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Συνέπειες της μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης στις τοπικές 

οικονομίες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης 

 

Όπως όλοι μας γνωρίζουμε η Σάμος, και τα υπόλοιπα νησιά του 

Βορειοανατολικού Αιγαίου, βρίσκονται τα τελευταία τρία χρόνια 

αντιμέτωπα με ουσιώδη προβλήματα δεχόμενα ισχυρές πιέσεις, ως 

συνέπεια των υψηλών προσφυγικών ροών που έγιναν ιδιαίτερα έντονες 

από το καλοκαίρι του 2015. 

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια 

εφησυχασμού αφού οι συνεχιζόμενες προσφυγικές ροές του 

προηγούμενου έτους είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κατάστασης 

εκτάκτου ανάγκης στις ήδη υπερπλήρεις δομές των Κέντρων πρώτης 

Υποδοχής των νησιών.  

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Εθνικού Συντονιστικού 

Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου 

(Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α) του Υπουργείου Εσωτερικών στις 24.04.2018, στη 

νησιωτική χώρα φιλοξενούνταν συνολικά 15.749 άτομα, και ειδικότερα 

στη Λέσβο, 8950 άτομα, τη Χίο, 1659 , τη Σάμο, 3141, τη Λέρο 830, τη 

Κω 1079 και 90 άτομα στα υπόλοιπα νησιά. Παρά τις συνεχείς 

εκκλήσεις και πιέσεις των δημάρχων και των τοπικών κοινωνιών για 

αποσυμφόρηση των κέντρων κράτησης στα νησιά η κατάσταση 

παραμένει ίδια με στοιχεία επιδείνωσης λόγω των συνεχιζόμενων 

προσφυγικών ροών.  

Όσον αφορά το νησί της Σάμου η έκταση του προβλήματος φαίνεται 

από το γεγονός ότι ήδη από τους τελευταίους μήνες του 2017- και παρά 

τις όποιες αναχωρήσεις προς την ενδοχώρα- περισσότεροι από 3.000 

πρόσφυγες βρίσκονται σταθερά συνωστισμένοι στο hotspot της Σάμου, 

συνολικής χωρητικότητας 800 ατόμων όταν μάλιστα οι μόνιμοι κάτοικοι 

στο Βαθύ της Σάμου μόλις ξεπερνούν τους 6.000.   

Ήδη από τον Οκτώβριο του 2017 οι Γιατροί χωρίς Σύνορα με ανοιχτή  

επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό έκαναν λόγο για «κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης», ενώ, η Ύπατη Αρμοστεία σε ανακοίνωσή της 
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σχετικά με τις συνθήκες στο hotspot της Σάμου καθώς και στα 

υπόλοιπα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου μιλούσε για «κρίσιμη 

κατάσταση» τονίζοντας τις προβληματικές συνθήκες υγιεινής και 

ασφάλειας, τους αυξανόμενους κινδύνους για την υγεία και ευημερία του 

προσφυγικού πληθυσμού, τον σοβαρότατο κίνδυνο για την έκρηξη βίας 

και περιστατικών σεξουαλικής βίας καθώς και την αυξανόμενη 

επικινδυνότητα των συνθηκών διαβίωσης. 

Ο υπερπληθυσμός των προσφύγων στα νησιά καθιστά πολύ δυσχερή 

έως αδύνατη την οποιαδήποτε διαχείριση του προβλήματος ενώ είναι 

βέβαιο πλέον ότι η παραμονή των προσφύγων στα κέντρα υποδοχής 

για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για 

την κοινωνική συνοχή ενώ σημαντικές είναι οι επιπτώσεις και στην 

τοπική οικονομία.  

Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή συνάντηση θα ήθελα και εγώ με την 

σειρά μου να αναφερθώ τόσο στις άμεσες και έμμεσες οικονομικές 

επιπτώσεις που επέφερε η προσφυγική κρίση στην οικονομία της 

Σάμου όσο και στα εργαλεία που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ώστε να 

αντισταθμίσουμε συνολικά τις αρνητικές επιπτώσεις.  

