ππφ ζρεδηαζκφ 

κεηαλαζηεπηηθφ λφκν ζα πξνβιέπνληαη θαηλνχξγηνη θαλνληζκνί γηα φζνπο ζέινπλ λα 

κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ ρψξα θαη λα εξγαζηνχλ εθεί. Αλαθνξηθά κε ηελ Deutsche 

Welle, απηή ε λνκνζεζία πξφθεηηαη λα δηεπθνιχλεη θάπνηνλ λα εξγαζηεί ζηε 

Γεξκαλία, αθαηξψληαο ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ ππάξρεη φζνλ αθνξά ζην φηη άλζξσπνη 

απφ ρψξεο εθηφο ΔΔ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ εθεί κφλν εάλ δελ ππάξρεη Γεξκαλφο 

πνιίηεο ή πνιίηεο ηεο ΔΔ πνπ λα κπνξεί λα αλαιάβεη ηε ζέζε (Δθεκεξίδα epixeiro, 

2018). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππνγξακκίδεηαη φηη  ν λένο λφκνο ζα ζεκαίλεη φηη 

«νπνηνζδήπνηε κε αλαγλσξηζκέλν πξνζφλ θαη ζχκβαζε εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα 

κεηαθνκίζεη ζηε Γεξκαλία». Δπηπξφζζεηα, ην ζρέδην λφκνπ πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο 

πνπ επηηξέπνπλ ζε εξγαδνκέλνπο πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε λα 

κεηαθηλεζνχλ ζηελ ρψξα γηα έμη κήλεο, απνζθνπψληαο είηε ηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο είηε ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα κηιήζνπλ 

γεξκαληθά. Οινθιεξψλνληαο, ε λνκνζεζία απηή αλακέλεηαη λα ιάβεη ηελ ηειηθή 

έγθξηζε απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Merkel κέρξη ηα ηέιε ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο 

(Δθεκεξίδα epixeiro, 2018).  

Άμην αλαθνξάο απνηειεί ε απφθηεζε λφκνπ γηα ηελ κεηαλάζηεπζε ζηελ Γεξκαλία, ν 

νπνίνο απνηειεί ηνλ πξψην αλάινγν λφκν ζηελ κεηαπνιεκηθή ηεο ηζηνξία. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ε Γεξκαλία επί δεθαεηίεο θαη ηδηαίηεξα ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ήηαλ ρψξα 

ππνδνρήο κεγάισλ κεηαλαζηεπηηθψλ θπκάησλ, πνηέ δελ είρε λφκν πνπ λα ξπζκίδεη 

ηα ζρεηηθά ζέκαηα. ηηο κέξεο καο φκσο ε κεγάιε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ε 

έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 

θαζηζηνχλ απαξαίηεην ηνλ λφκν απηφ (Δθεκεξίδα reporter, 2018). 
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«Ο κεηαλαζηεπηηθφο λφκνο δηεπζεηεί ην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο γηα εξγαηηθφ 

δπλακηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ρψξεο εθηφο Δ.Δ. Μέρξη ηψξα νη επηρεηξήζεηο γηα 

θάζε ειεχζεξε ζέζε εξγαζίαο ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα αλαδεηνχλ εξγαηηθφ δπλακηθφ 

πξψηα απφ ηε Γεξκαλία θαη ζηελ ζπλέρεηα απφ ηελ ΔΔ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο 

κεγάιν πνζνζηφ θαζεγεηψλ Παλεπηζηεκίσλ πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηεο ΔΔ. 

Δπίζεο, ε ρψξα έρεη αλάγθε απφ εηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο, θπξίσο 

παλεπηζηεκηαθήο κφξθσζεο θαη φρη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο. Σν λέν λνκνζρέδην γηα 

ηελ κεηαλάζηεπζε ξπζκίδεη θαη ην θαζεζηψο εξγαζίαο γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ 

έρνπλ θζάζεη ζηε Γεξκαλία θαη πνπ βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο έγθξηζεο ηνπ 

θαζεζηψηνο αζχινπ ηνπο. πλεπψο κε ηνλ λέν λφκν αλνίγεη ε αγνξά εξγαζίαο θαη 

γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ έρνπλ αθηρζεί ζηε Γεξκαλία ηα ηειεπηαία ρξφληα» 

(Δθεκεξίδα reporter, 2018). 

Παξάιιεια γίλεηαη αλαθνξά γηα κηα απζηεξφηεξε λνκνζεζία γηα ην 

Μεηαλαζηεπηηθφ. Αλαιπηηθφηεξα, κε έλαλ λέν λφκν δηεπθνιχλεηαη ε απέιαζε 

αηφκσλ, ησλ νπνίσλ ε αίηεζε αζχινπ απνξξίθζεθε απφ ηε Γεξκαλία. Δλ ζπλερεία, 

απνθαζίζηεθε λνκνζρέδην ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ 

ηξίηεο ρψξεο. Ζ γεξκαληθή βνπιή απνθάζηζε ζηηο 7 Ηνπλίνπ ην 2019 κηα γθάκα 

λνκνζρεδίσλ, ηα νπνία δελ αθνξνχλ κφλν ηα ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο, αζχινπ αιιά 

θαη απέιαζεο αιινδαπψλ απφ ηε Γεξκαλία. Ζ πιεηνςεθία ήηαλ δεδνκέλε, θαζψο 

νη πξνηάζεηο ζηεξίδνληαλ απφ ηα θπβεξλεηηθά θφκκαηα. Δπίζεο, ηα κέηξα 

ςεθίζηεθαλ κε βάζεη ηα νπνίσλ γίλεηαη επθνιφηεξε ε απέιαζε αηφκσλ ησλ νπνίσλ 

ην αίηεκα αζχινπ έρεη απνξξηθζεί. «Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφο ν 

ζηφρνο, απμάλνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ αξρψλ. Πέξαλ απηνχ, ε 

λέα λνκνζεζία πξνβιέπεη γηα φζνπο νθείινπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε Γεξκαλία αθφκε 

θαη ηελ θξάηεζε ηνπο ζε θπιαθέο θαη φρη κφλν ζε μερσξηζηέο εγθαηαζηάζεηο φπσο 

ζήκεξα. Δπίζεο, κεηψλνληαη ηα επηδφκαηα πξνο ηνπ πξφζθπγεο» (Δθεκεξίδα 

reporter, 2018). 
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«Έλα άιιν λνκνζρέδην πνπ ςεθίζηεθε εθείλε ηελ εκέξα πξνέβιεπε κέηξα γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε εξγαδνκέλσλ πνπ επηθξαηεί ζηελ γεξκαληθή αγνξά 

εξγαζίαο. πλεπψο, κε ηε λέα λνκνζεζία δηεπθνιχλεηαη ε κεηαλάζηεπζε 

εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πξνο ηε Γεξκαλία απφ ρψξεο πνπ βξίζθνληαη 

εθηφο ηεο ΔΔ. Δθηφο απηνχ δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα αηηνχληεο αζχινπ, 

ψζηε λα απνθηήζνπλ άδεηα παξακνλήο ζηε Γεξκαλία πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Ήδε κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία πεξίπνπ 400.000 πξφζθπγεο πνπ 

έρνπλ έξζεη θπξίσο ην 2015 ζηε ρψξα βξήθαλ κηα ζέζε καζεηείαο ή εξγαζίαο. Ζ 

γεξκαληθή νηθνλνκία ειπίδεη φηη ζην κέιινλ ν αξηζκφο απηφο ζα απμεζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν» (Κνππαξάλεο, 2019). Οινθιεξψλνληαο ην ππνθεθάιαην 3.1. ζα ήηαλ 

παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχλ θάπνηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην ηη 

πξέπεη λα ιάβεη θάπνηνο ππφςε ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα 

κεηαλαζηεχζεη γηα λα δήζεη θαη λα εξγαζηεί ζηελ Γεξκαλία, θαζψο θαη γηα άιινπο 

ιφγνπο. 

Τπήθννη ΔΔ, Ηζιαλδίαο, Ληρηελζηάηλ, Ννξβεγίαο θαη Διβεηίαο 

«Αλαιπηηθφηεξα, γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα δήζεη θαη λα εξγαζηεί ζηε Γεξκαλία, 

ρξεηάδεηαη ελδερνκέλσο κηα βίδα. Απηφ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Έλαο 

παξάγνληαο είλαη ε εζληθφηεηα. Έλαο άιινο παξάγνληαο κπνξεί λα είλαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ θέξλεη καδί ηνπ απφ ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ πξνέξρεηαη θάπνηνο απφ κηα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Δ.Δ.), ηελ Ηζιαλδία, ην Ληρηελζηάηλ, ηε Ννξβεγία ή ηελ Διβεηία, κπνξεί λα εηζέιζεη 

ζηε Γεξκαλία θαη λα εξγαζηείηε εθεί ρσξίο βίδα 

(Αλαθηήζεθεαπφhttps://www.anerkennung-in-

deutschland.de/html/el/metanastefsi.php,17.07.2019). 
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Γηα ηελ είζνδν ζηε ρψξα ρξεηάδεηαη κφλν έλα έγθπξν απνδεηθηηθφ έγγξαθν 

ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο. Ζ αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηε 

Γεξκαλία εμαξηάηαη απφ ην αλ επηζπκεί θάπνηνο λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε έλα 

λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλν ή έλα κε λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλν επάγγεικα» 

(Αλαθηήζεθεαπφhttps://www.anerkennung-in-

deutschland.de/html/el/metanastefsi.php,17.07.2019). 

Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ 

«ηελ πεξίπησζε πνπ πξνέξρεηαη θάπνηνο απφ κηα ηξίηε ρψξα, πξέπεη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο λα ππνβάιεη αίηεζε γηα βίδα, φηαλ επηζπκεί γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζαο λα ππνβιεζεί ζε 

ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε ζηε Γεξκαλία ή λα εξγαζηεί ζηε Γεξκαλία. Τπάξρνπλ 

δηάθνξεο δπλαηφηεηεο γηα λα ππνβάιεη θάπνηνο ππήθννο απφ ηξίηεο ρψξεο αίηεζε 

γηα βίδα. Ωο «νδεγφ βνήζεηαο» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ην «Πξφγξακκα 

γξήγνξνπ ειέγρνπ» ηνπ "Make it in Germany" γηα λα ειέγμεη ηη πξέπεη λα γλσξίδεη ή 

λα πξνζέμεη γηα ηελ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε ζηε Γεξκαλία.»17 

 

17Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε: https://www.anerkennung-in-

deutschland.de/html/el/metanastefsi.php 
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4.2. Τπεξεζίεο & Οξγαλψζεηο γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ην Άζπιν ζηελ 

Γεξκαλία 

ην ππνθεθάιαην 4.2. ζα γίλεη ε παξάζεζε φρη κφλν ησλ πνην ζεκαληηθψλ 

ππεξεζηψλ αιιά θαη ησλ βαζηθφηεξσλ νξγαλψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηνκέα 

ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ηεο Γεξκαλίαο. 

Πξηλ γίλεη απηή ε αλαθνξά, θξίλεηαη ζθφπηκν λα δνζεί έκθαζε ζην δήηεκα ηεο 

πινπνίεζεο ηεο αξρήο ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ζην ζχλνιν ηεο δηνίθεζεο 

ζηελ Γεξκαλία. 

Καηαξράο, «ζχκθσλα κε ην άξζξν ησλ (Ohliger R./ Mesghena M. 2018, ζει. 4-6.) 

θαη αλαθνξηθά κε ηε γεξκαληθή (θαη ηε δηεζλή) πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο, αζχινπ θαη 

έληαμεο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, o ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία ζην νκνζπνλδηαθφ 

πνιπεπίπεδν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε γλψκνλα ηελ άπνςε 

φισλ ησλ αξκφδησλ εκπιεθφκελσλ ππνπξγείσλ, ππεξεζηψλ, δεκφζησλ θνξέσλ θαη 

εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ αλαδηακνξθψλνπλ ην ηνπίν. Κάηη 

ηέηνην πξνυπνζέηεη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ζηελ ππνδνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ηελ πνιηηηθή γηα ηελ έληαμε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ηζαγέλεηα, φπσο 

απηή δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο απνθάζεηο. Ζ νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ζην ζχλνιν ηεο δηνίθεζεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, επηδηψθεη πνιιά 

πεξηζζφηεξα, δειαδή ηε ζπλεξγαζία σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαη 

λνκνζεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.» ηε Γεξκαλία ε πινπνίεζε ηεο αξρήο ηεο 

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ζην ζχλνιν ηεο δηνίθεζεο έξρεηαη αληηκέησπε κε κηα 

ζεηξά απφ βαζηθέο αλεζπρίεο θαη εκπφδηα.  
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 Αξρηθά, ε δηνίθεζε πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ αξρή ηεο απηφλνκεο ράξαμεο 

πνιηηηθήο απφ ηα ππνπξγεία αιιά θαη ηελ αξρή ηνπ εζσηεξηθνχ ζπληνληζκνχ. 

πγθεθξηκέλα, νη αξρέο απηέο απνηεινχλ ζεκειηψδε εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο θαη ηε ζπληνληζκέλε θαη εληαία ιήςε απνθάζεσλ. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ακθηβνιίαο θαη ζχγθξνπζεο 

αξκνδηνηήησλ, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ εθάζηνηε 

θνξέα (ή ηνπ επηπέδνπ). Δπνκέλσο, ζηα επίδηθα δεηήκαηα, δίλεηαη ιχζε κε ηελ 

παξαπνκπή ζην ακέζσο πςειφηεξν ή ζην αλψηεξν επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ 

εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα.  

 Οη θνξείο ηεο δηνίθεζεο εθαξκφδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηδίσο, ηφζν γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηδεψλ θαη ηε δηακφξθσζε γλψκεο, ηηο απφ 

πάλσ πξνο ηα θάησ (top-down) δηαδηθαζίεο. Δληνχηνηο, ε νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ζην ζχλνιν ηεο δηνίθεζεο δηαξξεγλχεη ζθφπηκα ηηο θαηεζηεκέλεο 

ηεξαξρίεο, ψζηε λα δψζεη ρψξν ζηελ θαηλνηνκία θαη ηηο ζπλέξγεηεο.  

 ηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο, δεκνζηνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο 

Οκνζπνλδίαο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ηδίσο ζηελ εθπαίδεπζε) παξαηεξείηαη 

πεξηνξηζκφο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην γεξκαληθφ χληαγκα (απαγφξεπζε 

ζπλεξγαζίαο). Χζηφζν, θάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί, αλ ηα θξαηίδηα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο κεζνιαβεηέο, φπσο ζπλέβε γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε 

ηεο επηζηξνθήο ησλ δαπαλψλ πνπ θαηέβαιαλ νη  αξρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

γηα ηε ζηέγαζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν (Ohliger R./ Mesghena M. 2018, ζει. 4-6). 
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 χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλάθεηαο: απηφο πνπ ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο, 

θέξεη επίζεο θαη ηα αληίζηνηρα έμνδα. Αθφκε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

αξρήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ άθζνλνη δηαζέζηκνη πφξνη θαη αγαζά, 

σο ηξνρνπέδε γηα ηε ζπλνρή. 

  ηηο (εμεηδηθεπκέλεο) δηνηθήζεηο δηαθαηέρεηαη κηα δηθή ηνπο λννηξνπία θαη 

αθνινπζνχλ ηε δηθή ηνπο εζσηεξηθή ηνπο ινγηθή . Οη λννηξνπίεο απηέο ιεηηνπξγνχλ 

ζπρλά κεηαμχ ησλ εθάζηνηε θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 

γηα ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ηνπο. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε δπζκελήο 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ζην 

θνκκάηη ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη εληαμηαθήο πνιηηηθήο. 

