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«Διαχείριση εξωτερικών συνόρων Ε.Ε. στην Ανατολική Μεσόγειο» 
 

Τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Ο συνδυασμός ενδοχώρας 

και νησιωτικής επικράτειας που συγκροτεί την ευρωπαϊκή συνοριακή γραμμή 

Ελλάδος-Κύπρου, δεν αποτελεί μόνο την παραμεθόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

Ανατολική Μεσόγειο, αλλά παράλληλα οριοθετεί τον πολιτικό-γεωγραφικό χώρο 

που θεμελιώθηκε και διέπεται από τις αρχές και τις αξίες του ελληνικού και 

ευρωπαϊκού πολιτισμού.  

Ένα χώρο δημοκρατίας, ελευθερίας και σεβασμού της διεθνούς έννομης τάξης. 

Ένα χώρο ειρήνης, ασφάλειας και δικαιωμάτων. Πολιτικής, οικονομικής και 

κοινωνικής δικαιοσύνης και σταθερότητας, που λειτουργεί προς όφελος κρατών και 

πολιτών, χάρη στις αξίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε. 

Οι ως άνω αρχές και αξίες που διαμόρφωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και 

στην πιο ατελή εφαρμογή τους, αναδεικνύονται όλο και πιο ευκρινώς, στη σύγκριση 

με τη σύγχρονη πραγματικότητα, πέριξ των ευρωπαϊκών συνόρων στην Ανατολική 

Μεσόγειο.  

Σε ένα περιβάλλον οξύτατης ρευστότητας και εμπόλεμων συγκρούσεων στον 

περίγυρο της Ένωσης, ο ευρωπαϊκός χώρος που οικοδομήθηκε στα συντρίμια δύο 

παγκοσμίων πολέμων,  αποτέλεσε γέννημα των επώδυνων μαθημάτων τους, που 

εκφράζονται στο σεβασμό των αρχών του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, ως βάση 

του Διεθνούς Δικαίου. 

Η διαχείριση, συνεπώς, των συνόρων που οριοθετούν έναν χώρο αξιακής και 

γεωστρατηγικής σημασίας τέτοιας τάξης μεγέθους, οφείλει να αντιστοιχεί και να 

διαμορφώνεται στη βάση διασφάλισης και υπεράσπισης του αξιακού και δικαιακού 

συστήματος που συμβολίζει, από το σύνολο των ευρωπαϊκών και ελληνικών 

δυνάμεων. 

Η Ελλάδα παραμένει πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας, αλληλεγγύης και 

ανθρωπιάς έναντι πολυάριθμων προκλήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική 

οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ για τη 

διασφάλιση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σταθερότητας.  

Σε μία περιοχή ευαίσθητων ισορροπιών και πολυδιάστατων προκλήσεων, η 

εκμετάλευση του ενεργειακού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου και των 
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ενεργειακών οδών που διασφαλίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης 

αναδεικνύει έτι περαιτέρω το ειδικό βάρος των ευρωπαϊκών συνόρων στην 

Ανατολική Μεσόγειο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. 

Η πραγματικότητα των προσφύγων στις ακτές των ελληνικών νησιών και οι 

πολιτικές επιδράσεις της μεταναστευτικής κρίσης στο σύνολο των ευρωπαϊκών 

κρατών αποτελούν δε το πιο τρανό επιχείρημα υπέρ της ανάπτυξης και της 

σταθερότητας των κρατών μελών που απαρτίζουν τη μεθόριο της Ένωσης.   

