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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάζει το ανά χείρας πόνημα, αποτέλεσμα 

πολυετούς ενασχόλησης με το γνωστικό αντικείμενο του προσφυγικού-μεταναστευτικού που 

είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός σημαντικού και διεπιστημονικού πόλου ενδελεχούς 

έρευνας και εκπαίδευσης στα ζητήματα αυτά στο ΕΚΠΑ, απολαμβάνοντας και διεθνούς και 

εθνικής αναγνώρισης.  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet ιδρύθηκε το 2000, με σύμβαση μεταξύ του 

ΕΚΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στεγάσθηκε σε χώρους του ΕΚΠΑ δυνάμει των 

αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου της και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς. Στοχεύει στη 

διεπιστημονική προσέγγιση της ευρωπαϊκής ενοποίησης σε συνάρτηση και με τις αντίστοιχες 

ελληνικές πολιτικές και απόψεις. Επιδιώκει να ενεργοποιεί προς τούτο το αντίστοιχο 

επιστημονικό προσωπικό και τους εμπειρογνώμονες των σχετικών κλάδων. Ως το μοναδικό 

μέχρι σήμερα Κέντρο Αριστείας στο ΕΚΠΑ, με τις πολυετείς και πολυδιάστατες ερευνητικές 

και εκπαιδευτικές δραστηριότητές του έχει συμβάλει στη διεθνή προβολή και εξύψωση του 

κύρους του ΕΚΠΑ και στη βελτίωση της θέσης του στις διεθνείς αξιολογήσεις (δεδομένης της 

σημασίας που αποδίδεται στα Κέντρα Αριστείας σε τέτοιες διαδικασίες).  

Κατά την υπερεικοσαετή δράση του το Κέντρο υλοποίησε δεκάδες ερευνητικά και 

εκπαιδευτικά προγράμματα με έμφαση στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, τον διεθνή ρόλο της 

Ένωσης και τις αντίστοιχες ελληνικές πολιτικές. Χαρακτηριστικά τέτοια προγράμματα 

υπήρξαν η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ, η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας, το δίκαιο ασύλου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η στρατηγική αυτονομία της 

Ένωσης στο σύγχρονο κόσμο κ.ά. Τα τελευταία χρόνια το Κέντρο επικεντρώθηκε στις νομικές 

και πολιτικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος και 

γενικότερα της μετανάστευσης, καθώς και στα ζητήματα ασφάλειας και ενέργειας στην Αν. 

Μεσόγειο. Την τελευταία μόνο πενταετία το Κέντρο έχει αναλάβει σειρά έργων, κυρίως στο 

πλαίσιο των Jean Monnet Projects του Erasmus+ και άλλων εθνικών και ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. Στο σημείο αυτό περίοπτη θέση κατέχουν και τα υλοποιούμενα από το Κέντρο 

προγράμματα κατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του ΕΚΠΑ, τόσο 
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στον τομέα της μετανάστευσης προς την ΕΕ, όσο και της εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας 

της Ένωσης. Στις δραστηριότητες των προγραμμάτων αυτών (εκπαιδευτικά προγράμματα , 30 

συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και δημόσιες συζητήσεις) έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα 

πάνω από 3.300 φοιτητές (κυρίως μεταπτυχιακοί), ερευνητές, στελέχη του δημόσιου τομέα, 

κ.ά. Στο επιστημονικό δίκτυο του Κέντρου συμμετέσχαν και συμμετέχουν πάνω από 200 

πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες συμβάλλοντας στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Κέντρου. 

Σε όλη αυτή την δραστηριότητα, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα ζητήματα μετανάστευσης με 

την υλοποίηση του -επιτυχώς ολοκληρωθέντος - προγράμματος «European Governance of 

Migration: The External Dimension» (2017-2020), αλλά και του τρέχοντος, μέχρι το 2025 

(επίσης συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) προγράμματος Jean Monnet 

«Migration Challenges from Eastern and Central Mediterranean: EU Policies & New 

Responses». Έναν από τους καρπούς των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω δύο προγραμμάτων Erasmus+/Jean Monnet αποτελεί 

και το ανά χείρας εγχειρίδιο. 

* * * 

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες 

προκλήσεις για την Ευρώπη και την παγκόσμια κοινότητα. Εμφανίστηκε με ιδιαίτερη οξύτητα 

μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο όταν εκατομμύρια πρόσφυγες εκτοπίστηκαν από τις εστίες 

τους ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων. Η ανθρωπότητα, με προεξάρχουσα την Ευρώπη, 

κινήθηκε στο πλαίσιο και της νέας παγκόσμιας τάξης που εγκαθιδρύθηκε από το σύστημα 

ΟΗΕ προς ένα νέο και ανθρωπιστικό σύστημα προστασίας των μετακινηθέντων αυτών 

πληθυσμών. Οδηγηθήκαμε ως συνέπεια το 1951 στη Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς 

των προσφύγων, το θεμελιώδες αυτό νομικό κείμενο προστασίας. Η Σύμβαση υπογράφηκε 

αρχικά από λίγα κράτη αλλά τελικά επικυρώθηκε μέχρι σήμερα από 145, αποκτώντας 

παγκόσμια εμβέλεια. Ορίζει την έννοια του πρόσφυγα, τα δικαιώματά του και τις νομικές 

υποχρεώσεις των κρατών. Βασική αρχή που καθιερώθηκε τότε —και αποτελεί πλέον κανόνα 

του εθιμικού διεθνούς δικαίου— είναι η απαγόρευση της επαναπροώθησης, σύμφωνα με την 

οποία ο πρόσφυγας δεν πρέπει να επιστρέφεται σε χώρα όπου απειλείται η ζωή ή η ελευθερία 

του. Με το Πρωτόκολλο του 1967, με την αποαποικιοποίηση σε πλήρη εξέλιξη, αφαιρέθηκαν 

οι μέχρι τότε γεωγραφικοί και χρονικοί περιορισμοί των αρχικών προβλέψεων. Τα κράτη 
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ανέλαβαν την υποχρέωση να συνεργάζονται με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ προκειμένου 

να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των προσφύγων θα γίνονται σεβαστά και προστατεύονται. 

Με τις νεώτερες συμπληρώσεις της, η Σύμβαση αποτελεί μέχρι και σήμερα το δίχτυ 

προστασίας για τις πληθυσμιακές αυτές ομάδες.  

Ανεξάρτητα από τις πολεμικές συγκρούσεις που ποτέ δεν διακόπηκαν εντελώς, μετακινήσεις 

πληθυσμών έλαβαν χώρα τις τελευταίες δεκαετίες προς τη Δύση λόγω κυρίως της μεγάλης 

οικονομικής της ανάπτυξης. Λόγω της γενικότερης δυσπραγίας και αλματώδους δημογραφικής 

αύξησης στο νότιο ημισφαίριο, παρουσιάστηκαν σημαντικά μεταναστευτικά ρεύματα προς την 

Ευρώπη, τη βόρεια Αμερική, την Αυστραλία κ.ά.  

Στην Ελλάδα —μέχρι τότε χώρα εξαγωγής μεταναστών— τα ζητήματα αυτά εμφανίστηκαν με 

έντονο τρόπο για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση των καθεστώτων υπαρκτού σοσιαλισμού 

στην Αν. Ευρώπη. Ειδικά από τις όμορες Αλβανία και Βουλγαρία η ροή υπήρξε αιφνίδια και 

μαζική. Λόγω των ιδιαίτερων συγγενικών χαρακτηριστικών (κλίμα, τρόπος ζωής, θρησκεία 

κ.ά.) η ενσωμάτωση των περισσοτέρων στην ελληνική κοινωνία έγινε ομαλά και χωρίς 

γενικότερες αναταράξεις.  

Λίγο αργότερα, η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη που γνώρισε η χώρα την περίοδο αυτή αλλά 

και η παράλληλη πλήρης ενσωμάτωση στο ενωσιακό σύστημα (προσχώρηση στη Συνθήκη 

Σένγκεν που διευκόλυνε εντυπωσιακά την εντός ΕΕ μετακίνηση, συμμετοχή στο ευρώ, κλπ.) 

προσείλκυσαν επιπλέον μεταναστευτικές ροές και από χώρες της Μ. Ανατολής, της Αφρικής 

και της Ασίας. Υπό το βάρος των μεγεθών και της κοινωνικής πίεσης, για πρώτη φορά την 

περίοδο μετά το 2004 άρχισαν να λαμβάνονται μέτρα από την Ελλάδα —παράλληλα με την 

υπόλοιπη Ένωση— για αποθάρρυνση των μεταναστευτικών ροών. Αποτέλεσμα ήταν η 

δημιουργία ειδικού οργανισμού της ΕΕ, του Frontex για την υποστήριξη των εξωτερικών 

συνόρων της ΕΕ —μια ουσιαστικά πρωτοεμφανιζόμενη νομική και πολιτική έννοια με 

ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Πολύ γρήγορα άρχισαν οι κοινές ευρωπαϊκές περιπολίες 

ειδικά στο Αιγαίο και την ίδια εποχή η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε επίσημα την δημιουργία 

μιας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής.  

Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια ζυμώσεων για να υιοθετηθεί τελικά και να γίνει επιχειρησιακή 

πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή που καθημερινά ενισχύεται 

περαιτέρω.  
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Ενδιάμεσα η Ευρώπη συνταράχθηκε από τις συνέπειες του πολέμου στη Συρία. Λόγω της 

καταστροφικής έντασης του πολέμου εκατομμύρια πρόσφυγες αναζήτησαν ασφάλεια προς την 

Ευρώπη μέσω Τουρκίας.  Εκ των πραγμάτων, λόγω γεωγραφικής γειτνίασης, η εμφύλια 

σύρραξη έφθασε μέχρι το Αιγαίο καθιστώντας τα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας, και κατ’ 

επέκταση της ΕΕ, κεντρική πύλη εισόδου των νέων προσφυγικών ροών που με σφοδρότητα 

κινήθηκαν από τα τουρκικά παράλια προς τα ελληνικά νησιά.   

Ήταν σε αυτό το πλαίσιο που το 2016 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet κινήθηκε 

προς την ενδελεχή μελέτη των νέων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών εξασφαλίζοντας 

μέσα από ανταγωνιστικές διαγωνιστικές διαδικασίες την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Έκτοτε έχει εντάξει ανελλιπώς την έρευνα και εκπαίδευση για το 

προσφυγικό/μεταναστευτικό στο κέντρο του ενδιαφέροντός του. 

Με την πρόσφατη ανανέωση της υποστήριξης της Επιτροπής και του προγράμματος Erasmus+ 

η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και για τη νέα τριετία 2022-2025.  

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ακριβώς και η ανά χείρας έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή 

δεδομένου ότι η τελευταία επιτρέπει και την ευχερέστερη ανά διαστήματα επικαιροποίηση και 

συμπλήρωσή της.  

***  

Ο παρών τόμος βλέπει το φως σε μία περίοδο που οι μεγάλες μεταναστευτικές και 

προσφυγικές ροές από την Συρία βρίσκονται σε σχετική ύφεση. Παρά ταύτα άλλες εστίες στην 

ευρύτερη Μέση Ανατολή, στο Αφγανιστάν και στην υποσαχάρια Αφρική εξακολουθούν να 

τροφοδοτούν σταθερά τέτοιες ροές, και πιστοποιούν το γεγονός ότι το 

μεταναστευτικό/προσφυγικό θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, 

απαιτώντας συντονισμένες απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. 

Ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής ηπείρου υπάρχουν λανθάνουσες συγκρούσεις που ενδέχεται 

να προκαλέσουν κάποιες μετακινήσεις πληθυσμών σε αναζήτηση ασφαλεστέρων χώρων 

διαβίωσης. Σε αυτήν την συνάφεια, η γνωστή αντιπαράθεση για την κατανομή των αφίξεων 

μπορεί να αναζωπυρωθεί ή ενδεχομένως να τεθεί υπό άλλους όρους. Παράλληλα δεν πρέπει να 

παραβλεφθεί ο υπαρκτός κίνδυνος εργαλειοποίησης των ροών, όπως έγινε στον Έβρο το 2020, 

που ελλοχεύει και εντάσσεται σε ευρύτερες τακτικές απειλών και προσβολών στα εξωτερικά 
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σύνορα της ΕΕ και στην αποσταθεροποίηση των κρατών μελών που στοχοποιούνται με αυτόν 

τον τρόπο. 

*** 

Για την υλοποίηση της ανά χείρας ηλεκτρονικής έκδοσης οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες 

του Κέντρου πρωτίστως στον συνάδελφο επίκ. καθηγητή Ιωἀννη Στριμπή για την εξαιρετική 

διοργάνωση και συντονισμό των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και την συνεχή προσπάθειά του 

να συγκεντρώσει το υλικό που προέκυψε από ερευνητές, ομιλητές και διδάσκοντες των 

σεμιναρίων και ερευνητικών workshops που οργάνωσε το Κέντρο Αριστείας του ΕΚΠΑ τα 

τελευταία χρόνια. Για την ακατάπαυστη αφοσίωσή της στην καθημερινή διοικητική 

υποστήριξη, το Κέντρο οφείλει εξάλλου χάριτες στην υποδιευθύντρια κα Σοφία Μισθού. 

Πολύτιμη είναι πάντα και η υποστήριξη των εκλεκτών συναδέλφων, μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Κέντρου, χωρίς την οποία η έκδοση αυτή δεν θα ήταν δυνατή, όπως άλλωστε 

και οι υπόλοιπες δραστηριότητες του Κέντρου. Ευχαριστώ επίσης θερμά τους συγγραφείς 

αυτού του τόμου που με τις συμβολές τους μας επιτρέπουν να παραδώσουμε στους φοιτητές, 

ερευνητές, δημοσίους λειτουργούς και στο ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό ένα χρήσιμο, 

πιστεύουμε, βοήθημα για την μελέτη της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης στον ειδικότερο τομέα 

της μετανάστευσης. 

  

Αθήνα, Δεκέμβριος 2021 

 Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης  

Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, ΕΚΠΑ,  
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

 1.1   ΈΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: ΕΝΝΟΙΕΣ, 

ΘΕΩΡΙΕΣ, ΡΟΕΣ, ΕΙΔΗ 

 

Αλεξάνδρα Τραγάκη  

Καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας,  Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας, 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

 

Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μερικά χρόνια πριν, η 

μετανάστευση είναι ίσως ο καθοριστικότερος από τους παράγοντες που επιδρούν στη 

διαμόρφωση των τοπικών, εθνικών και διεθνών εξελίξεων ενώ η διαχείρισή της απαιτεί 

συστράτευση και αποφασιστικότητα. Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τη δημοσιοποίηση 

αυτής της Έκθεσης, τον Φεβρουάριο του 2017 μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν μειώθηκε αυτή η 

ανάγκη αλλά αντίθετα έγινε εντονότερη και μάλλον βρίσκει τις κοινωνίες πιο 

ευαισθητοποιημένες γύρω από το θέμα. Το φαινόμενο των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών καλείται να αντιμετωπίσει ως πρόκληση η διεθνής κοινότητα και είναι 

χωρίς αμφιβολία ο μεγάλος ρυθμιστικός παράγοντας της πληθυσμιακής εξέλιξης της 

Ευρώπης.  

Παρόλα αυτά, ορισμένες έννοιες όπως αυτή της μετανάστευσης και του μετανάστη 

παραδόξως δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένες. Στο πλαίσιο αυτής της εισήγησης θα δώσω 

το εννοιολογικό πλαίσιο γύρω από το φαινόμενο της μετανάστευσης και θα παρουσιάσω 

επιγραμματικά κάποιες θεωρίες οι οποίες έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί. Στη συνέχεια, θα 

αναφερθώ στα βασικά κίνητρα πίσω από τη μετανάστευση, στα διαφορετικά είδη 

μετανάστευσης και πώς αυτά εξελίσσονται στο πέρασμα των χρόνων. Θα επιχειρήσω να 

παρουσιάσω μια συνοπτική εικόνα της μετανάστευσης σήμερα, κάνοντας αναφορά στα 
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μεγέθη και την εξέλιξη των ροών. Τέλος θα μιλήσω για τη σχέση μετανάστευσης και 

ασφάλειας, μια πτυχή που επηρεάζει αυτή τη στιγμή τη διεθνή πραγματικότητα. 

 

1. Το εννοιολογικό πλαίσιο 

Η έννοια «μετανάστευση» είναι σχετικά εύκολο να οριστεί, γιατί υποδηλώνει τη 

μετακίνηση μέσα από το πέρασμα συνόρων. Αν πρόκειται για σύνορα στο εσωτερικό μιας 

χώρας, από περιφέρεια σε περιφέρεια ή από νομό σε νομό, μιλάμε για εσωτερική 

μετανάστευση, ενώ αν τα σύνορα είναι μεταξύ διαφορετικών χωρών, μιλάμε για εξωτερική 

ή διεθνή μετανάστευση. Η λέξη κλειδί πίσω από την έννοια της μετανάστευσης είναι η 

μετακίνηση η οποία συνοδεύεται με την αλλαγή μόνιμης κατοικίας και συντελείται με την 

θέληση του ιδίου του μετακινούμενου. Η μετανάστευση, δηλαδή, υποδηλώνει ότι δεν 

υπάρχει κάποιας μορφής βία πίσω από αυτή τη μετακίνηση, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα 

ελεύθερης επιλογής του ατόμου. 

Ενώ η έννοια της μετανάστευσης είναι ξεκάθαρη, τα πράγματα δυσκολεύουν όταν 

επιχειρήσουμε να ορίσουμε τον όρο «μετανάστης». Και αυτό γιατί η περιγραφή του 

μετανάστη ως κάποιου που ζει σε μία χώρα διαφορετική από τη χώρα στην οποία έχει 

γεννηθεί δεν είναι τόσο ξεκάθαρη: μπορεί να είναι μετανάστης κάποιος που ζει στη χώρα 

που γεννήθηκε, όπως το παιδί μεταναστών το οποίο δεν έχει πάρει την υπηκοότητα της 

χώρας στην οποία ζει, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα από 

αυτήν στην οποίαν ζει, αλλά να μην θεωρείται μετανάστης γιατί έχει πολιτογραφηθεί στη 

χώρα. 

Επομένως, η έννοια του μετανάστη είναι αρκετά ασαφής, πράγμα που δημιουργεί σύγχυση 

στις στατιστικές, όταν συγκρίνονται στοιχεία διαφορετικών χωρών. Αυτή τη στιγμή, για 

παράδειγμα, η Ελλάδα φαίνεται να έχει υψηλότερο ποσοστό μεταναστών στο σύνολο του 

πληθυσμού συγκρινόμενη με τη Γαλλία, μια χώρα με παραδοσιακά έντονα ρεύματα εισροής 

μεταναστών. Ωστόσο, ικανός αριθμός ατόμων δεύτερης ή τρίτης γενιάς γεννημένων στη 

Γαλλία και δεδομένου ότι ισχύει το δικαίωμα του εδάφους (droit du sol), δεν υπολογίζονται 

ως μετανάστες. Αντίθετα, η διαδικασία πολιτογράφησης στην Ελλάδα είναι διαφορετική, 

παιδιά μεταναστών γεννημένα στη χώρα μας καταγράφονται ως μετανάστες, ακόμα κι αν 

δεν έχουν ποτέ ταξιδέψει εκτός Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, οι μεταναστευτικές 
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μετακινήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά από οποιεσδήποτε άλλες μετακινήσεις εποχικές 

ή νομαδικές, είτε αυτές συντελούνται για σπουδές, για λόγους υγείας ή πρόκειται για 

τουριστικές μετακινήσεις. 

Απόδειξη της δυσκολίας να ορίσουμε την έννοια «μετανάστης» είναι οι εναλλακτικοί όροι 

που χρησιμοποιούμε. Έτσι η έννοια του μετανάστη μπορεί να περιγράφεται στη 

βιβλιογραφία ως «migrant», ως «non native» ως «foreign citizen» ή «foreign born». Όροι 

που δεν είναι ταυτόσημοι αλλά περιγράφουν περίπου την ίδια κατηγορία πολιτών. 

 

2. Οι θεωρίες της μετανάστευσης 

Οι θεωρίες της μετανάστευσης όπως έχουν διαμορφωθεί στο πέρασμα των δεκαετιών είναι 

αρκετές και ενδιαφέρουσες. Η πρώτη προσπάθεια παρακολούθησης και ερμηνείας των 

μεταναστευτικών ρευμάτων γίνεται κάπου γύρω στο 1870 από τον Ravenstein, ο οποίος 

μέσα από μια πολύ συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή κατάφερε να διατυπώσει 

κάποιους νόμους, τους Νόμους της Μετανάστευσης. Σήμερα οι Νόμοι αυτοί δεν έχουν τόσο 

μεγάλη αξία, αλλά έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς κάποιες αναφορές του 

φαινομένου, αλλά και πώς αυτό εξελίσσεται διαχρονικά. Σε κάθε περίπτωση ο Ravenstein 

παρατήρησε τις μετακινήσεις που γινόντουσαν κατά κύριο λόγο στο εσωτερικό της 

Μεγάλης Βρετανίας, δεν αναφέρεται δηλαδή στις διεθνείς μεταναστεύσεις. Επισημαίνεται 

ωστόσο η σημασία της απόστασης: οι μεταναστεύσεις γίνονται συνήθως βήμα-βήμα αφού 

δυσκολότερα παίρνει κανείς την απόφαση να κάνει μια μεγάλη μετακίνηση. Παρατηρεί 

επίσης ότι οι άντρες τείνουν να μετακινούνται ευκολότερα από τις γυναίκες, ότι η 

οικογενειακή συνένωση ακολουθεί την ατομική μετακίνηση, συνήθως του πατέρα αφού 

αυτός εγκατασταθεί και βρει μια δουλειά. Οι μετακινήσεις συντελούνται κυρίως από τις 

αγροτικές προς τις αστικές περιοχές. Ήδη από το 1870, οι αστικές περιοχές αυξάνονταν 

πληθυσμιακά πρωτίστως λόγω της εισροής μεταναστών και δευτερευόντως χάρη στη 

φυσική αύξηση, δηλαδή τη διαφορά των θανάτων από τις γεννήσεις. 

Στην πορεία η μετανάστευση μελετήθηκε μακροοικονομικά και μικροοικονομικά. Οι 

μακροοικονομικές θεωρήσεις μελετούν τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες 

προέλευσης και στις χώρες υποδοχής μεταναστών. Αντίθετα, η μικροοικονομική 

προσέγγιση επικεντρώνεται κυρίως στα χαρακτηριστικά του ατόμου που μετακινείται. 
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Γενικά, σύμφωνα με τη μακροοικονομική προσέγγιση, η μετακίνηση γίνεται από τις χώρες 

που έχουν χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και χαμηλές απολαβές προς τις χώρες εκείνες που 

έχουν μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και προσφέρουν καλύτερους μισθούς. Το βασικό 

κίνητρο πίσω από τη μετανάστευση είναι η βελτίωση της οικονομικής θέσης του 

εργαζομένου. Αυτό υποστηρίζει και η μικροοικονομική θεωρία, εκτιμώντας ότι η απόφαση 

της μετακίνησης λαμβάνεται με κριτήρια οφέλους-κόστους, μέσα από την οποία ο 

μετανάστης αποφασίζει να επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων του και αποσκοπεί σε καλύτερες απολαβές. 

Η θεωρία της ώθησης και έλξης (push and pull theory) υποστηρίζει ότι κάθε μετακίνηση 

πραγματοποιείται υπό την επίδραση ταυτόχρονων δυνάμεων ώθησης και έλξης. Υπάρχουν 

παράγοντες που ωθούν τα άτομα να φύγουν από μία χώρα και αντίστοιχα υπάρχουν 

παράγοντες που τους έλκουν σε μια άλλη χώρα. Κάποιοι βασικοί παράγοντες ώθησης είναι 

οι κακές συνθήκες διαβίωσης, οι περιορισμένες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και 

εύρεση εργασίας, η πολιτική κατάσταση. Στους παράγοντες ώθησης προστίθενται επίσης οι 

κλιματικές συνθήκες, ενδεχομένως και οι δημογραφικές συνθήκες. Αντίθετα, παράγοντες 

έλξης προς μία περιοχή αποτελούν η ζήτηση εργατικού δυναμικού, οι οικονομικές 

ευκαιρίες, οι προοπτικές ανάπτυξης και βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης, η καλύτερη 

πολιτική κατάσταση και οι δυνατότητες προσωπικής βελτίωσης και εξέλιξης. 

Τα νέα οικονομικά της μετανάστευση αποτελούν απάντηση στη νέο-κλασσική θεωρία. Η 

απόφαση δεν λαμβάνεται σε ατομικό αλλά σε οικογενειακό ή ακόμα και κοινοτικό επίπεδο 

με στόχο όχι μόνο τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους αλλά και την 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων τόσο του ατόμου όσο και της ευρύτερης οικογένειας. Σε 

αντίθεση με τη νεοκλασική προσέγγιση, όπου η επιστροφή θεωρείται αποτυχία, τα νέα 

οικονομικά της μετανάστευσης βλέπουν τον παλιννοστούντα ως ένα success-story που 

επιστρέφει στη γενέτειρα έχοντας επιτύχει το στόχο του. Η προσέγγιση αυτή περιγράφει 

καλύτερα το πώς αποφασίζονται οι μετακινήσεις, το πως αναπτύσσονται τα σύγχρονα 

μεταναστευτικά ρεύματα από τις φτωχότερες προς τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες. 

Μια άλλη θεωρία, αυτή της δυαδικής αγοράς εργασίας έχει ως σημείο εκκίνησης τη μελέτη 

της αγοράς εργασίας και της ζήτησης εργασίας στις ανεπτυγμένες χώρες. Η ζήτηση σε 

ειδικευμένο ή ανειδίκευτο προσωπικό είναι αυτή που καθορίζει τις ροές. Οι μετακινήσεις 

σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση προκαλούνται από την ύπαρξη μιας δευτερεύουσας 
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αγοράς εργασίας, χαμηλών δεξιοτήτων και χαμηλών αμοιβών. Θέσεις που πλέον δεν 

ενδιαφέρουν τους ντόπιους, οι οποίοι έχοντας επιτύχει ένα καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης 

επιλέγουν την απασχόληση σε τομείς με υψηλότερες απολαβές αφήνοντας ένα κομμάτι της 

αγοράς εργασίας κενό. Το κενό αυτό καλύπτεται από αλλοδαπούς εργάτες χαμηλών 

προσόντων και απαιτήσεων. Στην ουσία πρόκειται περισσότερο για στρατολόγηση 

εργατικού δυναμικού και λιγότερο  για προσέλκυση μέσω μισθών: οι μισθοί παραμένουν 

σταθερά χαμηλοί. 

Η θεωρία του παγκόσμιου συστήματος είναι αυτή που εμπεριέχει στοιχεία από μικρο- και 

μακρο-προσεγγίσεις. Σύμφωνα με αυτήν η μετανάστευση είναι μια δυναμική διαδικασία 

μεταξύ χωρών. Χώρες με χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και πολύ έντονο δημογραφικό 

δυναμισμό αποστέλλουν εργατικό δυναμικό προς τις χώρες που έχουν οικονομική 

ανάπτυξη, αλλά χαμηλή δημογραφική εξέλιξη. Η θεωρία του παγκόσμιου συστήματος πέρα 

από τη ροή ατόμων περιλαμβάνει και τη ροή αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και 

πληροφοριών. 

Η ανάπτυξη διαφορετικών προσεγγίσεων και θεωριών που προσπαθούν να περιγράψουν τη 

μετανάστευση ως διαδικασία αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα του φαινομένου αλλά και 

τη δυναμική του μέσα από τη διαχρονική εξέλιξή του. 

 

3. Κίνητρα και Κατηγορίες μεταναστών 

Σύμφωνα με όλες τις θεωρίες, βασικότερη αιτία της μετανάστευσης είναι η βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης. Οι οικονομικοί λόγοι είναι το κυριότερο κίνητρο πίσω από κάθε 

μετακίνηση. Ένας άλλος σημαντικός λόγος είναι η οικογενειακή επανένωση ενώ 

αυξάνονται τα τελευταία χρόνια οι μεταναστεύσεις λόγω πολιτικής αναταραχής, πολέμων, 

φυσικών καταστροφών ή κλιματικών συνθηκών. Σπάνια όμως συντρέχει μόνο ένας από 

αυτούς τους λόγους. Σπάνια τα κίνητρα είναι μονοσήμαντα ορισμένα. 

Οι μετανάστες χωρίζονται: 

- ανάλογα με το status τους στους νόμιμους και στους άτυπους,  

- ανάλογα με το κίνητρο πίσω από τη μετακίνησή τους σε οικονομικούς μετανάστες, 

αιτούντες άσυλο, άτομα που μετακινούνται για οικογενειακή επανένωση,  
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- ανάλογα με τη διάρκεια σε μόνιμους ή προσωρινούς και 

-  ανάλογα με την απόσταση σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς.  

Μια διακριτή κατηγορία αποτελούν οι πρόσφυγες, οι οποίοι διαφοροποιούνται από τους 

μετανάστες αφού εμπίπτουν σε μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι 

μετακινούνται για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Μία άλλη διακριτή κατηγορία είναι οι 

ομογενείς, οι οποίοι μπορεί μεν να έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας στην οποία 

επιστρέφουν, αλλά δεν είναι ξένοι προς τη χώρα αυτή. Μπορεί να είναι στην περίπτωσή μας 

Έλληνες δεύτερης ή τρίτης γενιάς έχοντας μεγαλώσει με την κουλτούρα και τις αξίες της 

χώρας που τους διαφοροποιούν από τους άλλους μετανάστες οι οποίοι είναι ξένοι προς την 

χώρα στην οποία εισέρχονται. 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία μετανάστευσης με αμιγώς οικονομικά κίνητρα, είναι αυτό που 

αποκαλούμε «brain drain», «μετανάστευση εγκεφάλων» ή «μετανάστευση δεξιοτήτων». 

Πρόκειται για έντονο φαινόμενο που εμφανίζεται αυτή την περίοδο πολύ έντονα στο 

εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μετακινήσεις εξειδικευμένου προσωπικού, 

ανθρώπων με υψηλή κατάρτιση και οφείλεται αποκλειστικά στα διαρθρωτικά προβλήματα 

που έχει η αγορά εργασίας σε μία χώρα. Το «brain drain» είναι μια πολύ ειδική κατηγορία 

μετανάστευσης, η οποία φαίνεται ότι δημιουργεί και ένα επιπλέον πρόβλημα στη χώρα 

προέλευσης δεδομένου ότι όλη η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο διαρρέει από τη χώρα 

προορισμού προς όφελος της χώρας εισροής. Ενδεχομένως το brain drain θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ένας παράγοντας ενίσχυσης των περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες χώρες καταφέρνουν και συγκεντρώνουν ένα καλύτερα 

εξειδικευμένο προσωπικό από κάποιες άλλες. 

Οι «stealth expatriates» είναι μια κατηγορία ελάχιστα μελετημένη. Έχει να κάνει με άτομα 

που συνήθως περνούν «κάτω από το ραντάρ» των στατιστικών, είτε γιατί ζουν σε μια χώρα 

και δουλεύουν σε μια άλλη περνώντας κάθε μέρα τα σύνορα (ιδιαίτερα διαδεδομένο μεταξύ 

χωρών της ΕΕ), είτε γιατί δουλεύουν σε πολυεθνικές και περνάνε μεγάλο διάστημα σε 

επαγγελματικά ταξίδια σε διαφορετικές χώρες. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο 

εντείνεται μέσω της παγκοσμιοποίησης. 

Ένας άλλος ενδιαφέρον τύπος μετανάστευσης είναι αυτός των συνταξιούχων μεταναστών. 

Αυτό είναι ένα επιπλέον ρεύμα το οποίο προβλέπεται ότι θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, 
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δεδομένης της πληθυσμιακής γήρανσης, καθώς όλο και περισσότερος κόσμος γερνάει σε 

καλή φυσική κατάσταση, φτάνει στη στιγμή της συνταξιοδότησης ακμαίος και 

δημιουργικός και επιθυμεί κάποια χρόνια της σύνταξής του να μην τα περάσει στο σκοτεινό 

και συννεφιασμένο βορρά της Βορείου Ευρώπης, αλλά να κατέβει προς τον Νότο και να 

περάσει 10-20 χρόνια είτε στην Πορτογαλία, είτε στην Ιταλία, είτε και στην Ελλάδα. Αυτή η 

μετακίνηση των συνταξιούχων είναι μια τάση που συνδυάζεται με τις προκλήσεις της 

δημογραφικής γήρανσης στην Ευρώπη και αυτό που αποκαλείται Αργυρή Οικονομία (Silver 

Economy). Οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι έχουν συγκεκριμένο προφίλ: πρόκειται κατά κύριο 

λόγο για μορφωμένα άτομα της μέσης ή ανώτερης κοινωνικής τάξης, έχουν ήδη επισκεφτεί 

ως τουρίστες και αγαπήσει το μέρος στο οποίο επιλέγουν να ζήσουν, έχουν εντοπίσει 

σημεία που τους αρέσουν. Συνήθως η απόφαση εγκατάστασης συνοδεύεται με την αγορά 

κατοικίας ενώ δεν είναι σπάνια η μετεγκατάσταση περισσότερων ατόμων ή ζευγαριών, 

δημιουργώντας έτσι μια μικρή κοινότητα. Εκεί επιλέγουν να ζουν περίπου 8 ή 9 μήνες τον 

χρόνο. Οι απαιτήσεις που έχουν από τα μέρη αυτά είναι πολύ συγκεκριμένες: είναι μέρη που 

θα πρέπει να έχουν καλή νοσοκομειακή περίθαλψη και να υπάρχουν στοιχειώδεις υποδομές. 

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση μετανάστευσης που θα μπορούσε να αποτελέσει 

παράγοντα ανάπτυξης για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. 

Τελευταία εμφανίζεται ο όρος «κλιματική μετανάστευση», μια έννοια μάλλον 

αμφιλεγόμενη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κλιματικούς μετανάστες, με την έννοια της 

μόνιμης απομάκρυνσης από μια περιοχή λόγω κλιματικής αλλαγής. Έχουμε όμως 

μετανάστες λόγω ακραίων φαινομένων. Για παράδειγμα, πολλοί εγκατέλειψαν τη Νέα 

Ορλεάνη μετά από τον τυφώνα Κατρίνα γιατί καταστράφηκαν τα σπίτια τους καθώς και οι 

υποδομές. Όταν όμως αποκαταστάθηκαν οι υποδομές και ξαναχτίστηκαν τα σπίτια, ο 

κόσμος επέστρεψε εκεί. Αυτή την στιγμή αυτού του είδους την κλιματική μετανάστευση 

παρατηρούμε, η οποία είναι συνήθως εσωτερική, εντός των συνόρων της πληττόμενης 

χώρας. Προβλέπεται όμως ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής θα προκύψουν περιοχές, οι 

οποίες βαθμιαία θα καταστούν ακατοίκητες, είτε λόγω ερημοποίησης, είτε λόγω των 

έντονων πλημμυρών. Θα είναι δύσκολη η καλλιέργεια, η διατήρηση της οικονομικής 

δραστηριότητας και η παραμονή σε ορισμένες περιοχές, οπότε θα μιλάμε πλέον για μόνιμη 

μετανάστευση. 

 



  ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

 
20 

 

4. Η μετανάστευση σήμερα 

Σύμφωνα με το τελευταίο report του ΟΗΕ που αφορά στο 2017, περίπου 258 εκατομμύρια 

οι άνθρωποι σήμερα ζουν σε χώρα διαφορετική από αυτή στην οποία γεννήθηκαν. Έχει 

ενδιαφέρον να δούμε ότι τα 2/3 των διεθνώς μετακινουμένων ατόμων συγκεντρώνονται σε 

είκοσι μόλις χώρες. Μακράν μπροστά βρίσκονται οι ΗΠΑ, που συγκεντρώνουν πάνω από 

40 εκατομμύρια μετανάστες και ακολουθούν η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία, η Γερμανία. Το 

1/3 του πληθυσμού φεύγει από την Ασία και το άλλο 1/3 περίπου από την Ευρώπη. Από την 

Ασία προέρχονται τα 62 περίπου εκατ. Μεταναστών και τα άλλα 40 εκατ. από την Ευρώπη. 

Η Ινδία, το Μεξικό και η Ρωσία είναι οι χώρες οι οποίες στέλνουν τους περισσότερους 

μετανάστες. Η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη διασπορά κατοίκων είναι η Ινδία, καθώς 

πάνω από 16,5 εκατ. Ινδών ζουν σε διάφορες χώρες του κόσμου και ακολουθείται από το 

Μεξικό, οι οποίοι συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στις ΗΠΑ. Η Ρωσία, η Κίνα και το 

Μπαγκλαντές είναι επίσης χώρες μαζικής εκροής μεταναστών. 

Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μεταναστών, η μετανάστευση 

παραμένει κυρίως αντρικό φαινόμενο. Ωστόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά. 

Σήμερα οι άντρες υπερισχύουν οριακά των γυναικών. Αντίθετα, υπάρχουν περιοχές από τις 

οποίες μεταναστεύουν κατά κύριο λόγο γυναίκες, όπως για παράδειγμα από τις χώρες της 

πρώην Ανατολικής Ευρώπης. Αντίθετα, η Ασία αποστέλλει κατά κύριο λόγο άνδρες 

μετανάστες.  

Οι μετανάστες είναι στην πλειονότητά τους σε εργάσιμη ηλικία, με τον κύριο όγκο να 

συγκεντρώνεται στην ηλικιακή ομάδα 20-34 ετών. Υπάρχει, ωστόσο, ένα αρκετά μεγάλο 

ποσοστό άνω των 65 ενώ έντονες γεωγραφικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ως προς 

την ηλικία. Το πρότυπο του πολύ νέου μετανάστη έχει ήδη ξεπεραστεί, διότι αν δούμε την 

ηλικιακή διάμεσο των μεταναστών στη Βόρεια Αμερική είναι 44,7 δηλαδή οι μισοί από 

αυτούς είναι πάνω από σχεδόν 45 ετών και πάνω από 44 ετών είναι οι μισοί μετανάστες που 

βρίσκονται στην Αυστραλία. 

Σύμφωνα με έναν χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που δείχνει τις ροές, ο 

βασικότερος διάδρομος μετακινήσεων είναι από Ασία σε Ασία, ο δεύτερος σημαντικότερος 

από Ευρώπη σε Ευρώπη, ενώ ο τρίτος από την Λατινική προς τη Βόρεια Αμερική. 
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 Οι βασικές ροές καταγράφεται από τον Νότο προς τον Βορρά και από την Ανατολή προς τη 

Δύση. 

 

 

Πηγή: UN, International Migration Report 2017 

 

5. Μετανάστευση και Ανθρώπινη Ασφάλεια 

Η έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας είναι σχετικά πρόσφατη και εισήχθη από τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να περιγράψει κάτι πιο ευρύ από την έννοια της 

ασφάλειας με στρατιωτικούς ή πολιτικούς όρους. Στο επίκεντρο της έννοιας «ανθρώπινη 

ασφάλεια» βρίσκεται ο ίδιος ο άνθρωπος, και αφορά την ασφάλεια σε επίπεδο 

καθημερινότητας. Εργασιακή ασφάλεια, ασφάλεια από εγκληματικότητα, ασφαλής τροφή 

και ασφαλές πόσιμο νερό, ασφάλεια στις μετακινήσεις.  

Το κομμάτι της ανθρώπινης ασφάλειας σχετίζεται άμεσα με την μετανάστευση, με τις 

πληθυσμιακές μετακινήσεις να επιδρούν τόσο στη χώρα προορισμού όσο και στη χώρα 

προέλευσης σε τομείς όπως δημογραφία, οικονομία, αγορά εργασίας, παιδεία, κοινωνική 

συνοχή, ασφάλεια, υγεία, περιβάλλον. Η ένταση και οι συνέπειες της 

μετανάστευσης  εξαρτώνται και από την ένταση των ροών, αλλά και από την δυνατότητα 

της κάθε χώρας να εντάξει και να ενσωματώσει στο εσωτερικό της τους μετανάστες. 

Όσον αφορά τη θέση της Ελλάδας, ο ρόλος της είναι ιδιαίτερα κομβικός  σε επίπεδο 

γεωγραφικό και γεωπολιτικό. Σήμερα φαίνεται να φιλοξενούμε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό 

αλλοδαπών- προσφύγων και οικονομικών μεταναστών- οι οποίοι δείχνουν εγκλωβισμένοι 
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στη χώρα και επιδιώκουν την αναχώρησή τους προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της νέας χιλιετίας, η Ελλάδα υπήρξε 

χώρα επιλογής για χιλιάδες μετανάστες. Ωστόσο η κρίση άλλαξε τα δεδομένα.  

Η δυσμενής δημογραφική κατάσταση της Ευρώπης προκαλεί προβληματισμό για το μέλλον 

και συχνά ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσο μπορούν οι μεταναστευτικές ροές να 

ανατρέψουν την πληθυσμιακή συρρίκνωση και να καθυστερήσουν τη δημογραφική 

γήρανση. Η εισροή μεταναστών έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, και σε κάποιες 

περιπτώσεις χωρών χρησιμοποιείται και σήμερα, ως εργαλείο δημογραφικής πολιτικής για 

τη διατήρηση ή αύξηση του μεγέθους του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα ωστόσο δεν είναι 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ούτε μακροπρόθεσμα. 
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1.2. ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

Αλέξανδρος Ζαβός 

Πρόεδρος Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) 

 

1. Εισαγωγή 

Είναι αλήθεια ότι η μετανάστευση όπως εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη, 

προκάλεσε κρίση τόσο στις σχέσεις μεταξύ των κρατών όσο και μέσα στα ίδια τα κράτη. 

Από την άλλη πλευρά, τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια, οι μετανάστες κάλυψαν τα κενά 

σε πολλούς τομείς εργασίας, που είχαν προκύψει από την έλλειψη εργατικού δυναμικού 

λόγω της μετανάστευσης και των Ευρωπαίων, αλλά και λόγω της υπογεννητικότητας που 

μαστίζει αρκετά χρόνια τώρα την Ευρώπη. Η διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης των 

οικονομιών αρκετών χωρών της ΕΕ, βοηθήθηκε από την παρουσία των μεταναστών. 

Είναι λοιπόν η μετανάστευση ένα φαινόμενο πολυπαραμετρικό , με διαστάσεις κοινωνικές, 

πολιτικές , πολιτισμικές , Εθνικές και θρησκευτικές. Διαστάσεις που αφορούν την 

ασφάλεια, την παιδεία ,την υγεία την εργασία την οικονομία και σχεδόν όλες τις πτυχές της 

καθημερινότητας των ανθρώπων , τόσο των γηγενών όσο και των μεταναστών. 

Για να μπορέσει οποιοσδήποτε θα ήθελε να ασχοληθεί με το ζήτημα της μετανάστευσης ,να 

εμβαθύνει στα παραπάνω ,πρέπει πρώτα να γνωρίσει τις αιτίες που οδηγούν στη 

μετανάστευση , καθώς και ορισμένα στατιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν την έκταση του 

φαινομένου.   

 Το 2019, ο εκτιμώμενος αριθμός διεθνών μεταναστών, που ορίζονται ως άτομα που 

κατοικούν εκτός της χώρας γέννησης ή ιθαγένειας τους για περισσότερο από ένα έτος, 

ανερχόταν σε 260 εκατομμύρια παγκοσμίως, με το ποσοστό των γυναικών μεταναστών να 

είναι 48%. Σήμερα, οι διεθνείς μετανάστες αποτελούν το 3,4% του παγκόσμιου πληθυσμού, 

ποσοστό που παρέμεινε σχετικά το ίδιο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ο αριθμός των 

μεταναστών αυξήθηκε αναλογικά με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. 
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Η UNHCR αριθμεί σήμερα 26 εκατομμύρια πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων 5,4 

εκατομμυρίων παλαιστινίων προσφύγων, μαζί με 3,1 εκατομμύρια αιτούντες άσυλο. Στα 

τέλη του 2019, στην ευρωπαϊκή ήπειρο φιλοξενούνταν 2,6 εκατομμύρια πρόσφυγες , 

μερικοί από τους οποίους εγκαταστάθηκαν επί μακρόν και οι περισσότεροι από αυτούς 

μάλιστα εγκαταστάθηκαν  σε αστικές περιοχές.  

Η μετανάστευση στην σημερινή εποχή είναι έντονα αστική, προκαλώντας την ανάγκη οι 

πόλεις να προχωρήσουν σε νέες προσεγγίσεις για την αστική διακυβέρνηση.  

Το 2008 ο κόσμος έφθασε σε ένα σημαντικό σημείο όταν, για πρώτη φορά στην ιστορία, 

πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού του, ζούσε σε αστικές περιοχές - περίπου 3,3 

δισεκατομμύρια άνθρωποι. Το 2015, ο συνολικός αστικός πληθυσμός ήταν σχεδόν 3,96 

δισεκατομμύρια, εκ των οποίων 1,99 δισεκατομμύρια ήταν άνδρες και 1,97 δισεκατομμύρια 

γυναίκες. Μέχρι το 2030 ο αριθμός αυτός αναμένεται να φθάσει τα 4,9 δισεκατομμύρια, 

δηλαδή περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές. 

"Ένας μεγάλος αριθμός  των διεθνών μεταναστών, φτάνουν και εγκαθίστανται κυρίως σε 

μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές ή σε« παγκόσμιες πόλεις »,(που  το 20% τουλάχιστον του 

συνολικού πληθυσμού τους  γεννιέται στο εξωτερικό), οι οποίες χρησιμεύουν επίσης ως 

μεταναστευτικές πύλες. Το 2015, 22 "παγκόσμιες πόλεις" φιλοξένησαν 44 εκατομμύρια 

διεθνείς μετανάστες  (18% του παγκόσμιου συνόλου). Μαζί με 180 επιπλέον πόλεις, οι 202 

φιλοξενούν περίπου το 1/3 του συνολικού πληθυσμού που γεννήθηκε στο εξωτερικό.   

Σχεδόν οι μισοί από τους διεθνείς μετανάστες κατοικούν σε δέκα χώρες με υψηλή αστική 

ανάπτυξη, με υψηλό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων πέντε στην ευρύτερη Ευρώπη: 

Γαλλία, Γερμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2013, το ένα 

δέκατο του πληθυσμού που κατοικεί στα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν αλλοδαποί. Περισσότερο 

από το 25% αυτών έφτασε πριν από την ηλικία των 15 ετών. Με βάση τα εγγενή άτομα με 

τουλάχιστον έναν ξένο γονέα, το 16% του πληθυσμού της ΕΕ έχει πρόσφατο 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών: 

Βρυξέλλες 62%, Λονδίνο (37%), Άμστερνταμ (28%), Φρανκφούρτη (27%), Παρίσι (25%), 

Στοκχόλμη (23% %), Τη Μαδρίτη (20%) και το Μιλάνο (19%) .  

Η αστικοποίηση και η μετανάστευση είναι δύο αλληλένδετες διαδικασίες. Η αστικοποίηση, 

συνήθως περιλαμβάνει κάποια μορφή μετανάστευσης, είτε είναι εσωτερική είτε εξωτερική. 
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Τα σημερινά επίπεδα αστικοποίησης σε όλο τον κόσμο δεν είναι μόνο αποτέλεσμα αλλαγών 

στα επίπεδα πληθυσμού λόγω των διακυμάνσεων της γονιμότητας και των ποσοστών 

θνησιμότητας, αλλά και των μεταναστευτικών ροών - εντός και μεταξύ των χωρών, μεταξύ 

αγροτικών και αστικών περιοχών και μεταξύ των διαφόρων περιοχών του κόσμου.  

Ως κέντρα οικονομικών ευκαιριών, εκπαίδευσης, πολιτισμού και καινοτομίας, οι πόλεις 

παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης στην αμειβόμενη εργασία, την οικονομική 

ευημερία και την κοινωνική ανάπτυξη, συνιστώντας φυσικούς πόλους έλξης για 

μετανάστευση, είτε από αγροτικές περιοχές, η άλλες πόλεις ή από το εξωτερικό. Ωστόσο, 

τόσο στον ανεπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, η οικονομική ανάπτυξη δεν 

είχε ως αποτέλεσμα την ευημερία όλων · μάλλον τα κενά συνεχίζουν να διευρύνονται 

μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών. 

Από την άλλη πλευρά η διεύρυνση των ανεπαρκειών στις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και 

στην επαρκή και οικονομικά προσιτή στέγαση και τις  κατάλληλες εγκαταστάσεις υγείας , 

δείχνει να απαιτεί  ιδιαίτερη μέριμνα από την τοπική διακυβέρνηση. Πολλοί από τους νέους 

αστικούς κατοίκους είναι φτωχοί και ζουν σε επισφαλή ή μολυσμένα περιβάλλοντα 

  

Αγορά εργασίας 

• Οι μετανάστες αντιπροσώπευαν το 47% της αύξησης του εργατικού δυναμικού στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και το 70% στην Ευρώπη τα τελευταία δέκα χρόνια. 

• Οι μετανάστες καλύπτουν σημαντικές εξειδικευμένες θέσεις τόσο στους ταχέως 

αναπτυσσόμενους, όσο και στους φθηνούς τομείς της οικονομίας. 

• Όπως οι γηγενείς έτσι και οι μετανάστες είναι καλύτερα μορφωμένοι από όσους 

πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση. 

• Οι μετανάστες συμβάλλουν σημαντικά στην ευελιξία της αγοράς εργασίας, ιδίως στην 

Ευρώπη. 

 

Οικονομική ανάπτυξη 

• Η μετανάστευση ενισχύει τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας. 
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• Οι νόμιμοι μετανάστες φθάνουν με δεξιότητες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου κεφαλαίου των χωρών υποδοχής. 

• Οι μετανάστες συμβάλλουν επίσης στην τεχνολογική πρόοδο 

Το 2018 μετανάστευσαν προς την ΕΕ 2,8 εκατομμύρια. Το ίδιο έτος μετανάστευσαν από 

την Ευρώπη 0,9 εκατομμύρια. 

Το 2019 οι καινούργιες άδειες που δόθηκαν για μετανάστευση προς την ΕΕ ανήλθαν στα 3 

εκατομμύρια. Από αυτές το 41% δόθηκε για εργασία, το 27% για οικογενειακή επανένωση, 

14% για σπουδές, 9% άσυλο και 9% για άλλους λόγους. 

Στην ΕΕ ζει περίπου το 10% του συνόλου των προσφύγων ανά τον κόσμο, περίπου 2.6 

εκατομμύρια , που είναι το 0,6 του συνολικού πληθυσμού  της. 

Το 2019 ,κατά μέσο όρο 191,5 εκατ. Άτομα, ηλικίας 20-65 ετών απασχολούνταν στην 

αγορά εργασίας της ΕΕ. Από αυτούς 8,8 εκατ. (4,6%) ήταν πολίτες εκτός ΕΕ. 

 

2. Βασικοί λόγοι που οδηγούν στη μετανάστευση 

Οι κοινωνικοπολιτικοί, οικονομικοί και οικολογικοί παράγοντες αποτελούν τις κύριες 

δυνάμεις που οδηγούν στη μετανάστευση. 

Η άνοδος της κοινοτικής βίας παγκοσμίως, συχνά ως αποτέλεσμα εθνικής ή θρησκευτικής 

μισαλλοδοξίας, οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα μετανάστευσης. 

Οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ των αναπτυσσόμενων και των ανεπτυγμένων οικονομιών 

ενθαρρύνουν τη μετακίνηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Οι θεωρήσεις 

προσωρινής μετανάστευσης επιτρέπουν την αύξηση του ποσοστού της κυκλικής 

μετανάστευσης. 

Οι αλλαγές στο οικολογικό περιβάλλον έχουν τη δυνατότητα να επιδεινώσουν την 

ανασφάλεια σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Η περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα και 

υδάτινους πόρους μπορεί να ωθήσει τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν σε χώρες όπου οι 

πόροι αυτοί είναι πιο άμεσα διαθέσιμοι. 

 

2.1. Κοινωνικό-πολιτικοί παράγοντες 
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Οι κοινωνικοί παράγοντες ώθησης μπορούν να περιλαμβάνουν εθνοτικές, θρησκευτικές, 

φυλετικές και πολιτισμικές διώξεις. Ο πόλεμος, ή η απειλή σύγκρουσης, είναι επίσης ένας 

σημαντικός παράγοντας ώθησης. Στο αυστραλιανό πλαίσιο, οι περισσότεροι αιτούντες 

άσυλο που φτάνουν με πλοίο την τελευταία δεκαετία προέρχονται από το Αφγανιστάν, το 

Ιράν, το Ιράκ και τη Σρι Λάνκα. Όλες αυτές οι χώρες, εκτός από το Ιράν, έχουν υποστεί 

εξαιρετικά αποσταθεροποιητικές συγκρούσεις τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, 

το Ιράν ενώ είναι απαλλαγμένο από βίαιες συγκρούσεις,  έχει ίσως  από τα χειρότερα 

πλαίσια ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, με αποτέλεσμα πολλοί από τους πολίτες του 

να αναζητούν άσυλο εκτός των συνόρων του. 

Η πολιτικοποίηση των θρησκευτικών και εθνικών ταυτοτήτων έχει τη δυνατότητα να 

προκαλέσει σημαντικά επίπεδα συγκρούσεων στα κράτη. Τα εμπειρικά στοιχεία 

υποδηλώνουν ότι τα κράτη που υποβάλλονται σε πολιτική μετάβαση από την αυταρχική 

κυριαρχία στη δημοκρατία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αστάθειας και εσωτερικών 

συγκρούσεων. Συχνά αυτά τα κράτη δεν έχουν την ικανότητα να αντιδρούν σωστά στην 

κοινωνική αστάθεια. Πολλά κράτη της περιφέρειας του Ινδικού Ωκεανού , 

συμπεριλαμβανομένης της Βιρμανίας, άρχισαν πρόσφατα να εκδημοκρατίζονται, ενώ 

ταυτόχρονα δεν αναπτύσσουν κοινή εθνική ταυτότητα ικανή να συνδέει τις διάφορες 

ομάδες εντός των συνόρων τους. Σε κοινωνικά διαφορετικές χώρες, οι δυνατότητες 

σύγκρουσης μπορεί να είναι μεγαλύτερες από ό, τι σε πιο ομοιογενείς ή χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνίες. Το μελλοντικό επίπεδο μετανάστευσης από αυτές τις χώρες 

εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη μακροημέρευση και τη σοβαρότητα οποιασδήποτε 

σύγκρουσης που θα μπορούσε να προκύψει από κοινωνικές διαμαρτυρίες. 

Τα άτομα που μεταναστεύουν λόγω κοινωνικών ή πολιτικών συνθηκών είναι πιο πιθανό να 

το κάνουν ως ανθρωπιστικοί μετανάστες. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στο σημείο όπου θα 

εγκατασταθούν, καθώς ορισμένες χώρες έχουν πιο φιλελεύθερες προσεγγίσεις στους 

ανθρωπιστικούς μετανάστες από άλλους. Πρώτον, τα άτομα αυτά ενδέχεται να μεταβούν 

στην ασφαλέστερη χώρα που δέχεται αιτούντες άσυλο. Αυτό όμως δεν τους εμποδίζει να 

πραγματοποιήσουν μια δεύτερη μετανάστευση σε μια χώρα που παρέχει ευρύτερο φάσμα 

νομικών δικαιωμάτων σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. 

Οι οικονομικοί παράγοντες σχετίζονται με τα εργασιακά πρότυπα μιας χώρας, την ανεργία 

και τη γενική υγεία της οικονομίας της. Εάν οι οικονομικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές και 
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φαίνεται ότι κινδυνεύουν να μειωθούν περαιτέρω, ένας μεγαλύτερος αριθμός ατόμων 

πιθανόν θα μεταναστεύσει σε ένα κράτος με μια καλύτερη οικονομία. Συχνά αυτό θα έχει 

ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μετακινούνται από αγροτικές σε αστικές περιοχές ενώ θα 

παραμένουν εντός των ορίων των κρατικών συνόρων τους. Καθώς οι σημερινές χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος συνεχίζουν να αναπτύσσονται και οι χώρες υψηλού 

εισοδήματος αντιμετωπίζουν βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη, η μετανάστευση από τις 

πρώτες θα μπορούσε να μειωθεί. 

Οι οικονομικοί μετανάστες προσελκύονται προς τη διεθνή μετανάστευση λόγω της 

προοπτικής υψηλότερων μισθών, καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης και, συχνά, επιθυμίας 

να ξεφύγουν από την οικιακή κοινωνική και πολιτική κατάσταση της πατρίδας τους. Αυτοί 

οι μετανάστες είναι πιθανότερο να προέρχονται από χώρες μεσαίου εισοδήματος, όπου ο 

πληθυσμός γίνεται ολοένα και πιο μορφωμένος. Ωστόσο, οι μισθοί παραμένουν σχετικά 

χαμηλοί σε σύγκριση με τους μισθούς ατόμων με παρόμοιο εκπαιδευτικό υπόβαθρο σε 

άλλες χώρες με υψηλότερα εισοδήματα. Η ανισότητα αυτή έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει 

σε άτομα με υψηλά προσόντα από αναπτυσσόμενες χώρες που μεταναστεύουν σε πιο 

ανεπτυγμένες χώρες. Αυτή η μορφή μετανάστευσης είναι γνωστή ως μετανάστευση Νότου-

Βορρά και αποτελεί ιστορικά την κύρια μορφή οικονομικής μετανάστευσης. 

Στη μετανάστευση νότου-βορρά, άτομα από αναπτυσσόμενες χώρες μεταφέρθηκαν σε πιο 

ανεπτυγμένες χώρες για εργασία και απέστειλαν εμβάσματα πίσω στη χώρα καταγωγής 

τους. Ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαετία, η μετανάστευση μεταξύ νότου και νότου έχει 

γίνει όλο και συχνότερη. Το 2013, η μετανάστευση νότου-νότου αντιπροσώπευε το 36% της 

παγκόσμιας μετανάστευσης, ενώ οι μετακινήσεις Νότου-Βορρά αντιπροσώπευαν το 35%.  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μετανάστευσης, η μετανάστευση μεταξύ των αναπτυσσόμενων 

χωρών βασίζεται στην εγγύτητα και την εποχιακή μετανάστευση. Για τους λόγους αυτούς, 

το 80% της μετανάστευσης νότου-νότου συμβαίνει μεταξύ των κρατών με γειτονικά σύνορα 

όπου είναι πιθανό να βρεθούν κοινές πολιτισμικές ταυτότητες. Η αυξανόμενη επικράτηση 

της οικονομικής μετανάστευσης Νότου-Νότου είναι πιθανό να συνεχιστεί καθώς τα εμπόδια 

στη μετανάστευση είναι χαμηλότερα από μετανάστευση νότου-βορρά. Οι μετανάστες από 

το νότο είναι γενικά λιγότερο ειδικευμένοι και λιγότερο μορφωμένοι από τους ομολόγους 

τους από το Βορρά, γεγονός που τους καθιστά δύσκολο να μεταναστεύσουν σε πιο 

ανεπτυγμένες χώρες. Επιπλέον, δεδομένου ότι η μετανάστευση πραγματοποιείται σε 
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μικρότερες γεωγραφικές αποστάσεις, είναι δυνητικά λιγότερο δυσχερής για τους 

μετανάστες και τις κοινότητες. 

Η τεχνολογική πρόοδος, τόσο στις επικοινωνίες όσο και στις μεταφορές, εκτός από την 

ελευθέρωση των αγορών εργασίας, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τον ρυθμό της κυκλικής 

μετανάστευσης. Γενικά, οι οικονομικές δυνάμεις παρακινούν τα άτομα να μετακινηθούν σε 

χώρες όπου οι προοπτικές απασχόλησης είναι καλύτερες πριν επιστρέψουν στη χώρα 

καταγωγής τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι η κυκλική μετανάστευση μπορεί να έχει θετικά 

αναπτυξιακά αποτελέσματα. Το κυριότερο είναι ότι οι κυκλικοί μετανάστες είναι πιο πιθανό 

να στείλουν μεγαλύτερα εμβάσματα στη χώρα καταγωγής τους από εκείνους που 

εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη χώρα προορισμού τους. Επιπλέον, τα ζητήματα σχετικά με τη 

διαρροή εγκεφάλων και τη διαρροή του εργατικού δυναμικού αποτρέπονται σε μεγάλο 

βαθμό. Τα προβλήματα εκμετάλλευσης εξακολουθούν να υπάρχουν και σε αυτή την 

περίπτωση, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την 

υιοθέτηση τυποποιημένων κανονισμών για την προστασία των δικαιωμάτων των κυκλικών 

μεταναστών. 

Οι οικονομικοί μετανάστες έχουν μεγαλύτερο βαθμό επιλογής στον καθορισμό του 

προορισμού τους από τους ανθρωπιστικούς μετανάστες. Πολλοί αιτούντες άσυλο θα φύγουν 

στην ασφαλέστερη χώρα που θα τους  δεχτεί, ενώ οι οικονομικοί μετανάστες θα 

μετακινηθούν σε χώρες που είτε χρειάζονται τις ικανότητές τους είτε έχουν καλύτερες 

συνθήκες από τη χώρα καταγωγής τους. Συνεπώς, οι παράγοντες έλξης στη χώρα 

προορισμού είναι πιθανότερο να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 

οικονομικών μεταναστών. 

 

2.2. Οικολογικοί παράγοντες: Η διαταραχή του κλίματος επιδεινώνει άλλες δυνάμεις που 

συντελούν στη μετανάστευση 

Από τους οικολογικούς παράγοντες που ωθούν τα άτομα να μεταναστεύσουν, η αλλαγή του 

κλίματος είναι, αναμφισβήτητα, η σοβαρότερη. Κατά την επόμενη δεκαετία, η αλλαγή του 

κλίματος έχει τη δυνατότητα να εντείνει τις επιπτώσεις των κοινωνικών, πολιτικών και 

οικονομικών παραγόντων ώθησης που περιγράφηκαν προηγουμένως σε αυτό το έγγραφο. 

Ακόμα και αν τα άτομα που επηρεάζονται από την αλλαγή του κλίματος κινούνται μόνο σε 
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μικρές αποστάσεις, αυτό έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει την κοινωνική, πολιτική και 

οικονομική δυναμική. Η πιθανότητα εμφάνισης κοινωνικών προβλημάτων αυξάνεται όταν 

φυλετικές, εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες που ήταν ιστορικά ξεχωριστές αναγκάζονται 

να αλληλοεπιδρούν λόγω των παραδοσιακών εδαφών που δεν μπορούν πλέον να 

υποστηρίξουν τον ανθρώπινο οικισμό. Τα άτομα που ασχολούνται με τη γεωργία, για 

παράδειγμα, θα μπορούσαν να αναγκαστούν να βρουν εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, 

καθώς η γη τους δεν είναι πλέον ικανή να παράγει ή να διατηρεί βιώσιμες ποσότητες 

αγαθών. Οι τιμές των τροφίμων και του νερού είναι πιθανό να αυξηθούν σε τμήματα της 

περιοχής λόγω της μεγαλύτερης έλλειψης αυτών των πόρων. Αυτά τα βάρη θέτουν επιπλέον 

πίεση στην ικανότητα της πολιτείας να διασφαλίσει την ευημερία για όλους και, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, αδυνατεί να διατηρήσει τη σταθερότητά της. 

Οι παρατηρούμενες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος είναι πιθανό να γίνουν πιο 

εμφανείς κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας. Τα κράτη πρέπε να προετοιμαστούν για 

τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που θα είναι συνέπεια της αναπόφευκτης κρίσης  που 

θα συμβεί τον επόμενο αιώνα. Οι κλιματικές αλλαγές θα έχουν αντίκτυπο στους υδάτινους 

πόρους, τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, απειλούν την ίδια την ύπαρξη ορισμένων κρατών. Οι επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής θα είναι πιο εμφανείς στις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν διαθέτουν τα 

μέσα για να αντιμετωπίσουν επαρκώς ή να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον. 

Η ασφάλεια των τροφίμων και των υδάτων αναμένεται να καταστεί πιο σημαντική κατά τις 

επόμενες δεκαετίες. Η πιο πρόσφατη έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή 

του κλίματος δείχνει ότι η αλλαγή του κλίματος θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 

επισιτιστική ασφάλεια μέχρι τα μέσα του αιώνα. Οι περιφέρειες που δεν μπορούν πλέον να 

στηρίξουν τη γεωργία είναι πιθανό να εμφανίσουν μετανάστευση από την ύπαιθρο προς τις  

αστικές περιοχές , σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα θα υπάρξουν  αυξημένα επίπεδα 

διεθνούς μετανάστευσης. Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επιδεινώσει την 

επισιτιστική ανασφάλεια είναι η ασφάλεια του νερού. Η αύξηση της ανασφάλειας του νερού 

σε τμήματα της περιφέρειας του Ινδικού Ωκεανού , ιδίως, έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει 

τη διεθνή μετανάστευση. 
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Τα άτομα που επηρεάζονται σοβαρά από την αλλαγή των οικολογικών συνθηκών ενδέχεται 

να επιλέξουν να μεταναστεύσουν από την πατρίδα τους, αναζητώντας ευνοϊκότερες 

περιβαλλοντικές συνθήκες αλλού. Όσοι επιλέγουν να μεταναστεύσουν λόγω συχνότερων ή 

πιο καταστρεπτικών φυσικών καταστροφών μπορούν να αναγνωρίσουν ως πρόσφυγες του 

κλίματος και να ζητήσουν άσυλο σε άλλες χώρες λιγότερο επηρεασμένες από τα κλιματικά 

άκρα. Οι πρόσφυγες του κλίματος ορίζονται ως «άνθρωποι που πρέπει να εγκαταλείψουν 

τους βιότοπούς τους αμέσως ή στο εγγύς μέλλον, λόγω αιφνίδιων ή σταδιακών μεταβολών 

στο φυσικό τους περιβάλλον που σχετίζονται με τουλάχιστον έναν από τους τρεις 

αντίκτυπους της κλιματικής αλλαγής: αύξηση της στάθμης της θάλασσας, ακραία καιρικά 

φαινόμενα , και η ξηρασία και η έλλειψη νερού. » Ο ορισμός αυτός, ωστόσο, δεν έχει θέση 

στο διεθνές δίκαιο των προσφύγων και οι οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

Ηνωμένων Εθνών, προτιμούν να χρησιμοποιούν τον όρο περιβαλλοντικό μετανάστη. 

Φοβούμενος ότι είναι πλέον πολύ αργά για να αναλάβει δράση για την πρόληψη της 

αλλαγής του κλίματος, η διεθνής κοινότητα ετοιμάζει μέτρα προσαρμογής. Η 

περιβαλλοντική μετανάστευση αποτελεί ένα τέτοιο μέτρο προσαρμογής το οποίο πρέπει να 

ληφθεί περισσότερο υπόψη από τη διεθνή κοινότητα. 
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1.3   ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Αρεφ Αρομπεϊντ  

Δρ. πολιτικής επιστήμης και ιστορίας, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής 

 

1. Η κατάσταση στην Συρία 

Θα ήθελα να ξεκινήσω την συμβολή μου στον παρόντα τόμο από το 2005 έως σήμερα αλλά 

ας μου επιτραπεί πρώτα να γυρίσω λίγο περισσότερο πίσω στην ιστορία, η οποία αποτελεί 

βάση προκειμένου να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε τι γίνεται στη Συρία και την 

ευρύτερη περιοχή της, χώρο κατεξοχήν, στις παρούσες συνθήκες, μεταναστευτικών ροών 

προς την Ευρώπη με πρώτη θύρα εισόδου την Ελλάδα, δια της οδού του Αιγαίου. Επίσης, 

μια ματιά στο εσωτερικό αυτής της αραβική χώρας θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πως 

θα επιλυθεί το ζήτημα ή η κρίση που επικρατεί και γιατί φτάσαμε, σήμερα, σε αυτό το 

σημείο.  

Όπως έχει γράψει η συνάδελφος από την Κύπρο, η κυρία Πωλίνα Άνιφτου «η μόνη 

επιστημονική τεκμηρίωση της γεωπολιτικής είναι η ιστορία» και από αυτό ξεκινάω. 

Υπάρχουν δύο εξαιρετικά βιβλία για αυτούς που θέλουν πράγματι να πληροφορηθούν για 

την σύγχρονη Συρία από το 1980 κυρίως και μετά. Το πρώτο βιβλίο είναι το «The Struggle 

for Power in Syria» του Nikolaus van Dam, ο οποίος ήταν ο πρέσβης της Ολλανδίας στη 

Συρία κατά τη δεκαετία του 1980. Το δεύτερο βιβλίο είναι «Η Συρία: το άγριο κράτος» του 

Michel Seurat, Γάλλου συγγραφέα, ο οποίος συνελήφθη το 1986 και εκτελέστηκε τότε από 

την οργάνωση Χεζμπολάχ, ενώ η σορός του αποδόθηκε στις γαλλικές αρχές μόλις το 2006. 

Αυτά αποτελούν δύο καταπληκτικά βιβλία για αυτούς που θέλουν να ξέρουν. 

Η Συρία είναι μία από τους 22 χώρες του Αραβικού Συνδέσμου και αποτελεί μωσαϊκό 

πολλών κοινοτήτων. Εσκεμμένα δεν χρησιμοποιώ τον όρο «μειονότητες», που ίσως 

θεωρηθεί μειωτικό για κάποιους. Η Συρία έχει ίσως το μεγαλύτερο αριθμό κοινοτήτων στον 

κόσμο, για παράδειγμα οι χριστιανικές κοινότητες είναι 18 κοινότητες, φανταστείτε τις 

υπόλοιπες μουσουλμανικές και μη.  Απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία το 1946, 
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στη συνέχεια εκδηλώθηκαν 20 πραξικοπήματα από το 1949 μέχρι το 1970, το τελευταίο 

ήταν του πρόεδρου Χαφέζ Αλ Άσαντ (πατέρα του σημερινού προέδρου). Από τότε άρχισαν 

τα δεδομένα να αλλάζουν γιατί η πολιτική που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο του προέδρο 

Χαφέζ Αλ Άσαντ (1970-2000) ήταν αυτή που οδήγησε στην σημερινή κατάσταση με όλες 

τις δυσκολίες και συνέπειες. Στην χώρα εφαρμόστηκε ο στρατιωτικός νόμος από το 1963, 

είναι δε αξιοσημείωτο και ταυτόχρονα συγκλονιστικό ότι περίπου 50 χρόνια πέρασαν από 

τότε και μέχρι σήμερα υπάρχει ο στρατιωτικός νόμος. Το 1973 καταργήθηκε το σύνταγμα 

και θεσπίστηκε καινούριο ώστε να συνάδει με τα συμφέροντα του νέου -τότε- καθεστώτος. 

Επίσης, όσον αφορά τον προϋπολογισμό στη Συρία, παραθέτω  μόνο κάποιους αριθμούς, το 

2000 ήταν 3 δισεκατομμύρια δολάρια για μία χώρα των 19 εκατομμυρίων τότε. Από αυτό το 

στοιχείο μπορεί κάποιος να διαπιστώσει, ή να φανταστεί, την οικονομική και την κοινωνική 

κατάσταση που επικρατούσε σε αναλογία πληθυσμού και εθνικού εισοδήματος 

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Άσαντ πατέρα, η Συρία για πρώτη φορά μετατράπηκε από το 

1980 και μετά από μία χώρα εισαγωγής εργατικού δυναμικού σε μία χώρα εξαγωγής. 

Επιπλέον το πετρέλαιο της χώρας από το 1970 μέχρι το 2008 ήταν στα χέρια μιας 

οικογένειας που κυβέρνουσε τη χώρα και δεν πήγαινε στο κρατικό προϋπολογισμό. 

Χαρακτηριστική είναι και η πορεία του εθνικού νομίσματος της Συρίας: από το 1970 μέχρι 

το έτος 2000 υποτιμήθηκε κατά 2.500%. Όλα τα παραπάνω προκάλεσαν, σε αυτό το 

χρονικό διάστημα, το τρίτο μεταναστευτικό ρεύμα στην ιστορία της χώρας με έντονη 

έμφαση στο χριστιανικό στοιχείο.  

Το 2010 ο αριθμός των αγνοουμένων στην Συρία έφτασε τις 80.000, υπολογίζοντας από τον 

χρόνο επικράτησης και ανόδου στην εξουσία της μειονότητας των Αλαουϊτών (θρησκευτική 

κοινότητα στην οποία ανήκει η οικογένεια Άσαντ).  