 Οη πνηθίιεο δξάζεο ηεο δηνίθεζεο έρνπλ ζπρλά θνκκαηηθή ρξνηά θαη 

δηαηππψλνληαη απφ πνιηηηθά αλαγθαίνπο, αιιά φρη πάληα αληηθεηκεληθνχο 

ζπκβηβαζκνχο. Σν γεγνλφο απηφ ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθάζηνηε ππεξεζηψλ 

(έλα ηππηθφ παξάδεηγκα ηεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο πνπ εθαξκφδνπλ ηα θξαηίδηα είλαη 

νη δηαθνξεηηθέο επηηαγέο θαη νη ζηφρνη ησλ πξάζηλσλ ππνπξγείσλ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ππνπξγείσλ νηθνλνκίαο). Σέινο, 

ππάξρεη θαη ν πνιχ ζεκαληηθφο ππνθεηκεληθφο παξάγνληαο ηεο δεμηφηεηαο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο ηθαλφηεηαο θαη πξνζπκίαο γηα ζπλεξγαζία (ηεο «ρεκείαο») κεηαμχ ησλ 

βαζηθψλ θνξέσλ. ηε δηνίθεζε, ν ηνκέαο απηφο ελδέρεηαη λα εμαξηάηαη άκεζα απφ 

ηελ εθάζηνηε γεληά (Ohliger R./ Mesghena M. 2018, ζει. 4-6). 

 

Τπεξεζίεο &Οξγαλψζεηο 

ε απηφ ην ζεκείν ζα γίλεη κλεία φρη κφλν ζηηο ππεξεζίεο αιιά θαη ζηηο νξγαλψζεηο 

& νξγαληζκνί πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ αζχινπ ηεο Γεξκαλίαο. 
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Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο ηεο Γεξκαλίαο (BAMF) 

Αξρηθά, φπσο θάζε επξσπατθή ρψξα έρεη έλα ππνπξγείν πνπ αζρνιείηαη κε ηα 

ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, έηζη θαη ζηελ Γεξκαλία ππάξρεη έλα αληίζηνηρν 

ππνπξγείν ην ιεγφκελν “Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)“ (διδ. Ζ 

Οκνζπνλδηαθή ππεξεζία κεηαλάζηεπζεο θαη πξνζθχγσλ.) Ζ Οκνζπνλδηαθή 

Τπεξεζία Μεηαλάζηεπζεο θαη Πξνζθχγσλ (BAMF) απνηειεί ην θέληξν 

αξκνδηνηήησλ γηα ην άζπιν, ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ έληαμε ζηε Γεξκαλία. Χο 

αλψηεξε νκνζπνλδηαθή αξρή ζηελ επηρεηξεκαηηθή πεξηνρή ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ηελ νηθνδφκεζε θαη ηελ παηξίδα (BMI) ε ζεηξά 

θαζεθφλησλ είλαη εμαηξεηηθά πνιχπιεπξε. Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζέκαηα κε ηα νπνία 

πξαγκαηεχεηαη ην ππνπξγείν είλαη:  

 Σν Άζπιν θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ: Απνθαζίδεη γηα ηηο αηηήζεηο 

αζχινπ θαη δηεμάγεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Γνπβιίλνπ. 

 Σελ ελζσκάησζε: Όρη κφλν ζρεδηάδεη, νξγαλψλεη, πξνσζεί θαη επηβιέπεη ηα 

κέηξα έληαμεο θαη ηα πξνγξάκκαηα έληαμεο αιιά θαη ηελ νινθιήξσζε θαη ηα 

επαγγεικαηηθά καζήκαηα γισζζψλ. 

 Σελ Μεηαλάζηεπζε: Δμεηάδεη θαη ελεκεξψλεη γηα ηνπο λφκηκνπο ηξφπνπο 

κεηαλάζηεπζεο θαη θξνληίδεη γηα ηα εζληθά ζεκεία επαθήο ησλ κεηαλαζηψλ. 

 Σελ εζεινληηθή επηζηξνθή: Σν ππνπξγείν αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα θαη δνκέο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εζεινληηθήο επηζηξνθήο, ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ θέληξσλ 

δηθηχσζεο θαη ησλ νξγαληζκψλ πινπνίεζεο. 

 Σα δηεζλή θαζήθνληα: Σν ππνπξγείν ζπλεξγάδεηαη αθφκε κε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ, θξνληίδεη 

γηα ηελ αλζξσπηζηηθή ππνδνρή θαη ηελ επαλεγθαηάζηαζε ησλ επάισησλ. 

 Καη ηελ Αζθάιεηα: Σν ππνπξγείν είλαη ζε ζηελή επαθή θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο 

αξρέοαζθαιείαο(Αλαθηήζεθεαπφwww.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikatio

nen/Flyer/flyer-zeit-fuer-veraenderung.html, 17.07.2019). 
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Όζνλ αθνξά ηηο δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Πξνζθχγσλ (BAMF) , 

απηέο είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ. 

Δλδεηθηηθά θάπνηεο απφ ηηο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ είλαη: αξρηθά ην θεληξηθφ γξαθείν πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηζηξνθήο (CIRF). «Ζ ZIRF είλαη κηα πεξηεθηηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη 

αμηφπηζηα δεδνκέλα γηα ηηο ππνδνκέο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηελ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, αθφκε θαη ζε κεκνλσκέλεο πφιεηο ή πεξηνρέο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο. 

Ζ πξνζθνξά ZIRF πεξηιακβάλεη θπξίσο: Δλεκεξσηηθά δειηία αλά ρψξα γηα 

επηιεγκέλεο ρψξεο, πιεξνθνξίεο γηα πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο θαηαγσγήο θαη 

απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα γηα κεκνλσκέλεο ρψξεο θαηαγσγήο. Σα 

θέληξα ζπκβνπιεπηηθήο επηζηξνθήο κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο 

ζρεηηθά κε κεκνλσκέλεο ρψξεο πξνέιεπζεο κέζσ ζπκβνπιεπηηθήο ZIRF. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ «πξναηξεηηθή επηζηξνθή», ε νκνζπνλδηαθή ππεξεζία 

κεηαλάζηεπζεο θαη πξνζθχγσλ (BAMF), ε γεξκαληθή εηαηξεία δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο (GIZ) θαη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο (IOM) παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο έξγσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθνχζηαο επηζηξνθήο θαη λα αλαπηχμνπλ απφ θνηλνχ λέεο πξνζεγγίζεηο. Δμ 

νλφκαηνο ηνπ νκνζπνλδηαθνχ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ηηο θαηαζθεπέο θαη ηηο 

εζσηεξηθέο ππνζέζεηο θαη ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο 

θαη αλάπηπμεο, δηεμάγνληαη ηαθηηθέο ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο νη 

ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εζεινληηθήο επηζηξνθήο λα παξνπζηαζηνχλ.» 

(Αλαθηήζεθε απφ www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-

zeit-fuer-veraenderung.html, 17.07.2019). 
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Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη έλαο βνεζεηηθφο νδεγφο γηα φζνπο πξφθεηηαη λα 

κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ Γεξκαλία ή έρνπλ ήδε κεηαλαζηεχζεη εθεί. Ο βνεζεηηθφο 

απηφο νδεγφο ηνλ νπνίν κπνξεί λα ην θαηεβάζεη θάπνηνο θαη ζην θηλεηφ ηνπ, κε ηελ 

νλνκαζία “ankommenapp” πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο φρη κφλν γηα ηελ δσή ζηελ 

Γεξκαλία αιιά θαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην Άζπιν, ηελ Δθπαίδεπζε, ηελ 

Δξγαζία θαζψο θαη γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο (Αλαθηήζεθε απφ 

www.ankommenapp.de/APP/DE/Startseite/startseite-node.html,17.07.2019). 

πλεξγαζία Τπνπξγείνπ κεηαλάζηεπζεο κε άιια Τπνπξγεία 

Δθηφο απφ ην Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο ηεο Γεξκαλίαο ππάξρνπλ θαη άιια 

ππνπξγεία φπσο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο ην νπνίν κπνξεί ηα 

θαζήθνληα ηνπ λα απεπζχλνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ παηξίδα αιιά απνηειεί 

θαη ππνζηεξηθηήο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  ε ζπλεξγαζία κε ην νκνζπνλδηαθφ 

γξαθείν κεηαλάζηεπζεο θαη πξνζθχγσλ (BAMF) θαη ηε Γεξκαληθή Οιπκπηαθή 

Οκνζπνλδία Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ (DOSB), ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, θηηξίσλ θαη εζσηεξηθψλ κειψλ ρξεκαηνδνηεί ζε εζληθφ επίπεδν ην 

πξφγξακκα «ελζσκάησζε κέζσ αζιεηηζκνχ». ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα 

πξνζειθχζεη άηνκα κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζε 

φια ηα επίπεδα ηεο δσήο ησλ ζπιιφγσλ φρη κφλν σο ελεξγά κέιε αιιά θαη σο 

εζεινληέο (έληαμε ζηνλ αζιεηηζκφ θαη κέζσ απηνχ). Δπηπιένλ, πξνζθέξνληαη 

κέηξα πξνεπηινγήο γηα εζεινληέο θαη αμησκαηνχρνπο ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζηνλ αζιεηηζκφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην 

πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ηελ έληαμε ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο θαη ζην πεξηβάιινλ 

δηαβίσζεο. Σν 2015 εγθαηληάζηεθε ζε φινπο ηνπο αηηνχληεο άζπιν αλεμάξηεηα απφ 

ηελ θαηαγσγή ή ηελ πξννπηηθή δηακνλήο. Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε 

πξνψζεζε ησλ ζρεδίσλ ελζσκάησζεο είλαη ν ηξίηνο ππιψλαο ηεο ζηήξημεο ηεο 

ελνπνίεζεο ηνπ νκνζπνλδηαθνχ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ νηθνδφκεζε θαη 

ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα θαη ζπκπιεξψλεη ηε λφκηκε βαζηθή πξνζθνξά (καζήκαηα 

ελζσκάησζεο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηνπο ελήιηθνπο κεηαλάζηεο) 

(Αλαθηήζεθε απφ https://www.bmi.bund.de/, 22.07.2019). 
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Δπηπξφζζεηα πξηλ γίλεη αλαθνξά ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Γεξκαλία, 

είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηππσζεί φηη ζηελ Γεξκαλία ππάξρνπλ πνιιέο νξγαλψζεηο 

ζηηο νπνίεο ηα άηνκα κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν έξρνληαη πνην θνληά. Οη 

πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο κεηαλαζηψλ ζπκκεηέρνπλ σο Έλσζε ζε ηνπηθφ επίπεδν 

θαη εξγάδνληαη ζε εζεινληηθή βάζε. Δθηφο απηνχ, ππάξρνπλ νξηζκέλεο εζληθέο 

ελψζεηο «νκπξέια». Πνιινί απφ απηνχο, είηε κηθξνί είηε κεγάινη, ζε ηνπηθφ ή 

εζληθφ επίπεδν, δεζκεχνληαη γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ (Αλαθηήζεθε απφ 

www.bamf.de/DE/Willkommen/VerbaendeOrganisationen/Migrantenorganisationen/

migrantenorganisationen-node.html, 22.07.2019). 

Οη ελψζεηο γνλέσλ, ζηηο νπνίεο νη γνλείο κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν 

ζπλεξγάδνληαη γηα λα εθπαηδεχζνπλ ηα παηδηά ηνπο, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζε 

απηφ. Σα κέιε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νξγαλψζεσλ έρνπλ ζπλήζσο ηε δηθή ηνπο 

εκπεηξία κεηαλάζηεπζεο θαη κπνξνχλ, ζπλεπψο, λα βνεζήζνπλ άιινπο 

αλζξψπνπο πνπ είλαη λένη ζηε Γεξκαλία λα εγθαηαζηαζνχλ ζηε Γεξκαλία. Οη 

νξγαλψζεηο ηνπο είλαη ηφζν δηαθνξεηηθέο θαη πνηθίιεο φζν θαη νη ίδηνη νη κεηαλάζηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νξγαλψζεσλ απνηεινχλ νη 

ςπραγσγηθέο θαη αζιεηηθέο ιέζρεο, πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, ζξεζθεπηηθέο ελψζεηο θαη 

ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο, ελψζεηο εξγαδνκέλσλ, πνιηηηθέο ελψζεηο, ελψζεηο 

λενιαίαο θαη θνηηεηψλ, αζιεηηθνί χιινγνη, ελψζεηο επηρεηξεκαηηψλ θαη ζχιινγνη 

γνλέσλ. Δπίζεο, Οη νξγαλψζεηο κεηαλαζηψλ ζπρλά πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα 

ππεξεζηψλ, φπσο: Τπεξεζίεο δηεξκελείαο, ζπκβνπιεπηηθή, εθδειψζεηο, εκηλάξηα 

θαη εθδειψζεηο θαηάξηηζεο, εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο, φπσο: Γνληθή εθπαίδεπζε θαη 

πξνγξάκκαηα ελζσκάησζεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο (Αλαθηήζεθε απφ 

www.bamf.de/DE/Willkommen/VerbaendeOrganisationen/Migrantenorganisationen/

migrantenorganisationen-node.html, 22.07.2019).  
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Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ελφο κεηαλαζηεπηηθνχ ζπιιφγνπ/έλσζεο ζηελ Γεξκαλία 

απνηειεί ε Οκνζπνλδηαθή Έλσζε κεηαλαζηεπηηθψλ ελψζεσλ BAGIV, ε νπνία 

ηδξχζεθε ην 1985 θαη είλαη ε κφλε Παλειιαδηθή θαη πνιπεζληθή νξγάλσζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ νξγαλψζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ κεηαλαζηψλ. Δπί ηνπ παξφληνο, 13 ζχιινγνη απφ 11 έζλε 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην BAGIV: Κάπνηα απφ απηά είλαη ε Οκνζπνλδηαθή Έλσζε 

ηζπαληθψλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ελψζεσλ ζηε Γεξκαλία KOMKAR, ε 

Έλσζε ηνπ ζπιιφγνπ απφ ην Κνπξδηζηάλ ζηε Γεξκαλία, ν ζχιινγνο ηεο ειιεληθήο 

θνηλφηεηαο ζηε Γεξκαλία θηιπ. Δπίζεο, ηδηαίηεξε έκθαζε ππάξρεη ζηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νξγαλψζεσλ 

(Αλαθηήζεθε απφ https://bagiv.de/ueber-bagiv/ueberuns/, 22.07.2019). 

Δπηπξφζζεηα, ε "Οκαδνπνίεζε φισλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζπκθεξφλησλ, ρσξίο 

λα παξακειείηαη ην θξηηήξην ησλ κεκνλσκέλσλ εζληθνηήησλ, απνηειεί ζεκαληηθή 

πξνθνξά ζηελ πνιηηηθή ζπδήηεζε ζηελ θνηλσλία. Ο αγψλαο γηα κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία ρσξίο δηαθξίζεηο, ε ππεξάζπηζε θαηά ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ, 

κεηαθξάδεηαη ζε πνιηηηθή ηθαλφηεηα γηα δξάζε σο ρσξηζηή δηαδηθαζία πνιηηηθήο 

κάζεζεο. Οινθιεξψλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έλσζε  BAGIV, ζα ήηαλ 

παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί φηη ε έλσζε εηζήρζε σο επίζεκν κέινο ηνπ 

"γεξκαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ" ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017 ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ "γεξκαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ" ζην 

Βεξνιίλν.  ηελ ζπλέιεπζε απηή ε BAGIV δεζκεχηεθε σο πξνο ηελ αξρή ηεο DIMR 

λα ζέβεηαη φια ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα κελ 

εθηειεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κνλνκεξψο ή απεξίζθεπηα αςεθψληαο έλα ή 

πεξηζζφηεξα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (Αλαθηήζεθε απφ https://bagiv.de/ueber-

bagiv/ueberuns/, 22.07.2019).  
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Άμην αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο φηη θάζε νκνζπνλδηαθφ θξαηίδην ηεο Γεξκαλίαο 

πεξηιακβάλεη κηα έλσζε/ε ζχιινγν γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη φηη ε ελίζρπζε ηεο αληίιεςεο ησλ 

κεηαλαζηψλ γεληθφηεξα θαη ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νξγαλψζεσλ εηδηθφηεξα ήηαλ έλα 

απφ ηα θίλεηξα γηα ηε ζχζηαζε ηνπ δηθηχνπ κεηαλαζηεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο 

αμσλίαο-Άλραιη (LAMSA) ην 2008. Με ηελ απμαλφκελε δηθηχσζε θαη 

επαγγεικαηηθνπνίεζε, ε LAMSA ίδξπζε κηα κε θεξδνζθνπηθή έλσζε ην Μάξηην ηνπ 

2014, ζηελ νπνία εθπξνζσπνχληαη επί ηνπ παξφληνο ζρεδφλ 90 νξγαληζκνί θαη 

ηδηψηεο. ε ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο εηαίξνπο, απφ δήκνπο έσο ηνπηθέο 

εζεινληηθέο ππεξεζίεο ζε ηδξχκαηα ζε θξαηηθφ θαη νκνζπνλδηαθφ επίπεδν, ε 

LAMSA πξαγκαηνπνηεί επί ηνπ παξφληνο πεξηζζφηεξα απφ δψδεθα έξγα ζηνλ 

ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο. Έλα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα 

είλαη ην «Καισζφξηζκα ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ νξγαλψζεσλ» (Lange. Μ/Tonekaboni.Κ, 2016: ζει.1). 