Σε όλες τις ιστορικές περιόδους, οι άνθρωποι μετανάστευαν από έναν τόπο σε 

άλλο. Οι λόγοι για τους οποίους προσπαθούν σήμερα να φτάσουν στις ακτές της 

Ευρώπης και οι δίαυλοι που χρησιμοποιούν για να το επιτύχουν είναι πολλοί και 

διαφορετικοί. Άλλοτε αναζητούν νόμιμες οδούς και άλλοτε διακινδυνεύουν τη ζωή 

τους γιατί προσπαθούν να ξεφύγουν από την πολιτική καταπίεση, τον πόλεμο και την 

φτώχεια. Αφενός, η παγκοσμιοποίηση και η επανάσταση της επικοινωνίας 

δημιούργησαν ευκαιρίες και αυξημένες προσδοκίες. Αφετέρου, οι πόλεμοι και οι 

κρίσεις από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τη Βόρεια Αφρική 

προκαλούν σοβαρές συνέπειες. Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας φτώχειας και των 

συγκρούσεων δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. (1) 

Τις μαζικές αυτές μετακινήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 

καλείται η χώρα μας να διαχειρισθεί ως χώρα πρώτης εισόδου, επωμιζόμενη και ένα 

πολύ μεγάλο βάρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Η κορύφωση των ροών 

αυτών το 2015 ήταν πρωτοφανής για την Ευρώπη, και, βεβαίως, πολύ περισσότερο 

για τη χώρα μας. 

Είναι προφανές, ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά το ζήτημα της μετανάστευσης, (2) το οποίο βέβαια δεν μπορεί να 

αντιμετωπισθεί με μέτρα αμιγώς αστυνομικής φύσης. Η αποτελεσματική διαχείρισή 

του αποτελεί ευθύνη του συνόλου των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., με βάση τις αρχές 

της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και του επιμερισμού της ευθύνης. (2) Είναι σε 

όλους μας γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εισερχομένων έχουν ως 

προορισμό άλλες χώρες της Ε.Ε. Καθώς, όμως, τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδος 

αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., η χώρα μας επωμίζεται μεγάλο βάρος, 

λόγω και της λίαν εκτεταμένης ακτογραμμής.  

Η Ελλάδα θεωρεί αναγκαία την ανάπτυξη μιας κοινής και ολοκληρωμένης 

ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διαχείριση των συνόρων, στο πλαίσιο δε αυτό η 

ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων σε εθνικό επίπεδο πρόκειται να προσαρμοσθεί 

 

 

 



3 

 

 

1. communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf  

2. communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf  

 

 

στην υπό εκπόνηση ευρωπαϊκή στρατηγική. Αυτό άλλωστε προβλέπεται στο νέο 

Κανονισμό που διέπει και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής 

και Ακτοφυλακής, ώστε να ενισχύσει τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα με χρήση 

σχετικών βάσεων δεδομένων. Η τροποποίηση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 

ελέγχουν συστηματικά, στις εν λόγω βάσεις, όλα τα πρόσωπα που διασχίζουν τα 

εξωτερικά σύνορα (εναέρια, θαλάσσια και χερσαία) τόσο κατά την είσοδο όσο και 

κατά την έξοδο. (3) 

Η ευρωπαϊκή αυτή στρατηγική θα περιλαμβάνει σειρά τομέων, από τον 

κλασσικό έλεγχο των συνόρων και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, μέχρι την 

ανάλυση κινδύνου, τη διυπηρεσιακή συνεργασία – με άλλα λόγια το συντονισμό - 

μεταξύ των συναρμοδίων εθνικών αρχών, τις επιστροφές παρανόμως διαμενόντων 

υπηκόων τρίτων κ-μ και άλλα.  

Στη στρατηγική αυτή, εθνική και ευρωπαϊκή, δεν απουσιάζει το Υπουργείο 

Εξωτερικών, το οποίο και δια των προξενικών του αρχών (σε τομείς όπως ο ασφαλής 

τρόπος χορήγησης θεωρήσεων εισόδου, η διαλειτουργικότητα συστημάτων ελέγχου 

στοιχείων ατόμων που θα ταξιδεύσουν στην Ευρώπη, ανιχνεύσεις πλαστότητας 

εγγράφων), αλλά και σε τομείς όπως ο βαθμός συνεργασίας τρίτων χωρών στις 

επιστροφές παρανόμως παραμενόντων ατόμων, παίζει το ρόλο που του αναλογεί, σε 

στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εξάλλου, το Υπουργείο Εξωτερικών 

είναι το σημείο επαφής και συνδράμει τις υπεύθυνες αρχές και στην αξιολόγηση της 

εφαρμογής του κεκτημένου Schengen, στον τομέα διαχείρισης των εξωτερικών 

συνόρων. 