Αυτά είναι κάποια στοιχεία για την Συρία που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη, προτού 

επιχειρήσουμε να δούμε γιατί και πώς φτάσαμε στο 2011 όπου ξεκίνησε μία εξέγερση και 

οδηγηθήκαμε σε αυτή την σημερινή τραγωδία που υπάρχει σε αυτή την Αραβική χώρα.  

Σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα, σήμερα, έχουμε, πάνω από 3,8 εκατομμύρια Σύριους 

που ζουν σε τουρκικό έδαφος, και περίπου 1,4 εκατομμύριο που ζουν στην Ιορδανία 

σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση της Ιορδανίας το 2016 – έκτοτε 

υπολογίζεται ότι ο αριθμός αυτός δεν έχει μεταβληθεί σε σημαντικό βαθμό. Στον Λίβανο ο 
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αριθμός των προσφύγων προσεγγίζει το 1,5 εκατομμύριο. Συνολικά, πάνω από 7 

εκατομμύρια Σύριοι βρίσκονται εκτός Συρίας και περίπου έξι εκατομμύρια εντός Συρίας 

έχουν φύγει από περιοχές σε άλλες περιοχές, δηλαδή είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι, 

ουσιαστικά (αν και όχι τυπικα) πρόσφυγες στην ίδια τους την χώρα. Επομένως, ο μισός 

τουλάχιστον πληθυσμός της χώρας είναι υπό καθεστώς προσφυγιάς. Ὀπως έχουν τα 

πράγματα σήμερα, η συριακή κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να διαπραγματευτεί για 

το προσφυγικό ζήτημα. Για να διαπραγματευτεί πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, 

μεταρρυθμίσεις και πρέπει να προχωρήσει σε μετάβαση της εξουσίας, ώστε να συμμετέχει η 

πλειονότητα στη νέα μελλοντική διακυβέρνηση και να μη περιορίζεται στους Αλαουΐτες 

που αποτελούν το 10% του συριακού πληθυσμού. 

Σας δίνω μόνο ενδεικτικούς αριθμούς για το ποσοστό των Σύριων που δεν θέλουν να 

επιστρέψουν στη χώρα, ποσοστό που προσέγγισε το 98% στην Ολλανδία και είναι πάρα 

πολύ λογικός ο αριθμός αυτός, εξαιτίας των άθλιων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών 

που επικρατούν στη χώρα. Καταθέτω οικογενειακή εμπειρία (από δύο αδέλφια μου πουζουν 

στη Συρία) μκαι αμείβονται με μισθό ο καθένας 25 ευρώ το μήνα∙ φανταστείτε πόσο 

δύσκολο είναι να ζει μία εξαμελής οικογένεια (γονείς και τέσσερα ανήλικα παιδιά) με 25 

ευρώ. Αυτός είναι ένας λόγος από τους πολλούς για τους οποίους οι Σύριοι φεύγουν από τη 

χώρα, και μολονότι μπορεί να μη ανταποκρίνεται ακριβώς στην ιδιότητα του πρόσφυγα, δεν 

μπορούμε να αγνοήσουμε πόσο συνέβαλε -και συνεχίζει να συμβάλλει- στην πραγματική 

έξοδο των Συρίων από την χώρα τους. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι η διακοπή της ροής των 

Σύριων προσφύγων συνδέεται άμεσα με την αποχώρηση του Άσαντ από την εξουσία και 

την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τους πολίτες μέσα στη χώρα τους 

αλλά και στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η συμμετοχή του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με κύριο ρόλο πάντοτε της Ελλάδας. 

Επίσης, για να μην κατηγορήσω μόνο τον Άσαντ για την κατάσταση που υπάρχει μέσα στη 

Συρία, θέλω να καταλογίσω ευθύνες στις συμμαχικές δυνάμεις που κατέστρεψαν πόλεις 

ολόκληρες στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Συγκεκριμένα, τη Μουσούλη 

του Ιράκ, την Αλ Ρακκά και το Ντέρ Αλ Ζόρ στη Συρία. Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν, 

όπως για παράδειγμα βόμβα επτά τόνων εκρηκτικών, ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να 

ξεριζωθούν από τον τόπο τους και να φύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν υπήρχε άλλος 

προσανατολισμός ή άλλη λύση ή ελπίδα για να μένουν. 
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Γνωστό είναι σήμερα το «συριακό σύνδρομο» εντός της χώρας, όπου από τον πολύ 

βομβαρδισμό τα περισσότερα μικρά παιδιά ουρούν πάνω τους λόγω του θορύβου που 

δημιουργούν τα πολεμικά αεροσκάφη στο συριακό εναέριο χώρο. 

 

2. Διεθνείς δρώντες 

Ας πάμε τώρα να δούμε το ζήτημα του προσφυγικού ανά χώρα. Το προσφυγικό, πολλές 

φορές, έχει μετατραπεί σε ένα ζήτημα, θα έλεγα, ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ των 

περιφερειακών δυνάμεων αλλά και μεταξύ των διεθνών δυνάμεων.  

2.1. Τουρκία 

Ξεκινάω από την Τουρκία η οποία χρησιμοποίησε, κατά διαστήματα, το προσφυγικό για να 

πετύχει κάποια οφέλη, ή κάποιο στόχο, στην εξωτερική της πολιτική όπως για παράδειγμα η 

ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων 

εισόδου (VISA) για τους Τούρκους πολίτες προς την Ευρώπη και η απαίτηση οικονομικών 

πόρων για να στηρίξει τους Σύριους που υπάρχουν μέσα στην Τουρκία. Μία άλλη πλευρά 

του προσφυγικού που πρέπει να την προσέχουμε είναι ότι το προσφυγικό σήμερα στην 

Τουρκία μοιάζει με μία πυριτιδαποθήκη που μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή, λόγω του 

τεράστιου αριθμού που σας είπα πριν, περίπου 3 εκατομμύρια 600 χιλιάδες άνθρωποι που 

ζουν σε τουρκικό έδαφος γεννάνε σχεδόν 400 μωρά την ημέρα. Φανταστείτε αυτό να γίνει 

σε μία χώρα, πληθυσμιακά, μικρή όπως η Ελλάδα! Επομένως υπάρχουν κάποιες δυνάμεις 

που προσπαθούν να χρησιμοποιούν το προσφυγικό στηρίζοντας την τουρκική 

αντιπολίτευση για να «ανατρέψει», ας πούμε, την τουρκική κυβέρνηση και συγκεκριμένα 

τον πρόεδρο Ερντογάν και να επικρατήσουν οι παραδοσιακοί Κεμαλιστές που δεν είναι 

απαραιτήτως φιλέλληνες. 

Θέλω να σας πω τώρα για το θέμα του Νομού Ιντλίμπ. Εδώ υπάρχει μία παρεξήγηση στα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σήμερα υπάρχουν τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι στο 

Ιντλίμπ, τα 2 εκατομμύρια είναι ήδη πρόσφυγες από το υπόλοιπο της Συρίας, αλλά το 

99,9% είναι όλοι τους σουνίτες μουσουλμάνοι δηλαδή αυτοί που αρνούνται να πάνε ξανά 

στις περιοχές που ελέγχονται από τον Αλαουΐτη πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ. 
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Υποθετικά μιλώντας, αν αφήναμε τον Άσαντ και τη Ρωσία να διώξουν αυτά τα 4 

εκατομμύρια από το νομό Ιντλίμπ , τι θα γινόταν; Θα βλέπατε ότι αναγκαστικά η Τουρκία, 

που δεν αντέχει πολιτικά και οικονομικά άλλους πρόσφυγες, θα προσπαθούσε να τους 

προωθήσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτό το λόγο, πάντοτε η συνεργασία με την 

Τουρκία στο θέμα των προσφύγων, ανεξαρτήτως από τις ελληνοτουρκικές διαφορές, είναι 

απαραίτητη εκ μέρους των ελληνικών κυβερνήσεων. Επιπλέον, οι περισσότεροι πρόσφυγες 

του Ιντλίμπ δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν στις εστίες τους αν δεν 

υπάρχει πολιτική αλλαγή μέσα στη Χώρα.  

2.2. Ρωσία 

Η Ρωσία, όσον αφορά πάντοτε το συριακό, προσπαθεί να εξυπηρετεί μακροχρόνιους 

στόχους της εξωτερικής της πολιτικής. Η Ρωσία δεν βλέπει με καλό μάτι την ύπαρξη μίας 

δημοκρατικής ένωσης δίπλα της, έτσι προσπαθεί να πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των 

προσφύγων. Λόγω των προσφύγων ενισχύονται, όλο ένα και περισσότερο, τα ευρωπαϊκά 

εθνικιστικά κόμματα, που χαρακτηρίζονται ως ο υπ’αριθμόν ένα πιθανός λόγος υπόσκαψης 

της νομιμοποίησης της ΕΕ στους πολίτες των κρατών μελών της. Για να είμαι σαφής, σας 

δίνω ένα μικρό παράδειγμα. Το 2016 η συνεργασία μεταξύ της Άγκυρας και Μόσχας που 

επισφραγίστηκε στην Πετρούπολη οδήγησε στην παράδοση του ανατολικού τομέα του 

Χαλεπίου στη Ρωσία. Εξαιτίας αυτού, σχεδόν 850.000 άνθρωποι αποχώρησαν από τη Συρία 

και πέρασαν στην Ελλάδα και έπειτα από την Ελλάδα προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο 

Αμερικανός στρατηγός Philip M. Breedlove, ο 17ος Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής 

Ευρώπης των Συμμαχικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, από τον Μάιο του 2013 έως τις 4 

Μαΐου 2016, σημείωσε χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα κατηγορώντας την Ρωσία ότι οι 

ρωσθικές κινήσεις στην Συρία υποκινούν την μαζική έξοδο των Σύριων προσφύγων, 

χρησιμοποιώντας τους στην συνέχεια ως όπλο ενάντια στη Δύση («οπλοποίηση» των 

προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών). Είναι γεγονός ότι λόγω του μεγάλου κύματος 

Σύριων προσφύγων που πέρασαν προς την ΕΕ το ακραίο, πολλοί του αποδίδουν 

ρατσιστικές, αν όχι και ναζιστικές συμπάθειες, κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία 

εξέλεξε βουλευτές στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της Γερμανία για πρώτη φορά στην 

ιστορία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Τα εθνικιστικά και λαϊκιστικά κόμματα στα 

κράτη της ΕΕ χρησιμοποιούν ως βασικό επιχείρημα της πολιτικής τους το 

προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα για να ενταχθούν στο κεντρικό πολιτικό σύστημα των 
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χωρών τους ή στα τοπικά κοινοβούλια προκειμένου να παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της 

πολιτικής της χώρας τους. 

2.3. Ιραν 

Επιπλέον έχουμε μία άλλη σημαντική περιφερειακή δύναμη, το Ιράν. Η Ισλαμική 

Δημοκρατία γενικά παίζει καθοριστικό ρόλο στη Μέση Ανατολή∙ θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι σήμερα ελέγχει ή επηρεάζει 4 αραβικές πρωτεύουσες. Θα αναφερθώ μόνο στη μία, τη 

Δαμασκό. Το Ιράν σήμερα έχει χιλιάδες μαχητές μέσα στη Συρία και διαθέτει πολιτική 

ατζέντα, η οποία είναι διαφορετική από εκείνη της Ρωσίας, παρά τη συνεργασία των δυο 

χωρών εντός Συρίας για τη στήριξη του Άσαντ. Πρώτον, το Ιράν επιδιώκει να έχει 

πρόσβαση στη Μεσόγειο ( σχεδόν το έχει πετύχει). Δεύτερον και κυριότερο προσπαθεί να 

μετατρέψει τους σουνίτες δηλαδή σε σιίτες
1
 για να έχει μία μόνιμη παρουσία στη χώρα, 

επιδιώκοντας να ανακτήσει την επιρροή που είχε η περσική αυτοκρατορία και πρόσβαση 

στη Μεσόγειο. Για την επίτευξη του σχεδίου αυτού, έχει δουλέψει και έχει ξεκινήσει από το 

έτος 2003. Εδώ εντοπίζουμε μια σπουδαία και σημαντική διαφορά ανάμεσα στον πατέρα 

Άσαντ, που αρνήθηκε κάθε ιρανικό ρόλο στη Συρία και το Λίβανο επί της εποχής του και 

στον σημερινό γιό του Άσαντ που επέτρεψε στο Ιράν να κάνει ότι θέλει στην ίδια περιοχή. 

Επιπρόσθετα, αν πάτε σήμερα στη συριακή πρωτεύουσα θα βλέπετε μία νέα ημισέληνο να 

αναπτύσσεται γύρω από τη Δαμασκό αλλά μόνο από σιίτες μη Σύριους μουσουλμάνους. 

Δηλαδή από τους μαχητές που πολέμησαν, εγκαταστάθηκαν και πολιτογραφήθηκαν από το 

2011 μέχρι σήμερα. Μάλιστα σε αρκετές πόλεις δεν επιτράπηκε από τις αρχές στους 

σουνίτες Σύριους που κατοικούσαν στις περιοχές τους να επιστρέψουν. Μέχρι και στην 

παλιά, ιστορική, Δαμασκό σήμερα το Ιράν παίζει καθοριστικό ρόλο στο θέμα της επιρροής. 

2.4. Ισραήλ 

Μπορώ να πω ότι αρκετοί είναι οι παίκτες που δρουν στη συριακή σκακιέρα. Για 

παράδειγμα η ισραηλινή κυβέρνηση παίζει καθοριστικό ρόλο γιατί στηρίζει τον πρόεδρο 

Ασαντ, προκειμένου να παραμένει μέσα στην εξουσία, και δεν έχει κανένα πρόβλημα να 

φύγουν όλοι οι σουνίτες Άραβες Σύριοι που ζουν μέσα στη Συρία προς το εξωτερικό. Για το 

Ισραήλ, αυτή η μάζα ανέκαθεν αποτελούσε την παραδοσιακή απειλή εναντίον του, 

                                                           
1
 Χώρις βέβαια να ανταποκρίνεται σε ακρίβεια, για να δοθεί μία εικόνα, ένας παραλληλισμός αλλαγής δόγματος εντός της 

χριστιανικής θρησκείας θα ήταν π.χ. να μετατρέψει μία ξενη δύναμη στην Ελλάδα «ορθόδοξους» σε «ρωμαιοκαθολικούς». 
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επομένως για την εθνική ασφάλεια του θα ήταν καλύτερα αυτοί οι άνθρωποι να 

αποχωρήσουν από τη Συρία. 

Στο πλαίσιο της γεωπολιτικής κατάστασης της περιοχής είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς 

την αμοιβαιότητα συμφερόντων ή «συμμαχική προσέγγιση» μεταξύ Ιράν και Ισραήλ στο 

θέμα της εκδίωξης των σουνιτών Σύριων από τη χώρα τους, παρά τον ακήρυχτο πόλεμο που 

υπάρχει στα ΜΜΕ μεταξύ τους. Σε αυτή την συμμαχική προσέγγιση εντάσσεται και ένας 

σημαντικός αριθμός των συριακών μειονοτήτων που διαφωνούσαν με την όποια κυριαρχία 

της πλειοψηφίας των σουνιτών μουσουλμάνων.  

 

3. Συριακή κρίση και μετανάστευση: Ερωτήματα και απαντήσεις 

Εμείς εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε μόνο όταν έρχεται ο πρόσφυγας μπροστά μας, στο 

έδαφός μας και προκύπτει το ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε; Εάν δεν αντιμετωπίσουμε 

τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησε από την χώρα του αυτός ο Σύριος πρόσφυγας δεν 

μπορεί να επιλυθεί το προσφυγικό, ούτε να σταματήσει! Αν και σήμερα η κατάσταση έχει 

κάπως ηρεμήσει ωστόσο συνεχίζουν να έρχονται πρόσφυγες από τη Συρία, κυρίως από 

περιοχές που ελέγχει ο πρόεδρος Ασαντ, λόγω κυρίως των δύσκολών οικονομικών 

συνθηκών αλλά και της επιρροής ξένων χωρών.  

Στο σημείο αυτό τίθενται ορισμένα ερωτήματα. Η πρώτη απορία συνίσταται στο τι θα γίνει 

με τους Αφγανούς με συριακά έγγραφα που πολέμησαν στη Συρία και τα χέρια τους είναι 

λερωμένα με τα αίματα των Σύριων; Αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι, οι Αφγανοί μαχητές στη 

Συρία που έρχονται στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες στην Ευρώπη και ζητάνε άσυλο κατά 

πόσο είμαστε σίγουροι ότι θα συμφιλιωθούν ή θα ζουν ειρηνικά μέσα στην Ευρώπη. Αν 

αύριο προχωρήσουν σε μία, ας πούμε, τρομοκρατική ενέργεια, ποιος θα κατηγορηθεί; θα 

κατηγορηθούν οι Σύριοι πρόσφυγες;  

Υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες που δεν είναι Σύριοι και απέκτησαν συριακά έγγραφα. 

Δεν έχει σημασία αν είναι επίσημα ή ανεπίσημα αλλά πρέπει να ελεγχθούν από τις αρχές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι και η ασφάλεια της Ελλάδας, 

διότι αυτό το θέμα μας αφορά άμεσα.  
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Επίσης ανακύπτει και άλλο ερώτημα. Σήμερα, σύμφωνα με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

(παραπληροφόρησης), όποιος διαφωνεί με τον Ασάντ είναι τζιχαντιστής ή τρομοκράτης. 

Πρόκειται για μία διαδεδομένη άποψη, ίσως και πεποίθηση, η οποία ωστόσο είναι απλώς 

εσφαλμένη. Στη σύγχρονη Συρία πάρχουν σοσιαλιστικές, κομμουνιστικές, φιλελεύθερες και 

άλλες δυνάμεις που διαφωνούν με τον Άσαντ και το καθεστώς που έχει επιβάλει. Επιπλέον, 

οι τζιχαντιστές κατέστρεψαν όλες τις προσπάθειες όλων των δημοκρατικών δυνάμεων που 

αντιπολιτεύονται και έμμεσα εξυπηρέτησαν τις κυβερνητικές δυνάμεις. Επομένως ποιος 

ωφελήθηκε από αυτή την κατάσταση; Σκεφτείτε ότι οι τζιχαντιστές που έχουν φτάσει από 

ευρωπαϊκές και μη χώρες στην Συρία περιορίστηκαν στο καθημερινό έργο να λεηλατούν, να 

αποκεφαλίζουν, να σκοτώνουν, να καταστρέφουν την πολιτιστική ιστορία και να κάνουν 

μαθήματα θρησκευτικής ηθικής στον συριακό λαό για το πώς οφείλει να ζει μέσα στη χώρα 

του. Εν τω μεταξύ οι ίδιοι δεν είχαν καν την εμπειρία από τη Συρία και την κοινωνική της 

σύνθεση. Υπήρχαν, παραδείγματος χάρη, οι τζιχαντιστές από τη Σαουδική Αραβία, που 

αληθινά δεν γνώριζαν τίποτε για την κοινωνική φύση της μεσογειακής Συρίας και του 

συριακού λαού, δεν γνώριζαν ότι σε μία συριακή γειτονιά μπορεί να υπάρχει ο χριστιανός 

ορθόδοξος, ο ρωμαιοκαθολικός, ο σουνίτης, ο Σύριος Κούρδος οι οποίοι μέχρι το 1980 

ζούσαν κάπως ειρηνικά. 

Ο Σαουδάραβας τζιχαντιστής δεν καταλαβαίνει τα παραπάνω γιατί στη χώρα του δεν 

υπάρχει παρόμοιος μεγάλος αριθμός των κοινοτήτων όπως υπάρχει στη Σύρια, εν 

κατακλείδι δεν γνωρίζει την έννοια της συνύπαρξης .  

Μια άλλη απορία που αξίζει να σημειωθεί είναι γιατί οι αρχές των κρατών της Ευρωπαϊκής 

‘Ένωσης αποδέχονται πρόσφυγες που στηρίζουν τον ίδιο πρόεδρο Ασαντ μέχρι σήμερα, 

είναι λάθος, όποιος θέλει τον Ασαντ, ας παραμείνει μέσα στην Συρία και δίπλα στον ηγέτη 

που τον εκφράζει. 

Επίσης, μία άλλη απορία που αξίζει να προβληματίσει, σχετίζεται με του Σύριους που 

ζούσαν σε Ευρωπαϊκές μεν χώρες, όπου ωστόσο το βιοτικό επίπεδο είναι αρκετά έως 

σημαντικά χαμηλότερο από την υπόλοιπη ΕΕ, όπως η Ρουμανία ή η Βουλγαρία. Αυτοί οι 

άνθρωποι εκμεταλλεύτηκαν τα προνόμια που παραχωρεί η ΕΕ στους πρόσφυγες και 

ζήτησαν άσυλο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε αναζήτηση μίας καλύτερης ζωής. Επομένως 

αυτοί, κατά την δική μας ταπεινή γνώμη, δεν μπορούν να θεωρηθούν πρόσφυγες, αντιθέτως 

πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες που ζούσαν ήδη σε ευρωπαϊκό έδαφος και δεν 
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ήρθαν πρόσφατα από τη Συρία εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται εκεί. Η τύχη των 

αιτήσεων ασύλου αυτών των προσώπων καθώς και, ενδεχομένως, ο τρόπος ένταξης τους 

στις χώρες αυτές, θα πρέπει να προσδιορισθεί από τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ που 

θα εξετάσουν αυτά τα αιτήματα ασύλου, καθώς και από τις χώρες κατοικίας ή διαμονής 

τους εντός της ΕΕ πριν από την κατάθεση αιτήσεως ασύλου σε άλλο κράτος μέλος. 

Μία άλλη ερώτηση ανακύπτει από την τρέχουσα κατάσταση στην Συρία, με συνέπειες στο 

μεταναστευτικό/προσφυγικό: τι θα γίνει με τα μέλη της οργάνωσης Χεζμπολάχ που 

μεταναστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συριακά διαβατήρια από το έτος 2013; Η 

απάντηση δεν είναι εύκολη σε πρακτικό επίπεδο, μολονότι σχετικά πιο εύκολη θεωρητικά. 

Σε αυτήν την συνάφεια δεν πρέπει να λησμονείται και το θέμα των τρομοκρατών του ISIS. 

Υπάρχουν πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την παρουσία τέτοιων προσώπων σε 

ευρωπαϊκό έδαφος, που αιτούνται ασύλου και, μετά ενδεχομένως από θετική κρίση επί του 

αιτήματός τους, θεωρούνται δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Για αυτό το λόγο είναι 

αναγκαία η συνεργασία όλων, συμπεριλαμβανομένων και των συριακών κοινοτήτων που 

υπάρχουν σε χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα η εν λόγω κοινότητα περιλαμβάνει κυρίως δύο 

γενιές η πρώτη εισήλθε στη χώρα :και εγκαταστάθηκε εδώ κατά τις δεκαετίες του ‘60, ’70, 

80. Αυτή η γενιά, πραγματικά, εντάχθηκε πάρα πολύ καλά στην ελληνική κοινωνία και 

διέπρεψε και διαπρ΄πεπει στους τομείς που δραστηριοποιείται. Η δεύτερη γενιά έφτασε 

μετά το 1990, και διαφοροποιείται από την πρώτη, στο μέτρο που ο κύριος στόχος των 

«νεοαφοχθέντων» δεν ήταν οι σπουδές, η μόρφωση και εν τέλει η ένταξη στην Ελληνική 

κοινωνία, αλλά η εξοικονόμηση χρημάτων για τους ίδιους και τα μέλη των οικογενειών 

τους, όταν αυτά έμεναν πίσω στην Συρία. Μια ακόμη απόδεικη, της αθλίας κατάσταση στην 

οποία περιερχόταν σταδιακά η συριακή οικονομία. 

Θέλω να πω ότι το προσφυγικό ζήτημα γενικά έχει πολλές διαστάσεις, δεν είναι ελληνικό, 

δεν είναι τουρκικό, είναι διεθνές ζήτημα. Έχει μετατραπεί σε ακήρυχτο σιωπηλό πόλεμο 

μεταξύ των παραγόντων του διεθνούς συστήματος, μια μεγάλη, ίσως η μεγαλύτερη, 

σύγκρουση συμφερόντων που πραγματοποιείται στο όνομα των προσφύγων και στην οποία 

η κάθε πλευρά εκμεταλλεύεται τραγικές ανθρώπινες καταστάσεις για να επιτύχει κάποιο 

ρόλο ή όφελος. 

Τέλος θέλω να πω κάτι για την Ελλάδα. Προσωπικά, ζω στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια. 

Επομένως αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι προσφυγικές ροές προκαλούν, δικαιολογημένα, την 
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ανησυχία της μεγαλύτερης μερίδας του ελληνικού λαού, της ελληνικής κοινωνίας, διότι, σε 

μία χώρα μικρή, πληθυσμιακά, όπως η Ελλάδα, δεν υπάρχουν περιθώρια αντοχής συνεχών, 

αλλά και μακροχρονίων, προσφυγικών ροών. Η Ελλάδα έχει το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα 

να κρατά τις παραδόσεις της, τα έθιμά της, τον τρόπο ζωής που συνήθιζε να έχει και 

επιδιώκει να διασφαλίζει και στο παρόν και στο μέλλον.  

Κλείνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μέσα στο ΝΑΤΟ, είναι 

μια χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια κυρίαρχη χώρα, ακόμα παραμένει μια 

από τις πρώτες 50 χώρες στον κόσμο στον οικονομικό τομέα, παρά την οικονομική κρίση 

που πέρασε. Συνεπώς θα έπρεπε να παίξει ένα ζωτικό ρόλο στο προσφυγικό ζήτημα και όχι 

να περιοριστεί ο ρόλος της ως παρατηρητής. Όλοι γνωρίζουμε ότι γεωγραφικά ο ελληνικός 

χώρος είναι ο πιο κοντινός προς τη Μέση Ανατολή σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες, συνεπώς η πρώτη χώρα που μπορεί να πλήττεται είναι η Ελλάδα. Αυτό 

το είδαμε ξεκάθαρα στο προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα το 2015 και εξής, όπως 

διαπιστώσαμε ὀτι κάποιες γειτονικές χώρες προσπαθούσαν να προωθήσουν πρόσφυγες και 

μετανάστες προς αυτή την μικρή χώρα, που ήδη υποφέρει, όπως είπα πριν, από μία 

οικονομική κρίση.  
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

2.1.  ΣΥΝΟΡΑ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Ιωάννης Στριμπής  

Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Θεσμών στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου. 

 

1. Έδαφος 

Τόσο από πολιτική όσο και από νομική πλευρά η έννοια του συνόρου προϋποθέτει την ύπαρξη εδάφους 

και ακολούθως συνεπάγεται την έννοια της εδαφικής αρμοδιότητας και περαιτέρω του απαραβιάστου 

των συνόρων. Προσφυώς έχει αποφανθεί το Διεθνές Δικαστήριο των ΗΕ ότι «ο καθορισμός ενός 

εδάφους σημαίνει τον καθορισμό των συνόρων»2 κάνοντας εμφανή την οργανική σχέση μεταξύ των 

δύο εννοιών. Υπ’ αυτήν την έννοια γίνεται λόγος για διεθνές σύνορο, που ορίζει και περιορίζει 

κυριαρχίες, δηλαδή ανεξάρτητα κράτη. Δεν γίνεται λόγος κατωτέρω για τα διοικητικά ή άλλα όρια που 

υπάρχουν εντός κυριάρχων κρατών και ορίζουν διοικητικές, αυτοδιοικητικές, αυτόνομες, κλπ. 

οντότητες ενός κράτους. Τέτοια σύνορα μπορεί να ενδιαφέρουν τις διεθνείς σχέσεις και το διεθνές 

δίκαιο που τις διέπει, υπό την έποψη της λεγομένης αρχής uti possidetis,3 δηλαδή της αναγνώρισης, σε 

περίπτωση δημιουργίας νέων κρατών (διαδοχή κρατών), εσωτερικών διοικητικών κλπ. ορίων ως 

διεθνών συνόρων, χάριν της διεθνούς σταθερότητας και της αποφυγής διαφωνιών και συγκρούσεων. 

Το έδαφος τώρα, αποτελεί, μαζί με τον λαό και την αυθυπόστατη πολιτική εξουσία, ένα από τα 

αναγκαία συστατικά στοιχεία του κράτους - δεν νοείται κράτος χωρίς έδαφος, δηλαδή την περιοχή 

εκείνη στην οποία είναι εγκατεστημένος ο λαός και ασκούνται, κατά κανόνα, οι εξουσίες του κράτους. 

Στην ελληνική έννομη (συνταγματική) τάξη χρησιμοποιείται, ταυτόσημα, με το ίδιο νοηματικό 

περιεχόμενο, ο όρος «επικράτεια».  

                                                           
2
 Διεθνές Δικαστήριο ΗE (ΔΔ), Υπόθεση Συνοριακής διαφοράς Λιβύης-Τσαντ, απόφαση, 3 Φεβρουαρίου 1994, ICJ Reports, 

1994, σ. 26, παράγρ. 52. 
3
 Εμμ. Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, 4

η
 έκδ., Αθήνα, 2021, σσ. 198-199. 
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Λειτουργικά το έδαφος αποτελεί τον χώρο ισχύος της κρατικής έννομης τάξης, αυτό που κατά το 

διεθνές δίκαιο ονομάζεται εδαφική κυριαρχία. Υπ’ αυτήν την έννοια αποτελεί το όριο της ισχύος της 

κρατικής έννομης τάξης και εξουσίας και βρίσκεται επομένως σε στενή συνάφεια με την έννοια του 

συνόρου. 

Υπό την ανωτέρω έννοια το έδαφος περιλαμβάνει το χερσαίο έδαφος του κράτους, τις θαλάσσιες ζώνες 

υπό κρατική κυριαρχία καθώς και τον υπερκείμενο στα δύο προηγούμενα εναέριο χώρο.  

1.1. Χερσαίο έδαφος 

Το χερσαίο έδαφος περιλαμβάνει την ηπειρωτική και νησιωτική περιοχή ενός κράτους. Αναφορικά 

προς την δεύτερη περιοχή χερσαίου εδάφους των κρατών, αυτή περιλαμβάνει βέβαια τα νησιά, δηλαδή 

κάθε φυσικά διαμορφωμένη περιοχή ξηράς που περιβρέχεται από θαλάσσια ύδατα και παραμένει πάνω 

από την επιφάνεια των υδάτων κατά την μεγίστη πλήμμη.4 Με βάση αυτόν τον ορισμό, στο χερσαίο 

έδαφος ενός κράτους περιλαμβάνονται όλα τα νησιά, ανεξαρτήτως κατηγοριοποιήσεων, είτε 

γεωγραφικών (λ.χ. νησιά, νησίδες, βραχονησίδες) ή νομικών (νησιά που μπορούν να συντηρήσουν 

ανθρώπινη διαβίωση ή ίδια οικονομική ζωή, νησιά που δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη 

διαβίωση ή ίδια οικονομική ζωή και χαρακτηρίζονται από την Σύμβαση των ΗΕ για το δίκαιο της 

θάλασσας (ΣΗΕΔΘ) βράχοι, άρθρο 121).  

Η τελευταία διάκριση έχει σημασία στο πλαίσιο της ΣΗΕΔΘ, και ειδικότερα για τον τίτλο των νησιών 

σε θαλάσσιες ζώνες. Υπό αυτήν την έποψη, η ΣΗΕΔΘ προβλέπει μία έννοια γένους, τα νησιά ως 

φυσικά διαμορφωμένες περιοχές ξηράς που περιβρέχονται από θαλάσσια ύδατα και παραμένουν πάνω 

από την επιφάνεια των υδάτων κατά την μεγίστη πλημμυρίδα, η οποία περιλαμβάνει δύο κατηγορίες 

(έννοιες είδους), εκείνα τα νησιά που μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση ή ίδια οικονομική 

ζωή και παρέχουν στο εδαφικό τους κράτος νομικό τίτλο για όλες τις θαλάσσιες ζώνες που έχει το 

ηπειρωτικό έδαφος του κράτους, και εκείνα τα νησιά που δεν έχουν αυτές τις ιδιότητες και σύμφωνα με 

την Σύμβαση παρέχουν τίτλο για όλες τις θαλάσσιες ζώνες με εξαίρεση την υφαλοκρηπίδα και την 

αποκλειστική οικονομική ζώνη. 

                                                           
4
 Ο ορισμός αυτός έχει υιοθετηθεί από την Σύμβαση των ΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας (ΣΗΕΔΘ), άρθρο 121 § 1. 
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Χερσαίο έδαφος, επιδεκτικό κυριαρχίας, αποτελούν επίσης και οι σκόπελοι, δηλαδή οι φυσικά 

σχηματισμένες περιοχές ξηράς που περιβρέχονται από θαλάσσια ύδατα και βρίσκονται κατά την 

άμπωτη πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ενώ καλύπτονται κατά την πλημμυρίδα.5  

Το χερσαίο έδαφος του κράτους περιλαμβάνει επίσης τους ποταμούς και τις λίμνες, καθώς και τα νησιά 

που βρίσκονται εντός αυτών. 

1.2. Θαλάσσιες ζώνες 

Έδαφος κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου αποτελούν επίσης οι θαλάσσιες ζώνες στις οποίες το 

παράκτιο κράτος ασκεί κυριαρχία: εσωτερικά ύδατα (λιμένες, ύδατα εντεύθεν των ευθειών γραμμών 

βάσεως και, υπό προϋποθέσεις, οι κόλποι6)7 και αιγιαλίτιδα ζώνη. Για τα κράτη που πληρούν τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ΣΗΕΔΘ (άρθρα 46 επ.) στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα 

αρχιπελαγικά ύδατα. 

Ζώνες, ωστόσο, στις οποίες τα κράτη ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα (υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική 

οικονομική ζώνη (ΑΟΖ), ως προς την εκμετάλλευση και διατήρηση των φυσικών πόρων) ή 

αρμοδιότητες, επίσης λειτουργικού χαρακτήρα, (συνορεύουσα ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη, 

ως προς την τοποθέτηση και λειτουργία τεχνητών νησιών, την επιστημονική έρευνα και την προστασία 

του θαλασσίου περιβάλλοντος από την ρύπανση) δεν περιλαμβάνονται στο έδαφος του κράτους. Και 

τούτο είναι ορθό, μολονότι έχει νομολογηθεί - όχι με ιδιαίτερη πειστικότητα, ακόμη και την περίοδο 

που η υφαλοκρηπίδα ως νομικός θεσμός ταυτιζόταν με την υφαλοκρηπίδα ως γεωλογικό φαινόμενο - 

ότι ο τίτλος (δικαίωμα) σε υφαλοκρηπίδα και η οριοθέτησή της τείνουν εκ φύσεως να σχετίζονται με το 

εδαφικό καθεστώς των κρατών.8 Με την εξέλιξη, ωστόσο, του θεσμού είναι πειστικότερη η θεώρηση 

ότι η υφαλοκρηπίδα δεν αποτελεί έδαφος του κράτους ούτε σχετίζεται με το εδαφικό του καθεστώς. 

Παρά ταύτα, οι λειτουργικής φύσεως ζώνες (συνορεύουσα, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ) έχουν όρια και 

θέτουν ζητήματα οριοθέτησης, ειδικά δε για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, όπως καταδεικνύει η 

                                                           
5
 Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγχυση, η αναφορά στους σκοπέλους, όπως και στους βράχους που δεν μπορούν να 

συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση ή ίδια οικονομική ζωή, γίνεται ως προς την ιδιότητά τους ως χερσαίου εδάφους ενός 
κράτους. Η υπό την έποψη του δικαίου της θάλασσας συζήτηση περί των ιδιοτήτων τους ως προς την κτήση και οριοθέτηση 
θαλασσίων ζωνών (άρθρα 7 § 4, 13 § 1 ΣΗΕΔΘ) είναι ζήτημα που δεν αφορά στα χερσαία σύνορα. 
6
 Κρίσιμες προϋποθέσεις στην συνάφεια αυτή, αποτελούν η επιφάνεια του κόλπου, το μήκος του ανοίγματος καθώς και 

ενδεχόμενος ιστορικός τίτλος, βλ. άρθρο 10 §§ 3-6. 
7
 Εσωτερικά ύδατα λόγω χάραξης ευθειών γραμμών βάσης και κλεισίματος κόλπων, έχει η Ελλάδα αντίστοιχα στην περιοχή 

μεταξύ Λευκάδας και απέναντι ηπειρωτικής ακτής, καθώς και σε 39 κόλπους και όρμους στις ηπειρωτικές και νησιωτικές 
ακτές του Ιονίου μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο (περιλαμβανομένου του Μεσσηνιακού κόλπου), άρθρα 3 § 1 (ευθείες 
γραμμές) και 2 § 1 (κλείσιμο κόλπων) Π.Δ. 107/2020, ΦΕΚ A΄ 258/27.12.2020. 
8
 ΔΔ, Υπόθεση Υφαλοκρηπίδας Αιγαίου, απόφαση, 19 Δεκεμβρίου 1978, ICJ Reports, 1994, σ. 37, παράγρ. 86. 
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σχετική διεθνής πρακτική, περισσότερο πολύπλοκα από αυτά που ανακύπτουν κατά την οριοθέτηση 

των ζωνών υπό κρατική κυριαρχία. 

Για τα θαλάσσια σύνορα μπορεί να γίνει διάκριση συνόρων και ορίων: ενώ δηλαδή τα χερσαία σύνορα 

παρεμβάλλονται μεταξύ διαδοχικών κυριαρχιών, τα όρια των θαλασσίων ζωνών μπορεί να καθορίζουν 

την έκταση της κρατικής κυριαρχίας τόσο σε σχέση προς άλλη κυριαρχία (θαλάσσιο σύνορο) όσο και 

σε σχέση με χώρους στους οποίους δεν ασκείται κρατική κυριαρχία, δηλαδή ανοιχτή θάλασσα ή 

«Περιοχή», όπως ορίζεται στην ΣΗΕΔΘ, εφεξής «διεθνής βυθός» (θαλάσσια όρια ή σύνορα εν ευρεία 

εννοία). Αυτή η εννοιολογική διάκριση, όπως είπαμε δεν ισχύει στην ξηρά (ενώ μπορεί να ισχύει στον 

εναέριο χώρο, όταν το εναέριο σύνορο διαχωρίζει εθνικό εναέριο χώρο από διεθνή εναέριο χώρο). Στην 

πράξη γίνεται λόγος αδιακρίτως για σύνορα, καθώς τα περισσότερα ζητήματα που ανακύπτουν είναι 

κοινά στα σύνορα και στα όρια. Μία σημαντική διαφορά ωστόσο αφορά στον καθορισμό αυτών των 

εξωτερικών θαλασσίων (και εναερίων) ορίων η οποία, σε αντίθεση με την οριοθέτηση των συνόρων 

(χερσαίων, θαλασσίων εναερίων), η οποία γίνεται με την σύμπραξη των ομόρων κρατών, 9 

πραγματοποιείται κατ’ αρχήν με σύμφωνη προς το διεθνές δίκαιο μονομερή πράξη του ενδιαφερομένου 

παρακτίου κράτους που χαράσσει τα εξωτερικά όρια των θαλασσίων του ζωνών προς την ανοικτή 

θάλασσα ή/και τον διεθνή βυθό (όταν δεν συντρέχει επικάλυψη με προβολή παρακειμένων ή 

αντικειμένων ακτών γειτονικού κράτους), στην οποία δίνεται η δέουσα δημοσιότητα, ώστε η 

μονομερής χάραξη να είναι και αντιτάξιμη έναντι τρίτων. 

1.3. Εθνικός εναέριος χώρος 

Κρατικό έδαφος επίσης αποτελεί επίσης o εναέριος χώρος πάνω από το χερσαίο και θαλάσσιο έδαφος 

του κράτους. Στον χώρο αυτόν το υποκείμενο κράτος ασκεί κυριαρχία σύμφωνα με το συμβατικό και 

εθιμικό διεθνές δίκαιο.10 Αντιθέτως, δεν αποτελεί κρατικό έδαφος ο εναέριος χώρος πάνω από την 

ανοιχτή θάλασσα και τις θαλάσσιες ζώνες πλην των εσωτερικών υδάτων και της αιγιαλίτιδας ζώνης, ο 

οποίος είναι ο διεθνής εναέριος χώρος. Κρατικό έδαφος κατά το διεθνές δίκαιο δεν αποτελούν ούτε τα 

τμήματα διεθνούς εναερίου χώρου που ανήκουν σε Περιοχές Πληροφοριών Πτήσεων (Flight 

Information Regions, FIRs), η διαχείριση των οποίων ανατίθεται στα γειτονικά κράτη, με κύριο σκοπό 

την ανάληψη ευθύνης των κρατών αυτών για την εγγύηση της ασφάλειας της εναερίου κυκλοφορίας, 

μέσω της παροχής υπηρεσιών για την αεροπλοΐα. Η διαχείριση των FIRs δεν αποδίδει κυριαρχικά 

δικαιώματα στα κράτη, μόνο λειτουργικές αρμοδιότητες. Συνεπώς ο καθορισμός των ορίων των FIR, 

                                                           
9
 ΔΔ, Υπόθεση Αλιείας (ΗΒ κ. Νορβηγίας), απόφαση, 18 Δεκεμβρίου 1951, ICJ Reports, 1951, σ. 132. 

10
 Άρθρο 1 Σύμβασης για την διεθνή πολιτική αεροπορία, Σικάγο, 7 Δεκεμβρίου 1944· βλ. και άρθρο 1 της προγενέστερης 

Σύμβασης για την ρύθμιση της εναερίου κυκλοφορίας, Παρίσι, 13 Οκτωβρίου 1919. 
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για τον οποίον υπάρχουν κανόνες και διαδικασίες στο πλαίσιο του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής 

Αεροπορίας (ICAO-International Civil Aviation Organization), δεν εντάσσεται στην προβληματική των 

εθνικών συνόρων. 

2. Εδαφική κυριαρχία και συναφείς αρχές 

Επί των ανωτέρω χώρων/εκτάσεων το κράτος ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων του, από εσωτερική 

και εξωτερική σκοπιά. Αυτό είναι το περιεχόμενο της εδαφικής κυριαρχίας. 

Η εσωτερική διάσταση της εδαφικής κυριαρχίας συνίσταται στην εδαφική αρμοδιότητα, την 

αποκλειστική, κατ’ αρχήν, εξουσία ελέγχου του κράτους επί προσώπων, πραγμάτων και δράσεων που 

βρίσκονται ή ενεργούνται εντός του εδάφους. 

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική διάστασή της η θεμελιώδης αρχή της εδαφικής κυριαρχίας συνεπάγεται 

την εδαφική ακεραιότητα. Πρόκειται για θεμελιώδη αρχή του ισχύοντος διεθνούς συστήματος,11 η οποία 

κατοχυρώνεται περαιτέρω από αποχή από την απειλή ή την χρήση βίας εναντίον ή εντός του εδάφους 

άλλου κράτους, που αποτυπώνεται στον Χάρτη ΟΗΕ (άρθρο 2 § 4)12 - και έχει αποκτήσει έκτοτε και 

εθιμική ισχύ.13 Η καταστατική αυτή αρχή της διεθνούς κοινωνίας επιβεβαιώθηκε εμφατικά, ειδικά για 

τα κράτη που συμμετείχαν στην Διάσκεψη για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ 

και ήδη από το 1994, Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, ΟΑΣΕ), με την 

Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη: η 

εναρκτήρια Διακήρυξη για τις Αρχές που καθοδηγούν τις σχέσεις μεταξύ των Συμμετεχόντων Κρατών 

(Declaration on Principles Guiding Relations between Participating States) περιέχει τρεις (από τις δέκα) 

πολιτικέ δεσμευτικές αρχές που εγγυώνται την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, την ειδική Αρχή IV 

που επιγράφεται ακριβώς «Εδαφική ακεραιότητα των Κρατών», καθώς και τις Αρχές II και III, «Αποχή 

από την απειλή ή την χρήση βίας» και «Απαραβίαστο των συνόρων», αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ειδική Αρχή IV η πολιτική δέσμευση των συμμετεχόντων στον ΟΑΣΕ 

κρατών αμοιβαίου σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητάς τους συνεπάγεται την δέσμευση να «απέχουν 

από οποιαδήποτε ενέργεια που δεν συνάδει με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των ΗΕ κατά της 

                                                           
11

 Βλ. ΔΔ, Υπόθεση Υφαλοκρηπίδας Αιγαίου, απόφαση, 19 Δεκεμβρίου 1978, ICJ Reports 1994, σ. 32, παράγρ. 76, σύμφωνα 
με την οποία «η έννοια του εδαφικού καθεστώτος κατά το γενικό διεθνές δίκαιο περιλαμβάνει όχι μόνο το ειδικό κάθε 
φορά νομικό καθεστώς αλλά και την εδαφική ακεραιότητα και τα σύνορα ενός Κράτους». 
12

 Το πλήρες κείμενο της διάταξης είναι: «Όλα τα Μέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή την χρήση 
βίας, που εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους είτε με 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών.» 
13

 ΔΔ, Στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δραστηριότητες στην και εναντίον της Νικαράγουας (Νικαράγουα κ. ΗΠΑ), ουσία, 
27 Ιουνίου 1986, ICJ Reports 1994 σσ. 98-101, παράγρ. 187-190. 
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εδαφικής ακεραιότητας, της πολιτικής ανεξαρτησίας ή της ενότητας οποιουδήποτε συμμετέχοντος 

Κράτους, και ιδίως από κάθε τέτοια ενέργεια που συνιστά απειλή ή χρήση βίας» όπως και την 

δέσμευση «να αποφεύγουν να καταστήσουν το έδαφος άλλου κράτους αντικείμενο στρατιωτικής 

κατοχής ή άλλων άμεσων ή έμμεσων μέτρων βίας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου ή αντικείμενο 

απόκτησης μέσω τέτοιων μέτρων ή της απειλής τους.» 

Η Αρχή ΙΙ της Διακήρυξης για τις Αρχές που καθοδηγούν τις σχέσεις μεταξύ των Συμμετεχόντων Κρατών 

(Αποχή από την απειλή ή την χρήση βίας) επαναλαμβάνει την νομική δέσμευση του άρθρου 2 § 4 

Χάρτη ΟΗΕ, προσθέτοντας, εν είδει εξειδίκευσης, ορισμένα πολύτιμα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην απαγόρευση του Χάρτη: 1/ κανένας λόγος δεν δικαιολογεί την απειλή ή χρήση βίας (και η 

ενδεχόμενη επίκληση τέτοιου λόγου δεν επιτρέπεται)· 2/ εξίσου ανεπίτρεπτη είναι οποιαδήποτε 

εκδήλωση βίας που αποσκοπεί να οδηγήσει ένα κράτος στην παραίτηση από την πλήρη άσκηση των 

κυριαρχικών του δικαιωμάτων· 3/ πλήρης απαγόρευση βιαίων αντιποίνων ή αντεκδίκησης· και 4/ η 

απειλή ή η χρήση βίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο επίλυσης διαφορών ή ζητημάτων που 

ενδέχεται να προκαλέσουν διαφορές μεταξύ κρατών. 

Ειδική αναφορά στο απαραβίαστο των συνόρων έχει συμφωνηθεί στην Αρχή ΙΙΙ της Διακήρυξης για τις 

Αρχές που καθοδηγούν τις σχέσεις μεταξύ των Συμμετεχόντων Κρατών, σύμφωνα με την οποία τα 

συμμετέχοντα κράτη «θεωρούν απαραβίαστα όλα τα μεταξύ τους σύνορα, καθώς επίσης και τα σύνορα 

όλων των κρατών της Ευρώπης». Αναγνωρίζεται με αυτήν την διατύπωση η αντικειμενική υπόσταση 

(erga omnes) των διεθνών συνόρων, την οποία συμπληρώνουν οι δεσμεύσεις για «αποχή στο παρόν και 

στο μέλλον από επίθεση κατά των συνόρων αυτών» και καθώς και για «αποχή από κάθε αξίωση ή 

πράξη αρπαγής και καταλήψεως μέρους ή όλου του εδάφους οιουδήποτε συμμετέχοντος κράτους.» 

Κατά τα ανωτέρω, δεν νοείται καθορισμός συνόρων υπό αίρεση, όρο ή προθεσμία, εκτός εάν κάτι 

τέτοιο ρητώς προβλέπεται από σχετική διεθνή συνθήκη. Η δε διεθνής πρακτική δεν παρέχει καμία 

ρήτρα με τέτοιο περιεχόμενο, ώστε η αρχή του απαραβιάστου των συνόρων, που αφορά, όπως είδαμε 

ανωτέρω και «αξίωση» αλλαγής, να έχει απόλυτη ισχύ. 

3. Σύνορο 

Από τα προηγούμενα συνάγεται ότι η απαραίτητη για την ύπαρξη και ευημερία των κρατών και για την 

ειρήνη και ασφάλεια στις διεθνείς σχέσεις σταθερότητα του εδάφους ενός κράτους συνδέεται άρρηκτα 

με τα σύνορα και τον σεβασμό τους από όλους τους διεθνείς δρώντες. Επομένως η μορφή ο 

καθορισμός και η διαχείριση των συνόρων γενικότερα αποτελούν θέματα με ιδιαίτερη σημασία στο 
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διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς σχέσεις14 αλλά και με επίμονη παρουσία και στην ευρωπαϊκή ενοποίηση 

(και μάλιστα όχι μόνο στην εξωτερική, αλλά και στην εσωτερική εκδοχή τους).15 

Η λέξη «σύνορο» δηλώνει την νοητή γραμμή που χωρίζει τα κράτη.16 Αποτελεί δε εκείνο το σημείο στο 

οποίο τελειώνει το έδαφος ενός κράτους και αρχίζει το έδαφος ενός άλλου. Σε ορισμένες γλώσσες 

γίνεται διάκριση μεταξύ της γραμμής (μεθορίου) και της ευρύτερης περιοχής (παραμεθόριος περιοχή) 

της συνοριακής ζώνης, που εκτείνεται σε ορισμένο βάθος από τις δύο πλευρές του κοινού συνόρου. 

Στην ελληνική γλώσσα αυτή η εννοιολογική διάκριση εκφράζεται συνήθως με τον πληθυντικό αριθμό: 

ο όρος «σύνορα» μπορεί να αναφέρεται στην παραμεθόριο περιοχή γενικά (λ.χ. μετατέθηκε στα 

σύνορα). Σε κάθε περίπτωση πάντως ο όρος στον ενικό και συνήθως στον πληθυντικό αναφέρεται στην 

γραμμή που χωρίζει κυριαρχίες. 

 3.1. Τύποι συνόρων 

Η διεθνής πρακτική έχει αναδείξει κατά καιρούς τέσσερεις τύπους διεθνών συνόρων με ποικίλες 

χρήσεις. Έτσι τα σύνορα μπορεί να είναι φυσικά, γεωμετρικά, αστρονομικά ή - στην πλέον πρόσφατη 

πρακτική – να ορίζονται με γεωγραφικές συντεταγμένες. 

Α. Ως φυσικά (ή ορογραφικά) σύνορα χαρακτηρίζονται τα γεωγραφικά φαινόμενα που συνήθως 

διακόπτουν την φυσική συνέχεια συγκεκριμένου εδάφους, λ.χ. οροσειρές, κορυφογραμμές, ποταμοί, 

γραμμές διαχωρισμού υδάτων, κ.ά.  

Στο παρελθόν η αναζήτηση φυσικών συνόρων αποτελούσε αρκετά διαδεδομένο τρόπο καθορισμού 

διεθνών χερσαίων συνόρων, λόγω της πεποίθησης (δικαιολογημένης σε κάποιο βαθμό στο διεθνές 

περιβάλλον μέχρι και τον ΙΘ΄ αι.) ότι τα φυσικά σύνορα αποτελούν σύνορα «ασφαλείας», που 

                                                           
14

 Βλ. Antonio Truyol y Serra, «Las fronteras y las marcas - factores geográfico-políticos de las relaciones internacionales», 
Revista Española de Derecho Internacional, vol. X, n

os
 1-2, 1957, σσ. 105-123· Daniel Bardonnet, «Les frontières terrestres et 

la relativité de leur tracé: (problèmes juridiques choisis)», Recueil des cours de l’Académie de droit international 1976-V-153, 
σσ. 9-166· Lucius Caflisch, «Essai d’une tipologie des frontières», Relations Internationales, n° 63, 1990, σσ. 265-293. 
15

 Ενδεικτικά: Régis Debray, Éloge des frontières, Paris: Gallimard, 2010· Alejandro del Valle Gálvez, «Las fronteras de la Unión 
- el modelo europeo de fronteras», σε: Francisco Aldecoa Luzárraga e.a (Coords), Los Tratados de Roma en su cincuenta 
aniversario: perspectivas desde la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, 
Madrid, 2008, σσ. 1637-1661· Julien Jeandesboz, «Au-delà de Schengen. Frontex et les contrôles aux frontières de l’Europe», 
σε: Sabine Dullin, Etienne Forestier-Peyrat (dir.), Les frontières mondialisées, Paris, 2015, σσ. 75-92· Chris Rumford, 
«Rethinking European Spaces: Territory, Borders, Governance», Comparative European Politics, Vol. 4, 2006, σσ. 127-140· 
Antoine Ullestad, Les frontières extérieures de l’Union européenne: Etude de l’internationalisation du marché intérieur, thèse 
de doctorat, Université de Strasbourg, 2019. 
16

 Διαιτητικό Δικαστήριο ad hoc, Υπόθεση Οριοθέτησης του θαλασσίου συνόρου μεταξύ της Γουινέας  και της Γουινέας-
Μπισάου, απόφαση, 14 Φεβρουαρίου 1985, Reports of International Arbitral Awards (=Recueil des Sentences Arbitrales), 
τόμ. XIX, σ. 170, παράγρ. 49, «une frontière possède une fonction séparative entre deux Etats». 



ΜΕΡΟΣ Β’: ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε 
 

 
52 

 

εγγυώνται καλύτερη άμυνα των κρατών έναντι εξωτερικών επιβουλών.17 Η αναζήτηση αυτή συχνά 

περιεβάλλετο ιδεολογική χροιά με την θεωρία των συνόρων που η φύση επιβάλλει στους λαούς. Υπ’ 

αυτήν την έποψη, η απόκτηση φυσικών συνόρων χρησιμοποιήθηκε σαν πρόφαση για την δικαιολόγηση 

πολλών εδαφικών βλέψεων και κατακτητικών πολέμων.  

Πάντως η έννοια των φυσικών συνόρων δεν παρουσιάζει την λογική αναγκαιότητα ή ακόμη και την 

πρακτική χρησιμότητα που της αποδίδοταν στο παρελθόν. Οι γεωγραφικοί σχηματισμοί, λ.χ. ποταμοί, 

οροσειρές, κλπ, διαδέχονται ο ένας τον άλλον και η επιλογή κάποιου από αυτούς ως διεθνούς συνόρου 

μεταξύ δύο κρατών, τις περισσότερες φορές, δεν έχει κάτι το φυσικό, αλλά αποτελεί πολιτική 

κατασκευή. Στην πράξη επομένως δεν υπάρχουν επιβεβλημένα από τη φύση σημεία διαχωρισμού της 

μιας κυριαρχίας από την άλλη· όταν κάποιος γεωγραφικός σχηματισμός ορίζεται ως σύνορο (λ.χ. Ρήνος 

ποταμός, Πυρηναία όρη, κ.ο.κ.) το φυσικό καθίσταται σύνορο λόγω των πολιτικών και άλλων 

συσχετισμών κατά τον καθορισμό του συγκεκριμένου συνόρου. 

Μολονότι τα φυσικά σύνορα συνδυάζονται με τα χερσαία σύνορα στο μέτρο που στην ξηρά υπάρχουν 

φυσικοί σχηματισμοί που καθιστούν ευκολότερη την χρήση φυσικών συνόρων, η ιδέα ύπαρξης 

φυσικών συνόρων θεωρήθηκε εγγενής και ενυπάρχουσα στον θεσμό της υφαλοκρηπίδας. Τούτο ήταν 

ορθό κατά την πρώτη περίοδο του θεσμού της υφαλοκρηπίδας, η οποία εννοούνταν με γεωλογικά 

κριτήρια ως η φυσική προέκταση του χερσαίου εδάφους μέσα και κάτω από την θάλασσα. 18 

Ακολούθως η γεωλογική κατανόηση της υφαλοκρηπίδας ως θεσμού οδήγησε και στον καθορισμό των 

συνόρων (και ορίων) της με γεωλογικά κριτήρια που ευνοούσαν την ιδέα φυσικών συνόρων.19 Ωστόσο, 

μετά την ΣΗΕΔΘ και την υιοθέτηση του κριτηρίου της απόστασης, η υφαλοκρηπίδα ως νομικός θεσμός 

αποχωρίζεται από την υφαλοκρηπίδα ως γεωλογικό φαινόμενο20 και συνεπώς η έννοια του φυσικού 

συνόρου σχετικοποιείται και για την υφαλοκρηπίδα· στην ουσία παύει να έχει εφαρμογή καθώς η 

υφαλοκρηπίδα εναρμονίζεται ως προς τα όρια με την ΑΟΖ με την κυριαρχία στην διεθνή πρακτική του 

«ενιαίου θαλασσίου ορίου» (κοινό για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ). 

Β. Γεωμετρικά σύνορα αποτελούν ευθείες γραμμές που χαράσσονται επί χάρτου. Συχνά 

χρησιμοποιήθηκε αυτός ο τύπος κατά τον καθορισμό συνόρων μεταξύ αποικιακών δυνάμεων στην 

Αφρική, χάριν απλότητας και αποφυγής μακροχρονίων διαπραγματεύσεων και ενδεχομένων διενέξεων 

                                                           
17

 Βλ. Λένα Διβάνη, «Η ασφάλεια ως κριτήριο για την εδαφική διεύρυνση της Ελλάδας», σε: ΝΟΜΟΣ Επιστημονική 
Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, τ. 12, Αφιέρωμα στην Καθ. 
Καλλιόπη Κ. Κούφα, Θεσσαλονίκη, σσ. 123 επ. 
18

 ΔΔ, Υπόθεση Υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας, 20-2-1969, ICJ Reports 1969, σσ. 23, 31-32, παράγρ. 19, 43-44. 
19

 ΔΔ, Υπόθεση Υφαλοκρηπίδας Αιγαίου, απόφαση, 19 Δεκεμβρίου 1978, ICJ Reports 1978, σ. 37, παράγρ. 86. 
20

 Οι κάποιες εξαιρέσεις (άρθρο 76 §§ 2-7 ΣΗΕΔΘ, βλ. κατωτέρω) επιβεβαιώνουν τον κανόνα. 
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και συγκρούσεων. Ωστόσο η χάραξη γεωμετρικών συνόρων δεν είχε πάντα ευεργετικά αποτελέσματα 

για τους κατοίκους των μεθοριακών περιοχών που προέκυψαν από αυτόν τον, μηχανιστικό, τρόπο 

χάραξης συνόρων. Τέτοιου τύπου σύνορα μπορεί να είναι ευκολότερα σε υδάτινες (λιμναίες και 

θαλάσσιες) περιοχές. Γεωμετρικά είναι έτσι τα λιμναία σύνορα της Ελλάδος και στις τρεις μεθοριακές 

λίμνες (Μικρή Πρέσπα, Μεγάλη Πρέσπα, Δοϊράνη). Πάντως και σε καθορισμό συνόρων σε λίμνες ή 

στην θάλασσα, ένα γεωμετρικό σύνορο μπορεί να επηρεάζει αρνητικά αλιευτικές και άλλες 

οικονομικές δραστηριότητες που εξασκούνται στην εν λόγω θαλάσσια ή λιμναία περιοχή.  

Γ. Αστρονομικά σύνορα είναι αυτά που ακολουθούν πιστά παραλλήλους ή μεσημβρινούς. Το 

γνωστότερο ίσως τέτοιου τύπου σύνορο είναι ο 49ος παράλληλος που συνιστά ένα σημαντικό μέρος της 

μεθορίου μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά. Αστρονομικό επίσης είναι το λιμναίο σύνορο Ελλάδος-Αλβανίας 

στην Μεγάλη Πρέσπα. Τα αστρονομικά σύνορα έχουν ομοιότητες με τα γεωμετρικά (ευθείες γραμμές), 

με αναφορά ωστόσο σε αστρονομικά ωστόσο δεδομένα. Παρουσιάζουν δε τα ίδια πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα όπως και τα γεωμετρικά.  

Δ. Σύνορα με γεωγραφικές συντεταγμένες. Ο περισσότερο ίσως διαδεδομένος τύπος συνόρων είναι 

αυτός που δεν ακολουθεί συστηματικά ή δογματικά κάποιο από τα ανωτέρω πρότυπα, αλλά 

διαμορφώνεται με την συνδρομή και λήψη υπ’ όψιν πληθώρας δικαιωμάτων, συμφερόντων και άλλων 

παραγόντων (μεταξύ άλλων γεωγραφικά και ιστορικά δεδομένα, εθνική συνείδηση πληθυσμών, 

ισορροπία δυνάμεων και ασφάλεια) και μπορεί να συνδυάζει περισσότερους τύπους συνόρων ώστε να 

επιτυγχάνει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

Στο παρελθόν η περιγραφή αυτών των συνόρων δεν ήταν ιδιαίτερα απλή και προκαλούσε σειρά 

διεθνών διαφωνιών και διαφορών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας ωστόσο, πρωτίστως με την χρήση 

δορυφορικών συστημάτων ακριβούς προσδιορισμού θέσης διευκολύνει τα κράτη να επιλέξουν αυτόν 

το τύπο συνόρων και τείνει να διευρύνει την χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων στις νέες 

οριοθετήσεις. Αυτή η τάση είναι ιδιαίτερα αισθητή και διαδεδομένη στα θαλάσσια σύνορα, τα οποία 

κατά κανόνα οριοθετούνται με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την 

ακριβή αποτύπωση παλαιοτέρων συμβατικών οριοθετήσεων, προκειμένου να αρθούν ασάφειες που 

υπάρχουν σε παλαιότερες διεθνείς συμβάσεις και αποτελούν επαναλαμβανόμενους λόγους 

αντεγκλήσεων και μεθοριακών επεισοδίων. 
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3.2. Καθορισμός συνόρων 

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα παρουσίαση το σύνορο είναι μία γραμμή κατασκευασμένη, 

τεχνητή (ακόμη και όταν γίνεται λόγος για φυσικό σύνορο), ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που 

χωρίζει, διαιρεί και αντιπαραθέτει, αλλά ταυτόχρονα συνιστά σημείο επαφής και σχέσεων γειτονίας 

μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών. Τα σύνορα αποτελούν ταυτόχρονα παράγοντα ειρήνης 

(παραδοσιακά ο καθορισμός τους αποτελούσε ένα μέρος των συνθηκών ειρήνης), ένδειξη ανεξαρτησίας 

των κρατών (το πρώτο μέλημα κάθε νέου κράτους είναι να ορίσει τα σύνορα του) και τέλος, στοιχείο 

ασφάλειας για κάθε κράτος. 0 καθορισμός επομένως των συνόρων έχει μεγάλη σημασία για την διεθνή 

κοινωνία και τις σχέσεις των μελών της. 

Η διαδικασία της δημιουργίας ενός διεθνούς συνόρου περνά από μία σειρά διαδοχικών φάσεων από την 

πολιτική απόφαση των ενδιαφερομένων μερών ή ενός διεθνούς οργάνου για την διευθέτηση ενός 

συνόρου (τίτλος), στον καθορισμό του και την γενική περιγραφή του σε διεθνή πράξη, συνήθως διεθνή 

συμφωνία, ενδεχομένως δε σε πράξη διεθνούς συνδιάσκεψης ή διεθνούς οργανισμού (οριοθέτηση), 

μέχρι την χάραξη του συνόρου στο έδαφος (σήμανση).  

3.2.1. Οριοθέτηση 

Στην πράξη η πρώτη και δεύτερη φάσεις (πολιτική απόφαση και οριοθέτηση) συγχέονται αποτελώντας 

μία ακολουθία πράξεων που καταλήγουν, όταν ευοδωθούν στην οριοθέτηση. Γι’ αυτόν τον λόγο θα 

εξετασθούν ενιαία. 

Η οριοθέτηση είναι η διαδικασία με την οποία καθορίζονται τα σύνορα μεταξύ κρατών. Η οριοθέτηση 

έχει πάντα διεθνή χαρακτήρα, συνεπώς δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μονομερώς, αν και η προετοιμασία 

της και η διαδικασία δημιουργίας συγκεκριμένου συνόρου μπορεί να εκκινήσει από την πρωτοβουλία 

ενός μέρους.21 Η οριοθέτηση γίνεται με τον καθορισμό των συνόρων σε γραπτό κείμενο, περιγραφικά ή 

στις πιο πρόσφατες περιπτώσεις με χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων, και ενδεχομένως, 

συμπληρωματικά, με αποτύπωσή τους σε χάρτη. 

                                                           
21

 Το Διεθνές Δικαστήριο, σε μία υπόθεση που αφορούσε οριοθέτηση θαλασσίων ορίων, αλλά έχει καθολική εφαρμογή 
στην οριοθέτηση γενικά, διαπίστωσε ότι «η οριοθέτηση … έχει πάντα μια διεθνή πτυχή. δεν μπορεί να εξαρτάται 
αποκλειστικά από τη βούληση του παράκτιου κράτους όπως εκφράζεται στο εσωτερικό του δίκαιο. Αν αληθεύει ότι η πράξη 
οριοθέτησης είναι κατ’ ανάγκην μονομερής πράξη, διότι μόνο το παράκτιο κράτος έχει την αρμοδιότητα να την επιχειρήσει, 
η εγκυρότητα της οριοθέτησης ως προς τα τρίτα κράτη εξαρτάται από το διεθνές δίκαιο», Υπόθεση Αλιείας (ΗΒ κ. 
Νορβηγίας), απόφαση, 18 Δεκεμβρίου 1951, ICJ Reports 1951, σ. 132. 
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Ο ακριβής καθορισμός όλων των συνόρων ενός κράτους δεν είναι απαραίτητη συνθήκη για την ύπαρξη 

ενός κράτους ή για την αποτελεσματική του συμμετοχή στις διεθνείς σχέσεις. Μάλιστα δεν είναι 

υπερβολή να πούμε ότι ακαθόριστα σύνορα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό έχει η πλειοψηφία των 

κρατών σήμερα. Τούτο οφείλεται στην ύπαρξη περιοχών για τις οποίες τα κράτη δεν δείχνουν μεγάλο 

ενδιαφέρον καθώς στις υπάρχουσες διεθνείς διενέξεις που επηρεάζουν και καθυστερούν την 

διευθέτηση μεθοριακών διαφορών.  

Βέβαια, μολονότι όχι απαραίτητη για ένα κράτος, η οριοθέτηση των συνόρων του είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, καθώς επιτρέπει στο κράτος να εξασκήσει χωρίς προσκόμματα και αμφισβητήσεις την 

εδαφική του αρμοδιότητα και αναπτύξει τις διεθνείς σχέσεις του απελευθερωμένο από συνοριακές 

διενέξεις. 

- Οριοθέτηση χερσαίων συνόρων 

Η οριοθέτηση των χερσαίων συνόρων δεν υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες (όπως η οριοθέτηση 

θαλασσίων ζωνών). Γίνεται ελεύθερα από τα ενδιαφερόμενα κράτη, 22  άρα με συμφωνία, η οποία 

ωστόσο δεν μπορεί να αντιβαίνει σε θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένων των 

κανόνων που έχουν αποκτήσει ιδιότητα αναγκαστικού δικαίου (ius cogens) και περιορίζουν με αυτόν 

τον τρόπο την συμβατική ελευθερία των κρατών (άρθρα 53 και 64 Σύμβασης Βιέννης του 1969 για το 

δίκαιο των συνθηκών). 

Ειδική περίπτωση, όπου έχει αναπτυχθεί κάποια σχετικώς δεσμευτική μεθοδολογία για την οριοθέτηση 

χερσαίων συνόρων αποτελεί η περίπτωση της χάραξης συνόρων σε ποταμούς, που χωρίζουν τα εδάφη 

κρατών, δηλαδή σε παρακείμενους ποταμούς (σε αντίθεση με τους λεγομένους διαδοχικούς ποταμούς, 

ο ρους των οποίων διασχίζει διαδοχικά εδάφη δύο ή περισσοτέρων κρατών – στην περίπτωση αυτή το 

υπάρχον χερσαίο σύνορο τέμνει τον διεθνή ποταμό κάθετα προς τη μέση γραμμή του ρου του). 

Λόγω του ευμετάβλητου της κοίτης των ποταμών, τα ποτάμια σύνορα έχουν αποδειχθή στην πράξη 

πηγή προβλημάτων, προς αποφυγή των οποίων αναπτύχθηκαν κανόνες και μεθοδολογίες.23 Έτσι τα 

σύνορα σε παρακείμενους ποταμούς μπορεί να τοποθετούνται 1/ σε μία από τις όχθες του ποταμού 

(αφήνοντας όλον τον ποταμό υπό την εδαφική κυριαρχία ενός των παροχθίων κρατών)· 2/ στην μέση 

γραμμή της κοίτης του ποταμού· ή 3/ στον ναυσίπορο δίαυλο εντός του παρακειμένου ποταμού 

(thalweg, από τον γερμανικό όρο Thalweg des Hauptlaufes). Στην τελευταία περίπτωση, όταν το 

                                                           
22

 Κριτήρια που μπορεί να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την οριοθέτηση χερσαίων συνόρων είναι ενδεικτικά ο νομικός τίτλος 
επί εδάφους, πληθυσμιακά, ιστορικά, οικονομικά κ.ά. δεδομένα, αποτελεσματική άσκηση κυριαρχίας, κλπ. 
23

 Χαριτίνη Δίπλα, Η χάραξη των συνόρων στους διεθνείς ποταμούς και λίμνες, Αθήνα, 1990, σσ. 21 επ. 
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διεθνές σύνορο ακολουθεί και τοποθετείται στον ναυσίπορο δίαυλο, μπορεί να βρίσκεται πιο κοντά 

στην μία όχθη και κατά κανόνα δεν ακολουθεί γραμμική κατεύθυνση, αλλά ελίσσεται εντός της κοίτης, 

ώστε σε διαφορετικά σημεία του ποταμού να βρίσκεται πότε εγγύτερα στην μία όχθη πότε στην άλλη.  

Η μέθοδος του thalweg συνιστά σημαντικό παράγοντα για την χάραξη συνόρου σε ναυσίπορους 

ποταμούς, στους οποίους η ποταμοπλοΐα αποτελεί την σπουδαιότερη ιδιότητα για τα παρόχθια κράτη. 

Δεν προσφέρει ωστόσο το επιθυμητό αποτέλεσμα της οριοθέτησης σε παρακείμενους ποταμούς που 

δεν είναι πλωτοί, ή που η ποταμοπλοΐα δεν αποτελεί την σπουδαιότερη για τα παρόχθια κράτη χρήση 

του ποταμού. Έτσι σε περιπτώσεις όπου η άντληση των υδάτων αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα 

σημασίας του ποταμού (λ.χ. άρδευση), η μέθοδος που παρίσταται καταλληλότερη για τα παρόχθια 

κράτη είναι να τοποθετείται το διεθνές σύνορο επί του διαύλου από τον οποίο ρέει ο μεγαλύτερος 

ετησίως όγκος ύδατος του ποταμού.24 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα παρόχθια κράτη δεν δεσμεύονται από τις ανωτέρω μεθόδους και 

μπορούν να χαράξουν ελεύθερα τα μεταξύ τους όρια σε παρακείμενους ποταμούς. Η ανωτέρω 

μεθοδολογία έχει ενδεικτικό, καθοδηγητικό χαρακτήρα, ενώ αποκτά κανονιστική σημασία αν και 

εφόσον τα παρόχθια κράτη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν και αναθέσουν σε διεθνές όργανο 

(πολιτικό ή δικαιοδοτικό) να προτείνει ή να αποφασίσει το σύνορο σε παρακείμενο ποταμό. 