 

Όσον αφορά τις απαρχές της προσφυγικής κρίσης, θυμίζουμε ότι την 

περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015, οι προσφυγικές ροές στα 

ελληνικά νησιά αυξήθηκαν δραματικά. Ειδικότερα στη ευρύτερη περιοχή 

της Σάμου (Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι) το ποσοστό της αύξησης ανήλθε 

700% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σύμφωνα με την 

συνοπτική έκθεση για τις επιπτώσεις από τις ροές προσφύγων στα 

Νησιά του Αιγαίου που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο του 2015. 

 

Οι βραχυχρόνιες οικονομικές επιπτώσεις της προσφυγικής αυτής 

κρίσης έγιναν άμεσα αισθητές στον τουριστικό κλάδο του νησιού, ο 

οποίος αποτελεί όπως όλοι γνωρίζετε βασικό συστατικό της τοπικής 

οικονομίας της Σάμου, τροφοδοτώντας και επηρεάζοντας και τους 

υπόλοιπους κλάδους. 

Οι αρνητικές συνέπειες αποτυπώνονται- καταρχήν και μεταξύ άλλων- 

στον αριθμό των αφίξεων εξωτερικού, όπου  και το έτος 2016 

παρατηρείται  σημαντική μείωση στο ποσοστό διεθνών αφίξεων της 

τάξης του -23% (30.000 τουρίστες) σε σύγκριση με την προηγούμενη 
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χρονιά˙ και μάλιστα σε μια περίοδο συνεχιζόμενης ανοδικής πορείας για 

τον ελληνικό τουρισμό όπου οι διεθνείς αφίξεις στη χώρα ανήλθαν το 

2015 σε 26 εκ. τουρίστες ενώ το 2016 άγγιξαν για πρώτη φορά το ρεκόρ 

των 27,5 εκ. αφίξεων.  

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σε 

έκθεση του με τίτλο «Επιπτώσεις από τις ροές προσφύγων στα Νησιά 

του Αιγαίου», αναφέρθηκε στις εκτιμώμενες επιπτώσεις που 

αντιμετώπισε ο τουριστικός κλάδος των νησιών του βορειοανατολικού 

Αιγαίου το έτος 2015 (χρονιά που ξέσπασε η ανθρωπιστικής αυτή 

κρίση) οι οποίες συνεχίστηκαν και την επόμενη χρονιά, το 2016.  Αυτές 

ήταν: 

(α) Ακυρώσεις διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα 

δωμάτια και λοιπά καταλύματα. 

(β) Συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου: Σε αρκετά τουριστικά 

καταλύματα καταγράφηκε η τάση διακοπής της λειτουργίας τους, 

τουλάχιστον κατά δυο μήνες νωρίτερα, συγκριτικά με την προηγούμενη 

τουριστική περίοδο.  

(γ) Απώλειες στον κύκλο εργασιών: Αποτέλεσμα των ανωτέρω 

ήταν η μείωση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης ανά 

διανυκτέρευση.  

(δ) Μειωμένος ρυθμός κρατήσεων και προκρατήσεων για το 2016. 

(ε) Ακυρώσεις συνεδρίων και προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων 

(στ) Ακυρώσεις πτήσεων από το εξωτερικό.   

Για να επανέλθουμε όμως στις ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία, η 

επιβράδυνση της τουριστικής δραστηριότητας στη Σάμο είχε αντίστοιχες 

αρνητικές επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα του 

νησιού για τα έτη 2015-2016 όχι μόνο στους κλάδους που σχετίζονται 

με την τουριστική κίνηση, όπως η εστίαση, αλλά πολλαπλασιαστικά σε 

όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας.  

 

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) το 2012 

εκτίμησε τον πολλαπλασιατή τουριστικής δαπάνης σε 2,2€, δηλ. για 

κάθε € 1,0 που δημιουργεί η τουριστική δραστηριότητα, αυξάνει την 

έμμεση και προκαλούμενη πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα  κατά € 

1,2 και άρα, συνολικά, προσθέτει € 2,2 στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
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Προϊόν. Αντίστοιχα στην περίπτωση της απώλειας εσόδων από την 

τουριστική δραστηριότητα οι συνολικές απώλειες σε εκ. ευρώ θα είναι 

αρκετά υψηλότερες λόγω του πολ/στή της τουριστικής δαπάνης.  