χλδεζκνο βηβιηνζήθεο ηεο Γεξκαλίαο 

Όιεο νη βηβιηνζήθεο ηεο Γεξκαλίαο έρνπλ κηα θνηλσληθή αιιά θαη αλζξσπηζηηθή 

ιεηηνπξγία αλαιακβάλνληαο ηελ πξφθιεζε: ηφζν νη αηηνχληεο γηα άζπιν φζν θαη νη 

πξφζθπγεο λα εληαρηνχλ ζηελ Γεξκαλία. Αλαιπηηθφηεξα, ην έξγν „Lesen macht 

stark: Lesen und digitale Medien“ διδ. «Σν δηάβαζκα καο θάλεη δπλαηνχο: 

Γηάβαζκα θαη ςεθηαθά κέζα» είλαη έλα έξγν ηνπ ζπλδέζκνπ βηβιηνζήθεο ηεο 

Γεξκαλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ίδξπκα ςεθηαθέο επθαηξίεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνσζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ νκνζπνλδηαθνχ ππνπξγείνπ ηεο Γεξκαλίαο γηα 

ηελ παηδεία θαη ηελ έξεπλα. „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ διδ. «ν 

πνιηηηζκφο καο θάλεη δπλαηνχο. πλαζπηζκνί γηα ηελ παηδεία». Σν έξγν 

απεπζχλεηαη ζε παηδηά θαη ζηελ λενιαία γεληθφηεξα πνπ δελ είλαη γεξκαλνί 

ππήθννη. Κάπνηεο απφ ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ ηα κέζα φπσο 

βίληεα, ηαηλίεο, αθνπζηηθά παηρλίδηα θηι. ηα νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα 

ίδηα ηα παηδηά θαη ε λενιαία. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θνηλσληθά 

δίθηπα θαη ην ίληεξλεη κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία, ηελ δηαλνκή θαη ηελ κεηάδνζε 

δηθψλ ηνπο ηζηνξηψλ („Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien“, 2015). 18 

 

 

18 Βιέπε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην : https://www.lesen-und-digitale-medien.de 
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Με θπβεξλεηηθή νξγάλσζε: “Sea-watch e. V.” 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα Μ.Κ.Ο ηεο Γεξκαλίαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο απνηειεί ε “sea-watch e. V.” “H Sea-Watch e.V. είλαη κηα 

κε θεξδνζθνπηθή πξσηνβνπιία αθηεξσκέλε ζηελ πνιηηηθή δηάζσζε ησλ 

πξνζθχγσλ. Δλφςεη ηεο αλζξσπηζηηθήο θαηαζηξνθήο, ε Sea-Watch παξέρεη 

επείγνπζα βνήζεηα, δεηψληαο ηαπηφρξνλα θαη αλαγθάδνληαο ηε δηάζσζε απφ ηα 

νηθεία επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα θαη ηε δεκφζηα δεκηνπξγία λφκηκσλ νδψλ 

δηαθπγήο.” Κάπνηεο απφ ηηο δξάζεηο ηεο είλαη: ην “Sea-Watch im Ägäischen Meer”. 

Δθείλε ηελ πεξίνδν ην θζηλφπσξν ηνπ 2015, ην Sea-Watch, ην πινίν δηάζσζεο, 

είρε μεθηλήζεη ηελ επηρείξεζε έθηαθηεο αλάγθεο κε ηαρχπινα πινία ζηα αλνηθηά 

ησλ αθηψλ ηεο Λέζβνπ/Διιάδαο. Ήδε κέζα ζε πέληε κήλεο, δηαζψζεθαλ κέρξη 

4.000 άλζξσπνη απφ ηελ ζάιαζζα. Μηα άιιε δξάζε ηνπ νλνκάδεηαη “Sea-Watch 

3”. Σν πινίν δηάζσζεο κε κήθνο 55 m θαη κε πςειφηεξε αλζεθηηθφηεηα, πξνζθέξεη 

ηελ εγγχεζε φηη ζα βνεζήζεη ηαρχηεξα, αζθαιέζηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο κε βάξθα. Πάλσ απ'φια, δηαηίζεληαη επαξθή θξνληίδα γηα 

ηελ δηάζσζε ησλ αλζξψπσλ. εκαληηθή πιεξνθνξία απνηειεί ην γεγνλφο φηη απφ 

ην Ννέκβξην ηνπ 2017, ην πινίν δηάζσζεο έρεη εκπιαθεί ζηε δηάζσζε 

πεξηζζφηεξσλ απφ 3.000 αηφκσλ (Αλαθηήζεθε απφ https://sea-watch.org/, 

22.07.2019). 

Οξγάλσζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνζθχγσλ “Pro Asyl“ 

Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή γεξκαληθή νξγάλσζε πνπ αζρνιείηαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ 

πξνζθχγσλ είλαη ε νξγάλσζε “Pro Asyl“, ε νπνία ηδξχζεθε ην 2002. Χο βαζηθφο 

ζηφρνο ηεο απνηειεί καθξνπξφζεζκα, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Δπηπξφζζεηα, ε νξγάλσζε θέξλεη 

εηο πέξαο ηφζν ηα κεζνπξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα ζην έξγν 

ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ ηεθκεξίσζε ησλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηελ Διιάδα ή ηελ Οπγγαξία γηα ηελ ππνζηήξημε ππνηξνθηψλ γηα 

παηδηά πξνζθχγσλ (Αλαθηήζεθε απφ https://www.proasyl.de/stiftung-pro-asyl/, 

22.07.2019). 

 

 

 

 

https://sea-watch.org/
https://www.proasyl.de/stiftung-pro-asyl/
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Γηεζλήο νξγαληζκφο γηα ηελ Μεηαλάζηεπζε (IOM)  

Δθηφο απφ ην παξάδεηγκα κηαο θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο ζηελ Γεξκαλία, αμίδεη λα 

ππνγξακκηζηεί θαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ν Γηεζλήο νξγαληζκφο γηα ηελ Μεηαλάζηεπζε 

(IOM). πγθεθξηκέλα, ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο είλαη κέινο ηνπ 

IOM απφ ην 1954. Ζ Μφληθα Γθφξηζη είλαη επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηνπ 

IOM ζηε Γεξκαλία απφ ην 2017. ηα νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα ζην Βεξνιίλν, ζηε 

Νπξεκβέξγε, ζηε Φξαλθθνχξηε/Μάηλ θαη ζην Βξαλδεκβνχξγν, νη ππάιιεινη ηνπ 

IOM πινπνηνχλ έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε θξαηηθνχο 

θαη κε θπβεξλεηηθνχο εηαίξνπο απφ ηελ πνιηηηθή, ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ 

έξεπλα. Αλαθνξηθά κε ην έξγν ηνπ δηεζλή νξγαληζκνχ ζηελ Γεξκαλία δίλεηε έκθαζε 

φρη κφλν ζηα έξγα επαλεγθαηάζηαζεο θαη νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, αιιά θαη 

ζηελ ππνζηήξημε ηεο εζεινληηθήο επηζηξνθήο θαη ηεο επαλέληαμεο. Αλαιπηηθφηεξα, 

θάπνηεο απφ ηηο δξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ απνηειεί γηα παξάδεηγκα ηo πξφγξακκα 

νηθνγελεηαθήο βνήζεηαο (FAP) (Αλαθηήζεθε απφ www.germany.iom.int/de/iom-

deutschland-de, 22.07.2019). 

Ο IOM  ππνζηεξίδεη ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε γηα χξηνπο πξφζθπγεο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηε Γεξκαλία. Σα γξαθεία ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ην Γθαδηαληέπ θαη ηε Βεξπηφ δηεπθνιχλνπλ ηνπο αηηνχληεο λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα αηηήζεηο ζεψξεζεο θαζψο θαη καζήκαηα ελζσκάησζεο πξηλ 

απφ ηελ αλαρψξεζή ηνπο ζηε Γεξκαλία. Δπηπξφζζεηα, ε αληηπξνζσπεία ηνπ IOM 

ζην Βεξνιίλν απνηειεί ην γξαθείν δηαζχλδεζεο γηα ηε ζπλεξγαζία γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη ηα δηεζλή έξγα ηνπ IOM φρη κφλν ζηνπο ηνκείο ηεο αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο, ηεο νηθνδφκεζεο ηεο εηξήλεο αιιά θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο (Αλαθηήζεθε απφ 

www.germany.iom.int/de/iom-deutschland-de, 22.07.2019). 
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4.3. Πνιηηηθέο γηα ην Άζπιν 

Ύζηεξα απφ ηελ αλαθνξά φρη κφλν ζηηο ζεκαληηθέο ππεξεζίεο αιιά θαη ζηηο 

βαζηθέο νξγαλψζεηο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν, 

ζε απηφ ην ππνθεθάιαην πξφθεηηαη λα θαηαγξαθνχλ θαη λα αλαιπζνχλ κηα ζεηξά 

απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ έρεη αθνινπζήζεη ε γεξκαληθή θπβέξλεζε ζηνλ ηνκέα ηνπ 

αζχινπ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ Τπνπξγείνπ 

κεηαλάζηεπζεο ηεο Γεξκαλίαο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα παξνπζηαζηνχλ ηα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηηο αξρηθέο θαη κεηέπεηηα αηηήζεηο αζχινπ ζηα 

νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα ηελ πεξίνδν 2018. 

Πίλαθαο 2 

Αξρηθέο θαη κεηαγελέζηεξεο αηηήζεηο ζηα νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα ηεο 

Γεξκαλίαο  

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή φρη κφλν αξρηθψλ αιιά θαη 

αηηήζεσλ αζχινπ πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2018. 

Αηηήζεηο αζχινπ ζηα 

νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα ηελ 

πεξίνδν 2018 

χλνιν Αξρηθέο αηηήζεηο 

αζχινπ 

Μεηαγελέζηεξεο 

αηηήζεηο αζχινπ 

Baden-Württemberg 18.217 16.062 2.155 

Bayern 25.906 21.911 3.995 

Berlin 10.215 8.216 1.999 

Brandenburg 5.383 4.679 704 

Bremen 2.065 1.880 185 

Hamburg 4.644 4.139 505 

Hessen 14.248 12.865 1.383 

Mecklenburg-Vorpommern 3.278 2.828 450 

Niedersachsen 18.911 16.848 2.063 

Nordrhein-Westfalen 45.025 39.579 5.446 

Rheinland-Pfalz 8.893 7.622 1.271 

Saarland 2.818 2.685 133 
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  Πεγή:  (BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE: Referat Statistik 2018, 

ζει 5. )                          

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πίλαθα 2 απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ζηαηηζηηθήο 

ηεο νκνζπνλδηαθήο ππεξεζίαο ηεο Γεξκαλίαο γηα ηελ Μεηαλάζηεπζε θαη ηνπο 

Πξφζθπγεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ην 2018 ζηελ πξψηε ζέζε ησλ πξνηηκήζεσλ γηα ηηο 

αηηήζεηο αζχινπ παξνπζηάζηεθε ην θξαηίδην “Nordhein-Westfalen” κε 39.579  

αξρηθέο αηηήζεηο θαη 5.446 αηηήζεηο αζχινπ πνπ αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα πεξίνδν. 

ηελ δεχηεξε ζέζε ησλ πξνηηκήζεσλ αθνινπζεί ην θξαηίδην “Bayern” κε 21.911 

αξρηθέο αηηήζεηο ην δηάζηεκα 2018 θαζψο θαη κε 3.995 κεηαγελέζηεξεο αηηήζεηο 

αζχινπ ην ίδην δηάζηεκα. Αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ 

αξρηθψλ θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ αηηήζεσλ αζχινπ απ‟φια ηα νκνζπνλδηαθά 

θξαηίδηα άγγημε ηηο 185.853 αηηήζεηο. (BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND 

FLÜCHTLINGE: Referat Statistik 2018, ζει 5.)  

 

 

 

 

 

 

 

Sachsen 8.696 7.561 1.135 

Sachsen-Anhalt 5.249 4.283 966 

Schleswig-Holstein 7.302 6.475 827 

Thüringen 4.852 4.169 683 

Unbekannt (άγλσζην 

θξαηίδην) 

πλνιηθά ζηα νκνζπνλδηαθά  

θξαηίδηα 

151 

 

185.853 

129 

 

161.931 

22 

 

23.922 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2018, ε 

Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία απνθάζηζε δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο αζχινπ 13.295 

αηφκσλ (11.487 αξρηθέο θαη 1.808 επφκελε αηηήζεηο). Οη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο 

ειήθζεζαλ γηα ηε πξία (3.163), ην Ηξάθ (1.389) θαη ην Ηξάλ (1.015). Δπίζεο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα (18.664 απνθάζεηο), ν αξηζκφο ησλ 

απνθάζεσλ κεηψζεθε θαηά 28,7% ελψ ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο 

(Γεθέκβξηνο 2017: 25.414 απνθάζεηο), ν αξηζκφο ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

αηηήζεηο αζχινπ κεηψζεθε θαηά 47,7%. Καηά ην εμεηαδφκελν έηνο, ειήθζεζαλ 

ζπλνιηθά 216.873 απνθάζεηο ζρεηηθά κε αηηήζεηο αζχινπ ελψ ην πξνεγνχκελν 

έηνο, ππήξμαλ 603.428 απνθάζεηο. Απηφ ππνδειψλεη κείσζε θαηά 64,1%. Σέινο, ε 

ζπλνιηθή πνζφζησζε πξνζηαζίαο γηα φιεο ηηο εζληθφηεηεο θαηά ην έηνο αλαθνξάο 

2018 ήηαλ 35,0% (75,971 ζεηηθέο απνθάζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 216,873) ζε 

αληίζεζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (43,4%), ν ζπλνιηθφο 

δείθηεο πξνζηαζίαο κεηψζεθε θαηά 8,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (BUNDESAMT FÜR 

MIGRATION UND FLÜCHTLINGE: Referat Statistik 2018, ζει 6.).  

Δλ ζπλερεία, έπεηηα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά 

κε ηηο αηηήζεηο αζχινπ ηελ πεξίνδν 2018, ζεσξείηε ζθφπηκν ζε απηφ ην ζεκείν ηεο 

εξγαζίαο λα αλαθεξζνχλ νη πνιηηηθέο αζχινπ ηεο Γεξκαλίαο. πγθεθξηκέλα, ηέηνηεο 

πνιηηηθέο έρνπλ λνκνζεηηθφ ραξαθηήξα. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχληαη ξηδηθέο 

λνκνζεηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ. Απηέο νη αιιαγέο είλαη:   

Αιιαγή ηνπ λφκνπ πεξί παξακνλήο ησλ πξνζθχγσλ: Ο λφκνο γηα ηελ 

παξακνλή ησλ πξνζθχγσλ απφ ηηο 30 Ηνπιίνπ ηνπ 2004, έγηλε γλσζηφο ζηηο 25 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 200819. Δπίζεο, παξαηεξείηε ε αιιαγή ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ ν 

νπνίνο ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηηο 12 Ηνπιίνπ ην 2018, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο 

γεξκαληθήο βνπιήο ζηηο 4 Ηνπιίνπ ην 2019 (Δθεκεξίδα ηεο νκνζπνλδηαθήο 

λνκνζεζίαο, 2019).  