- Οριοθέτηση στην θάλασσα 

Αναφορικά με την οριοθέτηση θαλασσίων συνόρων, το θετικό διεθνές δίκαιο περιέχει προβλέψεις 

σχετικά με αιγιαλίτιδα ζώνη, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, οι οποίες περιέχονται στην ΣΗΕΔΘ του 1982 και 

έχουν και εθιμική κατοχύρωση.25 

α/ Αιγιαλίτιδα Ζώνη 

Το άρθρο 4 ΣΗΕΔΘ προβλέπει ότι το εξωτερικό όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης τοποθετείται επί γραμμής 

κάθε σημείο της οποίας βρίσκεται σε τόση απόσταση από το πλησιέστερο σημείο των γραμμών βάσεως 

όσο είναι το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης. Αυτό συμβαίνει βέβαια όταν δεν υπάρχουν αντικείμενες 

ακτές άλλου κράτους σε απόσταση μικρότερη ή ίση με 12 ναυτικά μίλια (νμ) από τις γραμμές βάσεις 

από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης (ανώτατο επιτρεπόμενο όριο). 

                                                           
24

 ΔΔ, Υπόθεση Νησιού Κασικιλί/Σεντούντου (Μποτσουάνα/Ναμίμπια), απόφαση, 13 Δεκεμβρίου 1999, ICJ Reports 1999, σσ. 
1063 επ, παράγρ. 29 επ.  
25

 ΔΔ, Υπόθεση Θαλάσσιας οριοθέτησης και εδαφικών ζητημάτων (Κατάρ κ. Μπαχρέϊν), ουσία, απόφαση, 16 Μαρτίου 2001, 
ICJ Reports 2001, σ. 94, παράγρ. 176μ για την αιγιαλίτιδα ζώνη· ΔΔ, Υπόθεση Υφαλοκρηπίδας (Λιβύη/Μάλτα), απόφαση, 3 
Ιουνίου 1985, ICJ Reports 1985, σσ. 55-56, παράγρ. 77, για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. 
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Ειδικά για την οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας ζώνης, όταν υπάρχει επικάλυψη των προβολών των 

(αντικειμένων ή παρακειμένων) ακτών περισσοτέρων κρατών, το διεθνές δίκαιο προβλέπει τον κανόνα 

της ίσης απόστασης-ειδικών περιστάσεων. Στην γραπτή του αποτύπωση (άρθρο 15 ΣΗΕΔΘ) ο κανόνας 

αυτός προβλέπει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις (επικάλυψη) η οριοθέτηση πραγματοποιείται κατ’ αρχάς 

με συμφωνία των ενδιαφερομένων κρατών. Εάν δεν καταστή δυνατή η συμβατική διευθέτηση, το 

διεθνές σύνορο των εθνικών ζωνών τοποθετείται, κατ’ αρχήν, σε μία μέση γραμμή, όλα τα σημεία της 

οποίας βρίσκονται σε ίση απόσταση από τα εγγύτερα, σημεία των γραμμών βάσεως από τις οποίες 

μετράται το εύρος της χωρικής θάλασσας του κάθε κράτους. Σε περίπτωση ωστόσο ύπαρξης ειδικών 

περιστάσεων, μεταξύ των οποίων και η ύπαρξη στην προς οριοθέτηση περιοχή ιστορικού τίτλου, 

γεωγραφικών ή άλλων ιδιαιτεροτήτων, η κατ’ αρχήν οριοθέτηση επί τη βάσει της μέσης γραμμής 

μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον οι ειδικές περιστάσεις καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση.26 

Στην πράξη τα κράτη κατά τις διαπραγματεύσεις και την σύναψη σχετικών συμφωνιών για την 

οριοθέτηση αιγιαλίτιδας ζώνης εκτιμούν ελεύθερα τα δεδομένα, προκειμένου να καταλήξουν σε 

συμπεφωνημένη οριοθέτηση (ελευθερία των συμβάσεων). Σε περίπτωση, ωστόσο, που η διευθέτηση 

της οριοθέτησης ανατεθεί σε διεθνές (προϋφιστάμενο ή ad hoc) δικαιοδοτικό όργανο, η σχετική 

διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο στάδια:27 σχεδιασμός προσωρινής γραμμής με βάση την αρχή της 

μέσης γραμμής/ίσης απόστασης και σε δεύτερο και τελικό στάδιο την εξέταση της ύπαρξης και 

επιρροής των ειδικών περιστάσεων ή ιστορικών τίτλων που ενδεχομένως καθιστούν αναγκαία την 

αναπροσαρμογή της προσωρινής γραμμής. 

β/ Συνορεύουσα Ζώνη  

Το εξωτερικό όριο της συνορεύουσας ζώνης, όταν δεν υπάρχει επικάλυψη με προβολή ακτών άλλου 

κράτους, τοποθετείται επί γραμμής που δεν μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 24 νμ 

από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης. (33 § 2 ΣΗΕΔΘ). 

Ως προς την οριοθέτηση τώρα της ζώνης, όταν υπάρχει επικάλυψη προβολών αντικειμένων ή 

παρακειμένων ακτών, περίπτωση για την οποία η ΣΗΕΔΘ δεν περιλαμβάνει ειδικό κανόνα, έχουν 

προταθεί διάφορες προσεγγίσεις. 28  Η περισσότερο ίσως διαδεδομένη προτείνει την κατ’ αναλογία 

                                                           
26

 Άρθρο 15 ΣΗΕΔΘ, τελευταίο εδάφιο: «Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται όμως όπου λόγω ιστορικού τίτλου ή άλλων 
ειδικών περιστάσεων παρίσταται ανάγκη να οριοθετηθούν οι χωρικές θάλασσες των δύο Κρατών κατά διαφορετικό τρόπο.» 
27

 ΔΔ, Θαλάσσια οριοθέτηση Κόστα Ρίκα κ. Νικαράγουας, απόφαση, 2 Φεβρουαρίου 2018, ICJ Reports 2018, σ. 177, παράγρ. 
98 (όπου και η προγενέστερη σχετική νομολογία του ΔΔ). 
28

 Lucius Caflisch, «Les zones maritimes sous juridiction nationale, leurs limites et leur délimitation», σε Daniel Bardonnet, 
Michel Virally (dir.), Le nouveau droit international de la mer, Paris, 1983, σσ. 57-58. 
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εφαρμογή των ισχυόντων για την οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας ζώνης,29  εφόσον η σχετική διεθνής 

πρακτική είναι ισχνή30 και η νομολογία δεν έχει ασχοληθεί με το ζήτημα. 

Το διαπιστούμενο κενό της ΣΗΕΔΘ δεν υπάρχει στην προγενέστερη Σύμβαση της Γενεύης του 1958 

για την Αιγιαλίτιδα Ζώνη και την Συνορεύουσα Ζώνη, η οποία έχει ειδική πρόβλεψη για την 

οριοθέτηση για την συνορεύουσα ζώνη (άρθρο 23 § 3), η οποία μάλιστα διαφέρει από την πρόβλεψη 

για την οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας ζώνης (12 § 2). Για τα κράτη μέρη αυτής της Σύμβασης (46 κράτη, 

όχι η Ελλάς), για την οριοθέτηση της συνορεύουσας ζώνης εφαρμόζεται ο κανόνας της απόλυτης μέσης 

γραμμής, χωρίς καμία αναφορά σε ειδικές περιστάσεις: η σχετική διάταξη (άρθρο 23 § 3) προβλέπει: 

«Στην περίπτωση που οι. ακτές δύο Κρατών αντίκεινται ή παράκεινται, κανένα από τα δύο Κράτη δεν 

δικαιούται, ελλείψει αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ τους, να εκτείνει την συνορεύουσα ζώνη του πέραν 

της μέσης γραμμής της οποίας όλα τα σημεία βρίσκονται σε ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των 

γραμμών βάσεως από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης καθενός από τα δύο Κράτη.» 

Πρόκειται στην ουσία για λεκτικό που ακριβώς αναπαράγεται στα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 15 

ΣΗΕΔΘ, χωρίς το τρίτο εδάφιο περί ειδικών περιστάσεων. Η διαφοροποίηση αυτή έχει αποδοθεί στην 

μικρότερη σημασία των αρμοδιοτήτων που ασκεί το παράκτιο κράτος στην συνορεύουσα ζώνη,31 έχει 

οδηγήσει στην διατύπωση της γνώμης ότι, λόγω της φύσης των κρατικών αρμοδιοτήτων στην ζώνη 

αυτή και της γενικότερης λειτουργίας αυτής της ζώνης στο σύστημα του διεθνούς δικαίου της 

θάλασσας, η οριοθέτηση της συνορεύουσας ζώνης πρέπει σε κάθε περίπτωση (όχι μόνο μεταξύ 

συμβαλλομένων μερών στην ανωτέρω Σύμβαση του 1958) να ακολουθεί αυστηρά και χωρίς 

παρεκκλίσεις την μέση γραμμή.32 

γ/ Εσωτερικά Ύδατα  

                                                           
29

 Laurent Lucchini, Michel Vœlkel, Droit de la mer, tom. 2, vol. 1: Délimitation, Paris, 1996, σσ. 63-64· Lucius Caflisch, «La 
délimitation des espaces entre Etats dont les côtes se font face ou sont adjacentes», σε René-Jean Dupuy, Daniel Vignes, 
Traité du Nouveau Droit de la Mer, Paris - Bruxelles, 1985, σσ. 393-394· Κρατερός Ιωάννου, Αναστασία Στρατή, Δίκαιο της 
θάλασσας, Αθήνα, 2014 (4

η
 έκδ.), πλαγιάριθμος 846. 

30
 Βλ. Σύμβαση Γαλλίας-Ισπανίας για την οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας ζώνης και της συνορεύουσας ζώνης στον κόλπο της 

Γασκόνης/Βισκαϊκό κόλπο, Παρίσι, 29 Ιανουαρίου 1974. Η Ισπανία συνήψε ανάλογη σύμβαση με την Πορτογαλία το 1976 
(Convenio hispano-portugués sobre delimitación del mar territorial y la zona contigua, firmado en Guarda, 12 de febrero de 
1976, Boletín Oficial de las Cortes, núm.1512, de 15 de junio de 1976), η οποία δεν τέθηκε σε ισχύ, επειδή η Πορτογαλία δεν 
την επικύρωσε, Marta Chantal Ribeiro, Pedro Quartin Graça, «O direito português do mar: perspetivas para o séc. XXI : O 
futuro dos espaços marítimos entre Portugal e Espanha», Revista Electrónica de Direito 2019 (v. 18, N.º 1), σ. 197· Lacleta 
Muñoz, José Manuel, Las fronteras de España en el mar, Real Instituto Elcano, Madrid, 2004, σ. 15. 
31

 Lucius Caflisch, «Les zones maritimes sous juridiction nationale, leurs limites et leur délimitation», σε Daniel Bardonnet, 
Michel Virally (dir.), Le nouveau droit international de la mer, Paris, 1983, σσ. 55-58.  
32

 Yoshifumi Tanaka, Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation, Oxford, 2006, σσ. 42-43. 
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Πρόκειται για τα θαλάσσια ύδατα που βρίσκονται προς το εσωτερικό των ευθειών γραμμών βάσεως της 

αιγιαλίτιδας ζώνης, οπότε οι τελευταίες, στον βαθμό που έχουν υιοθετηθεί, αποτελούν το εξωτερικό 

όριό αυτής της ζώνης. 

Σχετικά με την οριοθέτησή τους, κυρίως σε περιπτώσεις παρακειμένων ακτών, η ΣΗΕΔΘ, όπως 

νωρίτερα και οι Συμβάσεις της Γενεύης του 1958, ειδικώτερα η προαναφερθείσα Σύμβαση για την 

Αιγιαλίτιδα Ζώνη και την Συνορεύουσα Ζώνη παραμένουν σιωπηρές. Το ζήτημα επομένως τίθεται με 

τους ίδιους όρους όπως και για την συνορεύουσα ζώνη: είτε αναλογική εφαρμογή του καθεστώτος 

οριοθέτησης της αιγιαλίτιδας ζώνης (μέση γραμμή/ειδικές περιστάσεις), είτε εφαρμογή αποκλειστικά 

της μέσης γραμμής. Η πρώτη επιλογή βασίζεται στις ομοιότητες των εσωτερικών υδάτων προς την 

αιγιαλίτιδα ζώνη, ενώ η δεύτερη στην συνάφεια των εσωτερικών υδάτων προς το χερσαίο έδαφος. Σε 

κάθε πάντως περίπτωση, η βαρύτητα των ειδικών περιστάσεων σε τέτοιες οριοθετήσεις οι οποίες 

αφορούν σύνορο σε μικρή απόσταση από τις ακτές θα είναι ελάχιστη. 

δ/ Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.  

Το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, όταν δεν υπάρχουν αντικείμενες ακτές άλλου 

κράτους σε απόσταση μικρότερη ή ίση με 200 νμ από τις γραμμές βάσεις από τις οποίες μετράται το 

εύρος των δύο αυτών ζωνών (ανώτατο επιτρεπόμενο όριο), είναι η νοητή γραμμή κάθε σημείο της 

οποίας βρίσκεται σε τόση απόσταση από το πλησιέστερο σημείο των γραμμών βάσεως όσο είναι το 

εύρος των εν λόγω θαλασσίων ζωνών, δηλαδή μέχρι 200 νμ για την ΑΟΖ (άρθρο 57 ΣΗΕΔΘ) και, κατ’ 

αρχήν, η ίδια απόσταση για την υφαλοκρηπίδα (άρθρο 76 § 1 ΣΗΕΔΘ), εκτός κάποιων, περιορισμένων 

εξαιρέσεων όπου η υφαλοκρηπίδα μπορεί να υπερβαίνει τα 200 νμ (§§ 2-7 άρθρου 76 ΣΗΕΔΘ). 

Η οριοθέτηση των δύο αυτών θαλασσίων ζωνών έχει θέσει σειρά ζητημάτων και συνεχίζει να 

δημιουργεί αντεγκλήσεις, καθώς η χάραξη συνόρου σε μεγάλες αποστάσεις από τις ακτές καθιστά 

θαλάσσια όμορες χώρες που απέχουν μεταξύ τους και, κυρίως, γιατί η προβολή των ακτών σε τέτοιες 

μεγάλες αποστάσεις στον θαλάσσιο χώρο μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις μεγεθύνοντας την 

προβολή σχετικά μικρής σημασίας γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των ακτών.  

Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα, η ΣΗΕΔΘ περιέχει μία ρύθμιση σε δύο μέρη της, το V 

(ΑΟΖ) και το VI (Υφαλοκρηπίδα), η οποία προβλέπει ότι «Η οριοθέτηση της ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας 

μεταξύ Κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας με βάση 

το διεθνές δίκαιο, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 38 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου 

προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη λύση.» (άρθρα 74 § 1 και 83 § 1 ΣΗΕΔΘ). 
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Η ανωτέρω διατύπωση, η οποία αποτελεί και εθιμικό κανόνα (βλ. ανωτέρω), περιορίζονται στην - 

αυτονόητη - πρόβλεψη ότι η οριοθέτηση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 

και στην υποχρέωση επίτευξης δικαίου αποτελέσματος. H κανονιστική πυκνότητα της διατύπωσης 

αυτής είναι ισχνή και δεν επιτρέπει ούτε την προβλεψιμότητα της λύσης ούτε την ασφάλεια δικαίου, 

στοιχεία απαραίτητα ώστε τα κράτη να εμπιστευθούν σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα την επίλυση 

διαφορών τους σχετικών με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Αλλά ακόμη και στην 

περίπτωση, που προηγείται χρονικά, κατά την οποία τα ενδιαφερόμενα κράτη συζητούν την σχετική 

οριοθέτηση προς τον σκοπό επίτευξης συμφωνίας, οι ανωτέρω διατάξεις παρέχουν ελάχιστη 

καθοδήγηση στους διαπραγματευτές και δεν αποτελούν στέρεο κανονιστικό έδαφος προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι κυβερνήσεις να βρουν κοινό τόπο επί τη βάσει κάποιων αντικειμενικών δεδομένων 

και να καταλήξουν στην επιδιωκόμενη διευθέτηση των εκκρεμών οριοθετήσεων υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ. 

Προκειμένου να καλύψει αυτήν έλλειψη, η νομολογία του ΔΔ, ως επίσης και των άλλων δικαιοδοτικών 

οργάνων που περιστασιακά έχουν επιληφθή τέτοιων οριοθετήσεων, προσπάθησε να ενισχύσει την 

κανονιστική πυκνότητα της διαδικασίας οριοθέτησης επεξεργαζόμενη μία μέθοδο με τρία 

βήματα/στάδια, η οποία αποσκοπεί να περιορίσει την υποκειμενικότητα ή και αυθαιρεσία που 

συνεπάγεται η ελάχιστη υποχρέωση της «δίκαιης λύσης» 33  και να ενσταλάξει στην διαδικασία τα 

απαραίτητα για την ασφάλεια δικαίου στοιχεία προβλεψιμότητας, ελέγχου και επαλήθευσης. 

Τα τρία αυτά στάδια, όπως συμπυκνώθηκαν στην απόφαση του ΔΔ του 2009 στην υπόθεση της 

θαλάσσιας οριοθέτησης Ρουμανίας/Ουκρανίας είναι 1/ καθορισμός των ακτών οι οποίες πρέπει να 

ληφθούν υπ’ όψιν στην διαδικασία οριοθέτησης και χάραξη προσωρινής οριοθετικής γραμμής από 

επιλεγμένα σημεία στις ανωτέρω ακτές με την μέθοδο της ίσης απόστασης· 2/ έλεγχος της προσωρινής 

γραμμής υπό το φως των σχετικών σε κάθε περίπτωση περιστάσεων και, εάν χρειάζεται, επαναχάραξή 

της ώστε να συνιστά δίκαιη λύση στην συγκεκριμένη διαδικασία οριοθέτησης· 3/ έλεγχος ενδεχόμενης 

δυσαναλογίας μεταξύ των, καθορισθεισών κατά το πρώτο στάδιο, ληπτέων υπ’ όψιν ακτών και των 

θαλασσίων περιοχών που αποδίδονται σε κάθε παράκτιο κράτος σύμφωνα με την οριοθετική γραμμή 

στην οποία κατέληξε το δεύτερο στάδιο της μεθόδου.34 

- Οριοθέτηση εναερίων συνόρων 

                                                           
33

 Βλ. την βαθυστόχαστη ανάλυση του Prosper Weil, Perspectives du droit de la délimitation maritime, Paris, 1986, passim, 
ιδιαίτερα σσ. 173 επ. 
34

 ΔΔ, Υπόθεση θαλάσσιας οριοθέτησης στον Εύξεινο Πόντο (Ρουμανία κ. Ουκρανίας), απόφαση, 3 Φεβρουαρίου 2009, ICJ 
Reports 2009, σσ. 61 επ. 
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Τα εξωτερικά όρια και η οριοθέτηση του εθνικού εναερίου χώρου εξαρτώνται από τον καθορισμό των 

εξωτερικών ορίων και των συνόρων των υποκειμένων χερσαίων και θαλασσίων τμημάτων του εδάφους 

του κράτους.35 

3.2.2. Σήμανση  

Η οριοθέτηση ενός συνόρου  συχνά ακολουθείται από την ξεχωριστή διαδικασία της σήμανσης που 

συνίσταται στην φυσική χάραξη των συμπεφωνημένων συνόρων επί της νοητής συνοριακής γραμμής, 

ώστε να καταστή πράγματι αισθητή. Πρόκειται για «μετάβαση» από την περιγραφή συνόρου ή τον 

χάρτη στο πεδίο που πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στο πεδίο διακριτικών στηλών, πυραμίδων, 

κώνων , πινακίδων (ξηρά), πλωτήρων (ύδατα) και συσκευών φωτεινών σημάτων (ξηρά και/ή ύδατα) ή 

άλλων σταθερών στοιχείων που εξυπηρετούν τον σκοπό της σήμανσης. Τα στοιχεία αυτά, φυσικά ή 

τεχνητά, ονομάζονται ορόσημα.  

Η σήμανση είναι διαδικασία που έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα για τα χερσαία σύνορα, πολύ 

μικρότερη για τα θαλάσσια, ενώ δεν υπάρχει καμία σχετική πρακτική, μάλλον δε δεν νοείται, για τα 

εναέρια σύνορα. 

Η σήμανση απαιτεί επιτόπια έρευνα, αξιοποίηση της χαρτογραφίας, γεωδαισίας και υδρογραφίας, 

σχεδιασμό και έρευνα, ενδεχομένως αεροφωτογραφήσεις, κατασκευή και εγκατάσταση των οροσήμων, 

διαχείριση γης και άλλα είδη εργασιών. Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από επιτροπές στις οποίες 

συμμετέχουν συνήθως εμπειρογνώμονες και ειδικοί από τα όμορα κράτη, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες από τρίτα μέρη, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς που 

παρέχουν τεχνογνωσία και καλούνται να συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, την 

εκτόνωση των κρίσεων και αποφυγή αδιεξόδων που μπορεί να δημιουργηθούν σε ένα αμιγώς διμερές 

περιβάλλον.  

3.3. Διαχείριση Συνόρων 

Η σταθερότητα των συνόρων που έχουν καθορισθεί δεν είναι αποστολή λιγότερο σημαντική από τον 

καθορισμό τους. Στην σταθερότητα αυτή συμβάλλει σημαντικά η διαχείριση των υπαρχόντων 

συνόρων, η οποία περιλαμβάνει την συντήρηση των οροσήμων καθώς και την διευθέτηση των 

μεθοριακών επεισοδίων. 

                                                           
35

 Βλ. Προεδρικό Διάταγμα περί καθορισμού πλάτος χωρικών υδάτων, όσον αφορά τα ζητήματα αεροπορίας και αστυνομίας 
αυτής, 6/18 Σεπτεμβρίου 1931, ΦΕΚ Α΄ 325. 
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 3.3.1. Συντήρηση οροσήμων 

Η επιμελής και σωστή συντήρηση των οροσήμων καλλιεργεί την καλή γειτονία των κρατών ενώ η 

παραμέληση ή εγκατάλειψή τους ενδέχεται να προκαλέσει διαφορές και κρίσεις. Χαρακτηριστική είναι 

η διαφορά που ανέκυψε μεταξύ του Ισραήλ και της Αιγύπτου, μετά την σύναψη της συνθήκης ειρήνης 

του 1979, από την αμφισβήτηση της ακριβούς τοποθεσίας οροσήμων σε μία μεθοριακή περιοχή 

(Τάμπα) στην δυτική πλευρά του κόλπου της Άκαμπα, σε μικρή απόσταση νοτίως της ισραηλινής 

πόλης Εϊλάτ. Τα σχετικά ορόσημα είχαν τεθεί στην περιοχή κατ’ εφαρμογήν μιας συμφωνίας 

οριοθέτησης του 1906 μεταξύ της Αιγύπτου (με την συμβολή της Βρετανίας, η οποία από το 1882 

ασκούσε την πραγματική εξουσία στην Αίγυπτο) και της Πύλης,36 η οποία σύμφωνα με την αιγυπτο-

ισραηλινή συνθήκη ειρήνης του 1979 θα αποτελούσε το αναγνωρισμένο διεθνές σύνορο μεταξύ της 

Αιγύπτου και της υπό βρετανική εντολή Παλαιστίνης. Και ενώ η οριοθέτηση του 1906 ήταν αμοιβαία 

αποδεκτή από το Ισραήλ και την Αίγυπτο, διαφωνίες ανέκυψαν για την ακριβή θέση των στηλών που 

είχαν τοποθετηθεί μετά την σύναψη της συμφωνίας του 1906, λόγω έλλειψης συντήρησης των 

οροσήμων και μετακίνησης ή καταστροφής τους. Η διαφωνία αυτή καθυστερούσε την ομαλοποίηση 

των σχέσεων των μερών που προβλέπονταν στην μεταξύ τους συνθήκη ειρήνης, καθώς η Αίγυπτος 

θεωρούσε ότι το Ισραήλ δεν είχε πλήρως αποσυρθεί από την χερσόνησο του Σινά - προϋπόθεση για την 

ομαλοποίηση των σχέσεων των δύο γειτόνων -, γεγονός που το Ισραήλ απέρριπτε. Τελικά, η διαφωνία 

επιλύθηκε από διαιτητικό δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγαν τα μέρη με συνυποσχετικό.37 

Μία βέλτιστη πρακτική για την καλή συντήρηση των οροσήμων συνιστά η διαίρεση του καθορισμένου 

συνόρου σε τομείς την ευθύνη και το κόστος για την συντήρηση των σημείων σημάνσεως 

αναλαμβάνουν τα όμορα κράτη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο σαφής επιμερισμός της ευθύνης 

και του κόστους και αποφεύγονται θετικές ή αρνητικές συγκρούσεις. Αυτό είναι το μοντέλο λ.χ. της 

συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Γιουγκοσλαυίας του 1958 περί προστασίας, συντηρήσεως και 

ανανεώσεως των οροσήμων (χερσαίων και πλωτών) επί των ελληνο-γιουγκοσλαυικών (ήδη 

βορειομακεδονικών) συνόρων και περί προλήψεως, παρεμποδίσεως, τρόπου εξετάσεως και 

διευθετήσεως των μεθοριακών επεισοδίων. Η συμφωνία αυτή προβλέπει την διαίρεση της ελληνο-

βορειομακεδονική μεθόριο σε δύο ίσα τμήματα την ευθύνη των οποίων αναλαμβάνουν τα μέρη: έτσι το 

ανατολικό τμήμα των συνόρων (από το τριεθνές μεταξύ Ελλάδος, Βουλγαρίας και Βόρειας 

                                                           
36

 Agreement signed and exchanged at Rafeh on (13 Shaban, 1324, 18
th

 Ailul 1322), 1
st

 October, 1906, between the 
Commissioners of the Turkish Sultanate and the Commissioners of the Egyptian Khediviate, concerning the fixing of a 
separating administrative line between the Vilayet of Hejaz and Governorate of Jerusalem and the Sinai Peninsula. 
37

 Διαιτητικό Δικαστήριο ad hoc, Υπόθεση σχετική με την θέση μεθοριακών οροσήμων στην Τάμπα, Αίγυπτος/Ισραήλ, 
απόφαση, 29 Σεπτεμβρίου 1988, Reports of International Arbitral Awards (=Recueil des Sentences Arbitrales), τόμ. XX, σσ. 
1 επ. 
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Μακεδονίας, περιλαμβανομένης της λίμνης Δοϊράνης) τίθεται υπό ελληνική ευθύνη και το δυτικό, 

μέχρι το τριεθνές Ελλάδος-Βόρειας Μακεδονίας-Αλβανίας, περιλαμβανομένου του λιμναίου συνόρου 

στην Μεγάλη Πρέσπα) υπό την ευθύνη του άλλου μέρους.  

 3.3.2. Διευθέτηση μεθοριακών επεισοδίων 

H διευθέτηση μεθοριακών επεισοδίων αποτελεί ουσιώδη όψη της διαχείρισης των συνόρων, ώστε 

τέτοια περιστατικά να μη πάρουν διαστάσεις και προκαλέσουν γενικότερο πρόβλημα. Είναι γνωστός 

στην πρακτική ο κίνδυνος τέτοια περιστατικά, κατ’ αρχήν ήσσονος σημασίας, να λάβουν ακουσίως 

μεγαλύτερες διαστάσεις ή να χρησιμοποιηθούν ως πρόφαση για κλιμάκωση κρίσεων.38 

Συνοριακά επεισόδια συνιστούν οι πράξεις που εσκεμμένα ή όχι έχουν σαν αποτέλεσμα την παραβίαση 

του συνόρου ή που οι συνέπειές τους γίνονται αισθητές στην απέναντι πλευρά. Συνηθισμένα μεθοριακά 

επεισόδια είναι, μεταξύ άλλων, 

 η χωρίς ειδική άδεια παράνομη διάβαση του συνόρου από πρόσωπα και οχήματα, εκτός των 

προκαθορισμένων συνοριακών διαβάσεων, είτε αυτό οφείλεται σε δόλο είτε σε απώλεια 

προσανατολισμού·  

 η υποβοήθηση διέλευσης προσώπων εκτός των προκαθορισμένων συνοριακών διαβάσεων· 

 κάθε πράξη που προσβάλλει το απέναντι κράτος και μπορεί να βλάψει τη ζωή ή την περιουσία των 

κατοίκων του, όπως πυροβολισμοί με κατεύθυνση πέρα από τη μεθόριο, φωτισμός της περιοχής 

του άλλου κράτους, ύβρεις που εκτοξεύονται προς τους κατοίκους της απέναντι χώρας, 

μεγαφωνικές εγκαταστάσεις στραμμένες προς την άλλη χώρα· 

 η διευκόλυνση λαθρεμπορίου· 

 η ρίψη προπαγανδιστικού υλικού ή άλλη προπαγανδιστική ενέργεια δι΄ οιουδήποτε μέσου που 

γίνεται από την μεθόριο· 

 η πρόκληση και επέκταση πυρκαγιά, ως και η μη λήψη μέτρων ώστε να μη επεκταθεί μια πυρκαγιά 

πέρα από τα σύνορα· 

 η χωρίς άδεια αλιεία στα εσωτερικά ύδατα ή την αιγιαλίτιδα ζώνη ενός κράτους. 

                                                           
38 Βλ. λ.χ. την διπλωματική κρίση και την στρατιωτική επέμβαση της Ιταλίας κατά της Ελλάδας λόγω του περιστατικού Tellini, 

από το όνομα του ιταλού στρατηγού Enrico Tellini, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τους συνοδούς του κοντά στην ελληνο-

αλβανική μεθόριο στην οποία είχε μεταβή ως πρόεδρος διεθνούς επιτροπής (με συμμετοχή Βρετανίας, Γαλλίας και Ιταλίας) 

επιφορτισμένης με την διευθέτηση της συνοριακής διαφοράς μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Η Ιταλία εκμεταλλεύθηκε την 

ανεξιχνίαστη αυτή δολοφονία και προχώρησε μέχρι τον βομβαρδισμό και στρατιωτική κατοχή της Κερκύρας, βλ. Andrea 

Giannasi, Dall'eccidio Tellini all'invasione di Corfù. Mussolini e l'Italia fascista, Lucca 2020· James Barros, The Corfu incident of 

1923: Mussolini and the League οf Nations, Princeton, N.J., 1965. 
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, στην πράξη την διευθέτηση των μεθοριακών επεισοδίων 

αναλαμβάνουν οι τοπικοί επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας των 

ομόρων κρατών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ζήτημα που ανακύπτει από κάποιο επεισόδιο λήγει με την 

παροχή εξηγήσεων ή, το πολύ, με την έκφραση της λύπης του ενός προς τον άλλον. 

Η διεθνής πρακτική γνωρίζει επίσης το φαινόμενο της σύναψη ειδικών συμφωνιών με σκοπό την 

διευθέτηση μεθοριακών επεισοδίων, οι οποίες μπορεί να προβλέπουν την σύσταση Μονίμων Μικτών 

Μεθοριακών Επιτροπών που επιφορτίζονται με την εξέταση και επίλυση των μεθοριακών επεισοδίων 

που δύνανται να ανακύψουν κατά την διαχείριση των συνόρων. Τέτοια είναι η προμνημονευθείσα 

ελληνο-γιουγκοσλαυική συμφωνία του 1958 περί προστασίας, συντηρήσεως και ανανεώσεως των 

οροσήμων (χερσαίων και πλωτών) επί των Ελληνο-Γιουγκοσλαυικών συνόρων και περί προλήψεως, 

παρεμποδίσεως, τρόπου εξετάσεως και διευθετήσεως των μεθοριακών επεισοδίων. Αυτές οι συμφωνίες 

εξυπηρετούν συνήθως δύο εντελώς διαφορετικούς στόχους: συνάπτονται είτε μεταξύ κρατών που 

διατηρούν άριστες σχέσεις καλή γειτονίας και επιθυμούν να αποφύγουν περιττές τριβές στις σχέσεις 

τους, είτε μεταξύ κρατών, οι σχέσεις των οποίων είναι τεταμένες και αποσκοπούν να αποφύγουν μία 

περαιτέρω, ήσσονος σημασίας, αιτία επιδείνωσης της μεταξύ τους σχέσης. 
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2.2.  ΕΕ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΑ 

 

2.2.1.  ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Μεταξία Ι. Κουσκουνά 

Επίκουρη καθηγήτρια Δικαίου ΕΕ, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ 

 

1. Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεν έχει έδαφος με την έννοια του διεθνούς δικαίου αφού δεν 

είναι κράτος. Αποτελείται από κυρίαρχα Κράτη Μέλη (ΚΜ) που έχουν παραχωρήσει 

σημαντικές ρυθμιστικές αρμοδιότητες στον ενιαίο θεσμό, στο πλαίσιο του οποίου 

«συλλειτουργούν»
39

 παραμένοντας τυπικά κυρίαρχα. Έτσι η ΕΕ δεν αυτονομείται πλήρως, 

αφού η οργάνωσή της μόνο μερικά
40

 αγγίζει την υπερεθνικότητα στον τομέα της 

νομισματικής ένωσης. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 52 της Συνθήκης για την λειτουργία της ΕΕ΅(ΣΛΕΕ) το γεωγραφικό 

πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου συμπίπτει με το σύνολο των εδαφών των ΚΜ, εκεί 

δηλαδή όπου ασκούν κυριαρχία. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται τόσο στο άρθρο 355 

ΣΛΕΕ αναφορικά με τα υπερπόντια εδάφη ορισμένων ΚΜ, όσο και στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ  

(εξόχως απόκεντρες περιοχές). Σύμφωνα με αυτές η εδαφική εφαρμογή του ενωσιακού 

δικαίου διαφοροποιείται: στην περίπτωση του Γιβραλτάρ επεκτείνεται
41

, ενώ αλλού 

προβλέπονται εξαιρέσεις
42

. Από 1.1.2021 εξαιρείται από το πεδίο το Η.Β. και όλα τα εδάφη 

που σχετίζονται με αυτό.  Για τα εδάφη εκτός ΕΕ, που αποτελούν υπερπόντιες κτήσεις 

ορισμένων ΚΜ και βρίσκονται σε καθεστώς σύνδεσης, δεν αναφέρονται όμως στο άρθρο 

355 ΣΛΕΕ, προβλέπουν τα άρθρα 198-204 ΣΛΕΕ. 

                                                           
39

 Ν. Σκανδάμης, Το παράδειγμα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, Αθήνα 2006, σελ. 48 επ. 
40

 Τον ίδιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ι, Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2. Ιστορική μορφολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα 
2003, σελ. 29 επ. (31). 
41

 Άρθρο 355.3 ΣΛΕΕ, Δήλωση 55 προσαρτημένη στις ΣΕΕ και ΣΛΕΕ: έδαφος για τις εξωτερικές σχέσεις του οποίου υπεύθυνο 
είναι ένα ΚΜ.  
42 Άρθρο 355.5 ΣΛΕΕ: Νήσοι Φερόες, βάσεις του Η.B. στην Κύπρο. 
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Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου δεν συμπίπτει πάντοτε με το 

τελωνειακό έδαφος. Η σημασία του καθορισμού του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ έγκειται 

στο γεγονός ότι η ρυθμιστική αρμοδιότητα των ζητημάτων που αφορούν την τελωνειακή 

ένωση είναι αποκλειστική, μόνο ο ενωσιακός νομοθέτης μπορεί να τα ρυθμίσει
43

. Η ενιαία 

εφαρμογή των κανόνων του ενωσιακού δικαίου απαιτεί συγκεκριμένο γεωγραφικό πεδίο 

εφαρμογής. Παράλληλα, ο σύγχρονος ρόλος τελωνείων στον τομέα της ασφάλειας 

(παρεμπόδιση διακίνησης κεφαλαίων εγκληματικών οργανώσεων, παρακώλυση των πηγών 

εσόδων τους) επιτείνει την ανάγκη σαφούς καθορισμού του τελωνειακού εδάφους. 

 

Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ 

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις επιταγές του συντακτικού οικονομικού προτύπου, όπως 

αυτό αποτυπώνεται στα άρθρα 3§3 Συνθήκης ΕΕ (ΣΕΕ) και 119 ΣΛΕΕ (ανοικτή αγορά με 

ελεύθερο ανταγωνισμό), η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά, που περιλαμβάνει «χώρο 

χωρίς εσωτερικά σύνορα»
44

.  Με τον όρο «τελωνειακή ένωση» περιγράφεται το καθεστώς 

σύμφωνα με το οποίο α) αφενός καταργούνται οι δασμοί στη διακίνηση εμπορευμάτων 

μεταξύ των ΚΜ, β) αφετέρου αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο φορολόγησης τα 

εμπορεύματα προέλευσης τρίτων χωρών
45

. 

 Η εσωτερική διάσταση περιλαμβάνει την απαγόρευση των δασμών (εισαγωγικών, 

εξαγωγικών, ταμιευτικού χαρακτήρα) και των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου 

αποτελέσματος στη διακίνηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών μεταξύ των ΚΜ, ενώ η 

εξωτερική υλοποιείται με την υιοθέτηση κοινού τελωνειακού δασμολογίου για τα προϊόντα 

τρίτων χωρών. Η κατάργηση των δασμών μεταξύ των ΚΜ αποτελεί την πρώτη βαθμίδα 

οικονομικής ενοποίησης και συμβάλλει αποτελεσματικά στο στόχο της υλοποίησης του 

συντακτικού οικονομικού προτύπου, που αναλαμβάνουν η Ένωση και τα ΚΜ: ελεύθερη 

κυκλοφορία όλων των συντελεστών της παραγωγής (πρόσωπα, εμπορεύματα υπηρεσίες, 

κεφάλαια) σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού
46

. Με τη σειρά της, η ενιαία αντιμετώπιση 

                                                           
43

 Άρθρο 3.1 (α) ΣΛΕΕ. 
44

 Άρθρο 26§2 ΣΛΕΕ. 
45

 Άρθρο 28§1 και 30-32 ΣΛΕΕ. 
46

 Βλ. τις προτάσεις του Γ.Ε. Jacobs στην υπόθεση C–312/91, Metalsa, ECLI:EU:C:1993:147, σκ. 15, όπου αντιπαραθέτει τη 
Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT), που είναι ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με τη Συνθήκη ΕΟΚ (σημερα ΣΛΕΕ): 
«…δεν αποσκοπεί μόνον να καθιερώσει ζώνη ελευθέρων συναλλαγών κατά την έννοια της συμφωνίας, αλλά επιδιώκει να 
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των εμπορευμάτων τρίτων χωρών διαφοροποιεί την τελωνειακή ένωση της ΕΕ από τα 

καθεστώτα ελευθέρων συναλλαγών που λειτουργούν μόνο εσωτερικά, χωρίς να προβλέπουν 

ενιαία αντιμετώπιση της εξωτερικής τους διάστασης.  

 Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής των κανόνων που ρυθμίζουν την τελωνειακή ένωση 

εκτείνεται στο σύνολο των εμπορευματικών συναλλαγών και περιλαμβάνει τις χρηματικές 

επιβαρύνσεις (δασμούς) που επιβάλλονται από τα ΚΜ στα σύνορα και πλήττουν την 

εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση των εμπορευμάτων με στόχο την προστασία της 

εγχώριας παραγωγής. Καταργούνται και οι δασμοί ταμιευτικού χαρακτήρα
47

, που έχουν 

στόχο την ενίσχυση του προϋπολογισμού μέσα από την αύξηση των κρατικών εσόδων, 

καθώς και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος. Αυτές, ανεξάρτητα 

από την ονομασία και την τεχνική επιβολής τους, δεν είναι δασμοί «εν στενή εννοία», αλλά 

πλήττουν μονομερώς εμπορεύματα και υπηρεσίες λόγω της διάβασης των συνόρων, 

εφαρμόζονται δε συχνά ακόμη και μεταξύ περιφερειών του ίδιου κράτους. 

Τόσο η έννοια του εμπορεύματος όσο και η έννοια της υπηρεσίας δεν ορίζονται στο 

πρωτογενές δίκαιο. Ερμηνεύθηκαν όμως διασταλτικά από το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ): 

έτσι, στην έννοια του εμπορεύματος περιλαμβάνονται «όλα τα αγαθά που μπορούν να 

αποτιμηθούν σε χρήμα, οπότε και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής 

συναλλαγής»
48

. Αυτά, βάσει του άρθρου 28 ΣΛΕΕ, είναι προϊόντα καταγωγής ΚΜ, καθώς 

και όσα προέρχονται από τρίτες χώρες και ευρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός των 

ΚΜ
49

.  

 

2. Η έκταση του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ 

Οι διαδοχικές διευρύνσεις της Ένωσης τροποποιούσαν κάθε φορά το τελωνειακό έδαφος, με 

αποτέλεσμα τη διεύρυνση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής των κανόνων της 

                                                                                                                                                                                        
επιτύχει την οικονομική ολοκλήρωση με απώτερο στόχο την εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής αγοράς και να συμβάλει, με τις 
άλλες κοινοτικές συνθήκες, στην ουσιαστική πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως». 
47

 Άρθρο 30 ΣΛΕΕ. 
48 Απόφαση της 10.12.1968, Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας, 7/68, ECLI: ECLI:EU:C:1968:51. 
49 Όταν πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 29 ΣΛΕΕ: έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις εισαγωγής, εισπραχθεί 

στο ΚΜ εισαγωγής οι απαιτούμενοι δασμοί και φ.ε.ι.α. και δεν έχουν επιστραφεί ολικά ή μερικά. 
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τελωνειακής ένωσης. Η ανάγκη ενιαίας εφαρμογής τους
50

 εκδηλώνεται στον Κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 952/2013 της 9.10.2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 

(ΕΤΚ) όπως αυτός ισχύει από 1.1.2020
51

. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που 

καθορίζει τους γενικούς κανόνες και τα καθεστώτα που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα 

που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή εξέρχονται από αυτό. Νομική βάση 

για την υιοθέτηση του Κανονισμού αυτού αποτελούν τρία άρθρα της ΣΛΕΕ: 33 (τελωνειακή 

συνεργασία), 114 (προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών με στόχο την εγκαθίδρυση και 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς) και 207 (κοινή εμπορική πολιτική). Η σημασία της 

τριπλής νομικής βάσης έγκειται στην ανάγκη συστηματοποίησης των αρμοδιοτήτων των 

τελωνειακών αρχών, «που είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για την εποπτεία του διεθνούς 

εμπορίου της Ένωσης, συμβάλλουν στο δίκαιο και ανοικτό εμπόριο, στην εφαρμογή των 

εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς, στην εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής 

και των λοιπών κοινών πολιτικών της Ένωσης που έχουν σχέση με το εμπόριο καθώς και 

στη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού»
52

. 

Με βάση το άρθρο 4 του Κανονισμού το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ αποτελείται από το 

έδαφος όλων των ΚΜ
53

. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τα χωρικά ύδατα, τα εσωτερικά 

ύδατα και ο εναέριος χώρος τους. Στο έδαφος της Γαλλίας προστίθεται το έδαφος του 

Μονακό με βάση την τελωνειακή σύμβαση του Παρισιού του 1963, Στο τελωνειακό έδαφος 

της Κύπρου προστίθεται το έδαφος της περιοχής των κυρίαρχων βάσεων του Η.Β στο 

Ακρωτήρι και στην Δεκέλεια με βάση τη Συνθήκη για την εγκαθίδρυση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας του 1960. 

 Αντίθετα, τα ευρωπαϊκά εδάφη που δεν συμπεριλαμβάνονται στο τελωνειακό έδαφος της 

ΕΕ είναι εδάφη των παρακάτω ΚΜ: Δανία: Φερόες Νήσοι, Γροιλανδία
54

, Γερμανία: νήσος 

Ελιγολάνδη, Büsingen
55

, Ισπανία: Θέουτα, Μελίλια
56

, Γαλλία, Ολλανδία
57

: υπερπόντιες 

                                                           
50

 ΔΕΚ υπόθ. 266/81 SIOT, ECLI:EU:C:1983:77, σκ. 12: «η Κοινότητα πρέπει να θεωρείται ως ενιαίο τελωνειακό έδαφος, 
καθόσον κατά το άρθρο 9 της συνθήκης ΕΟΚ βασίζεται επί της αρχής της τελωνειακής ενώσεως». 
51

 Τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση: ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj 
52

 Άρθρο 3 του Κανονισμού 952/2013.  
53

 Από 1.1.2021 το Η.Β. βρίσκεται εκτός ΕΕ.  
54

 Πρωτόκολλο αριθμ. 34 προσαρτημένο στις συνθήκες ΣΕΕ και ΣΛΕΕ. 
55

 Κωμόπολη της Γερμανίας, περίκλειστο της Ελβετίας, ανήκει διοικητικά στην περιφέρεια του Φράιμπουργκ (μέρος του 
ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης), αλλά οικονομικά διέπεται από ειδικές διακρατικές συμφωνίες, όπως 
αυτές που ισχύουν για το Λίχτενσταϊν και το Καμπιόνε ντ' Ιτάλια: συνθήκη 1964 μεταξύ της ΟΔΓ και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας. 
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χώρες και εδάφη, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της ΣΛΕΕ
58

, 

Ιταλία: δήμος Livigno, Campione d’Italia, εθνικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο που 

βρίσκονται μεταξύ της όχθης και των πολιτικών συνόρων της περιοχής μεταξύ Ponte Tresa 

και Porto Ceresio. 

Σημειώνεται ότι το καθεστώς ΦΠΑ είναι ανεξάρτητο από το τελωνειακό έδαφος. Έτσι, το 

γεγονός ότι τα παραπάνω εδάφη, αλλά και το Άγιο Όρος και τα νησια Ώλαντ (Åland, 

περιοχή της Φιλλανδίας με καθεστώς αυτονομίας), που -σε αντίθεση με τα παραπάνω- 

αποτελούν τμήματα του ενωσιακού τελωνειακού εδάφους εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής της Οδηγίας για το ΦΠΑ
59

 δεν αλλοιώνει το καθεστώς του Κανονισμού.  

Η ΕΕ έχει συνάψει διάφορες τελωνειακές ενώσεις: η συμφωνία με την Ανδόρα (1990) 

εξαιρεί τα γεωργικά προϊόντα, ενώ η εκτεταμένη συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής 

ένωσης με τον Άγιο Μαρίνο (1992) εξαιρεί τα προϊόντα ΕΚΑΧ. Η σημαντικότερη όλων 

είναι η συμφωνία με την Τουρκία
60

 που έχει συναφθεί από το 1995 και με βάση τη σχετική 

Απόφαση
61

 προσθέτει στο τελωνειακό έδαφος της τότε Κοινότητας το τελωνειακό έδαφος 

της Τουρκίας
62

.  

  

  

                                                                                                                                                                                        
56

 Αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής, ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ, η οποία είναι έδαφος της 
Ισπανίας. Αποτελεί μια από τις 17 αυτόνομες περιφέρειες της χώρας συνορεύει νότια με το Μαρόκο. Τα εδάφη της Μελίλια 
και της Θέουτα είναι σήμερα τα μοναδικά εδάφη ευρωπαϊκών κρατών στην Αφρική. 
57

 Γουαδελούπη, Γουιάνα, Μαρτινίκα, Μαγιότ, Ρεϋνιόν, Άγιος Μαρτίνος. 
58

 Άρθρα 4.1 ΕΤΚ και 198-204 ΣΛΕΕ: σύνδεση υπερπόντιων χωρών και εδαφών. 
59

 Άρθρο 6.1 Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, 28.11.2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύει 
σήμερα ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/2021-07-01. 
60

 Βασίζεται στη συμφωνία σύνδεσης ΕΟΚ - Τουρκίας (Άγκυρα 1963) και στο πρόσθετο πρωτόκολλο (1970). 
61 Απόφαση αριθ. 1/95 του συμβουλίου σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας της 22.12.1995 για την εφαρμογή της οριστικής φάσης της 

τελωνειακής ένωσης (96/142/ΕΚ), άρθρο 3  ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1(5)/oj. Λεπτομέρειες για την 

τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας βλ. https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-turkey-customs-union  
62

 Όπως αυτό οριζόταν στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, 
όπως μετά από διαδοχικές τροποποιήσεις ισχύει σήμερα. 
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2.2.2. Η ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

 

Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. 

 

1. Εισαγωγή 

Ο τίτλος της συμβολής μου, «Η χωρικότητα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 

αποδίδει και την στόχευση των κατωτέρω γραμμών, οι οποίες επιχειρούν να παράσχουν μια 

πρώτη αποτύπωση του «χώρου», ή καλύτερα των «χώρων» στους οποίους αναπτύσσεται η 

δράση της Ένωσης. Ο όρος «χωρικότητα» είναι ευρύτερος από τον όρο «εδαφικότητα» και 

θεωρώ ότι αποτυπώνει με μεγαλύτερη δυνατή ενάργεια το πολυεπίπεδο και πολυσχιδές 

σύνολο θεσμών και κανόνων που συνθέτουν την ενωσιακή έννομη τάξη. 

Εισαγωγικά, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας sui generis 

διεθνής οργανισμός: ιδρύθηκε με διεθνή Συνθήκη και σύμφωνα με τους κανόνες και 

διαδικασίες του διεθνούς δικαίου
63

 και τα κράτη μέλη της παραμένουν κυρίαρχα, έχουν 

όμως μεταβιβάσει στην Ένωση αρμοδιότητες σε πολλούς τομείς. Εκεί όπου η ΕΕ έχει 

αποκλειστικές αρμοδιότητες (πχ τελωνειακή ένωση, κοινή εμπορική πολιτική κλπ), τα 

κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να δράσουν αυτόνομα. Όταν οι ενωσιακές αρμοδιότητες 

είναι συντρέχουσες, αρμόδια να δράσουν είναι τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη, ενώ η 

δράση της Ένωσης είναι νόμιμη εφόσον αποδεχθεί ότι η δική της δράση θα είναι πιο 

αποτελεσματική (αρχή της επικουρικότητας). Εφόσον οι συντρέχουσες αρμοδιότητες 

ασκηθούν, μετατρέπονται σε αποκλειστικές. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της Ένωσης 

προκύπτει και από σειρά άλλων στοιχείων, όπως το γεγονός ότι διαθέτει δικά της όργανα με 

εξουσία λήψης δεσμευτικών αποφάσεων, καθώς και ένα Δικαστήριο με υποχρεωτική και 

αποκλειστική δικαιοδοσία, το οποίο εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις και έχει την εξουσία να 

επιβάλλει ακόμα και οικονομικές κυρώσεις στα κράτη μέλη. Τέλος, υποκείμενα της 

                                                           
63

 Διαπραγμάτευση, σύναψη, επικύρωση με βάση τους εσωτερικούς συνταγματικούς κανόνες των κρατών μελών. 



ΜΕΡΟΣ Β’: ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε 
 

 
71 

 

ενωσιακής έννομης τάξης δεν είναι μόνο τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα, αλλά και οι 

ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα). 

Πρωταρχικός σκοπός της Ένωσης είναι «να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την 

ευημερία των λαών της» (άρθρο 3§1 ΣΕΕ) και για την υλοποίησή του προβλέπονται μια 

σειρά από επιμέρους δράσεις, μεταξύ των οποίων η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης και μιας εσωτερικής αγορά χωρίς εσωτερικά σύνορα (άρθρο 

3§§2 και 3 ΣΕΕ), η εγκαθίδρυση μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης (άρθρο 3§4 

ΣΕΕ), μιας κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής (άρθρο 38§1 ΣΛΕΕ), μιας κοινής 

εμπορικής πολιτικής (άρθρο 207 ΣΛΕΕ) κλπ. 

Είναι περισσότερο από εμφανής η πολλαπλή γεωμετρία που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Αρχικά η δράση της περιοριζόταν στην λειτουργία της αγοράς με στόχο την 

οικονομική ενοποίηση, σταδιακά όμως οι αρμοδιότητές της διευρύνθηκαν και σήμερα 

εκτείνοντας σε πολλούς μη αμιγώς οικονομικούς τομείς, όπως το περιβάλλον, η ενέργεια, η 

έρευνα και τεχνολογία, το διάστημα κλπ. Το είδος της ενωσιακής αρμοδιότητας και ο 

τρόπος λήψης αποφάσεων διαφέρουν ανά τομέα. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

ακολουθείται η «συνήθης νομοθετική διαδικασία» στην οποία εμπλέκεται το «θεσμικό 

τρίγωνο» της ΕΕ (η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο νομοθετικής πράξης, επί του οποίου 

αποφασίζουν από κοινού το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 294 ΣΛΕΕ), 

ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται «ειδική νομοθετική διαδικασία» (η Επιτροπή 

υποβάλλει σχέδιο πράξης, επί του οποίου αποφασίζει το Συμβούλιο μετά από διαβούλευση 

με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). 

 

2. «Έδαφος» ή «Χώρος»; 

Την ίδια πολλαπλότητα συναντάμε και σε ό,τι αφορά στη χωρική εφαρμογή του δικαίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται, στο πλαίσιο αυτό, είναι εάν η Ένωση 

μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «Έδαφος» ή ως «Χώρος». 

Η προσπάθεια μιας τέτοιας εννοιολογικής οριοθέτησης συναντά δυσκολίες, καθώς τα 

παραδοσιακά «εργαλεία» του εθνικού και του δημοσίου διεθνούς δικαίου δεν επαρκούν για 

την ακριβή περιγραφή των χαρακτηριστικών του ευρωπαϊκού φαινομένου. Πράγματι, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος και, συνεπώς, δεν έχει «έδαφος» με την κλασσική 
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έννοια του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Απαρτίζεται όμως από κράτη, και κατ’ επέκταση 

έχει πεδίο γενικής εδαφικής εφαρμογής που οριοθετείται καταρχήν με βάση το έδαφος των 

κρατών μελών της. Περαιτέρω, παρατηρούμε ότι στους επιμέρους τομείς δράσεις και 

πολιτικές της Ένωσης λειτουργούν «χώροι», στους οποίους κυριαρχεί η έννοια του 

«συνόρου» (εσωτερικού και εξωτερικού). Θα επιχειρήσω να παρουσιάσω με συντομία 

αυτές τις δύο πτυχές. 

Το γενικό πεδίο εδαφικής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ καθορίζεται από τα άρθρα 52 ΣΕΕ 

και 355 ΣΛΕΕ, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται. Το άρθρο 52 ΣΕΕ προβλέπει ότι οι 

Συνθήκες εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Το ενωσιακό δίκαιο ισχύει στην επικράτεια 

των κρατών μελών, δηλαδή στο έδαφος όπου ασκούν πραγματική κυριαρχία, το οποίο 

περιλαμβάνει το έδαφος, τα εσωτερικά θαλάσσια ύδατα, την αιγιαλίτιδα ζώνη και τον 

εναέριο χώρο. Έτσι, το πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (i) εξαρτάται από την 

οριοθέτηση του εδάφους κάθε κράτους μέλους και (ii) συμπίπτει με το πεδίο εφαρμογής του 

εθνικού δικαίου κάθε κράτους μέλους. Το άρθρο 77§4 ΣΛΕΕ, στον τομέα της κοινής 

πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης, αναγνωρίζει την εξουσία αυτή των κρατών μελών 

προβλέποντας ότι «το παρόν άρθρο δεν θίγει την αρμοδιότητα των ΚΜ για το γεωγραφικό 

καθορισμό των συνόρων τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», πάντως το Δικαστήριο έχει 

κρίνει στο παρελθόν ότι η τροποποίηση των γραμμών βάσεως της αιγιαλίτιδας ζώνης 

ενδέχεται να προσκρούει στους κανόνες της αλιευτικής πολιτικής, που είναι αποκλειστική 

αρμοδιότητα της ΕΕ
64

. 

Στο άρθρο 355 ΣΛΕΕ προβλέπονται τέσσερα είδη ειδικών ρυθμίσεων και εξαιρέσωνς από 

το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, για εδάφη που ανήκουν στην -ή 

συνδέονται με- την επικράτεια των κρατών μελών. 

(1) Εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου «υπό όρους» προβλέπεται για τα υπερπόντια εδάφη και 

διαμερίσματα της Γαλλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας (Αζόρες, Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, 

Κανάρια Νησιά κλπ), για τα οποία λαμβάνονται ειδικά μέτρα λόγω της «διαρθρωτικής και 

οικονομικής κατάστασής τους»
65

. Ομοίως εφαρμογή υπό όρους προβλέπεται για τις 

Αγγλονορμανδικές νήσους της Μάγχης, τη Νήσο Μαν και τα Νησιά Ώλαντ (Åland). 

                                                           
64

 ΔΕΚ C-146/89, Επιτροπή κατά Ην Βασιλείου, απόφαση της 9.7.1991, ECLI: ECLI:EU:C:1991:294. 
65

 Πρόκειται για τις «εξόχως απόκεντρες περιοχές», βλ. και άρθρο 349ΣΛΕΕ. 
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(2) Επέκταση της εδαφικής εφαρμογής προβλέπεται για τα ευρωπαϊκά εδάφη για τις 

εξωτερικές σχέσεις των οποίων υπεύθυνο είναι ένα κράτος μέλος (παρ. 3) (πρόκειται για 

την περίπτωση του Γιβραλτάρ)
66

. 

(3) Εξαίρεση από την εδαφική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου προβλέπεται για τις Νήσους 

Φερόες και τις κυρίαρχες βάσεις του Ην. Βασιλείου στην Κύπρο (παρ. 5), όπως και για τις 

υπερπόντιες χώρες και εδάφη με ιδιαίτερες σχέσεις με το Ην. Βασίλειο που δεν 

αναφέρονται σε συγκεκριμένο Παράρτημα της Συνθήκης (πχ Ν. Καληδονία, Νήσοι Καϊμάν, 

Βερμούδες κλπ). 

(4) Καθεστώς σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται για μη ευρωπαϊκά εδάφη της 

Δανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και του Ην. Βασιλείου που δεν απαριθμούνται στο 

άρθρο 355 ούτε σε Παράρτημα της Συνθήκης (βλ. άρθρα 198-204 ΣΛΕΕ). 

Σημειώνω εδώ ότι, ως συνέπεια του Brexit, από 01.01.2021, εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου τα εδάφη που σχετίζονται με το Ην. Βασίλειο. 

Έχοντας αναφερθεί συνοπτικά στην εδαφική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, θα 

προχωρήσω σε μια ανασκόπηση των επιμέρους θεματικών «χώρων» εφαρμογής του. Οι 

χώροι αυτοί συνδέονται με τις διάφορες πολιτικές της Ένωσης και αφορούν τομείς όπου η 

αρμοδιότητά της είναι είτε αποκλειστική είτε συντρέχουσα προς την αρμοδιότητα των 

κρατών μελών της. Τα χαρακτηριστικά που διέπουν τους χώρους αυτούς είναι κοινά: στις 

σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών έχουν καταργηθεί τα εσωτερικά σύνορα και δεν γίνονται 

έλεγχοι, ενώ αντίθετα στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων κρατών 

υπάρχουν ισχυρά εξωτερικά σύνορα και διενεργούνται έλεγχοι. Έτσι η Ένωση λειτουργεί 

ως ενιαίος χώρος απέναντι στους τρίτους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων «χώρων», 

στους οποίους θα αναφερθώ εν συντομία, είναι η Εσωτερική αγορά, ο Χώρος Ελευθερίας, 

Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και η Νομισματική Ένωση. 

2.1. Εσωτερική αγορά 

Η εσωτερική αγορά «περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο 

εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών 

και των κεφαλαίων» (άρθρο 26§2 ΣΛΕΕ). Οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς δεσμεύουν 
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 Βλ. και τη Δήλωση υπ’ αριθ. 55 που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας. 
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όλα τα κράτη μέλη, τα οποία οφείλουν να σέβονται συγκεκριμένες αρχές. Πρόκειται για την 

απαγόρευση των (αμέσων ή εμμέσων) διακρίσεων και των (πραγματικών ή δυνητικών) 

εμποδίων λόγω προέλευσης ή ιθαγένειας των συντελεστών παραγωγής, καθώς και την 

υποχρέωση αμοιβαίας αναγνώρισης των κανόνων που ισχύουν σε άλλα κρατών μελών. 

Μόνο κατ’ εξαίρεση μπορεί ένα κράτος μέλος να απαγορεύει στο έδαφός του την ελεύθερη 

κυκλοφορία, για λόγους δημόσιας τάξης, προστασίας της υγείας, κλπ, οι οποίοι 

ερμηνεύονται συσταλτικά και τελούν υπό τον έλεγχο της αρχής της αναλογικότητας. 

Ειδικότερα ως προς τα εμπορεύματα, προβλέπεται ρητώς ότι «Η Ένωση περιλαμβάνει 

τελωνειακή ένωση…» (άρθρο 28§1 ΣΛΕΕ) και ότι συγκροτεί ενιαίο «τελωνειακό έδαφος». 

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το ενωσιακό τελωνειακό έδαφος δεν συμπίπτει με το 

εδαφικό πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, καθώς εξαιρείται από αυτό το Άγιο Όρος 

(Ελλάδα), ενώ προστίθενται το Μονακό (Γαλλία) και ο Άγιος Μαρίνος (Ιταλία). 

Η τελωνειακή ένωση έχει δύο όψεις: Η εσωτερική όψη υφίσταται μεταξύ των κρατών 

μελών και έχει την έννοια ότι απαγορεύονται οι δασμοί (και οι φορολογικές επιβαρύνσεις 

με ισοδύναμο αποτέλεσμα προς δασμούς) για τα προϊόντα παραγωγής/κατασκευής κράτους 

μέλους, αλλά και για τα προϊόντα που βρίσκονται «σε ελεύθερη κυκλοφορία σε ένα κράτος 

μέλος» (πρόκειται για προϊόντα τρίτων κρατών που έχουν εισαχθεί νόμιμα και έχουν 

καταβάλει δασμούς). Η εξωτερική όψη αφορά την υιοθέτηση κοινού δασμολογίου απέναντι 

στα εμπορεύματα τρίτων κρατών (Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας). Στο χώρο της 

εσωτερικής αγοράς, απαγορεύονται επίσης οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές 

εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών καθώς και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος. 

Όσον αφορά στα πρόσωπα, το ενωσιακό δίκαιο παρέχει στους πολίτες κάθε κράτους μέλος 

το δικαίωμα μισθωτής εργασίας ή εγκατάστασης σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος και, 

αντίστοιχα, στις εταιρείες το δικαίωμα ίδρυσης θυγατρικής ή υποκαταστήματος σε άλλο 

κράτος μέλος, υπό τους ίδιους όρους με τα πρόσωπα του ΚΜ αυτού, όπως επιτάσσει η αρχή 

της ίσης μεταχείρισης. Εξάλλου, οι υπήκοοι ενός κράτους μέλος (οι οποίοι έχουν 

αυτομάτως την ιθαγένεια της Ένωσης) έχουν γενικό δικαίωμα κυκλοφορίας και διαμονής 

στο έδαφος της Ένωσης, ακόμα και αν δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. 
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Για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και των κεφαλαίων εντός της εσωτερικής 

αγοράς, είναι αποφασιστικό το στοιχείο της διασυνοριακότητας και η απαγόρευση των 

διακρίσεων λόγω ιθαγένειας. 

Κλείνοντας τη σύντομη αναφορά στην εσωτερική αγορά, πρέπει να προσθέσω ότι ο 

«χώρος» της ελεύθερης κυκλοφορίας που εξασφαλίζεται εντός αυτής, συμπίπτει με το 

σύνολο του εδάφους των κρατών μελών. 

2.2. Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης  

Ο δεύτερος «χώρος» που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ο Χώρος Ελευθερίας, 

Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ). Οι τρεις αυτές συνιστώσες μπορούν να αναλυθούν 

επιγραμματικά ως εξής: η Ελευθερία επιτάσσει την απουσία ελέγχων στα εσωτερικά 

σύνορα και συνεπάγεται τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής για το άσυλο (σύστημα 

Δουβλίνου), τη μετανάστευση και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων (σύστημα Σένγκεν). 

Η Ασφάλεια συνδέεται με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και οδηγεί στη 

συνεργασία και την εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας καθώς και την αστυνομική 

συνεργασία. Τέλος, η Δικαιοσύνη επιβάλλει τη συνεργασία των δικαστικών αρχών με τη 

μορφή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις με 

διασυνοριακό χαρακτήρα. 

Ο ΧΕΑΔ είναι ένας χώρος που χαρακτηρίζεται από «μεταβλητή γεωμετρία», καθώς, 

αφενός, αποτελείται από πολλές διαφορετικές συνιστώσες, και, αφετέρου, δεν μετέχουν σε 

αυτόν όλα τα κράτη μέλη με τους ίδιους όρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της 

μεταβλητής γεωμετρίας είναι ο χώρος Σένγκεν, τον οποίο θα παρουσιάσω επιγραμματικά. 

Ο χώρος Σένγκεν ξεκίνησε το 1985 ως μια διεθνής συμφωνία έξι Κρατών με στόχο την 

οργάνωση ελέγχων στα εξωτερικά σύνορά τους, που συμπληρώθηκε με τη Συμφωνία 

Εφαρμογής το 1990. Το σύνολο των κανόνων που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο αυτό, γνωστό 

ως «κεκτημένο Σένγκεν», ενσωματώθηκε στην ΕΕ με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1999). 

Σήμερα ισχύει ο «Κώδικας Συνόρων Σένγκεν» (που επιβάλλει ελέγχους στα εξωτερικά 

σύνορα των κρατών μελών) σε συνδυασμό με το «Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν» (SIS, 

που συνιστά μια βάση δεδομένων όπου καταχωρίζονται οι ανεπιθύμητοι αλλοδαποί). 

Ο Χώρος Σένγκεν έχει 26 μέλη και δεν συμπίπτει με το πεδίο εδαφικής εφαρμογής του 

δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχουν σε αυτόν 22 κράτη μέλη της Ένωσης (δεν 
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συμμετέχει η Ιρλανδία, ενώ η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία και η  Κύπρος 

εφαρμόζουν τους κανόνες του μόνον μερικώς), αλλά και 4 τρίτα κράτη (Νορβηγία, Ελβετία, 

Ισλανδία, Λιχτενστάιν). Τέλος, η Δανία εφαρμόζει το κεκτημένο Σένγκεν ως διεθνές δίκαιο. 

Ένα άλλο παράδειγμα μεταβλητής γεωμετρίας, που έχει εφαρμοστεί στον ΧΕΑΔ, συνδέεται 

με τη δυνατότητα ορισμένων κρατών μελών να προσφεύγουν σε ενισχυμένες συνεργασίες, 

η οποία προβλέπεται στις Συνθήκες (άρθρο 20 ΣΕΕ και 326 ΣΛΕΕ). Γενικά, η δυνατότητα 

ενισχυμένης συνεργασίας υπάρχει σε τομείς μη αποκλειστικής ενωσιακής αρμοδιότητας και 

έχει ως σκοπό την πραγμάτωση των στόχων της Ένωσης, τη διαφύλαξη των συμφερόντων 

της και την ενίσχυση της διαδικασίας ολοκλήρωσης, καθώς επιτρέπει τη «φυγή προς τα 

εμπρός» των κρατών που είναι έτοιμα να προβούν σε εναρμόνιση των δικαίων τους. Τα 

κράτη αυτά πρέπει να είναι τουλάχιστον 9 και η ενισχυμένη συνεργασία δεν δεσμεύει τα 

υπόλοιπα κράτη μέλη, παραμένοντας πάντως «ανοιχτή» σε όποιο κράτος μέλος θελήσει να 

συμμετάσχει σε μεταγενέστερο χρόνο. Στον ΧΕΑΔ έχουν ήδη αναπτυχθεί ενισχυμένες 

συνεργασίες για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε σχέση με τις περιουσιακές 

σχέσεις συζύγων και καταχωρισμένων συντρόφων καθώς και για το εφαρμοστέο δίκαιο στο 

διαζύγιο με στοιχεία διασυνοριακότητας. 

2.3. Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

Τέλος, ένας τομέας όπου αναδεικνύεται έντονα η πολλαπλότητα των «χώρων» που 

οργανώνει η Ένωση, είναι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Παρά την 

ενιαία χρήση του όρου «ένωση» και για τις δύο πτυχές της ΟΝΕ, στην πραγματικότητα 

πρόκειται για δυο πυλώνες όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες και  οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από έντονη θεσμική ασυμμετρία. Ειδικότερα: 

Στο χώρο της «οικονομικής ένωσης» υπάρχει εθνική αρμοδιότητα και προβλέπεται ότι τα 

κράτη μέλη «συντονίζουν» τις οικονομικές πολιτικές τους στο πλαίσιο της Ένωσης (άρθρο 

121 ΣΛΕΕ). Η Ένωση καθορίζει μόνο το γενικό οικονομικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να 

κινούνται τα κράτη, δηλαδή το πρότυπο της «ανοιχτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό» 

(που χαρακτηρίζεται και ως «οικονομικό Σύνταγμα») καθώς και τους στόχους στους 

οποίους πρέπει να τείνουν οι εθνικές οικονομικές πολιτικές: σταθερές τιμές, υγιή δημόσια 

οικονομικά, υγιείς νομισματικές συνθήκες, και σταθερό ισοζύγιο πληρωμών. Επίσης, η 

Ένωση παρέχει το μηχανισμό με τον οποίο θα κράτη μέλη συντονίζουν τις οικονομικές 
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πολιτικές τους (πολυμερής εποπτεία, μηχανισμός υπερβολικού ελλείμματος, Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο κλπ) και πλέον, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν τα τελευταία χρόνια, έχει την 

εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που παρεκκλίνουν από τους στόχους. Σε 

κάθε περίπτωση, πάντως, η αρμοδιότητα στον οικονομικό τομέα παραμένει εθνική. 

Από την άλλη πλευρά, ο τομέας της νομισματικής ένωσης ανήκει στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα της Ένωσης για τα κράτη μέλη που μετέχουν στη ζώνη του Ευρώ, τα οποία 

έχουν ενιαίο νόμισμα από την 1.1.2002 και τελούν υπό αυξημένη εποπτεία όσον αφορά 

στην οικονομική τους πολιτική. Για τα κράτη αυτά, η νομισματική πολιτική χαράσσεται από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κεντρικών 

Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Στην Ευρωζώνη μετέχουν όσα κράτη μέλη πληρούν τα κριτήρια 

σύγκλισης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και εδώ διαφοροποιημένοι κανόνες, ενώ το 

Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία επέλεξαν εξαρχής να μείνουν εκτός (Opt-out). 

Προκύπτει έτσι ότι η «Οικονομική ένωση» αποτελείται από 27 διαφορετικούς «χώρους» 

που μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, αλλά πρέπει να καταλήγουν στα ίδια (οικονομικά) 

αποτελέσματα με βάση τους στόχους που τίθενται σε ενωσιακό επίπεδο. Αντίθετα, η 

«Νομισματική ένωση» συνιστά έναν ενιαίο «χώρο», στον οποίο ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για 

όλους τους συμμετέχοντες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η μετάβαση στη νομισματική 

ένωση συνιστά μια μη αναστρέψιμη διαδικασία: αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα 

κράτη που δεν μετέχουν στη ζώνη του Ευρώ χαρακτηρίζονται ως «κράτη μέλη με 

παρέκκλιση»
67

. 

 

3. Συμπέρασμα 

Τελειώνοντας αυτή την εισήγηση είναι σκόπιμο να διατυπώσουμε τις εξής 

συμπερασματικές σκέψεις: 

- το έδαφος της Ένωσης συμπίπτει με το έδαφος των κρατών μελών της, με 

διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τομέα πολιτικής 

- η χωρικότητα του δικαίου της Ένωσης καθορίζεται από τους τομείς της 

αρμοδιότητάς της, και 

                                                           
67

 Κάθε κράτος μέλος που πληροί τα «κριτήρια σύγκλισης» εντάσσεται στη ζώνη του Ευρώ μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, διαβούλευση με την ΕΚΤ και ομόφωνη απόφαση των κρατών της ζώνης του Ευρώ, βλ. άρθρο 140 §2 ΣΛΕΕ. 
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- εντός του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης συνυπάρχουν διαφορετικοί «χώροι» που 

χαρακτηρίζονται από «μεταβλητή γεωμετρία», τόσο ως προς τα κράτη μέλη που 

συμμετέχουν σε αυτούς, όσο και ως προς τους κανόνες που εφαρμόζονται. 
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   ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ  ΣΤΟ 

ΑΙΓΑΙΟ, ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

 

3.1. Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ  

Ζαχαρούλα Τσιριγώτη 

Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛΑΣ 

 

1. Χρονική περίοδος 1990- 2014 

Στόχος του παρόντος, πριν πάμε στα γεγονότα, είναι αφενός η ιστορική αναδρομή του 

φαινομένου της μετανάστευσης στην Ελλάδα, και αφετέρου, να έχουμε υπόψη κάποιους 

αριθμούς, αλλά και τις αιτίες που προκάλεσαν  την προσφυγική κρίση που αντιμετώπισε η 

Ελλάδα το 2015, ώστε να αντιληφθούμε καλύτερα, τη δυσκολία της αντιμετώπισης, τέτοιων 

καταστάσεων. Μην ξεχνάμε όμως ότι όλα δεν είναι απλοί αριθμοί, είναι άνθρωποι. 