Σε εθνικό επίπεδο, από πλευράς αρμοδιοτήτων, ο κεντρικός ρόλος στον έλεγχο 

των συνόρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ, βεβαίως, σημαντικότατο ρόλο, 

μεταξύ άλλων στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης, διαδραματίζει το Λιμενικό 

Σώμα. 

Βαρύ, όπως ανέφερα πιο πάνω, το φορτίο της Ελλάδος και σημαντικότατος ο 

ρόλος μας στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. Ο φόρτος αυτός κατεδείχθη με ενάργεια το 

2015 όταν εισήλθαν στην Ευρώπη, μέσω των ανατολικών θαλασσίων συνόρων της 

χώρας μας 858.521 υπήκοοι τρίτων χωρών, ενώ ενδεικτικό αυτού είναι ότι η 

μεγαλύτερη επιχείρηση του Frontex, είναι η θαλάσσια επιχείρηση «Ποσειδών» στο 

ανατολικό Αιγαίο. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf
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3. http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-

pressures/strengthening-external-borders/  

 

Αξίζει να κάνουμε αναφορά και στις προσπάθειες του ελληνικού Λιμενικού 

Σώματος για τη διάσωση στη θάλασσα που υπήρξαν, την περίοδο αυτή, 

υπεράνθρωπες, και συνεχίζονται αμείωτες παρά τις συχνά αντίξοες συνθήκες. 

 

Για να κάνουμε μια αναδρομή στα γεγονότα της τελευταίας διετίας, μετά την 

Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας (Μάρτιος 2016) για τον περιορισμό των μεταναστευτικών 

ροών, και το παράλληλο κλείσιμο της λεγόμενης βαλκανικής μεταναστευτικής οδού, 

σημειώθηκε κατακόρυφη μείωση των εισόδων στα ελληνικά νησιά. 

Ήδη η χώρα μας, για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πρόκλησης, είχε 

προβεί στη λήψη ενισχυμένων μέτρων, με αναδιάταξη των υφιστάμενων πόρων και 

τη διάθεση μεγαλύτερου αριθμού επιχειρησιακών μέσων. Όλα αυτά συνέβησαν υπό 

συνθήκες μεγάλης πίεσης, σύμφωνα, πάντοτε, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ιδίως τις 

προβλέψεις του Κώδικα Συνόρων Schengen, αλλά και με σεβασμό στο διεθνές, 

κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.  

Παρά τη δραματική τους μείωση σε απόλυτους αριθμούς, οι ροές συνεχίζονται, 

είναι, δε, αυξημένες τον τελευταίο καιρό. Για το θέμα αυτό βρισκόμαστε σε συνεχή 

και στενό συντονισμό με την ΕΕ και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, το θέτουμε, δε, 

σταθερά – και εμείς και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας - στην τουρκική πλευρά. 

Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές -Ελληνική Αστυνομία και 

Λιμενικό Σώμα- καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες για την εξάρθρωση των 

οργανωμένων εγκληματικών δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών που 

εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο, διαδίδοντας τερατώδη πολλές φορές ψεύδη 

για τις συνθήκες και τις ευκαιρίες που θα βρουν οι επίδοξοι μετανάστες στην 

Ευρώπη. Διότι, ας μην ξεχνούμε ότι εκτός από την προσφυγιά, υπάρχει ένα 

σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που επιδιώκει να έλθει στην Ευρώπη προς 

αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Επιπρόσθετα, ελέγχουν και αποτρέπουν την έξοδο 

παράνομων μεταναστών από την χώρα μας, για τη μη δημιουργία, δηλαδή, 

δευτερογενών ροών προς άλλες χώρες της Ε.Ε., διαφυλάσσοντας έτσι το χώρο 

Schengen.  