 

19 Βιέπε: (Maassen, H.G., 2009) 
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 Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ απνηειεί ε 1 παξάγξαθνο 

ηνπ άξζξνπ φπνπ αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην «εάλ έλαο αιινδαπφο ηνπ νπνίνπ 

ε ζπλήζεο δηακνλή θαζνξίδεηαη κε απφθαζε δηαλνκήο/θαηαλνκήο ζην πιαίζην ηνπ 

φγδννπ βηβιίνπ ηνπ θνηλσληθνχ θψδηθα θαη είλαη ελήιηθεο ειηθίαο, ε παξάγξαθνο 1 

εθαξκφδεηαη απφ ηε ζηηγκή ηεο ελειηθίσζεο, ε ππνρξέσζε δηακνλήο δεκηνπξγείηε 

ζηε ρψξα πνπ αλαηέζεθε ηειεπηαία απφ ηελ απφθαζε δηαλνκήο/αλάζεζεο. Ζ 

πεξίνδνο δηακνλήο πνπ δαπαλάηαη κέρξη ηελ ειηθία ηεο ελειηθίσζεο απφ ηελ 

αλαγλψξηζε σο αηηνχληνο άζπιν, πξφζθπγα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 

παξάγξαθνο 1 ηνπ λφκνπ πεξί αζχινπ ή ησλ δηθαηνχρσλ επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 1 ηνπ λφκνπ πεξί αζχινπ ή κεηά ηελ 

πξψηε έθδνζε άδεηαο δηακνλήο. 22.23/25 παξάγξαθνο ππνινγίδεηαη θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο πξφηαζεο 1.» (Δθεκεξίδα ηεο 

νκνζπνλδηαθήο λνκνζεζίαο, 2019).  

 Αιιαγή ηνπ δεχηεξνπ λφκνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο εγγξαθήο θαη ηεο 

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηακνλήο θαη ηα 

δηθαηψκαηα αζχινπ ησλ πξνζθχγσλ: 

Απηφο ν λφκνο ηξνπνπνηήζεθε ζηηο 2 επηεκβξίνπ ην 1994 θαη ζηηο 17 Ηνπιίνπ ην 

2017 απφ ην άξζξν 4 ηνπ λφκνπ ηξνπνπνηήζεθε . Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηηο 4 

Απγνχζηνπ 2019, ην νκνζπνλδηαθφ ζπκβνχιην νκφθσλα κε ην νκνζπνλδηαθφ 

θνηλνβνχιην ηεο Γεξκαλίαο απνθάζηζε λα επέιζνπλ αιιαγέο ζηνλ δεχηεξν λφκν θαη 

ζπγθεθξηκέλα σο έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα απφ ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ αλαθέξεηε 

φηη «Γηα ηελ αίηεζε εηζαγσγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 

παξάγξαθνο/επαλαιεπηηθήο αίηεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξάγξαθνο 1 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 604/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο, ην νπνίν γηα ηελ εμέηαζε απφ 

άιιν θξάηνο-κέινο ππνβιήζεθε ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, ε 

νπνία πξνηάζεθε γηα δηαδηθαζία εηζδνρήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 23 ηνπ 

λφκνπ παξακνλήο/γηα ηε ρνξήγεζε κε πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ λφκνπ πεξί δηακνλήο, θαη ηεο νκνζπνλδηαθήο ππεξεζίαο 

κεηαλάζηεπζεο θαη πξνζθχγσλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ρνξήγεζεο δέζκεπζεο 

ππνδνρήο.» (Δθεκεξίδα ηεο νκνζπνλδηαθήο λνκνζεζίαο, 2019). 
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 ρέδην ηξίηνπ λφκνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ πεξί 

παξνρψλ αηηνχληνο άζπιν: 

Με ηελ έγθξηζε ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ πκβνπιίνπ, ε Οκνζπνλδηαθή Βνπιή ςήθηζε 

ηνλ αθφινπζν λφκν: Ο λφκνο πεξί παξνρψλ αζχινπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο 5εο Απγνχζηνπ 1997 (BGBl. I p. 2022), ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε 

ηειεπηαία απφ ην άξζξν 4 ηνπ λφκνπ ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2017 (BGBl. I p. 2541, 2019 

I p. 162), ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:20 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ λφκνπ απνηειεί: 

1. α) «Ζ παξάγξαθνο 1 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: α) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 

ζεκείν 1, παξεκβάιιεηαη ην αθφινπζν ζεκείν 1α: "απηνί πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε 

αζχινπ θαη δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη ζηα ζεκεία 1, 2, 5 θαη 7, "», 

β) Ζ παξάγξαθνο 3, πξφηαζε 1, έρεη σο εμήο: «ην δηθαίσκα παξνρψλ ιήγεη θαηά 

ηελ εκεξνκελία αλαρψξεζεο ή ζην ηέινο ηνπ κελφο θαηά ηνλ νπνίν ε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ απφδνζε έρεη αξζεί». 

2. α) Ζ παξάγξαθνο 1α ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: α) ζηελ παξάγξαθν 4 ησλ 

πξνηάζεσλ 1 θαη 2, παξεκβάιιεηαη ε θξάζε "1α" κεηά ηελ έλδεημε «αξηζκφο 1». 

β)  ζηελ παξάγξαθν 5, ε θξάζε «1A» πξνζηίζεηαη κεηά ηελ έλδεημε «αξηζκφο 1» 

(Πξνζρέδην ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ νκνζπνλδηαθνχ Τπνπξγείνπ εξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ζει. 5, 2019). 

 
20«Ο ηξίηνο λφκνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ πεξί παξνρψλ αζχινπ έρεη σο ζηφρν λα 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηε Γεξκαλία. Πξέπεη λα θιείζεη έλα 

λνκηθφ θελφ ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν, ηνπ αζζελνχο 

θαη ησλ θαηφρσλ νξηζκέλσλ αδεηψλ παξακνλήο αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

ππνβάιινληαη ζε εθπαίδεπζε. Μέρξη ζήκεξα, νη δηθαηνχρνη ησλ παξνρψλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε επηιέμηκν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο 

Γεξκαλίαο, δειαδή ηδίσο ζε καζήκαηα ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ιακβάλνπλ βαζηθά 

νθέιε ζχκθσλα κε ην ηκήκα 3 ηνπ νπ αηηνχληνο άζπιν (AsylbLG). Απφ ηνλ 160 κήλα 

παξακνλήο, ιακβάλνπλ παξνρέο αζχινπ ζχκθσλα κε ην δσδέθαην βηβιίν ηνπ θνηλσληθνχ 

θψδηθα (SGB XII) ζχκθσλα κε ην ηκήκα 2 παξάγξαθνο 1. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηζρχεη αθφκε ν 

απνθιεηζκφο ησλ παξνρψλ γηα ηνπο αζθνχκελνπο, φπσο νξίδεηαη ζην ηκήκα 22 SGB XII, η. 

Δάλ, ζηελ πεξίπησζε ζπνπδψλ ή ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν, δελ 

ππάξρεη πξφζβαζε ζε παξνρέο ζην πιαίζην ηνπ νκνζπνλδηαθνχ λφκνπ γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο ή ζηελ πεξίπησζε επηιέμηκεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε παξνρέο 
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επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ηνπ ηξίηνπ βηβιίνπ ηνπ θνηλσληθνχ θψδηθα 

(SGB III) ή ηα νθέιε απηά δελ επαξθνχλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, απηφ κπνξεί λα έρεη 

σο απνηέιεζκα λα κελ δηαζθαιίδνληαη πιένλ νη ηξφπνη βηνπνξηζκνχ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ πξνζψπσλ. 

Δπηπξφζζεηα, νη αηηνχληεο άζπιν πνπ βξίζθνληαη ζε εθπαίδεπζε, νη νπνίνη είλαη 

επηιέμηκνη ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο πνιηηηθήο αζθάιεηαο, αιιά δελ είλαη 

επηιέμηκνη ζηελ ηξέρνπζα δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αζχινπ ζην πιαίζην ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ην άζπιν, ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα δηεμάγνληαη αληί λα εμαηξνχληαη 

νη παξνρέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαβίσζε απφ ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ 

απφ ην ηξίην ή ην ηέηαξην θεθάιαην ηνπ SGB XII σο δάλεην ή σο ελίζρπζε. Ο λένο 

θαλνληζκφο εμαιείθεη ηα εζθαικέλα θίλεηξα. Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγείηαη έλα θίλεηξν 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θαηάξηηζεο θαη πξνσζείηαη ζεκαληηθά ε επαθφινπζε 

έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα ηηο εηαηξείεο θαηάξηηζεο, ε αιιαγή ζα νδεγήζεη ζε 

κεγαιχηεξε λνκηθή θαη πνιενδνκηθή αζθάιεηα. Ο θίλδπλνο καθξνπξφζεζκσλ 

πξφζζεησλ επηβαξχλζεσλ ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη παξνρψλ 

ιφγσ απφζεζεο ή απνπζίαο κέηξσλ θαηάξηηζεο κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Σαπηφρξνλα, 

ιακβάλεηαη ππφςε ην ζεκειηψδεο ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή, φηη νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ζηε Γεξκαλία απνθηνχλ 

πξνζφληα.» (Πξνζρέδην ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ νκνζπνλδηαθνχ Τπνπξγείνπ εξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ζει.1&2, 2019) 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηηο 21 Απγνχζηνπ, ηέζεθε ζε ηζρχ ν ακθηιεγφκελνο λφκνο 

“Hau-ab-Gesetz θαη άιινη λφκνη ηνπ ιεγφκελνπ "παθέηνπ κεηαλάζηεπζεο" νη νπνίνη 

έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί ή δελ έρνπλ αθφκε παξνπζηαζηεί. Αλαιπηηθφηεξα, ν λφκνο 

γηα ηε ιήμε ηνπ λφκνπ πεξί ελζσκάησζεο έρεη ηεξκαηίζεη ηελ απαίηεζε δηακνλήο, ε 

νπνία δηαθνξεηηθά ζα είρε ιήμεη ζηηο 6 Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο. Ζ λνκηθά 

ακθηιεγφκελε απαίηεζε δηακνλήο ππνρξεψλεη φρη κφλν ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο 

πξφζθπγεο αιιά θαη ηνπο δηθαηνχρνπο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο λα δηακέλνπλ ζην 

νκφζπνλδν θξάηνο ζην νπνίν έρνπλ ππνβιεζεί ζηε δηαδηθαζία αζχινπ επί ηξία έηε 

κεηά ηελ αλαγλψξηζε. Δπίζεο, ε απαίηεζε δηακνλήο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηφπν, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε "βηψζηκε νινθιήξσζε", εάλ 

ππάξρεη επαξθήο ζηέγαζε, καζήκαηα γιψζζαο, θαηάξηηζε θαη επθαηξίεο εξγαζίαο. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, κπνξεί λα απαγνξεπζεί ζε έλα άηνκν λα κεηαθνκίζεη ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εάλ είλαη επηδήκηνο γηα ηελ νινθιήξσζε. Σα αλαγλσξηζκέλα 

πξφζσπα πνπ ππφθεηληαη ζε εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ επεξεάδνληαη 
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απφ ηελ ππνρξέσζε δηακνλήο. Ο λφκνο ζρεηηθά κε ηε ιήμε ηνπ λφκνπ πεξί 

ελζσκάησζεο νξίδεη ηψξα φηη ε απαζρφιεζε απηή πξέπεη λα δηαξθέζεη 

πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πξάγκαηη κφληκε 

απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε δηακνλήο (λέν ηκήκα 12α (1) ζει. 4, παξάγξαθνο 5 

ζει. 2 αξηζ. 2C AufenthG). Ζ απαίηεζε δηακνλήο έρεη πιένλ αλαζηαιεί ρσξίο ηελ 

αμηνιφγεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο ζπλαζπηζκνχ, παξφιν 

πνπ θαη νη ελψζεηο έρνπλ επηζεκάλεη ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία φηη ε απαίηεζε 

δηακνλήο κπνξεί λα έρεη απνηέιεζκα θαηά ηεο ελζσκάησζεο ζηελ πξάμε. Αλη ' 

απηνχ, κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ζα δηεμαρζεί ζηα πξψηα ηξία ρξφληα. Σέινο, αμίδεη 

λα επηζεκαλζεί φηη ηελ πεξίνδν ηνπ 2018, επηβεβαηψζεθε ην 99% ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ πξνζθχγσλ απφ ηνπο πιεγέληεο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάθιεζεο ελψ παξάιιεια 

ην πξψην εμάκελν ηνπ 2019 αλαθιήζεθε κφλν ην 2,8% ησλ πεξηπηψζεσλ (Pro 

Asyl, 2019). Πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ππνθεθαιαίνπ ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ 

γίλεη αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν 

Μεηαλάζηεπζεο ηεο Γεξκαλίαο ζηνπο αηηνχληεο άζπιν. πγθεθξηκέλα, δίλνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαδηθαζία αζχινπ, διδ. πνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Γεξκαλία.  

 Χο πξψην βήκα παξνπζηάδεηαη κεηά ηελ άθημε ησλ αηηνχλησλ άζπιν ε 

εγγξαθή ηνπο εθ λένπ. Απηφ πνπ δεηείηε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο είλαη πξνζσπηθά 

ζηνηρεία φπσο ην φλνκά, ηε ρψξα πξνέιεπζήο, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο, ηε 

ζξεζθεία, ηε γιψζζα θαη ηελ εζληθφηεηα. Δπίζεο, γίλεηε ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη 

απνηππσκάησλ. εκαληηθή πιεξνθνξία απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ ιακβάλνληαη 

δαθηπιηθά απνηππψκαηα απφ παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 14 εηψλ. Μεηά ηελ εγγξαθή, 

ιακβάλεηε ε απφδεημε άθημεο θαη κπνξνχλ ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο γηα άζπιν 

απεπζείαο ζην θέληξν αθίμεσλ. Χζηφζν, κπνξεί λα θηινμελεζνχλ κφλν ζε 

εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο. Δθεί ζα ιάβνπλ ηελ απφδεημε άθημεο θαη ζα κάζνπλ πφηε 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ αίηεζή γηα άζπιν απηνπξνζψπσο.  

 Χο δεχηεξν βήκα απνηειεί ε δηαδηθαζία πξνζσπηθήο αίηεζεο αζχινπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα θέξνπλ καδί ηνπο είλαη ε απφδεημε άθημεο 

θαη φια ηα ζεκαληηθά έγγξαθα πνπ θαηέρνπλ γηα π.ρ. απηφ κπνξεί λα είλαη ην 

πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζήο ζαο ή ην δηαβαηήξηφ, αιιά θαη ηαμηδησηηθά έγγξαθα ή 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ιφγνπο ηεο θπγήο, φπσο θσηνγξαθίεο. Δπίζεο, απηφ 

πνπ δεηείηε είλαη ν ηφπνο δηακνλήο, ην ζρνιείν θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ηηο 
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γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ηε δηαδξνκή ηαμηδηνχ. Αθφκε, δεηείηε λα ηνπο 

ελεκεξψζνπλ αλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο βξίζθνληαη ήδε ζηε Γεξκαλία, πνχ δνπλ 

θαη αλ βξίζθνληαη επίζεο ζηε δηαδηθαζία αζχινπ ή βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

αζχινπ. Δάλ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε αζχινπ, ζα ηνπο ρνξεγεζεί άδεηα δηακνλήο γηα 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ ηνπο.  

 Χο ηξίην βήκα απνηειεί ε δηαδηθαζία ηνπ Γνπβιίλνπ. Αξρηθά, πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπο, πξέπεη λα θαζνξηζηεί εάλ ε Γεξκαλία ή άιιν 

επξσπατθφ θξάηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζήο ηνπο γηα άζπιν. 

Απηφ νλνκάδεηαη δηαδηθαζία ηνπ Γνπβιίλνπ. Γελ κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ γηα ηνλ 

εαπηφ ζαο πνηα ρψξα εμεηάδεηαη ε αίηεζή ηνπο γηα άζπιν. Αιιά έρνπλ ην δηθαίσκα 

λα απνζαθελίζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε. Δάλ ην νκνζπνλδηαθφ γξαθείν απνθαζίζεη φηη έλα άιιν 

θξάηνο είλαη ππεχζπλν γηα απηνχο, πξέπεη λα επηζηξέςνπλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, 

ψζηε ε αίηεζή ηνπο λα κπνξεί λα εμεηαζηεί εθεί. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

θάλνπλ έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο απηήο. 