Το ερώτημα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε είναι εάν η 

ανθρωπιστική/προσφυγική κρίση του 2015, ήταν κάτι αναμενόμενο ή ήταν κάτι ξαφνικό; 

1.1. Δεδομένα και στατιστικές 

Μεταναστευτικές ροές η χώρα μας γνώρισε τη δεκαετία του ’90, με την πτώση των 

σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη, όπου δημιουργήθηκε,  το πρώτο 

κύμα οικονομικής μετανάστευσης με προορισμό την Ελλάδα (με μετανάστες κυρίως από 

την Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία) διαμέσου των βόρειων συνόρων μας. 

Κατά τη δεκαετία 2000 - 2010, η Ελλάδα έγινε πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων 

μεταναστών όχι μόνο από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, αλλά από ολόκληρο σχεδόν τον 

κόσμο, με αποτέλεσμα το 7% του πληθυσμού της χώρας να αποτελείται από μετανάστες 

από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συσσώρευση μεγάλου πλήθους μεταναστών ήταν 

πρωτόγνωρο για τον γηγενή ελληνικό πληθυσμό και αναπόφευκτα δημιούργησε μείζον 

πολιτικό ζήτημα με τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις και προτάσεις επίλυσης από τα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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ελληνικά πολιτικά κόμματα. Βέβαια ως αποτέλεσμα των μεταναστευτικών ροών, η Ελλάδα 

είχε χαρακτηριστεί ως «η πύλη της Ευρώπης για την παράνομη μετανάστευση», ιδιαίτερα για 

το χρονικό διάστημα 2005-2010. 

Η πιο δύσκολη περίοδος είναι η διετία 2010- 2012, είναι τα χρόνια που ο Έβρος αποτελεί 

την κύρια είσοδο μετανάστευσης στην Ευρώπη, ενώ τη χρονιά εκείνη σύμφωνα με τον 

FRONTEX 9 στους 10 μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στην Ευρώπη πέρασαν από την 

Ελλάδα. Το 2011 αυξήθηκε περαιτέρω η μετανάστευση. Σύμφωνα με τον FRONTEX, τους 

πρώτους 9 μήνες του 2011 πέρασαν τα ελληνικά σύνορα 112.844 μετανάστες έναντι 76.697 

την αντίστοιχη περίοδο του 2010.   

2011, έναρξη του πολέμου στη Συρία. Ο πόλεμος αυτός έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν τη 

ζωή τους πάνω από 370.000 άνθρωποι κι έχει μετατρέψει εκατομμύρια άλλους σε 

εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες. Για να γλιτώσουν από τη βία, 4 εκατομμύρια 

πολίτες της Συρίας έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταφεύγοντας στις γειτονικές χώρες της 

Ιορδανίας, του Ιράκ, του Λιβάνου,  και στην Τουρκία. 

1.2. Η στάση και ο ρόλος της Τουρκίας 

Με τον πόλεμο στη Συρία, η Τουρκία φιλοξενεί περίπου 3,5 εκατομμύρια Σύριους 

πρόσφυγες. Δεν έχει πολιτική θεώρησης εισόδου οικονομικών μεταναστών βάσει των 

χωρών καταγωγής, δηλαδή δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου (VISA) στην Τουρκία από 

χώρες όπως Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν, Ιράν, Αλγερία, Μαρόκο.   

Επίσης, τα αεροπορικά εισιτήρια των τουρκικών αερογραμμών είναι  χαμηλού κόστους, 

δηλαδή ακόμη και με 50 ευρώ οποιοσδήποτε προερχόμενος από αφρικανική ή ασιατική 

χώρα δύναται να αγοράσει αεροπορικό εισιτήριο για Κωνσταντινούπολη. 

Επιπλέον ρόλο παίζουν τα προβλήματα στην οικονομία της Τουρκίας και η πίεση προς την 

ΕΕ, η οποία δεν έχει ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική, βασιζόμενη στις αρχές της 

ΕΕ όπως η αλληλεγγύη. Η ΕΕ είναι φοβική ως προς τους πρόσφυγες/ μετανάστες. Επίσης, 

δεν μπορεί να παραγνωρίσει τα οικονομικά οφέλη  σε σχέση με την Τουρκία (επιχειρήσεις 

με χαμηλό κόστος εργατικού δυναμικού, εξοπλιστικά προγράμματα άμυνας κλπ.), οπότε 

τηρεί την ανάλογη στάση.  

https://el.wikipedia.org/wiki/2005
https://el.wikipedia.org/wiki/2010
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
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Διαπιστώνεται, λοιπόν, σταδιακή αύξηση των ροών με οργανωμένη διαχρονική στρατηγική 

εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία. Παρόλα αυτά, κανείς δεν περίμενε 

να αντιμετωπίσει η Ελλάδα προσφυγικές ροές με χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, 

όπως συνέβη το 2015.  

Είσοδοι στην επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων νησιών  Β.Ν Αιγαίου:  

2010: 132.524 (5.673) 

2011: 99.368 (814) 

2012: 76.878 (36.100) 

2013: 43.002 (3.610) 

2014: 77.163 (42.654) 

 

2. «Η προσφυγική κρίση του 2015» 

2.1. Η κορύφωση: 2015 

Το 2015 ήταν ἐνας χρόνος δύσκολος, κατά τη διάρκεια του οποίου κλήθηκε η Ελλάδα, 

χωρίς βοήθεια, μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης και των capital controls, να 

αντιμετωπίσει το πρωτόγνωρο φαινόμενο της εκρηκτικής εισροής μεγάλου αριθμού 

προσφύγων και μεταναστών. Ενδεικτικά, το 2015 είχαμε μία θεαματική ποσοστιαία αύξηση 

της τάξης των 997,82% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, αλλά και σε σχέση με τα 

παρελθόντα έτη, όπου η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει μόνο μεταναστευτικές ροές τόσο από 

τα χερσαία όσο και τα θαλάσσια σύνορά της. Διαχειρίσιμα νούμερα της τάξης των 300 

ατόμων ημερησίως στον Έβρο και πολύ μικρότερα στα θαλάσσια σύνορα, όμως μιλάμε για 

οικονομικούς μετανάστες, στην πλειονότητα τους, με μικρά ποσοστά προσφύγων και για 

ροές διαχειρίσιμες. 

Ξεκινώντας λοιπόν από τον Ιανουάριο και μέχρι τον Απρίλιο του 2015, βλέπουμε μία 

σταδιακή αύξηση στις μεταναστευτικές ροές, που όμως δεν αποτελούνται πλέον  από 

οικονομικούς μετανάστες αλλά στην πλειονότητά τους από ανθρώπους που προέρχονται 

από εμπόλεμες ζώνες - πρόσφυγες. Η πρώτη αντίδρασή της Ελληνική Αστυνομία ήταν η 
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ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε επίπεδο, 

αλλά και η υποβολή αιτημάτων για υποστήριξη από τον FRONTEX.  

Κληθήκαμε ως Χώρα, να αντιμετωπίσουμε την έντονη προσφυγική πίεση στα νησιά του 

Αιγαίου με έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, μη ύπαρξη κατάλληλων υποδομών υποδοχής 

και κράτησης και με ελάχιστα τεχνικά μέσα. Ανύπαρκτο μηχανισμό και Υπηρεσία 

Υποδοχής, οι δε διαδικασίες βάσει της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που η 

Ελληνική Αστυνομία έπρεπε να εφαρμόσει, ήταν πολύπλοκες και χρονοβόρες. Δεδομένων 

λοιπών των μεταναστευτικών ροών και της εκρηκτικής αύξησης του αριθμού των 

εισερχομένων, δόθηκε η δυνατότητα στην Ελληνική Αστυνομία, με τροποποίηση της 

Εθνικής Νομοθεσίας το Μάιο του 2015, να περιοριστεί κατά κάποιο τρόπο το 

γραφειοκρατικό – διοικητικό κομμάτι και να χρησιμοποιηθεί μία διαδικασία πιο ευέλικτη 

στους πρόσφυγες. Παρόλα αυτά η θεαματική αύξηση των ροών έκανε την όλη διαχείριση 

ακόμη δυσκολότερη. Φτάσαμε στο σημείο οι εισερχόμενοι σε καθημερινή βάση από 1.500 

και 2.000 άτομα, να γίνουν 5.000, 7.000, ακόμα και 10.000 άτομα την ημέρα. Εν μέσω 

καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, των οποίων 

η οικονομία στηρίζεται στον τουρισμό, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι όχι μόνον η ΕΕ δεν υποστήριξε τη χώρα μας, αλλά τουναντίον 

τον Ιούνιο του 2015, σταμάτησε και την χρηματοδότηση της επιχείρησης «Ασπίδα», με 

αποτέλεσμα να λήξει η απόσπαση όλων των ενισχυτικών δυνάμεων στα νησιά και στον 

Έβρο. 

Όπως αντιλαμβάνεστε η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, ως Υπηρεσίες της 

πρώτης γραμμής, με έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, επαρκών τεχνικών μέσων  και 

υποδομών, έπρεπε να διαχειριστούν την κρίση αυτή, δηλαδή να καταγράψουν, να 

ταυτοποιήσουν, να λάβουν δακτυλικά αποτυπώματα και να ολοκληρώσουν όλες τις 

διοικητικές διαδικασίες, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρώσουν το 

έργο τους, ει δυνατόν αυθημερόν, ωστόσο ήταν πραγματικά αδύνατον να μπορέσουν να 

διαχειριστούν τόσο μεγάλα νούμερα προσφύγων και μεταναστών σε καθημερινή βάση. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παραμένουν στα νησιά αταυτοποίητοι χιλιάδες μετανάστες και 

πρόσφυγες.  

Έτσι, φτάσαμε τον Αύγουστο του 2015, στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, ακόμα 

και χωρίς διαθεσιμότητα στα πλοία της γραμμής, να αντιμετωπίσουμε την πρώτη κρίση 
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στην Κω, όπου υπήρχε ένας αριθμός της τάξης των 7.000 προσφύγων, εγκλωβισμένων σε 

ένα μικρό νησί, χωρίς τις κατάλληλες υποδομές. Η Ελληνική Αστυνομία, αναζητώντας 

τρόπους απεγκλωβισμού του μεγάλου αριθμού των ατόμων αυτών, το πρώτο πράγμα που 

έκανε ήταν να ζητήσει την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της τοπικής 

κοινωνίας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και βέβαια της Ύπατης Αρμοστείας. 

Για πρώτη φορά, με την κατάλληλη υποστήριξη όλων των παραγόντων, με συντονισμό και 

οργάνωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 

επιτεύχθηκε ο στόχος.  

Ανάλογη προσπάθεια καταβλήθηκε και στη δεύτερη κρίση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε 

στη Λέσβο, στις αρχές του Σεπτέμβρη του 2015, όπου εκεί είχαν εγκλωβιστεί περί τους 

25.000 πρόσφυγες. Και στις δύο περιπτώσεις η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα 

συνεργάστηκαν από κοινού και είχαν την αμέριστη υποστήριξη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, του Στρατού, της Ύπατης Αρμοστείας, των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων και των κατοίκων των νησιών.  

Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι, τον Νοέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου, προσπαθώντας από τη μια να υποστηρίξει τη Χώρα μας και 

από την άλλη να σταματήσει τις προσφυγικές ροές. 

2.2. Προσπάθειες υπέρβασης: 2016 

Φτάνοντας λοιπόν στο 2016 όπου έχουμε δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις: η μία ότι 

έκλεινε η Βαλκανική οδός και η δεύτερη ότι ταυτόχρονα υιοθετήθηκε η Κοινή Δήλωση 

Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας. Η εν λόγω Κοινή Δήλωση είχε ως σκοπό να 

μηδενιστούν οι προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία στην Ελλάδα αλλά 

ταυτόχρονα παρείχε τη δυνατότητα να επιστρέφονται όσοι παράτυπα εισέρχονταν από τα 

τουρκικά παράλια στη Χώρα μας. Η Κοινή Δήλωση προέβλεπε όλες οι διαδικασίες 

επιστροφής στην Τουρκία να γίνονται βάσει του Διεθνούς Δικαίου και σεβόμενοι πάντα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα.  

Έτσι λοιπόν το 2016 και προκειμένου να εφαρμοστεί η Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης 

– Τουρκίας, κατασκευάστηκαν κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (Hotspots) σε 5 νησιά 

του Αιγαίου, κέντρα φιλοξενίας στην ενδοχώρα όπου μεταφέρθηκαν όλοι οι πρόσφυγες και 

μετανάστες από τα νησιά, έχοντας συνολικά περί τους 35.000 πρόσφυγες και μετανάστες να 
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κατοικούν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Μη ξεχνάμε βέβαια, τη δημιουργία του άτυπου 

καταυλισμού στην Ειδομένη, στο Ελληνικό και τα πλείστα προβλήματα που 

δημιουργήθηκαν εκεί.  

Τονίζεται ιδιαίτερα η  παρερμηνεία από πλευράς Τουρκίας της Κοινής Δήλωσης του 

Μαρτίου του 2016, δηλαδή ότι τα συμφωνηθέντα εφαρμόζονται μόνο στους πρόσφυγες και 

μετανάστες που εισέρχονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ερμηνεία που είχε 

υποστηριχτές τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και Κ-μ της ΕΕ. 

 

3. Συμπεράσματα 

Επισημαίνονται τα παρακάτω: 

● Διαχρονικά η Τουρκία χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό ως διαπραγματευτικό απειλητικό 

χαρτί σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό 

στοχεύοντας σε οικονομικά και πολιτικά οφέλη.  

● Η εμπειρία που απέκτησε η Ελληνική Αστυνομία κατά το 2015, με τη διαχείριση των 

871.856 προσφύγων και μεταναστών, αξιοποιήθηκε τόσο στο εσωτερικό της Χώρας όσο 

και από την ΕΕ.   

● Η διαχείριση του μεταναστευτικού στο εσωτερικό της χώρας, αποτελεί εθνικό θέμα και 

δεν πρέπει να είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. 

● Είναι αναγκαία η συνεργασία και η κοινή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς, προκειμένου να υπάρξει η αποτελεσματική αντιμετώπιση με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο ενδεχόμενων παρόμοιων καταστάσεων. Εν κατακλείδι, η συνεργασία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, γενικά του 

κρατικού μηχανισμού, αλλά και της Ύπατης Αρμοστείας και των διαπιστευμένων Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι αναμφίβολα αναγκαία και απαραίτητη.  
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3.2. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟ- 

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

3.2.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΈΒΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ: ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ 

 

Αλέξανδρος  Π. Μαλλιάς  

Πρέσβης επί τιμή 

 

1. Πέρασε πάνω από ενάμισυ έτος από την τουρκική επιχείρηση παραβίασης των χερσαίων 

συνόρων της Ελλάδος στον Έβρο. Χαρακτηριστικό είναι το  απόσπασμα από την επίσημη 

ανακοίνωση της 1
ης

 Μαρτίου 2020, μετά την σύγκληση του Κυβερνητικού Συμβουλίου 

Εθνικής Ασφαλείας : 

«…Tις τελευταίες μέρες, η Ελλάδα δέχεται αιφνίδια, μαζική, οργανωμένη και 

συντονισμένη, πίεση από μετακινήσεις πληθυσμών στα ανατολικά, χερσαία και θαλάσσια, 

σύνορά της. Η μετακίνηση αυτή, κατευθύνεται και ενθαρρύνεται από την Τουρκία… Υπό 

τις συνθήκες αυτές, η παρούσα κατάσταση συνιστά ενεργή, σοβαρή, εξαιρετική και 

ασύμμετρη απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας… Η Ελλάδα ασκεί αταλάντευτα 

το κυριαρχικό δικαίωμα και τη συνταγματική υποχρέωση να διαφυλάσσει την ακεραιότητά 

της…». 

Η σύντομη αυτή δήλωση εκτιμώ ότι ανέδειξε καθαρά ανέδειξε  τα  στοιχεία του δόγματος 

εθνικής ασφάλειάς μας.  

Το βασικό ερώτημα είναι : 

Πώς θα ήταν σήμερα η Ελλάδα, η πολιτική  κατάσταση στη χώρα μας και η θέση μας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αν η Τουρκία είχε πετύχει τον σκοπό της στον Έβρο; Αν είχε 

κατορθώσει να παραβιάσει τα σύνορά μας; 
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2. Ο Μάρτιος ήταν η αρχή. Υπήρχε και συνέχεια. Το καλοκαίρι του 2020 εξελίχθηκε η 

μεγαλύτερη σε διάρκεια εκδήλωση επιθετικών κινήσεων της Τουρκίας  κατ’ εφαρμογή του 

δόγματος του CASUS BELLI (απειλής πολέμου). Κορυφώθηκε με την άνευ αναλόγου 

προηγουμένου σε έκταση και διάρκεια επί δίμηνο  αντιπαράταξη των ενόπλων δυνάμεων 

(κυρίως ναυτικού και αεροπορίας) στο Αιγαίο. Η Ελλάδα προκλήθηκε. Αντέδρασε με 

αποφασιστικότητα.  

Η θέση μας ήταν και παραμένει καθαρή: Η πρόκληση στρατιωτικής εμπλοκής δεν είναι 

επιλογή της Ελλάδος. Ήταν και παραμένει η βασική  πολιτική επιδίωξη και επιλογή της 

Τουρκίας . Εάν όμως καταστεί αναπόφευκτη με πρωτοβουλία της Τουρκίας, μέλους του 

ΝΑΤΟ, η Ελλάδα σήμερα διαθέτει την πολιτική βούληση, εσωτερική νομιμοποίηση και 

ενότητα, καθώς  και την επιχειρησιακή ετοιμότητα να απαντήσει. Η σταθερή αναθεωρητική 

και επεκτατική πολιτική της Τουρκίας που εκδηλώθηκε με τις υβριδικές επιθέσεις  στον 

Έβρο και εν συνεχεία  με αεροναυτικές στο Αιγαίο έχει ταυτόχρονο στόχο: 

– την μεταβολή του εδαφικού καθεστώτος της Ελλάδος, 

– την μεταβολή των όρων της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιωτικά συμπλέγματα του 

Αιγαίου (αποστρατιωτικοποίηση, γκρίζες ζώνες, κλπ) 

– του περιορισμού και καταστρατήγησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε Αιγαίο και 

Ν. Α. Μεσόγειο. 

3.Η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί εδώ και 47 χρόνια παράνομα στρατεύματα κατοχής ( 

35.000) στην Κύπρο, κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ωμότητες που διέπραξαν 

κατά την εισβολή το 1974 τα τουρκικά στρατεύματα έχουν αποτυπωθεί δημόσια στην 

Έκθεση –καταπέλτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (νυν Δικαστηρίου) Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (Στρασβούργο, 1979).Απορίας άξιον είναι ότι σήμερα η Τουρκική ηγεσία 

δείχνει να ενοχλείται σήμερα όταν  χρησιμοποιούμε τον όρο «στρατεύματα κατοχής».Της 

υπενθυμίζουμε ότι ο  παράνομος χαρακτήρας της εισβολής και κατοχής στην Κύπρο είναι 

διαρκής και μόνιμος.  

4.Η Τουρκία καθ’ έξη και συστηματικά παραβιάζει το Άρθρο 1 του Καταστατικού Χάρτη 

του ΝΑΤΟ που έχει ως εξής: «The Parties undertake, as set forth in the Charter of the 

United Nations, to settle any international dispute in which they may be involved by 

peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not 
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endangered, and to refrain in their international relations from the threat or use of force in 

any manner inconsistent with the purposes of the United Nations.» (Τα Μέρη –τα μέλη του 

ΝΑΤΟ δηλαδή-δεσμεύονται,όπως ορίζεται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να 

διευθετήσουν κάθε διεθνή διαφορά στην οποία  ενδέχεται να έχουν εμπλακεί με ειρηνικά 

μέσα κατά τρόπον ώστε να μην τεθούν  σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη, ασφάλεια και 

δικαιοσύνη και να απέχουν από τις διεθνείς σχέσεις τους  της απειλής ή χρήσης  βίας  κατά 

τρόπον ασύμβατο με τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών). 

Η εισβολή και η παράνομη κατοχή της Κύπρου, οι επιθετικές κατά της Ελλάδος κινήσεις 

και η διαρκής επίσημη επίκληση της απειλής πολέμου, η στρατιωτική  επέμβαση της 

Τουρκίας στην Λιβύη, στο Ιράκ, στην Συρία και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ αποτελούν 

συνεπώς έκνομες ενέργειες ενός κράτους–μέλους του ΝΑΤΟ.  

Πρόκειται για μία παράνομη συμπεριφορά, ασύμβατη με τον Καταστατικό Χάρτη της 

Συμμαχίας, που αναμφίβολα επιτρέπει σε ανταγωνιστές και εν δυνάμει αντίπαλους  της να 

διερωτηθούν για την ασυνέπεια μεταξύ διακηρύξεων, αρχών και πράξεων. Η Τουρκία 

,υποτιθέμενος σύμμαχος στον ΝΑΤΟ την υπονομεύει συνειδητά  ενεργώντας  έξω από τα 

όρια  των κανόνων που διέπουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και  του Διεθνούς Δικαίου. 

 5.Στόχος του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι η έστω μέσω 

διαπραγματεύσεων εξασφάλιση των όρων μίας έντιμης ειρήνης που θα διασφαλίζει τις 

σχέσεις καλής  γειτονίας και συνεργασίας με την Ελλάδα. Στόχος του είναι η αναγκαστική 

«προσαρμογή» της Ελλάδας  στις προσδοκίες και στους όρους του παιχνιδιού της Τουρκίας. 

Δεν έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα. Δεν υπαγορεύεται καν αποκλειστικά από τις 

υποθαλάσσιες πηγές πλούτου. Στοχεύει στην στρατηγική υποταγής της Ελλάδος. 

Κεντρικός  του στόχος  είναι  να αντικαταστήσει στην πράξη το 1923 και τη Συνθήκη της 

Λωζάννης. Εδώ και χρόνια, η Άγκυρα συστηματικά την υπονομεύει και μονομερώς 

αναθεωρεί. Νωπές είναι ακόμη οι εντυπώσεις από τις προπετείς και αλαζονικές 

δηλώσεις  στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 2017, του Προέδρου  της Τουρκίας για την 

αναθεώρηση της Λωζάννης. Στην πραγματικότητα προέβαλε τον ισχυρισμό ότι η πολιτική 

πραγματικότητα και η ισχύς κατισχύουν του Δικαίου. 

 6. Δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν συστηματικά υπονομεύει την Συνθήκη της Λωζάννης προκειμένου η Ελλάδα να 
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αποδεχτεί την «νέα πραγματικότητα» της αυτό-αναβάθμισης της Τουρκίας σε δήθεν 

περιφερειακή δύναμη. Καθημερινά προκαλεί αποβλέποντας στην δημιουργία τετελεσμένων. 

Αν σήμερα δρομολογηθεί ένα νέο πλαίσιο «συμβίωσης», τούτο δεν θα είναι μία νέα 

προσωρινή διευθέτηση με όρους «μη πολέμου». Θα αποτελέσει για την Τουρκία τη  βάση 

επιβολής του νέου πλαισίου συμβίωσής μας ως υποκατάστατου  των  όρων της  Λωζάννης. 

Δεν ανακαλύπτουμε την πραγματικότητα τώρα  διαβάζοντας τις καθημερινές δηλώσεις 

Τούρκων αξιωματούχων. Τα ζητήματα που θέτει η Άγκυρα  εδώ και δεκαετίες 

αναγράφονται στη σελίδα του τουρκικού ΥΠΕΞ. Για πρώτη φορά τέθηκαν επίσημα τον 

Ιανουάριο του 1975! Τίθενται επίσημα και δημόσια από την Άγκυρα ως η βάση του 

«διαλόγου» και ως το πλαίσιο της «λύσης πακέτου».  

7.Η Άγκυρα στοχεύει ταυτόχρονα στον κλονισμό της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών 

στην Πολιτεία και στους πολιτικούς μας. Στοχεύει στην υπονόμευση της πολιτικής  ηγεσίας 

της Ελλάδος. Αυτήν την ερμηνεία δικαιούμαι να δώσ  στις συχνές και πρωτόγνωρες σε 

οξύτητα επίσημες προσωπικές επιθέσεις κατ  του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Εξωτερικών. 

 Η διαχρονική πολιτική κατευνασμού που θεώρησε η Τουρκία ότι ακολουθούσε η Ελλάδα, 

την οδήγησε σε εσφαλμένες εκτιμήσεις. Aπέτυχε.  

8. Ας κάνει επιτέλους η Τουρκία τον  απολογισμό της συμπεριφοράς τη : Αποξενώθηκε από 

τις ΗΠΑ, συγκρούσθηκε με την Γαλλία, το  Ισραήλ , τα Εμιράτα και την Σαουδική Αραβία. 

Αντιμετωπίζει την Αίγυπτο σαν εχθρική χώρα. Το ερώτημα είναι τι πέτυχε; Ποιόν στόχο της 

πέτυχε; Με τι κόστος; Απομακρύνθηκε επίσης λόγω ακριβώς αυτής της πολιτικής του 

κ.Ερντογάν η προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Σήμερα η Ελλάδα με ταχύτατα βήματα εξοπλίζεται με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα 

κερδίζοντας τον χαμένο χρόνο. Αποκαθίσταται σταδιακά η ισορροπία δυνάμεων που είχε 

κλονιστεί. Ταυτόχρονα η Ελλάδα επενδύει πολιτικά και αμυντικά στην ενίσχυση των 

υποδειγματικών της σχέσεων ασφάλειας με παραδοσιακούς της συμμάχους όπως η Γαλλία 

και οι ΗΠΑ. Παράλληλα, μαζί με την Κύπρο, αξιοποιεί νέες τριγωνικές και πολυγωνικές  

συνεργασίες και εν δυνάμει συμμαχίες με χώρες όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος και  τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η ρήτρα διμερούς στρατιωτικής συνδρομής που περιλαμβάνει 

επί του παρόντος η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με τα Η.Α.Ε. θα έχει συνέχεια.  
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Η σταθερή με γρήγορα βήματα και αξιόπιστη ενίσχυση των αποτρεπτικών μας δυνατοτήτων 

συνεισφέρει αποτελεσματικά στην άσκηση της διπλωματία για ειρηνική επίλυση των 

διαφορών. 

9. Αν εν τούτοις, όπως ισχυρίζεται ο Πρόεδρος Ερντογάν, η Τουρκία θεωρεί ότι οι θέσεις 

της συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο τότε έχει μία διέξοδο. Μόνο αυτή: να ανταποκριθεί στην 

σταθερή πρόταση όλων των κυβερνήσεων της Ελλάδος μετά 1975 και από κοινού να 

παραπέμψουμε το ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και των ορίων της Α.Ο.Ζ. 

στο Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών στην Χάγη. Αυτός είναι ο στόχος των 

λεγομένων διερευνητικών συνομιλιών. Απομακρυσμένος σήμερα περισσότερο από ποτέ.  

 Επιπλέον, η Τουρκία του αυταρχικού Προέδρου Ερντογάν εγκατέλειψε την πολιτική  της 

λεγόμενης «ήπιας ισχύος». Επιτίθεται, απειλεί, επεμβαίνει, παρεμβαίνει. Ο Πρόεδρός της με 

τις αλαζονικές του κινήσεις έχασε τον σεβασμό και την εκτίμηση παραδοσιακών της φίλων 

και των συμμάχων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Ακόμη και εκείνων που για 

λόγους δικών τους διμερών συμφερόντων δεν το ομολογούν δημόσια. 

 Υπάρχει αλήθεια ένας έστω εκλεγμένος ηγέτης κράτους–μέλους του ΝΑΤΟ  και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρεί ως πρότυπο την Τουρκία του κ. Ερντογάν; 

10. Θυμάμαι ότι στα τέλη του 2019 και στις αρχές του 2020 υπήρχε σε κάποιους στην 

Ελλάδα η ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία δεν συνιστά απειλή. Υπήρξαν μάλιστα και σχετικές 

εκτιμήσεις και έωλες ως απεδείχθη εισηγήσεις προς την Κυβέρνηση. Επίσης, επί μακρόν 

υπήρχε σε αρκετούς ένα ανομολόγητο δέος απέναντι στην πολεμική μηχανή της γειτονικής 

μας χώρας. Η υβριδική επίθεση της Τουρκίας στον Έβρο και η αποτυχία της λόγω της 

σθεναρής στάσης της Ελλάδος σε συνδυασμό με την εν συνεχεία άριστα οργανωμένη 

επιχειρησιακή ανάπτυξη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο Αιγαίο έδωσαν μια άνευ 

προηγουμένου αυτοπεποίθηση στην Ελλάδα.  

Οι όποιες ψευδαισθήσεις υπήρχαν για τις διαθέσεις της ηγεσίας της Τουρκίας διαλύθηκαν, 

ενώ  οι εκτιμήσεις για τις επιχειρησιακές δυνατότητες της αναθεωρήθηκαν. Η Ελλάδα 

παραμένει αποφασιστική και ψύχραιμη. 
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Όταν σήμερα  ο Πρόεδρος της Τουρκίας προσπαθεί να μας εκφοβίσει προβάλλοντας το νέο 

«δόγμα του τρελού Τούρκου»  περιμένει αλήθεια να τον σέβονται οι γείτονες και οι 

σύμμαχοί του; 

 Ένας ηγέτης που αλαζονικά δεν σέβεται τον λαό του, την ελευθερία, την δημοκρατία, τα 

δικαιώματα του ανθρώπου και το δικαίωμα στην διαφορετικότητα δεν μπορεί να υπολογίζει 

στον σεβασμό και στην εκτίμηση  των άλλων.  

 

 

3.2.2. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ - Ο 

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ 

ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 

  

Μιχαήλ Κωσταράκος 

Στρατηγός, Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Πρώην Πρόεδρος της 

Στρατιωτικής Επιτροπής της Ε.Ε. 

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε μάρτυρες σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων 

στην ευρύτερη περιοχή των Ν. και ΝΑ συνόρων της ΕΕ όπως αυτά ορίζονται στο Νότο από 

την Ισπανία μέχρι την Κύπρο και νοτιοανατολικά από την Κύπρο και την Ελλάδα. Η 

κατάσταση στην περιοχή ήταν κρίσιμη, δυσχερής και ευμετάβλητη ήδη από τη δεκαετία του 

1960 και εκτραχύνθηκε με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και την έκτοτε 

κατοχή κυπριακού εδάφους. 

Με την είσοδο της χώρας μας και αργότερα της Κύπρου στην ΕΕ, τα σύνορα των χωρών 

αυτών (όπως και των λοιπών νότιων χωρών) έγιναν και σύνορα της ΕΕ, και μία έντονη 

ελπίδα, στηριγμένη όμως στην άγνοια, δημιουργήθηκε και στις δύο χώρες ότι δηλαδή η ΕΕ 

θα αναλάμβανε ή έστω θα μετείχε στην υπεράσπιση τους.   

Σε όλα αυτά τα λίγο-πολύ γνωστά γεγονότα ήρθαν να προστεθούν και κάποιοι νέοι 

εξωγενείς παράγοντες που επέτειναν και δυσχέραιναν πολύ περισσότερο την κατάσταση. 
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Κατ αρχήν, η αποτυχία της «Αραβικής άνοιξης» έξω από τα νότια σύνορα της Ευρώπης, 

αλλά και η αποτυχία της Αμερικανικής πολιτικής στο Ιράκ που μόνη της δημιούργησε το 

τρομακτικό Ισλαμικό Κράτος, έφερε εμφύλιους πολέμους, προκάλεσε στρατιωτικές 

παρεμβάσεις, δημιούργησε ανυπολόγιστες καταστροφές, και σοβαρά μεταναστευτικά 

κύματα από την Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη.  

Συγχρόνως η κλιματική αλλαγή, η δημογραφική έκρηξη στην Αφρική, ο πόλεμος στο 

Αφγανιστάν αλλά και σε άλλα σημεία της υδρογείου, παράλληλα με την αποτυχία 

διακυβέρνησης, την πολιτική αστάθεια και τις εμφύλιες φυλετικές ή θρησκευτικές 

συγκρούσεις σε πολλές απομακρυσμένες χώρες της Ασίας και της Αφρικής, σε συνδυασμό 

πάντα και με την καλωδιακή τηλεόραση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την κινητή 

τηλεφωνία που «ξύπνησαν τους αφρικανούς και ασιάτες πολίτες», δημιούργησαν νέα και 

επέτειναν τα ήδη υφιστάμενα μεταναστευτικά κύματα από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο 

Αφρική.  

Τέλος, η ανακάλυψη ενεργειακών κοιτασμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

και εντός των ορίων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κύπρου αλλά και η 

έναρξη αδειοδότησης των ερευνών για υδρογονάνθρακες εντός της υποθετικής ΑΟΖ της 

χώρας μας, εάν και όποτε την ανακηρύξουμε, έδωσε νέα διάσταση στην διένεξη της 

Τουρκίας με την Κύπρο και την Ελλάδα. Η Τουρκία αποφάσισε μονομερώς – σαν «ο νταής 

της γειτονιάς»- ότι πρέπει να έχει μερίδιο από τα οποιαδήποτε κέρδη από την εξόρυξη 

υδρογονανθράκων στη περιοχή.  

Παράλληλα με όλα αυτά, και ενώ οι ΗΠΑ με την εσωστρεφή και απρόβλεπτη προσωπική 

πολιτική του Προέδρου Τράμπ δημιούργησαν ένα τεράστιο κενό ηγεμονίας στην περιοχή, η 

νέο-οθωμανική Τουρκία του Προέδρου Ερντογάν αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την δυσχερή 

κατάσταση και να αναθεωρήσει προς όφελος της το υφιστάμενο status quo στην ΝΑ και 

Κεντρική Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Βόρειο Αφρική. 

Αρχίζοντας από τον αναθεωρητισμό της νέο-οθωμανικής Τουρκίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε 

ότι η Τουρκία, είναι μία νέα χώρα που ιδρύθηκε το 1923 από τις στάχτες της διαλυμένης 

από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πολυεθνικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο ηγέτης των 

Τούρκων Μουσταφά Κεμάλ, ήταν τόσο πιεσμένος και ευχάριστα αιφνιδιασμένος από την 

αναπάντεχη και ανέλπιστη νίκη του τον Αύγουστο του 1922 στο Αφιόν Καραχισάρ και 
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βιαζόταν τόσο πολύ να οριοθετήσει θεσμικά την νέα Τουρκία που υπέγραψε γρήγορα την 

Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζοντας τα σύνορα της νέας Τουρκίας. Ένας έμπειρος και 

απειλητικός Βενιζέλος με αέρα νικητή, αν και ηττημένος, και έχοντας την Στρατιά της 

Θράκης ετοιμοπόλεμη, εξασφάλισε για την Ελλάδα τα νησιά του Αιγαίου και καταδίκασε 

την Τουρκία σε ένα ασφυκτικό στρατηγικό εναγκαλισμό.  

Οι Τούρκοι κατάλαβαν το στρατηγικό τους λάθος μετά το θάνατο του Κεμάλ στη δεκαετία 

του 1930 και έκτοτε προσπαθούν να απαλλαγούν από τον ελληνικό στρατηγικό 

εναγκαλισμό, χωρίς όμως επιτυχία.  

Η εμφάνιση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκική πολιτική σκηνή, γέννησε στην 

Ελλάδα μεγάλες ελπίδες συνεννόησης και συνύπαρξης με την Τουρκία. Από το 2002 που 

κέρδισε τις εκλογές με το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης-AKP συνεχίζει να κυβερνά 

την Τουρκία εναλλάξ από τη θέση του Πρωθυπουργού και του Προέδρου. Η ευρωπαϊκή 

προοπτική αποτέλεσε αρχικό του στόχο που όμως στην πορεία εγκαταλείφθηκε και σύντομα 

άρχισε μια φιλόδοξη αναθεωρητική πορεία με ισλαμικό, προσανατολισμό και μεγάλες 

γεωπολιτικές φιλοδοξίες. Υπήρξε ο κυριότερος εκφραστής του λεγόμενου «Πολιτικού 

Ισλάμ» μίας Ισλαμικού χαρακτήρα δημοκρατίας με δυτικά χαρακτηριστικά, ανθρώπινα 

δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες. Μόνο που το «Πολιτικό Ισλάμ» δεν υπάρχει σαν 

τελική μορφή πολιτεύματος. Πρόκειται απλά για ένα πολιτικό «όχημα» που σταδιακά και 

καλυμμένα οδηγεί τελικά στον Ισλαμισμό. Ακόμα και ο Ερντογάν απροκάλυπτα το 

εγκατέλειψε. 

Το 2016 αντιμετώπισε ένα πολύνεκρο πραξικόπημα πιθανόν οργανωμένο από τους 

γκιουλενιστές, και κατά τη γνώμη του ιδίου του Ερντογάν από τους Αμερικανούς, πού 

έκτοτε (πλήν Προέδρου Τραμπ που ήταν αμέτοχος) έγιναν οι χειρότεροι εχθροί του και τους 

αντιμετωπίζει σαν τέτοιους. Σταδιακά ίσως και για λόγους υγείας, πέρασε σε μια κατάσταση 

που κάποιοι διεθνολόγοι προσδιορίζουν σαν «ανασφαλή αυτοπεποίθηση» που τον 

μετέβαλλε, αν όχι σε απρόβλεπτο, τουλάχιστον σε αστάθμητο παράγοντα στην περιοχή. Η 

έλευση του Προέδρου Τράμπ και η προσωπική διπλωματία και το προσωπικό του 

συμφέρον, δημιούργησαν μία στενή προσωπική σχέση με τον Ερντογάν, την οποία αυτός 

προσπάθησε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο.    
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Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανής η επιθυμία του Ερντογάν να αναδειχθεί σε πατέρα των 

Τούρκων το 2023 – τα 100 χρόνια της Τούρκικης δημοκρατίας – αντικαθιστώντας τον 

Κεμάλ Ατατούρκ στη σειρά του Γκρίζου Λύκου, του Αλπ Αρσλάν, του Μωάμεθ του 

Πορθητή και του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή.  

Γι’ αυτό και έφερε στο προσκήνιο τον Εθνικό όρκο, μία διακήρυξη έξη σημείων από το 

τελευταίο οθωμανικό κοινοβούλιο στις αρχές του 1920 με τον οποίο οι συντάκτες του 

έθεταν τα σύνορα της μελλοντικής τουρκικής δημοκρατίας βασιζόμενοι στα σύνορα της 

ηττημένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρχισε, με βάση αυτόν τον νέο-οθωμανισμό, να 

σχεδιάζει και να υλοποιεί μία ξεχωριστή επεκτατική πολιτική για την Τουρκία.  

Η «Γαλάζια Πατρίδα» είναι το νέο αφήγημα αυτού του μεγαλοϊδεατισμού, που στοχοποιεί 

για κατοχή, προσάρτηση ή επιρροή μία έκταση 462.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων που 

καλύπτει περιοχές στην υφαλοκρηπίδα της Ελλάδος αλλά και άλλων γειτονικών χωρών, η 

οποία ωστόσο στο μεγαλύτερο τμήμα της αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος. Επιπλέον, το 

αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» διακηρύσσει την απόλυτη άρνηση της υφαλοκρηπίδας 

των νησιών, την αναγκαστική συνδιαχείριση στο υπόλοιπο Αιγαίο και τον αποκλειστικό 

έλεγχο όλων των τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας θαλάσσιων γραμμών συγκοινωνιών που 

διέρχονται από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο (από και προς τη διώρυγα του Σουέζ 

για την Ασία και την Αφρική). Με αυτό τον τρόπο, εξουδετερώνεται η γεωπολιτική αξία της 

Κρήτης και της Κύπρου, των δύο αβύθιστων αεροπλανοφόρων στη διάθεση της Δύσης στην 

Ανατολική Μεσόγειο και ελέγχονται οι γραμμές θαλασσίων συγκοινωνιών, δηλαδή οι 

εμπορικοί δρόμοι που ανεφοδιάζουν την Ευρώπη από τη θάλασσα. Συγχρόνως, ελέγχεται 

και ο δεύτερος μεταναστευτικός δρόμος από τη Β. Αφρική προς την Ευρώπη με 

ανυπολόγιστες πολιτικές συνέπειες. Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι το 30% της 

εμπορικής διακίνησης προς την Ευρώπη γίνεται από τη θάλασσα. Παράλληλα, με την 

«Γαλάζια Πατρίδα» περνάει υπό τουρκικό έλεγχο ένα, εγγύς προς την Ευρώπη, σημαντικό 

τμήμα του κινεζικού Σχεδίου «One Belt, One Road» που συνιστά το κινεζικό γεωπολιτικό 

αφήγημα και αφορά στην παγκόσμια επέκταση των κινεζικών εμπορικών και στρατηγικών 

δραστηριοτήτων και συμφερόντων.   

Στην πραγματικότητα λοιπόν, η «Γαλάζια Πατρίδα» προσδιορίζει το μεγιστοποιημένο 

πλαίσιο των τουρκικών διαπραγματευτικών διεκδικήσεων και επιδιώκει να προσαρτήσει 

ευρωπαϊκό έδαφος και να ελέγξει ευρωπαϊκές θαλάσσιες γραμμές συγκοινωνιών. Αυτά 
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θέλουν, αυτά απαιτούν από την Ελλάδα και την Ευρώπη σε κάθε διαπραγμάτευση και θα 

απαιτούν για τα επόμενα χρόνια. Γι’ αυτά θα «ενημερώνουν» διαρκώς τη διεθνή κοινότητα, 

αυτά θα διδάσκουν στα σχολεία τους, και τελικά αν δοθεί η ευκαιρία αυτά θα διεκδικήσουν 

με τη λόγχη. Το σχέδιο έχει ήδη μπει σε εφαρμογή. Ήδη μετά την ανακοίνωση προς το 

εσωτερικό τους και την Ελλάδα, το ανακοίνωσαν στην ΕΕ και κοινοποίησαν μία πιο 

συγκεκριμένη αλλά και μεγιστοποιημένη παραλλαγή της με επιστολή προς τα Ηνωμένα 

Έθνη, διεκδικώντας ελληνικά νησιά και υφαλοκρηπίδα, αμφισβητώντας κατ’ ουσία την 

ευρωπαϊκή κυριαρχία στην περιοχή αλλά και τα ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα. Η 

υπογραφή της τουρκολιβυκής «συμφωνίας», υπακούει απόλυτα στο σχεδιασμό αυτό.  

Γιατί όμως αυτή η επεκτατικότητα στο θαλάσσιο χώρο; Η Τουρκία διαπίστωσε ήδη από το 

1996 με τον τότε Αρχηγό ΓΕΝ Ναύαρχο Ερκαγιά, που πρώτος διατύπωσε αυτές τις θέσεις, 

ότι δεν είναι δυνατόν να διεκδικήσει ρόλο περιφερειακής δύναμης χωρίς να διεκδικήσει τον 

έλεγχο των θαλάσσιων γραμμών - συγκοινωνιών και του υποθαλάσσιου ενεργειακού 

πλούτου. Το αν αυτό θα παραβίαζε σύνορα ή κυριαρχικά δικαιώματα και θα την έφερνε σε 

αντιπαράθεση με την ΕΕ και την Ελλάδα ή τους άλλους θαλάσσιους γείτονες, αυτό θα 

αντιμετωπιζόταν με πολλαπλασιασμό της ναυτικής της ισχύος. Κατά την άποψη αυτή, 

Τουρκία δεν μπορεί να είναι φυλακισμένη μέσα στα χωρικά της ύδατα. Οι Οθωμανοί 

άρχισαν να παρακμάζουν όταν έχασαν τη θαλάσσια κυριαρχία και κάθε ήττα τους είχε και 

μία ναυτική αδυναμία ή καταστροφή. Και η Τουρκία άρχισε έκτοτε τη δημιουργία ναυτικών 

δυνατοτήτων για την αποκατάσταση ναυτικής ισχύος που θα την έφερνε στο προσκήνιο ως 

μία περιφερειακή ναυτική δύναμη. Το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» είναι ακριβώς η 

περιγραφή της επιστροφής των Τούρκων στη διεκδίκηση του ελέγχου των θαλασσίων 

γραμμών - συγκοινωνιών στη Μεσόγειο, στη συμμετοχή με τουρκικούς όρους στο 

μοίρασμα του θαλάσσιου πλούτου και στη δυναμική άρση του ελληνικού στρατηγικού 

εναγκαλισμού στο Αιγαίο. 

Για το σκοπό αυτό, η Τουρκία έχει εργαλειοποιήσει όλες τις δυνατότητες που διαθέτει. 

Είναι γνωστός ο κανόνας των εργαλείων της Άγκυρας για την επέκταση της επιρροής της σε 

ολόκληρο τον κόσμο: τα περίφημα τρία m – migration, military, mosques (μετανάστευση, 

ένοπλες δυνάμεις, τζαμιά). Με αυτά τα τρία όπλα-εργαλεία διεξάγει ξεκάθαρες υβριδικές 

επιχειρήσεις που αποβλέπουν στην κάμψη του αντιπάλου και τον εξαναγκασμό του να 

υποταχθεί στις απαιτήσεις της τουρκικής πολιτικής.  
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Τα γεγονότα στον Έβρο το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας του 2020, όταν χιλιάδες 

πρόσφυγες και μετανάστες ενθαρρύνθηκαν, βοηθήθηκαν ή και εξαναγκάστηκαν να 

προσπαθήσουν να εισέλθουν στην Ελλάδα αποτέλεσαν το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα αυτών 

των υβριδικών επιχειρήσεων. Η Ελλάδα απώθησε την υβριδική εισβολή και ήταν η πρώτη 

φορά που η Ευρώπη συμπαραστάθηκε ανοικτά πολιτικά και οικονομικά στην Ελλάδα. 

Με αυτό τον τρόπο, ο Ερντογάν προχωρεί οπορτουνιστικά και με υψηλό ρίσκο, 

ακολουθώντας μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους, έτοιμος πάντα να εκμεταλλευτεί 

την αμερικανική διπλωματική αμηχανία αλλά και τον ευρωπαϊκό στρουθοκαμηλισμό που 

θεωρεί ότι με πιστώσεις και αγορές θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα ισχύος και επιρροής. 

Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο όμως ότι ο Ερντογάν δεν έχει μία ξεκάθαρη ολοκληρωμένη 

στρατηγική εθνικής εμβέλειας αλλά πορεύεται με οπορτουνισμό και αλαζονεία  

στηριγμένος στην παρόρμηση και κατά τη γνώμη του «στο Θεό και στο πεπρωμένο». 

Επιδιώκει μία επέκταση της τουρκικής ισχύος σε ολόκληρη την περιοχή, όπου, όπως ο ίδιος 

λέει «βρίσκονταν παλαιότερα οι πρόγονοί μας» ή «ήταν παλιά βιλαέτι μας», δηλαδή σε μια 

περιοχή της πρώην Οθωμανικής αυτοκρατορίας, που περιλαμβάνει ολόκληρη την Εγγύς 

Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική καθώς και τα δυτικά Βαλκάνια.  

Στην Λιβύη αναλαμβάνει άλλο ένα υψηλό ρίσκο: αν καταφέρει ο Σαρράτζ που τον 

στηρίζουν τα ΗΕ, η ΕΕ και η Ιταλία, ή οι ομοϊδεάτες του, να επικρατήσει στη Λιβύη με 

τουρκική βοήθεια, τότε ο Ερντογάν θα έχει πετύχει ένα πραγματικό κατόρθωμα βάζοντας 

ξαφνικά και γρήγορα πόδι στη Λιβύη σαν κυρίαρχη ή «εγγυήτρια» δύναμη καθιστώντας τη 

Λιβύη υποτελές κράτος και κυριαρχώντας στην πλούσια ενεργειακή υποδομή της χώρας 

αλλά και στον δεύτερο μεταναστευτικό δρόμο προς την ΕΕ. Οι τελευταίες εξελίξεις 

δείχνουν ότι ο Ερντογάν είχε προχωρήσει ακόμα περισσότερο και είχε αποκτήσει επιπλέον 

πλεονέκτημα ενεργώντας σαν πληρεξούσιος, αν όχι των ΗΠΑ, τουλάχιστον του Πρόεδρου 

Τράμπ στη περιοχή. Η ανάδυση της σαν την κυρίαρχη περιφερειακή δύναμη με τις ευλογίες 

των ΗΠΑ δίνει μία αυξημένη ισχύ στην Τουρκία και κάνει όλους τους λοιπούς 

περιφερειακούς παίκτες όπως η Αίγυπτος, η Ιταλία, ακόμη και το Ισραήλ, η Γαλλία και το 

ΝΑΤΟ, αλλά και τις μικρότερες χώρες να είναι επιφυλακτικές  και προσεκτικές απέναντι 

στη Τουρκία, μειώνοντας σε πρώτη φάση την υποστήριξη τους προς την Ελλάδα σε επίπεδα 

επιδεκτικά μελλοντικής αναθεώρησης. 
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Η Ιταλία που με τη βοήθεια της ΕΕ και των κονδυλίων και της πολιτικής υποστήριξης που 

αυτή παρείχε αφειδώς και με την στήριξη της πρώην Ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ 

Φεντερίκα Μογκερίνι, είχε μέχρι πρότινος τον απόλυτο έλεγχο της κυβέρνησης Σάρρατζ, 

είδε όμως την επένδυση και την επιρροή της να χάνεται προς όφελος των Τούρκων και 

προσπαθεί να ανακτήσει το ρόλο της.  

Η Γαλλία έχει σοβαρά ενοχληθεί από την ανεπιθύμητη παρουσία της Τουρκίας στη Βόρεια 

Αφρική και την Κεντρική Μεσόγειο και σε αυτό που θεωρεί ζώνη επιρροής της, καθώς και 

από την τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα και αντιδρά με επιθετικά 

κλιμακούμενες δηλώσεις προς την Τουρκία, το ΝΑΤΟ, χωρίς μέχρι τώρα ουσιαστικό 

αποτέλεσμα.     

Παρόλο που η Ρωσία αποτελούσε πάντα στρατηγικό αντίπαλο της Τουρκίας, το τελευταίο 

διάστημα, αμέσως μετά το πραξικόπημα γινόμαστε μάρτυρες μίας πρόσκαιρης τακτικής 

συμμαχίας σε κάποιους τομείς και μίας ρευστής αντιπαλότητας σε άλλους. Στις σχέσεις με 

την Τουρκία δείχνουν μια αξιοζήλευτη τακτική ευελιξία της οποίας η Λιβύη αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα.  

Η ΕΕ ανέλαβε πολύ συγκεκριμένο ρόλο και υιοθέτησε τον Ιούνιο 2016 την καινούρια 

στρατηγική ασφαλείας της, υπό τον τίτλο European Union Global Strategy - EUGS. Αυτό 

έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι η Ένωση δεν είναι στρατιωτικού χαρακτήρα 

οργανισμός, όπως είναι το ΝΑΤΟ, ούτε είναι αμυντική Συμμαχία. Αντίθετα, η στρατιωτική 

της ισχύς, η Σκληρή της Ισχύς, είναι ένα μικρό κλάσμα της συνολικής Έξυπνης Ισχύος, 

αποτελώντας ένα εργαλείο στην εργαλειοθήκη της πολιτικής της Ολοκληρωμένης 

Προσέγγισης που εφαρμόζει.  

Σε κάθε περίπτωση όμως η προστασία των πολιτών της ΕΕ αποτελεί στρατηγική 

προτεραιότητα της Ένωσης και προσπαθεί να την υλοποιήσει. Στην προστασία των πολιτών 

εντάσσεται και η φύλαξη των συνόρων, μόνο που αυτό δεν είναι στρατιωτικό θέμα για την 

ΕΕ. Είναι θέμα των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, αστυνομίας, συνοριοφυλακής, 

χωροφυλακής, ακτοφυλακής, τελωνειακής αστυνομίας, αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κλπ. 

Η πλέον προβεβλημένη και οικεία σε εμάς ευρωπαϊκή συνοριακή υπηρεσία είναι ο 

FRONTEX, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φύλαξης των Εξωτερικών Συνόρων, όπως προκύπτει 

και από το όνομά της (από την γαλλική φράση: “Frontières extérieures"). Η Υπηρεσία αυτή 
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έχει ευθύνη απέναντι στην ΕΕ, γιατί η ευθύνη αυτών καθαυτών των συνόρων αποτελεί 

εθνική ευθύνη ως σχετιζόμενη με την εθνική κυριαρχία, και οι διεθνείς οργανισμοί έχουν 

μόνο υποστηρικτικό ρόλο. Στα τέλη του 2019 η ΕΕ αποφάσισε την αναβάθμιση της 

υπηρεσίας αυτής και τον μετασχηματισμό της σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 

και Ακτοφυλακής, με το ίδιο όνομα. 

Η ΕΕ υπό την πίεση της Ελλάδος αλλά και άλλων παρακτίων εταίρων αποφάσισε να 

ενεργοποιήσει πρόσφατα μία ναυτική επιχείρηση με την επωνυμία IRINI, διάδοχο της 

πρόσφατα κατηργημένης ναυτικής επιχείρησης SOPHIA με σκοπό να επιβάλλει το 

εμπάργκο όπλων προς την Λιβύη, στην οποία μαίνεται εμφύλιος πόλεμος, και να εμποδίσει 

το λαθρεμπόριο καυσίμων και να ελέγξει τις μεταναστευτικές ροές. Το μικρό χρονικό 

διάστημα από την έναρξη της επιχείρησης δεν επιτρέπει την αξιολόγηση της. 

Επιστρέφοντας στην ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, είναι πλέον αποδεκτό από όλους, ότι η 

Τουρκία επιδιώκει μία συνδιαχείριση στο Αιγαίο που υλοποιείται ουσιαστικά με την 

προσπάθεια για μοίρασμα της περιοχής σε δύο μέρη με βάση τον 25
ο
 μεσημβρινό.  

Είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ότι η μοναδική αναγνωρισμένη ελληνοτουρκική διαφορά 

σύμφωνα με την πάγια ελληνική θέση, είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ των 

δύο χωρών, μία διαφορά η οποία χρονολογείται από το 1973. Αυτό έχει αναπροσαρμοσθεί 

πρόσφατα σε οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών για να συμπεριλάβει την ΑΟΖ. Οτιδήποτε 

άλλο, αποτελεί μονομερή και αυθαίρετη διεκδίκηση από μέρους της Τουρκίας.  

Είναι βέβαιο ότι η Τουρκία στο άμεσο μέλλον θα συνεχίσει με όλα τα μέσα την 

ισχυροποίηση του ρόλου της, ακόμα και σε παράβαση των όσων συζητήθηκαν και 

συμφωνήθηκαν άτυπα. Η Άγκυρα παράλληλα με το αποτύπωμα επιρροής της στην 

Κεντρική Μεσόγειο, θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για κατοχύρωση κυριαρχικών 

δικαιωμάτων σε βάρος μας, αμφισβητώντας την υφαλοκρηπίδα των νησιών και 

επιδιώκοντας να αφήσει μόνιμα την Ελλάδα και την Κύπρο όπως επιδιώκει πάντα, με δυο 

μόνο επιλογές: Κρίση και θερμό επεισόδιο με αναμέτρηση με τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις 

της ή συμφωνία με τα τετελεσμένα που ήδη θα έχει δημιουργήσει.  

Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Τούρκοι δεν είναι συναινετικοί. Ο πολιτισμός τους και η 

νοοτροπία τους δεν έχουν τις ρίζες τους στον διαφωτισμό, στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, 

τη χριστιανική παράδοση και τον ουμανισμό. Ο πολιτικός πολιτισμός τους δεν βασίζεται 
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στη συναίνεση, το διάλογο και την διαπραγμάτευση. Δεν επιθυμούν συνεννόηση και λύσεις 

αμοιβαίου κέρδους. Είναι συγκρουσιακοί, αναγνωρίζουν τη βία σαν επιλογή δράσης και 

είναι έτοιμοι πάντα να καταφύγουν σε αυτή, και αν και διαπραγματεύονται με λογική 

παζαριού, αντιλαμβάνονται όλες τις διενέξεις σαν παίγνια μηδενικού αθροίσματος.  

Μη λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δυστυχώς, ο κατευνασμός της Τουρκίας αποτέλεσε 

τα τελευταία χρόνια μία επιλογή των ελληνικών κυβερνήσεων. Ο Henry Kissinger έχει 

δηλώσει για τον κατευνασμό ότι «Στις περιπτώσεις όπου ο "κατευνασμός", δεν 

χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα για να κερδίσει κανείς χρόνο, αποτελεί ένδειξη ανικανότητας 

να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μια πολιτική απεριόριστων στόχων». Αυτή ακριβώς την 

πολιτική απεριορίστων στόχων αντιμετωπίζουμε. Στην περίπτωση των ελληνο-τουρκικών 

σχέσεων, ο κατευνασμός προφανώς απέτυχε, και το δέλεαρ μίας ευρωπαϊκής προοπτικής 

δεν λειτουργεί πλέον. Οφείλουμε να δούμε το μέλλον με καθαρή ματιά, αυτοπεποίθηση και 

αποφασιστικότητα και να πάρουμε αποφάσεις. 

Η αντίδρασή μας ως κράτος στην τουρκική αναθεωρητικότητα κατά τη γνώμη μου οφείλει 

να κινείται σε δύο μη παράλληλα επίπεδα:   

- Το πρώτο είναι το στρατιωτικό, με την διατήρηση ικανής αποτρεπτικής ισχύος και την 

αξιόπιστη προβολή της για την αποφυγή δημιουργίας τετελεσμένων. Θα υπενθυμίσω εδώ 

ότι το δόγμα μας είναι αποτρεπτικό- αμυντικό. 

- Το δεύτερο επίπεδο είναι το διπλωματικό, με την προβολή των γεγονότων και την 

προσπάθεια δημιουργίας ευνοϊκού προς εμάς διεθνούς κλίματος το οποίο θα αναγκάσει την 

Τουρκία να μεταβάλει στάση, ή να υποχωρεί κατά περίπτωση σταθμίζοντας τις συνέπειες. 

Και τα δύο επίπεδα όμως θα πρέπει να είναι αλληλοτροφοδοτούμενα, 

αλληλοσυμπληρούμενα και σε αγαστή συνεργασία και συγχρονισμό μεταξύ τους και να 

υπακούουν και να εξυπηρετούν ένα κοινό εθνικό αφήγημα. Ένα αφήγημα που θα 

περιγράφει επακριβώς τα όρια των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και με  ξεκάθαρες 

κόκκινες γραμμές θα εξηγεί στη διεθνή κοινότητα ότι δεν θα ανεχθούμε παραβιάσεις τους. 

Σε απλά ελληνικά, να διατυπώσουμε με σαφήνεια τι θα συμβεί σε όποιον παραβιάσει αυτά 

τα όρια. Χωρίς απειλές και χωρίς να απευθύνεται σε κανένα γείτονα. Ξεκάθαρο όμως σε 

όλους. Δεν ξέρω αν γεωγραφικές συντεταγμένες θα δηλωθούν επίσημα στον ΟΗΕ. Αυτό 

είναι κάτι που θα το αποφασίσει το ΥΠΕΞ. Αρκεί να έχει κοινοποιηθεί με κάποιο τρόπο, 
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ίσως άτυπα, σε όλους τους γείτονες καθώς και στις Ένοπλες Δυνάμεις έτσι ώστε να  ξέρουν 

ξεκάθαρα πλέον τι υπερασπίζουν και τι πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραμείνει ελληνικό. 

Το εξαψήφιο νούμερο της έκτασης της ελληνικής επικράτειας και ο αριθμός των νησιών 

είναι γνωστά και απολύτως συγκεκριμένα. Δεν έχει σημασία αν οι Τούρκοι ή άλλοι γείτονες 

αμφισβητούν αυτή την οριοθέτηση. Και εμείς αμφισβητούμε συμφωνίες που έχουν συνάψει 

με άλλους στη περιοχή. Θα πρέπει απλώς να ξέρουν τα όρια μέσα από τα οποία θα 

συναντήσουν την δυναμική - όχι υποχρεωτικά στρατιωτική - αντίδραση μας. Το ενδεχόμενο 

ερευνών και γεωτρήσεων ξένων χωρών σε περιοχές που μεταξύ μας σιωπηλά θεωρούμε 

δικές μας ή καθημερινών υπερπτήσεων εχθρικών αεροσκαφών πάνω από τα κεφάλια των 

πολιτών μας που υποτίθεται εμείς, οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) της χώρας, υπερασπίζουμε, 

δεν μας τιμά σαν χώρα που θέλει να θεωρείται κυρίαρχη και ανεξάρτητη.  

Θέλω να ονομάζω το αφήγημα αυτό «Το κράτος της θάλασσας» δηλαδή «Η θαλάσσια 

κυριαρχία» στηριγμένο στη Θουκυδίδεια απόδοση του ρητού «μέγα το της θαλάσσης 

κράτος», δηλαδή, ότι είναι μεγάλο πράγμα η κυριαρχία στη θάλασσα. Και αυτό πρέπει να 

είναι το ελληνικό αφήγημα, το αντίστοιχο της τουρκικής «Γαλάζιας Πατρίδας». 

Όχι όμως μόνο οριοθετήσεις και απαγορευμένες ενέργειες. Σε αυτό το αφήγημα πρέπει να 

ξεκαθαρίσουμε προς όλους, αλλά πρώτα-πρώτα στους ίδιους τους εαυτούς μας, αν 

επιθυμούμε ή όχι να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα σε 10 ή 12 νμ, αν σχεδιάζουμε να 

ευθυγραμμίσουμε τον εναέριο με τον θαλάσσιο εθνικό μας χώρο, αν αξίζει να ενδώσουμε 

στις πονηρές κωλυσιεργίες των Αιγυπτίων, αν πρόκειται να αποδεχθούμε ή όχι τμηματική 

ΑΟΖ, αν τα νησιά μας είναι ολότελα δικά μας ή σύμφωνα με τον νέο όρο «επήρεια» 

ανήκουν και λίγο σε άλλους καθώς και αν και πότε θα συμφωνήσουμε για την ΑΟΖ με την 

Κύπρο. Θα πρέπει επίσης να αποφασίσουμε αν η Κύπρος «κείται μακρά» ή αν θέλουμε - και 

εμείς και οι Κύπριοι - ένα Ενιαίο Αμυντικό Χώρο. Τέλος θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 

στους υπεύθυνους και της χώρας μας αλλά και στη διεθνή κοινότητα το αν θα ανεχθούμε να 

διαπραγματευόμαστε με τις διαδικασίες του παζαριού της Καισάρειας, όπως 

υπερηφανευόταν ότι κάνει ο Νταβούτογλου σαν Τούρκος ΥΠΕΞ, ή αν θα 

διαπραγματευθούμε σαν κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος με τις ξεκάθαρες μη 

διαπραγματεύσιμες τιμές και διαδικασίες ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού super market όπου 

όλα όσα θέλεις να αποκτήσεις, έχουν προσδιορισμένη αξία και τιμή και οι παραβάτες 

διώκονται. Απαντώντας σε όλα αυτά τα ερωτήματα και προσδιορίζοντας όλα αυτά τα 
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«όρια», «Το κράτος της θάλασσας» πρέπει να γίνει η συμφωνημένη, αμετακίνητη, μη 

διαπραγματεύσιμη και ξεκάθαρη στρατηγική μας στην ασταθή περιοχή της Αν. Μεσογείου, 

έχοντας διαρκώς στο μυαλό μας τη ρήση του Σουν Τσού ότι «Τακτική χωρίς Στρατηγική 

είναι απλώς θόρυβος πριν από την ήττα».  

Το αφήγημα αυτό πρέπει να αποτελέσει επίσης την βάση για την οργάνωση, τη διάταξη και 

τα εξοπλιστικά προγράμματα των ΕΔ. Η οργάνωση μας πρέπει να συμπληρωθεί όπου έχει 

ελλείψεις, με απόλυτη προτεραιότητα στον ευρύτερο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου και τις 

δυνάμεις όλων των κλάδων των ΕΔ που ενεργούν και αναπτύσσονται σε αυτό, με 

προτεραιότητα στις αεροναυτικές μας δυνατότητες (Στόλος και Πολεμική Αεροπορία) και 

στις αεροκίνητες δυνάμεις του Στρατού Ξηράς. Η διάταξη μας, και αυτό έχει αποφασισθεί 

από τη Βουλή των Ελλήνων από το 2013 χωρίς όμως να υλοποιηθεί, με μια πρωτοφανή 

ποινικού επιπέδου παράβαση εντολών από τις ενδιάμεσες πολιτικοστρατιωτικές ηγεσίες, 

πρέπει να μετακινηθεί προς τα Νότια και Νοτιοανατολικά με ένα σαφή προσανατολισμό 

αλλά και δυνατότητες επέμβασης προς την Ανατολική Μεσόγειο. Τέλος τα εξοπλιστικά μας 

προγράμματα πρέπει να αποβλέπουν στην απόκτηση αυτών των αεροναυτικών και 

αερομεταφερόμενων δυνατοτήτων, που θα επιτρέψουν στη χώρα να κυριαρχεί στο Αιγαίο 

και να επεμβαίνει αποτελεσματικά στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτώντας ένα «μακρύ και 

ισχυρό χέρι» στρατιωτικής παρέμβασης και επιτέλους Πολεμικό Ναυτικό Ανοικτής 

Θαλάσσης (Blue Water Navy). Και βέβαια πριν από όλα αυτά πρέπει να φροντίσει για την 

απόλυτη επιχειρησιακή διαθεσιμότητα όλων των μέσων και δυνατοτήτων που ήδη διαθέτει.  

Η διπλωματία μας από την άλλη πλευρά θα πρέπει να μάθει να αξιοποιεί και όχι να 

απορρίπτει ή να αποκηρύσσει όλες αυτές τις στρατιωτικές δυνατότητες, γιατί είναι το μόνο 

όπλο που διαθέτει για να κάνει τους αντιπάλους μας, να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις 

όταν αυτό απαιτείται ή έστω να ακούσουν τις απόψεις μας για το Διεθνές Δίκαιο και την 

διεθνή έννομη τάξη. Παρόλο που όλοι συμφωνούμε απόλυτα ότι στον 21
ο
 αιώνα δεν 

υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις πολιτικών διεθνών προβλημάτων, χωρίς αξιόπιστες 

στρατιωτικές δυνατότητες, καταλήγουμε σε διαπραγματεύσεις «με το περίστροφο στο 

τραπέζι» όπου δυστυχώς επαναλαμβάνεται η ρήση των Αθηναίων στο διάλογο με τους 

Μήλειους ότι δηλαδή, «ο αδύναμος υφίσταται όσα του επιβάλλει η αδυναμία του». Είναι 

εξάλλου γνωστό και πολλές φορές διατυπωμένο σε επίσημα τουρκικά έγγραφα εθνικής τους 

στρατηγικής, ότι η Τουρκία επιδιώκει να αφήνει στους αντιπάλους της δύο μόνο επιλογές: 
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να συμφωνήσουν με τα τετελεσμένα που δημιούργησε ή να αντιμετωπίσουν την μεγάλη 

στρατιωτική της ισχύ. Όταν αυτό είναι το modus operandi του αντιπάλου σου, η απόκτηση 

αξιόπιστων στρατιωτικών δυνατοτήτων είναι κατά τη γνώμη μου μονόδρομος για την 

εξασφάλιση αποτελεσματικών και ισορροπημένων διαπραγματεύσεων. 

Εκτιμάται ότι έχει καταστεί σαφές στην ελληνική κοινωνία, ότι δεν θα πρέπει να 

επαφιόμαστε σε μία έξωθεν παροχή στρατιωτικής υποστήριξης σε μία ενδεχόμενη ελληνο-

τουρκική κρίση ή σύρραξη ή έστω αμφισβήτηση των ανατολικών μας συνόρων. Ούτε το 

ΝΑΤΟ, στο οποίο αμφότερες οι χώρες ανήκουν ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν έχει 

τα μέσα, πρόκειται να πράξουν κάτι τέτοιο. Οι όποιες προσδοκίες που εντέχνως 

καλλιεργούνται για παροχή συνδρομής σε διμερές, διακρατικό επίπεδο, θεωρώ ότι κινούνται 

μεταξύ αφέλειας έως και ύποπτου καθησυχασμού. Είναι ξεκάθαρο ότι σε περίπτωση κρίσης, 

έντασης ή σύρραξης οποιασδήποτε έκτασης ή έντασης, θα είμαστε απόλυτα μόνοι μας, με 

άπειρες δηλώσεις αυτοσυγκράτησης ή ίσως και καλυμμένης συμπάθειας ή και υποστήριξης 

από τη διεθνή και ευρωπαϊκή κοινότητα. Η επίκληση της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής 

υποστήριξης και της ρήτρας αλληλεγγύης που προβλέπονται από τις Ευρωπαϊκές συνθήκες, 

δεν αναμένεται να παράγουν σοβαρά και καθοριστικά αποτελέσματα. Και εδώ θα 

επαναλάβω την από ετών δήλωσή μου η οποία προσγείωσε ανώμαλα κάποιους 

αιθεροβάμονες: Δεν σχεδιάζεται ούτε επίκειται η δημιουργία ενός Ευρωστρατού ο οποίος 

θα προστρέξει σε βοήθεια δική μας αλλά ούτε και κανενός άλλου. Ας μην τους περιμένουμε 

μάταια όπως περίμεναν οι Βυζαντινοί τη βοήθεια από την Δύση το 1453. Κατ αρχήν διότι 

δεν υπάρχει Ευρωστρατός και κατά δεύτερον διότι κανείς δεν θα σπεύσει σε βοήθειά μας. 

Εμείς είμαστε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, εμείς είμαστε οι Ευρωπαίοι ακρίτες και 

εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε την χώρα μας και την Ευρώπη. Μόνοι μας; Αρχικά 

πιστεύω ναι. Όποιος περιμένει Γάλλους ή Αυστριακούς στρατιώτες να αμύνονται των 

ελληνικών νησιών απέναντι σε Τούρκους ή οποιουσδήποτε άλλους, επειδή αυτά είναι τα 

σύνορα της Ευρώπης και απειλείται το ευρωπαϊκό έδαφος, προσωπικά πιστεύω ότι 

αυταπατάται. Τα αντανακλαστικά της ΕΕ είναι συνήθως πολύ αργά, συχνά ανεπαρκή, 

αποκλειστικά πολιτικά ή οικονομικά  και πολλές φορές κατόπιν εορτής. 

Είναι η Ευρώπη έτοιμη να υπερασπίσει ή να προστατεύσει αποτελεσματικά τα σύνορα της 

στη παρούσα κατάσταση; Προσωπικά αμφιβάλλω, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να 

στηρίξουμε και συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειες για να γίνει η ΕΕ ικανή να υπερασπίζεται 
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το έδαφος, τα σύνορα, τους πολίτες και την ταυτότητα της, όσο χρόνο και όσο κόστος κι αν 

απαιτεί μία τέτοια προσπάθεια. Είμαι αισιόδοξος ότι η διεθνής κατάσταση θα επιβάλλουν 

στην ΕΕ να διαφοροποιήσει τον ρόλο και τις δυνατότητες της. Πιστεύω ότι στο απώτερο 

μέλλον η ΕΕ θα εξαναγκασθεί υπό την πίεση της γεωπολιτικής πραγματικότητας να 

δημιουργήσει τις δικές της Ένοπλες Δυνάμεις, να αποκτήσει τη Σκληρή Ισχύ που της 

αρμόζει και να απολαμβάνει τη στρατηγική αυτονομία που θα της επιτρέπει να 

υπερασπίζεται και να προωθεί τα συμφέροντά της όπως αυτή συλλογικά κρίνει απαραίτητο. 

Και όπου η ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία θα έχει την βούληση και το σθένος να 

αντιπαραθέσει την Σκληρή Ισχύ της απέναντι σε οποιοδήποτε απειλή κατά της ΕΕ. 