Για όλα αυτά, οι αρμόδιες εθνικές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο 

μεταναστευτικό και εφαρμόζουν μηχανισμούς εντοπισμού δυνητικών απειλών, 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/strengthening-external-borders/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/strengthening-external-borders/
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προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα στοχευμένα μέτρα ανταπόκρισης, ιδιαίτερα σε 

περίπτωση απότομης μεταβολής των συνθηκών. 

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιείται η συνδρομή του FRONTEX, ο οποίος συντονίζει 

την συνεισφορά των κ-μ Ε.Ε. στις εθνικές προσπάθειες. Λόγω των αυξημένων 

αναγκών αποτελεσματικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. που 

προέκυψαν σε συνέχεια των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, ο FRONTEX 

μετεξελίχθηκε, τον Οκτώβριο του 2016, στην λεγόμενη «Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή-

Ακτοφυλακή», η οποία παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη στα κ-μ για την διαχείριση 

των συνόρων, με την δημιουργία μιας μόνιμης «δεξαμενής» που διαθέτει πάνω από 

1.700 συνοριοφυλάκες  απ΄ όλη την Ευρώπη που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Ισπανία. Επιπλέον, 1.500 είναι σε 

ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να στηρίξουν τους συνοριοφύλακες των 

χωρών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα. (4) 

Ο Frontex περιέχει και προβλέψεις για ενισχυμένο ρόλο του στον τομέα των 

επιστροφών παρανόμως διαμενόντων ατόμων, τομέας προτεραιότητας για τις χώρες 

της ΕΕ και, βεβαίως, για την Ελλάδα. 

Όσον αφορά στην συνδρομή του FRONTEX στη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων, η επιχείρηση FRONTEX «Ποσειδών» κλιμακώθηκε σημαντικά τον 

Δεκέμβριο του 2015, τριπλασιάζοντας τους πόρους και τα διαθέσιμα μέσα για τις 

επιχειρήσεις της. Η επιχείρηση «Ποσειδών» παρέχει στην Ελλάδα τεχνική βοήθεια 

ώστε αυτή να μπορέσει να ενισχύσει την επιτήρηση των συνόρων της, την ικανότητά 

της να σώζει ζωές στη θάλασσα καθώς και τις δυνατότητες καταγραφής και 

ταυτοποίησης. Ο Frontex βοηθά επίσης τις ελληνικές αρχές στη διενέργεια 

επιχειρήσεων επιστροφής και επανεισδοχής. Το πεδίο επιχειρήσεων καλύπτει τα 

σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία καθώς και τα ελληνικά νησιά. (5) Παρουσία του 

Frontex – βεβαίως πολύ μικρότερη - υπάρχει και στα χερσαία σύνορά μας.  

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του FRONTEX αξιοποιούνται και στη λειτουργία των 

«Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (ΚΥΤ - hotspots), σε πέντε νησιά μας στο 

ανατολικό Αιγαίο (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Λέρος) μέσω της ανάπτυξης των 

λεγόμενων ομάδων υποστήριξης για τη διαχείριση της μετανάστευσης - στις οποίες 

συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου και η Europol - και έχουν 

ως αποστολή να ταυτοποιήσουν, να ελέγξουν και να καταγράψουν όσους 

εισέρχονται στην ΕΕ παράνομα, καθώς και να οργανώσουν επιχειρήσεις επιστροφών 

για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.  
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4. https://securityreport.gr/news/security-news/item/4743-enas-xronos-
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5. eu_operations_in_the_mediterranean_sea_el.pdf  

 

Ταυτόχρονα με τις προσπάθειες των εθνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ε.Ε., 

πρέπει να υπογραμμισθεί ότι ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία των 

συνορευουσών τρίτων χωρών, και ειδικότερα της Τουρκίας στην περίπτωση της 

Ανατολικής Μεσογείου, για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών.  