Επίσης το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών ερευνών το 2014 

εκτίμησε τον πολ/στή της τουριστικής δαπάνης σε 2,65. 

Για το έτος 2016,  σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ η μέση κατά 

κεφαλήν δαπάνη ανήλθε σε 514€. Συνεπώς οι επιπτώσεις στην 

οικονομία της Σάμου από τη μείωση των αφίξεων μόνο από το 

εξωτερικό (δηλ. 30.000 λιγότεροι επισκέπτες) και μόνο για το εν λόγω 

έτος μεταφράζεται σε άμεση απώλεια 15 εκ. €, ενώ οι συνολικές 

απώλειες αν λάβουμε υπόψη τον πολ/στικό παράγοντα της τουριστικής 

δαπάνης φθάνουν έως και τα 40 εκ. ευρώ, με ότι άλλο συνεπάγεται 

αυτό για την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα και για την 

απασχόληση.  

Φυσικά μια ακριβής αποτύπωση των συνολικών οικονομικών 

επιπτώσεων της προσφυγικής κρίσης στα νησιά του Βορειοανατολικού 

Αιγαίου θα πρέπει να τύχει αναλυτικής επιστημονικής τεκμηρίωσης 

προτού προχωρήσουμε σε ασφαλή συμπεράσματα.  

Είναι σίγουρο ότι οι οικονομικές επιπτώσεις δεν είναι οι ίδιες για όλα τα 

νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου αλλά διαφέρουν ανάλογα με τις 

προσφυγικές ροές, την τουριστική δυναμική κάθε νησιού αλλά και τα 

χαρακτηριστικά της τουριστικής του ανάπτυξης.  

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης που εξέδωσε το Εργαστήριο 

Τουριστικών Ερευνών και Μελετών του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο την 

εκτίμηση των επιδράσεων του προσφυγικού - μεταναστευτικού 

ζητήματος για τα έτη 2015 και 2016  στις ελληνικές  ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις των νησιών που αποτελούν τις κατεξοχήν πύλες των 

ροών, οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις που αποτυπώνονται στα 

λειτουργικά μεγέθη των επιχειρήσεων αφορούν ενδεικτικά, μείωση των 

διανυκτερεύσεων το 2015 σε σύγκριση με το 2014 κατά 18,75%, μείωση 

των επισκεπτών κατά 22,79%, μείωση των τιμών σε ποσοστό 12,45% 

και μείωση στη μέση διάρκεια παραμονής σχεδόν κατά μία ημέρα. 

Επίσης, η απασχόληση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 

5,26%, ενώ το κόστος λειτουργίας τους αυξήθηκε κατά 5,66%.. Πέραν 

όμως από τις βραχυχρόνιες επιπτώσεις, δυσοίωνες είναι και οι 

μακροπρόθεσμες προβλέψεις καθώς αφορούν τόσο την εικόνα που έχει 
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διαμορφωθεί για τα νησιά στο μυαλό και στη συνείδηση των δυνητικών, 

ξένων κυρίως, τουριστών όσο και τον τρόπο που οι Τour Οperators θα 

αντιμετωπίζουν τα νησιά ως τουριστικούς προορισμούς και τα 

ξενοδοχεία τα επόμενα χρόνια, κυρίως κατά την περίοδο των 

διαπραγματεύσεων για την υπογραφή συμβολαίων. 

Στις εξελίξεις αυτές ως Δήμος έχουμε ανταποκριθεί μέχρι στιγμής άμεσα 

και με υπευθυνότητα. Η Σάμος κατάφερε να αναστρέψει την αρνητική 

πορεία της τουριστικής δραστηριότητας το 2017. Σύμφωνα με τα 

προσωρινά στοιχεία του ΣΕΤΕ, οι αφίξεις στο διεθνή αερολιμένα της 

Σάμου παρουσίασαν αύξηση 18,4% σε σύγκριση με το 2016, 

παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα του 2015. 