Μέχρι τότε όμως, μόνοι μας θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας και τα συμφέροντα και την 

ακεραιότητα του Έθνους μας και ίσως θα είμαστε και οι πρώτοι που θα υπερασπιστούν τα 

ευρωπαϊκά σύνορα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι και 

ψυχικά έτοιμοι. Και ευτυχώς εμείς είμαστε και παραμένουμε προετοιμασμένοι εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια. Αν όμως πράγματι θέλουμε να αποτρέψουμε σε πραγματικό χρόνο τον 

οποιονδήποτε αντίπαλο που μας επιβουλεύεται,  θα πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας, να 

τον κοιτάξουμε στα μάτια σαν ίσος προς ίσο και να του δώσουμε να καταλάβει ότι δεν θα 

είμαστε καθόλου εύκολος αντίπαλος, όπως συμβαίνει κάποιες χιλιάδες χρόνια τώρα. Ίσως 

αυτό μας εξασφαλίσει την ειρήνη. 

 

 

3.2.3.ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Αλέξανδρος Διακόπουλος 

Αντιναύαρχος ε.α., Επίτιμος Διοικητής Σχολής Εθνικής Αμύνης, Πρ. Σύμβουλος Εθνικής 

Ασφάλειας του Πρωθυπουργού  

 

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις πέρασαν μια περίοδο μεγάλων εντάσεων το 2020 και ιδιαίτερα 

το Β΄ εξάμηνο, λόγω των παράνομων σεισμικών ερευνών του επιστημονικού σκάφους Oruc 
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Reis. Τα γεγονότα είναι λίγο πολύ γνωστά, οπότε δεν θα επεκταθώ προτιμώντας να 

ιχνογραφήσω το πολιτικό/γεωπολιτικό περίγραμμα μέσα στο οποίο αυτά τα γεγονότα 

εκτυλίχθηκαν.  

Σε κάθε περίπτωση, θα κάνω μία, καταρχάς, πολιτική εξιστόρηση, όχι ιστορική ούτε 

χρονολογική των γεγονότων και θέλω να διευκρινίσω ότι οι απόψεις και οι ερμηνείες που 

θα δώσω, και ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα είναι τελείως προσωπικές, δεν έχουν να 

κάνουν με τις προηγούμενες οποιεσδήποτε θητείες μου, είτε στο Πολεμικό Ναυτικό είτε 

σαν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Οπότε παίρνω την ευθύνη γιατί, ενδεχομένως, μέσα στη 

ροή να πω και πράγματα τα οποία θα βγαίνουν έξω από το κυρίαρχο λόγο αυτή τη στιγμή. 

Ενδεχόμενες διαφωνίες είναι θεμιτές και ευπρόσδεκτες καθόσον νομίζω πως στο πλαίσιο 

ενός συλλογικού έργου όσο μεγαλύτερη ποικιλία και εύρος απόψεων κατατεθούν, τόσο το 

καλύτερο και τόσο πιο επωφελές θα είναι για τους συμμετέχοντες.  

Η Τουρκία, ακολουθεί τα τελευταία 50 χρόνια, κατά την άποψή μου, μία πολιτική πίεσης 

προς την χώρα μας. Είναι αυτό που αποκαλείται στην αγγλική ορολογία, coercive 

diplomacy που το έχω δει κατά καιρούς να μεταφράζεται σαν εξαναγκαστική διπλωματία ή 

διπλωματία του πειθαναγκασμού ή εξαναγκαστική στρατηγική. Η «διπλωματία 

πειθαναγκασμού» αποτελεί μια στρατηγική δημιουργίας και διαχείρισης κρίσεων μεταξύ 

της ειρήνης και του πολέμου, που βασίζεται περισσότερο στην απειλή βίας παρά στη χρήση 

της. Έχει ως στόχο, μέσω της εφαρμογής αυξομειούμενης και ελεγχόμενης πίεσης, να 

εξαναγκάσει την Ελλάδα στο να συμμορφωθεί με τα τουρκικά αιτήματα ή να 

διαπραγματευτεί από μειονεκτική θέση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η κρίση που 

προκάλεσαν οι παράνομες σεισμικές έρευνες του τουρκικού ερευνητικού σκάφους. Η χώρα 

μας για την αντιμετώπιση αυτής της πίεσης στηρίζεται σε ένα συνδυασμό αποτροπής μέσω 

της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και εξωτερικής εξισορρόπησης μέσω της 

συμμετοχής μας στους διατλαντικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και των σχέσεων που 

αναπτύσσει τόσο με χώρες της περιοχής όσο και με την Γαλλία και τις ΗΠΑ. Θα μιλήσουμε 

λοιπόν για αυτούς παράγοντες. 

Στο σημείο αυτό, για να κάνουμε μια ρεαλιστική αποτίμηση της κατάστασης και των 

όποιων προσδοκιών παρέμβασης τρίτων στα ελληνοτουρκικά, πρέπει να καταλάβουμε τον 

τρόπο που λειτουργούν η Ε.Ε και οι ΗΠΑ, σημειώνοντας πως η Τουρκία γνώριζε και 

προϋπολόγισε τόσο τους περιορισμούς της Ε.Ε, όσο και τη κομβική σημασία των 
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προσωπικών σχέσεων των δύο Προέδρων σε ότι αφορούσε την ενδεχόμενη αμερικανική 

αντίδραση.   

Ξεκινώντας λοιπόν από το τίτλο του μέρους που εντάσσεται η παρουσίαση αυτή, θα 

επιχειρήσω να εξετάσω την πρακτική σημασία της θεώρησης πως «τα σύνορα της Ελλάδος 

είναι και τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ». Αυτή είναι μία θεωρητική πολιτική τοποθέτηση, η 

οποία, όμως, δεν έχει την αντίστοιχη νομική ισχύ και βαρύτητα από πλευράς Διεθνών 

Σχέσεων με το να λέγαμε ότι «τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα σύνορα του Ευρωπαϊκού 

κράτους», δεδομένου ότι η Ευρώπη δεν είναι ένα κράτος-έθνος. Επίσης θα κάνω τη 

διευκρίνιση πως ακόμα και αν δεχτούμε πως τα σύνορα της Ελλάδος είναι τα σύνορα της 

Ευρώπης (το ίδιο και για τα σύνορα της Πορτογαλίας, της Φινλανδίας, της Λιθουανίας κλπ), 

αυτά περικλείουν με πολιτική κατά βάση έννοια, την εδαφική κυριαρχία, αλλά όχι, όπως 

ίσως θα θέλαμε, τα κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία είναι κάτι διαφορετικό. Τουτέστιν, 

ούτε η Συνθήκη της Λισαβόνας (ούτε το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ ) καλύπτουν την 

υφαλοκρηπίδα ή την ΑΟΖ, πόσο μάλλον όταν αυτή είναι δυνητική και δεν έχει οριοθετηθεί.   

Το γεγονός ότι η Ε.Ε, δεν έχει πλήρως αναπτυγμένα τα χαρακτηριστικά μιας κρατικής 

οντότητας είναι σημαντικό διότι η άμυνα και ασφάλεια είναι ο σκληρός πυρήνας της 

κρατικής κυριαρχίας. Είναι η βάση πάνω στην οποία αρθρώνονται όλες οι υπόλοιπες 

παράμετροι της κρατικής υπόστασης. Ο αέρας με τον οποίο η κρατική κυριαρχία, αναπνέει 

είναι η Άμυνα και η Ασφάλεια και όσο την έχει εξασφαλισμένη το Κράτος εξασφαλίζει την 

υπόσταση του, άμα την χάσει, δεν μπορεί να επιβιώσει. Επειδή, όμως, είναι και ο σκληρός 

πυρήνας της κρατικής κυριαρχίας και επειδή η Ευρώπη αποτελείται από 27 κυρίαρχα κράτη, 

αλλά δεν έχει πάρει ακόμα τη μορφή και τις παραμέτρους μιας κρατικής οντότητας με μία 

λειτουργική και συναισθηματική σύμπνοια συμφερόντων και επιδιώξεων, η «Κοινή 

Αμυντική Πολιτική, Άμυνας και Ασφάλειας» έχει παραμείνει ατροφική, παρά τις κατά 

καιρούς μεγαλόστομες διακηρύξεις. Για παράδειγμα: Η πρόσληψη των εθνικών 

συμφερόντων και απειλών είναι σε μεγάλο βαθμό κοινή για τους κατοίκους των διάφορων 

Πολιτειών των ΗΠΑ. Ο μέσος κάτοικος του Κάνσας βίωσε τραυματικά και ταυτίστηκε με 

τα θύματα της 9/11 και ας έγιναν οι επιθέσεις στην Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη. Ο μέσος 

κάτοικος της Αθήνας και του Ταλλίν αντίστοιχα δεν ταυτίστηκε με τα θύματα της 

τρομοκρατίας στο Παρίσι, την Μαδρίτη ή το Λονδίνο, ούτε έχει την ίδια πρόσληψη της 

Τουρκικής και της Ρωσικής απειλής. Χωρίς ενοποίηση κυριαρχίας δεν μπορεί να υπάρχει 
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ενοποίηση ζωτικών συμφερόντων. Στην ουσία έχουμε τα διαφορετικά και κάποιες φορές 

αντιτιθέμενα συμφέροντα των διαφόρων χωρών και, στο τέλος της ημέρας, φτάνουμε να 

λειτουργούμε με τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή των συμφερόντων αυτών. Το μόνο κοινό 

συμφέρον, είναι να μην διαλυθεί η Ένωση, γι’ αυτό και οι μεγάλες ευρωπαϊκές συμφωνίες 

είναι προϊόντα συμβιβασμών, που επιτυγχάνονται στο «και 5΄» μπροστά στο φάσμα των 

διαλυτικών τάσεων που θα επέφερε μια αποτυχία επίτευξης συμφωνίας.   

Σε ότι αφορά τη δυνατότητα και τις προσδοκίες παρέμβασης της Ε.Ε στα ελληνοτουρκικά, 

είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πως ισχυροί παράγοντες της Ευρώπης δεν 

επιθυμούν την διάλυση ή την αποξένωση της Τουρκίας, ο καθένας για δικούς τους λόγους. 

Ο πιο προφανής, όσο μπορούμε να πούμε και με καλοπροαίρετη εξήγηση, είναι το 

μεταναστευτικό. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μία ενδεχόμενη διάλυση της τουρκικής 

οικονομίας ή ένα ενδεχόμενο πολιτικό πρόβλημα στην Τουρκία που θα επέφερε την 

κατάρρευση του πολιτικού και κοινωνικού της συστήματος, όχι μόνο θα εξαπέλυε όλους 

τους μετανάστες που έχει η Τουρκία στο έδαφος της, αλλά θα δημιουργούσε και 

πρωτογενές τουρκικό μεταναστευτικό ρεύμα προς στην Ευρώπη, το οποίο οι Ευρωπαίοι δεν 

θα μπορούσαν να διαχειριστούν. Ένας ακόμα λόγος είναι οικονομικός και τα τεράστια 

εμπορικά συμφέροντα. Η Τουρκία είναι μία μεγάλη χώρα με πάνω από 80 εκατομμύρια 

κατοίκους και σημαντική οικονομική ισχύ με ένα ΑΕΠ κοντά στα 800 δις δολάρια και 

σημαντικές ευρωπαϊκές επενδύσεις. Γεωγραφικά συνδέει την Ευρώπη με την Κεντρική 

Ασία και με τη Μέση Ανατολή και από το έδαφός της περνάει σημαντικός αριθμός δικτύων 

μεταφοράς καυσίμων στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Τέλος υπάρχει και η τεράστια έκθεση των 

ευρωπαϊκών τραπεζών στην τουρκική οικονομία, ύψους άνω των 100 δις. Είναι υπό το φως 

όλων των προαναφερθέντων, που πρέπει να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε την αναιμική 

αντίδραση διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών στην τουρκική παραβατικότητα με θύματα την 

χώρα μας και την Κύπρο.  

Συμπερασματικά, η στήριξη που μπορούμε να περιμένουμε από την Ε.Ε έναντι της 

τουρκικής παραβατικότητας είναι μόνο πολιτική και αυτή περιορισμένη. Η Ε.Ε είναι 

σημαντικός πολιτικά παράγοντας και απαραίτητος για την «εξωτερική εξισορρόπηση» των 

τουρκικών πιέσεων. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρέμβασης 

για την υπεράσπιση των ελληνικών -και κυπριακών- κυριαρχικών δικαιωμάτων. 

Εξυπακούεται πως η, έστω αναιμική, ευρωπαϊκή στήριξη προϋποθέτει πως η Ελλάδα θα 
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ενεργεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νόρμες και πρακτικές, δηλαδή στο πλαίσιο του 

Διεθνούς Δικαίου. 

Ο άλλος σημαντικός για το θέμα μας διεθνής παράγοντας είναι οι ΗΠΑ. Η Αμερική είναι η 

αλήθεια πως στήριξε τη χώρα μας μέσω δηλώσεων του State Department και ιδίως του 

Υπουργού τους των Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Έστειλαν επίσης για μικρές περιόδους -

όπως και πρώτοι οι Γάλλοι- κάποια πολεμικά πλοία στην περιοχή. Τα μηνύματα όμως των 

παρεμβάσεών τους ήταν συχνά αντιφατικά και ασυντόνιστα μεταξύ των διαφόρων 

παραγόντων (πχ Λευκός Οίκος, Κογκρέσο και State Department) και πέραν κάποιας 

ενόχλησης, δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα την τουρκική πλευρά.    

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η στάση των ΗΠΑ στα διάφορα διεθνή προβλήματα 

περνάει μέσα από το φίλτρο των εθνικών τους συμφερόντων και προτεραιοτήτων, όπως τα 

αντιλαμβάνονται οι διάφοροι παράγοντες που αλληλεπιδρούν και συνδιαμορφώνουν την 

πολιτική Εθνικής Ασφάλειας της χώρας τους. Ως παγκόσμια δύναμη, έχει συμφέροντα σε 

όλες τις γωνιές του πλανήτη και η προσοχή της διασπάται στις διάφορες ταυτόχρονες 

διεθνείς διενέξεις, ενώ ο κύριος εστιασμός της είναι στον Ειρηνικό πλέον και την Κίνα. Σε 

περιπτώσεις πολιτικής εντάσεως ή και ανταγωνισμού μεταξύ των παραγόντων αυτών, το 

σύστημα γίνεται δυσλειτουργικό. Όταν πχ. λέμε « Η Ουάσινγκτον θέλει αυτό ή το άλλο…» 

το ερώτημα που τίθεται είναι: «ποιος είναι η Ουάσινγκτον»; Μπορεί να είναι ο Πρόεδρος, 

το Κογκρέσο, το State Department, το Πεντάγωνο, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κλπ. 

Στην προκειμένη περίπτωση, οι ειδικές σχέσεις που είχε ο πρόεδρος Τραμπ με τον 

Ερντογάν, ήταν αυτές που εμπόδιζαν την Ουάσινγκτον να έχει μία συνεκτική, δυναμική και 

πιο αποτελεσματική πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Αυτό δημιουργούσε και το κενό 

ασφαλείας, το οποίο εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία σε πολλά πεδία. Ο βασικός λόγος της 

όποιας, συγκυριακής κατά τη γνώμη μου, αλλαγής της τουρκικής πολιτικής που 

παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό, μετά την εκλογή του Μπάιντεν, ήταν αυτή ακριβώς η 

αλλαγή του Προέδρου της Αμερικής.  

Σε κάθε περίπτωση η γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας και η γεωπολιτική της σημασία, 

θέτουν και τα όρια της όποιας αμερικανικής παρέμβασης. Όσο ενοχλητικός εταίρος και αν 

είναι η Τουρκία, παραμένει ακόμα (έστω και κατ’ όνομα) εταίρος και είναι προτιμότερη η 

παρουσία της και η επιρροή της, σε περιοχές που οι ΗΠΑ ούτε θέλουν ούτε μπορούν να 

παρέμβουν (Κασπία, Κεντρική Ασία, Ιράκ, Συρία, κλπ), από αυτήν της Ρωσίας ή του Ιράν. 
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Όλα αυτά καταλήγουν στο ότι οι όποιες αμερικανικές παρεμβάσεις είναι «πυροσβεστικές» 

και αποσκοπούν στο να ανασχέσουν τις πιο ακραίες τουρκικές συμπεριφορές παρά να την 

πλήξουν καίρια και να την αποσταθεροποιήσουν. Οι ΗΠΑ βλέπουν την προϊούσα 

απομάκρυνση της Τουρκίας από τη Δύση. Κατά συνέπεια η εμβάθυνση των στρατηγικών 

σχέσεων με τη χώρα μας λειτουργεί σαν αντασφάλιση για την περίπτωση οριστικής ρήξης. 

Όμως αυτή τη ρήξη δεν την επιθυμούν και σε αυτή τη φάση προσπαθούν να την αποφύγουν. 

Όσο διατηρείται η ψευδαίσθηση (και η ελπίδα) πως η Τουρκία-με όλες τις ιδιαιτερότητες 

και παρασπονδίες-παραμένει σύμμαχος, οι ΗΠΑ θα προσπαθούν να τηρήσουν ισορροπίες 

στα ελληνοτουρκικά.  

Κοντολογίς, σε ενδεχόμενη εμπλοκή τους οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να αποσοβήσουν μια 

σύγκρουση παρά να καθορίσουν την έκβασή της. Όπως έχουμε δει ιστορικά αλλά και 

γίνεται εύκολα αντιληπτό, σε περίπτωση κρίσης τέτοιας που οδηγεί σε σύγκρουση, είναι οι 

ΗΠΑ -και όχι η ΕΕ, που έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης για να την αποσοβήσουν. Όμως, 

η πιθανή παρέμβαση αυτή, θα είναι μάλλον πολιτική με σκοπό την συγκράτηση της 

τουρκικής επιθετικότητας, και με την προϋπόθεση ότι οι δικές μας ενέργειες έχουν μείνει 

στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Ότι δεν θα είμαστε δηλαδή εμείς αυτοί που πρώτοι θα 

κάνουμε χρήση βίας.   

Αφού σκιαγραφήσαμε τα όρια της εξωτερικής εξισορρόπησης, θα εξετάσουμε τον τελευταίο 

παράγοντα της εξίσωσης, που είναι η αποτρεπτική ισχύς της Ελλάδας. Διαχρονικά η χώρα 

μας δαπανούσε τεράστια, αναλογικά με τις δυνατότητές της, ποσά για την Άμυνα, λόγω 

ενός δυσμενούς και ασταθούς περιβάλλοντος και των προβλημάτων ασφάλειας που 

δημιουργεί η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι επ’ αυτού 

σημαντικό να πούμε πως για ορισμένους ιστορικούς (όπως ο Γ. Δερτιλής), το μεγάλο 

ποσοστό των αμυντικών δαπανών επί του ΑΕΠ είναι διαχρονικά ο βασικός λόγος για τις 

επτά χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους. Τα τελευταία 10 χρόνια λόγω της κρίσης ο 

προϋπολογισμός για την Άμυνα είχε μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου κατά 60% και κάλυπτε 

σχεδόν μόνο τις ανελαστικές δαπάνες μισθών και συντάξεων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 

όχι μόνο να μη γίνονται νέοι εξοπλισμοί -ούτε καν εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων 

δυνατοτήτων-, αλλά και την γήρανση των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, με δυσκολίες 

συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών. Το ίδιο διάστημα η Τουρκία έκανε πραγματικά 

άλματα στην αμυντική της βιομηχανία με εγχώρια παραγωγή και εξαγωγές προηγμένων 
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οπλικών συστημάτων όπως, μεταξύ άλλων, πολεμικών πλοίων και μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών. Στην πράξη η σταθερά εξοπλιζόμενη Τουρκία διεύρυνε συνεχώς, από το 2010 

και μετά, τη μεταξύ μας διαφορά, ιδίως σε θαλάσσια και εναέρια μέσα. Συνέπεια των 

παραπάνω ήταν η δυσμενής για εμάς ανατροπή του ισοζυγίου ισχύος. Παρότι το προσωπικό 

των Ενόπλων Δυνάμεων κατάφερε, με κόπους και θυσίες αλλά και εξαντλώντας τις 

δημιουργικές του δυνατότητες για εξεύρεση λύσεων, να διατηρήσει μια βασική και 

αξιόμαχη δύναμη αποτροπής, σε ότι αφορά την υπεράσπιση της εδαφικής μας κυριαρχίας, 

δεν υπήρχαν οι δυνατότητες για προβολή αποφασιστικής ισχύος στην ανατολική Μεσόγειο.  

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτυλίχθηκε η αντιπαράθεση και αξίζει να δούμε εν συντομία 

τι πέτυχαν οι δύο πλευρές σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις τους. Η Τουρκία 

όπως προείπαμε, αισθανόταν αρκετά ισχυρή ώστε να εκμεταλλευτεί το κενό ισχύος που 

προκαλεί η αμερικανική απομάκρυνση και η ευρωπαϊκή αδυναμία για να προκαλέσει τη 

χώρα μας, αμφισβητώντας έμπρακτα τα δυνητικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο απώτερος 

στόχος της είναι να ανατρέψει στην πράξη τις πρόνοιες της Συνθήκης της Λωζάνης και του 

Δικαίου της Θάλασσας, ο συνδυασμός των οποίων, κατά τη θεώρηση της Άγκυρας, της 

αποστερεί ζωτικά δικαιώματα και συμφέροντα. Στην προκειμένη περίπτωση επιδίωξε να 

εξωθήσει τη χώρα μας σε ένα θερμό επεισόδιο ή να την πιέσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να 

προσέλθει στο τραπέζι ενός πολιτικού διαλόγου και μιας διευρυμένης ατζέντας. 

Παράλληλα, η Τουρκία μέσω των στρατιωτικών ενεργειών της και της δημόσιας 

διπλωματίας εξέπεμψε δύο μηνύματα: α) πως δεν θα επιτρέψει καμία ενέργεια ή σύμπραξη 

στην Ανατολική Μεσόγειο, (π.χ κατασκευή αγωγού EASTMED) β) πως η προτεινόμενη 

από την Ελλάδα υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ του συμπλέγματος της Μεγίστης είναι άδικη γιατί 

περιορίζει σε υπερβολικό βαθμό, σε σχέση με την ακτογραμμή και τον πληθυσμό της, την 

αντίστοιχη τουρκική θαλάσσια ζώνη. Η Ελλάδα από την πλευρά της ήθελε να σταματήσει η 

δραστηριότητα του τουρκικού ερευνητικού και να επανεκκινήσουν οι διερευνητικές με 

συγκεκριμένη ατζέντα και οριοθετημένες διαδικασίες. Εν τέλει το Oruc Reis, επέστρεψε 

στην Αττάλεια, αφού όμως πρώτα χαρτογράφησε σεισμικά όλη την περιοχή, φθάνοντας 

ακόμα και μέχρι τα όρια της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης -και η Τουρκία επέστρεψε στις 

διερευνητικές. Νομικά, βάσει του διεθνούς δικαίου, οι τουρκικές ενέργειες και οι έρευνες 

του τουρκικού πλοίου, ούτε έδωσαν κάποια δικαιώματα στην Τουρκία ούτε κατοχύρωσαν 

τις διεκδικούμενες από αυτήν θαλάσσιες ζώνες γιατί ήταν παράνομες, όμως το πολιτικό 
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μήνυμα που εξέπεμψε ήταν ισχυρό. Από πλευράς μας αναδείξαμε στην διεθνή κοινότητα 

την παραβατική συμπεριφορά της Άγκυρας ενώ η έξοδος του Στόλου, εξέπεμψε ένα μήνυμα 

αποφασιστικότητας. Δεν είχαμε απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων, όμως η αδυναμία μας 

να τα κατοχυρώσουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, ανατολικότερα του 28ου μεσημβρινού 

παραμένει, όπως και τα προβλήματα με την Τουρκία, τα οποία σοβούν για να 

επανεμφανιστούν στο μέλλον. Για την πληρέστερη εικόνα αξίζει πάντως να αναφερθεί πως 

παρά την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας, το Oruc Reis, δεν κινήθηκε δυτικότερα 

του 28ου μεσημβρινού που αποτελεί το όριο της οριοθετημένης, με την Αίγυπτο, ΑΟΖ της 

Ελλάδας. Αυτό δείχνει πως η Άγκυρα δεν ήταν τελείως ανεξέλεγκτη και πως έλαβε υπόψη 

της τις πιθανές αντιδράσεις του διεθνή παράγοντα και τις ενδεχόμενες επιπλοκές. 

Σημειώνεται πως η Τουρκία είχε προαναγγείλει έρευνες στο πλαίσιο του «τουρκο-λιβυκού» 

μνημονίου εντός του 20202 και είχε προκηρύξει τα σχετικά «οικόπεδα».  

Γενικότερα, η συμμετοχή μας στους διατλαντικούς θεσμούς και οι διάφορες διεθνείς μας 

συνεργασίες μας εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό, μόνο από μια ευθεία και απροκάλυπτη 

τουρκική επίθεση κατά της ελληνικής επικράτειας και γι’ αυτό το λόγο η όλη τουρκική 

στρατηγική αποσκοπούσε στο να προκαλέσει τη χώρα μας ώστε αυτή να κάνει πρώτη τη 

χρήση βίας και να προκαλέσει θερμό επεισόδιο. Στη περίπτωση αυτή η Τουρκία είχε 

προετοιμάσει την αντίδρασή της την οποία θα παρουσίαζε ως νόμιμη άμυνα στην δική μας 

επιθετική ενέργεια. Απότοκο όλων αυτών, αλλά και του γεγονότος ότι η δική μας 

στρατηγική στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο είναι πως οι αντιδράσεις μας περιορίζονται εντός 

του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου, κάτι που αποκλείει μια στρατιωτική ενέργεια 

καταστολής της τουρκικής παραβατικότητας. Η εξωτερική εξισορρόπηση προϋποθέτει την 

εξωτερική νομιμοποίηση και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Δίνω έμφαση 

σε αυτό γιατί, σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας κρίσης, υπήρχε μεγάλος αριθμός 

δημοσιολογούντων (καθηγητών, αποστράτων κλπ) που εγκαλούσαν την Κυβέρνηση για 

παθητική στάση και ζητούσαν μια πιο δυναμική αντίδραση, μη αντιλαμβανόμενοι πως αυτή 

ακριβώς ήταν η στρατηγική της Τουρκίας: να εξωθήσουν δηλαδή τη χώρα μας στη 

πρόκληση ενός θερμού επεισοδίου. Αυτό φαίνεται καθαρά τόσο από τις ενέργειες της 

Τουρκίας όσο και από πληροφορίες που διέρρευσαν σε ΜΜΕ. 

 Είναι προφανές ότι η Τουρκία επιθυμεί την πολιτική και όχι την νομική επίλυση των 

μεταξύ μας διαφορών. Η χρήση στρατιωτικής ισχύος γίνεται για να εξυπηρετήσει 
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πολιτικούς στόχους. Ένα θερμό επεισόδιο θα οδηγούσε είτε σε ευρύτερη σύγκρουση, είτε, 

το πιο πιθανό, σε διαπραγματεύσεις- σε πολιτικές διαπραγματεύσεις. Γι’ αυτό και το 

επιδίωκε η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να «σύρει» την Ελλάδα σε ένα πολιτικό διάλογο γι’ 

αυτό και έχει σε μεγάλο βαθμό στρατιωτικοποιήσει την πολιτική της απέναντί μας (και όχι 

μόνο). Αν πέσουμε στην παγίδα της δυναμικής απάντησης με χρήση ένοπλης βίας θα 

αναιρέσουμε την ουσία της στρατηγική μας, αποδεχόμενοι τους κανόνες της Άγκυρας. Θα 

μεταφέρουμε έτσι το πλαίσιο της διένεξης από το πεδίο του Δικαίου-όπου έχουμε το 

πλεονέκτημα-στο πεδίο της Ισχύος που ευνοεί την άλλη πλευρά. Η πολιτική μας αποσκοπεί 

στο να εξαναγκάσουμε την Τουρκία να συμπεριφερθεί ως πολιτισμένο κράτος και να 

εναρμονιστεί με τους «ευρωπαϊκούς» όρους. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να αποφύγουμε 

να «συρθούμε» σε πολιτικό διάλογο εφ’ όλης της ύλης, αλλά να «σύρουμε» την Άγκυρα 

στο Διεθνές Δικαστήριο των Η.Ε. στην Χάγη, αρκεί πρώτα να καταλάβουμε οι ίδιοι πως δεν 

υπάρχει άλλη λύση πέραν του Διεθνούς Δικαστηρίου. 

 

 

3.2.4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΕ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

Φανή Δασκαλοπούλου-Λιβαδά 

Επίτιμη Νομικός Σύμβουλος, πρώην Ειδικός Νομικός Σύμβουλος ΥΠΕΞ. 

 

Η συνεχιζόμενη τα τελευταία χρόνια ένταση στις Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις έδωσε την 

αφορμή να ξανακούσουμε με μεγαλύτερη επιμονή  και περισσότερο πάθος από την 

Τουρκική πλευρά διάφορους ισχυρισμούς και επιχειρήματα που στοχεύουν είτε στην 

αμφισβήτηση  ή και στην άρνηση της Ελληνικής κυριαρχίας επί σειράς νησιών, νησίδων και 

βράχων του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, είτε στην προβολή της μή 

συμμόρφωσης της Ελλάδας με την θεωρούμενη από την Τουρκία ως υποχρέωση 

αποστρατικοποίησης των νησιών αυτών. Τους Τουρκικούς ισχυρισμούς συνοδεύει ένα 

καθημερινό κρεσέντο παραβιάσεων του Ελληνικού εναέριου χώρου και παραβάσεων του 
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Ελληνικού FIR  από Τουρκικά μαχητικά, όπως και Τουρκικές ναυτικές ασκήσεις, 

δραστηριότητες που πολλές φορές έχουν φέρει, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, το 

ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης  σε απόσταση αναπνοής.  

Έχοντας  τα παραπάνω υπόψιν, είναι χρήσιμο πιστεύω  να υπενθυμίσουμε συνοπτικά πού 

και πώς επιχειρεί να στηρίξει νομικά  τους ισχυρισμούς της η Τουρκία και να τους 

εκτιμήσουμε από την άποψη του διεθνούς δικαίου. Θα  πρέπει, εξ άλλου, να λεχθεί εξ αρχής 

ότι οι Τουρκικοί ισχυρισμοί που αρνούνται ή αμφισβητούν την Ελληνική κυριαρχία σχετικά 

με σημαντικό αριθμό νησιών αφορούν, πρακτικά,  τα σύνορα της χώρας μας και πέραν του 

νησιωτικού εδάφους αυτού καθαυτού αφού, ως συνέπεια των σχετικών κανόνων του 

διεθνούς δικαίου της θάλασσας, τα  σύνορα αυτά εκτείνονται κατά το εύρος της αιγιαλίτιδας 

ζώνης ή των χωρικών υδάτων  (οι όροι είναι ταυτόσημοι) που ανήκει στο έδαφος αυτό, δηλ. 

σήμερα στα έξι ναυτικά μίλια πέραν των νησιωτικών μας ακτών,  ή, βέβαια,  στη μέση 

γραμμή εκεί που το εύρος των χωρικών υδάτων των δύο χωρών  είναι μικρότερο των 12 ν.μ  

Εντός της ζώνης αυτής η Ελλάδα, ως παράκτιο κράτος, ασκεί πλήρη κυριαρχία.  Τούτο, ας 

λεχθεί επ’ ευκαιρία, κατ’ αντιδιαστολή προς ό, τι ισχύει  σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα  

και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπου το παράκτιο κράτος ασκεί μόνο δικαιοδοσία 

για ορισμένους σκοπούς εξ ού και ο χαρακτηρισμός τους ως δικαιοδοτικών θαλάσσιων 

ζωνών (jurisdictional maritime zones). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί  ότι η Τουρκία 

αρνείται γενικά να αναγνωρίσει ότι τα νησιά έχουν δικαιοδοτικές ζώνες, δηλ. υφαλοκρηπίδα 

και ΑΟΖ, παρά τις αντίθετες  προβλέψεις της Σύμβασης των Η.Ε. για το Δίκαιο της 

Θάλασσας του 1982, που αποτελούν ήδη εθιμικό διεθνές δίκαιο.
68

 Δηλαδή, διεθνές δίκαιο 

που ισχύει και είναι δεσμευτικό ακόμη και έναντι κρατών που δεν έχουν αποδεχθεί την 

συγκεκριμένη σύμβαση, όπως η Τουρκία. 

Ι. Ας επανέλθουμε όμως στις Τουρκικές διεκδικήσεις οι οποίες,  όπως και παραπάνω 

ελέχθη, εκδηλώνονται τόσο με την ευθεία αμφισβήτηση της Ελληνικής κυριαρχίας επί 

ορισμένων Ελληνικών νησιών, όσο και, κυρίως,  με την προώθηση της θεωρίας των γκρίζων 

ζωνών. Η θεωρία αυτή  πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90, και 

συγκεκριμένα το 1996, έτος της κρίσης των Ιμίων, με σκοπό να προσφέρει θεωρητικό 

                                                           
68

 ΄Αρθρο 121 (2) της Σύμβασης των Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS-Σύμβαση του Montego Bay), 1982. 
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υπόβαθρο στην διεκδίκηση των νησίδων αυτών, αλλά, όπως έγινε φανερό στη συνέχεια, και 

άλλων νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου.  

Αλλά ποιά είναι τα επιχειρήματα που προβάλλει η Τουρκία για να στηρίξει τους 

ισχυρισμούς και τις διεκδικήσεις της?  

Πολύ συνοπτικά η Τουρκία υποστηρίζει ότι: 

Οι διεθνείς Συνθήκες με τις οποίες η Ελλάδα απέκτησε  κυριαρχία επί  των νήσων του 

Βορειοανατολικού Αιγαίου και επί των Δωδεκανήσων δηλ. η Συνθήκη της Λωζάννης της 

24.7.1923 και  η Συνθήκη των Παρισίων της 10.2.1947 περιορίζουν, κατά την Τουρκία, την 

Ελληνική κυριαρχία  μόνο επί των νήσων που αναφέρονται ονομαστικά στις συνθήκες 

αυτές. Τα υπόλοιπα νησιά, δηλ. αυτά  που δεν αποδόθηκαν ονομαστικά στην Ελλάδα, 

παραμένουν, κατά την Τουρκία πάντα, είτε υπό την Τουρκική κυριαρχία είτε υπό ένα  

αδιευκρίνιστο νομικό καθεστώς που πρέπει να αποσαφηνιστεί  μέσω διαπραγματεύσεων 

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η κατάσταση αυτή, ισχυρίζεται η Τουρκία, αποτελεί ένα 

«γκρίζο» νομικό καθεστώς,  εξ ού και η «θεωρία των γκρίζων ζωνών».
69

  

Από την πλευρά της, η χώρα μας απαντά, εν συντομία, ως εξής: 

Η Συνθήκη της Λωζάννης  του 1923 καθώς και τα προηγούμενα νομικά κείμενα που 

οδήγησαν σε αυτήν δεν αφήνουν αμφιβολία ότι ρυθμίζουν το καθεστώς όλων των νησιών τα 

οποία μέχρι τότε τελούσαν υπό την Οθωμανική κυριαρχία. Πράγματι, η Συνθήκη της 

Λωζάννης  αποδίδει στην Ελλάδα όλα τα νησιά en bloc, κατονομάζοντας μόνον ορισμένα εν 

είδει  παραδείγματος. Και, αντίθετα προς τους Τουρκικούς ισχυρισμούς, είναι ακριβώς τα 

νησιά τα οποία παρέμειναν υπό την Τουρκική κυριαρχία που αποτελούν την εξαίρεση και 

για τον λόγο αυτό αναφέρονται ονομαστικά. Έτσι, το άρθρο  12 της Συνθήκης της 

Λωζάννης προβλέπει, επιβεβαιώνοντας τα προηγηθέντα συμβατικά κείμενα
70

 ότι στην 

                                                           
69 Τα νησιά την Ελληνική κυριαρχία επί των οποίων αρνείται ή αμφισβητεί  η Τουρκία είναι οι Οινούσες (που ανήκουν στα 

νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και βρίσκεται δίπλα στη Χίο), η  Φίμαινα (Θύμαινα), οι Φούρνοι, το Αγαθονήσι, οι 

Αρκιοί, το Φαρμακονήσι, η Καλόλιμνος, η Ψέριμος, η Kίναρος, το Γυαλί, και η Λέβιθα (που ανήκουν στα Δωδεκάνησα) 

καθώς και η Γαύδος (που ανήκει στην θαλάσσια περιοχή της Κρήτης), το Γαϊδουρονήσι, το Κουφονήσι, η Σύρνα, ο Δίας και οι 

Δυονυσάδες. 
70Τα σχετικά αυτά κείμενα είναι:  α) το άρθρο 5 της Συμφωνίας του Λονδίνου της 17/30.5.1913 (μεταξύ των τεσσάρων 

συμμάχων Βαλκανικών κρατών -Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Μαυροβουνίου αφενός και Τουρκίας αφετέρου). Με το 

άρθρο αυτό, τα μέρη αναθέτουν στις Μεγάλες Δυνάμεις   (Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, 

Ρωσία) «να αποφασίσουν για την τύχη όλων -υπογραμμίζουμε  τη λέξη- των Οθωμανικών νησιών του Αιγαίου, πλην της 

Κρήτης» β) Το άρθρο 15 της  Συνθήκης Ειρήνης των Αθηνών μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας της 1/14.11.1913 με την 

οποία τα μέρη αναλαμβάνουν να τηρήσουν την προαναφερόμενη Συμφωνία του Λονδίνου σχετικά με τα νησιά και γ) η 
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Ελλάδα περιέρχονται τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πλην της Ίμβρου, Τενέδου και των 

Λαγουσών, και ιδίως (particularly στο Αγγλικό κείμενο, notamment στο Γαλλικό) η 

Λήμνος, η Σαμοθράκη, η Μυτιλήνη (Λέσβος), η Χίος, η Σάμος και  η Ικαρία.
71

  

Το άρθρο 12 συμπληρώνεται από ένα τελευταίο εδάφιο το οποίο, προς άρσιν κάθε 

αμφιβολίας, ορίζει  ότι τα νησιά που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 3 ν.μ. από την 

Ασιατική ακτή παραμένουν υπό την Τουρκική κυριαρχία, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη 

Συνθήκη.  Τούτο σημαίνει,  a contrario, ότι τα νησιά που κείνται πέραν των τριών ν.μ. από 

τις Τουρκικές ακτές ανήκουν στην Ελλάδα.
72

 

ΙΙ. Κατά την Τουρκική άποψη, το ίδιο αυτό γκρίζο καθεστώς ισχύει και για τις νησίδες και 

τους βράχους που βρίσκονται στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο κάθε νησιού ή διάσπαρτοι στο 

Αιγαίο, αφού η Συνθήκη της Λωζάννης δεν αναφέρεται στις νησίδες και στους βράχους 

αυτούς, λέει η Τουρκία, με αποτέλεσμα το καθεστώς και αυτών να παραμένει αδιευκρίνιστο 

έως ότου ρυθμιστεί με διαπραγματεύσεις.  

Σχετικά με τις Τουρκικές αυτές αμφισβητήσεις που επιχειρούν να βασιστούν στο γεγονός 

ότι το άρθρο 12 της Συνθήκης της Λωζάννης δεν μιλάει παρά μόνο για νησιά και όχι για 

νησίδες ή βράχους και ότι, επομένως, η κυριαρχία επί των νησιωτικών αυτών στοιχείων 

παραμένει αδιευκρίνιστη, η Ελληνική απάντηση είναι  ότι το άρθρο 12 της Συνθήκης  της 

Λωζάννης, δεν διακρίνει μεταξύ νησιών και άλλων νησιωτικών στοιχείων  διότι απλά η 

Συνθήκη θεωρεί και παίρνει ως δεδομένο ότι οι λέξεις ‘νησιά’, ‘νησίδες’ και ‘βράχοι’ είναι 

συνώνυμες. Πράγματι, το συμβατικό αυτό κείμενο δεν επιχειρεί να κάνει οποιαδήποτε 

διάκριση μεταξύ των νησιών στη βάση οποιουδήποτε κριτηρίου, όπως το μέγεθος, αν είναι 

κατοικημένα ή όχι, την απόστασή τους από νησί που αναφέρεται στη Συνθήκη ή στη βάση 

                                                                                                                                                                                        
Ρηματική Διακοίνωση των Μεγάλων Δυνάμεων της  31.1/13.2.1914. Στην τελευταία αυτή Ρηματική Διακοίνωση, οι Μεγάλες 

Δυνάμεις αποφασίζουν να αποδώσουν στην Ελλάδα «όλα τα νησιά που κατελήφθησαν από  αυτήν» (all the islands occupied 

by her) με την εξαίρεση της Τενέδου, της Ίμβρου και του Καστελλορίζου που πρέπει να επιστραφούν στην Τουρκία. 
71

 Πράγματι, tο Άρθρο 12 ορίζει  ότι:  «Η ληφθείσα απόφασις τη 13η Φεβρουαρίου 1914 υπό της Συνδιασκέψεως του 
Λονδίνου εις εκτέλεσιν των άρθρων 5 της Συνθήκης του Λονδίνου της17/30 Μαΐου 1913, και 15 της Συνθήκης των Αθηνών 
της 1/14 Νοεμβρίου 1913, η κοινοποιηθείσα εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν τη 13 Φεβρουαρίου 1914 και αφορώσα εις την 
κυριαρχίαν της Ελλάδος επί των νήσων της Ανατολικής Μεσογείου, εκτός της Ίμβρου, Τενέδου και των Λαγουσών νήσων 
(Μαυρυών), ιδία των νήσων Λήμνου, Σαμοθράκης, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, επικυρούνται, υπό την επιφύλαξιν 
των διατάξεων της παρούσης Συνθήκης των συναφών προς τας υπό την κυριαρχίαν της Ιταλίας διατελούσας νήσους, περί 
ών διαλαμβάνει το άρθρον 15. Εκτός αντιθέτου διατάξεως της παρούσης Συνθήκης, αι νήσοι, αι κείμεναι εις μικροτέραν 
απόστασιν των τριών μιλλίων της ασιατικής ακτής, παραμένουσιν υπό την τουρκικήν κυριαρχίαν».  
72

 Ο γνωστός Βρετανός διεθνολόγος Derek Bowett, παρατηρεί στο βιβλίο του The Legal Regime of Islands in International 
law του1979 ότι: “Είναι σαν η Τουρκική μεθόριος να έπρεπε να βρίσκεται στην ακτή της ηπειρωτικής ακτής (εκτός από τα 
τρία αυτά νησιά) και εδαφικά το Αιγαίο να είναι Ελληνικό.” (σελ. 251). 
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οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης. Τούτο είναι σύμφωνο με την έννοια των νήσων  κατά 

την εποχή που συνήφθη η Συνθήκη αυτή, δηλ. μία έννοια πολύ γενική,  η οποία 

περιλάμβανε και τις νησίδες και τους βράχους. Η μόνη προϋπόθεση στην οποία προφανώς 

έπρεπε να ανταποκρίνονται τα στοιχεία αυτά, ήταν η έννοια της νήσου κατά το γενικό 

διεθνές δίκαιο, δηλ.  αυτά να παραμένουν έξω από το νερό κατά την μέγιστη πλημμυρίδα 

όπως ακριβώς ισχύει και σήμερα.
73

 

ΙΙΙ. Η Τουρκική επιχειρηματολογία αναφέρεται επίσης στο  

άρθρο 16 της Συνθήκης της Λωζάννης
74

 που ορίζει ότι η απόδοση της κυριαρχίας επί 

ορισμένων  νήσων θα γίνει μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών, θεωρώντας, η Τουρκία, ότι 

είναι και αυτή «ενδιαφερόμενο κράτος».  Εν προκειμένω, η απάντηση είναι ότι πρόκειται 

για σαφή παρερμηνεία, αφού στο πρώτο εδάφιο του ίδιου άρθρου η Τουρκία παραιτείται 

παντός δικαιώματος και τίτλου επί όλων αυτών των νησιών, και ως εκ τούτου, δεν μπορεί 

να μετάσχει, ως ενδιαφερόμενο μέρος, σε οποιοδήποτε διακανονισμό του μέλλοντός τους.
 75

   

Τέλος, από πολιτική και ουσιαστική  άποψη, είναι αναμφισβήτητο ότι ο σκοπός της 

Συνθήκης της Λωζάννης ήταν να διευθετήσει οριστικά και συνολικά το ζήτημα των νησιών 

του Αιγαίου ασχέτως χαρακτηρισμού και περιγραφής. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν  εντελώς 

ακατανόητο και απολύτως αλυσιτελές να δημιουργηθεί ένα πλέγμα, ένα puzzle στην ουσία,  

διαφορετικών κυριαρχιών στον ίδιο θαλάσσιο χώρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην υπόθεση 

Νικαράγουας-Κολομβίας του 2012, το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών (ΔΔΧ), 

αναγνώρισε ότι κάτι τέτοιο, δηλ. η δημιουργία εμπλεκόμενων κυριαρχιών στον ίδιο 

θαλάσσιο χώρο και, κατά συνέπεια,  εγκλωβισμένων νήσων (enclaves) δεν θα ήταν ούτε 

επιθυμητή ούτε αποδεκτή. 
76

 

                                                           
73

 Άρθρο 10(1) της Σύμβασης της Γενεύης για την Αιγιαλίτιδα Ζώνη και την Συνορεύουσα Ζώνη του 1958 και άρθρο 121(1) 
της Σύμβασης των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. 
74

 Το κείμενο του οποίου έχει ως εξής: «Η Τουρκία παραιτείται παντός δικαιώματος και τίτλου πάσης φύσεως επί των 
εδαφών ή εν σχέσει προς τα εδάφη τα οποία κείνται πέραν των προβλεπομένων από την παρούσα Συνθήκη ορίων, ως και 
επί των νήσων πλην εκείνων επί των οποίων η κυριαρχία της αναγνωρίζεται από την παρούσα Συνθήκη, 
της  τύχης των εδαφών και των νήσων τούτων κανονισθείσης ή κανονισθησομένης  μεταξύ των ενδιαφερομένων. 
75

 Η Ελληνική θεώρηση του άρθρου 16 επιβεβαιώνεται από την Διαιτητική Απόφαση του 1998 στην διαφορά μεταξύ 
Ερυθραίας-Υεμένης σχετικά με την κυριαρχία επί ορισμένων νησιών στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με το Διαιτητικό 
Δικαστήριο: “The correct analysis of article 16 is, in the tribunal’s view, the following: In 1923 Turkey renounced title to those 
islands over which it had sovereignty until then” (παρ. 165).  
76

 ΔΔΧ, Nικαράγουα κ. Κολομβίας, απόφαση, 2012, παρ. 230. 
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Ας σημειωθεί ακόμη ότι ο αριθμός των νησίδων και βράχων στην θαλάσσια περιοχή στην 

οποία αναφέρεται η Συνθήκη της Λωζάννης εκτιμάται ότι φθάνει τις 3.000, και με το 

Τουρκικό σκεπτικό οι νησίδες και οι βράχοι αυτοί θα είχαν παραμείνει terra nullius, 

γεγονός που θα ήταν αδιανόητο να έχει αγνοήσει η Συνθήκη της Λωζάννης. Θα πρέπει 

επίσης να λεχθεί ότι  πλην των νήσων, πολλές νησίδες και βράχοι υπάρχουν και εντός της 

θαλάσσιας ζώνης των τριών ναυτικών μιλίων που η Συνθήκη της  Λωζάννης παραχώρησε 

στην Τουρκία αλλά ούτε η Ελλάδα -ορθώς- αλλά ούτε και η Τουρκία -προφανώς- έθεσαν 

θέμα γι’ αυτό.  

Εν κατακλείδι, δεν είναι δυνατό να εξάγονται επιχειρήματα περί μη απόδοσης κυριαρχίας 

στην Ελλάδα, από μικρές διαφοροποιήσεις στην ορολογία που χρησιμοποιείται σε διάφορα 

άρθρα, λ.χ. από το γεγονός ότι στα άρθρα 12 και 16  δεν υπάρχει ο όρος νησίδα ενώ στο 

άρθρο 15 υπάρχει. Εν τούτοις, στα άρθρα αυτά υπάρχει και συγκεκριμένος και προφανής 

λόγος για την διαφοροποίηση που δεν ενισχύει, όμως, την Τουρκική επιχειρηματολογία. 

Τούτος συνίσταται στο ότι στην μεν περίπτωση των άρθρων 12 και 16 παραχωρείται, όπως 

ήδη ελέχθη, η κυριαρχία επί όλων των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου  en bloc, δηλ. 

συνολικά, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ενώ το άρθρο 15 ρυθμίζει ακριβώς μία από 

τις εξαιρέσεις, αυτή των Δωδεκανήσων, τα οποία παραχωρούνται στην Ιταλία και όπου 

κρίθηκε χρήσιμη η αναφορά και στις νησίδες. Ας σημειωθεί ότι και στην Συνθήκη των 

Παρισίων του 1947, με το άρθρο 14 της οποίας παραχωρήθηκαν  τα Δωδεκάνησα στην 

Ελλάδα, γίνεται μνεία για «παρακείμενες» στα νησιά αυτά νησίδες (adjacent islets-ĩlots 

ajacents) όπου και εκτείνεται η Ελληνική κυριαρχία.  

IV. Ειδικά σχετικά με τα Δωδεκάνησα, η Τουρκία αρνείται επίσης, την ισχύ της Συμφωνίας 

που η ίδια είχε υπογράψει με την Ιταλία τον Δεκέμβριο του 1932. Πρόκειται για τη δεύτερη 

από δύο Συμφωνίες που συνήψε με την Ιταλία την ίδια χρονιά, από τις οποίες η μεν πρώτη 

υπεγράφη στις 4 Ιανουαρίου και ορίζει τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Καστελλορίζου και της 

ακτής της Ανατολίας διευκρινίζοντας ποιές νησίδες ανήκουν σε κάθε μιά από τις δύο χώρες 

-Ιταλία και Τουρκία- η δε δεύτερη που είναι ένα Πρωτόκολλο (procès verbal), υπεγράφη 

στις 28 Δεκεμβρίου 1932 και επεκτείνει την οριοθέτηση, καθορίζοντας και πάλι ποιές 

νησίδες  ανήκουν στην Τουρκία και ποιές στην Ιταλία σε ολόκληρη την περιοχή της 

Δωδεκανήσου, δηλαδή μεταξύ των νησιών της Δωδεκανήσου και της ακτής της Ανατολίας. 

Και στις δύο αυτές Συμφωνίες η χώρα μας είναι, μετά την σύναψη της Συνθήκης των 
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Παρισίων του 1947 η οποία απέδωσε την Δωδεκάνησο στην Ελλάδα, διάδοχο κράτος της 

Ιταλίας κατά το διεθνές δίκαιο των Συνθηκών.   

Όσον αφορά ειδικά το Πρωτόκολλο (Procès Verbal) του Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς -το 

οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, αποδεικνύει ότι τα Ίμια  αποδόθηκαν στην Ιταλία και, κατά 

συνέπεια, αργότερα στην Ελλάδα-  τα Τουρκικά επιχειρήματα που αρνούνται  την ισχύ του, 

είναι εντελώς έωλα. Πράγματι, η Τουρκία επικαλείται την μη επικύρωσή του από  την 

Τουρκική Βουλή και την μή κατάθεσή του στην Γραμματεία της Κοινωνίας των Εθνών, ενώ 

και τα δύο αυτά θρυλούμενα προαπαιτούμενα δεν ήταν απαραίτητα διότι το Πρωτόκολλο 

αυτό είχε ρητά τεχνικό χαρακτήρα και ήταν συμπληρωματικό της πρώτης Συμφωνίας, οπότε 

δεν χρειαζόταν ούτε νομοθετική κύρωση ούτε κατάθεση στην ΚτΕ. Ο χαρακτήρας αυτός 

του Πρωτοκόλλου γίνεται απολύτως σαφής και από την υπάρχουσα επεξηγηματική  

διπλωματική αλληλογραφία μεταξύ των δύο πλευρών (Ιταλίας-Τουρκίας). 

V. Tέλος, ο κύκλος των Τουρκικών διεκδικήσεων και αιτιάσεων κατά της Ελλάδας 

ολοκληρώνεται, κατά το μάλλον ή ήττον, με την άρνησή της να δεχθεί το δικαίωμα της 

χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ.  Για το θέμα αυτό, η Τουρκική 

Εθνοσυνέλευση εξέδωσε, ως γνωστόν,  το 1995 Απόφαση με την οποία θεωρεί την 

επέκταση αυτή casus belli, αιτία πολέμου, ενέργεια μάλλον πρωτοφανής σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Είναι προφανές ότι η Τουρκική αυτή απόφαση, εκπεφρασμένη, μάλιστα, στοn 

υψηλότερο δυνατό βαθμό, από την ίδια την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, έρχεται σε ευθεία 

σύγκρουση με θεμελιώδη κανόνα του διεθνούς δικαίου, δηλαδή με την απειλή χρήσης βίας, 

όπως ο κανόνας αυτός εκφράζεται από το άρθρο 2 παρ. 4 του Χάρτη των Η.Ε. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι η άρση του casus belli συμπεριλαμβάνεται στα βασικά κριτήρια για την 

ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. Η χώρα μας, οίκοθεν νοείται, διατηρεί το δικαίωμα, όπως 

αυτό απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας (άρθρο 3 της Σύμβασης του Montego Bay) να 

προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών της υδάτων όποτε το θεωρήσει σκόπιμο, όπως έχει 

πράξει η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών της διεθνούς κοινότητας. 

VΙ. Ερχόμαστε τώρα στους ισχυρισμούς της Τουρκίας ότι υπάρχει υποχρέωση 

αποστρατικοποίησης σειράς νησιών του Αιγαίου. Πρέπει να λεχθεί εξ αρχής ότι η 

αποστρατικοποίηση συνιστά περιορισμό της κυριαρχίας ενός κράτους και μπορεί να έχει 

διαβαθμίσεις (να είναι δηλαδή μερική ή πλήρης). 
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Η Σύμβαση της Λωζάννης της 23.7.1923 για το Καθεστώς των Στενών επέβαλε πράγματι 

την αποστρατικοποίηση των νησιών Λήμνου και Σαμοθράκης λόγω της γειτνίασής τους με 

τα Στενά (στα οποία περιλαμβάνονται το Στενό των Δαρδανελλίων, η Θάλασσα του 

Μαρμαρά και ο Βόσπορος), τα νησιά εντός των οποίων (Στενών) επίσης 

αποστρατικοποιήθηκαν.
77

  Όμως, το καθεστώς αυτό καταργήθηκε πλήρως από τη Σύμβαση 

του Mοντραί του 1936 που ρυθμίζει το ίδιο θέμα, ρητά αντικαθιστώντας την Σύμβαση της 

Λωζάννης του 1923 για το Καθεστώς των Στενών.  Μάλιστα τούτο είχε συμφωνηθεί μεταξύ 

Ελλάδος και Τουρκίας, όπως καταδεικνύεται από σχετική διπλωματική αλληλογραφία, πριν 

από τη σύγκληση της Διάσκεψης  έτσι ώστε να μπορούν να επανεξοπλιστούν τόσο τα Στενά 

όσο  και η Λήμνος και η Σαμοθράκη.  Ιδιαίτερη βαρύτητα εν προκειμένω έχει η γνωστή 

Δήλωση τoυ R. Aras, τότε Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας και Διαπραγματευτή της 

Σύμβασης του Moντραί, ενώπιον της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, με την οποία 

βεβαίωνε ότι η τελευταία αυτή Σύμβαση αυτή κατήργησε τις διατάξεις της Σύμβασης της 

Λωζάννης για το Καθεστώς των Στενών που επέβαλαν την αποστρατικοποίηση της Λήμνου 

και της Σαμοθράκης.  

Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου Χίος, Μυτιλήνη, Σάμος και Ικαρία τελούν υπό καθεστώς 

ορισμένων στρατιωτικών περιορισμών σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης της 

Λωζάννης. Το καθεστώς αυτό επιβάλλει την απαγόρευση των ναυτικών βάσεων -αλλά  όχι 

των αεροπορικών- όπως και την κατασκευή οχυρωματικών έργων. Επιβάλλει επίσης 

περιορισμούς στην παρουσία στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων.  

Τέλος, σε καθεστώς αποστρατικοποίησης έχουν τεθεί τα Δωδεκάνησα βάσει του άρθρου 14 

παρ. 2 της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων.  

Θα πρέπει κατ’ αρχήν να λεχθεί ότι υπάρχουν πολλά  νομικά επιχειρήματα που μπορούν να 

απαντήσουν στις Τουρκικές αιτιάσεις  για την επαναστρατικοποίηση των νησιών της 

Δωδεκανήσου που έχει επιχειρήσει η Ελλάδα. Θα περιοριστούμε σε τρία από αυτά τα οποία  

είναι και τα σημαντικότερα. Το πρώτο επιχείρημα είναι  ότι η Συνθήκη των Παρισίων 

αποτελεί res inter alios acta, δηλ. σύμβαση μεταξύ άλλων για την Τουρκία,  αφού η  ίδια  

δεν είναι μέρος στη Συνθήκη αυτή και επομένως δεν δικαιούται να έχει άποψη για την 

τήρηση  ή μή τήρησή της.  Το δεύτερο αντλείται από το άρθρο 89 της  ίδιας της Συνθήκης 
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 Σύμφωνα με  το άρθρο 4 παρ. 3 της Σύμβασης της Λωζάννης της 23.7.1923 για το Καθεστώς των Στενών. 
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το οποίο προβλέπει ότι οι διατάξεις  της δεν μπορούν να προσπορίσουν δικαιώματα ή οφέλη 

σε κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν.  Το τρίτο, και κατά την γνώμη μου 

σημαντικότερο, είναι το ότι η Ελλάδα, εξοπλίζοντας τα νησιά της, τόσο του Ανατολικού 

Αιγαίου όσο και της Δωδεκανήσου,  προετοιμάζει την άμυνά της έναντι μιας υπαρκτής 

απειλής επίθεσης της Τουρκίας εναντίον των νησιών αυτών. Γιατί τί άλλο μπορεί να 

σημαίνει η δημιουργία και διατήρηση της Στρατιάς του Αιγαίου στην ακτή της Ανατολίας 

απέναντι ακριβώς από τα Ελληνικά νησιά και η υπερσυγκέντρωση αποβατικού εξοπλισμού 

εκεί;  

Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα αποτελεί την 

μοναδική εξαίρεση στην θεμελιώδη απαγόρευση της χρήσης αλλά και της απειλής χρήσης 

βίας που καθιερώνει το άρθρο 2 παρ. 4 του Χάρτη των Η.Ε., όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 

51. Το δικαίωμα  στην νόμιμη άμυνα είναι υπέρτατο και αναφαίρετο, έχοντας μάλιστα 

χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου (jus cogens). Μή λησμονούμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 

103 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των 

υποχρεώσεων που επιβάλλει ο Χάρτης και αυτών που απορρέουν από άλλη διεθνή 

Συμφωνία, υπερισχύουν οι υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα που απορρέουν από 

τον Χάρτη. 

Όσα μέχρι τώρα είπαμε για την δυσμενή εξέλιξη των Ελληνοτουρκικών σχέσεων κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, που υποδαυλίζονται αδιάλειπτα από την εμπρηστική ρητορική και την 

έργω επιθετική στάση της Τουρκίας έναντι της χώρας μας, υπογραμμίζουν εμφαντικά τη 

σημασία που έχει το γενικότερο ζήτημα που εξετάζεται σήμερα εδώ, δηλαδή τον ρόλο των 

λεγόμενων «εξωτερικών συνόρων της ΕΕ». Τούτο διότι προφανώς τα Ανατολικά, Νότια  

και Νοτιοανατολικά θαλάσσια σύνορα της χώρας μας ταυτίζονται με τα σύνορα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ίδιο χώρo, υπό οποιαδήποτε νομική έννοια (δίκαιο της Ε.Ε., 

διεθνές δίκαιο της θάλασσας, προσφυγικό δίκαιο). Και είναι εξίσου προφανές ότι η ταύτιση 

αυτή είναι επωφελής για την χώρα μας διότι έτσι τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία 

στην Ελλάδα καθίστανται και αναγνωρίζονται ως προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα 

οποία η Ένωση οφείλει να αντιμετωπίσει και αυτή, πάντα, βέβαια, σε στενή συνεννόηση και 

συνεργασία με την Ελλάδα.  
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3.2.5  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ 

 

Θεόδωρος Κατσούφρος, 

Senior Fellow, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet, ΕΚΠΑ; πρώην στέλεχος του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

* Επεξηγηματική σημείωση του εισηγητή 

Το παρόν κείμενο αποτελεί μεν καρπό των όσων διατύπωσα προφορικά κατά την διαδικτυακή 

διεξαγωγή του σεμιναρίου, εμπλουτίστηκε, όμως, σημαντικά με μεγάλο αριθμό 

υποσημειώσεων για τους σκοπούς της επιστημονικής θεμελίωσης της συλλογιστικής μου. 

Εννοείται ότι η ανάγνωση του κειμένου και μόνον, χωρίς την υποχρέωση του αναγνώστη να 

ανατρέχει στις υποσημειώσεις, δεν αναιρεί την ουσία του. Είναι σαφώς λιγότερο βεβαρυμένη 

και περισσότερο εύληπτη. Στον ίδιο εναπόκειται η καταλληλότερη για τις ανάγκες του επιλογή. 

     

Η θεματική στην οποία εντάσσεται η παρούσα συμβολή αφορά τις προκλήσεις, τις απειλές 

και τις παραβιάσεις σε σχέση με τα εξωτερικά σύνορα στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Δεδομένου ότι οι απειλές έχουν συζητηθεί εκτενώς επ’ αφορμή των επεισοδίων του 

Μαρτίου 2020 στον Έβρο
78

, τίθενται προς συζήτηση οι προκλήσεις και οι παραβιάσεις στις 

οποίες θα αναφερθώ συνοπτικά προκειμένου να επεκταθώ στην συνέχεια, αν μου το 

επιτρέπει ο χρόνος, σε θαλάσσια ζητήματα τα οποία ταλανίζουν τις ελληνοτουρκικές – 

συμπαρασύροντας και τις ευρωτουρκικές- σχέσεις. 

Πρώτον, σχετικά με τις προκλήσεις, θα έλεγα ότι μας δίδεται η ευκαιρία να συζητήσουμε 

την παρούσα κατάσταση υπό το φως των θαλάσσιων δραστηριοτήτων της Frontex στην 

Ανατολική Μεσόγειο και της στάσης του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής 

                                                           
78

 Στην Ετήσια Έκθεση Προόδου για την Τουρκία, έτους 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει: «in March 2020, Turkey 
actively encouraged migrants and refugees to take the land route to Europe through Greece. This led to the set-up of an 
informal camp at one of the Greek-Turkish border crossing points in Pazarkule, hosting close to 60,000 migrants and refugees 
in dire conditions» [Commission Staff Working Document/SWD (2020) 355 final, Turkey 2020 Report, της 6

ης
 Οκτωβρίου 

2020, 126 σελίδες, στην σελίδα 7 (η έμφαση είναι δική μου)].  Σχετικά με τις επαναπροωθήσεις στην περιοχή του Έβρου, 
βλέπε Lena Karamanidou και Bernd Kasparek, What is Frontex doing about illegal pushbacks in Evros?, Respond working 
paper 2020/59, July 2020 (https://respondmigration.com/blog-1/what-is-frontex-doing-about-illegal-pushbacks-in-evros). 

https://respondmigration.com/blog-1/what-is-frontex-doing-about-illegal-pushbacks-in-evros
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Ακτοφυλακής. Ως γνωστόν, εδώ και δύο περίπου έτη, όχι μόνον η Frontex αλλά και η 

Ελλάδα κατηγορούνται από ΜΚΟ, ιδιώτες και ιδιωτικούς φορείς ορισμένων κρατών μελών 

της ΕΕ, για παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην θάλασσα, κυρίως με την 

ακολουθούμενη (;) πρακτική των push-backs, δηλαδή των επαναπροωθήσεων όσων 

αιτούνται άσυλο, μεταναστών ή προσφύγων. Είναι όμως επίσης γνωστό ότι ο σκληρός 

πυρήνας της ΕΕ πιέζει τόσο την Frontex όσο και την Ελλάδα να κλείσουν τον δρόμο στα 

προσφυγικά ρεύματα με αποτέλεσμα αμφότερες να ακροβατούν μεταξύ της διάσωσης 

ανθρώπινων υπάρξεων στην θάλασσα και της φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων, εθνικών 

και ευρωπαϊκών
79

. Η λύση ενός τόσο ευαίσθητου και πολυσύνθετου προβλήματος δεν 

μπορεί παρά να αναζητηθεί μέσω μιας σοβαρής και γόνιμης αντιπαράθεσης θέσεων των 

εμπλεκόμενων μερών, στο πλαίσιο ενός υγιούς και δημιουργικού προβληματισμού, μακράν 

οποιουδήποτε καιροσκοπικού εντυπωσιασμού.    

Η ανάλυσή μου είναι στο σύνολό της δικαιοκεντρική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποτιμώ 

την γεωπολιτική, την γεωστρατηγική, την πολιτική ή την διπλωματική διάσταση των 

προβλημάτων. Αρκούμαι λοιπόν στην υπόμνηση ότι η Frontex είναι ένας ευρωπαϊκός, 

ενωσιακός, οργανισμός, ο οποίος λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι αρμοδιότητες και δράσεις του διέπονται από σχετικό κανονισμό 

ο οποίος ανανεώθηκε το 2019
80

 και ο οποίος καταγράφει λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας 
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 Η διάσωση ανθρώπινων υπάρξεων στην θάλασσα και η ευθύνη των παράκτιων κρατών σε θαλάσσιες περιοχές όπου 
ασκούν την υπό ευρεία έννοια δικαιοδοσία τους (jurisdiction) θέτει επιτακτικά πολλαπλά ερωτήματα, πρώτον, υπό την 
έποψη του διεθνούς δικαίου (για μια σφαιρική θεώρηση βάσει του διεθνούς δικαίου, βλέπε την μονογραφία της  Irini 
Papanicolopulu, International Law and the Protection of People at Sea, Oxford, Oxford University Press, 2018, xxiv + 266 
σελίδες), δεύτερον, υπό την έποψη του δικαίου της θάλασσας (βλέπε, ιδίως, Tullio Treves, «Human Right and the Law of the 
Sea», Berkley Journal of International Law, τόμος 28, τεύχος 1, 2010, σελίδες 1 έως 14, και Efthymios Papastavridis, «The 
European Convention of Human Rights and Migration at Sea: Reading the “Jurisdictional Threshold” of the Convention Under 
the Law of the Sea Paradigm», German Law Journal, 2020, τεύχος 21, σελίδες 417 έως 435). Στο πλαίσιο σχετικής έρευνάς 
της, η βρετανική Βουλή των Λόρδων άρχισε πρόσφατα, πρωτοστατώντας, τις ακροάσεις εμπειρογνωμόνων και ειδικών επί 
του θέματος [βλέπε, μεταξύ άλλων, Sofia Galani, «The First Parliamentary Debate on Human Rights at Sea: One Step forward, 
two Steps Back?», 10 Ιουλίου 2021 (https://www.ejiltalk.org/the-first-parliamentary-debate-on-human-rights-at-sea-one-

step-forward-two-steps-back/), και Elizabeth Mavropoulou, «UK UNCLOS Inquiry: Fit for Protecting Human Rights at Sea? A 

Comment», 27 Δεκεμβρίου 2021 (https://www.ejiltalk.org/uk-unclos-inquiry-is-unclos-fit-for-protecting-human-right-at-sea-

a-comment/), καθώς και το ανακοινωθέν Τύπου της διεθνούς οργάνωσης Human Rights at Sea σχετικά με την ακρόαση της 

καθηγήτριας διεθνούς δικαίου Anna Petrig της 1
ης

 Δεκεμβρίου 2021: «Is UNCLOS fit for purpose? Oral evidence before the 
House of Lords Select Committee continues» (https://www.humanrightsatsea.org/2021/12/01/is-unclos-fit-for-purpose-oral-

evidence-before-the-house-of-lords-select-committee-continues/)].      
80

 Πρόκειται για τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13
ης

 Νοεμβρίου 
2019, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L-295 της 14

ης
 

Νοεμβρίου 2019, σελίδες 1 επ.), αντικείμενο του οποίου είναι, σύμφωνα με το άρθρο 1, «η διασφάλιση της ευρωπαϊκής 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων», με «πλήρη συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα», αλλά 

https://www.ejiltalk.org/the-first-parliamentary-debate-on-human-rights-at-sea-one-step-forward-two-steps-back/
https://www.ejiltalk.org/the-first-parliamentary-debate-on-human-rights-at-sea-one-step-forward-two-steps-back/
https://www.ejiltalk.org/uk-unclos-inquiry-is-unclos-fit-for-protecting-human-right-at-sea-a-comment/
https://www.ejiltalk.org/uk-unclos-inquiry-is-unclos-fit-for-protecting-human-right-at-sea-a-comment/
https://www.humanrightsatsea.org/2021/12/01/is-unclos-fit-for-purpose-oral-evidence-before-the-house-of-lords-select-committee-continues/
https://www.humanrightsatsea.org/2021/12/01/is-unclos-fit-for-purpose-oral-evidence-before-the-house-of-lords-select-committee-continues/
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του. Όπως προανέφερα, εμπλέκονται συναφώς και εξωτερικοί ή μη θεσμικοί παίκτες. 

Γεγονός είναι και παραμένει ότι η φήμη περί παραβιάσεων από Ελλάδα και Frontex έχει 

εξαπλωθεί μέσω ευρωπαϊκών, κυρίως γερμανικών, ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης
81

. 

Συγκεκριμένα και όσον αφορά την Ελλάδα, εκείνο που της προσάπτεται είναι ότι, σε μια, 

τρόπον τινά, συμπαιγνία με την Frontex, υιοθετεί την πρακτική των επαναπροωθήσεων, 

φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να βιαιοπραγεί, όπως αφήνουν να εννοηθεί πρόσφατες 

προσφυγές ενδιαφερόμενων ΜΚΟ ενώπιον της ενωσιακής δικαιοσύνης. Αναμένεται η 

έκβαση των εκκρεμουσών υποθέσεων οι οποίες ενδιαφέρουν προφανώς πολλούς φορείς, 

ευρωπαϊκούς και εθνικούς, αλλά περισσότερο μια εξαιρετικά ευάλωτη κατηγορία 

ανθρώπων. Εξάλλου, το πλαίσιο δράσης της Frontex δεν είναι απόλυτα σαφές εμφανίζοντας 

κενά επί του πεδίου και περιπλέκοντας ως εκ τούτου την κατάσταση. Είναι αυτονόητο ότι, 

ως υπηρεσία της ΕΕ, η Frontex δεσμεύεται από την υποχρέωση της μη επαναπροώθησης 

των αιτούντων άσυλο βάσει, μεταξύ άλλων, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 

αλλά και βάσει του διεθνούς δικαίου, ειδικότερα δε του δικαίου της θάλασσας. Εκείνο όμως 

που προβληματίζει περισσότερο είναι το γεγονός ότι οι θιγόμενοι ή κατ’ άλλους «τα 

θύματα» δεν μπορούν να προσφύγουν ενώπιον της ενωσιακής δικαιοσύνης, για τον λόγο ότι 

δεν διαθέτουν τα δικονομικά μέσα να το πράξουν. Αλλά ούτε και στα εθνικά δικαστήρια 

μπορούν να απευθυνθούν διότι η Frontex καλύπτεται και στις δύο περιπτώσεις από την 

ασυλία που της παρέχει η ενωσιακή ομπρέλα όταν τίθεται ζήτημα δικαστικής προστασίας 

τους από την ΕΕ
82

. Επομένως, βάσει των όσων προανέφερα, εικάζω, κρίνοντας, αφενός, από 

το απόρρητο των πολλαπλών δράσεών της και, αφετέρου, από την ευαισθησία που 

επιδεικνύουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο θέμα της τήρησης της τάξης και της 

                                                                                                                                                                                        
και με σκοπό «την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ενωσιακής πολιτικής σε θέματα επιστροφής» (η έμφαση είναι 
δική μου).  
81

 Για μια λεπτομερή έκθεση περιπτώσεων παράνομων επαναπροωθήσεων, συνοδευόμενη από σχετικούς χάρτες, βάσει 
όμως στοιχείων προερχόμενων σχεδόν αποκλειστικά από τουρκικές πηγές, βλέπε Frontex at Fault: European Border Force 
Complicit in “illegal” Pushbacks (https://www.bellingcat.com/news/2020/10/23/frontex-at-fault-european-border-force-

complicit-in-illegal-pushbacks/). Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανάλυση των Jan-Phillip Graf και Kai Budelmann, «A pushback 

against international law?: Legal analysis of allegations against the Frontex mission in the Mediterranean, Völkerrechtsblog, 
08.12.2020, (https://voelkerrechtsblog.org/de/a-pushback-against-international-law).  
82

 Χρήσιμη επί του θέματος αυτού είναι η μελέτη της Melanie Fink, «Why is so Hard to Hold Frontex Accountable: On Blame-
Shifting and an Outdated Remedies System» (https://www.ejiltalk.org/why-it-is-so-hard-to-hold-frontex-accountable-on-

blame-shifting-and-an-outdated-remedies-system/). Βλέπε επίσης το άρθρο της ίδιας «The action for damages as a 

Fundamental Rights Remedy: Holding Frontex liable», German Law Journal, 2020, τεύχος 21 (σελίδες 532 έως 548), το οποίο 
αποδεικνύεται προφητικό δεδομένου ότι εκκρεμούν ήδη τόσο ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ μια προσφυγή κατά 
παραλείψεως (υπόθεση Τ-282/21) και μια αγωγή αποζημιώσεως  (υπόθεση Τ-600/21), όσο και ενώπιον του Δικαστηρίου 
δύο αιτήσεις γερμανικού δικαστηρίου για την έκδοση προδικαστικής απόφασης (υποθέσεις  C-245/21 και C-248/21). 

https://www.bellingcat.com/news/2020/10/23/frontex-at-fault-european-border-force-complicit-in-illegal-pushbacks/
https://www.bellingcat.com/news/2020/10/23/frontex-at-fault-european-border-force-complicit-in-illegal-pushbacks/
https://voelkerrechtsblog.org/de/a-pushback-against-international-law
https://www.ejiltalk.org/why-it-is-so-hard-to-hold-frontex-accountable-on-blame-shifting-and-an-outdated-remedies-system/
https://www.ejiltalk.org/why-it-is-so-hard-to-hold-frontex-accountable-on-blame-shifting-and-an-outdated-remedies-system/
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εθνικής ασφάλειας, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ότι οι 

εκκρεμείς προσφυγές στις οποίες αναφέρθηκα προ ολίγου δεν πρόκειται κατά πάσα 

πιθανότητα να ευοδωθούν. 