Είναι, πιστεύω, σαφές ότι, εάν η Τουρκία δεν ενεργεί αποτελεσματικά και 

αποφασιστικά για την αποτροπή των αναχωρήσεων μεταναστών από τα παράλιά της 

ή την ανάσχεση της εξόδου τους από τα χωρικά της ύδατα, οι συντονισμένες 

προσπάθειες της χώρας μας και της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι αρκετές. Διότι οι 

προσπάθειες μας θα έχουν, μεν, ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την σύλληψη ή 

την έρευνα και διάσωση των παρανόμως εισερχομένων, αλλά δεν θα μπορούν να τις 

αποτρέψουν, δεδομένης της υποχρέωσης σεβασμού της αρχής της μη 

επαναπροώθησης και των κανόνων του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.  

Για το λόγο αυτό, στις 18 Μαρτίου 2016, οι ηγέτες της ΕΕ και της Τουρκίας 

συμφώνησαν σχετικά με την αναχαίτιση της ροής παράτυπων μεταναστών μέσω της 

Τουρκίας προς την ΕΕ. Η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας σκοπό έχει να βάλει τέλος στην 

παράνομη διακίνηση μεταναστών και στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και να 

αποκαταστήσει ένα νόμιμο και συντεταγμένο σύστημα εισδοχής για τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες που φθάνουν 

στα ελληνικά νησιά μέσω Τουρκίας, θα επιστρέφονται στην Τουρκία από τις 20 

Μαρτίου 2016 και έπειτα. Για κάθε Σύριο που επιστρέφεται στην Τουρκία από τα 

ελληνικά νησιά, ένας άλλος Σύριος θα μετεγκαθίσταται στην ΕΕ. (6) 

Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας συνεργάζεται στενά με την Τουρκία για την 

αποτελεσματική υλοποίηση της Δήλωσης, επισημαίνοντας ότι η τελευταία θα πρέπει 

να εντείνει τη δράση της, με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των ροών και εν 

τέλει τον τερματισμό τους, αλλά και την καταπολέμηση των παράνομων δικτύων 

διακίνησης. 

Επιτρέψτε μου, τέλος, να υπογραμμίσω ότι η επιτυχής διαχείριση των 

εξωτερικών συνόρων συνδέεται επίσης με μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική 

στον τομέα των επιστροφών για τους παρανόμως εισελθόντες που δεν χρήζουν 

διεθνούς προστασίας. 

https://securityreport.gr/news/security-news/item/4743-enas-xronos-evropaiki-synoriofylaki-kai-aktofylaki
https://securityreport.gr/news/security-news/item/4743-enas-xronos-evropaiki-synoriofylaki-kai-aktofylaki
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20161006/eu_operations_in_the_mediterranean_sea_el.pdf
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Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας αξιοποιεί πλήρως τα προγράμματα εθελουσίου 

επαναπατρισμού σε στενή συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, 

καθώς και τις υπάρχουσες συμφωνίες και ρυθμίσεις επανεισδοχής με τρίτες χώρες,  

 

6. http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/countries-

origin-transit/  

 

και στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα 

των επιστροφών με τρίτες χώρες.  

Πέραν των διευρυμένων αρμοδιοτήτων του Frontex στον τομέα αυτόν, όπως 

προανέφερα, θεωρούμε ότι υπάρχει όχι μόνον χώρος αλλά και άμεση ανάγκη για 

ανάληψη εντονότερης δράσης σε επίπεδο ΕΕ, δια της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού 

μηχανισμού επιστροφών. 