 Χο ηέηαξην βήκα απνηειεί ε πξνζσπηθή ηνπο αθξφαζε ζηελ νκνζπνλδηαθή 

ππεξεζία ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Γεξκαλία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αίηεζή ηνπο γηα 

άζπιν. ηε ζπλέρεηα ζα αθνπζηεί απεπζείαο ζην θέληξν αθίμεσλ κεηά ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζήο ηνπο γηα ηνπο ιφγνπο ηεο θπγήο. Δπίζεο, κπνξνχλ αξγφηεξα λα 

ιάβνπλ έλα γξαπηφ ξαληεβνχ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αθξφαζε αιιά είλαη 

ζεκαληηθφ λα παξεπξεζνχλ ζε απηφλ ηνλ δηνξηζκφ απηνπξνζψπσο. 

 Χο πέκπην βήκα θαη ηειεπηαίν απνηεινχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αζχινπ. πγθεθξηκέλα, νη πξφζθπγεο ελεκεξψλνληαη γξαπηψο γηα ηελ απφθαζε 

ηεο νκνζπνλδηαθήο ππεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνη έρνπλ δηθεγφξν, 

ιακβάλεη ην κήλπκα ν δηθεγφξνο ηνπο. Δπίζεο, αλ δελ ζπκθσλήζνπλ κε ηελ 

απφθαζε ηνπ νκνζπνλδηαθνχ γξαθείνπ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ κήλπζε  

(Αλαθηήζεθεζηηο19Απγνχζηνπ2019,απφwww.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Pu

blikationen/Broschueren/begleitbroschuere-asylfilm.pdf?__blob=publicationFile). 

 

 

 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/begleitbroschuere-asylfilm.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/begleitbroschuere-asylfilm.pdf?__blob=publicationFile
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4.4 Αμηνιφγεζε ηεο νδεγίαο ηεο Δ.Δ. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο 

Δθηφο απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινχζεζε ε Γεξκαλία ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ ρξήδεη 

άμην αλαθνξάο λα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ κειέηε ηεο νδεγίαο ηεο Δ.Δ. γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα ην εμήο:  ηα έμη θαίξηα ζηνηρεία πνπ ζέηεη 

ε Οδεγία θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο.21 Σελ έξεπλα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ε 

Ύπαηε Αξκνζηεία αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζηαηηθή ππνρξέσζε ηεο λα επηβιέπεη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο χκβαζεο ηνπ 1951, θαη ιακβαλνκέλνπ ππ‟ φςηλ ηεο 

Παξαγξάθνπ 15 ηεο Οδεγίαο γηα ηνλ Καζνξηζκφ. Δπηπξφζζεηα, ηα έμη βαζηθά 

δεηήκαηα ηεο Οδεγίαο πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ έξεπλα απ΄φπνπ ζα παξζνχλ νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ Γεξκαλία εζηηάζηεθαλ: ζηνπο κε θξαηηθνχο θνξείο δίσμεο ή 

ζνβαξήο βιάβεο (Άξζξν 6), ζηνπο θνξείο πξνζηαζίαο (Άξζξν 7), ζηελ εγρψξηα 

πξνζηαζία (Άξζξν 8), ζηελ αλαγλψξηζε πξνυπνζέζεσλ επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο 

(Άξζξν 2, 15 θαη 18), ζηελ αλαγλψξηζε πξνζθπγηθνχ θαζεζηψηνο θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε θαζεζηψηνο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο ζε θαηαζηάζεηο γεληθεπκέλεο 

βίαο, θαη ζηηο ξήηξεο απνθιεηζκνχ (Άξζξν 12 θαη 17)(΄Τπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ζει.3&5, 2007).  

Πξνηνχ γίλεη ε αλάιπζε γηα ηα έμη θαίξηα ζηνηρεία πνπ ζέηεη ε Οδεγία ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο, θξίλεηαη αλαγθαίν λα δηαηππσζνχλ θάπνηεο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ νδεγία ηνπ θαζνξηζκνχ γηα ηνπο πξφζθπγεο. 

Αξρηθά, ζηηο 29 Απξηιίνπ 2004, ε Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 2004/83/ΔΚ κε ζθνπφ 

ηελ ζέζπηζε ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ην θαζεζηψο ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ή ησλ απαηξίδσλ σο πξνζθχγσλ ή σο πξνζψπσλ πνπ 

ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο γηα άιινπο ιφγνπο πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο22.  πγθεθξηκέλα, απηή ε Οδεγία ζέηεη δχν δηαθνξεηηθά 

αιιά ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο θαζεζηψηα δηεζλνχο πξνζηαζίαο, φρη κφλν ην 

πξνζθπγηθφ θαζεζηψο αιιά θαη ην θαζεζηψο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο.  Δπίζεο, 

αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ παξνχζα Οδεγία ήηαλ ε 10ε Οθησβξίνπ 2006.23 

21 «Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηελ πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζε πέληε Κξάηε Μέιε (Γαιιία, 

Γεξκαλία, Διιάδα, Γεκνθξαηία ηεο ινβαθίαο θαη νπεδία) κεηά ηηο 10 Οθησβξίνπ 2006, 
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σο θαηαιεθηηθή πξνζεζκία γηα ηελ ζέζε ηεο Οδεγίαο ζε εθαξκνγή.» (΄Τπαηε Αξκνζηεία ηνπ 

ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ζει. 5, 2007) 

22 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, L 304/12, 30 επηεκβξίνπ 2004.  Απηή ε 

Οδεγία αλαθέξεηαη εθεμήο σο « Οδεγία γηα ηνλ  Καζνξηζκφ».   

23 
Άξζξν 38 ηεο Οδεγίαο γηα ηνλ Καζνξηζκφ

 

Παξάιιεια, ε Οδεγία γηα ηνλ Καζνξηζκφ αλαπηχζζεη ην αίζζεκα ηεο εληνιήο πεξί 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπο Πξφζθπγεο24, 

αιιά θαη ε ίδηα ε Οδεγία αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο θαζνδήγεζεο πνπ παξέρεη ε 

Ύπαηε Αξκνζηεία ζηα Κξάηε Μέιε.25 Οινθιεξψλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

νδεγία θαζνξηζκνχ ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επηζεκαλζεί φηη ν ηφηε 

αληηπξφεδξνο θαη επίηξνπνο Γηθαηνζχλεο, Διεπζεξίαο θαη Αζθάιεηαο Franco 

Frattini, , επεζήκαλε φηη ε Οδεγία πξέπεη λα κεηψζεη «ηηο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο 

πνπ πθίζηαληαη ζηα  πνζνζηά αλαγλψξηζεο  κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ».26 

Πξάγκαηη, απηφ πνπ παξαηεξείηε είλαη φηη νη ζπγθιίζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

λνκνζεζία θαη ζηελ λνκηθή πξαθηηθή ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. ππνδειψλεη φηη 

νη πηζαλφηεηεο ελφο πξφζθπγα γηα απφθηεζε πξνζηαζίαο κπνξνχλ λα πνηθίιινπλ 

δξακαηηθά ζηα Κξάηε Μέιε, έρνληαο σο απνηέιεζκα, γηα ηελ πξνζθπγηθή 

πξνζηαζία ζηελ Δ.Δ., ην απνθαινχκελν θαη σο «ινηαξία ηνπ αζχινπ».27 

 

24 ην Άξζξν 8 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Τ.Α. θαιείηαη ν Ύπαηνο Αξκνζηήο, ζην πιαίζην ηεο 

παξνρήο δηεζλνχο πξνζηαζίαο, κεηαμχ άιισλ, λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

πκβάζεσλ, λα πξνσζεί κέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ζηελ κείσζε ησλ αξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο, θαη 

ζηελ πξνψζεζε ηεο ππνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ επηθξάηεηα ησλ Κξαηψλ.   

25 Ζ Παξάγξαθνο 15 ηεο Οδεγίαο γηα ηνλ Καζνξηζκφ αλαθέξεη φηη «Οη δηαβνπιεχζεηο κε ηελ 

Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπ ο Πξφζθπγεο κπνξεί λα παξέρνπλ πνιχηηκεο νδεγίεο 

πξνο ηα θξάηε κέιε γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε ηνπ θαζεζηψηνο πξφζθπγα ζχκθσλα κε ην 

Άξζξν 1 ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο» 

26 Europa Γειηίν Σχπνπ, IP/06/1345, Βξπμέιιεο, 10 Οθησβξίνπ 2006. 

27 ECRE Γειηίν Σχπνπ, 4 Ννεκβξίνπ 2004: «Ζ Δπξψπε πξέπεη λα ηεξκαηίζεη ηελ ινηαξία 

ηνπ αζχινπ» . 
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΔΞΗ ΚΑΗΡΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΖ Δ.Δ. ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΚΑΘΔΣΧΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΑ ΣΖΝ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

«Ζ Οδεγία γηα ηνλ Καζνξηζκφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε 

ζπκθσλία, κεηαμχ ησλ πέληε ππφ εμέηαζε θξαηψλ κειψλ, σο πξνο ηελ λνκηθή 

εξκελεία ηεο έλλνηαο ησλ κε θξαηηθψλ θνξέσλ δίσμεο ή ζνβαξήο βιάβεο. ηε 

Γεξκαλία, ε Οδεγία δηεχξπλε ηνπο ιφγνπο ρνξήγεζεο πξνζηαζίαο θαη ζπλεπψο 

ελίζρπζε ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο. Απηφ δηαθαίλεηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ 

απνθάζεσλ, ζηελ Γεξκαλία, πνπ ρνξεγνχλ πξνζθπγηθφ θαζεζηψο ζε νκαινχο.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο θνξείο πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηη ζπληζηά ε πξνζηαζία ζηηο 

ρψξεο θαηαγσγήο ε Οδεγία γηα ηνλ Καζνξηζκφ πξνζδηνξίδεη απηνχο πνπ κπνξνχλ 

λα παξάζρνπλ πξνζηαζία ζηε ρψξα θαηαγσγήο θαη ζέηεη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο 

ηθαλφηεηαο γηα παξνρή πξνζηαζίαο. Καη ηα πέληε, ππφ εμέηαζε, Κξάηε Μέιε θάλνπλ 

ρξήζε ηεο έλλνηαο «ηεο ελαιιαθηηθήο δπλαηφηεηαο εγρψξηαο πξνζηαζίαο». 

Αληηζέησο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν απηή ε έλλνηα εθαξκφδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

ρνξεγεζεί δηεζλήο πξνζηαζία, δηαθέξεη. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε Οδεγία γηα 

ηνλ Καζνξηζκφ δελ έρεη επηηχρεη ην ζηφρν ηεο αθφκε ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε κηαο 

θνηλήο έλλνηαο γηα ηελ εγρψξηα πξνζηαζία. Ζ κεηαρείξηζε ησλ Σζεηζέλσλ αηηνχλησλ 

απνηειεί απιψο έλα παξάδεηγκα, ην νπνίν αλαδεηθλχεη απηήλ ηελ δηαθνξνπνίεζε. 

Απφ ηηο απνθάζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηε Γαιιία, θακία απφ απηέο δελ εθαξκφδεη ηελ 

έλλνηα ηεο εγρψξηαο πξνζηαζίαο ζηνπο Σζεηζέλνπο. Αληηζέησο, ζηε Γεξκαλία θαη 

ζηε Γεκνθξαηία ηεο ινβαθίαο, έρεη γίλεη δεθηφ φηη ζηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο 

Οκνζπνλδίαο ηεο Ρσζίαο ππάξρεη ελδερνκέλσο «ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα  

εγρψξηαο πξνζηαζίαο» (΄Τπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ζει.11, 

2007).  

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο «απνηεινχλ ην πξψην 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ππεξεζληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Δπξψπε, ε νπνία 

θαζνξίδεη πφηε πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο επηθνπξηθήο  πξνζηαζίαο, θαη 

δεκηνπξγνχλ ππνρξέσζε ρνξήγεζεο απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο ζε εθείλνπο νη νπνίνη 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο. Δπνκέλσο, λνκνζεηηθά ε Οδεγία έρεη δηεπξχλεη ην πεδίν 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Ζ έξεπλα θαηέδεημε φηη ε δπλαηφηεηα ηεο Οδεγίαο γηα ηνλ 

Καζνξηζκφ λα παξάζρεη επηθνπξηθή πξνζηαζία πεξηνξίδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηελ 

πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη απφ ηελ Γεξκαλία ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θηλδχλνπ. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν θίλδπλνο επέιεπζεο ζαλάηνπ ή άιιεο 
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ζνβαξήο βιάβεο πθίζηαηαη γηα ηνλ πιεζπζκφ γεληθψο,  νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζέηνπλ σο πξνυπφζεζε φηη ν θίλδπλνο γηα ηελ δσή 

ηνπ ή ηελ ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα πξέπεη λα είλαη «αλαπφθεπθηνο». Ζ απαίηεζε 

επέιεπζεο ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο ζνβαξφηαηεο βιάβεο «ζρεδφλ κεηά βεβαηφηεηαο» δελ 

είλαη ζχκθσλε κε ηελ πξνυπφζεζε ηνπ «πξαγκαηηθνχ θηλδχλνπ» πνπ ηίζεηαη ζηελ 

Οδεγία, ή κε βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην δίθαην ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. 

ηνπο αηηνχληεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνζθπγηθνχ νξηζκνχ πξέπεη 

λα ρνξεγείηαη ην πξνζθπγηθφ θαζεζηψο αλεμαξηήησο εάλ ε δίσμε ιακβάλεη ρψξα 

ζε θαηάζηαζε γεληθεπκέλεο βίαο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ φηη, 

γεληθά, ην πξνζθπγηθφ θαζεζηψο ππεξηζρχεη ζηε Γεξκαλία, θαη ην θαζεζηψο ηεο 

επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο παξακέλεη θπξηνιεθηηθά «επηθνπξηθφ» ή ζπκπιεξσκαηηθφ 

ηνπ πξνζθπγηθνχ θαζεζηψηνο» (΄Τπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, 

ζει.11-14, 2007).  

χκθσλα κε ηνλ απνθιεηζκφ απφ ην πξνζθπγηθφ θαζεζηψο θαη απφ ην θαζεζηψο 

ηεο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο ηεο Οδεγίαο γηα ηνλ Καζνξηζκφ, ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

αλαθέξεηαη γηα ηελ Γεξκαλία ε ρξήζε ησλ ξεηξψλ απνθιεηζκνχ θάλεθε λα είλαη 

εθηελέζηεξε. πγθεθξηκέλα, απηφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εμέηαζε ησλ απνθάζεσλ 

ζηε Γεξκαλία ήηαλ ε ζπλερψο απμεκέλε ρξήζε ησλ ξεηξψλ απνθιεηζκνχ. «Οη 

βαζηθέο αξρέο πνπ έρεη δηαηππψζεη ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ξεηξψλ απνθιεηζκνχ, έρνπλ 

παξεξκελεπηεί, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ξήηξα απνθιεηζκνχ γηα 

πξάμεηο πνπ αληηβαίλνπλ ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηηο αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ 

Οδεγία γηα ηνλ Καζνξηζκφ κπνξεί λα κελ ζεσξείηαη σο ε αηηία απηήο ηεο ηάζεο, 

αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζνλ.  Δίλαη αλεζπρεηηθφ ην γεγνλφο φηη ε λνκνζεζία 

ζηε Γεξκαλία κεηαβάιιεη ηηο δηαηάμεηο γηα ηνλ απνθιεηζκφ ζε δηαηάμεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εμαηξέζεηο ζηελ αξρή ηεο κε επαλαπξνψζεζεο. Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ε λνκνζεζία έρεη δηεπξχλεη ηελ θαηεγνξία ησλ πξνζψπσλ, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ απφ ην πξνζθπγηθφ θαζεζηψο, πέξαλ απηψλ πνπ 

απαξηζκνχληαη εμαληιεηηθά ζηε χκβαζε ηνπ 1951. » (΄Τπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ζει. 16, 2007).  
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Οινθιεξψλνληαο ηελ αμηνιφγεζε αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη έλαο απφ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Οδεγίαο γηα ηνλ Καζνξηζκφ ήηαλ λα πεξηνξίζεη ηηο δηαθνξέο πνπ 

ππήξραλ ζηε λνκνζεζία θαη ηελ πξαθηηθή ησλ Κξαηψλ κειψλ.  Σελ πεξίνδν πνπ 

πξφηεηλε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηελ Οδεγία, ην δήηεκα ζρεηηθά κε ην πνηνί 

κπνξνχλ λα δηαπξάμνπλ δίσμε, ζην πιαίζην ηνπ πξνζθπγηθνχ νξηζκνχ, 

απνηεινχζε ην πην ζαθέο παξάδεηγκα, ζρεηηθά κε ηηο απνθιίλνπζεο εξκελεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ πηνζεηνχληαλ ζηα δηάθνξα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Όια ηα Κξάηε Μέιε δέρνληαλ φηη θξαηηθέο ή ελ ηνηο πξάγκαηη θξαηηθέο 

αξρέο, νη νπνίεο αζθνχλ έιεγρν ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, κπνξνχλ λα είλαη 

θνξείο δίσμεο (΄Τπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ζει.34-35, 2007).  