Πάντως, επί του πρακτέου, η Ελλάδα, επικαλούμενη σταθερά την ανάγκη σεβασμού του 

διεθνούς δικαίου, οφείλει να είναι ανοικτή σε διάλογο με όποιον από τους φορείς 

εμπλέκεται στον νομότυπο ή μη χαρακτήρα της αντιμετώπισης συγκεκριμένων 

περιπτώσεων και, στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού, να διατηρεί σε μόνιμη βάση δίαυλο 

επικοινωνίας προς πάσα κατεύθυνση, κατανοώντας ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ 

επιδεικνύουν μεγαλύτερο ζήλο σε σχέση με κάποια άλλα και έχοντας κατά νου ότι τελικός 

στόχος είναι η πάταξη τυχόν φαινομένων παραβατικότητας στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Με το σχόλιο αυτό κλείνω το θέμα των επαναπροωθήσεων, το οποίο ανάγεται στις 

προκλήσεις, και εισέρχομαι στο θέμα της παραβίασης δικαιωμάτων απορρεόντων από το 

δίκαιο της θάλασσας. Εν πρώτοις, τίθεται το ερώτημα ποιο παράκτιο κράτος είναι αρμόδιο 

για την αντιμετώπιση και την εν γένει διαχείριση τέτοιων ζητημάτων, όταν και όπου αυτά 

ανακύπτουν. Στην περίπτωση αυτή, ο προσδιορισμός των θαλάσσιων ορίων ή συνόρων του 

αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη θεμελίωσης των δικαιωμάτων του. Υπό την 

έποψη του ενωσιακού δικαίου, η ΕΕ αναπέμπει το ζήτημα στο ίδιο το ενδιαφερόμενο 

παράκτιο κράτος μέλος υπό τον όρο του απόλυτου σεβασμού του διεθνούς δικαίου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα άρθρα 52 της Συνθήκης για την ΕΕ (ΣΕΕ) και 355 της 

Συνθήκης για την Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), το εδαφικό πεδίο εφαρμογής αμφοτέρων των 

Συνθηκών καθορίζεται απλώς με την παραπομπή στις εθνικές επικράτειες, ενώ το άρθρο 

77§4 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τον γεωγραφικό καθορισμό 

των συνόρων τους βάσει του διεθνούς δικαίου. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 

κρατών μελών εμπίπτει κατ’ επέκταση και η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών τους. 

Μάλιστα, η σχετική αρμοδιότητα καταλαμβάνει τόσο τον μονομερή καθορισμό των ορίων 

του παράκτιου κράτους μέλους, όταν δεν εμπλέκεται συναφώς τρίτο κράτος, όσο και την 

μονομερή διεκδίκηση, την συμβατική ή και την δικαστική οριοθέτηση σε περίπτωση 

επικάλυψης των θαλάσσιων ζωνών δύο ή περισσότερων κρατών
83

. Η ίδια η ΕΕ είναι με την 

                                                           
83

 Είναι χαρακτηριστική η από 26 Απριλίου 2016 απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου σε σχετική ερώτηση Ιταλίδας 
ευρωβουλευτή: «The competence of the delineation or delimitation of maritime zones falls entirely under the competence 
of Member States […]. Once the maritime zones of the Coastal Member States have been delineated or delimited, the 
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σειρά της αποκλειστικά αρμόδια να ορίζει το εδαφικό πεδίο εφαρμογής των κανόνων της
84

.  

Με μια πρόσφατη και σημαντική απόφασή του, το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) επιβεβαιώνει 

τα ανωτέρω
85

, επισημαίνοντας ότι στις Συνθήκες δεν απαντά ακριβής ορισμός των εδαφών 

που υπάγονται στην κυριαρχία των κρατών μελών
86

. Το ΔΕΕ εγκύπτει συχνά σε θέματα 

δικαίου της θάλασσας και ειδικότερα της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας του 1982 

(Σύμβαση), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ενωσιακής έννομης τάξης
87

. 

Επομένως, το κατά πλάσμα δικαίου «έδαφος» και τα «εξωτερικά σύνορα» (χερσαία και 

θαλάσσια) της Ένωσης αποτελούνται εν τέλει από το σύνολο του εδάφους και των 

θαλάσσιων ζωνών ενός εκάστου των κρατών μελών της
88

.   

Ας μου επιτραπεί να διευκρινίσω ευθύς εξαρχής ότι, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί και να 

αναγνωριστεί κάποια παραβίαση, απαιτείται όχι απλώς η θεωρητική επίκληση ενός 

δικαιώματος αλλά και η άσκησή του. Τι εννοώ με αυτό; Ότι, αφενός, οποιαδήποτε 

αθεμελίωτη ή υπερβολική διεκδίκηση δεν συνιστά ούτε υπαρκτό ούτε ενδικάσιμο 

(justiciable) δικαίωμα, ακριβώς όπως δεν συνιστά ώριμο δικαίωμα ένα εν δυνάμει ή εν 

αναμονή δικαίωμα (potential right). Πρέπει με άλλα λόγια να πρόκειται για υπαρκτό και 

ασκούμενο δικαίωμα. Άρα, σε επίπεδο διακρατικών σχέσεων, δεν μπορούμε να ομιλούμε 

για παραβίαση ενός θεωρητικού, προβλεπόμενου από το δίκαιο της θάλασσας, δικαιώματος, 

                                                                                                                                                                                        
Treaties apply to those waters» [Answer given by Mr Vella to question E-001438/2016 
(https:///www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-001438-ASW_EN.pdf), η έμφαση είναι δική μου].    
84

 Η απόφαση του Δικαστηρίου (της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας) της 9
ης

 Ιουλίου 1991 στην υπόθεση C-146/89, Επιτροπή 
κατά Ηνωμένου Βασιλείου, αναδεικνύει μια άλλη, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, πτυχή της διαπλοκής των σχέσεων μεταξύ 
εθνικού, κοινοτικού/ενωσιακού και δικαίου της θάλασσας. Μολονότι το παράκτιο κράτος μέλος είναι αποκλειστικά αρμόδιο 
να ορίζει μονομερώς τις γραμμές βάσης του από τις οποίες μετρούνται οι θαλάσσιες ζώνες του, αν η εκ μέρους του 
μονομερής οριοθέτηση είναι μεν έγκυρη από άποψη δικαίου της θάλασσας αλλά παραβιάζει κανόνα αφορώντα το εδαφικό 
πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, η μονομερής αυτή εθνική πράξη θεωρείται ενδοκοινοτικώς ανενεργή, δηλαδή μη 
αντιτάξιμη έναντι των άλλων κρατών μελών και της ίδιας της ΕΕ. Θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι, στην προκειμένη 
περίπτωση, η σχετική εθνική αρμοδιότητα καθίσταται «δέσμια» στο μέτρο που η Ένωση έχει δικαίωμα λόγου και ελέγχου 
της ενωσιακής νομιμότητάς της (βλέπε εκτενή ανάλυση στην μονογραφία μου Questions de droit international de 
délimitation maritime dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Les lignes de base, 
Maastricht, European Institute of Public Administration, 1994, xxvi + 229 σελίδες, ιδίως στις σελίδες 77 επ.).     
85

 Πρόκειται για την απόφαση της 30
ής  

Ιανουαρίου 2020 στην υπόθεση C-457/18, Σλοβενία κατά Κροατίας, την οποία 
αναλύω στο αναφερόμενο κατωτέρω στην υποσημείωση 10 άρθρο μου.  
86

 Σκέψη 105 της εν λόγω απόφασης του ΔΕΕ του 2020.  
87

  Βλέπε εκτενέστερα Θεοδώρου Κατσούφρου, «Η ερμηνεία και η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία ακτιβισμού του ως οιονεί διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου», Τετράδια 
Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής, Απρίλιος 2021, τεύχος 1

ο
, σς. 50-60, ιδίως σσ.  52 και 53 (προσβάσιμο μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή: https://isideris.gr/wp-content/uploads/2021/07/e-Tetradia_teuxos01_final.pdf).    
88

 Για μια σφαιρική προσέγγιση υπό το πρίσμα του δικαίου της θάλασσας αλλά και του ενωσιακού δικαίου, βλέπε 
αναλυτικότερα, Γιάννη Βαληνάκη Η Ελλάς των Τεσσάρων Θαλασσών. Το Σχέδιο «Ελλάς επί Τέσσερα», Αθήνα, εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης, 2020, 335 σελίδες, στις σελίδες 237 επ. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-001438-ASW_EN.pdf
https://isideris.gr/wp-content/uploads/2021/07/e-Tetradia_teuxos01_final.pdf
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όταν δεν έχει αποκτήσει ακόμη τυπική και ουσιαστική υπόσταση για το ενδιαφερόμενο 

κράτος. Αντιθέτως, όταν πρόκειται, αφετέρου, για θεμιτή ή βάσιμη διεκδίκηση (legitimate 

claim) βάσει αναγνωρισμένου κανόνα του διεθνούς δικαίου, τότε η εν δυνάμει αξίωση 

λαμβάνεται υπόψη, ιδίως στο πλαίσιο δικαστικής επίλυσης των διαφορών
89

.  

Δεν διακατέχομαι από τάση κατευνασμού, συμβιβαστικής διάθεσης ή κατανόησης της 

προκλητικής εν πολλοίς στάσης των Τούρκων. Το αντίθετο μάλιστα. Θα υποστήριζα ότι, 

έχοντας ως γνώμονα το διεθνές δίκαιο, μπορούμε προφανώς να διεκδικούμε ό,τι μάς ανήκει. 

Για την διευκόλυνση της συζήτησης και για την καλύτερη πρόσληψη των όσων αναπτύσσω, 

ας μου επιτραπεί να αναφερθώ σε κάτι αυτονόητο. Προκειμένου να συζητήσεις με τον 

«αντίπαλο», πρέπει να γνωρίζεις σε βάθος τις δικές του διεκδικήσεις, όπως τις 

αντιλαμβάνεται ή τις προβάλλει ο ίδιος, ώστε να είσαι πραγματικά σε θέση να αποδομήσεις 

τα νομικά επιχειρήματά του με την ορθή ιεράρχηση και την ενδελεχή ανάλυσή τους. 

Επικαλούμαι συναφώς ένα «τρίπτυχο» εννοιών, οι οποίες, αν και ανεξάρτητες και διακριτές 

μεταξύ τους, είναι αλληλένδετες, καθότι η καθεμιά τους αποτελεί προϋπόθεση των άλλων 

δύο στο πλαίσιο μιας διαπλεκόμενης σχέσης, και οι οποίες διευκολύνουν την κατανόηση 

των προβλημάτων, παρεξηγήσεων και παρανοήσεων. Αναφέρομαι στις έννοιες της 

εδαφικής κυριαρχίας (territorial sovereignty), του δικαιώματος του ηπειρωτικού και 

νησιωτικού εδάφους κάθε παράκτιου κράτους σε θαλάσσιες ζώνες (entitlement) και της 

θαλάσσιας οριοθέτησης (maritime delimitation), οι οποίες εμπλέκονται σαφώς και στα 

ζητήματα τριβής με την γειτονική μας Τουρκία τόσο στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος όσο και στην 

                                                           
89

 Επί παραδείγματι, όπως προκύπτει από την απόφαση της 30ής Ιουνίου 1977 του επιληφθέντος της διαφοράς σχετικά με 
την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας ad hoc Διαιτητικού Δικαστηρίου, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, προκειμένου να καταρρίψει την γαλλική άποψη ότι οι Αγγλονορμανδικές Νήσοι θα έπρεπε να περιοριστούν σε 
ένα θαλάσσιο θύλακα εύρους 6 ναυτικών μιλίων γύρω τους (3 ναυτικών μιλίων αιγιαλίτιδας και 3 υφαλοκρηπίδας, σκέψη 
198), επικαλείται το «σαφώς αποδεκτό» («clearly accepted») πλέον δικαίωμα των παράκτιων κρατών σε αιγιαλίτιδα ζώνη 
12 ναυτικών μιλίων το οποίο θα έπρεπε τουλάχιστον να ληφθεί υπόψη από το Διαιτητικό Δικαστήριο (σκέψη 179). Το 
Διαιτητικό Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι, παρά την ισχύουσα αιγιαλίτιδα ζώνη του των 3 ναυτικών μιλίων, το Ηνωμένο 
Βασίλειο υπαινίχθηκε επανειλημμένα ενώπιόν του το «ενδεχόμενο» («the possibility») να την επεκτείνει στα 12 ναυτικά 
μίλια καθόσον, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα παράκτια κράτη έχουν το δικαίωμα να το πράξουν (σκέψη 187). Με το 
ίδιο σκεπτικό, το Διαιτητικό Δικαστήριο εκτιμά ότι οφείλει να λάβει υπόψη του ότι η αιγιαλίτιδα ζώνη των 
Αγγλονορμανδικών Νήσων «θα μπορούσε να επεκταθεί από τα 3 στα 12 ναυτικά μίλια» («the potentiality of an extension 
of their territorial sea from three to 12 miles)(ίδια σκέψη). Αποκλείοντας κατηγορηματικά την γαλλική άποψη περί θύλακα 
εύρους 6 ναυτικών μιλίων, το Διαιτητικό Δικαστήριο επιλέγει την ενδιάμεση λύση μιας οριογραμμής απέχουσας 12 ναυτικά 
μίλια από τις γραμμές βάσης των Αγγλονορμανδικών Νήσων, με αποτέλεσμα να τους αναγνωρίζεται στα βόρεια και στα 
δυτικά τους «ζώνη βυθού και υπεδάφους» 12 ναυτικών μιλίων μετρούμενων από τις γραμμές βάσης τους (σκέψη 202). 
Αλλά και το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) κάνει λόγο για «potential entitlements» της Κολομβίας και της Ιαμαϊκής στην 
Καραϊβική Θάλασσα με αφορμή τον προσδιορισμό της ληπτέας υπόψη για τους σκοπούς της οριοθέτησης θαλάσσιας 
περιοχής στο πλαίσιο της εδαφικής και θαλάσσιας διαφοράς μεταξύ Νικαράγουας και Κολομβίας στην οποία επανέρχομαι 
κατωτέρω [βλέπε απόφαση του ΔΔ της 19

ης
 Νοεμβρίου 2012 (σκέψη 163)].       
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Ανατολική Μεσόγειο. Εννοείται ότι το μεν δικαίωμα εξαρτάται ευθέως από την κυριαρχία, 

η δε οριοθέτηση είναι συνάρτηση του δικαιώματος. Με βάση τα όσα εξέθεσα, το ενωσιακό 

δίκαιο αναπέμπει αυτομάτως στο διεθνές και στο δίκαιο της θάλασσας όταν οι τρεις έννοιες 

συνδέονται είτε ανά ζεύγη είτε από κοινού. 

Η εδαφική κυριαρχία, ως βασική έννοια του διεθνούς δικαίου, είναι ένα από τα τρία 

συστατικά στοιχεία του κράτους – ως βασικού υποκειμένου του διεθνούς δικαίου- μαζί με 

τον λαό και την εξουσία. Ορθώς πράττουσα, η Ελλάδα ουδεμία δέχεται συζήτηση, πόσω 

μάλλον αμφισβήτηση, της εδαφικής κυριαρχίας της εκ μέρους της Τουρκίας, εμμένοντας 

στην αφορώσα την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ τους διαφορά, σημείο το 

οποίο διεξέρχομαι κατωτέρω. Ο νομικός τίτλος της εδαφικής κυριαρχίας, το γεγονός δηλαδή 

ότι συγκεκριμένο έδαφος ανήκει σε μη αμφισβητούμενη ή αμφισβητήσιμη επικράτεια, 

θεμελιώνεται κατά κανόνα σε συμφωνία συνόρων. Όσον αφορά τα ελληνικά ηπειρωτικά και 

νησιωτικά εδάφη, το νομικό καθεστώς τους στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος και στην Ανατολική 

Μεσόγειο έχει ρυθμιστεί οριστικά και με απόλυτη σαφήνεια με την Συνθήκη της Λωζάνης 

(ΣτΛ) του 1923
90

, με τις δύο διεθνείς πράξεις του Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 1932 μεταξύ 

Ιταλίας και Τουρκίας και με την Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων (ΣτΠ) του 1947, σύμφωνα 

με την οποία η Ιταλία μάς εκχώρησε την κυριαρχία της επί της Δωδεκανήσου. Από το εύρος 

της συμβατικώς αναγνωριζόμενης ελληνικής κυριαρχίας προκύπτει ότι το εδαφικό Αιγαίο 

έχει περιέλθει στην συντριπτική πλειονότητά του στην Ελλάδα. Και για να είμαι απολύτως 

σαφής, αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα αν ασκείται κυριαρχία επί εδάφους με 

προσδιορισμένο νομικό καθεστώς (ειδικότερα για τους σκοπούς της ΣτΛ). Κάθε σπιθαμή 

εδάφους στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος, είτε είναι βράχος είτε είναι νησίδα ή νήσος, είναι 

ελληνική υπό την επιφύλαξη της συμβατικώς ρυθμισθείσας κυριαρχίας της Τουρκίας
91

. 

                                                           
90

 Όσον αφορά ειδικότερα το ρυθμισθέν με την ΣτΛ ζήτημα της κυριαρχίας των νησιωτικών εδαφών του νοτιοανατολικού 
Αιγαίου, ο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος γράφει ότι «δεν αφήνει περιθώρια σοβαρής αμφισβήτησης ως προς την παραίτηση 
της Τουρκίας από κάθε διεκδίκηση νησιωτικού εδάφους επέκεινα του ορίου των τριών μιλίων από τις ασιατικές ακτές» 
[Το καθεστώς των νησίδων στο Νοτιο-ανατολικό Αιγαίο, ειδική έκδοση της εφημερίδας Η Καθημερινή, 2018, 84 σελίδες, 
στην σελίδα 22 (η έμφαση είναι δική μου)].   
91

 Από την πλούσια επί του θέματος βιβλιογραφία, επιλέγω τις απηχούσες σε μεγάλο βαθμό την επίσημη ελληνική θέση 
απόψεις του αείμνηστου Κωνσταντίνου Οικονομίδη, πρώην Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού 
Υπουργείου των Εξωτερικών, σε έναν ενδιαφέροντα διάλογο με τον Τούρκο ομόλογό του Hüseyin Pazarcı («Débat: Des îlots 
contestés entre la Grèce et la Turquie», Revue Générale de Droit International Public, τόμος 102, 1997, τεύχος 2, σσ. 323-
389), το προαναφερθέν στην υποσημείωση 11 βιβλίο του Γιάννη Βαληνάκη όπου καταγράφονται και αναλύονται 
λεπτομερώς οι εκατέρωθεν θέσεις, σε συνδυασμό με πλούσιο χαρτογραφικό υλικό, και την όλως πρόσφατα δημοσιευθείσα 
εισήγηση της Μ. Τελαλιάν, Προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, «Οι εδαφικές 
διατάξεις των Συνθηκών Ειρήνης και Διεθνών Συμφωνιών που αφορούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε νησιά, νησίδες και 
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Αυτή είναι και η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας σχετικά με την εδαφική κυριαρχία της. 

Διαφέρει βεβαίως η περίπτωση του θαλάσσιου Αιγαίου στο οποίο αναφέρομαι κατωτέρω 

με την ευκαιρία του δικαιώματος των νησιωτικών εδαφών σε θαλάσσιες ζώνες καθόσον 

αντίστοιχα δικαιώματα αναγνωρίζονται βάσει του εθιμικού δικαίου της θάλασσας και στην 

Τουρκία. Υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου, μολονότι η Σύμβαση χαρακτηρίζεται ως 

μικτή συμφωνία, δεσμευτική τόσο για την ίδια την ΕΕ όσο και για το σύνολο των κρατών 

μελών της, η Τουρκία δεν την υπέγραψε καν και αρνείται να το πράξει, αν και ως -τύποις 

τουλάχιστον- υποψήφιο προς ένταξη μέλος της ΕΕ υπέχει την προενταξιακή υποχρέωση να 

την επικυρώσει
92

. 

Επομένως, όσον αφορά την εδαφική κυριαρχία, η αμφισβήτηση ελληνικού εδάφους 

αποτελεί πρόκληση κατά της Ελλάδας, της ΕΕ και των άλλων κρατών μελών της. 

Σημειωτέον ότι οι κλιμακούμενες (ποιοτικά και ποσοτικά) μονομερείς πράξεις της 

Τουρκίας, φτάνοντας πλέον μέχρι τον πυρήνα της ελληνικής κυριαρχίας, συνιστούν 

ταυτόχρονα και κατάφωρη παραβίαση, εκτός των ελληνικών,  και των ενωσιακών 

συνόρων. Δυστυχώς, πρόκειται για το έσχατο όπλο της γείτονος στην απέλπιδα προσπάθειά 

της να αμφισβητήσει όχι μόνο την ελληνικότητα του εδαφικού Αιγαίου αλλά και την 

συνακόλουθη σαρωτική ελληνικότητα του θαλάσσιου Αιγαίου, ιδίως αν και οψέποτε 

ασκηθεί το νόμιμο δικαίωμά μας σε αιγιαλίτιδα ζώνη 12 ναυτικών μιλίων (σημείο το οποίο 

σχολιάζω κατωτέρω στο πλαίσιο του δικαιώματος)
93

. 

                                                                                                                                                                                        
βραχονησίδες της ανατολικής Μεσογείου», Πρακτικά του 2

ου
 Συμποσίου Ρόδου-Καστελορίζου, 27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, 

Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο (επιμέλεια: Στέλιος Περράκης), Αθήνα, 
εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2021 (σσ. 105-120).     
92

 Μετά την «επίσημη επιβεβαίωση» εκ μέρους της ΕΕ και την επικύρωσή της από το σύνολο των κρατών μελών της, η 
Σύμβαση αποτελεί «κοινοτικό κεκτημένο».  
93

 Η κατά καιρούς προβαλλόμενη από την Τουρκία παραβίαση της ΣτΛ εκ μέρους της Ελλάδας λόγω της στρατικοποίησης 
των νήσων προσλαμβάνει πλέον διαστάσεις χιονοστιβάδας καθόσον συνδέεται με την υπό αμφισβήτηση κυριαρχία όλων 
πλέον των ελληνικών νησιωτικών εδαφών στο Αιγαίο. Κατά την τουρκική άποψη, τα εδάφη αυτά πρέπει να παραμείνουν  
αποστρατικοποιημένα, επ’ απειλή της μη αναγνώρισης της ελληνικής κυριαρχίας επ’ αυτών [βλέπε έγγραφο A/76/379-
S/2021/841, της 30ής Σεπτεμβρίου 2021, της Μόνιμης Τουρκικής Αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ προς τον Γενικό Γραμματέα του 
Οργανισμού, σύμφωνα με το οποίο «Article 12 of the Lausanne Peace Treaty unequivocally established […] a clear 
connection between sovereignty and demilitarization for all of the Eastern Aegean Islands» (https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/275/89/PDF/N2127589.pdf?OpenElement ) (η έμφαση και τα πλάγια γράμματα είναι δικά 

μου)]. Χωρίς να υπεισέλθω λεπτομερώς στο ζήτημα επειδή δεν αφορά ευθέως το δίκαιο της θάλασσας, προστρέχω στην 
αποστομωτική απάντηση του Λόρδου Curzon, ιθύνοντα νου της ΣτΛ, στην παραπλανητική δήλωση του Ismet Pasha, 
επικεφαλής της Τουρκικής Αντιπροσωπείας στην Συνδιάσκεψη, ότι η τύχη των νήσων αφέθηκε στις Μεγάλες Δυνάμεις «on 
condition that the decision should be in conformity with the interests of the parties concerned». Μιλώντας εξ ονόματος 
του συνόλου των συναδέλφων του των Συμμαχικών Δυνάμεων και θέτοντας το ζήτημα επί της ορθής νομικής βάσης, ο 
Λόρδος Curzon υπενθυμίζει κατ’ αρχάς την ληφθείσα το 1914 από την Συνδιάσκεψη του Λονδίνου απόφαση σχετικά με την 
κυριαρχία της Ελλάδας επί των νήσων της Ανατολικής Μεσογείου σε εκτέλεση του άρθρου 5 της Συνθήκης του 1913 μεταξύ 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/275/89/PDF/N2127589.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/275/89/PDF/N2127589.pdf?OpenElement
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Οποιαδήποτε απόπειρα της Τουρκίας να εφεύρει «φαιές ζώνες» στο Αιγαίο καταπίπτει στο 

απόλυτο κενό. Καθοριστικής σημασίας εν προκειμένω, το άρθρο 16 της ΣτΛ -διάταξη στην 

οποία η Τουρκία στηρίζει τις έωλες απόψεις  της αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία 

επί των νήσων του Αιγαίου Αρχιπελάγους- φωτίζεται υπέρ της  Ελλάδας χάρη στην 

νομολογιακή ερμηνεία του. Προσφεύγω σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η 

διαφιλονικούμενη μεταξύ Ερυθραίας και Υεμένης κυριαρχία επί των νήσων, νησίδων και 

βραχονησίδων της Ερυθράς Θάλασσας αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο της απόφασης της 

9
ης

 Οκτωβρίου 1998 του δικάσαντος την διαφορά ad hoc Διαιτητικού Δικαστηρίου, με 

βάση, μεταξύ άλλων, και τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 της ΣτΛ
94

. Κατά την κρίση του 

Διαιτητικού Δικαστηρίου, «The instrument by which [Turkey] did finally divest itself was 

the Treaty of Lausanne in 1923»
95

. Εκτιμώντας ότι οι έννοιες των «εδαφών» και των 

«νήσων» του άρθρου 16 δεν τυγχάνουν απλώς της ίδιας μεταχείρισης αλλά καλύπτουν και 

τα -κείμενα σε απόσταση μικρότερη των τριών μιλίων από την ακτή- «νησίδια» στα οποία 

αναφέρεται η γενική διάταξη του άρθρου 6
96

, το Διαιτητικό Δικαστήριο οδηγείται στο 

ακόλουθο συμπέρασμα: «The correct analysis of Article [16] is […] the following: in 1923 

Turkey renounced title to those islands over which it had sovereignty until then. They did 

not become res nullius […]. Sovereign title over them remained indeterminate pro tempore 

[...]. Indeterminacy could be resolved by the “parties concerned” at some stage in the 

future […] by present (or future) claimants inter se»
97

. Βάσει του σκεπτικού αυτού, 

πρώτον, στο απροσδιόριστο νομικό καθεστώς των νήσων της πρώην Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας δεν εμπίπτουν ασφαλώς εκείνες, «ων η κυριαρχία [τής] έχει αναγνωρισθή 

δια της παρούσης Συνθήκης». Άλλως, θα γινόμασταν μάρτυρες ενός αέναου φαύλου 

κύκλου. Γεγονός είναι ότι η «τύχη» των νήσων επί των οποίων «παραιτήθηκε» η Τουρκία 

                                                                                                                                                                                        
Τουρκίας, Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Μαυροβουνίου. Είναι προφανές ότι το άρθρο 12 της ΣτΛ θεμελιώνεται στην 
απόφαση του 1914, όπως προκύπτει από την χρήση του ρήματος «επικυρούται» η οποία απαντά στην ανωτέρω συμβατική 
διάταξη. Ο Λόρδος Curzon διαψεύδει συναφώς με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα λεγόμενα του Τούρκου 
αξιωματούχου: «Ismet Pasha had suggested that the handing over of the islands for disposal and distribution by the Great 
Powers implied certain conditions; there were none», για να συμπληρώσει ως καταπέλτης ότι «article 5 […] simply confided 
to the Great Powers  “the duty of deciding the fate of all the Ottoman islands in the Aegean Sea (except Crete)”» [Lausanne 
Conference on Near Eastern Affairs (1922-1923), Record of Proceedings and Draft Terms of Peace, Cmd. 1814 Presented to 
Parliament by Command of His Majesty, Turkey no 1 (1923), London, Printed and Published by His Majesty’s Stationery 
Office, 1923, 861 σελίδες, στις σελίδες 96 και 97 αντιστοίχως (η έμφαση και τα πλάγια γράμματα είναι δικά μου)].  
94

 Ολόκληρη η απόφαση είναι προσβάσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο 
(https://pcacases.com/web/sendAttach/517).    
95

 Σκέψη 152 της απόφασης του 1998 (η έμφαση είναι δική μου).  
96

 Ibidem (σκέψη 158).  
97

 Ibidem [σκέψη 165 (η έμφαση είναι δική μου)].  

https://pcacases.com/web/sendAttach/517
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είτε κανονίστηκε βάσει των άρθρων 12 και 15 (οπότε ουδόλως τίθεται θέμα απροσδιόριστου 

νομικού καθεστώτος για την συγκεκριμένη κατηγορία νήσων), είτε πρόκειται να κανονιστεί 

στο μέλλον   «μεταξύ των ενδιαφερομένων», αποκλειομένου οποιουδήποτε τρίτου και 

ασφαλώς της ίδιας της παραιτηθείσας Τουρκίας. Δεύτερον και σπουδαιότερον, ως απόρροια 

του πρώτου,  δεν νοείται, αφενός, η Τουρκία να έχει παραιτηθεί οριστικώς από την 

κυριαρχία επί των νήσων και, αφετέρου, να τις διεκδικεί εκ νέου επικαλούμενη την ιδιότητα 

του ενδιαφερόμενου μέρους
98

. Αν πάλι υποτεθεί ότι η Τουρκία δεν ασκούσε κυριαρχία επί 

των αποκαλούμενων σήμερα από την ίδια νησιωτικών εδαφών «απροσδιόριστου νομικού 

καθεστώτος», τότε ασφαλώς και δεν θα υπήρχε λόγος να παραιτηθεί από την κυριαρχία επί 

των εδαφών αυτών (εφόσον δεν την ασκούσε) και το ερώτημα τίθεται σε ποιον ανήκαν  τα 

εν λόγω εδάφη εφόσον ουδέποτε υπήρξαν terra nullius και σε ποιον περιήλθαν μετά το 1923 

(πάντως όχι στην Τουρκία). Στην περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου, τα μόνα 

ενδιαφερόμενα μέρη, μετά την ρητή παραίτηση της Τουρκίας με την ΣτΛ, δεν είναι άλλα 

από την Ελλάδα και την Ιταλία. Μετά δε και την οριστική παραίτηση της Ιταλίας επί των 

νησιωτικών κτήσεών της
99

, της Δωδεκανήσου συμπεριλαμβανομένης
100

, το μόνο 

ενδιαφερόμενο μέρος εν προκειμένω παρέμεινε η Ελλάδα στην οποία ανήκουν πλέον τα 

νησιωτικά εδάφη της  Ανατολικής Μεσογείου, πλην της Ίμβρου, της Τενέδου, των 

Λαγουσών Νήσων και όσων νησιωτικών σχηματισμών βρίσκονται εντός των τριών μιλίων 

από την ασιατική ακτή (άρθρο 12, δεύτερο εδάφιο, της ΣτΛ). 

Αφήνοντας την έννοια της κυριαρχίας και προσεγγίζοντας το δικαίωμα, μεταφερόμαστε 

αυτομάτως από το διεθνές δίκαιο στην σφαίρα, θα τολμούσα μάλιστα να πω στον πυρήνα, 

του δικαίου της θάλασσας. Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι το δίκαιο της θάλασσας, και 

                                                           
98

 Το επισημαίνει και η Μ. Τελαλιάν στις σελίδες 112, 113, 119 και 120 της προαναφερθείσας στην υποσημείωση 14 
εισήγησής της. Δράττομαι της ευκαιρίας προκειμένου να θυμίσω μια παρόμοια υπόθεση η οποία τέθηκε στην κρίση του ΔΔ. 
Συγκεκριμένα, επιληφθέν εδαφικής και θαλάσσιας διαφοράς μεταξύ Νικαράγουας και Ονδούρας στην Καραϊβική Θάλασσα, 
το ΔΔ, εξετάζοντας αν τα διαφιλονικούμενα μεταξύ των διαδίκων νησιωτικά εδάφη (ως εάν ήσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη 
κατά την ΣτΛ), τα οποία ανήκαν προηγουμένως στο Ισπανικό Στέμμα (ως εάν επρόκειτο για την παραιτηθείσα βάσει της ΣτΛ 
από ορισμένα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Τουρκία), περιήλθαν όντως στον ένα ή στο άλλον διάδικο, 
αποφάνθηκε ότι, στην περίπτωση αυτή, τα διαφιλονικούμενα εδάφη θα έπρεπε να αναγνωριστεί ότι ανήκουν είτε στην 
Ονδούρα είτε στην Νικαράγουα (αποκλειομένης βεβαίως της Ισπανίας, όπως ακριβώς και της Τουρκίας στο πλαίσιο της ΣτΛ) 
με βάση τα πειστικότερα από τα προσκομισθέντα από εκάτερο των διαδίκων αποδεικτικά στοιχεία [απόφαση του ΔΔ της 8

ης
 

Οκτωβρίου 2007 (https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/120/120-20071008-JUD-01-00-EN.pdf ), σκέψεις 158 και 

159].  
99

 Σύμφωνα με το άρθρο 43 της ΣτΠ του 1947, «Η Ιταλία παραιτείται πάντων των δικαιωμάτων και συμφερόντων, άτινα 
αύτη δύναται να έχη δυνάμει του άρθρου 16 της Συνθήκης της Λωζάννης».  
100

 Το άρθρο 14§1 της ΣτΠ του 1947 ορίζει ότι  «Η Ιταλία εκχωρεί εις την Ελλάδα εν πλήρει κυριαρχία τας νήσους της 
Δωδεκανήσου […] ως και τας παρακειμένας νησίδας» (η έμφαση είναι δική μου).  

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/120/120-20071008-JUD-01-00-EN.pdf
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συγκεκριμένα η Σύμβαση, δεν θίγει κατ’ αρχήν θέματα κυριαρχίας
101

. Ρυθμίζει τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παράκτιων -και μη- κρατών στην θάλασσα, ως 

επακόλουθο της διατρέχουσας την Σύμβαση βασικής αρχής «the land dominates the sea»
102

.
 

Η φράση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά, όπως προτείνει και ο Μιχάλης 

Μυριάνθης
103

, ως «η ξηρά [ή, ακόμη ακριβέστερα, η ακτή ως έδαφος]
104

 κατισχύει της 

θάλασσας». Όταν και όπου μια χώρα διαθέτει ακτή, η ακτή αυτή είναι γενεσιουργός 

δικαιωμάτων μέσω της προβολής της στην θάλασσα. Το εύρος των δικαιωμάτων εξαρτάται, 

εκτός από τον νομικό χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου εδάφους (ως ηπειρωτικής ή 

νησιωτικής ακτής), και από το σε ποια από τις προβλεπόμενες θαλάσσιες ζώνες 

αναφερόμαστε. Τα περίκλειστα κράτη δεν έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες επειδή 

ακριβώς δεν διαθέτουν ακτές (βλέπε και αμέσως κατωτέρω υποσημείωση 28). Επομένως, με 

δεδομένη την κυριαρχία, στο πλαίσιο του δικαιώματος, απαντάται το ερώτημα πότε αυτό 

γεννάται. Και η απάντηση είναι προφανέστατα όταν ασκείται κυριαρχία επί εδάφους, οι 

ακτές του οποίου βρέχονται από θάλασσα λόγω της ιδιότητας του κράτους ως 

παράκτιου
105

. 
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  Βλέπε συναφώς την εξαιρετική μελέτη της καθηγήτριας Natalie Klein «Land and Sea: Resolving Contested Land and 
Disappearing Land Disputes under the UN Convention on the Law of the Sea», University of New South Wales Law Research 
Series, 2019, τόμος 45 (προσβάσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο: https://www5-

austlii.edu.au/au/journals/UNSWLRS/2019/45.pdf ).   
102

 Όπως παρατίθεται στην παρθενική επί του θέματος απόφαση του ΔΔ της 20ής Φεβρουαρίου 1969 στην υπόθεση της 
υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας [και συγκεκριμένα στην σκέψη 96, σύμφωνα με την οποία: «the land is the legal 
source of the power which a State may exercise over territorial extensions to seaward» (η έμφαση είναι δική μου)]. 
Παραπέμποντας στην ίδια αρχή, το ΔΔ χαρακτηρίζει, με την απόφασή του της 19

ης
 Δεκεμβρίου 1978 στην υπόθεση της 

υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου (κατόπιν μονομερούς προσφυγής της Ελλάδας κατά της Τουρκίας), την ξηρά «as a criterion for 
determining the extend of the coastal State’s entitlement to continental shelf as against other States abutting on the same 
continental shelf», προσθέτοντας ότι «it is solely by virtue of the coastal State’s sovereignty over the land that rights of 
exploration and exploitation in the continental shelf can attach to it, ipso jure, under international law», για να καταλήξει στο 
συμπέρασμα: «A dispute regarding those rights would, therefore, appear to be one which may be said to “relate” to the 
territorial status of the coastal State» [στην σκέψη 86 (η έμφαση είναι δική μου και τα πλάγια γράμματα του πρωτοτύπου)]. 
103

 Από την ενδιαφέρουσα μονογραφία του Κυριαρχικά Δικαιώματα και Ρεαλισμός-Ελληνοτουρκική διένεξη και ορυκτός 
πλούτος σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, Αθήνα, εκδόσεις Ποταμός, 2020, 158 σελίδες (στην σελίδα 106).    
104

 Με την απόφασή του της 24
ης

 Φεβρουαρίου 1982 στην υπόθεση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Τυνησίας και Λιβύης, το ΔΔ 
αποσαφηνίζει ότι «η ακτή του εδάφους ενός κράτους» είναι ο αποφασιστικής σημασίας παράγοντας για την θεμελίωση 
του δικαιώματός του [σκέψεις 73 και 74 (η έμφαση είναι δική μου)]. Το ίδιο σκεπτικό επαναλαμβάνεται στην 
προαναφερθείσα στην υποσημείωση 12 απόφαση του ΔΔ της 19

ης
 Νοεμβρίου 2012 (σκέψη 141  

105
 Απορρίπτοντας εξαρχής ως ληπτέα υπόψη περίσταση για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας την ενδοχώρα, δηλαδή το 

πέραν της ακτής έδαφος (landmass), το ΔΔ αποσαφηνίζει ότι: «The capacity to engender continental shelf rights derives not 
from the landmass, but from sovereignty over the landmass; and it is by means of the maritime front of this landmass, in 
other words by its coastal opening, that this territorial sovereignty brings its continental shelf rights into effect. What 
distinguishes a coastal State with continental shelf rights from a landlocked State which has none, is certainly not the 
landmass, which both possess, but the existence of a maritime front in one State and its absence in the other» [σκέψη 49 της 
απόφασης της 3

ης
 Ιουνίου 1985 στην υπόθεση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Λιβύης και Μάλτας, στην οποία επανέρχομαι 

κατωτέρω (η έμφαση είναι δική μου)].       

https://www5-austlii.edu.au/au/journals/UNSWLRS/2019/45.pdf
https://www5-austlii.edu.au/au/journals/UNSWLRS/2019/45.pdf
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Αρνούμενη αυθαιρέτως στα τελούντα υπό ελληνική κυριαρχία νησιωτικά εδάφη 

οποιαδήποτε άλλο δικαίωμα πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης των 6 ναυτικών μιλίων και 

επισείοντας το casus belli σε περίπτωση επέκτασής της στα 12 ναυτικά μίλια, η Τουρκία 

επιδιώκει την πλήρη αποψίλωσή τους από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα σε θαλάσσιες 

ζώνες. Με τον τρόπο αυτό, συνδέει, σύμφωνα με την δική της αντίληψη περί δικαίου, το 

δικαίωμα ευθέως με την υπό τις συνεχείς αιρέσεις της εξαρτώμενη κυριαρχία. Θα την 

αποκαλούσα πολύ πρωτότυπη (!), αλλά εντελώς ανεφάρμοστη επί συμφωνιών συνόρων, 

ιδέα. Απώτερος σκοπός της γείτονος είναι προφανώς η παγίωση μιας ιδιότυπης σχέσης 

διαμοιρασμού του Αιγαίου Αρχιπελάγους λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά και μόνον τις 

ηπειρωτικές ακτές των δύο κρατών. Αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο η θεωρία της 

«Γαλάζιας Πατρίδας» και η σύναψη του τουρκολιβυκού μνημονίου επιβεβαιώνουν την 

κραυγαλέα περίπτωση επιβολής της άποψης περί μηδενικής συμμετοχής των νησιωτικών 

μας εδαφών σε οποιοδήποτε δικαίωμα. Διερωτάται κανείς ποιος είναι τελικά ο πραγματικός 

οπαδός «μαξιμαλιστικών» θέσεων. Προκειμένου να θεμελιώσει τις παράλογες αυτές 

απόψεις της, η Άγκυρα επικαλείται λόγους αναγόμενους κυρίως σε γεωλογικά κριτήρια 

αλλά και στο μέγεθος και στην γεωγραφική θέση των ελληνικών νησιωτικών εδαφών, 

ακόμη και στην διαφορά των ακτογραμμών τους σε σχέση με τις τουρκικές στο σύνολό 

τους
106

. Σημειώνω παρεμπιπτόντως ότι η Τουρκία, αν και ερημοδικούσα, υποστήριξε με 

έγγραφό της προς το ΔΔ, ενώπιον του οποίου προσέφυγε μονομερώς η Ελλάδα προκειμένου 

να οριοθετήσει την υφαλοκρηπίδα μεταξύ των δύο κρατών στο Αιγαίο, ότι η οριοθέτηση 

προϋπέθετε, δηλαδή προέτασσε, το ζήτημα του δικαιώματος των ελληνικών νησιωτικών 

εδαφών σε υφαλοκρηπίδα
107

. Επικαλούμενη ως συνήθως γεωλογικά κριτήρια, η Τουρκία 

δεν δίστασε να υποστηρίξει την θεωρία ότι τα νησιωτικά εδάφη στο Αιγαίο Αριπέλαγος δεν 

έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα αλλά επικάθονται στην τουρκική ηπειρωτική 
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 Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του συμπλέγματος του Καστελορίζου, κύριου στόχου της τουρκικής βουλιμίας. Κατά 
την τουρκική άποψη, το σύμπλεγμα, απέχοντας ούτε καν δύο χιλιόμετρα από την ασιατική ηπειρωτική ακτή, διαθέτει 
ελάχιστη ακτογραμμή και μέγεθος σε σχέση με την Τουρκία και είναι απομονωμένο και απομακρυσμένο από την 
ηπειρωτική Ελλάδα! Τα δεδομένα αυτά είναι παντελώς άσχετα με την οριοθέτηση στην οποία επανέρχομαι κατωτέρω. 
Παρά τους δραματικούς τόνους με τους οποίους χρωματίζει το ζήτημα η γείτων, μετερχόμενη γεωγραφικές, γεωλογικές, 
νομικές και χαρτογραφικές υπεραπλουστεύσεις και ακροβασίες, η στάση της, αν δεν εγγίζει τα όρια του παραλόγου, 
συνιστά επιεικώς αστειότητα. Τα όσα επικαλείται έχουν καταρριφθεί προ πολλού και η ίδια γνωρίζει κάλλιστα ότι η 
γεωγραφία είναι δεδομένη και ότι οι «γεωγραφικές» ατυχίες ή ανισορροπίες δεν διορθώνονται. Είναι αφεαυτών και εκ 
φύσεως επιεικείς ή ανεπιεικείς.       
107

 Το ΔΔ υπογραμμίζει ότι, με βάση τα κατατεθέντα ενώπιόν του έγγραφα, το κατά την τουρκική άποψη βασικό ερώτημα 
έγκειται πρωτίστως στο δικαίωμα [προαναφερθείσα στην υποσημείωση 25 απόφαση του ΔΔ της 19

ης
 Δεκεμβρίου 1978 

(σκέψη 83 in fine)]. 
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υφαλοκρηπίδα
108

. Κατά την χρονική εκείνη στιγμή (όταν δηλαδή δεν είχε υπογραφεί ακόμη 

η Σύμβαση), το ΔΔ έκρινε ότι προείχε το αν όντως αναγνωριζόταν στα συγκεκριμένα 

ελληνικά νησιωτικά εδάφη το δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα
109

. Όμως, επτά έτη αργότερα, 

ακολουθώντας την εξέλιξη του δικαίου της θάλασσας, με την προαναφερθείσα απόφαση της 

3
ης

 Ιουνίου 1985 στην υπόθεση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Λιβύης και Μάλτας, το ΔΔ 

αναγνωρίζει ότι το κριτήριο της απόστασης εφαρμόζεται πλέον τόσο στην περίπτωση της 

υφαλοκρηπίδας όσο και της ΑΟΖ
110

, φτάνοντας μέχρι του σημείου να χαρακτηρίσει 

αναχρονιστικό το γεωλογικό ή γεωφυσικό κριτήριο
111

. Μάλιστα, στο πλαίσιο διαφοράς -η 

οποία εμφανίζει κάποιες ομοιότητες με την ελληνοτουρκική διαφορά στο Αιγαίο 

Αρχιπέλαγος- μεταξύ Νικαράγουας και Κολομβίας, απαντώντας στον ισχυρισμό της 

Νικαράγουας ότι τα νησιωτικά εδάφη της Κολομβίας κείνται επί της «δικής» της 

υφαλοκρηπίδας, το ΔΔ αποφαίνεται με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο: «The Court 

does not believe that any weight should be given to Nicaragua’s contention that the 

Colombian islands are located on “Nicaragua’s continental shelf”. It has repeatedly made 

clear that geological and geomorphological considerations are not relevant to the 

delimitation of overlapping entitlements within 200 nautical miles of the coasts of 

States»
112

.  

Ας δούμε όμως τί ισχύει στην πράξη πέραν των τουρκικών σκοπιμοτήτων. Εκφράζοντας 

πλήρως την ισχύουσα σήμερα εθιμικώς κατάσταση, το άρθρο 121 της Σύμβασης προβλέπει 

ρητώς το δικαίωμα των νήσων σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες, όπως ακριβώς ισχύει και για 

                                                           
108

 Το ΔΔ καταγράφει την θέση της Τουρκίας ως εξής: «[Turkey] maintains that the islands in question are mere 
protuberances on the Turkish continental shelf and have no continental shelf of their own» [idem  (η έμφαση είναι δική 
μου)].  
109

 Το ΔΔ χρησιμοποιεί τους ακόλουθους όρους: «The basic question in dispute is whether or not certain islands under 
Greek sovereignty are entitled to a continental shelf of their own and entitle Greece to call for the boundary to be drawn 
between those islands and the Turkish coast […] and the delimitation of the boundary is a secondary question to be 
decided after, and in the light of, the decision upon the first basic question» [idem (η έμφαση είναι δική μου)]. Πάντως, σε 
αντίθεση με την τουρκική άποψη σχετικά με τα ελληνικά νησιωτικά εδάφη ότι πρόκειται «περί εξάρσεων επί της τουρκικής 
υφαλοκρηπίδας» (βλέπε ανωτέρω υποσημείωση 31), το ΔΔ επισημαίνει ότι το ζήτημα αφορά το δικαίωμα των παράκτιων 
κρατών και την οριοθέτηση «επί της ίδιας υφαλοκρηπίδας», όπως προανέφερα στην υποσημείωση 25 
110

 Προαναφερθείσα στην υποσημείωση 28  απόφαση του ΔΔ της 3
ης

 Ιουνίου 1985 (σκέψη 33). Μάλιστα, σύμφωνα με την 
σκέψη 34 της ίδιας απόφασης: «for juridical and practical reasons, the distance criterion must now apply to the continental 
shelf as well as to the exclusive economic zone» (η έμφαση είναι δική μου).  
111

 Ibidem. Κατά το ΔΔ, ναι μεν «It is true that in the past the Court has recognized the relevance of geophysical 
characteristics of the area of delimitation», σύμφωνα όμως με την μεταστροφή της νομολογίας του λόγω ακριβώς της 
εξέλιξης του δικαίου της θάλασσας, «[η θέση αυτή] now belongs to the past, in so far as sea-bed areas less than 200 miles 
from the coast are concerned» (σκέψη 40). 
112

 Προαναφερθείσα στην υποσημείωση 12 απόφαση του ΔΔ της 19
ης

 Νοεμβρίου 2012 [σκέψη 214 (η έμφαση είναι δική 
μου)]. 
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τα ηπειρωτικά εδάφη
113

, υπό την επιφύλαξη του βαθμού επήρειάς τους, ζήτημα το οποίο 

εμπίπτει στην θεματική της θαλάσσιας οριοθέτησης. Ας μου επιτραπεί να υπενθυμίσω ότι το 

πλήρες δικαίωμα (full entitlement), όταν και όπου δεν υπάρχει ανάγκη οριοθέτησης λόγω 

επικάλυψης, διαφέρει ως έννοια από την πλήρη επήρεια (full effect) των νησιωτικών 

εδαφών στο πλαίσιο της οριοθέτησης. Τόσο για το δικαίωμα όσο και για την επήρεια στην 

περίπτωση της οριοθέτησης υπάρχει διαβάθμιση με φθίνουσα πορεία του πλήρους ή 

περιορισμένου δικαιώματος σε αντίστιξη με την πλήρη έως και μηδενική επήρεια των 

νησιωτικών εδαφών (full, partial or null effect) προς επίτευξη ενός δίκαιου αποτελέσματος 

κατά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Ως προς το δικαίωμα, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 121§2 της Σύμβασης, και ανεξαρτήτως του αν 

πρόκειται για ανεξάρτητη νήσο (όπως η Κύπρος) ή για νήσο ανήκουσα σε αρχιπελαγικό 

(όπως το Trinidad και Tobago), μικτό (όπως η Ελλάδα) ή νησιωτικό κράτος (όπως το 

Μπαχρέιν), δεν απαιτείται πλέον καμιά περαιτέρω απόδειξη ότι το δικαίωμα υφίσταται, 

εφόσον αναγνωρίζεται αυτομάτως και αυτοδικαίως ως υφιστάμενο. Εξαιρούνται, βεβαίως, 

κατά το άρθρο 121§3 της Σύμβασης, οι βραχονησίδες, το δικαίωμα των οποίων περιορίζεται 

στην αιγιαλίτιδα ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων
114

. Όσον αφορά τα αβαθή, αυτά, 

διακρινόμενα από τις νήσους, λαμβάνονται υπόψη από την κατώτατη ρηχία της ακτής τους 

ως σημεία βάσης για την μέτρηση του εύρους των 12 ναυτικών μιλίων της αιγιαλίτιδας 

ζώνης μόνον αν βρίσκονται εντός της ζώνης αυτής, μετρούμενης από τις γραμμές βάσης, 

χωρίς να έχουν δική τους αιγιαλίτιδα ζώνη
115

.     

Δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι η Τουρκία εξαρτά πλέον την κυριαρχία και το συνακόλουθο 

δικαίωμα των ελληνικών νησιωτικών εδαφών σε θαλάσσιες ζώνες και από την 

(από)στρατικοποίησή τους (!), αγνοώντας επιδεικτικά τις πρόνοιες του άρθρου 121 της 

                                                           
113

 Με την απόφασή του της 16
ης

 Μαρτίου 2001 στην υπόθεση της θαλάσσιας οριοθέτησης και των εδαφικών ζητημάτων 
μεταξύ Κατάρ και Μπαχρέιν,  το ΔΔ, επιβεβαιώνοντας την αρχή «η ξηρά κατισχύει της θάλασσας», αναγνωρίζει την διάταξη 
του άρθρου 121§2 ως «αντανακλώσα το εθιμικό διεθνές δίκαιο» και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «les îles, quelques que 
soient leurs dimensions, jouissent à cet égard du même statut, et par conséquent engendrent les mêmes droits en mer que 
les autres territoires possédant la qualité de terre ferme» (σκέψη 185).    
114

 Όπως διαπιστώνει το ΔΔ με την προαναφερθείσα στην υποσημείωση 12 απόφασή του της 19ης Νοεμβρίου 2012, το 
άρθρο 121 της Σύμβασης αναγνωρίζεται στο σύνολό του ως εθιμικό δίκαιο, με αποτέλεσμα η παράγραφος 2 αυτού να τελεί 
υπό τους προβλεπόμενους από την παράγραφο 3 περιορισμούς. Υπό την έννοια αυτή, το δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα και 
ΑΟΖ δεν αναγνωρίζεται μόνο στους βράχους (σκέψεις 139,  176 και 183).   
115

 Προαναφερθείσα στην υποσημείωση 36 απόφαση του ΔΔ της 16
ης

 Μαρτίου 2001 (σκέψεις 201, 206  και 207). 
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Σύμβασης
116

. Η νέα διεκδίκηση οφείλεται στο ότι η ισχύουσα σήμερα κατάσταση στο πεδίο 

του δικαίου της θάλασσας έχει αλλάξει άρδην υπέρ των ελληνικών θέσεων.  

Συνοψίζω ευθύς αμέσως τους λόγους στους οποίους εδράζεται η νέα – ευνοϊκή υπέρ ημών- 

ισχύουσα κατάσταση πραγμάτων. 

Πρώτον, το θαλάσσιο μέτωπο ενός παράκτιου κράτους -δηλαδή οι ακτές του- είναι 

αυτοδικαίως γενεσιουργό του δικαιώματός του σε θαλάσσιες ζώνες. 

Δεύτερον, το εθιμικό δίκαιο της θάλασσας αναγνωρίζει στα νησιωτικά εδάφη -αδιακρίτως 

αν πρόκειται για αμιγώς νησιωτικό, αρχιπελαγικό ή μικτό παράκτιο κράτος και μόνον 

εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 121§2 της Σύμβασης προϋποθέσεις- το 

ίδιο δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες με αυτό των ηπειρωτικών ακτών. Η σχετική διάταξη έχει 

εθιμικό χαρακτήρα. 

Τρίτον, το δικαίωμα ασκείται πλήρως και ελευθέρως, χωρίς την συναίνεση, συγκατάθεση ή 

άδεια τρίτου κράτους, όταν το επιτρέπουν οι αποστάσεις και όταν δεν τίθεται θέμα 

επικάλυψης με το δικαίωμα τρίτου κράτους
117

. 

Τέταρτον, το δικαίωμα συνδέεται μόνον με το κριτήριο της απόστασης και όχι με 

γεωλογικές παραμέτρους
118

. Εννοείται ότι το δικαίωμα των νήσων ασκείται ακτινοειδώς, 

                                                           
116

 Πέραν των όσων προανέφερα στην υποσημείωση 16, σύμφωνα με το έγγραφο A/75/961-S/2021/651, της 13
ης

 Ιουλίου 
2021, της Τουρκικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, «the fact that Greece 
is in breach of basic provisions of the [Lausanne and Paris] treaties under which it acquired sovereignty over the islands […] 
from a legal point of view, means that Greece cannot, vis-à-vis Turkey, rely on its title under the same treaties for the 
purposes of a maritime delimitation. This is because Greece, having failed to fulfil its obligations under the treaties, cannot 
at the same time be recognized as retaining the rights that it claims to derive from them» [https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/191/06/PDF/N2119106.pdf?OpenElement (η έμφαση και τα πλάγια γράμματα είναι δικά 

μου). Η απάντηση έρχεται με το έγγραφο της Ελληνικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ προς τον Γενικό Γραμματέα του 
Οργανισμού  A/75/976-S/2021/684, της 27

ης
 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με το οποίο: «Regarding the Lausanne Peace Treaty of 

24 July 1923, it should be stressed that Greece’s sovereignty over the Eastern Aegean Islands was officially confirmed in 
article 12 of the Treaty. Greek sovereignty over the Eastern Aegean Islands, according to the said article, is not conditional 
upon any obligation whatsoever, including any obligation to demilitarize them» [https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/209/60/PDF/N2120960.pdf?OpenElement (η έμφαση είναι δική μου)].   
117

 Η γαλλική νήσος Clipperton (Νήσος του Πάθους) είναι σπάνιο μεν αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα νήσου (σύμφωνα με 
το άρθρο 121§2 της Σύμβασης) η οποία, αν και απέχει τεράστια απόσταση από την μητροπολιτική Γαλλία στην οποία 
ανήκει, είναι γενεσιουργός πλήρων δικαιωμάτων λόγω της γεωγραφικής θέσης της (παρά τις σχετικές μεξικανικές 
επιφυλάξεις). Η απόσταση της νήσου από το Μεξικό είναι 1280 χλμ. Η Γαλλία υιοθέτησε ΑΟΖ εύρους 200 ναυτικών μιλίων 
πέριξ της ακατοίκητης αυτής ατόλλης το 1978, ενώ στις 6 Δεκεμβρίου 2010 κατέθεσε στον ΟΗΕ τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες των σημείων από τα οποία μετρείται το εξωτερικό όριο της ΑΟΖ, η έκταση της οποίας είναι τόση όση 
ολόκληρη η μητροπολιτική Γαλλία (https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONAND 

TREATIES/PDFFILES/mzn_s/mzn80ef.pdf)  
118

 Βλέπε τις προαναφερθείσες αποφάσεις του ΔΔ των ετών 1978, 1985, 2001 και 2012.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/191/06/PDF/N2119106.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/191/06/PDF/N2119106.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/209/60/PDF/N2120960.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/209/60/PDF/N2120960.pdf?OpenElement
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONAND%20TREATIES/PDFFILES/mzn_s/mzn80ef.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONAND%20TREATIES/PDFFILES/mzn_s/mzn80ef.pdf


ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

 
136 

 

δηλαδή περιμετρικά λόγω του ότι διαθέτουν πανταχόθεν ακτές, πάντοτε όμως υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει επικάλυψη.  

Πέμπτον, όταν η άσκηση του δικαιώματος οδηγεί σε επικάλυψη με το δικαίωμα τρίτου 

κράτους τότε προκύπτει ζήτημα οριοθέτησης
119

. 

Έκτον, το δικαίωμα νησιωτικού εδάφους σε αιγιαλίτιδα ζώνη εύρους 12 ναυτικών μιλίων 

ασκείται πλήρως, εκτός αν επικαλύπτεται με την αιγιαλίτιδα ζώνη τρίτου κράτους, οπότε 

ισχύει αυτομάτως η μέση γραμμή σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας
120

 και υπερέχει ως 

νομικός τίτλος έναντι του δικαιώματος τρίτου κράτους σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ αν οι 

εκατέρωθεν διεκδικούμενες θαλάσσιες ζώνες επικαλύπτονται
121

. 

Ανακεφαλαιώνοντας, ουδεμία χωρεί αμφιβολία ότι, ως μικτό παράκτιο κράτος 

πολυνησιακού χαρακτήρα, η Ελλάδα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την πλήρη άσκηση 

των προβλεπόμενων από το δίκαιο της θάλασσας δικαιωμάτων.   

Εκκινώ λοιπόν από τα εσωτερικά ύδατα, τα οποία καλύπτουν την θαλάσσια έκταση μεταξύ 

της φυσικής ακτογραμμής και κάποιων νοητών, τεχνητών δηλαδή, γραμμών, όπως είναι οι 

κλείουσες τους κόλπους γραμμές (ανάλογα με το αν η συγκεκριμένη περίπτωση εμπίπτει 

στην κατηγορία του νομικού κόλπου) και οι ευθείες γραμμές βάσης (ΕΓΒ), τις οποίες 

υιοθετεί ένα παράκτιο κράτος όταν το επιτρέπει η  προβλεπόμενη από το δίκαιο της 

θάλασσας γεωγραφική πραγματικότητα (συστάδα νήσων κατά μήκος της κύριας ακτής ή 

                                                           
119

 Βλέπε την προαναφερθείσα στην υποσημείωση 12 απόφαση του ΔΔ της 19
ης

 Νοεμβρίου 2012 (σκέψη 150). 
120

 Βλέπε την προαναφερθείσα στην υποσημείωση 36 απόφαση του ΔΔ της 16
ης

 Μαρτίου 2001 (σκέψεις 174, 175 και 176). 
Βλέπε επίσης την προαναφερθείσα στην υποσημείωση 21 απόφαση του ΔΔ της  8

ης
 Οκτωβρίου 2007 (σκέψη 264). Σύμφωνα 

πάντα με την ίδια απόφαση του ΔΔ, η μέθοδος οριοθέτησης της αιγιαλίτιδας ζώνης μεταξύ δύο κρατών  είναι «more clearly 
articulated in international law» (σκέψη 269), η δε μέση γραμμή/γραμμή ίσης απόστασης, παρά τις προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις της λόγω ειδικών  περιστάσεων,  «remains the general rule» [ibidem (σκέψη 281)]. 
121

 Με την προαναφερθείσα στην υποσημείωση 12 απόφασή του της 19
ης

 Νοεμβρίου 2012, το ΔΔ υπενθυμίζει ότι ουδέποτε 
περιόρισε το δικαίωμα ενός κράτους σε αιγιαλίτιδα ζώνη 12 ναυτικών μιλίων πέριξ μιας νήσου λόγω της επικάλυψης της 
θαλάσσιας αυτής ζώνης με το δικαίωμα τρίτου κράτους σε υφαλοκρηπίδα και σε ΑΟΖ (σκέψη 178) επειδή η φύση των 
δύο αυτών δικαιωμάτων είναι διαφορετική (σκέψη 177). Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για κυριαρχία, ενώ στην δεύτερη 
για κυριαρχικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, κατά το σκεπτικό του ΔΔ, «Whatever the position might have been in the past, 
international law today sets the breadth of the territorial sea which the coastal State has the right to establish at 12 
nautical miles» (σκέψη 177) και «the territorial sea of a State may be restricted, as envisaged in Article 15 of UNCLOS, in 
circumstances where it overlaps with the territorial sea of another State» (idem). Είχε προηγηθεί μερικούς μήνες νωρίτερα 
η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του Δικαίου της Θάλασσας (ΔΔΔΘ) της 14

ης
 Μαρτίου 2012 στην διαφορά σχετικά με 

την οριοθέτηση του θαλάσσιου συνόρου μεταξύ Μπανγκλαντές και Μυανμάρ στο Κόλπο της Βεγγάλης. Με βάση το ίδιο 
σκεπτικό, το ΔΔΔΘ έκρινε ότι το δικαίωμα του Μπανγκλαντές σε αιγιαλίτιδα ζώνη 12 ναυτικών μιλίων πέριξ της νήσου του 
Αγίου Μαρτίνου είναι πλήρως κατοχυρωμένο όταν και όπου δεν τίθεται ζήτημα επικάλυψής της με την αντίστοιχη 
αιγιαλίτιδα ζώνη της Μυανμάρ. Άλλως, το αποτέλεσμα θα ήταν να προσδίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στα κυριαρχικά 
δικαιώματα και στην δικαιοδοσία της Μυανμάρ επί της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της από ό,τι στην κυριαρχία του 
Μπανγκλαντές επί της αιγιαλίτιδας ζώνης του (σκέψη 169).     
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βαθιές εσοχές και οδοντώσεις χαρακτηρίζουσες τις  ακτογραμμές του). Τόσο η νομιμότητα 

της υιοθέτησής τους όσο και η εγκυρότητα της χάραξής τους εξαρτάται από το διεθνές 

δίκαιο
122

. Στο σημείο αυτό, θυμίζω ότι η Τουρκία υιοθέτησε ήδη από το 1964 τόσο την 

μέθοδο των ΕΓΒ όσο και τις κλείουσες κόλπους γραμμές καθ’ όλο το μήκος των ακτών της 

στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο
123

. Χωρίς να υπεισέλθω στο θέμα 

της νομιμότητας της υιοθέτησής τους και της εγκυρότητας της χάραξής τους, διάκριση στην 

οποία αναφέρομαι σε αδημοσίευτη μελέτη μου
124

, υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα αμφισβήτησε 

επισήμως ενώπιον του ΔΔ, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας υπόθεσης της υφαλοκρηπίδας 

του Αιγαίου Πελάγους, την εγκυρότητα της χάραξης σε συγκεκριμένα σημεία των 

τουρκικών ακτών
125

. Βεβαίως, όσον αφορά την ΕΕ, δεν νοείται οποιαδήποτε ανάμιξή της 

στο συγκεκριμένο ζήτημα εφόσον οι τουρκικές ΕΓΒ εμπίπτουν στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα μη κράτους μέλους της. Εν πάση περιπτώσει, το βέβαιο είναι ότι, όσον αφορά 

τις ΕΓΒ της, η Τουρκία άλλοτε μεν τις αναιρεί ατύπως,  άλλοτε δε τις επιβεβαιώνει και τις 

διεκδικεί ανάλογα με το πώς την συμφέρει καλύτερα
126

. Κατά την άποψή μου, και το 

υποστηρίζω μετά λόγου γνώσεως, οι επίδικες γραμμές βάσης  εξακολουθούν να ισχύουν. 

                                                           
122

 Πρβλ. απόφαση του ΔΔ της 18
ης

 Δεκεμβρίου 1951 στην πασίγνωστη υπόθεση των νορβηγικών αλιευμάτων (κυρίως στις 
σελίδες 132 και 133 της απόφασης). Το ζήτημα των ΕΓΒ και της εφαρμογής τους στην περίπτωση της Ελλάδας εξετάζω 
ενδελεχώς στην συμβολή μου με τίτλο «Η εφαρμογή των αφορωσών τις γραμμές βάσης διατάξεων της Σύμβασης στην 
ελληνική έννομη τάξη» στο συλλογικό σύγγραμμα Το Δίκαιο της Θάλασσας και η εφαρμογή του στην Ελλάδα (επιμέλεια: 
Χαριτίνη Δίπλα και Χρήστος Ροζάκης), Αθήνα, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2004, στις σελίδες 51 έως 107, με πλήθος χαρτών και 
σχεδιαγραμμάτων.  
123

 Το Γραφείο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών αναλύει το ζήτημα στο τεύχος 32 
της σειράς Limits in the Seas: Straight Baselines, Turkey, 25 March 1971 (με συνημμένο χάρτη). Στην αδημοσίευτη μελέτη 
μου Ευθείες Γραμμές Βάσης για λογαριασμό του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών (Αθήνα, Ιούνιος 
1997) αναλύω λεπτομερώς τις τουρκικές γραμμές βάσης και επισημαίνω την αμφίσημη στάση της Ελλάδας επί του θέματος. 
Πάντως, αν οι τουρκικές γραμμές βάσης εξακολουθούν να ισχύουν, όπως υποστηρίζω, σε τρία τουλάχιστον σημεία, και 
συγκεκριμένα βορειοανατολικά της Λέσβου, βορειοανατολικά της Χίου και βορειοδυτικά του συμπλέγματος του 
Καστελορίζου, η χάραξή τους παραβιάζει την ισχύουσα εθιμικώς μέση οριογραμμή μεταξύ των αιγιαλίτιδων ζωνών των δύο 
κρατών, ενώ σε ένα τρίτο σημείο ανατολικά της Κω οι τουρκικές γραμμές βάσης εφάπτονται της μέσης οριογραμμής 
ενώνοντας τα τουρκικά εσωτερικά ύδατα με την ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη (στις σελίδες 139 έως 142, 173 και 174, και 176 
έως 186 της μελέτης μου).  
124

Βλέπε την προαναφερθείσα, στην αμέσως προηγούμενη υποσημείωση 46, μελέτη μου. 
125

 Στην αγόρευσή του, στο πλαίσιο της προφορικής διαδικασίας και κατά την δημόσια συνεδρίαση της 25
ης

 Αυγούστου 
1976, ο σύμβουλος και νομικός παραστάτης της Ελλάδας καθηγητής D.P. O’Connell, χωρίς να αμφισβητεί επί της αρχής το 
δικαίωμα της Τουρκίας να υιοθετήσει ΕΓΒ, διευκρινίζει ότι «When this system of straight baselines was adopted Greece 
questioned its validity» [ICJ, Pleadings, Oral Arguments, Documents, Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey), 
στην σελίδα 88 (η έμφαση είναι δική μου)]. Στην προαναφερθείσα στην υποσημείωση 25 απόφασή του, το ΔΔ λαμβάνει 
υπόψη του ότι «during the hearings in 1976 the Greek Government referred to a certain straight baseline claimed by Turkey 
which is, however, contested by Greece» (σκέψη 89). 

 
126

 Κατά τον καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη [προαναφερθείσα στην υποσημείωση 11 μονογραφία του (στην σελίδα 128)].  
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Η σημαντικότερη, πάντως, διάσταση των τουρκικών ΕΓΒ έναντι της Ελλάδας έγκειται στο 

γεγονός -ας μου επιτραπεί η εκ νέου σύντομη παρένθεση αναφορικά με το ζήτημα της 

αμφισβητούμενης κυριαρχίας επί των νησιωτικών εδαφών μας στο Αιγαίο- ότι η υιοθέτησή 

τους από την Τουρκία το 1964 είναι αποκαλυπτική της opinion juris της γείτονος, η οποία 

μέχρι το 1996 δεν είχε θέσει παρόμοιο ζήτημα. Πράγματι, στο σύστημά της των ΕΓΒ η 

Τουρκία δεν είχε συμπεριλάβει τα -αμφισβητούμενης μόλις από το 1996 κυριαρχίας- Ίμια, 

κάτι το οποίο θα ήταν αδιανόητο αν η ίδια τα θεωρούσε ήδη από τότε ως τουρκικά
127

. 