Μέσω του πλέγματος δράσεων και συνεργειών που περιεγράφη – εθνικές 

δράσεις, πλήρης αξιοποίηση συνδρομής των Υπηρεσιών Ε.Ε. και αποτελεσματική 

συνεργασία με τρίτες χώρες- η χώρα μας, με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης της, 

επιδιώκει να επιτελέσει στο ακέραιο το καθήκον της φύλαξης και διαχείρισης των 

εθνικών της συνόρων, έχοντας επίγνωση ότι αυτά αποτελούν ταυτόχρονα και 

εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

Η αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων των παράνομων μεταναστευτικών 

ροών συνιστά έναν από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας μιας μεταναστευτικής 

πολιτικής. Περιλαμβάνει συνεργασία με τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και με τις 

χώρες καταγωγής και διέλευσης των μεταναστών, σε ευρύ φάσμα ζητημάτων. 

Είναι επίσης αναγκαίο να μειωθούν οι παράγοντες προσέλκυσης που ωθούν 

τους μετανάστες να φύγουν. Το Νοέμβριο του 2015, οι ηγέτες της ΕΕ και της Αφρικής 

συμφώνησαν να βελτιώσουν την πρόσβαση στις πληροφορίες για τους κινδύνους της 

παράτυπης μετανάστευσης και να δώσουν μια ρεαλιστική εικόνα των συνθηκών 

διαβίωσης στις ευρωπαϊκές χώρες. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα που ενέκρινε στις 9 Νοεμβρίου 

2015, αποφάσισε να ορίσει κοινή στρατηγική ενημέρωσης με σκοπό να 

αποθαρρύνονται οι μετανάστες να ξεκινούν επικίνδυνα ταξίδια και να καταφεύγουν 

στους λαθροδιακινητές. Η στρατηγική αυτή θα εξηγεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούν οι ενωσιακοί και διεθνείς κανόνες περί μετανάστευσης, μεταξύ άλλων 

όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων, την επανεγκατάσταση, τη μετεγκατάσταση 

και την επιστροφή. (7) 

20 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών διαβιούν στην ΕΕ, αριθμός που 

αντιστοιχεί στο 4% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Στα μέτρα μετεγκατάστασης 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/countries-origin-transit/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/countries-origin-transit/
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και επανεγκατάστασης που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και 

μεταναστευτικής κρίσης, τονίζεται η ανάγκη στήριξης των κρατών μελών που 

διαθέτουν μικρότερη πείρα όσον αφορά την ένταξη. 

 

7. http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/countries-

origin-transit/root-causes-migration/  

 

Τον Ιούνιο του 2016, η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη, 

το οποίο αποσκοπούσε να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην ένταξη υπηκόων τρίτων 

χωρών, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική τους συμβολή στην ΕΕ.  

Το Δεκέμβριο του 2016, το Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων 

των κρατών μελών ενέκριναν συμπεράσματα σχετικά με την ένταξη των υπηκόων 

τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη καλούνται: 

• να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την ένταξη των υπηκόων 

τρίτων χωρών 

• να βελτιώσουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ένταξης 

• να εξετάσουν το θέμα της αναγνώρισης των προσόντων και των δεξιοτήτων 

των υπηκόων τρίτων χωρών. (8) 

Η φιλία και η συνεργασία μεταξύ των κρατών αποτελεί ευκταία συνθήκη. Ο 

σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί, ωστόσο, αναγκαία συνθήκη για την 

ειρήνη και τη σταθερότητα. Στη σύγχρονη γεωπολιτική πραγματικότητα η χώρα μας 

δεν μπορεί παρά να διαφυλάσσει και να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια στο πλαίσιο 

της ευρωπαικής και της διεθνούς έννομης τάξης με την ψυχραιμία και την 

αποφασιστικότητα που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της. 

 

8. http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/integration-

policy/  

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/countries-origin-transit/root-causes-migration/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/countries-origin-transit/root-causes-migration/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/integration-policy/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/integration-policy/