Αληηζέησο, ελψ ηα πεξηζζφηεξα Κξάηε Μέιε  δέρνληαλ θαη ηνπο κε θξαηηθνχο 

θνξείο, σο θνξείο δίσμεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο ήηαλ είηε απξφζπκν είηε 

αδπλαηνχζε λα παξάζρεη πξνζηαζία, ππήξρε κηα κεηνςεθία θξαηψλ πνπ δέρνληαλ, 

φηη ππάξρεη δίσμε πνπ πξνέξρεηαη απφ κε θξαηηθνχο θνξείο, αξθεί ε ελ ιφγσ δίσμε 

λα είρε ππνθηλεζεί απφ ην θξάηνο, ή λα είρε δηαπξαρζεί ππφ ηελ αλνρή ηνπ 

θξάηνπο.  Απαηηνχζαλ δειαδή ην θξάηνο λα θέξεηαη σο ζπλεξγφο ηεο δίσμεο θαη/ή 

απξφζπκν λα παξάζρεη πξνζηαζία.  Με άιια ιφγηα, κηα κεηνςεθία θξαηψλ δελ 

ρνξεγνχζε πξνζθπγηθφ θαζεζηψο, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ έλα πξφζσπν 

δηέηξερε θίλδπλν δίσμεο απφ κε θξαηηθνχο θνξείο, θαη ην θξάηνο απιψο 

αδπλαηνχζε λα παξάζρεη πξνζηαζία, ή θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δελ 

ππήξραλ θξαηηθέο αξρέο γηα λα παξάζρνπλ πξνζηαζία.28 Σέινο, ε Οδεγία γηα ηνλ 

Καζνξηζκφ ζπλείζθεξε ζηελ αληίιεςε φηη ε δηεζλήο πξνζηαζία ήηαλ ζαλ «ινηαξία» 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αθνχ ζε κεξηθά Κξάηε Μέιε νη πξφζθπγεο 

αλαγλσξίδνληαλ, ελψ ζε άιια φρη.  Δπηπιένλ, δεκηνχξγεζε πξνζθφκκαηα ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο χκβαζεο ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ζην Καλνληζκφ πνπ ηελ δηαδέρηεθε, 

αθνχ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ απνθάλζεθε, φηη 

έλα Κξάηνο Μέινο δελ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηε χκβαζε ηνπ Γνπβιίλνπ θαη λα ηελ 

εθαξκφζεη απηφκαηα, θαζψο πθίζηαληαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, σο πξνο ην 

πεδίν πξνζηαζίαο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. Σα πέληε, ππφ εμέηαζε, θξάηε 

απνηεινχλ παξάδεηγκα απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Ζ Γεξκαλία, θαη σο έλα βαζκφ, 

φπσο ε Γαιιία θαη ε Διιάδα ελέκεηλαλ ζηε πξνζέγγηζε ηεο κεηνςεθίαο, πνπ 

απαηηεί «επζχλε» ηνπ θξάηνπο,(ζει.36, 38 Σ.Η θαηά Μ. Βξεηαλίαο (43844/98), 7 

Μαξηίνπ 2000) (΄Τπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ζει.36-37, 2007). 
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28 Ζ Γεξκαλία είρε πηνζεηήζεη ηελ πην πεξηνξηζηηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε.  Βι. Klug, A., 

50 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention - Flüchtlingsrechtliche Relevanz der 

„nichtstaatlichen‟ Verfolgung in Bürgerkriegen - die Rechtsprechung des BVerwG im 

Vergleich zur Praxis anderer europäischer Staaten. NVwZ-Beilage I 2001, 67. 36 

Κεθ. 5:  εκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηνπ Αζχινπ 2014-2017 

5.1 Μεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ ζηελ Γεξκαλία 2014-2017 

Όπσο γίλνληαη αιιαγέο ζε ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο νηθνλνκίαο, θηι., έηζη 

πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζε απηνχ ηνπ αζχινπ. ε απηφ ην ζεκείν ηνπ θεθαιαίνπ πξφθεηηαη λα γίλεη κηα 

επηγξακκαηηθή αλαθνξά ζηηο ιεγφκελεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή 

ηελ πεξίνδν 2014-2017 ζηελ Γεξκαλία. Απηέο είλαη: 

 Ννέκβξηνο 2014: Ζ εξβία, ε ΠΓΓΜ θαη ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε "ζεσξνχληαη σο 

αζθαιείο ρψξεο πξνέιεπζεο"29 Ννέκβξηνο 2014: Ο λφκνο γηα ηηο παξνρέο αζχινπ 

αιιάδεη. χκθσλα κε απφθαζε ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, 

ηα βαζηθά νθέιε ζα απμεζνχλ θαη ζα πξνζαξκνζηνχλ ζην επίπεδν Hartz IV. Οη 

αηηνχληεο άζπιν ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ εξγαζία ήδε κέζα ζε ηξείο κήλεο ελψ 

πξηλ ε αλαδήηεζε γηα εξγαζία δηαξθνχζε έσο θαη ελλέα κήλεο (Αλαθηήζεθε ζηηο 

29.8.2019 απφ https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-

asyl/asylrecht.html). 

Αχγνπζηνο 2015: Με ηνλ «λφκν γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο 

παξακνλήο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηακνλήο», νη «θαιά ελζσκαησκέλνη» 

καθξνρξφληα αζζελείο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ άδεηα παξακνλήο θαηλα 

ππνβάινπλ αίηεζε. Παξάιιεια, ν λφκνο παξέρεη έμη "απηέο ελδείμεηο" γηα λα είλαη 

ζε ζέζε λα ζπιιάβεη ηνπο απνξξηθζείζεο αηηνχληεο άζπιν, απηέο πεξηιακβάλνπλ 

ηελ απφπεηξα δηαθπγήο απφ ηελ απέιαζε θαη ηελ θαηαβνιή "ζεκαληηθψλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ" γηα παξάλνκε είζνδν (Αλαθηήζεθε ζηηο 29.8.2019 απφ 

https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/asylrecht.html).  
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Οθηψβξηνο 2015:  ε απηφ ην έηνο ςεθίδεηαη ην παθέην κέηξσλ γηα ην Άζπιν Η: 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην κέιινλ, έλα κεγάιν κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ζα ππνβιεζεί ζε 

επεμεξγαζία ζηα ιεγφκελα θέληξα άθημεο. Δθφζνλ νη αηηνχληεο άζπιν ζηεγάδνληαη 

ζε θέληξν ππνδνρήο, δελ επηηξέπεηαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πεξηνρή ηεο αξκφδηαο 

αξρήο κεηαλάζηεπζεο. Γεληθά ζεσξείηαη φηη απηφο πνπ έρεη ππνβιεζεί ζε απέιαζε 

είλαη ζε ζέζε λα ηαμηδέςεη. Οη απειάζεηο κπνξνχλ λα αλαβιεζνχλ κφλν ζηελ 

πεξίπησζε «απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή θαη ζνβαξψλ αζζελεηψλ. Απηφ απαηηεί ηαηξηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ (Αλαθηήζεθε ζηηο 29.8.2019 απφ https://mediendienst-

integration.de/migration/flucht-asyl/asylrecht.html). 

29 Πξφθεηηαη γηα θξάηε γηα ηα νπνία, ιφγσ ηεο γεληθήο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο, ππάξρεη 

λνκηθφ ηεθκήξην φηη δελ ππάξρεη πνιηηηθή δίσμε, απάλζξσπε ή ηαπεηλσηηθή ηηκσξία. 

(άξζξν 29α AsylVfG) 

(https://www.bamf.de/DE/Service/Left/Glossary/_function/glossar.html?lv3=1504416&lv2=1

364198) 

Αχγνπζηνο 2016: Ο λφκνο πεξί ελζσκάησζεο ηίζεηαη ζε ηζρχ. Οη αηηνχληεο άζπιν 

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε καζήκαηα ελζσκάησζεο. Σαπηφρξνλα, 

ηα καζήκαηα ελζσκάησζεο επεθηείλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ. Δπίζεο, νη αζζελείο 

ιακβάλνπλ θαζεζηψο δηακνλήο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

αιιά θαη ζπλ έμη κήλεο γηα λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

έρνπλ αλαιεθζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζήο ηνπο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε "δνθηκή πξνηεξαηφηεηαο δελ ηζρχεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο θαη νη 

αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο δελ είλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ ηνλ ηφπν δηακνλήο 

ηνπο γηα ηξία έηε («απαίηεζε δηακνλήο»). Σέινο, κε απηφλ ηνλ λφκν δίλεηαη 

ανξίζηνπ άδεηα παξακνλήο ηελ νπνία κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ αλαγλσξηζκέλνη 

πξφζθπγεο θαη αηηνχληεο άζπιν κφλν κεηά απφ πέληε (αληί ηξηψλ) εηψλ θαη κφλνλ 

εάλ είλαη «θαιά ελζσκαησκέλνη» (Αλαθηήζεθε ζηηο 29.8.2019 απφ 

https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/asylrecht.html). 
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 Σνλ Ηνχιην ηνπ 2017: Ο "λφκνο γηα ηελ θαιχηεξε επηβνιή ηεο ππνρξεσηηθήο 

άδεηαο" εηζάγεη απζηεξφηεξνπο θαλφλεο γηα ηνπο "αζζελείο" θαη ηνπο 

απνθαινπκέλνπο επηθίλδπλνπο αλζξψπνπο. Σα άηνκα πνπ ππνρξενχληαη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα πνπ απνηειεί "θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπο" ζα πξέπεη λα 

θξαηνχληαη γηα απέιαζε. Σέινο, ηα νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα θηινμελνχλ αηηνχληεο άζπιν "ρσξίο πξννπηηθέο δηακνλήο" έσο θαη 

δχν έηε ζηηο πξψηεο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο. Δπί ηνπ παξφληνο, απηφ είλαη εθηθηφ 

γηα κέγηζην δηάζηεκα έμη κελψλ. Άμην ζεκαζίαο απνηειεί φηη ε νκνζπνλδηαθή 

ππεξεζία κεηαλάζηεπζεο θαη πξνζθχγσλ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ειέγρεη ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη άιινπο κεηαθνξείο δεδνκέλσλ ησλ πξνζθχγσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο (Αλαθηήζεθε ζηηο 29.8.2019 απφ https://mediendienst-

integration.de/migration/flucht-asyl/asylrecht.html). 

 

  

https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/asylrecht.html
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/asylrecht.html


[94] 
 

5.2 Παξνπζίαζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Γεξκαλία απφ ην 1995-

2019 

Ύζηεξα απφ ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ παξνπζίαζε κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

αζχινπ, ζα ήηαλ αλαγθαίν λα απνζαθεληζηνχλ ζην παξαθάησ πίλαθα νη αξρηθέο 

θαη νη επαθφινπζεο αηηήζεηο αιιά θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη κεηαλάζηεο ζηελ Γεξκαλία ην δηάζηεκα 1995-2019. 

Πίλαθαο 3 

Ζ πνξεία ησλ αηηήζεσλ αζχινπ ζε αξηζκνχο απφ ην 1995  

Καηαγξαθή ηεο εηήζηαο πνξείαο ησλ αηηήζεσλ αζχινπ ζε αξηζκνχο απφ 

ην 1995                                        Αηηήζεηο αζχινπ 

Υξνληθή 
πεξίνδνο 

πλνιηθά Αξρηθέο 
αηηήζεηο 

Δπφκελεο 
αηηήζεηο 

1995 166.951 127.937 39.014 

1996 144.193 116.367 32.826 

1997 151.700 104.353 47.347 

1998 143.429 98.644 44.785 

1999 138.319 95.113 43.206 

2000 117.648 78.564 39.084 

2001 118.306 88.287 30.019 

2002 91.471 71.127 20.344 

2003 67.848 50.563 17.285 

2004 50.152 35.607 14.545 

2005 42.908 28.914 13.994 

2006 30.100 21.029 9.071 

2007 30.303 19.164 11.139 

2008 28.018 22.085 5.933 

2009 33.033 27.649 5.384 

2010 48.589 41.332 7.257 

2011 53.347 45.741 7.606 

2012 77.651 64.539 13.112 

2013 127.023 109.580 17.443 

2014 202.834 173.072 29.762 

2015 476.649 441.899 34.750 

2016 749.545 722.370 23.175 

2017 222.683 198.317 24.366 

2018 185.583 161.931 23.922 

2019 100.233 86.350 13.883 

Πεγή: (BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE: 2019, ζει.6) 
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Πίλαθαο 4 

Καηαγξαθή ηεο κεληαίαο πνξείαο ησλ αηηήζεσλ αζχινπ ζε αξηζκνχο ην 

έηνο 2019 

Υξνληθή 
πεξίνδνο 

πλνιηθά Αξρηθέο 
αηηήζεηο 

Δπφκελεο 
αηηήζεηο 

Ηαλνπάξηνο 2019 17.051 14.534 2.517 

Φεβξνπάξηνο 
2019 

14.321 12.289 2.032 

Μάξηηνο 2019 12.762 10.965 1.797 

Απξίιηνο 2019 12.353 10.488 1.865 

Μάηνο 2019 12.891 11.146 1.745 

Ηνχληνο 2019 9.691 8.288 1.403 

Ηνχιηνο 2019 14.108 12.298 1.810 

Αχγνπζηνο 2019    
επηέκβξηνο 
2019 

   

Οθηψβξηνο 2019    
Ννέκβξηνο 2019    
Γεθέκβξηνο 2019    
Πεγή: (BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE: 2019, ζει.6) 

(Οη ππφινηπνη αξηζκνί αηηήζεσλ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί αθφκα γηα λα αλαθεξζνχλ.) 

ηνπο πίλαθεο 3 θαη 4 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φρη κφλν ε θαηαγξαθή ηεο εηήζηαο 

πνξείαο ησλ αηηήζεσλ αζχινπ ζε αξηζκνχο απφ ην 1995 αιιά θαη ε θαηαγξαθή ηεο     

κεληαίαο πνξείαο ησλ αηηήζεσλ αζχινπ ζε αξηζκνχο ην έηνο 2019. Αλαιπηηθφηεξα 

ζηνλ πίλαθα 3 νη αξρηθέο αηηήζεηο αζχινπ ζεκείσζαλ κεγάιε άλνδν ηελ πεξίνδν 

2016 κε 722.370 αξηζκφ αηηήζεσλ. Σν πνζνζηφ απηφ ππνδειψλεη ηνλ ππέξνγθν 

αξηζκφ αηηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εθείλε ηελ πεξίνδν εμαηηίαο ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο. Αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην 1997 νη αηηήζεηο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ήηαλ 47.347 ελψ ην 2019 ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ κεηψζεθε αηζζεηά 

ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε ζηηο 13.883. Απελαληίαο, ζηνλ πίλαθα 4 φπνπ 

εκθαλίδεηαη ε θαηαγξαθή ηεο κεληαίαο πνξείαο ησλ αηηήζεσλ αζχινπ ζε αξηζκνχο 

ην έηνο 2019, παξαηεξείηε φηη ηνλ Ηαλνπάξην νη αξρηθέο αηηήζεηο αλέξρνληαλ ζηηο 

14.534 ελψ νη επφκελεο πνπ αθνινχζεζαλ κέζα ζην κήλα ήηαλ κφιηο 2.517. 