Προσθέτω δε ακόμη ένα στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.  Το 1974, στο 

πλαίσιο της τρίτης Συνδιάσκεψης για το δίκαιο της θάλασσας, η Τουρκική Αντιπροσωπεία 

κυκλοφόρησε μεταξύ των Αντιπροσωπειών των συμμετασχόντων στην Συνδιάσκεψη 

κρατών χάρτη προκειμένου να καταδείξει την υπερβολή της χάραξης ευθειών 

αρχιπελαγικών γραμμών βάσης από την Ελλάδα στο Αιγαίο εάν η χρήση τους επεκτεινόταν 

και στα μικτά κράτη
128

. Κατά την σχετική παρέμβασή του ενώπιον της δεύτερης επιτροπής, 

ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού επισημαίνει την ανάγκη να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση 

μεταξύ των ηπειρωτικών κρατών, στην κυριαρχία των οποίων υπάγονται και νησιωτικά 

εδάφη, και των αμιγώς αρχιπελαγικών κρατών, συνεχίζει ως εξής: ”La délégation turque a 

diffusé une carte donnant une idée des conséquences qu’ aurait l’ application du régime de l’ 

Etat-archipel dans la mer Egée. On voit immédiatement que cette mer, dans sa quasi-
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 Το τουρκικό σύστημα ΕΓΒ αναλύεται στο τεύχος 32 «Straight Baselines: Turkey», της 25
ης

 Μαρτίου 1971, της 
αμερικανικής σειράς Limits in the Seas (https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/10/LIS-32.pdf). Τα Ίμια, κείμενα 

νοτιοανατολικά της Καλολίμνου, ισαπέχουν από την τουρκική νησίδα Çavuş (Κάτω Ι/Cato) στο σημείο 30 της διαχωριστικής 
γραμμής του  ιταλοτουρκικού  πρακτικού (procès verbal) του Δεκεμβρίου 1932. Συναφώς και στο πλαίσιο του τουρκικού 
συστήματος ΕΓΒ του 1964, η συγκεκριμένη τουρκική ΕΓΒ διέρχεται δυτικά της ανωτέρω τουρκικής νησίδας ενώνοντας την 
βορείως αυτής κείμενη νησίδα Buyukkiremit (Ποντικούσα/Ponticusa) με τις βραχονησίδες Topan (νησίδα Τσούκα στην 
ελληνική γλώσσα)(Atsaki), Yassiada και Çopanada (Lado), κείμενες  βορειοανατολικά της Ψερίμου. Αν η Τουρκία θεωρούσε 
τότε ότι τα Ίμια τής ανήκαν, θα τα συμπεριλάμβανε ασφαλώς ως σημεία βάσης για την χάραξη των ΕΓΒ της, πλην όμως δεν 
το έπραξε «εν επιγνώσει». Εξάλλου, σύμφωνα με χάρτη ο οποίος επισυνάπτεται στην έκδοση της Βουλής των Ελλήνων 
Δωδεκάνησα, Συνθήκες-Νόμοι-Στατιστικές-Χάρτες (συλλογή-επιμέλεια: Τρ. Α. Γεροζήσης), Αθήνα, 1998, το επίμαχο σημείο 
30 του 1932 αριθμείται ως σημείο 44 με βάση τον νόμο 518/1948 «περί προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου εις την Ελλάδα» 
(Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, αριθμός φύλλου 7 της 9

ης
 Ιανουαρίου 1948, σελίδες 16 και 17). Ο ανωτέρω νόμος 

έτυχε της δέουσας δημοσιότητας με την δημοσίευσή του στην αγγλική γλώσσα [Revue Hellénique de Droit International, 
1949 (στις σελίδες 368 έως 370)], χωρίς να προκαλέσει οποιαδήποτε αντίδραση της γείτονος. Κατά τον Κωνσταντίνο 
Σβολόπουλο, η Τουρκία αμφισβήτησε για πρώτη φορά το 1996 την κυριαρχία της Ελλάδας επί εδαφών επέκεινα της εν λόγω 
οριογραμμής του 1932 και του νόμου 518/1948 (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 13 μελέτη του, στην σελίδα 34). Ο 
Κωνσταντίνος  Σβολόπουλος παραθέτει και λεπτομερή ιταλικό χάρτη της περιοχής του έτους 1933 (στην σελίδα 42 της ίδιας 
μελέτης). Τέλος, στην μονογραφία του Κωνσταντίνου Οικονομίδη Οι νησίδες Ίμια στο Αιγαίο Πέλαγος: μια διαφορά που 
δημιουργήθηκε με τη βία [Αθήνα, εκδόσεις Α.  Ν. Σάκκουλα, 1999, 83 σελίδες (στην σελίδα 83)] περιλαμβάνεται απόσπασμα 
χάρτη της περιοχής ο οποίος απεικονίζει την ίδια πραγματικότητα, όπως προκύπτει από την χαραχθείσα, βάσει των διεθνών 
πράξεων του 1923, του 1932 και του 1947 και του νόμου 518/1948, οριογραμμή.    
128

 Τον συγκεκριμένο χάρτη έφερε στο φως ο καθηγητής Γρηγόρης Τσάλτας συμπεριλαμβάνοντάς τον στην διδακτορική 
διατριβή του (La Grèce et le droit de la mer thèse de doctorat d’ Etat, Université de Nice, 1978, στην σελίδα 456). Τον ίδιο 
χάρτη αναπαράγω και εγώ στην προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 45 συμβολή μου (στην σελίδα 77, υποσημείωση 124).    

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/10/LIS-32.pdf
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totalité, deviendrait partie intégrante des eaux intérieures de l’un des deux pays en 

cause»
129

. Εντάσσοντας συνεπώς σε ένα υποθετικό ελληνικό αρχιπελαγικό σύστημα, 

σύμφωνα με τον χάρτη της, το σύνολο των νησιωτικών εδαφών του Αιγαίου (πλην Ίμβρου, 

Τενέδου και Λαγουσών Νήσων), η Τουρκία αποδέχεται προφανώς ότι τα περικλειόμενα 

εντός της ζώνης των αρχιπελαγικών εσωτερικών υδάτων νησιωτικά εδάφη ανήκουν μετά 

βεβαιότητας στην Ελλάδα
130

. Ο χάρτης είναι ενδεικτικός του πανικού ο οποίος οφείλεται 

στο γεγονός ότι η εφαρμογή των αρχιπελαγικών γραμμών βάσης στο Αιγαίο θα 

ισοδυναμούσε όχι απλώς με την εδαφική αλλά κυρίως με την θαλάσσια «κυριαρχία» της 

Ελλάδας μέσω των εσωτερικών υδάτων και της αιγιαλίτιδας ζώνης των 12 ναυτικών μιλίων, 

όπως προανέφερα. Κυρίως όμως, απηχεί παράλληλα, κατά την αντίληψη των ίδιων των 

Τούρκων, και την περί δικαίου πεποίθησή τους, ότι τα νησιωτικά εδάφη του Αιγαίου 

Αρχιπελάγους και της Ανατολικής Μεσογείου, της Γαύδου και των Ιμίων 

συμπεριλαμβανομένων, ανήκουν «σχεδόν στο σύνολό τους» στην Ελλάδα.    

Ευτυχώς, μετά από δεκαετίες αδράνειας, εδεήσαμε και εμείς να υιοθετήσουμε την μέθοδο 

των ΕΓΒ και των κλειουσών κόλπους  ευθειών γραμμών μόλις το 2020 και μάλιστα μερικώς 

στο Ιόνιο
131

. Επιβεβλημένο  και θετικό, το μέτρο θα ήταν καλό να γενικευθεί προς όφελος 

της χώρας. Είναι λυπηρό και ανεξήγητο το ότι, από το 1936 μέχρι και το 2020, ενώ 

πληρούσαμε απολύτως τις γεωγραφικές και νομικές προϋποθέσεις
132

, θεωρούσαμε την 

φυσική ακτογραμμή ως σημείο αφετηρίας για την μέτρηση του εύρους όλων των 

θαλάσσιων ζωνών μας. 
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 Βλέπε Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, Documents Officiels, volume II, Nations Unies, New 
York, 1975, 37

η
 συνεδρία της 12

ης
 Αυγούστου 1974, στην σελίδα 304§72.  

130
 Κατά το άρθρο 47 της Σύμβασης, ένα αρχιπελαγικό κράτος μπορεί να χαράξει ευθείες αρχιπελαγικές γραμμές βάσης 

ενώνοντας τα ακρότατα σημεία των πλέον απομακρυσμένων νήσων και βραχονησίδων του αρχιπελάγους.  
131

 Το σχετικό προεδρικό διάταγμα 107 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (τεύχος 
Α΄, αριθμός φύλλου 258 της 27

ης
 Δεκεμβρίου 2020, σελίδες 12183 έως 12186), χωρίς να περιλαμβάνει χάρτη. Πάντως,  στο 

διαδίκτυο κυκλοφορεί ιδιωτικός χάρτης όπου εμφαίνονται  τόσο οι ΕΓΒ όσο και οι κλείουσες κόλπους ευθείες γραμμές 
(https://ageor.dipot.com/2020/12/Eftheies-Grammes-Vasis-kai-Kleisimo-Kolpon-sto-Ionio-Pelagos.html). Σύμφωνα με το 

προεδρικό διάταγμα, καταγράφονται 39 ευθείες γραμμές κλείουσες κόλπους και 10 ΕΓΒ. Μάλιστα, η συγκεκριμένη μέθοδος 
χάραξής τους σημαίνει ότι η Ελλάδα υιοθετεί επισήμως το σύστημα όχι μόνον για τα ηπειρωτικά αλλά και για τα νησιωτικά 
της εδάφη. Αναπαράγοντας χάρτη του Γ. Πολιτάκη, ο καθηγητής Άγγελος Συρίγος δημοσιεύει σε ειδικό αγγλόφωνο τεύχος 
της Καθημερινής αντίστοιχο χάρτη με ενδεικτικές ΕΓΒ περικλείουσες νησιωτικά υποσυστήματα στο Αιγαίο [Atlas of Greek-
Turkish Relations, With 63 maps, a comprehensive glossary and the latest key developments, 2020 
[https://www.syrigos.gr/books/Atlas_syrigos_dokos.pdf (στην σελίδα 36)]. 
132

 Η θεωρία ομονοεί επ’ αυτού  (βλέπε εκτενώς παραπομπές στην προαναφερθείσα στην υποσημείωση 46 μελέτη μου, στις 
σελίδες 73 έως 75). 

https://ageor.dipot.com/2020/12/Eftheies-Grammes-Vasis-kai-Kleisimo-Kolpon-sto-Ionio-Pelagos.html
https://www.syrigos.gr/books/Atlas_syrigos_dokos.pdf
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Στην συνέχεια εξετάζω το ζήτημα της αιγιαλίτιδας ζώνης. Η αιγιαλίτιδα ζώνη μετρείται 

από τις γραμμές βάσης ή από την φυσική ακτογραμμή και μπορεί, κατά το εθιμικό διεθνές 

δίκαιο, να επεκταθεί μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Ως εθιμικός κανόνας δικαίου ισχύει για όλα 

τα παράκτια κράτη, χωρίς να έχει σημασία αν κάποιο είναι συμβαλλόμενο μέρος ή όχι στην 

Σύμβαση. Υπενθυμίζω ότι, όσον αφορά το εύρος της ζώνης, η Τουρκία θεωρούσε ήδη  από 

το 1956 τα 12 ναυτικά μίλια ως εθιμικό κανόνα δικαίου
133

, ενώ από το 1955 ειδική 

διυπουργική επιτροπή επεξεργαζόταν σχετικό νομοσχέδιο, το άρθρο 2 του οποίου  όριζε το 

εύρος της τουρκικής αιγιαλίτιδας ζώνης της στα 12 ναυτικά μίλια
134

. Με την έκδοση 

σχετικού νόμου το 1964, η τουρκική αιγιαλίτιδα ζώνη περιορίζεται τελικά στο Αιγαίο 

Αρχιπέλαγος στα 6 ναυτικά μίλια, και τούτο κατόπιν έντονων αντιδράσεων της Ελλάδας, η 

οποία επέλεξε τότε την ιδιότητα της ναυτιλιακής και όχι της παράκτιας χώρας λόγω των 

συγκεκριμένων ναυτιλιακών συμφερόντων της. Έχει εν προκειμένω σημασία το γεγονός ότι 

η Τουρκία υιοθέτησε τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος με βάση -προσέξτε- την 

αρχή της αμοιβαιότητας, σε αντίθεση με τον νεότερο νόμο 2674 της 20ής Μαΐου του 1982, 

με τον οποίο η γείτων αναφέρεται συλλήβδην πλέον στην αρχή της επιεικείας. Επιλέγοντας 

δε οριστικά τα 12 ναυτικά μίλια στην Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο, 

χωρίς να έχουν εκλείψει οι αναγόμενοι στην αρχή της αμοιβαιότητας λόγοι, η Τουρκία 

αποδέχεται εμμέσως ότι η αρχή της αμοιβαιότητας ταυτίζεται ή ισοδυναμεί με την αρχή της 

επιεικείας. Επομένως, οποιαδήποτε συζήτηση περί μη αποδοχής των 12 μιλιών με το 

πρόσχημα ότι η Άγκυρα είναι -εξαρχής, συνεχώς και αδιαλείπτως- επίμονος αντιρρησίας 

(persistent objector)
135

, είναι παντελώς ανερμάτιστη
136

. Επανερχόμενος λοιπόν στα 12 
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 Με ρηματική διακοίνωση της 2ας Μαρτίου 1956, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ, σχολιάζοντας το 
έγγραφο A/CN.4/99, σημειώνει «The Turkish authorities are of the opinion that the twelve-mile limit has already obtained 
the general practice necessary for its acceptance as a rule of international law». Σύμφωνα πάντοτε με την Τουρκία,  
«According to paragraph 2, international law admits the extension of the territorial sea up to twelve miles. This indeed is a 
correct assertion as numerous States have already accepted the twelve-mile limit for their territorial sea» [Yearbook of 
International Law Commission, 1956, vol. II, στην σελίδα 74 (η έμφαση και τα πλάγια γράμματα είναι δικά μου)].      
134

 Βλέπε την συμβολή μου «Les différends gréco-turcs en mer Egée» στον συλλογικό τόμο Le différend gréco-turc 
(επιμέλεια: Semih Vaner), Paris, éditions L’ Harmattan, 1988, σελίδες 73 έως 100 (στην σελίδα 81).  
135

 Για μια ενδιαφέρουσα ανάλυση του θεσμού, βλέπε Jonathan I. Charney, «The Persistent Objector rule and the 
development of customary international law», The British Yearbook of International Law, volume 58, 1985, τεύχος 1, σελίδες 
1 έως 24. Για την νομολογιακή αναγνώριση ενός παράκτιου κράτους ως επίμονου αντιρρησία έναντι διεθνούς συμφωνίας 
θαλάσσιας οριοθέτησης μεταξύ τρίτων κρατών, βλέπε την προαναφερθείσα στην υποσημείωση 21 απόφαση του ΔΔ της 8

ης
 

Οκτωβρίου 2007 (σκέψη 255).  
136

 Αναλύοντας τον τουρκικό νόμο του 1964, ο κορυφαίος την εποχή εκείνη Τούρκος διεθνολόγος Edip Çelik έγραφε: «A 
défaut d’ une règle générale, la Turquie serait en droit de se prévaloir du principe de réciprocité que lui reconnait le droit 
international» συμπεραίνοντας εν τέλει ότι «Nous pouvons donc conclure en disant que le droit international existant 
permet à l’ Etat riverain de fixer la largeur de sa mer territoriale jusqu’ à une limite maximum de douze milles» [«La loi 
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ναυτικά μίλια, υποστηρίζω ότι η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει την 

αιγιαλίτιδα ζώνη της μέχρι του ορίου αυτού εφόσον της το επιτρέπει η γεωγραφία τόσο στο 

Αιγαίο Αρχιπέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε περίπτωση κατά την οποία το 

εύρος των 12 ναυτικών μιλίων επικαλύπτεται με το αντίστοιχο δικαίωμα οποιασδήποτε 

γειτονικής χώρας (Αλβανίας και Τουρκίας), τότε ενεργοποιείται η οριοθέτηση, υπό την 

επιφύλαξη ότι, ενόσω δεν υπάρχει ισχύουσα συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών 

(όπως για παράδειγμα η ισχύουσα και έναντι της Ελλάδας ιταλοτουρκική σύμβαση του 

1932), εφαρμόζεται ο εθιμικός κανόνας της αποκαλούμενης μέσης γραμμής (όταν πρόκειται 

για αντικείμενες ακτές) ή γραμμής της ίσης απόστασης (όταν πρόκειται για παρακείμενες 

ακτές). Δράττομαι της ευκαιρίας για να αναφερθώ στις δύο παράλληλες δηλώσεις του 

Έλληνα Πρωθυπουργού και του Υπουργού μας των Εξωτερικών, οι οποίες εκ πρώτης 

όψεως φαίνεται ότι διίστανται. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την οριοθέτηση 

των θαλάσσιων ζωνών μας με την Τουρκία, ενώ ο Έλληνας ΥΠΕΞ για την οριοθέτηση της 

υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ μας. Εξηγώντας τις ελαφρά αποκλίνουσες σχετικές δηλώσεις, 

θεωρώ ότι ο μεν Πρωθυπουργός  αναφέρεται στο γεγονός ότι, ναι μεν μπορούμε να 

ασκήσουμε το δικαίωμα επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης μας στα 12 ναυτικά μίλια, χωρίς 

να ζητήσουμε την άδεια κανενός, αυτό όμως μόνον όπου δεν συντρέχει επικάλυψή του με 

το αντίστοιχο δικαίωμα άλλης γειτονικής μας χώρας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση 

απαιτείται είτε συμφωνία είτε προσφυγή σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Άρα, αν συντρέχει 

επικάλυψη, η οριοθέτηση περιλαμβάνει και την αιγιαλίτιδα ζώνη, ήτοι το σύνολο των 

θαλάσσιων ζωνών. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ κάνει λόγο από πλευράς του για υφαλοκρηπίδα και 

ΑΟΖ έχοντας προφανώς κατά νου ότι η αιγιαλίτιδα ζώνη οριοθετείται με σχεδόν αυτόματο 

τρόπο όταν και όπου επικαλύπτεται με την αντίστοιχη τουρκική
137

. Η κατάσταση είναι απλή 

όσον αφορά την αιγιαλίτιδα ζώνη, υπό την αναγκαία, όμως προϋπόθεση ότι έχουμε ασκήσει 

το δικαίωμά μας. Μάλιστα, όπως ήδη ανέφερα, κατά πάγια νομολογία, το δικαίωμα σε 

αιγιαλίτιδα ζώνη 12 μιλίων είναι τίτλος υπέρτερης ισχύος έναντι του δικαιώματος σε 

υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ
138

. Ο υπέρτερος νομικός τίτλος επί της αιγιαλίτιδας ζώνης 

                                                                                                                                                                                        
turque sur la mer territoriale», The Turkish Yearbook of International Relations, 1964, volume 5, σελίδες 53 έως 71, στις 
σελίδες 61 και 60 αντίστοιχα (η έμφαση είναι δική μου)].    
137

 Σύμφωνα με την προαναφερθείσα στην υποσημείωση 12 απόφαση του ΔΔ της 19
ης

 Νοεμβρίου 2012 (σκέψη 177). Βλέπε 
επίσης την προαναφερθείσα στην υποσημείωση 21 απόφαση του ΔΔ της 8

ης
 Οκτωβρίου 2007 (σκέψη 269). 

138
 Ibidem (σκέψη 178). Στην ίδια σκέψη, το ΔΔ παραπέμπει συναφώς σε παλαιότερες αποφάσεις του, αλλά και σε 

αποφάσεις διαιτητικών δικαστηρίων, καθώς και σε απόφαση του ΔΔΔΘ. 
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εξηγείται από την διαφορετική νομική φύση της ως εδάφους έναντι των άλλων -

λειτουργικής φύσης- θαλάσσιων ζωνών
139

. Ως προς την υφαλοκρηπίδα, το δικαίωμα 

υφίσταται ipso jure και ab initio, χωρίς δηλαδή να είναι αναγκαία οποιαδήποτε συναφής 

προς την άσκησή του μονομερής πράξη. Αντιθέτως, ως προς την ΑΟΖ η ανακήρυξή της ή η 

οριοθέτησή της με συμφωνία (όπως πράξαμε το 2020 με την Ιταλία και την Αίγυπτο) 

παρίσταται αναγκαία. Και στις δύο περιπτώσεις, η αναγνώριση του δικαιώματος δεν οδηγεί 

αυτομάτως στην οριοθέτηση των αντίστοιχων ζωνών υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ εάν το εύρος 

της θαλάσσιας έκτασης δεν επιτρέπει την ανεμπόδιστη μονομερή άσκηση του αντίστοιχου 

δικαιώματος, εξού ανακύπτει και πάλι η ανάγκη οριοθέτησης σε περίπτωση επικάλυψης των 

διεκδικούμενων εκατέρων θαλάσσιων ζωνών. 

Παραθέτω ευθύς αμέσως τις σκέψεις 397 και 398 της απόφασης του ΔΔΔΘ της 14
ης

 

Μαρτίου 2012 στην υπόθεση της οριοθέτησης του θαλάσσιου συνόρου μεταξύ 

Μπανγκλαντές και Μυανμάρ στον κόλπο της Βεγγάλης
140

, όπου περιγράφεται με τον πλέον 

γλαφυρό τρόπο η διάκριση και η αλληλουχία των εννοιών του δικαιώματος και της 

οριοθέτησης: 

 «397. Delimitation presupposes an area of overlapping entitlements. Therefore, the first 

step in any delimitation is to determine whether there are entitlements and whether they 

overlap. 

398. While entitlement and delimitation are two distinct concepts […] they are 

interrelated». 

Εν συμπεράσματι, όπως ήδη επισήμανα και επαναλαμβάνω, το δικαίωμα σε θαλάσσιες 

ζώνες ποικίλει ανάλογα με τον νομικό προσδιορισμό του εδάφους ως ηπειρωτικού ή 

νησιωτικού. Εάν πρόκειται για ηπειρωτική ακτή, τότε το δικαίωμα, ως πλήρες, καλύπτει το 

σύνολο των ζωνών, ενώ, εάν πρόκειται για νήσο, το αντίστοιχο δικαίωμα αναγνωρίζεται 

μόνον εφόσον η νήσος κατοικείται ή προσφέρεται για οικονομική εκμετάλλευση. 

Αντιθέτως, εάν πρόκειται για βραχονησίδα, το δικαίωμά της περιορίζεται στην αιγιαλίτιδα 

ζώνη. Τέλος, εάν πρόκειται για αβαθές (low-tide elevation), όταν βρίσκεται εντός ζώνης 12 
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 Πρβλ. σκέψη 174 της προαναφερθείσας στην υποσημείωση 36 απόφασης του ΔΔ της 16
ης

 Μαρτίου 2001.  
140

 ITLOS, Reports of judgments, advisory opinions and orders, liste of cases: number 16 
[https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_16/published/C16-J-14_mar_12.pdf (η έμφαση είναι δική 

μου)]. 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_16/published/C16-J-14_mar_12.pdf
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μιλίων από άλλη ακτή (ηπειρωτική ή νησιωτική) που ανήκει στην ίδια κυριαρχία, τότε  

επεκτείνει επί περαιτέρω το όριο των 12 μιλίων της αιγιαλίτιδας ζώνης (άρθρο 13 της 

Σύμβασης), χωρίς να έχει αυτοτελές δικαίωμα σε οποιαδήποτε θαλάσσια ζώνη. Η σχετική 

διάκριση εννοιών και θαλάσσιων ζωνών έχει μεγάλη σημασία σε ορισμένες περιπτώσεις, 

όπως επί παραδείγματι στην περίπτωση του βράχου Ζουράφα, ο οποίος κείται ανατολικά 

της Σαμοθράκης, λόγω του ότι διευρύνει προς ανατολάς έτι περαιτέρω την εξομοιούμενη με 

έδαφος αιγιαλίτιδα ζώνη μας. Οι Τούρκοι αμφισβητούν πλέον για τον λόγο αυτό την 

ελληνικότητα και του συγκεκριμένου βράχου. 

Αντιπαρέρχομαι την συνορεύουσα ζώνη (άρθρο 33 της Σύμβασης) επειδή εικάζω ότι η 

Ελλάδα δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα της επέκτασής της στα 24 ναυτικά μίλια 

αφής στιγμής εμφανίζεται διστακτική ακόμη και στην υιοθέτηση αιγιαλίτιδας ζώνης 12 

ναυτικών μιλίων σε ολόκληρο το Αιγαίο Αρχιπέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Άλλωστε, από την μέχρι σήμερα ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, ουδέποτε έγινε αναφορά 

στην συνορεύουσα ζώνη. 

Έρχομαι, λοιπόν, στις άλλες δύο ζώνες κυριαρχικών δικαιωμάτων, ήτοι της 

υφαλοκρηπίδας (άρθρο 76 της Σύμβασης) και της ΑΟΖ (άρθρο 55 της Σύμβασης). 

Διευκρινίζω ότι, ως νομική έννοια, η ΑΟΖ είναι έννοια ευρύτερη της υφαλοκρηπίδας 

εφόσον εμπεριέχει, όπως προκύπτει από τον ορισμό της, και την υφαλοκρηπίδα 

καλύπτοντας και τα υπεράνω αυτής ύδατα. Το δικαίωμα του παράκτιου κράτους, της 

Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, δεν επεκτείνεται μεν στις βραχονησίδες,  περιλαμβάνει 

όμως τις ηπειρωτικές ακτές αλλά και τα κατοικημένα νησιωτικά εδάφη, ανεξαρτήτως 

μεγέθους
141

. Θα ήθελα να διευκρινίσω ως προς τη υφαλοκρηπίδα ότι, από το 1982 και μετά, 

δηλαδή από την υιοθέτηση της Σύμβασης, ναι μεν το γεωλογικό κριτήριο δεν ισχύει πλέον 

έως τα 200 ναυτικά μίλια, επανέρχεται, όμως, εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες και πέραν 

αυτών, εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα γεωλογικά κριτήρια. Εμάς βεβαίως δεν μας 

ενδιαφέρει ούτε μας αφορά η περίπτωση αυτή καθόσον αδυνατούμε να διεκδικήσουμε 

ακόμη και τα 200 ναυτικά μίλια λόγω της επικάλυψης των ζωνών υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ 

με τις αντίστοιχες τουρκικές. 
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 Πρβλ. την προαναφερθείσα στην υποσημείωση 21 απόφαση του ΔΔ της 16
ης

 Μαρτίου 2001 (σκέψη 185). Εξάλλου, με την 
προαναφερθείσα στην υποσημείωση 12 απόφαση της 19

ης
 Νοεμβρίου 2012, το ΔΔ επαναλαμβάνει ότι «a comparatively 

small island may give an entitlement to a considerable maritime area» [σκέψη 176 (η έμφαση είναι δική μου)].  
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Έρχομαι έτσι στο τρίτο και κρισιμότερο, κατά την άποψή μου, θέμα μας, αυτό της 

οριοθέτησης. Απαντώντας στο ερώτημα πότε,  η οριοθέτηση επιβάλλεται όταν συντρέχει 

επικάλυψη των προβολών στην θάλασσα των ακτών δύο ή περισσότερων κρατών. Εάν 

δηλαδή δεν υπάρχει επικάλυψη των διεκδικούμενων από τα παράκτια κράτη θαλάσσιων 

ζωνών δεν νοείται οριοθέτηση. Έχοντας ήδη αναφερθεί στην οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας 

ζώνης εστιάζω πλέον στην υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΖ. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις η 

οριοθέτηση χωρεί όταν οι ακτές (ηπειρωτικές ή και νησιωτικές) δυο ή περισσότερων 

κρατών αντίκεινται ή/και παράκεινται, όταν δηλαδή τελούν σε σχέση μετωπικότητας 

(oppositeness) ή σε σχέση πλευρικότητας (adjacency), είτε, τέλος, όταν εμπίπτουν σε 

διάφορες παραλλαγές των δύο μορφών σχέσης, όπως επί παραδείγματι όταν πρόκειται για 

παράλληλα ή εναλλάξ αντικείμενες και παρακείμενες ακτές (βλέπε ακτές Ελλάδας και 

Τουρκίας στο Αιγαίο και ακτές Ρουμανίας και Ουκρανίας στην Μαύρη Θάλασσα). 

Το πώς χωρεί η οριοθέτηση προσδιορίζεται με την απόφαση του ΔΔ του 2009 στην υπόθεση 

της θαλάσσιας οριοθέτησης στην Μαύρη Θάλασσα μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας
142

, 

βάσει διαδικασίας η οποία τηρείται έκτοτε σταθερά, όπως προκύπτει από την 

μεταγενέστερη νομολογία των διεθνών δικαστηρίων (όπως το επιβεβαιώνει και η απόφαση 

του ΔΔ της 12
ης

 Οκτωβρίου 2021 στην υπόθεση της θαλάσσιας οριοθέτησης στον Ινδικό 

Ωκεανό μεταξύ Σομαλίας και Κένυας, βλέπε σκέψεις 122 επ. της απόφασης). 

Ακολουθούνται συγκεκριμένα τρία στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, μετά τον προσδιορισμό 

των ληπτέων υπόψη για τους σκοπούς της οριοθέτησης ακτών (relevant coasts)(σκέψη 77 

της απόφασης του ΔΔ του 2009) και θαλάσσιων εκτάσεων (relevant areas)(σκέψη 110 της 

ίδιας απόφασης), χαράσσεται μια προσωρινή μέση ή γραμμή ίσης απόστασης (σκέψη 116 

της ίδιας απόφασης). Σε ένα δεύτερο στάδιο, ελέγχεται αν συντρέχουν στην προκειμένη 

περίπτωση περιστάσεις ικανές να δικαιολογήσουν την τροποποίηση ή την προσαρμογή της 

προσωρινής οριογραμμής (σκέψεις 119 και 120 της ίδιας απόφασης). Κατά το τρίτο και 

τελευταίο στάδιο, ελέγχεται αν η συγκεκριμένη οριογραμμή οδηγεί σε δίκαιο ή μη 

αποτέλεσμα με βάση την αναλογικότητα, όπερ προκύπτει συγκρίνοντας τον λόγο μεταξύ 

του μήκους των ακτών και των ληπτέων υπόψη θαλάσσιων εκτάσεων για εκάτερο από τα 

ενδιαφερόμενα κράτη (σκέψη 122 ίδιας της απόφασης). Και τούτο επειδή, σύμφωνα με τα 

εθιμικού χαρακτήρα άρθρα 74 και 83 της Σύμβασης, η οριοθέτηση πραγματοποιείται 
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 Πρόκειται για την απόφαση του ΔΔ της 3
ης

 Φεβρουαρίου 2009.  
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σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με σκοπό την επίτευξη ενός infra legem δίκαιου 

αποτελέσματος για αμφότερα τα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε πρόκειται για την ΑΟΖ είτε 

για την υφαλοκρηπίδα. 

Πέραν, όμως, των τετριμμένων και γνωστών εξηγήσεων,  θα ήθελα να επιστήσω την 

προσοχή σας επί μιας λίαν επιδραστικής μεν, αλλά ανεξερεύνητης και ανεκμετάλλευτης 

πτυχής της θαλάσσιας οριοθέτησης, η οποία, αν και καλείται να διαδραματίσει 

σημαντικότατο –και μάλιστα ανατρεπτικό- ρόλο στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών 

διαφωνιών, δεν έχει καν αναλυθεί από την διεθνολογική κοινότητά μας. Θα τολμούσα δε να 

υποστηρίξω ότι αποσιωπάται ένθεν κακείθεν. Εν πρώτοις, γεννάται το ερώτημα τί συμβαίνει 

σε περίπτωση εμπλοκής στην θαλάσσια οριοθετική διαδικασία περισσότερων των δύο 

παράκτιων κρατών, οι ακτές των οποίων τελούν είτε σε σχέση μετωπικότητας, όταν 

πρόκειται για ευθέως ή κατά μέτωπον (frontally) αντικείμενες ακτές
143

, είτε σε σχέση 
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  Στο Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries (United Nations, New York, 2000), δίδεται ο ακόλουθος 
ορισμός των αντικείμενων ακτών : «Annex V. Technical Terminology, “Opposite Coasts”, the geographical relationship of the 
coasts of two States facing each other» [στην σελίδα 157 (η έμφαση είναι δική μου)]. Εξάλλου, η μετωπική σχέση 
αποδίδεται στην γαλλική γλώσσα παραστατικότερα: «côtes qui se font face». Σε μια αποστροφή της διϊστάμενης γνώμης 
του υπό την απόφαση του ΔΔ του 1985 στην υπόθεση Λιβύης κατά Μάλτας, ο δικαστής S. Oda παρατηρεί εύστοχα: «In my 
understanding, the opposite coast means, as a concept of geography, the coast which is directly facing the coast of Libya», 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η λιβυκή ακτή «is only opposite to Malta, for it is certainly opposite also to Italy and other States» 
[ICJ, Reports, 1985, στην σελίδα 130, παράγραφος 29 (η έμφαση είναι δική μου)]. Το χωρίο αυτό προσλαμβάνει όλως 
ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τον προσδιορισμό των ακτών μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας ως μη κατά μέτωπον 
αντικειμένων, με όσες εξ αυτού απορρέουν συνέπειες. Εξάλλου, από την ανάγνωση και άλλων χωριστών ή διϊστάμενων 
γνωμών, καθώς και του πλήθους των δικογράφων και των αγορεύσεων των συμβούλων της Λιβύης ενώπιον του ΔΔ, στο 
πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, ουδαμώς προκύπτει ότι τα θαλάσσια σύνορα της Λιβύης επικαλύπτονται με αυτά της Τουρκίας 
λόγω μετωπικότητας, όπως η Λιβύη του Fayez-al-Sarraj έκρινε ότι συμβαίνει προκειμένου να νομιμοποιήσει το 
τουρκολιβυκό μνημόνιο υπογράφοντάς το το έτος 2019 [σύμφωνα με το από 26 Δεκεμβρίου 2019 έγγραφό της (Α/74/634) 
προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, η Λιβυκή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο συνημμένος στο μνημόνιο ως «Annex I map is 
drawn in accordance with applicable international standards that shows the maritime boundary between the two countries, 
which are States with opposite coasts sharing a commun maritime boundary» (στην σελίδα 3 του εγγράφου). Η άποψη 
αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση προς όσα υποστήριζε επισήμως η Λιβυκή κυβέρνηση και οι νομικοί παραστάτες της στην 
υπόθεση της υφαλοκρηπίδας με αντίδικο την Μάλτα (ICJ, Memorial of the Libyan Arab Jamahirya, 26 Απριλίου 1983, βλέπε 
ενδεικτικώς και κυρίως σημεία 2.08, 2.09, 2.18, 2.19, 6.76, 6.82 και 9.48). Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο καθηγητής 
Bowett, αγορεύοντας εξ ονόματος της Λιβύης και εξηγώντας τις συνέπειες της ακτινοειδούς προβολής της Μάλτας, 
αναφέρεται και στα κοινά θαλάσσια σύνορα της Λιβύης με την Ελλάδα, αγνοώντας παντελώς την ύπαρξη των ακτών της 
Τουρκίας προφανώς ως άσχετων (ICJ, Pleadings, Oral Arguments, Documents,Case concerning the continental shelf, Libyan 
Arab Jamahiriya/Malta, volume IV,  δημόσια συνεδρίαση του ΔΔ της 22

ας
 Φεβρουαρίου 1985, στις σελίδες 453 και 454). Είχε 

προηγηθεί η τοποθέτηση του ιδίου κατά την δημόσια συνεδρίαση της 14
ης

 Δεκεμβρίου 1984 επί των πιθανών οριοθετήσεων 
στην υπό αμφισβήτηση θαλάσσια περιοχή,  με ρητή αναφορά του στην σχέση των ακτών της Λιβύης με αυτές της Ελλάδας: 
«And, finally, the situation of Libya vis-à-vis to Greece cannot be ignored. The Maltese trapezium and its equidistance 
proposal is so extreme that it even jeopardizes the prospective agreement between Libya and Greece in areas far to the 
east» (ibidem, στην σελίδα 176, η έμφαση είναι δική μου)].Τέλος, στο τεύχος 108 της αμερικανικής σειράς Limits in the Seas, 
«Maritime Boundaries of the World», της 30ής Νοεμβρίου 1990 (first revision), στον πίνακα 4 «Maritime Boundaries by 
Country», η Αίγυπτος φέρεται να έχει κοινά θαλάσσια σύνορα με Ελλάδα, Κύπρο, Λιβύη και Τουρκία (στην σελίδα 20), η 
Ελλάδα με Αίγυπτο, Κύπρο, Λιβύη και Τουρκία (στην σελίδα 22), η Κύπρος με Αίγυπτο, Ελλάδα και Τουρκία (στην σελίδα 20), 
η Λιβύη με Αίγυπτο και Ελλάδα (στην σελίδα 24) και η Τουρκία με Αίγυπτο, Ελλάδα και Κύπρο (στην σελίδα 28). 
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πλευρικότητας (adjacency), όταν πρόκειται για παρακείμενες ακτές
144

.Το ζήτημα αναλύω 

εκτενέστερα κατωτέρω, αφού προτάξω παρενθετικώς ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με 

τα ζητήματα  οριοθέτησης στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος όπου εμπλέκονται και επικαλύπτονται 

αποκλειστικά οι θαλάσσιες ζώνες Ελλάδας και Τουρκίας ως δύο παράκτιων κρατών τόσο με 

αντικείμενες όσο και με παρακείμενες ακτές.   

Υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου, οι τρεις έννοιες της εδαφικής κυριαρχίας, του 

δικαιώματος σε θαλάσσιες ζώνες και της οριοθέτησής τους εμπίπτουν στην σφαίρα της 

αποκλειστικής αρμοδιότητας των παράκτιων κρατών μελών. Υπό το πρίσμα των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων, αφενός, η Τουρκία αμφισβητεί πλέον, όπως ήδη ανέπτυξα, με 

την συνεχή διεύρυνση των διεκδικήσεών της,  τόσο την κυριαρχία των νησιωτικών μας 

εδαφών όσο και το δικαίωμά τους σε θαλάσσιες ζώνες αλλά και την οριοθέτησή τους όπου 

το επιβάλλει η παρουσία τους, εγκαλώντας μάλιστα και την ΕΕ ως αναμιγνυόμενη σε 

ζητήματα εκτός της σφαίρας των αρμοδιοτήτων της. Αφετέρου, η  Ελλάδα εμμένει στο 

ζήτημα της θαλάσσιας οριοθέτησης και μόνον. 

Επομένως, για να συνεχίσω την σχετική συζήτηση περί οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και 

της ΑΟΖ, στο μεν Αιγαίο Αρχιπέλαγος, το πρόβλημα είναι περισσότερο περίπλοκο, αν και 

                                                                                                                                                                                        
Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι, κατά το αμερικανικό ΥΠΕΞ, έστω και ανεπισήμως, η Λιβύη και η Τουρκία δεν αναφέρονται ως 
παράκτια κράτη με αντικείμενες ακτές ώστε οι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας τους να εφάπτονται ή και να επικαλύπτονται.   
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 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των ακτών της Δανίας, της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών οι οποίες παράκεινται στην 
Βόρεια Θάλασσα. Η σύναψη συμφωνίας οριοθέτησης, βάσει της μέσης γραμμής/γραμμής ίσης απόστασης,  των ζωνών 
υφαλοκρηπίδας μεταξύ Δανίας και Κάτω Χωρών το 1966, αγνοώντας παντελώς τις μεταξύ τους παρεμβαλλόμενες ακτές της  
Γερμανίας (η οποία αντέδρασε συναφώς απαντώντας ότι η συμφωνία δεν δέσμευε την ίδια ως res inter alios acta), οδήγησε 
στην υποβολή της διαφοράς ενώπιον του ΔΔ. Το ΔΔ κλήθηκε να διατυπώσει τις αρχές και τους κανόνες δικαίου σε θέματα 
οριοθέτησης, ώστε στην συνέχεια τα ίδια τα διάδικα κράτη να οριοθετήσουν τις αντίστοιχες ζώνες υφαλοκρηπίδας τους 
συμβατικώς συμμορφούμενα με την απόφασή του(προαναφερθείσα στην υποσημείωση 25). Αν και η ολλανδοδανική 
συμφωνία του 1966 δεν αποτέλεσε ευθέως αντικείμενο της διαφοράς, το ΔΔ την εξέτασε παρεμπιπτόντως (obiter 
dictum)(σκέψεις 5, 7, 8, 9, 12, 14 και κυρίως 35 και 36 της απόφασης), διαπιστώνοντας ότι οι ακτές Δανίας και Κάτω Χωρών 
ούτε παράκεινται ούτε αντίκεινται, εννοώντας προδήλως ότι δεν τελούν σε τέτοια αμεσότητα επαφής ώστε οι προβολές 
τους στην θάλασσα να επικαλύπτονται. Πρόκειται για την περίπτωση της «closer proximity», όπως την αποκαλεί ο N. 
Marques Antunes, σύμφωνα με την οποία «[are] allocated to a State all points at sea that are closer than to the coast of 
another State» κατά το πρώτο στάδιο της χάραξης της προσωρινής μέσης οριογραμμής [Towards the Conceptualisation of 
Maritime Delimitation, Legal and Technical Aspects of Political Process, τόμος 42 της σειράς Publications of Ocean 
Development, The Hague, εκδόσεις Martinus Nijhoff, 2003, 684 σελίδες (στην σελίδα 154)]. Για την ιστορία της υπόθεσης, η 
απόφαση του ΔΔ του 1969 αποτέλεσε την βάση για την σύναψη νέων ταυτόσημων συμφωνιών της Γερμανίας τόσο με την 
Δανία όσο και με τις Κάτω Χώρες (οι οποίες, μετά την επικύρωσή τους, άρχισαν να ισχύουν από τις 2 Δεκεμβρίου 1972). 
Σύμφωνα με τις νέες αυτές συμφωνίες, η συμφωνία του 1966 είναι πλέον παρελθόν και η Δανία δεν διαθέτει κοινά 
θαλάσσια σύνορα με τις Κάτω Χώρες, ενώ η Γερμανία αποκτά κοινό θαλάσσιο σύνορο και με την Μεγάλη Βρετανία μετά την 
αναδιάταξη των οριοθετήσεων [για μια εκτενή ανάλυση της νέας κατάστασης πραγμάτων βλέπε International Maritime 
Boundaries, τόμος ΙΙΙ (επιμέλεια: J.I. Charney L.M. Alexander), The Hague, εκδόσεις Martinus Nijhoff, 2004, στις σελίδες 2429 
επ.]. Εννοείται ότι η εν λόγω απόφαση του ΔΔ, αλλά κυρίως η οριστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ των τριών κρατών, αν 
και αγνοείται συστηματικά από τους Έλληνες διεθνολόγους ως άνευ σημασίας επί της ουσίας και ως παρωχημένης ή 
αναχρονιστικής, μπορεί να αποτελέσει κάλλιστα εξαιρετικό δείγμα γραφής ως προηγούμενο τόσο για το τουρκολιβυκό 
μνημόνιο όσο και για την συνολική διευθέτηση των θαλάσσιων διαφορών μας στην Ανατολική Μεσόγειο.         
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αφορά μόνον δυο παράκτια κράτη, με τους Τούρκους να αμφισβητούν τις ελληνικές θέσεις 

και στα τρία επίπεδα (της εδαφικής κυριαρχίας, του δικαιώματος σε θαλάσσιες ζώνες και 

της οριοθέτησής τους)
145

, ενώ εμείς συζητούμε μόνον την οριοθέτηση μεταξύ των 

ανατολικών νησιών μας και της τουρκικής ηπειρωτικής ακτής. Ειδικότερα, κατά την 

τουρκική άποψη, τόσο η διεθνής πρακτική όσο και η νομολογία των διεθνών δικαστηρίων 

αποκλίνουν από την ανωτέρω ελληνική θέση δημιουργώντας κάποιου είδους «θύλακες» 

(enclaves) στην περίπτωση των νήσων μεταξύ των ηπειρωτικών ακτών Ελλάδας και 

Τουρκίας. Με τα ημιεπίσημα έγγραφα, πατρότητας του πρεσβευτή Ç. Erciyes (ενός από 

τους συμμετέχοντες στην Τουρκική ομάδα των διερευνητικών συνομιλιών), τα οποία 

κυκλοφορούν παγκοσμίως για προπαγανδιστικούς και μόνο λόγους (όπως το αναφερόμενο 

στην αμέσως επόμενη υποσημείωση 68), η Τουρκία επικαλείται, εκτός των άλλων, και την 

διαιτητική απόφαση του 1977 επί της διαφοράς μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας
146

 

προκειμένου να στηρίξει την άποψή της ότι οι βρετανικές Αγγλονορμανδικές Νήσοι 

ενθυλακώνονται, δηλαδή εγκλωβίζονται, εντός γαλλικής υφαλοκρηπίδας
147

. Αποκρύπτεται 

όμως, προφανώς εσκεμμένα αν όχι κακόβουλα, το γεγονός ότι, στην ίδια ακριβώς σκέψη 

της απόφασής του, το Διαιτητικό Δικαστήριο -ευαίσθητο στο ζήτημα της ελληνοτουρκικής 

διαφοράς για τον λόγο ότι το 1976 εκκρεμούσε ήδη ενώπιον του ΔΔ η εκδίκαση της 

μονομερούς προσφυγής της Ελλάδας στο ΔΔ -χαρακτηρίζει την περίπτωση των 

Αγγλονορμανδικών Νήσων ως «όλως διαφορετική» από εκείνη αλυσίδας νήσων κειμένων 

της μιας κατόπιν της άλλης, εξυπονοώντας φυσικά την περίπτωση του Αιγαίου 

Αρχιπελάγους, όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί η επιλεγείσα λύση της ενθυλάκωσης («Ce 

cas [των Αγγλονορμανδικών Νήσων] est tout à fait différent de celui de petites îles situées 
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 Όσον αφορά την εδαφική κυριαρχία, παρέθεσα ήδη συνοπτικά τις τουρκικές αιτιάσεις οι οποίες εδράζονται σε 
διαστρεβλωμένη ερμηνεία των ΣτΛ και ΣτΠ και την πρόσφατη θεωρία της αναγνώρισης της ελληνικής κυριαρχίας επί των 
νησιωτικών εδαφών στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο μόνον υπό τον όρο της πλήρους τήρησης της 
αποστρατικοποίησής τους (βλέπε ιδίως τις υποσημειώσεις μου 16, 39 και 50). Όσον αφορά το δικαίωμα των νησιωτικών 
εδαφών σε θαλάσσιες ζώνες, η Τουρκία, αναφερόμενη στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υιοθετεί την «αρχή»(!) ότι «the islands 
which lie on the wrong side of the median line between two mainlands cannot create maritime jurisdiction areas beyond 
their territorial waters» [σύμφωνα με το από 18 Μαρτίου 2020 έγγραφο A/74/757 της Τουρκικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας 
προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ (https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/071/59/PDF/N2007159.pdf?OpenElement)]. Τέλος, ως προς την οριοθέτηση, οι Τούρκοι 

διακρίνουν μεν ορθώς το δικαίωμα από την οριοθέτηση, αλλά, όταν πρόκειται για τον βαθμό επήρειας των νησιωτικών 
εδαφών στο πλαίσιο της οριοθέτησης, θεωρούν αυθαιρέτως ότι «Islands may get zero or reduced EEZ/CS if their presence 
distorts equitable delimitation» [σύμφωνα με το από 5 Φεβρουαρίου 2020 έγγραφο του Τουρκικού Υπουργείου των 
Εξωτερικών https://www.mfa.tr/site_media/html/Eastern-Mediterranean-Turkey-s-Legal-and-Political-Views-5-February-

2020.pdf (στην σελίδα 13)].     
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 Προαναφερθείσα στην υποσημείωση 12 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της 30ής Ιουνίου 1977.    
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 Ibidem (σκέψη 199).  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/071/59/PDF/N2007159.pdf?OpenElement)
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/071/59/PDF/N2007159.pdf?OpenElement)
https://www.mfa.tr/site_media/html/Eastern-Mediterranean-Turkey-s-Legal-and-Political-Views-5-February-2020.pdf
https://www.mfa.tr/site_media/html/Eastern-Mediterranean-Turkey-s-Legal-and-Political-Views-5-February-2020.pdf
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du bon côté de la ligne médiane [όπως η περίπτωση των ιταλικών νησίδων στο πλαίσιο της 

συμβατικής οριοθέτησης μεταξύ Ιταλίας και Τυνησίας του 1971], et il est aussi tout à fait 

différent du cas où de nombreuses îles s’ étendent, l’ une à la suite de l’ autre, à de grandes 

distances du continent [Αιγαίο Αρχιπέλαγος]». Ομολογώ, κατάπληκτος, ότι δεν έχω ακούσει 

από Έλληνα διεθνολόγο να αντικρούει ή να διαψεύδει την τουρκική διαστρέβλωση και 

υπερβολή από οποιοδήποτε βήμα ή ενώπιον κάποιου διεθνούς οργάνου, ή έστω με ένα 

άρθρο σε ελληνική ή διεθνή νομική επιθεώρηση. Η επισήμανση αυτή  είναι, κατά την 

ταπεινή μου άποψη, κρίσιμη καθόσον αναδεικνύει το στοιχείο της συμπαγούς 

νησιωτικότητας που χαρακτηρίζει το Αιγαίο Αρχιπέλαγος ή, ακόμη καλύτερα, το στοιχείο 

του πολυνησιακού χαρακτήρα της Ελλάδας τόσο στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος όσο και στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Αμφότερα μάς επιτρέπουν να τα επικαλεστούμε, στο πλαίσιο τη 

θαλάσσιας οριοθέτησης, ως ειδικές περιστάσεις (όσον αφορά την αιγιαλίτιδα ζώνη), αλλά 

και ως ληπτέες υπόψη περιστάσεις (όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ) προς 

όφελός μας στο πλαίσιο της αναζήτησης και επίτευξης ενός δίκαιου αποτελέσματος. 

Προσθέτω συναφώς ότι, όταν εμπλέκονται στην οριοθέτηση περισσότερα από δύο κράτη, 

περίπτωση στην οποία επανέρχομαι ευθύς αμέσως, το ΔΔ δεν αποδέχεται την ενθυλάκωση 

του παρεμβαλλόμενου κράτους
148

.  

Ερχόμενος ευθύς αμέσως στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Ελλάδα διαθέτει αποκλειστικά 

και μόνο νησιωτικές ακτές, και συγκεκριμένα το νησιωτικό τόξο Κρήτης, Κάσου, 

Καρπάθου και Ρόδου (νησιωτικό τόξο), με κατεύθυνση της προβολής των ακτών του προς 

τα νοτιοανατολικά, και το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου, αποτελούμενο από τα 

νησιωτικά εδάφη της Ρω, της Μεγίστης και της Στρογγύλης (νησιωτικό σύμπλεγμα), με 

κατεύθυνση της προβολής των ακτών του προς τα νοτιοδυτικά, ζητώ την προσοχή σας 

επειδή πρόκειται για άποψη η οποία μπορεί να ξενίσει, ίσως και να φανεί αιρετική, ενώ δεν 

είναι παρά απόρροια της εξελισσόμενης συνεχώς νομολογίας του ΔΔ. Βάσει της σχετικής 

νομολογίας στην οποία επανέρχομαι αμέσως κατωτέρω, τόσο το νησιωτικό τόξο όσο και το 

νησιωτικό σύμπλεγμα είναι τμήματα του ελληνικού εδάφους παρεμβαλλόμενα μεταξύ των 
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 Βλέπε την απόφαση του ΔΔ της 3
ης

 Ιουνίου 1985. Σημειωτέον ότι η επικαλούμενη έννομο συμφέρον και αιτηθείσα να 
παρέμβει στην υπόθεση  Ιταλία δεν ζήτησε καν την ενθυλάκωση της Μάλτας. Επιδεικνύοντας την επιβαλλόμενη 
αυτοσυγκράτηση και λαμβάνοντας απλώς υπόψη, χωρίς να αποδεχτεί το βάσιμο του αιτήματος, τις διεκδικήσεις της 
Ιταλίας, το ΔΔ όχι μόνο δεν κατέστησε την Μάλτα «θύλακα» αλλά της αναγνώρισε από τα ανατολικά προς τα δυτικά της 
οριογραμμή μήκους 70 ναυτικών μιλίων, κατά πολύ δηλαδή περισσότερο του μήκους 24 ναυτικών μιλίων θαλάσσιου 
μετώπου της.     
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ηπειρωτικών ακτών της Τουρκίας και της Αιγύπτου ανατολικά και της Τουρκίας και της 

Λιβύης δυτικά. Τί εννοώ με αυτό. Σε αντίθεση με την περίπτωση του Αιγαίου 

Αρχιπελάγους, στην Ανατολική Μεσόγειο εμπλέκονται περισσότεροι από δύο παίκτες, και 

συγκεκριμένα, εκτός της Ελλάδας και της Τουρκίας, η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Λιβύη.  

Ειδικότερα όσον αφορά το νησιωτικό σύμπλεγμα, ο τουρκικός ισχυρισμός ότι γεωγραφικά 

απέχει μόλις δύο χιλιόμετρα από την τουρκική ακτή αλλά 580 χιλιόμετρα από την 

ηπειρωτική Ελλάδα, ότι έχει έκταση μόλις 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων αλλά διεκδικεί 

40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και ότι η τουρκική ακτή έχει 

συνολικό μήκος 8.000 χιλιόμετρα
149

, είναι παντελώς ανερμάτιστος και ανιστόρητος. Αν και 

περιγράφεται ως κουκίδα γης, το νησιωτικό σύμπλεγμα δεν είναι ούτε απομακρυσμένο ούτε 

απομονωμένο από την ελληνική επικράτεια. Είναι κομμάτι της ελληνικής γης και ως 

κομμάτι της ελληνικής γης το οποίο κατοικείται έχει πλήρες δικαίωμα σε όλες τις θαλάσσιες 

ζώνες δυνάμει του άρθρου 121§ 2 της Σύμβασης. Αρκεί να αναλογιστούμε τί ισχύει με τα 

υπερπόντια νησιωτικά εδάφη κρατών όπως η Γαλλία (πχ Μαρτινίκα), η Μεγάλη Βρετανία 

(πχ νήσοι Falkland) ή οι Κάτω Χώρες (πχ Ολλανδικές Αντίλλες). 

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι οι κανόνες της θαλάσσιας οριοθέτησης ανατρέπονται 

όταν και όπου εμπλέκονται στην οριοθέτηση περισσότερα από δύο παράκτια κράτη (με 

ηπειρωτικά ή/και νησιωτικά εδάφη), αδιάφορο αν τελούν σε σχέση πλευρικότητας ή 

μετωπικότητας (βλέπε την προαναφερθείσα υπόθεση της Βόρειας Θάλασσας, ως 

περίπτωση πλευρικότητας,  και την αμέσως κατωτέρω αναλυόμενη υπόθεση Καμερούν 

κατά Νιγηρίας, ως περίπτωση πλευρικότητας και μετωπικότητας). Συγκεκριμένα, και 

ειδικότερα όσον αφορά την περίπτωση των αντικείμενων ακτών, από πλευράς ουσίας, αν 

στην ίδια θαλάσσια περιοχή μεταξύ του κράτους Α (πχ της Τουρκίας) και του κράτους Β (πχ 

της Αιγύπτου), οι ακτές των οποίων (ηπειρωτικές ή και νησιωτικές) αντίκεινται, 

παρεμβάλλεται τρίτο κράτος Γ (πχ η νησιωτική Ελλάδα), οι ακτές του οποίου κείνται έναντι 

των ακτών των κρατών Α (προς ανατολάς, προς βορρά και προς δυσμάς) και Β (προς 

νότον), τότε η μετωπική σχέση των ακτών των κρατών Γ και Β διακόπτει την γεωγραφική 

επαφή των κρατών Α και Β όπου το επιβάλλει η παρουσία τους, με αποτέλεσμα οι 

θαλάσσιες ζώνες των Α και Β ούτε να εφάπτονται ούτε να επικαλύπτονται. Με άλλα λόγια 
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 Αντιγράφω πιστά την ανωτέρω περιγραφή από το με ημερομηνία 21 Αυγούστου 2020 έγγραφο A/74/997 της Τουρκικής 
Μόνιμης Αντιπροσωπείας προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ [https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/219/16/PDF/N2021916.pdf?OpenElement (στην σελίδα 2 του εγγράφου)]. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/219/16/PDF/N2021916.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/219/16/PDF/N2021916.pdf?OpenElement
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τα Α και Β δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα όπου παρεμβάλλεται το Γ. Αυτό 

καθίσταται προφανές στις τριαδικές σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Λιβύης, Ελλάδας-

Τουρκίας-Αιγύπτου και Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου. Με την χωριστή γνώμη τους υπό την 

απόφαση του ΔΔ της 3
ης

 Ιουνίου 1985, τρεις από τους δικαστές οι οποίοι συμμετείχαν στον 

δικάσαντα σχηματισμό περιγράφουν ως εξής την ιδιάζουσα αυτή κατάσταση: «the 

opposition between the coasts of two States […] depends on the presence or not of a 

intermediate third State. The oppositeness between the coasts of States A and B 

disappears when that oppositeness is replaced by that of a third State C […] then and 

there the oppositeness between the coasts of C and B begins»
150

. Άρα, σε παρόμοια 

περίπτωση δεν τίθεται καν θέμα οριοθέτησης επικαλυπτόμενων θαλάσσιων ζωνών μεταξύ 

κρατών οι ακτές των οποίων δεν τελούν σε σχέση μετωπικότητας ή πλευρικότητας ή/και οι 

ακτές των οποίων έπαυσαν να αντίκεινται ή να παράκεινται λόγω της παρεμβολής 

τρίτου ή και άλλων κρατών
151

. Ένα γλαφυρό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης στην 

Ανατολική Μεσόγειο είναι αυτό των ακτών του Ισραήλ και της Τουρκίας. Αν και η Άγκυρα 

βολιδοσκοπεί συνεχώς το Ισραήλ για την σύναψη μιας συμφωνίας οριοθέτησης παρόμοιας 

με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το Ισραήλ δεν ενδίδει λόγω ακριβώς της ορθής αντίληψής 

του ότι οι δύο χώρες δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα εφόσον μεταξύ των ακτών τους 
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 Σημείο 14 της χωριστής γνώμης των δικαστών Ruda, Bedjaoui και Jiménez de Aréchaga [https://www.icj-

cij.org/public/files/case-related/68/068-19850603-JUD-01-03-EN.pdf (η έμφαση είναι δική μου)]. Οι τρεις δικαστές, 

αναφερόμενοι εκτενώς στην σχετική διεθνή πρακτική στην Καραϊβική Θάλασσα, στον Περσικό Κόλπο και στην Βόρεια 
Θάλασσα, επισημαίνουν ότι η σχέση μετωπικότητας δεν συνεχίζεται στο διηνεκές (σημείο 6), αλλά διακόπτεται κάποια 
στιγμή (σημείο 7)  και διαπιστώνουν την επιδεικνυόμενη στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών οριοθέτησης αυτοσυγκράτηση 
των μερών ώστε να αποφεύγεται η καταπάτηση των δικαιωμάτων τρίτων κρατών (ibidem, σημεία 8 έως 13 της γνώμης). 
Εκλαμβάνουν μάλιστα πεπλανημένα ως σκέψη της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου του 1977 την άποψη της 
Μεγάλης Βρετανίας, σύμφωνα με την οποία «It cannot be open to two States, by ignoring the existence of the continental 
shelf of an intermediate State, to divide up areas appertaining to the third State» [ibidem (το σημείο 15 της γνώμης 
παραπέμπει στην σκέψη 92 της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου του 1977)(η έμφαση είναι δική μου)].    
151

 Στην σκέψη 75 της προαναφερθείσας στην υποσημείωση 27 απόφασης του ΔΔ της 24
ης

 Φεβρουαρίου 1982 
διευκρινίζεται ότι: «for the purpose of shelf delimitation between the Parties, it is not the whole of the coast of each Party 
which it can be taken into account […]. It is clear from the map that there comes a point on the coast of each of the two 
Parties beyond which the coast in question no longer has a relationship with the coast of the other Party for submarine 
delimitation» (η έμφαση είναι δική μου).  Υπό την έννοια αυτή, η θαλάσσια οριοθέτηση δεν εξαρτάται από την αυθαίρετη 
κρίση ή την ελεύθερη βούληση ή εκτίμηση των οριοθετούντων μερών, όπως υπογραμμίζει το ΔΔ με την απόφασή του του 
1969 στην υπόθεση της υφαλοκρηπίδας της Βόρεια Θάλασσας: «In the present case it is not the fact either that rules are 
lacking, or that the situation is one for the unfettered appreciation of the Parties» [σκέψη 86 (η έμφαση είναι δική μου)]. 
Αντιθέτως, η διεθνής νομολογία «favours maritime delimitation which is based on geographical considerations» [σκέψη 453 
της υπ’ αριθμόν 23 απόφασης του 2017 του ειδικού τμήματος του ΔΔΔΘ στην υπόθεση της θαλάσσιας οριοθέτησης μεταξύ 
Γκάνας και Ακτής του Ελεφαντοστού (η έμφαση είναι δική μου)].  Η γεωγραφία αποτελεί εν τέλει κομβικής σημασίας 
παράμετρο της θαλάσσιας οριοθετικής διαδικασίας.  

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/68/068-19850603-JUD-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/68/068-19850603-JUD-01-03-EN.pdf
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παρεμβάλλεται η Κύπρος
152

. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την προσέγγιση της 

Παλαιστίνης από την Τουρκία για τον ίδιο σκοπό
153

.  

Από πλευράς διαδικασίας, η σχέση των πλειόνων εμπλεκόμενων παράκτιων κρατών 

καθίσταται μετωπική ανά ζεύγη, ενώ δίδεται προτεραιότητα στην ευθέως μετωπική σχέση 

μεταξύ των εγγύτερα μεταξύ τους κείμενων ακτών
154

.  Αν η απόφαση του ΔΔ του 1985 

αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα της «θεωρίας» της οριοθέτησης μεταξύ των αντικείμενων 

ακτών περισσότερων των δύο κρατών, η απόφασή του του 2002 είναι απόλυτα διαυγής
155

. 

Το ΔΔ αποφαίνεται ότι η παρεμβαλλόμενη μεταξύ των ακτών των δύο διαδίκων (Καμερούν 

και Νιγηρίας) νήσος Bioko, ανήκουσα στην Ισημερινή Γουϊνέα, διακόπτει την σχέση 

μετωπικότητας των δύο πρώτων. Το ΔΔ κάνει δεκτό τον ισχυρισμό της Νιγηρίας ότι η 

παρουσία της νήσου επάγεται «effet d’ obstruction»
156

. Παραθέτω την σχετική σκέψη του 

ΔΔ από την απόφαση του 2002: «Bioko n’ est pas une île appartenant à l’ une des deux 

Parties. C’ est une composante d’ un Etat tiers, la Guinée équatoriale […]. La partie de la 

côte du Cameroun située au-delà de la Debundsha fait face à Bioko»
157

. Το ίδιο συμπέρασμα 
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 Βλέπε εν προκειμένω Seth J. Frantzman, «Turkey tries insulting Egypt, Greece in imaginary maritime deal-analysis», 
Jerusalem Post, March 4

th
, 2021 17:45 (https://www.jpost.com/middle-east/turkey-tries-insulting-egypt-greece-in-imaginary-

maritime-deal-analysis-660897 ). Υπερβαίνοντας μάλιστα κάθε έννοια νομιμότητας, οι αρχιτέκτονες της «Γαλάζιας 

Πατρίδας» και του τουρκολιβυκού μνημονίου Cihat Yayci και Zeynep Ceyhan προτείνουν την οριοθέτηση θαλάσσιων 
συνόρων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ με άρθρο τους στην ιστοσελίδα του Ισραηλινού Ιδρύματος Dayan («Israel is Turkey’s 
Neighbor across the Sea: Delimitation of the Maritime Jurisdiction Areas between Turkey and Israel», προσβάσιμο σε 
ηλεκτρονική μορφή: https://dayan.org/content/israel-turkeys-neighbor-across--sea-delimitation-maritime-jurisdiction-areas-

between-turkey).    
153

 Σύμφωνα με δήλωση του Rial Malki, Παλαιστίνιου Υπουργού των Εξωτερικών, η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα τον 
Ιούνιο του 2021 από την διπλωματική αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης στην Ελλάδα,  «δεν υπάρχει καν σκέψη αυτή την 
στιγμή για συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ με την Τουρκία» με την επισήμανση ότι «Έχουμε [θαλάσσια] σύνορα με την 
Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Κύπρο, όχι με την Τουρκία»  [βλέπε ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Ναυτεμπορική 
(https://m.naftemporiki.gr/story/1740995/o-palaistinios-ypeks-apokleiei-tin-oriothetisi-tis-aoz-metaksu-palaistinis-kai-

tourkias)]. Είχαν προηγηθεί οι από 24 Σεπτεμβρίου 2019 επίσημες δηλώσεις του Υπουργείου των Εξωτερικών της 

Παλαιστίνης σχετικά με την επικύρωση της Σύμβασης από την Παλαιστίνη και τις θαλάσσιες ζώνες της, καθώς και η δήλωση 
-συνοδευόμενη από σχετικό χάρτη- ότι «in cases where the maritime zones of the State of Palestine overlap with those of 
other States, maritime delimitation shall take place on the basis of equity and the principles of international law» 
[https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PSE_Deposit_09-2019.pdf (η έμφαση είναι δική μου)].   
154

 Η διϊστάμενη γνώμη του δικαστή Tanaka υπό την απόφαση του ΔΔ του 1969 (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 25) 
διακρίνει την διαφορετική κατάσταση και νομική αντιμετώπιση όταν εμπλέκονται περισσότερα από δύο κράτη: «It can be 
said that delimitation constitutes an act of a bilateral nature. If more than two States are interested in the same continental 
shelf and participate in the common negotiation, the solution must be not of a multilateral nature but of a bilateral nature, 
namely a combination of bilateral relationships» [https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/51/051-19690220-JUD-01-

08-EN.pdf, στην σελίδα 187 (η έμφαση είναι δική μου)]. Η συλλογιστική του δικαστή Tanaka αποδεικνύεται ορθή στην 

συνέχεια χάρη στην επιτευχθείσα οριστική διευθέτηση της διαφοράς, όπως προανέφερα στην υποσημείωση 67.    
155

 Απόφαση του ΔΔ της 10
ης

 Οκτωβρίου 2002 στην υπόθεση του χερσαίου και θαλάσσιου συνόρου μεταξύ Καμερούν και 
Νιγηρίας.  
156

 Ibidem (σκέψεις 278 και 301).  
157

 Ibidem (σκέψη 291).  

https://www.jpost.com/middle-east/turkey-tries-insulting-egypt-greece-in-imaginary-maritime-deal-analysis-660897
https://www.jpost.com/middle-east/turkey-tries-insulting-egypt-greece-in-imaginary-maritime-deal-analysis-660897
https://dayan.org/content/israel-turkeys-neighbor-across--sea-delimitation-maritime-jurisdiction-areas-between-turkey
https://dayan.org/content/israel-turkeys-neighbor-across--sea-delimitation-maritime-jurisdiction-areas-between-turkey
https://m.naftemporiki.gr/story/1740995/o-palaistinios-ypeks-apokleiei-tin-oriothetisi-tis-aoz-metaksu-palaistinis-kai-tourkias
https://m.naftemporiki.gr/story/1740995/o-palaistinios-ypeks-apokleiei-tin-oriothetisi-tis-aoz-metaksu-palaistinis-kai-tourkias
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PSE_Deposit_09-2019.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/51/051-19690220-JUD-01-08-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/51/051-19690220-JUD-01-08-EN.pdf
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συνάγεται και με βάση την διεθνή πρακτική
158

. Τα νησιωτικά μας εδάφη στην Ανατολική 

Μεσόγειο αποτελούν τον άξονα περί τον οποίο κινείται το σύνολο των οριοθετήσεων στην 

περιοχή. Η Τουρκία παύει να τελεί σε σχέση μετωπικότητας με την Αίγυπτο στο εύρος που 

αναλογεί στο θαλάσσιο μέτωπο του συμπλέγματος του Καστελορίζου. Αν δηλαδή το 

μέτωπο αυτό υπολογιστεί ότι ισοδυναμεί με δέκα ή με είκοσι ναυτικά μίλια, τότε επί όλο 

αυτό το εύρος η Τουρκία παύει νοτίως των ακτών της να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα. 

Αφετέρου, το ίδιο ισχύει και ανατολικά και δυτικά του νησιωτικού συμπλέγματος, λόγω 

της επικάλυψης των ακτινοειδώς
159

 προβαλλόμενων ακτών Ελλάδας και Τουρκίας. Η 

τελευταία δεν νομιμοποιείται να επιφυλάσσει στον εαυτόν της, πέραν των 6 ναυτικών 

μιλίων της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης, εφόσον η Ελλάδα δεν προέβη στην επέκτασή της 

στα 12, το δικαίωμα να συνάπτει παράνομες συμφωνίες και να αλωνίζει κάνοντας έρευνες ή 

προβαίνοντας σε γεωτρήσεις σε θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων δεν θεμελιώνει 

δικαιώματα. Με βάση τα όσα προεξέθεσα, εκείνο που ισχύει είναι ότι βορείως του 

νησιωτικού συμπλέγματος το θέμα της θαλάσσιας οριοθέτησης έχει ρυθμιστεί το 1932, ενώ 

νοτίως αφορά εμάς, αποκλειστικά εμάς και τους Αιγυπτίους. Το ίδιο συμβαίνει και δυτικά 

μεταξύ του νησιωτικού τόξου και εν μέρει των Αιγυπτίων ανατολικά και, κυρίως, των 

Λιβύων δυτικά. Αρκεί να σας υπενθυμίσω ότι τα δύο νησιά μας, η Κάσος και η Κάρπαθος, 

έχουν ακριβώς την έκταση της νησίδας Gozzo και της νήσου Μάλτας, νησιωτικά εδάφη για 

τα οποία το ΔΔ έκρινε το 1985, με την προαναφερθείσα απόφασή του, ότι δικαιούνται το 

80% περίπου της μεταξύ Λιβύης και Μάλτας διαφιλονικούμενης υφαλοκρηπίδας λόγω 

ακριβώς του «περιορισμένου» θαλάσσιου μετώπου της δεύτερης απέναντι στην τεράστια 

λιβυκή ακτογραμμή. Επομένως, εάν σταθούμε στην προβολή των μετώπων των νησιωτικών 

εδαφών μας, λόγω της γεωγραφικής θέσης και του προσανατολισμού του νησιωτικού 

συμπλέγματος ανατολικά  και του νησιωτικού τόξου δυτικά, τα μέτωπα αυτά εφάπτονται σε 

κάποιο σημείο, οπότε συμπίπτουν, ενούμενες,  η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ που τους 

ανήκει. Έτσι, διακόπτεται κάπου (με γνώμονα τον βαθμό επήρειας όλων των εμπλεκόμενων 
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 Η συμφωνία οριοθέτησης του 2018 μεταξύ Δανίας και Πολωνίας στην Βαλτική Θάλασσα αναγνωρίζει υπέρ της 
«απομονωμένης» από την ηπειρωτική Δανία δανικής κυριαρχίας νήσου Bornholm, κείμενης μεταξύ Σουηδίας και Πολωνίας 
(πέραν των άλλων παράκτιων κρατών της περιοχής με τα οποία η Δανία έσπευσε να συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης  με 
βάση πάντοτε την μέση γραμμή κατά την δεκαετία του ΄80), εκτός της αιγιαλίτιδας ζώνης των 12 ναυτικών μιλίων, και ΑΟΖ 
σε ποσοστό 80% περίπου σε σχέση με την αυστηρή χάραξη της μέσης γραμμής, υπολογιζόμενης από τις ακτές της νήσου και 
από την πολωνική ηπειρωτική ακτή (για το κείμενο της συμφωνίας και συνημμένο χάρτη, βλέπε τον ακόλουθο σύνδεσμο 
του Δανικού Υπουργείου των Εξωτερικών: 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/beslutingsforslag/b69/20181_b69_somfremsat.pdf ).   
159

 Βλέπε αναλυτικότερα στην αμέσως επόμενη υποσημείωση 83. 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/beslutingsforslag/b69/20181_b69_somfremsat.pdf


ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

 
153 

 

ηπειρωτικών και νησιωτικών εδαφών) κατ’ ανάγκη η προβολή της τουρκικής 

υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Επαναλαμβάνω  ότι δεν αναφέρομαι αποκλειστικά -για τους 

προεκτεθέντες λόγους- στην θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελορίζου, αλλά στα 

ανατολικά και δυτικά του συμπλέγματος βάσει της προβολής των ακτών του ακτινοειδώς 

(radially)
160

. Το κριτήριο αυτό θα μας υποδείξει, από κοινού με άλλες ληπτέες υπόψη 

παραμέτρους, ποιος είναι ο βαθμός επήρειας των συγκεκριμένων νησιωτικών ακτών στην 

οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ στην περιοχή. 

Κλείνω την εισήγησή μου με ένα τελευταίο, και πιστεύω σημαντικότατο στην παρούσα 

συγκυρία, σημείο. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στον νομικό χαρακτηρισμό του 

τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019
161

. Εν πρώτοις, τίθεται το ερώτημα αν το τουρκολιβυκό 

μνημόνιο είναι ανυπόστατο. Της απάντησης, όμως, στο ερώτημα αυτό, προτάσσεται ένα 

άλλο. Γνωρίζει το διεθνές δίκαιο την έννοια της ανυπόστατης δικαιοπραξίας; Υποστηρίζεται 

από κάποιους αορίστως ότι το διεθνές δίκαιο δεν γνωρίζει ανυπόστατες διεθνείς πράξεις. 