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με σθένος την προσπάθεια αυτή 

βελτιώνοντας συνεχώς τους χρόνους και τις διαδικασίες μας και 

αξιοποιώντας το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε 

στη διάθεσή μας, χρησιμοποιώντας εποικοδομητικά τον διάλογο με τις 

αρμόδιες αρχές, τη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και 

υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη του τόπου 

μας.  

Ειδικότερα όπως είχε αναδείξει η μελέτη της ΚΕΔΕ για το προσφυγικό 

του 2016,  η θεσμοθέτηση της συμμετοχής των Δήμων στα όργανα και 

τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι αναγκαία και απαραίτητη. Ο 

Δήμος Σάμου σε απόλυτη συμφωνία με τις θέσεις πολιτικής της ΚΕΔΕ, 

που έχουν κοινοποιηθεί στον Πρωθυπουργό και στον αρμόδιο 

Υπουργό, έχει αναφερθεί επανειλημμένως στην ανάγκη αλλαγών στο 

θεσμικό πλαίσιο.  

Τέτοιες αλλαγές αποτελούν: 

1. Η Αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου με στόχο τη 

θέσπιση καλύτερου και μόνιμου μηχανισμού επιμερισμού των 

ευθυνών για τη στήριξη των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα 

της Ε.Ε.  

2. Η τροποποίηση του Κανονισμού 2016/369, για τη στήριξη 

έκτακτης ανάγκης, ώστε οι δράσεις να υλοποιούνται και από τους 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι από ανεξέλεγκτες 

ανθρωπιστικές οργανώσεις.  

3. Η αναθεώρηση του εγκεκριμένου Εθνικού Προγράμματος του 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (σύμφωνα με την 
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παράγραφο 9 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

514/2014), ώστε να αποτυπώνονται οι νέες διαγνωσθείσες 

ανάγκες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο από την προσφυγική 

κρίση. 

4. Η πραγματική εμπλοκή των Δήμων στην υλοποίηση δράσεων στο  

Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης.  

 

Για να μιλήσουμε με αριθμούς συνολικά μέσω της Ε.Ε. και 

συγκεκριμένα του προϋπολογισμού του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ, έχουν 

επιμεριστεί στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 πόροι ύψους 509 

εκ. €. 

επιπλέον αυτών, μέσω έκτακτης χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 

ταμείων, η χώρα έχει επίσης λάβει πόρους ύψους 237 εκ. €. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας, από τους ως άνω 

πόρους έχουν διατεθεί στην ίδια 110,4 εκ. €., στο Διεθνή Οργανισμό 

Μετανάστευσης έχουν διατεθεί 32,6 εκ. € και σε  ΜΚΟ  έχουν διατεθεί 

80,4 εκ. €.  

 

Οι υλοποιούμενες από εμάς δράσεις και οι σχεδιαζόμενες έχουν ως 

στόχο την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων των δήμων και την 

ανάπτυξη και βελτίωση των κέντρων υποδοχής των προσφύγων, εξίσου 

όμως σημαντικές είναι θεωρώ και οι ενέργειες ένταξης των προσφύγων, 

ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και οι ενέργειες 

συμφιλίωσης.  

Η στήριξη της τοπικής κοινωνίας στους πρόσφυγες μπορεί μόνο να 

ενισχυθεί αν οι κοινωνίες αντιληφθούν τα οφέλη της. Ο δήμος μας έχει 

ανθρωπιστικό χρέος να αναδείξει τις θετικές πτυχές της μετανάστευσης, 

όπως το γεγονός ότι πολλά χωριά της χώρας που φθίνουν 

δημογραφικά μπορούν να ωφεληθούν από το επιπρόσθετο εργατικό 

δυναμικό, την κατανάλωση, τους μαθητές στα σχολεία κ.ο.κ. που φέρνει 

η άφιξη των προσφύγων. 

Είμαι σίγουρος ότι συνδυάζοντας τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης και 

ανάπτυξης της Σάμου με μέτρα ένταξης των προσφύγων μόνο τότε θα 

μπορέσει να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της παρατεταμένης 
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οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ή απουσίας ευκαιριών 

απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσμό της Σάμου, να καλλιεργηθεί 

πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας στα κέντρα υποδοχής των 

προσφύγων και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή στο νησί μας. 

 

 

 