πλνιηθά νη αηηήζεηο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ήηαλ 17.051. Σέινο, ε πνην πξφζθαηε κειέηε 

έδεημε φηη νη αξρηθέο αηηήζεηο ηνπ Ηνπιίνπ 2019 αλέξρνληαλ ζηηο 12.298 αηηήζεηο ελψ 

νη επφκελεο αηηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ κεηψζεθαλ θαη απφ ηηο 12.298 έθηαζαλ ζηηο 

1.810 κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ αηηήζεσλ λα αγγίδεη ηηο 14.108 αηηήζεηο.   
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5.3 Πξνβιεκαηηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεο 

έξεπλαο 

Κάζε έξεπλα φηαλ θηάλεη ζην ηέινο ηεο, γελλά θαη νξηζκέλνπο πξνβιεκαηηζκνχο. 

Πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζέηνπλ εξσηήκαηα, πξνο ζπδήηεζε θαη αλάπηπμε. 

Γεκηνπξγψληαο ελ ηέιε, ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηε 

βάζε κειέηεο κηαο λέαο κειινληηθήο έξεπλαο. Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ, πνπ αθνινχζεζαλ ή 

αθνινπζνχλ πξνγελέζηεξεο αιιά θαη ζχγρξνλεο γεξκαληθέο θπβεξλήζεηο, αλάγεη 

έλα κεγάιν εξψηεκα: ζην θαηά πφζνλ νη λέεο λνκηθέο δηαηάμεηο θαη λνκνζεζίεο 

πξναζπίδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην δηθαίσκα φισλ ησλ αηφκσλ γηα κηα 

ειεχζεξε δσή κε ίζεο επθαηξίεο ή απνηεινχλ πξαθηηθέο ελαξκφληζεο, πνιηηηθψλ 

«ηερλαζκάησλ» απνθπγήο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο κε ηνλ πην 

«αλψδπλν» ηξφπν.  

Ζ Γεξκαλία ινηπφλ, φπσο έρεη εμεηαζηεί κέρξη ζηηγκήο, δηαρεηξίδεηαη ην ζέκα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ αζχινπ ήδε απφ ηε κεηαπνιεκηθή ηεο πεξίνδν. 

Αθνινπζψληαο ην πξφγξακκα ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ράξαμεο, ζην ηνκέα 

αληηκεηψπηζεο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. Ζ έληαμε θαη ε ελζσκάησζε ησλ 

κεηαλαζηψλ, κέζα ζηα πιαίζηα θαη φξηα ηεο γεξκαληθήο θνηλσληθήο-νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο δσήο, απνηειεί ην επίθεληξν ηφζν ηεο εμσηεξηθήο, φζν θαη ηεο εζσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ηεο δηαρείξηζεο. Καηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ 

ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, νη πνιηηηθέο αζχινπ ηεο Γεξκαληθήο θπβέξλεζεο γίλνληαλ 

φιν θαη πην πεξηνξηζηηθέο θαη απζηεξέο, ζε κηα πξνζπάζεηα κείσζεο ζα έιεγε 

θαλείο, ηεο εηζδνρήο κεηαλαζηψλ απφ ην θξάηνο ππνδνρήο αιιά θαη απζηεξνχ 

ειέγρνπ ησλ αηφκσλ, απνβιέπνληαο ζηελ νκαιή νκνγελνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ 

κε ην γεγελή πιεζπζκφ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη δηαθξίζεηο αιιά θαη 

εζσηεξηθέο εληάζεηο, ιφγσ παξάλνκσλ ή άιισλ πξάμεσλ βίαο θαη 

παξαβαηηθφηεηαο.  
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Βέβαηα αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο πέξα απφ ηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο, ππάξρεη 

θαη ην ηζηνξηθφ ππφβαζξν ηεο ράξαμεο πνιηηηθψλ κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζχλνιφ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο, έπεηηα απφ κηα 

καθξνρξφληα πξνζπάζεηα ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, ζπλζεθψλ, κέηξσλ θαη εηδηθψλ 

επηηξνπψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αλζξψπηλεο δσήο, έσο 

ζήκεξα. Σα ζεκεξηλά δεδνκέλα φκσο, έρνπλ κεηαβάιιεη αηζζεηά ηεο δηαδηθαζίεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ιφγσ ηεο έμαξζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ, ην νπνίν άξρηζε λα εθδειψλεηαη αθφκε πην αηζζεηά, φπσο 

παξαηεξήζεθε, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2015 θαη 2016 κε ηελ άθημε ελφο 

εθαηνκκπξίνπ πεξίπνπ πξνζθχγσλ, πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη κεηαλάζηεο απνηεινχζαλ ζχκαηα ηξνκνθξαηίαο θαη πνιέκνπ. 

Πξφζθπγεο πνιέκνπ απφ ηελ πξία πνπ δηέθπγαλ ζηελ Δπξψπε, δηεθδηθψληαο κηα 

θαιχηεξε δσή.  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζέζπηζε, φπσο αλαγξάθεηαη θαη παξαπάλσ, κηα ζεηξά απφ 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, κε ην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ηε 

κεηεγθαηάζηαζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν πνπ βξίζθνληαη ήδε ζηελ Δπξψπε. Μηα 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ινηπφλ πνπ ζα ελίζρπε ην επξσπατθφ πξφγξακκα δξάζεο 

γηα ηελ κεηαλάζηεπζε. Παξά ηα κέηξα φκσο θαη ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο εχξεζεο 

ιχζεσλ, ην πξφβιεκα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη θαη λα επηκέλεη, αλ ιεθζεί ππφςε 

θαη ε επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, έζησ θαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξα καο, κε ηηο 

ζπλερφκελεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο λα θηάλνπλ αθεηδψο, πεξηκέλνληαο ηελ ψξα 

πνπ ζα απεγθισβηζηνχλ απφ ηελ Διιάδα θαη πεξλψληαο ζε άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, πνπ είλαη θαη ν αξρηθφο ηνπο ζηφρνο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ησλ πξνβιεκαηηζκψλ, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμεηαζηεί 

ιίγν πην ζθαηξηθά ε θαηάζηαζε, ε νπνία επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα 

θξηηήξηα πνιηηηθήο «ρεηξαθέηεζεο» ή δηπισκαηίαο θαη φρη ηφζν απφ ηεο λνκηθέο 

δηαηάμεηο θαη ηηο λνκνζεζίεο πξνάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. ην 

γεγνλφο δειαδή, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ξνέο ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ηφζν 

κεγάιεο, πνπ ηα θξάηε δελ κπνξνχλ λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ. Οη πνιηηηθέο ράξαμεο ησλ 

θπβεξλήζεσλ, φπσο θαη απηψλ ηεο Γεξκαλίαο, βαζίδνληαη ζε έλα απζηεξφ κνηίβν 

λνκηθήο πξνζηαζίαο «απνθεχγνληαο» κε έλαλ απνηειεζκαηηθφ θαη λφκηκν ηξφπν 

θάιπςεο ηελ είζνδν πξνζθχγσλ ζηε ρψξα.   
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Δπίζεο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνπο πξφζθπγεο 

θαζψο είλαη πξνζθπγέο πνιέκνπ απφ επίκαρεο πεξηνρέο, γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ 

έληαμε, ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην θξάηνο ππνδνρήο πεξίπινθε 

ππφζεζε. Οη κεηαλάζηεο απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθνί 

κεηαλάζηεο. Δπηζηεκνληθφ δειαδή δπλακηθφ, ηερληθφ, αλ φρη απαξαίηεηα εξγαηηθφ 

δπλακηθφ κε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε, πνπ κπνξεί εχθνια θαη «αλψδπλα» λα 

θαιχςεη αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.  

πλεπψο, ππάξρεη κηα «πνιηηηθή επηινγή» πνπ πεγάδεη απφ ηε λνκηθή 

δεζκεπηηθφηεηα, νξίδνληαο ηελ πνηφηεηα θαη ησλ αξηζκφ εηζφδνπ κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ. Απηφ απνδεηθλχεηαη πεξίηξαλα θαη απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζην 

γεγνλφο φηη κε ηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2019 νη αξρηθέο αηηήζεηο αζχινπ ζηελ Γεξκαλία,  αλέξρνληαλ ζηηο 14.534 ελψ 

εθείλεο πνπ αθνινχζεζαλ κέζα ζηνλ επφκελν κήλα ήηαλ κφιηο 2.517. Με ηελ πην 

πξφζθαηε κειέηε, λα ππνδεηθλχεη φηη νη αξρηθέο αηηήζεηο ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2019 

αλέξρνληαλ ζηηο 12.298 , ελψ νη επφκελεο αηηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ κεηψζεθαλ 

απφ ηηο 12.298 θηάλνληαο ζηηο 1.810.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε Γεξκαληθή πνιηηηθή πξαθηηθή, εμαλαγθάδεη ηνπο αηηνχληεο 

αζχινπ πξνο «θπγή», αλαδεηψληαο ηελ θαιχηεξε ηχρε ζε θάπνηα άιιε ρψξα 

ππνδνρήο. Έηζη, ε γεξκαληθή πιεπξά «αγνξάδεη» ρξφλν, ψζηε λα δηαρεηξηζηεί κε ην 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνλ ήδε ππάξρνλ αξηζκφ αηφκσλ ρσξίο επηπιένλ 

πξνζζήθεο πνπ ζα επηβαξχλνπλ ην έξγν ηεο.  
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ε απηφ ην ζεκείν φκσο, αμίδεη λα αλαξσηεζεί θαλείο ην εμήο: θαηά πφζνλ νη 

ηαθηηθέο απηέο βνεζνχλ πξαγκαηηθά, ζην λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα άκεζα θαη 

θαηά πφζνλ γίλεηε ιφγνο γηα κηα ελσκέλε Δπξψπε, πνπ έρεη σο θχξην ζηφρν θαη 

κέιεκα ηελ αιιειεγγχε θαη ηε βνήζεηα πξνο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ έρνπλ 

κεγαιχηεξε αλάγθε θαη δελ απνηειεί απιά έλα κεραληζκφ, πνπ απνζθνπεί ζην 

ηδησηηθφ ζπκθέξνλ, εηο βάξνο ησλ πην αδχλακσλ. 

Απηφ ινηπφλ πνπ ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, είλαη εάλ 

γίλεηε ιφγνο γηα πνιηηηθέο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνάζπηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ή απνζθνπνχλ κφλν ζηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ηνπ 

θξαηηθνχ ζπκθέξνληνο. Μηα ζπζρέηηζε ζα έιεγε θαλείο θαιχηεξα, ηνπ λνκηθνχ 

απνηειέζκαηνο ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. ε κηα επνρή φπνπ 

φια εμειίζζνληαη γξήγνξα, ζε κηα επνρή πςειψλ απαηηήζεσλ θαη αληαγσληζκνχ, 

κηα επνρή πνπ πξνζπαζεί λα βξεη ιχζε κε ην πην εηξεληθφ ηξφπν, θαηαιήγνληαο 

φκσο θαη πάιη, ζε κηα «πιηθή» ή θπζηθή θαηάζηαζε πνιέκνπ ζε απηφ ην ζεκείν 

γελληνχληαη θάπνηα εξσηήκαηα:  
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Ο άλζξσπνο ζπλερίδεη λα είλαη ην επίθεληξν ηνπ λνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο; Ζ αλζξψπηλε δσή κεηξά σο έλαο ακεηάβιεηνο παξάγνληαο ή 

ζπζηάδεηαη ζην βσκφ ηεο εδαθηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο επηθξάηεζεο ηνπ 

ηζρπξφηεξνπ; ρξεζηκνπνηψληαο σο «καλδχα» θάιπςεο, ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο; 

Με ηελ ππαθνή θαη ην θφβν ηεο πνηλήο πνπ απνξξέεη απφ ην λνκηθφ ζχζηεκα, νη 

πνιηηηθνί πεξηνξηζκνί απνηεινχλ θπζηθφ θαη νινθιεξσηηθφ επαθφινπζν ησλ 

θπβεξλεηηθψλ πξάμεσλ. Ζ ελαξκφληζε ηνπ λνκηθνχ πεδίνπ κε ηελ πνιηηηθή 

επηζηήκε ηεο ρεηξαθέηεζεο, απνηεινχλ αιιειέλδεηεο δπλάκεηο. Ο ζπλδπαζκφο θαη 

ησλ δχν, γηα ηελ κειέηε απφθιηζεο αλάκεζα ζηε λνκηθή ράξαμε θαη ηηο πνιηηηθέο 

πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο, δελ ζεκαίλεη φηη ζπκβαδίδνπλ απαξαίηεηα, 

δηφηη ην θξαηηθφ ζπκθέξνλ θαη ε επηβίσζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ, ππεξηεξεί 

ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο, ην λνκηθφ 

πιαίζην λα είλαη πξντφλ πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο. Να δηακνξθψλεηαη δειαδή, απφ 

ηελ ππφγεηα αλάγθε πνπ γελλά ε πνιηηηθή «επηβίσζε» ηνπ θξαηηθνχ θαη εζληθνχ 

θξνλήκαηνο, πνπ πξεζβεχεη θαη ππεξεηεί θάζε ρψξα γηα ην ζπκθέξνλ ηεο.  
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πκπεξάζκαηα  

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ην δήηεκα ηεο 

πξνζθπγηθήο θαη κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο ηαιαλίδεη ηελ επξσπατθή έλσζε θαη ηηο 

ρψξεο-κέιε ηεο γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, έσο θαη ζήκεξα. Απνηειεί έλα ζέκα 

βαζηάο κειέηεο, ηφζν ζε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ, φζν θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Ζ 

δηάζηαζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί κφλν απφ ηελ λνκηθή 

ηεο ζθνπηά, θαζψο νη επηπηψζεηο ηεο, εθηείλνληαη θαη ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο. 

Απηφ εμεγείηε απφ ην γεγνλφο φηη απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην λνκηθφ, δηπισκαηηθφ 

θαη πνιηηηθφ αληηθείκελν κειέηεο, κε πνιιέο επηπηψζεηο ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε 

θαη δηαρείξηζε ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. πγθεθξηκέλα, απνηειεί έλα πξφβιεκα πνπ 

δελ πεξηνξίδεηαη ζε θξαηηθέο δηαηάμεηο θαη λνκνινγίεο, θαζψο νη απψιεηεο ησλ 

αλζξψπηλσλ δσψλ θαη ε αλάγθε εμάιεηςεο ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζην 

ζχγρξνλν θφζκν, απνηεινχλ ηε κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα πνπ ζα ζεκαηνδνηήζεη ην 

ηέινο κηαο καθξφρξνλεο ηαιαηπσξίαο θαη μεξηδσκνχ, ζηνλ αγψλα ζσηεξίαο 

εθαηνκκπξίσλ αηφκσλ. 

Ζ Γεξκαλία απνηειεί κηα ρψξα, πφιν «έιμεο», γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ 

θαη ησλ πξνζθχγσλ πνπ πξνέξρνληαη, είηε απφ ρψξεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηνλ 

πφιεκν θαη ηελ ηξνκνθξαηία, είηε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, πνπ επηζπκνχλ 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, εξγαζίαο θαη δηεχξπλζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο 

πεδίνπ. Δίλαη κηα επξσπατθή ρψξα, φπνπ ηα επίπεδα βηνηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο είλαη ηέηνηα, απνηειψληαο ηνλ ηδαληθφηεξν πξννξηζκφ γηα κηα λέα δσή 

κε επθαηξίεο. Πέξαλ φκσο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ε Γεξκαλία είλαη κηα απφ ηηο 

ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ήδε θαη κεηά ην πέξαο ηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, δηακνξθψλνληαο έηζη ηηο πνιηηηθέο θαη 

ην λνκηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ αζχινπ, κε γλψκνλα ηα επξσπατθά πξφηππα 

θαη λνκνζεζίεο.   

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλσηέξσ έξεπλα, παξαηεξνχκε φηη νη αηηήζεηο 

αζχινπ απφ ην 1995 έσο θαη ην 2019 πξνο ηε Γεξκαλία έρνπλ κεησζεί αηζζεηά θαη 

απηφ ιφγσ ηνπ φηη, ηα απζηεξφηεξα κέηξα λνκνζεζίαο θαη νη λέεο λνκηθέο 

ηξνπνινγίεο θαζηζηνχλ φιν θαη πην πεξηνξηζηηθά ηα θξηηήξηα παξακνλήο θαη 

εηζφδνπ ζηε ρψξα. Απηφ ηζρχεη θπξίσο γηα πξφζθπγεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εκπφιεκεο δψλεο θαη πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη απφ ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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Απηφ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη ελ κέξε θαηαλνεηφ, θαζψο θάζε ρψξα νθείιεη 

λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο θαη λα «ζσξαθίδεη» ηελ εζσηεξηθή ηεο νκαιφηεηα 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ ηεο, απφ πηζαλφλ βίαηεο θαη ζαλάζηκεο πξάμεηο ή 

επηζέζεηο πξνο ην επξχ άκαρν θνηλφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο, πσο ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, φιν θαη πην ζπρλά, έρνπλ κπεη ζην ζηφραζηξν 

ηξνκνθξαηψλ, κε ζχκαηα ζρεδφλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αζψνπο πνιίηεο. 

ην θεθάιαην ησλ πξνβιεκαηηζκψλ, ζίρηεθε ηδηαίηεξα ην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο 

ζθνπηκφηεηαο. Κπξίσο, ζε φηη αθνξά ηηο πνιηηηθέο ράξαμεο ηεο Γεξκαλίαο γηα ην 

άζπιν. Πίζσ απφ θάζε λέα λνκηθή ράξαμε θαη ηξνπνινγία, βξίζθεηαη κηα 

ππνβφζθνπζα πνιηηηθή, κε θχξην ζηφρν ηελ άκεζε απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ 

ελζσκάησζε, ε επαλέληαμε, ν έιεγρνο, ε πξνζηαζία ησλ γεγελψλ πνιηηψλ, θαζψο 

θαη ε κέξηκλα θαη νη κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο πνπ ζα πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνχλ, γηα 

ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πεξίζαιςε ρηιηάδσλ αηφκσλ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, δελ απνηειεί εχθνιε ππφζεζε. Μπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζχειια 

αληηδξάζεσλ ησλ πνιηηψλ, αθφκα θαη ζε ξήμε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, εμαηηίαο 

ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζεί. Κακία θπβέξλεζε δελ ζέιεη λα θηάζεη ζε απηφ ην 

ζεκείν, νχηε λα ράζεη ηελ εμνπζία ηεο. Γηα απηφ θαη επηιέγεη λα αθνινπζήζεη κηα 

πνιηηηθή απζηεξψλ κέηξσλ, κε λνκηθέο «δπζθνιίεο» πνπ ζα πεξηνξίδνπλ ηελ 

είζνδν κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ, δηαηεξψληαο ηα επξσπατθά θξηηήξηα θαη ην 

λνκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ρσξίο λα εθηίζεηαη 

ζηελ θνηλή γλψκε ή λα επηβαξχλεηαη δηαξθψο κε φιν θαη πεξηζζφηεξνπο 

κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο εμαζιίσζεο, φπνπ ε άκεζε κέξηκλα θαη 

πεξίζαιςε ηνπο είλαη ηφζν δαπαλεξή γηα ην θξάηνο, φζν θαη ρξνλνβφξα.  
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Αμίδεη κφλν, λα επηθεληξσζεί ην ελδηαθέξνλ ζηα πξφζθαηα δξψκελα, ιακβάλνληαο 

σο ηξαλφ παξάδεηγκα ηε ρψξα καο, ε νπνία δέρεηαη θαζεκεξηλά ηελ είζνδν 

ρηιηάδσλ αλζξψπσλ, νηθνγελεηψλ πνπ πιήηηνληαη απφ πνιεκηθέο επηζέζεηο, 

θαηαθέξλνληαο κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο λα δηαθχγνπλ. Καη ελ ηέιε εγθισβίδνληαη 

ζηελ Διιάδα, ε νπνία δελ απνηειεί ηνλ ηειηθφ ζηφρν δηακνλή ηνπο αιιά, άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο, κε θχξηα πξνηίκεζε ηε Γεξκαλία. Σα ζχλνξα ησλ ππνινίπσλ 

ρσξψλ φκσο, παξακέλνπλ θιεηζηά, εμαηηίαο ησλ κέηξσλ θαη ηεο λνκνζεζίαο ηνπο. 

Με ην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα «θαζπζηεξεί» ηελ εχξεζε κηαο άκεζεο 

ιχζεο, γηα έλαλ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ πνπ δεη ζε ζπλζήθεο εμαζιίσζεο, κέζα ζε 

έλα θξάηνο πνπ αζθπθηηά λα αληηκεησπίζεη ηα ήδε κεγάια εζσηεξηθά ηνπ 

πξνβιήκαηα.  

Κιείλνληαο ινηπφλ, ην θνκκάηη ηεο παξαπάλσ έξεπλαο, πνπ δελ απνηειεί κφλν κηα 

πξνζπάζεηα ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ πνιηηηθψλ ράξαμεο 

ησλ Γεξκαληθψλ θπβεξλήζεσλ, παιαηφηεξσλ αιιά θαη κεηαγελέζηεξσλ εηψλ, ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αζχινπ αιιά θαη φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, λα βξεη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζε έλα δήηεκα, πνπ φπσο δείρλνπλ θαη ηα 

ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ, έρεη κέιινλ ψζηε λα επηιπζεί νξηζηηθά. Φηάλνληαο θαη 

πξνο ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, δφζεθε ε επθαηξία λα αλαπηπρζνχλ θαη νξηζκέλνη 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, νη νπνίνη μεπεξλνχλ ηα απζηεξά 

λνκηθά πιαίζηα αλάιπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, απνδίδνληαο κηα ελαιιαθηηθή ρξνηά ζηελ 

νπηηθή ηνπ δεηήκαηνο, αιιά θαη ηελ εξεπλεηηθή «πξννπηηθή» ηνπ ζέκαηνο, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα εμειηρζεί πεξεηαίξσ ζε κηα λέα κειινληηθή έξεπλα. 
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Παξάξηεκα 

ςνένηεςξη 1 

Ζ πξψηε ζπλέληεπμε αθνξά ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν ζηελ Γεξκαλία. Ο 

θχξηνο Till Gerards σο ππεχζπλνο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο πξεζβείαο ηεο 

Γεξκαλίαο ζηελ Διιάδα επραξίζησο δέρηεθε λα απαληήζεη ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο: 

Δπώηηζη 1: Πσο κπνξεί θάπνηνο πξφζθπγαο λα εηζαρζεί ζηελ γεξκαληθή 

θνηλσλία; 

Σν πξνζθπγηθφ ζέκα ζεσξείηε απαηηεηηθφ θαη δχζθνιν ζηελ δηαρείξηζε ηνπ φρη 

κφλν απφ ηελ πιεπξά ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ηεο Γεξκαλίαο αιιά θαη απφ 

ηνπο δήκνπο ησλ νκνζπνλδηαθψλ θξαηηδίσλ θαη επξχηεξα ηελ θνηλσλία. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ πνιινί πξφζθπγεο θπξίσο απφ ηελ πξία αιιά θαη πξφζθπγεο απφ ηελ 

Διιάδα πνπ ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ ζηελ Γεξκαλία θαη ην ζέκα ηεο έληαμή ηνπο 

απαζρνιεί κέρξη θαη ζήκεξα ηελ Γεξκαλία. Γηα ηελ νκαιφηεξε έληαμε ησλ 

πξνζθχγσλ πξαγκαηνπνηνχληαη καζήκαηα γεξκαληθψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο θαη θπζηθά γηα ηελ θαιχηεξε έληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. χκθσλα 

κε ηνλ θχξην Gerards ην εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη θαηά 

πφζν ρξεηαδφκαζηε ηελ κεηαλάζηεπζε γηα κεηαλάζηεο κε επαξθή πξνζφληα; Όπσο 

αλαθέξεη ν ίδηνο, « ηελ Γεξκαλία νη πξφζθπγεο αμηνπνηνχληαη θαη κε ηελ 

απαζρφιεζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο σο πξνζσπηθφ ζε ειηθησκέλνπο 

αλζξψπνπο πνπ ρξεηάδνληαη πεξίζαιςε θαη θξνληίδα, πξνζσπηθφ γηα κεραληθνχο 

θηι.» 

Δπώηηζη 2: Τπάξρνπλ ππεξεζίεο αιιά θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ 

Γεξκαλία γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν; 

Ο θχξηνο Gerards απάληεζε ζεηηθά ζηελ χπαξμε ππεξεζηψλ αιιά θαη κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηνπο πξφζθπγεο. Αλαιπηηθφηεξα, ππάξρεη ε 

ππεξεζία BAMF, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη 

πξνζθπγηθνχ ζηελ Γεξκαλία. πγθεθξηκέλα θαζήθνλ ηεο είλαη ε εμέηαζε αηηήζεσλ 

αζχινπ θαζψο θαη ε άκεζε επεμεξγαζία ηνπο ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ. Χο 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ απνηεινχλ νξγαλψζεηο 
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απφ ηελ Κνισλία πνπ βνεζνχλ ηελ θαιχηεξε έληαμε ησλ πξνζθχγσλ. Δπίζεο, ρέξη 

βνεζείαο γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο απνηεινχλ θαη νη εθθιεζηαζηηθέο νξγαλψζεηο 

πνπ ηνπο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έληαμή ηνπο. Φπζηθά, ζηα 

θξαηίδηα ηεο Γεξκαλίαο ππάξρνπλ θαη νξγαλψζεηο γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ κπνξεί 

λα έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξφζθπγεο. Γηα παξάδεηγκα ζην 

θξαηίδην ηεο Bayern ππάξρνπλ θαη εξγαηηθέο νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη γηα ηελ 

έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη άιια ζρεηηθά ζέκαηα ησλ 

πξνζθχγσλ. 

ςνένηεςξη 2 

Ζ δεχηεξε ζπλέληεπμε αθνξά, δειψζεηο πνπ είρε παξαρσξήζεη ε Γεξκαλίδα 

θαγθειάξηνο, Άλγθεια Μέξθει ζην Focus Online/HuffPost Deutschland ην 2017, ελ 

φςεη ησλ επεξρφκελσλ εθινγψλ ζηε ρψξα ηεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ, κέζα ζηελ ζχγρξνλε γεξκαληθή θνηλσλία. 

Γηαηππψλνληαο ην φξακα αιιά θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο, ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε θαη 

ηηο πξννπηηθέο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο, ε θαγθειάξηνο απάληεζε ζηηο εμήο 

εξσηήζεηο: 

Δπώηηζη 1: Πηζηεχεηε, φηη ε ελζσκάησζε ησλ αλζξψπσλ κεηαλαζηεπηηθήο 

πξνέιεπζεο, δεδνκέλνπ θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ έιεπζεο, ζα απνηειέζεη ηε 

ζεκαληηθφηεξε πξφθιεζε πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε θνηλσλία ηα πξνζερή ρξφληα; 

Ζ θαγθειάξηνο αλέηξεςε ιίγν δηαθνξεηηθά  ην εξψηεκα, ελζσκαηψλνληαο ην, ζηηο 

επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Τπνζηεξίδνληαο φηη, ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε ηεο 

θπβεξλήζεσο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Σφζν ησλ κεηαλαζηψλ, 

φζν θαη ησλ πνιηηψλ ηεο ζε έλα ζχγρξνλν πιένλ, ςεθηαθφ ζχζηεκα. Ζ ξαγδαία 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, έρεη νδεγήζεη ζε έλα είδνο «ςεθηαθήο επαλάζηαζεο», 

πνπ βνεζά ηελ θνηλσλία ζηελ ακεζφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ελεκέξσζε. Με 

άιια ιφγηα, βνεζά ην θνηλσληθφ ζχλνιν λα είλαη πην αλεθηηθφ κπξνζηά ζε θάζε 

είδνο επεξρφκελεο αιιαγήο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο. Σφληζε επίζεο, φηη θαη ε αγνξά 

εξγαζίαο εμειίζζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηηο λέεο ςεθηαθέο αιιαγέο θαη ηερλνγλσζίεο. 

Γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί θαη λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο. ηφρνο ινηπφλ, ε έληαμε 

ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. ε ζέζεηο πνπ ζα 

κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ θπζηθά, ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Παξέρνληαο 
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παξάιιεια θαη ηελ θαηάιιειε βνήζεηα ζε εθείλνπο, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

νηθνγέλεηεο κε ρακειφηεξα επίπεδα κφξθσζεο θαη ηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο. 

Ώζηε λα βξνπλ δνπιεηέο θαη λα εληαρζνχλ μαλά ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Δπώηηζη 2: Ση ζα πξέπεη λα έρεη πεηχρεη ε θπβέξλεζε ζαο, σο ην 2030 απφ 

άπνςεο ελζσκάησζεο; Γεδνκέλνπ ηνπ φηη, ζήκεξα, νη άλζξσπνη κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν θηψρεηαο; 

Απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηεο, έδσζε κεγάιε έκθαζε ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, 

φπσο δήισζε.  Γεκηνπξγψληαο θαηά ζπλέπεηα, ηε ζέζε ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ 

Δπηηξφπνπ γηα ηε Μεηαλάζηεπζε, ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηελ Δλζσκάησζε ζηελ 

νκνζπνλδηαθή θαγθειαξία, έηζη ψζηε λα ππάξρεη άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε. Ζ ηαθηηθή απηή, πεξί ελζσκάησζεο ππνδεηθλχεη ηελ πξφνδν πνπ 

έρεη επηηεπρζεί, φζνλ αθνξά θπξίσο, ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ πνπ απνθνηηνχλ απφ ην ζρνιείν. Σνλίδνληαο πσο, ππάξρεη αθφκα 

κεγάιν ράζκα αλάκεζα ζηνπο λένπο κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν θαη ηνπο λένπο 

πνπ δελ έρνπλ ηέηνην ππφβαζξν. Με βαζηθή δηαθνξά φηη, ζήκεξα ε λεφηεξε γεληά 

έρεη πνιχ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απφ φ,ηη ζην παξειζφλ, γηα λα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

θαη ρσξίο θφβν πεξηζσξηνπνίεζεο ζηελ θνηλσλία. 

Δπώηηζη 3: Σέινο, κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα λα απμάλεηαη, 

πνιινί αλεζπρνχλ γηα ην πψο ζα κνηάδεη ε θνηλσλία ην 2030. Θα κπνξέζεη λα 

δηαηεξήζεη ε Γεξκαλία, ηελ ηνπδαίν-ρξηζηηαληθή, δειαδή δπηηθή- θνπιηνχξα ηεο; 

Ζ ίδηα μεθαζάξηζε φηη, ε ρψξα ηεο ζα ζπλερίζεη πξνζεισκέλε λα εμειίζζεηαη βάζε 

απηήο ηεο θνπιηνχξαο. Τπνζηεξίδνληαο πσο, ζηε Γεξκαλία δνπλ κέρξη ζήκεξα 

ηέζζεξα εθαηνκκχξηα κνπζνπικάλνη. πκβάιινληαο ζηελ θνηλσληθή επεκεξία, ηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Χο έλα αλαπφζπαζην θαη απαξαίηεην 

θνκκάηη ηεο Γεξκαλίαο, βνεζνχλ ζηε δηακφξθσζε κηαο πνιχ-πνιηηηζκηθήο 

θνηλσλίαο. Οη αμίεο θαη νη θαλφλεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ βαζηθφ λφκν ηζρχνπλ γηα 

φινπο αλεμαηξέησο θαηαγσγήο, θχινπ ζξεζθεπηηθψλ θαηαβνιψλ θαη πεπνηζήζεσλ. 

Γελ είλαη απιά νλφκαηα γξακκέλα ζε ραξηί, απνηεινχλ ηε βάζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλχπαξμήο κεηαμχ φισλ ησλ πνιηηψλ. 
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