Για την αντίκρουση της άποψης αυτής επιβάλλεται κατ’ αρχάς η διαπίστωση ότι το διεθνές 

δίκαιο δεν προήλθε από «παρθενογένεση». Βασικές έννοιές του έλκουν την καταγωγή τους 

από το ιδιωτικό ή από το δημόσιο δίκαιο των εθνικών έννομων τάξεων (κατάχρηση 
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 Η θεωρία της ακτινοειδούς προβολής των νησιωτικών ακτών, υπό μορφή δικαιώματος, είναι συνάρτηση του ότι τα 
νησιωτικά εδάφη διαθέτουν πανταχόθεν ακτές, ενώ διαφέρει το ζήτημα του βαθμού επήρειάς τους, το οποίο είναι 
συνάρτηση, όταν πρόκειται για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, της επίτευξης ενός δίκαιου αποτελέσματος. Την θεωρία αυτή 
ακολουθεί το ΔΔ με την προαναφερθείσα στην υποσημείωση 12 απόφασή του του 2012 στην υπόθεση μεταξύ Νικαράγουας 
και Κολομβίας με την οποία αναγνωρίζεται η ακτινοειδής προβολή του κολομβιανού Αρχιπελάγους στα ανατολικά των 
ηπειρωτικών ακτών της Νικαράγουας (σκέψη 151). Μάλιστα, για τον υπολογισμό του μήκους των νησιωτικών ακτών της 
Κολομβίας, το ΔΔ λαμβάνει υπόψη του την περίμετρό τους, δηλαδή το συνολικό μήκος τους. Θυμίζω, αναφορικά με την 
ακτινοειδή, προς όλες τις κατευθύνσεις, προβολή των νησιωτικών ακτών, λόγω της σημασίας της, τις αγορεύσεις του 
καθηγητή Prosper Weil ως συμβούλου της Μάλτας στην υπόθεση μεταξύ Λιβύης και Μάλτας (ICJ, Oral Arguments, Minutes 
of the Public Sittings, δημόσιες συνεδριάσεις του ΔΔ από 26 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 1984, σελίδες 361 επ., ιδίως 
σελίδες 415 επ., και σε ηλεκτρονική μορφή https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/68/068-19841126-ORA-01-00-

Bl.pdf), αλλά κυρίως την διϊστάμενη γνώμη του ως δικαστή υπό την απόφαση του ad hoc Διαιτητικού Δικαστηρίου της 10
ης

 

Ιουνίου 1992 στην υπόθεση της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Καναδά και Γαλλίας (όσον αφορά τις γαλλικές 
νήσους Saint-Pierre-et-Miquelon) [Reports of International Arbitral Awards, Delimitation of maritime areas between Canada 
and France, 10 Ιουνίου 1992, volume XXI (στις σελίδες 302 επ.) και σε ηλεκτρονική μορφή 

https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXI/265-341.pdf ].   
161

 Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Turkey and the Government of National-
Accord State of Libya on delimitation of the maritime jurisdiction areas in the Mediterranean της 27 Νοεμβρίου 2019 
(https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/Turkey_11122019_%28HC%29_MoU_Libya-

Delimitation-areas-Mediterranean.pdf ). Μετά την πρωτοκόλλησή του στην Γραμματεία του ΟΗΕ στις 11 Δεκεμβρίου 2019, 

το μνημόνιο δημοσιεύθηκε και στο τεύχος 104 της σειράς Law of the Sea Bulletin, United Nations, New York, 2021 (σελίδες 
15 έως 18). Πάντως, η πρωτοκόλληση μιας διεθνούς συμφωνίας και η δημοσίευσή της στην εν λόγω σειρά «does not imply a 
judgment by the Secretariat on the nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the 
understanding of the Secretariat that its action does not confer on the instrument the status of a treaty or an international 
agreement if it does not already have that status and does not confer on a party a status which it would not otherwise 
have» [σύμφωνα με το ίδιο τεύχος, βλέπε την σχετική σημείωση στο οπισθόφυλλό του (η έμφαση είναι δική μου)].     

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/68/068-19841126-ORA-01-00-Bl.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/68/068-19841126-ORA-01-00-Bl.pdf
https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXI/265-341.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/Turkey_11122019_%28HC%29_MoU_Libya-Delimitation-areas-Mediterranean.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/Turkey_11122019_%28HC%29_MoU_Libya-Delimitation-areas-Mediterranean.pdf
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δικαιώματος, δικαιοπρακτική ικανότητα, δίκαιο των συμβάσεων, παραγραφή, ανυπόστατες 

δικαιοπραξίες, καλή πίστη στις συναλλαγές)
162

. Πέραν πάσης αμφιβολίας, λογίζεται ως 

ανυπόστατη μια «διεθνής συμφωνία» όταν ένας συμβαλλόμενος (ή και αμφότεροι) δεν 

φέρει την ιδιότητα του υποκειμένου διεθνούς δικαίου ή στερείται της αναγκαίας συναφώς 

δικαιοπρακτικής ικανότητας
163

. Θεωρώ ότι ο ορισμός της ανυπόστατης πράξης κατά το 

διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με  τον καθηγητή P. Guggenheim, αποτυπώνει πλήρως την 

ισχύουσα πραγματικότητα: «je pense qu’ on peut parler d’ actes  inexistants lorsque des 

entités juridiques, comme par exemple des Etats non reconnus ou des Etats n'’ayant pas la 

qualité d’ Etat au sens de droit international, élèvent la prétention d’ avoir créé un acte 

juridique, bien que les éléments d’ un tel acte fassent à tel point défaut que, de toute 

évidence, il ne saurait être question d’ un acte valable»
164

. Ο ίδιος συνεχίζει, επικαλούμενος 

                                                           
162

 Η διδακτορική διατριβή του H. Lauterpacht Private Law analogies in International Law, The British Library of Political and 
Economic Science, v + 289 σελίδες, μόνον εξαιρετική μπορεί να χαρακτηριστεί όσον αφορά την σχέση του διεθνούς δικαίου 
με το ιδιωτικό δίκαιο, ιδίως το κεφάλαιο III «Private Law analogy in application to Treaties», στις σελίδες 67 επ. 
(https://ethesis.lse.ac.uk/664/1/Lauterpacht_Private_law_analogies.pdf ). Ο H. Lauterpacht παραπέμπει (στην σελίδα 69 της 

διατριβής του) στους Henry Bonfils και Paul Fauchille: «Les éléments essentiels des traités internationaux sont comme pour 
les contrats entre particuliers», Traité de droit international, 1912 (στην σελίδα 528).  
163

 Κλασική περίπτωση αποτελεί η συναφθείσα μεταξύ της Τουρκίας και της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» 
(ΤΔΒΚ) συμφωνία οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας τους. Σύμφωνα με τους Ilias Kouskouvelis και Kalliopi Chainoglou,  «As 
an example of the non-existent status of the “TRNC” as a sovereign State under international law is perhaps best illustrated 
with the case of the delimitation agreement between Turkey and the “TRNC”», «Against the Law: Turkey’s Annexation Efforts 
in Occupied Cyprus», Hague Yearbook of International Law, 2016, volume 29 (σελίδες 55 έως 102, στην σελίδα 70, η έμφαση 
είναι δική μου). Βλέπε επίσης, Nikolaos Ioannidis, «The Continental Shelf Delimitation Agreement Between Turkey and 
“TRNC”», European Journal of International Law blog, May 26, 2014 (https://www.ejiltalk.org/the-continental-shelf-

delimitation-agreement-between-turkey-and-trnc/). Η «συμφωνία» αυτή δίδει λαβή στην αντίκρουση του τουρκικού 

επιχειρήματος ότι τα νησιωτικά εδάφη δικαιούνται μόνον αιγιαλίτιδα ζώνη. Επίσης, οι προαναφερθείσες στην 
υποσημείωση 76 δηλώσεις της Παλαιστίνης σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες της προκάλεσαν την αντίδραση του Ισραήλ ως 
προς την νομιμότητά τους. Με το από 14 Ιανουαρίου 2020 έγγραφό της προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, η Ισραηλινή 
Μόνιμη Αντιπροσωπεία αμφισβητεί το δικαίωμα της Παλαιστίνης σε θαλάσσιες ζώνες λόγω του ότι δεν φέρει την ιδιότητα 
του κυρίαρχου κράτους: «both under customary international law of the sea and relevant treaty law, […] only sovereign 
states have the right to maritime zones […]. The Palestinian entity does not satisfy the established criteria for statehood 
under general international law and therefore lacks the legal entitlement to such maritime zones. […] In light of the above, 
the Palestinian submission is legally invalid and devoid of any legal or practical effect» 
[https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/communications/ISR_PSE.pdf (η έμφαση είναι δική 

μου)]. Τέλος, με την από 25 Φεβρουαρίου 2019 γνωμοδότησή του ως προς τις έννομες συνέπειες της απόσχισης του 
Αρχιπελάγους Chagos από την Νήσου του Μαυρικίου, το ΔΔ απάντησε ως εξής στο ερώτημα αν η αποκαλούμενη «Lancaster 
House» συμφωνία του 1965 μεταξύ του τότε «πρωθυπουργού» (Premier) και άλλων εκπροσώπων του Μαυρικίου και του 
Ηνωμένου Βασιλείου συνιστούσε διεθνή συμφωνία: αφενός, από τυπική άποψη, «it is not possible to talk of an 
international agreement, when one of the parties to it, Mauritius, which is said to have ceded the territory to the United 
Kingdom, was under the authority of the latter» (στην σκέψη 172 της γνωμοδότησης).   Αφετέρου, από ουσιαστική άποψη, 
κατά το ΔΔ, «this detachment was not based on the free and genuine expression of the will of the people concerned» 
(idem). 
164

 Αγορεύοντας ενώπιον του ΔΔ κατά την δημόσια συνεδρίαση της 16
ης

  Σεπτεμβρίου 1960 υπό την ιδιότητα του νομικού 
συμβούλου της Ονδούρας στο πλαίσιο της υπόθεσης σχετικά με την διαιτητική απόφαση του Βασιλέα της Ισπανίας της 3

ης
 

Δεκεμβρίου 1906 μεταξύ Ονδούρας και Νικαράγουας,  ο καθηγητής P. Guggenheim επιδίδεται σε μια λακωνική αλλά 
εξαιρετική νομική άσκηση αναλύοντας τις λεπτές διακρίσεις των εννοιών της ανυπόστατης διεθνούς πράξης, της απόλυτης 
ακυρότητας, της ακυρότητας ή του ακυρωσίμου της, καθώς και των λόγων που τις επιφέρουν [ICJ, Pleadings, Oral 

https://ethesis.lse.ac.uk/664/1/Lauterpacht_Private_law_analogies.pdf
https://www.ejiltalk.org/the-continental-shelf-delimitation-agreement-between-turkey-and-trnc/
https://www.ejiltalk.org/the-continental-shelf-delimitation-agreement-between-turkey-and-trnc/
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/communications/ISR_PSE.pdf
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τον καθηγητή Verziil: «pourraient être qualifiés d’ actes inexistants, d’ actes n’ étant 

pas susceptibles de produire des effets juridiques, parce que leur font défaut les 

éléments essentiels à leur validité, sans lesquels ils ne peuvent déployer des effets 

juridiques»
165

.  Έχοντας ήδη αναφερθεί στο δικαίωμα κάθε παράκτιου κράτους σε 

θαλάσσιες ζώνες, συμπεραίνω βασίμως ότι, αν οι ακτές των οριοθετούντων τις θαλάσσιες 

ζώνες τους παράκτιων κρατών δεν τελούν σε σχέση ευθείας μετωπικότητας ή 

πλευρικότητας, οποιαδήποτε συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης πάσχει σοβαρό ελάττωμα 

–λόγω της μη γεωγραφικής επαφής- επαγόμενο το ανυπόστατο της διεθνούς αυτής πράξης 

υπό την έννοια ότι όχι μόνον συνάπτεται κατά παράβαση βασικών διατάξεων του δικαίου 

της θάλασσας αλλά στερείται και αντικειμένου καθιστώντας ανέφικτη της εφαρμογή της, 

όπως προκύπτει από την νομολογία του ΔΔ
166

. Θα χρειαζόμουν πολύ χρόνο για να 

αναφερθώ στο σύνολο των αποφάσεων του ΔΔ
167

, των διϊστάμενων γνωμών δικαστών
168

 

                                                                                                                                                                                        
Arguments, Documents, Case concerning the Arbitral Award made by the King of Spain on 23 December 1906, Honduras v. 
Nicaragua, volume II (στις σελίδες 53 έως 71)]. Το συγκεκριμένο απόσπασμα της αγόρευσής του απαντά στην σελίδα 53 
165

  Ibidem, στην σελίδα 54 (η έμφαση είναι δική μου). 
166

 Δεν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης η σκέψη 47 της απόφασης του ΔΔ της 22ας Δεκεμβρίου 1986 στην υπόθεση της 
συνοριακής διαφοράς μεταξύ Μπουρκίνα Φάσο και Μαλί: «In continental shelf delimitations, an agreement between the 
parties which is perfectly valid and binding on the treaty level may, when the relations between the parties and a third 
State are taken into consideration, prove to be contrary to the rules of international law governing the continental shelf» 
(η έμφαση είναι δική μου).  Η επιβεβαίωση της ανωτέρω διαπίστωσης έρχεται το 2012 με την προαναφερθείσα στην 
υποσημείωση 12 απόφαση του ΔΔ της 19

ης
 Νοεμβρίου 2012: «It is a fundamental principle of international law that a 

treaty between two States cannot, by itself, affect the rights of a third State» [σκέψη 227 (η έμφαση είναι δική μου). 
Αποτέλεσμα του ανωτέρω σκεπτικού του ΔΔ ήταν να αγνοηθούν οι συναφθείσες από την Κολομβία προγενέστερες 
συμφωνίες οριοθέτησης με την Ιαμαϊκή, την Κόστα Ρίκα και τον Παναμά (ibidem, σκέψη 228). 
167

 Ήδη το 1933, το Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης (ΔΔΔΔ) βρέθηκε αντιμέτωπο, στο πλαίσιο της υπόθεσης του 
νομικού καθεστώτος της Ανατολικής Γροιλανδίας, με το ζήτημα της παράνομης κατοχής εκ μέρους της Νορβηγίας ενός 
τμήματος του δανικού νησιωτικού εδάφους υπό το πρόσχημα της κτήσης τίτλου κυριαρχίας μέσω κατάληψης, περίπτωση 
προβλεπόμενη μόνο αν πρόκειται για terra nullius. Κρίνοντας ότι η Δανία ασκούσε κυριαρχία επί του συνόλου της νήσου, το 
ΔΔΔΔ αποφάνθηκε ότι δεν παρίστατο αναγκαίο να εγκύψει το ίδιο επί του όλως διαφορετικού ζητήματος το οποίο ετίθετο 
κατ’ ουσίαν, ήτοι του αν η  κατάληψη εδάφους από την Νορβηγία με σχετική ανακήρυξη, κατά παράβαση συμβατικής 
δέσμευσής της (γνωστής ως δήλωσης Ilhen, της απάντησης δηλαδή του Νορβηγού Υπουργού των Εξωτερικών στον Δανό 
ομόλογό του), συνιστά παράνομη ή ανυπόστατη πράξη. [Permanent Court of International Justice, Judgments, Orders and 
Advisory Opinions, Series A/B, Fascicule No 53, Legal Status of Eastern Greenland, Judgment of April 5

th
, 1933 (σελίδες 22 επ., 

στις σελίδες 62 και 64)]. Το ΔΔ έχει εγκύψει επανειλημμένα σε περιπτώσεις  διεθνών πράξεων χαρακτηριζόμενων ως 
ανυπόστατων (ή, επικουρικώς, ως πασχουσών απόλυτη ακυρότητα) από τον ένα διάδικο. Σταχυολογώ μερικές. Πρώτον, την 
απόφαση της 20ής Ιουνίου 1959 στην υπόθεση της κυριαρχίας επί ορισμένων μεθοριακών εδαφών μεταξύ Βελγίου και 
Κάτω Χωρών [με την οποία το ΔΔ εξετάζει αν διμερής συνθήκη μεταξύ των διαδίκων πάσχει πλάνη δυνάμενη να επηρεάσει 
το κύρος και την ισχύ της (στις σελίδες 222 και 227 της απόφασης]. Δεύτερον, την απόφαση της 18

ης
 Νοεμβρίου 1960 στη 

υπόθεση της διαιτητικής απόφασης του Βασιλέα της Ισπανίας της 23
ης

 Δεκεμβρίου 1906 μεταξύ Ονδούρας και 
Νικαράγουας, με αντικείμενο τον προβαλλόμενο από την Νικαράγουα λόγο ότι η επίδικη διαιτητική απόφαση, 
χαρακτηριζόμενη από παραλείψεις, αντιφάσεις και ασάφειες, συνιστά υπέρβαση εξουσίας, πάσχει ουσιώδη πλάνη και 
έλλειψη ή ανεπαρκή αιτιολόγηση, οπότε είναι ανυπόστατη [το ΔΔ απορρίπτει τις αιτιάσεις της Νικαράγουας και 
αναγνωρίζει την εγκυρότητα και την ισχύ της διαιτητικής απόφασης του 1906 (στις σελίδες 214 επ. της απόφασης)]. Τρίτον, 
την απόφαση της 2ας Φεβρουαρίου 1973 στην υπόθεση των αλιευμάτων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισλανδίας, στο 
πλαίσιο της οποίας το ΔΔ κλήθηκε να αποφανθεί αν συνέτρεχε περίπτωση καταναγκασμού ή πειθαναγκασμού (duress) σε 
βάρος της Ισλανδίας ώστε η συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνία μέσω ανταλλαγής διακοινώσεων να θεωρηθεί 
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και των αγορεύσεων των νομικών συμβούλων των διαδίκων με τις οποίες αναγνωρίζεται η 

έννοια του ανυποστάτου
169

, καθώς και στην θεωρία
170

. 

Επιπροσθέτως, η παρατιθέμενη σύντομη αναφορά μου στην νομολογία του Δικαστηρίου της 

ΕΕ εμπλουτίζει την θεωρία του ανυποστάτου κατά το ενωσιακό δίκαιο.    

Το κοινοτικό/ενωσιακό δίκαιο γνωρίζει το ανυπόστατο πράξεων των θεσμικών οργάνων της 

ΕΕ. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, όταν οι πράξεις αυτές «πάσχουν ελάττωμα, η βαρύτητα 

του οποίου είναι τόσο πρόδηλη, ώστε να μην μπορεί να είναι ανεκτή από την κοινοτική 

                                                                                                                                                                                        
ως ανυπόστατη [το ΔΔ απορρίπτει την σχετική αιτίαση στην σκέψη 24 της απόφασης του, ενώ ο δικαστής Padilla Nervo 
διατυπώνει με την διϊστάμενη γνώμη του την αξιοσημείωτη άποψη ότι «It is well known by professors, jurists and diplomats 
acquainted with international relations and foreign policies, that certain “Notes” delivered by the government of a strong 
power to the government of a small nation, may have the same purpose and the same effect as the use or threat of force. 
There are moral and political pressures which cannot be proved by the so-called documentary evidence, but which are in fact 
indisputably real and which have, in history, given rise to treaties and conventions claimed to be freely concluded and 
subjected to the principle of pacta sunt servanda» (στην σελίδα 47 της γνώμης)]. Τέταρτον, την απόφαση της 12

ης
 

Νοεμβρίου 1991 στην υπόθεση σχετικά με την διαιτητική απόφαση της 31
ης

 Ιουλίου 1989 (Γουινέα Μπισάου κατά 
Σενεγάλης), με την οποία το ΔΔ, διαπιστώνοντας ότι τα διάδικα κράτη συμφωνούν ότι πρόκειται για διαφορά σχετικά με το 
υποστατό και το κύρος της εν λόγω διαιτητικής απόφασης (σκέψη 1 της απόφασης) και όχι σχετικά με την αναίρεση ή την 
αναθεώρησή της (σκέψη 25 της απόφασης), εισέρχεται στην εξέταση του ισχυρισμού της Γουινέας-Μπισάου ότι η 
διαιτητική απόφαση είναι ανυπόσταση ή, επικουρικώς, ότι πάσχει απόλυτη ακυρότητα (σκέψη 30 της απόφασης). 
Απορρίπτει τον ισχυρισμό της πρώτης διαδίκου περί ανυποστάτου λόγω μη επίτευξης πραγματικής πλειοψηφίας εντός του 
δικαστικού σχηματισμού (σκέψη 34 της απόφασης), καθώς και τον επικουρικό ισχυρισμό περί απόλυτης ακυρότητας λόγω 
υπέρβασης εξουσίας και μη αιτιολόγησης της διαιτητικής απόφασης (σκέψη 35) και κηρύσσει την διαιτητική απόφαση 
έγκυρη και δεσμευτική για τα δύο διάδικα μέρη τα οποία οφείλουν να την εφαρμόσουν (σκέψη 65). Δύο από τους δικαστές 
τάσσονται κατά του ανυποστάτου της διαιτητικής απόφασης αλλά και κατά της απόλυτης ακυρότητάς της (πρόκειται για 
τους δικαστές Oda και Ni).           
168

 Θεωρώ ότι η πλέον επιτυχής και ολοκληρωμένη συναφώς άποψη διατυπώνεται από τον δικαστή Weeramantry με την 
διϊστάμενη γνώμη του υπό την απόφαση της 12

ης
 Νοεμβρίου 1991 (βλέπε προηγούμενη υποσημείωση 90). Διακρίνοντας 

μεταξύ των διάφορων νομικών συστημάτων, ο δικαστής Weeramantry αναφέρεται στην προέλευση της θεωρίας του 
ανυποστάτου στο διεθνές δίκαιο (στην σελίδα 154 της γνώμης) και κατατάσσει σε τρεις τους τύπους «ακυρότητας» (nullity): 
α) στο ανυπόστατο (inexistence), β) στην απόλυτη ακυρότητα (absolute nullity), και γ) στην ακυρότητα κατόπιν ακύρωσης 
της προσβαλλόμενης πράξης από αρμόδιο όργανο (nullity resulting from the act of annulment by a competent 
authority)(idem). Σπεύδει, πάντως, να διευκρινίσει ότι το αγγλοσαξωνικό δίκαιο  (common law) αγνοεί το ανυπόστατο και 
διακρίνει απλώς μεταξύ άκυρης  (void) και ακυρώσιμης (voidable) πράξης, επισημαίνοντας ότι στην περίπτωση αυτή η 
«ακυρότητα» (nullity) είναι απόρροια της προσβολής μιας θεμελιώδους αρχής οπότε και διαφέρει από την «πράξη» (act) 
«which was never a juristic act at all» (στην σελίδα 155 της γνώμης). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, κατά την άποψή 
του, επικρατεί ενίοτε σύγχυση εξαιτίας του διαφορετικού εννοιολογικού φορτίου ενός όρου προερχόμενου από 
διαφορετικές έννομες τάξεις. Κατά τον δικαστή Weeramantry,  «ανυπόστατο» και «απόλυτη ακυρότητα» είναι μεν έννοιες 
διακριτές, αλλά συνιστούν «ακυρότητες» υπό ευρεία έννοια και δεν απαιτούν την αναγνώριση της ακυρότητας από 
αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο προκειμένου να μην επάγεται καμιά έννομη συνέπεια (idem).     
169

 Με την διϊστάμενη γνώμη του υπό την απόφαση του ΔΔΔΔ του 1933 (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 90), ο Ιταλός 
δικαστής Anzilotti υποστηρίζει ότι «la Cour n’ aurait pas pu déclarer l’occupation non valable si par “non valable” on entend 
“nulle et non avenue” ou “inexistante”» για να συμπληρώσει ότι «Un acte juridique n’est inexistant que s’ il manque de 
quelques-uns des éléments qui lui sont essentiels» [ibidem, στην σελίδα 95 της γνώμης (η έμφαση είναι δική μου). Κατά την 
άποψή του, το αίτημα της Νορβηγίας να αναγνωριστεί ως νόμιμη η εκ μέρους της κατάληψη τμήματος εδάφους της δανικής 
νήσου ήταν απορριπτέο με την συλλογιστική ότι «un acte illégal ne peut servir de base à une action en justice» (idem).  
170

 Βλέπε, αντί άλλων, Paul Guggenheim, «La validité et la nullité des actes juridiques internationaux», [Recueil des cours de 
l’Académie de droit International, 1949-I, tome 74 (σσ. 195-263)], ο οποίος υποστηρίζει αυτολεξεί (στην σελίδα 203) τα όσα 
ανέπτυξε και ενώπιον του ΔΔ (βλέπε και ανωτέρω στην υποσημείωση 87). Βλέπε, επίσης, H.W. Baade, «Nullity and 
Avoidance in Public International Law: A Preliminary Survey and a Theoretical Orientation», Indiana Law Journal, 1964, 
volume 39, τεύχος 3 (σσ. 497-559, ιδίως σσ. 527-529 και 555-556).       
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έννομη τάξη, πρέπει να θεωρούνται ότι δεν παρήγαγαν κανένα έννομο αποτέλεσμα, ούτε 

προσωρινό, δηλαδή να θεωρούνται νομικώς ανύπαρκτες»
171

. Επειδή οι εν λόγω πράξεις 

απολαύουν κατ’ αρχήν του τεκμηρίου της νομιμότητας, εξακολουθούν να παράγουν έννομα 

αποτελέσματα μέχρι την ακύρωση ή την ανάκλησή τους
172

. Πάντοτε κατά το Δικαστήριο,  η 

εξαίρεση από την ανωτέρω αρχή αποβλέπει στην εξισορρόπηση δύο θεμελιωδών, αλλά 

ενίοτε ανταγωνιστικών μεταξύ τους επιταγών, τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί μια έννομη 

τάξη, δηλαδή της σταθερότητας των έννομων σχέσεων και του σεβασμού της 

νομιμότητας
173

. Το Δικαστήριο συνεχίζει με το ακόλουθο σκεπτικό: «Η βαρύτητα των 

συνεπειών που συνδέονται με την αναγνώριση του ανυποστάτου μιας πράξεως των 

θεσμικών οργάνων της Κοινότητας επιτάσσει, για λόγους ασφαλείας δικαίου, η 

αναγνώριση αυτή να επιφυλάσσεται σε εντελώς ακραίες περιπτώσεις»
174

. Εκτιμώντας ότι 

οι πλημμέλειες της κριθείσας πρωτοδίκως ως ανυπόστατης πράξης δεν ήσαν τόσο προδήλως 

σοβαρές, το Δικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Πρωτοδικείου λόγω νομικής πλάνης
175

. 

Σημειωτέον ότι, τουλάχιστον σε μια περίπτωση, το Δικαστήριο κήρυξε ανυπόστατη 

συγκεκριμένη πράξη (εν προκειμένω επιστολή ) της Ανώτατης Αρχής λόγω της μη 

αιτιολόγησής της, στοιχείο το οποίο κρίθηκε ως ουσιώδες και συστατικό της πράξης. 

Κατόπιν αυτού, το Δικαστήριο απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή ακυρώσεως της 

επίδικης πράξης λόγω του ότι, ως ανυπόστατη, καθιστούσε την προσφυγή άνευ 

αντικειμένου
176

.           

Ενόψει των ανωτέρω σκέψεων, το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι, εν πρώτοις και επί της 

αρχής, ανυπόστατο (inexistent), ή, επικουρικώς, πάσχει απόλυτη ακυρότητα ( null in toto 

and void ab initio). Kαι, αν οι αγγλοσάξονες δεν διακρίνουν (όπως προανέφερα στην 

υποσημείωση 91) το ανυπόστατο από την απόλυτη ακυρότητα λόγω του ότι γνωρίζουν μόνο 

τις «έγκυρες» και τις «άκυρες» αλλά όχι τις ανυπόστατες πράξεις, γεγονός είναι ότι οι δύο 
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 Απόφαση της 15
ης

 Ιουνίου 1994 στην υπόθεση C-137/92 P (αναίρεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ασκηθείσα κατά προηγούμενης απόφασης του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), σκέψη 49 της απόφασης. 
Εννοείται ότι η απόφαση του Πρωτοδικείου, κατά της οποίας ασκήθηκε η αναίρεση, κήρυσσε την ίδια πράξη ανυπόστατη. 
172

 Ibidem (σκέψη 48).  
173

 Idem (η έμφαση είναι δική μου).  
174

 Ibidem [σκέψη 50 (η έμφαση είναι δική μου)].  
175

 Ibidem (σκέψεις 52 έως 54). Με το ίδιο σκεπτικό και για τους ίδιους λόγους, το Δικαστήριο έκρινε, με την απόφασή του 
της 5

ης
 Οκτωβρίου 2004 στην υπόθεση C-475/01, Επιτροπή κατά Ελλάδας, ότι η οδηγία 92/83 (στην οποία στηρίχτηκε η 

Ελλάδα προκειμένου να μεταφέρει στην έννομη τάξη της την οδηγία)  δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «ανυπόστατη πράξη» 
(σκέψεις 18 έως 23). 
176

 Πρόκειται για την απόφαση της 10
ης

 Δεκεμβρίου 1957 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις 1/57 και 14/57.  
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κατηγορίες επιφέρουν τις ίδιες ακριβώς έννομες συνέπειες αν και διαφέρουν ως έννοιες. Σε 

τελευταία ανάλυση, ούτως ή άλλως, το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως διεθνής συμφωνία 

μεταξύ τρίτων κρατών, στην οποία δεν εμπλέκεται η Ελλάδα, είναι για την ίδια res inter 

alios acta, δηλαδή δεσμεύει μόνο τα συμβαλλόμενα μέρη και κανέναν άλλο (υπενθυμίζω 

την άποψη της Γερμανίας και την δοθείσα τελικώς λύση στην υπόθεση του 1969, βλέπε 

ανωτέρω υποσημείωση 25). Ασφαλώς, το ίδιο επιχείρημα μπορεί να αντιτάξει και η 

Τουρκία, σε σχέση με την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία του 2020
177

. Το πρόβλημα 

εντοπίζεται στον βαθμό νομιμότητάς τους. Γεγονός είναι ότι οι δύο διεθνείς συμφωνίες 

διαφέρουν κατά τούτο: το μεν τουρκολιβυκό μνημόνιο, αν δεν είναι ανυπόστατο
178

, πάσχει 

απόλυτη ακυρότητα, είναι παράνομο και ανίσχυρο έναντι πάντων, στο σύνολό του και 

εξαρχής
179

, την στιγμή που το ελληνοαιγυπτιακό είναι καθόλα νόμιμο εφόσον τηρούνται 

κατά γράμμα όλες οι σχετικές -εθιμικού χαρακτήρα- πρόνοιες της Σύμβασης
180

. Θα 

μοιραστώ μαζί σας μερικές σκόρπιες σκέψεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους 

θεωρώ ότι το μνημόνιο είναι ανυπόστατο επειδή είναι αδύνατη η εξαντλητική παράθεσή 

τους από το παρόν βήμα. Έχοντας απαντήσει καταφατικά στο ερώτημα αν υπάρχει στο 

διεθνές δίκαιο η έννοια του ανυποστάτου, καταλήγω στην διαπίστωση ότι η αναγνώριση και 
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 Για μια συγκριτική ανάλυση των δυο συμφωνιών (τουρκολιβυκού μνημονίου και ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας), βλέπε 
Aris Marghélis, «Les délimitations maritimes Turquie-gouvernement d’ entente nationale libyen et Grèce-Egypte dans leur 
contexte régional» (https://cdmo.univ-nantes.fr/medias/fichier/marghelis-accords-turco-libyen-et-gre-co-e-

gyptien_1617389805871-pdf?ID_FICHE=868991&INLINE=FALSE), ο οποίος χαρακτηρίζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο «ως 

αμφίβολης νομιμότητας», λόγω της μη τήρησης «θεμελιωδών αρχών της θαλάσσιας οριοθέτησης». Εκτιμώντας ότι συνήφθη 
υπό «εξαιρετικά ασταθείς συνθήκες», διερωτάται εν τέλει αν πρόκειται για «νομική πειρατεία».     
178

 Η Ελλάδα περιγράφει το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως συμφωνία στερούμενη νομικής βάσης και παραβιάζουσα κατάφωρα 
τους κανόνες του διεθνούς δικαίου σχετικά με την θαλάσσια οριοθέτηση και το χαρακτηρίζει ως «ανυπόστατο» (null and 
void)(έγγραφο A/74/706: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/044/13//PDF/N2004413.pdf?OpenElement). Με το από 23 Δεκεμβρίου 2019 έγγραφό της 

Α/74/628 προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, η Αίγυπτος εξηγεί τους λόγους για τους οποίους το τουρκολιβυκό μνημόνιο 
είναι ανυπόστατο. Κατά την άποψη της Αιγύπτου, πρόκειται, εκτός των άλλων,  για μη ολοκληρωθείσα διεθνή συμφωνία 
επειδή δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από την πολιτική συμφωνία του 2015 (στην οποία παραπέμπει ρητώς και το 
τουρκολιβυκό μνημόνιο) προϋποθέσεις. Tην ίδια στάση τηρούν η Κύπρος (έγγραφο A/74/824-S/2020/332) και η Συρία 
(έγγραφο A/74/831), αλλά και από κοινού οι Αίγυπτος, Ελλάδα, Κύπρος, Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία [κοινή ρηματική 
διακοίνωση της 9

ης
 Ιουλίου  2020 (https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/374391/Egypt/Politics-/Egypt,-Saudi-

Arabia,-Greece,-Cyprus,-Bahrain-urge-.aspx.)].  
179

 Στο άρθρο τους «Third State Obligations and the Enforcement of International Law» [International Law and Politics, 2011, 
volume 44 (σελίδες 1 έως 53)], οι Lea Brilmayer και Isaias Yemane Tesfalidet γράφουν:  «In some circumstances, it might be 
argued, the actions of a State are so completely contrary to international law as to have no legal effects» (σελίδα 30), ενώ 
«all violations of international law result in a “null and void” state of affairs [which] reflects the Latin maxim ex injuria jus non 
oritur» (σελίδα 31). 
180

 Στο άρθρο του με τίτλο «The conundrum of delimitation of maritime boundaries in the Eastern Mediterranean: The 
Greek-Egypt agreement in the face of Turkey-Libya agreement», Pro Justitia, 2020, τόμος 3,  σελίδες 109 έως 137 
(προσβάσιμο σε ηλεκτρονική μορφή:  https://ejournals.lib.auth.gr/projustitia/article/download/7957/7981), o Walid Fahmy 

θεωρεί την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο (σελίδες 122 επ.). 

https://cdmo.univ-nantes.fr/medias/fichier/marghelis-accords-turco-libyen-et-gre-co-e-gyptien_1617389805871-pdf?ID_FICHE=868991&INLINE=FALSE
https://cdmo.univ-nantes.fr/medias/fichier/marghelis-accords-turco-libyen-et-gre-co-e-gyptien_1617389805871-pdf?ID_FICHE=868991&INLINE=FALSE
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/044/13/PDF/N2004413.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/044/13/PDF/N2004413.pdf?OpenElement
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/374391/Egypt/Politics-/Egypt,-Saudi-Arabia,-Greece,-Cyprus,-Bahrain-urge-.aspx.
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/374391/Egypt/Politics-/Egypt,-Saudi-Arabia,-Greece,-Cyprus,-Bahrain-urge-.aspx.
https://ejournals.lib.auth.gr/projustitia/article/download/7957/7981
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κήρυξή του καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής λόγω του πολλαπλών διαστάσεων 

διακυβεύματος. Τούτου δοθέντος, από τυπική άποψη, η συμφωνία είναι ατελής ή μη 

ολοκληρωθείσα λόγω της μη τήρησης από την Λιβυκή πλευρά βασικών προϋποθέσεων 

συνταγματικής φύσης. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση Sarraj δεν είχε λάβει ποτέ την 

απαιτούμενη βάσει της πολιτικής συμφωνίας του 2015 έγκριση, την σύμπραξη μέσω της 

εγκρίσεως, της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως υπογραμμίζεται και με το προαναφερθέν 

αιγυπτιακό έγγραφο, η οποία δεν προβλέπεται να λάβει χώρα λόγω της επίμονης άρνησής 

της να το κυρώσει, χαρακτηρίζοντάς το ως ανυπόστατο ή ως πάσχον απόλυτη ακυρότητα
181

. 

Άρα, το τουρκολιβυκό μνημόνιο στερείται εσωτερικής νομιμοποίησης. Πρόκειται δηλαδή 

για μη ολοκληρωθείσα και συνεπώς μη ισχύουσα διεθνή συμφωνία κατά την Σύμβαση της 

Βιέννης του 1969 για το δίκαιο των συνθηκών, οπότε αδυνατεί να παράξει αποτελέσματα, 

στο μεν εσωτερικό επίπεδο ως μη κυρωθείσα από το Λιβυκό Κοινοβούλιο, αλλά και 

διεθνώς ως μη επικυρωθείσα. Αλλά και επί της ουσίας, η συμφωνία υπογράφηκε ως 

γνωστόν από μια μεταβατική ή προσωρινή κυβέρνηση σε μία περίοδο όπου η Λιβύη 

σπαρασσόταν από έναν εμφύλιο πόλεμο. Βεβαίως,  η κυβέρνηση Sarraj ήταν η μόνη 

διεθνώς αναγνωρισμένη και από τον ΟΗΕ. Όμως η κυβέρνηση αυτή, de facto, και de jure θα 

έλεγα, δεν έλεγχε παρά μόνο το δυτικό τμήμα της χώρας, ενώ το εδαφικό πεδίο εφαρμογής 

του μνημονίου αφορά γεωγραφικά το ανατολικό τμήμα το οποίο ελέγχεται ακόμη και 

σήμερα από τις δυνάμεις του πολέμιου του μνημονίου στρατηγού Haftar
182

. Πώς γίνεται 

αντιληπτή, για να δανειστώ τους όρους του P. Guggenheim, η δυνατότητα εφαρμογής του 

μνημονίου υπό τις συνθήκες που περιέγραψα; Εξάλλου, σύμφωνα με το προαναφερθέν 

έγγραφο της Λιβυκής κυβέρνησης, η οριοθέτηση αφορά αντικείμενες ακτές, όπερ δεν ισχύει 

λόγω της παρεμβολής τρίτων κρατών και των δικαιωμάτων τους. Τέλος, είναι 

πανθομολογούμενο το γεγονός ότι η Τουρκία άσκησε πιέσεις στην Λιβύη προκειμένου να 
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 Αν υποτεθεί ότι συντρέχει απόλυτη ακυρότητα, τότε, ως «διεθνής συμφωνία», το μνημόνιο διέπεται από την Σύμβαση 
του 1969 για το δίκαιο των συνθηκών, πλείονες διατάξεις της οποίας παραβιάζει. Ο Πρόεδρος της Λιβυκής Βουλής των 
Αντιπροσώπων Aqila Saleh κάλεσε με επιστολή του τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να μην καταχωρίσει το μνημόνιο βάσει 
του άρθρου 102 του Χάρτη του Οργανισμού (https://almarsad.co/en/2019/12/15/libyan-parliament-speaker-asks-the-unsg-

not-to-register-turkey-gna-maritime-mou/).  
182

 Σχολιάζοντας στα «Chroniques des faits internationaux» της γαλλικής Revue Générale de Droit International Public, 2020, 
tome 124, τεύχος 1, το τουρκολιβυκό μνημόνιο [«Libye-Turquie, conclusion d’ un accord de délimitation maritime entre le 
Gouvernement d’ entente nationale libyen et la Turquie» (σσ. 127-132)], η Mira Hamad θέτει το ζήτημα της δικαιοπρακτικής 
ικανότητας της Λιβυκής Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης να συνάψει το μνημόνιο (σελίδες 128-129), κάνοντας λόγο για 
«προβληματικό χαρακτηρισμό της ως αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης», την στιγμή ιδίως κατά την οποία μπορεί 
να υποστηριχτεί βασίμως ότι πρόκειται για «διαιρεμένο κράτος». Τέλος, σημειώνει ότι, αν και οι αιτιάσεις της Αθήνας περί 
«εκβιασμού» εκ μέρους της Τουρκίας θεωρούνται υπερβολικές, δεν θα ήταν για την Τουρκία η πρώτη φορά που ασκεί 
πιέσεις προκειμένου να κερδίσει ό,τι θεωρεί ως δικαίωμά της» (σελίδα 131).      

https://almarsad.co/en/2019/12/15/libyan-parliament-speaker-asks-the-unsg-not-to-register-turkey-gna-maritime-mou/
https://almarsad.co/en/2019/12/15/libyan-parliament-speaker-asks-the-unsg-not-to-register-turkey-gna-maritime-mou/
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συνάψει αυτή την συμφωνία, προσφέροντάς της μάλιστα ως δέλεαρ και μια δεύτερη 

συμφωνία αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας. Ο κύριος Διακόπουλος επισημαίνει σε 

άρθρο του στην Καθημερινή ότι η Τουρκία μετέρχεται έναντι τρίτων κρατών, ιδιαίτερα 

έναντι της Ελλάδας, την αποκαλούμενη «διπλωματία του πειθαναγκασμού»
183

, ενώ ο κύριος  

Μυριάνθης την περιγράφει στην προαναφερθείσα στην υποσημείωση 26 μονογραφία του ως 

συμπεριφερόμενη άλλοτε ως ύαινα και άλλοτε ως θηρευτής. Θα μπορούσαμε να 

θεωρήσουμε βασίμως ότι και στην περίπτωση του τουρκολιβυκού μνημονίου συντρέχει η 

αποκαλούμενη κατάσταση duress, στο πλαίσιο της οποίας ένα κράτος συνάπτει 

συγκεκριμένη διεθνή συμφωνία υπό πίεση
184

. Ο κύριος Διακόπουλος χρησιμοποίησε τον 

όρο «πειθαναγκασμό». Όταν, λοιπόν, μια χώρα τελεί υπό πίεση, απειλή ή εκβιασμό 

προκειμένου να υπογράψει συμφωνία με την πιέζουσα, απειλούσα ή εκβιάζουσα χώρα, τότε 

παραβιάζεται προφανώς η θεμελιώδης αρχή της ισότητας μεταξύ κυρίαρχων κρατών. Σε 

παρόμοια περίπτωση, το «συμβατικό» κείμενο δεν μπορεί παρά να χαρακτηρίζεται ως 

ανυπόστατο ή ως πάσχον απόλυτη ακυρότητα.  

 

 

3.2.6. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ  

ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

Στέλιος Φενέκος  

Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. πρώην Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Αμυντικής Πολιτικής και Αν. 

Εθνικός Αντιπρόσωπος στην στρατιωτική επιτροπή του  ΝΑΤΟ  

 

                                                           
183

 Στο τιτλοφορούμενο «Ελληνοτουρκικά: παρτίδα χωρίς τέλος» άρθρο του [Η Καθημερινή, 11 Ιανουαρίου 2021 
(https://www.kathimrini.gr/k/k-magazine/561222994/ellinotoyrkika-partida-choris-telos)].   
184

 Σύμφωνα με την χωριστή γνώμη του δικαστή Oda υπό την απόφαση του ΔΔ της 14
ης

 Ιουνίου 1993 στην υπόθεση της 
θαλάσσιας οριοθέτησης μεταξύ της Γροιλανδίας και της Νήσου Jan Mayen (Δανία κατά Νορβηγίας): «any agreement 
contrary to jus cogens should be regarded as invalid. For example, an agreement obtained by duress might be open to 
challenge. Except in that very general sense, there does not in my view exist any jus cogens governing the delimitation of 
overlapping maritime titles» [σημείο 68 της χωριστής γνώμης (η έμφαση είναι δική μου και τα πλάγια γράμματα είναι του 
πρωτοτύπου)]. 

https://www.kathimrini.gr/k/k-magazine/561222994/ellinotoyrkika-partida-choris-telos)


ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

 
161 

 

Αν είναι πολύπλοκο για κάποιον να δει το κανονιστικό και το ρυθμιστικό πλαίσιο, και το 

θεσμικό πλαίσιο και την πολυπλοκότητα του στο Διεθνές δίκαιο στις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις, φανταστείτε πόσο πολύ πιο δύσκολο καθίσταται για αυτόν που κάνει στρατηγικό 

σχεδιασμό καλείται στην πράξη να εφαρμόσει όλα αυτά με αποτελεσματικό τρόπο πάντα ως 

προς τα εθνικά συμφέροντα και ως προς τον ανελέητο ανταγωνισμό που έχει να 

αντιμετωπίσει από εξωτερικούς δρώντες.  

Συνεπώς βρίσκεται πάντα σε ένα δίλημμα ως προς τις γκρίζες περιοχές, τις ερμηνείες, τις 

στρεβλώσεις που επιχειρούνται από τους ξένους ανταγωνιστές, και τις αντιφάσεις που 

υφίστανται. Υπάρχουν τέσσερις αντιληπτικές διέξοδοι για το στρατηγικό σχεδιαστή ως προς 

αυτά.  

1) Η μία είναι να δει το διεθνές δίκαιο ως υποχρέωση, ως δέσμευση και να το 

εφαρμόσει κατά γράμμα. Πάντα, όμως, θα υπάρχει αυτό το δίλημμα: πόσο μπορεί να το 

εφαρμόσει κατά γράμμα, χωρίς να πέσει στις γκρίζες ζώνες, όταν, μάλιστα, ο αντίπαλος 

είναι κακόπιστος όπως είναι η Τουρκία, και χρησιμοποιεί τις γκρίζες ζώνες για να 

εκμεταλλευτεί και να προωθήσει τα συμφέροντα της.  

2) Η δεύτερη αντίληψη είναι να δει το διεθνές δίκαιο ως στόχο. Αυτό κάνει η 

Τουρκία. Αξιοποιεί την αντίληψη αυτή δρώμενη και από την ίδια αντίληψη που έχουν 

εκφράσει και οι ΗΠΑ. Ο Ρέιγκαν, κάποια στιγμή, είχε πει δρώμενος από την ανάγκη 

αντιμετώπισης της  τρομοκρατίας, ότι θα πρέπει να διαμορφώσουμε ένα διεθνές δίκαιο 

τέτοιο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας και εισήγαγε την έννοια της προληπτικής 

αυτοάμυνας. Η θέση αυτή για προληπτική αυτοάμυνα διεύρυνε κατά πολύ το πεδίο του 

Διεθνούς δικαίου σε ότι αφορά το θέμα της αυτοάμυνας, των αντιμέτρων κλπ. Επίσης και ο 

Ομπάμα συνέχισε αυτή τη ρητορική, παρά τον μετριοπαθή δημοκρατικό του δημόσιο 

χαρακτήρα. Και αυτήν  ακριβώς την αντίληψη εκμεταλλεύθηκε και η Τουρκία. Η έννοια της 

προληπτικής αυτοάμυνας από την Τουρκία χρησιμοποιήθηκε στην Συρία και στο Κουρδικό. 

Δεν δίστασε να εισβάλλει στην Συρία, με το πρόσχημα ότι πέραν από τις συμφωνίες που 

έχουν γίνει, ήταν αναγκαίο να το κάνει για προληπτική αυτοάμυνα, διότι θεωρεί ότι 

απειλείται δυνητικά από τους Κούρδους. 

3) Η τρίτη αντίληψη είναι της χρήσης τους Διεθνούς Δικαίου ως εργαλείο, της 

εκμετάλλευσης του δηλαδή επιλεκτικά κατά περίπτωση του Διεθνούς Δικαίου, 
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προσχηματικά είτε στρεβλά με υστερόβουλες καιροσκοπικές ερμηνείες, αποκλειστικά  προς 

όφελος στενά των εθνικών συμφερόντων. Όπως διαπιστώνουμε καθημερινά, η αντίληψη 

αυτή εφαρμόζεται κατά κόρον από την Τουρκία προκειμένου να υποστηρίξει τις 

αναθεωρητικές της επιδιώξεις. Το διεθνές δίκαιο έχει εργαλειακή αξία γι αυτήν, δεν 

ενδιαφέρεται στην ουσία για το δίκαιο και δεν διστάζει να το επικαλεσθεί κατά περίπτωση 

στρεβλά και προσχηματικά  

4) Και βέβαια υπάρχει και η τελευταία αντίληψη, όπου θεωρείται ότι το διεθνές 

δίκαιο είναι εμπόδιο για ένα στρατηγικό σχεδιαστή και άρα τι κάνει; Στην περίπτωση αυτή 

κυριαρχούν σκληρές πολιτικές επιδιώξεις και στενά εθνικά συμφέροντα έναντι του δικαίου 

και το βάζει στην άκρη, το αποδυναμώνει και επικαλείται εν πολλοίς όρους ισχύος και 

μόνο.  

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Ήμουν διοικητής στη Ναυτική Σχολή Πολέμου όταν, με τον καθηγητή Στέλιο Περράκη 

αποφασίσαμε ότι ένας μαχητής σήμερα, που έρχεται να εφαρμόσει στο πεδίο τις πολιτικές 

της χώρας, πρέπει να είναι πλήρως καταρτισμένος πάνω στα ζητήματα Διεθνούς δικαίου 

και, μάλιστα, δεν μιλάω για μία γενική θεωρητική αντίληψη, αλλά στο σημείο που να 

μπορεί να προσμετρήσει στην πράξη τις προβλέψεις του, ώστε να μπορεί να κάνει 

αποτελεσματικά για την χώρα την δουλειά του. Και καθιερώσαμε, λοιπόν, σε όλες τις 

σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων το Διεθνές Δίκαιο σαν κύριο αντικείμενο διδασκαλίας όλο 

το χρόνο, και όχι απλώς με κάποιες διαλέξεις αποσπασματικά. Και οφείλω να ομολογήσω 

ότι έκτοτε, οι Ένοπλες Δυνάμεις προχώρησαν πάρα πολύ, παρά το γεγονός ότι ακούμε και 

ορισμένες αντιλήψεις που, προσωπικά, είμαι αντίθετος, δηλαδή «πρώτα θα κάψω το νησί 

και μετά θα ρωτήσω». Αυτές οι αντιλήψεις που ακούμε καμιά φορά από στρατιωτικά χείλη, 

πιστεύω ότι αποδυναμώνουν την έννοια του «ενήμερου μαχητή», του «καταρτισμένου 

διεθνολογικά στρατηγικού σχεδιαστή» για το πως εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο στο 

πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 

 

Η ΔΙΤΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Έρχομαι, τώρα, στη διττή φύση της ελληνικής επικράτειας. Η ελληνική επικράτεια έχει 

διττή φύση: είναι και ηπειρωτική και νησιωτική. Παρά το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να 
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περάσουμε στις Συνθήκες την Αρχιπελαγική φύση της, δεν τα καταφέραμε, ούτε στη 

UNCLOS. Παρ’ όλα αυτά όμως, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η φύση της Ελλάδος είναι 

διττή, και ως διττή φύση, πρέπει να υπάρχει και ένα στοιχείο ενοποίησης, πρέπει να είναι 

ενοποιημένο στην πράξη το πεδίο κυριαρχίας. Δεν μπορεί να μιλάμε με ξεχωριστή αντίληψη 

για τα νησιά και τον θαλάσσιο χώρο απ’ ότι μιλάμε για το ηπειρωτικό χώρο.  

Η ενοποίηση αυτή λοιπόν επιχειρήθηκε από την Ελλάδα με πολλούς τρόπους.  

1) Ο ένας ήταν με πολιτικές ανάπτυξης των νησιών και πολιτικές οικονομικής 

ενίσχυσης.  

2) Ο δεύτερος ήταν με πρακτικά μέτρα όπως η ακτοπλοΐα, τα αεροδρόμια και οι 

αεροπορικές συνδέσεις, οι επισκέψεις, τα πανεπιστήμια, και όλα αυτά τα συναφή που 

έγιναν.  

3) Ο τρίτος τρόπος, που υποστηρίχθηκε από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, ήταν 

οι αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες, έτσι όπως έχουν καθοριστεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό 

Οργανισμό και από τον Διεθνή Αεροπορικό Οργανισμό, στην ουσία είναι οι εξής:  

Η μία είναι το FIR, δηλαδή το “Flight Information Region”.  Επειδή υπάρχει ανάγκη να 

ελέγχονται όλα τα αεροσκάφη που πετούν σε όλα τα μέρη του κόσμου, ο Διεθνής 

Αεροπορικός Οργανισμός έχει χωρίσει τη Γη ολόκληρη σε περιοχές, με εκχώρηση της 

αρμοδιότητας ελέγχου και ασφάλειας πτήσεων σε συγκεκριμένες χώρες. Η αρμοδιότητα η 

δικιά μας ταυτίζεται σχεδόν περίπου με την υφαλοκρηπίδα μας (έτσι όπως θεωρούμε εμείς 

την υφαλοκρηπίδα μας και την ΑΟΖ). Αυτά είναι τα όρια της και η Τουρκία το έχει 

αποδεχτεί αυτό και μάλιστα όταν κάποια στιγμή είχε τεθεί ένα ζήτημα για τα εγχειρίδια που 

κρατάνε οι πιλότοι εν πτήσει, τότε ο ICAO αποφάσισε ότι έχουμε δίκιο και ότι αυτό είναι το 

FIR, και αρνήθηκε τις αιτιάσεις της Τουρκίας.  

Η δεύτερη περιοχή είναι η περιοχή Έρευνας και Διάσωσης που αφορά τον Διεθνή 

Ναυτιλιακό Οργανισμό (IΜO) αλλά και τον ICAO, που κι αυτή συμπίπτει με τα όρια του 

FIR. Αυτές τις δύο αρμοδιότητες τις χρησιμοποιούμε σαν ένα στοιχείο ενοποίησης της 

πολιτικής μας σε όλο τον αιγιακό χώρο και πολύ καλά κάνουμε. Βέβαια, θα μπορούσε 

κάποιος να πει ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τις ρυθμίσεις της Συνθήκης για το 

Δίκαιο της Θάλασσας για να ενοποιήσουμε τον αιγιακό χώρο, όπως είναι η αύξηση των 

χωρικών υδάτων ή ενδεχομένως και άλλες δράσεις που μπορούμε να τις κάνουμε 
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μονομερώς όπως είναι η συνορεύουσα ζώνη, η δημιουργία ζωνών προστασίας της αλιείας 

και της αρχαιολογίας κλπ. Είναι δικαιώματα που μας δίνει η UNCLOS που θα μπορούσαμε 

να τα αξιοποιήσουμε, εάν βέβαια υπήρχαν οι κατάλληλες πολιτικές και μπορούσαν όλα 

αυτά να υποστηριχθούν. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ  

Πρώτα ας δούμε στο στοιχείο της αποστρατικοποίησης. Η έννοια της 

αποστρατικοποίησης δεν αναφέρεται αυτή καθαυτή για όλα τα νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου. Για τη Λήμνο και για τη Σαμοθράκη αναφέρθηκε ότι το καθεστώς των μειωμένων 

οχυρώσεων (και όχι αποστρατιωτικοποίησης) έχει αρθεί με την Συνθήκη του Μοντρέ, για τα 

υπόλοιπα νησιά, όμως, το Ανατολικού Αιγαίου η Συνθήκη της Λωζάννης δεν αναφέρεται σε 

“αποστρατιωτικοποίηση” αλλά σε οχυρώσεις, και σε περιορισμό των στρατιωτικών 

δυνάμεων επί των νήσων. Δεν αναφέρεται δηλαδή ως όρος η έννοια της γενικευμένη 

“αποστρατιωτικοποίησης” και μάλιστα δίνει τη δυνατότητα στα νησιά, μέσα από τον 

πληθυσμό που έχουν, να διατηρούν στρατιωτικές δυνατότητες “…που να εκγυμνάζονται επί 

τόπου…” κλπ, έτσι ώστε να έχουν το στοιχείο της αυτοπροστασίας.  

“Αποστρατιωτικοποίηση” ως όρος αναφέρεται στην Συνθήκη των Παρισίων για τα 

Δωδεκάνησα μόνο. Αλλά όταν είχε δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο θέμα για τις ασκήσεις στο 

Αιγαίο το 2006 και ειδικά για τον Άγιο Ευστράτιο και την Λήμνο, που η Τουρκία θεωρούσε 

ότι είναι αποστρατικοποιημένα νησιά και δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο χάρτη των 

ασκήσεων του ΝΑΤΟ, τότε είχαμε ετοιμάσει στο ΓΕΕΘΑ μία μελέτη, όπου που δείχναμε 

όλες τις αποστρατικοποιημένες περιοχές σε όλο τον κόσμο. Ο αριθμός ήταν εξωφρενικός. 

Αποστρατικοποιημένες περιοχές προέκυψαν μετά από πολέμους,  το καθεστώς των οποίων 

σήμερα έχει απαξιωθεί, δεν υπάρχει πλέον, γιατί δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση, δεν υπάρχει 

κίνδυνος. Τέτοιες περιοχές υπάρχουν ακόμα και στην Ιταλία π.χ. ο Τάραντας, ας πούμε, 

ήταν σε καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης. Στην Φιλανδία υπάρχουν 5000 νησιά με 

αντίστοιχο καθεστώς. Υπάρχουν πολλές περιοχές και στην Ευρώπη και σε όλα τα μέρη του 

κόσμου. Όταν, λοιπόν, παρουσιάσαμε αυτές τις περιοχές στο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, 

στον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και στον στρατιωτικό διοικητή του 

ΝΑΤΟ, τότε κατάλαβαν το μέγεθος της υπερβολής της Τουρκίας και πήραν αμέσως 
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απόφαση να γίνουν οι ασκήσεις στο Αιγαίο και ήταν η πρώτη φορά που εντάχθηκε, μετά 

από πολλά χρόνια, η Λήμνος και ο Άγιος Ευστράτιος σε ασκήσεις στο Αιγαίο, 

απαξιώνοντας, έτσι, τις αιτιάσεις της Τουρκίας. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι είναι γνωστή 

και στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η υπερβολική συμπεριφορά 

της Τουρκίας. Ο λόγος, όμως, ο οποίος δεν τοποθετούνται είναι, κυρίως, τα επιμέρους 

συμφέροντα χωρών. 

Δεύτερο ας δούμε το κομμάτι της αποτροπής. Ένα από τα μεγάλα στοιχεία του εάν 

μπορούμε να εφαρμόσουμε το Διεθνές Δίκαιο, έτσι όπως αντικειμενικά - όσο αντικειμενικά, 

μπορούμε να πούμε ότι είναι σωστό - είναι το στοιχείο της αποτροπής. Εάν η αποτροπή 

είναι ισχυρή, τότε ο αντίπαλος, και συγκεκριμένα η Τουρκία, δεν θα επεδίωκε δυναμικές 

λύσεις και προβολή ισχύος στο Αιγαίο, αλλά θα πήγαινε σε κανονιστικού τύπου ρυθμίσεις ή 

σε συμφωνίες, έτσι όπως προβλέπεται μέσα από το Διεθνές Δίκαιο, είτε ήταν 

διαπραγμάτευση είτε διαιτησία είτε το Διεθνές Δικαστήριο. Όμως, επειδή ακριβώς η 

προβολή ισχύος της είναι αρκετά μεγάλη και αρκετά επιθετική και το κυριότερο, δεν 

τυγχάνει του περιορισμού των Διεθνών Οντοτήτων είτε αυτό λέγεται ΝΑΤΟ είτε λέγεται 

Ευρωπαϊκή Ένωση, προτιμάει να πάει στο πεδίο αντιπαράθεσης ισχύος,  παρά να πάει σε 

αυτό το πολιτισμένο πεδίο των διαπραγματεύσεων ή των ρυθμίσεων του Διεθνούς Δικαίου, 

που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν για τις διαφωνίες μας.  

Σημαντικό  στοιχείο της αποτροπής είναι η έννοια της εκτεταμένης αποτροπής, κάτι 

στο οποίο η Ελλάδα γενικώς τα έχει πάει αρκετά καλά τον τελευταίο καιρό και είναι και οι 

συμμαχίες που έχει, οι συναφείς συμφωνίες που έχει κάνει με άλλες χώρες, και η 

υποστήριξη που μπορεί να έχει στο διεθνές πεδίο και από τους διεθνείς οργανισμούς στους 

οποίους μετέχει, ως όργανα τα οποία εξυπηρετούν εν πολλοίς τα συμφέροντά μας. Αν, 

λοιπόν, αυτά τα δύο, η αποτροπή και η εκτεταμένη αποτροπή, μπορούσαν να 

λειτουργήσουν στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε, τότε να είστε σίγουροι ότι πολλά από τα 

προβλήματα με την Τουρκία θα είχαν επιλυθεί και θα έχει δοθεί λύση ή τουλάχιστον θα 

υπήρχε μία βιώσιμη κατάσταση εν πολλοίς. Όμως, τον τελευταίο χρόνο η Τουρκία έχει 

εκτραχυνθεί, και έχει εκτραχυνθεί γιατί ακριβώς έχει βελτιώσει πάρα πολύ την στρατιωτική 

της ισχύ, και μάλιστα συνεχίζει να την βελτιώνει ακόμα περισσότερο. Ταυτόχρονα 

χρησιμοποιεί τις διμερείς σχέσεις της με χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλο 

τον κόσμο (όπως είδαμε και με τη Ρωσία, την Κίνα, τις ισλαμικές χώρες κλπ), προκειμένου 
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να ακυρώσει την δική μας εκτεταμένη αποτροπή, να ενισχύσει τις διεκδικήσεις της και την 

προβολή ισχύος που κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Ένα μεγάλο ζήτημα επίσης είναι ο ορισμός της επίθεσης. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, 

από πλευράς Διεθνούς Δικαίου, τις ασάφειες που υπάρχουν στον ορισμό της επίθεσης. 

Παρά το γεγονός ότι το καταστατικό της Ρώμης έρχεται και βάζει ένα ακόμα λιθαράκι στον 

ορισμό της επίθεσης, εντούτοις οι ενέργειες της Τουρκίας στις ζώνες κυριαρχικών 

δικαιωμάτων - όχι κυριαρχίας - δεν μπορούν να μπουν στο πλαίσιο της επίθεσης 

οπωσδήποτε, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν οι αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων, που λένε 

ότι μία έρευνα ή μία διέλευση ενός ερευνητικού σκάφους - ακόμα και στις μικρές έρευνες 

στην υφαλοκρηπίδα- δεν αποτελούν ανήκεστο βλάβη στη χώρα από την υφίσταται, και άρα 

δεν δικαιολογείται και η έννοια της αυτοάμυνας με δυναμικά μέτρα.  

Εδώ πάλι, έρχεται ένα μεγάλο ζήτημα για τον στρατηγικό σχεδιαστή: Τι θα εξετάσει; Τις 

πρωτογενείς πηγές του διεθνούς δικαίου ή έτσι όπως διαμορφώνονται οι αποφάσεις των 

Διεθνών Δικαστηρίων κατά περίπτωση από τις δευτερογενείς; Διότι αν κάνει  το λάθος να 

φύγει από τις πρωτογενείς ρυθμίσεις του Διεθνούς Δικαίου, που έχουν ένα στοιχείο 

σαφήνειας, και πάει στο δευτερογενές επίπεδο, τότε κάνει ένα μεγάλο ατόπημα και 

ερμηνεύει το Διεθνές Δίκαιο, κάτι το οποίο δεν είναι ο ρόλος του στρατηγικού σχεδιαστή, 

ούτε έχει οπωσδήποτε τις επαρκείς γνώσεις για να το πράξει. Τι χρειάζεται, όμως, ο 

στρατηγικός σχεδιαστής, ένας στρατιωτικός ο οποίος στο πεδίο υποχρεούται είτε να 

υποστηρίξει τις θέσεις μας με διεθνείς οργανισμούς είτε στο πεδίο της δράσης; Χρειάζεται 

ένα διεπιστημονικό όργανο το οποίο να είναι συμβουλευτικό και στην κυβέρνηση και στην 

εκτελεστική εξουσία, που να κάνει αυτή τη δουλειά, και να μη φτάνουμε στο σημείο 

αυθαιρεσιών και το κυριότερο, τεραστίων λαθών, τα οποία, σας πληροφορώ ότι τα έχω 

βιώσει πολλές φορές στην καριέρα μου, και σε Διεθνείς Οργανισμούς εκπροσωπώντας την 

χώρα μας, δηλαδή αυθαιρεσίες ερμηνείας των δευτερογενών κανόνων του διεθνούς δικαίου, 

από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ούτε την αρμοδιότητα, ούτε την επάρκεια, ούτε τη 

γνώση, ούτε την εμπειρία να κάνουν κάτι τέτοιο.  

 

ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ 
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Και έρχομαι στο επόμενο στοιχείο το οποίο είναι γιατί η Τουρκία επιμένει στην 

αποστρατικοποίηση και στην άρση των αρμοδιοτήτων, έτσι όπως είναι διαμορφωμένες 

στο διεθνές περιβάλλον, και στον χωρισμό του Αιγαίου στη μέση. Δεν είναι μόνο τα 

πετρέλαια, ιδίως στο Αιγαίο - διότι οι ενδείξεις για το Αιγαίο για τα πετρέλαια είναι 

εξαιρετικά φτωχές - αν εξαιρέσουμε τον Πρίνο και την περιοχή της Ζουράφας, όπου 

πραγματικά εκεί υπήρξαν κάποιες ενδείξεις. Οι υπόλοιπες περιοχές στο Αιγαίο δεν φαίνεται 

να είναι τόσο χρυσοφόρες όσο λέμε ή οι ανακρίβειες που ακούμε περί οσμίου κάτω από τα 

Ίμια ή ουρανίου. Το κάνει, όμως, γιατί λέει ότι θέλει να αποκόψει το νησιωτικό χώρο από 

τον κύριο ελλαδικό χώρο. Και γιατί θέλει να τον αποκόψει; Διότι απαιτώντας να γίνει 

αποστρατικοποίηση στα νησιά, τα καθιστά ευάλωτα αφενός, αφετέρου ακυρώνοντας είτε 

κόβοντας και τις αρμοδιότητές, τότε  διαρρηγνύεται η ενότητα του Αιγιακού χώρου, τα 

νησιά πέφτουν σε μία περιοχή δυνητικής επιρροής της, έτσι όπως την παρουσιάζει στους 

χάρτες για την γαλάζια πατρίδα κλπ. Και είναι δυνατή η δυνητική επιρροή της διότι ακόμα 

και οι τοπικοί άρχοντες της αυτοδιοίκησης στα νησιά, πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται 

ότι οι επιμέρους συμφωνίες που κάνουν με την Τουρκία - χωρίς την καθοδήγηση του 

Υπουργείου Εξωτερικών - πολλές φορές κινούνται στο πλαίσιο των στόχων που έχει βάλει 

η Τουρκία ως προς το να επηρεάσει τα νησιά, την οικονομική τους ζωή, τις συνεργασίες 

τους κλπ. Συνεπώς, για εμάς είναι ζωτική η ενοποίηση του αιγιακού χώρου, και η 

ενοποίηση, όπως είπαμε, γίνεται με τις αρμοδιότητες, γίνεται με όλα τα πολιτικά μέτρα που 

αναφέραμε, και οπωσδήποτε, με την παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλο τον αιγιακό 

χώρο, και στο Καστελόριζο, το οποίο συνήθως το αφήνουμε έξω από τους χάρτες ή 

αποκομμένη εικόνα. Αν δείτε τους περισσότερους χάρτες και τουριστικούς οδηγούς, το 

Καστελόριζο υπάρχει σαν ένα κομματάκι, σαν να μην ανήκει στην Ελληνική επικράτεια. 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ 

ΕΜΕΙΣ 

Έρχομαι στο επόμενο μεγάλο ζήτημα που είναι η έννοια της Ευρωπαϊκής Άμυνας και 

Ασφάλειας, και πως ερμηνεύεται από έναν στρατηγικό σχεδιαστή σήμερα. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδεχθεί την “Κοινή Αμυντική Πολιτική, Άμυνας και 

Ασφάλειας”, και στη λογική αυτή έχει εγκαθιδρύσει - ξεκινώντας με την κυρία Μογκερίνι - 

μία στρατηγική για την άμυνα και ασφάλεια της Ευρώπης, που δίνει τη δυνατότητα με τις 
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συνεργασίες PESCO, για επί μέρους διμερείς η πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ των χωρών 

της ΕΕ, προκειμένου να αυξηθούν οι αμυντικές δυνατότητες της ΕΕ. Και αυτό το κάνει όχι 

για να έρθει σε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ αλλά για να αποκτήσει ένα βαθμό αυτονομίας σε ο, 

τι αφορά επιχειρήσεις που θα ήθελε να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σε περιοχές 

ενδιαφέροντος της είτε μελλοντικών συνεργασιών. Αυτό για εμάς θα ήταν μία μεγάλη 

ευκαιρία, γιατί για παράδειγμα, η τώρα που η Γαλλία μας προτείνει να κάνουμε μία 

αμυντική συνεργασία, κάλλιστα θα μπορούσε αυτή η συνεργασία να ενταχθεί μέσα στην 

PESCO. Να γίνει δηλαδή η διμερής συνεργασία για το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και να ενταχθούν ενδεχομένως και άλλες χώρες, όπως η Κύπρος, η Ιταλία, πράγμα που 

επιθυμεί τη Γαλλία (το έχει πει πολλές φορές ο Μακρόν) για την διασφάλιση της κυριαρχίας 

και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Αυτό πιστεύω ότι είναι μία δυνατότητα που πρέπει να την εξετάσουμε.  

 

“ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝΤΙ “ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ” 

Όπως επίσης πρέπει να εξετάσουμε και τη δυνατότητα των σχέσεων μας με την Κύπρο, 

διότι σας θυμίζω, υπήρχε η έννοια του “Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος”. Το Ενιαίο 

Αμυντικό Δόγμα κατέρρευσε διότι δεν υπήρχαν τότε τα στρατιωτικά μέσα για να μπορούμε 

να δημιουργήσουμε αυτή την έννοια του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος, και σιγά-σιγά 

απαξιώθηκε. Όμως, σήμερα, που η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχει η 

PESCO και η κοινή πολιτική ασφάλειας, θα μπορούσε το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα να 

μετασχηματιστεί σε “Ενιαία Πολιτική Ασφάλειας”, η οποία είναι ήπιας ισχύος, να έχει 

πρωτίστως πολιτικό χαρακτήρα, να μην προβάλλεται ο σκληρός στρατιωτικός χαρακτήρας 

όπως συνέβαινε με το “Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα”, πράγμα που ταυτόχρονα θα 

δικαιολογούσε πολλές μας υποστηρικτικές ενέργειες. Πέραν αυτών θα μπορούσαμε 

ενδεχομένως να εντάξουμε τη Γαλλία και άλλες χώρες σε αυτή την πολιτική (με δεδομένα 

τα κοιτάσματα που όλοι καλοβλέπουν στην περιοχή), και αυτή η ενιαία πολιτική ασφάλειας 

να ενταχθεί στην PESCO, πρώτα απ’ όλα σαν δράσεις και συνεργασίες, και να ενταχθούν 

και όλες οι ενέργειες που κάνουμε και με τον EASTMED και όλες οι υπόλοιπες συναφείς 

δράσεις μας. 
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ΣΧΕΣΗ ΕΕ ΚΑΙ ΝΑΤΟ 

Ας δούμε όμως και την σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει αναγνωρίσει την έννοια των Ευρωπαϊκών συνόρων. Βέβαια, στην έννοια των συνόρων 

η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εντάξει οπωσδήποτε και τις δυνητικές ζώνες κυριαρχικών 

δικαιωμάτων των χωρών. Αν και μετέχει στην UNCLOS και είναι συμβαλλόμενο μέρος και 

υποτίθεται ότι οι χώρες έχουν εκχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλες τις αρμοδιότητες για 

τις ζώνες κυριαρχικών δικαιωμάτων, εν τούτοις η ΕΕ δεν αναλαμβάνει αποφασιστικά τις 

ευθύνες της στον τομέα αυτό. Η  Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αναθέσει στο πανεπιστήμιο της 

Σεβίλλης να κάνει μία μελέτη για τις ζώνες θαλάσσιας κυριαρχίας της ΕΕ και εξ αυτής 

προέκυψε ο γνωστός “χάρτης της Σεβίλλης”, όπου οριοθετούνται οι ΑΟΖ των χωρών της 

ΕΕ, και ο οποίος, αυτή τη στιγμή, είναι πηγή του προβλήματος με την Τουρκία, διότι οι 

Τούρκοι ισχυρίζονται ότι πρέπει να καταργηθεί. Βέβαια, η μελέτη ενός πανεπιστημίου δεν 

αποτελεί οπωσδήποτε και κανονιστικό θεσμικό κείμενο της ΕΕ. Από τη στιγμή, όμως, που 

αυτό συμπεριλήφθηκε σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κείμενα του ΟΗΕ, 

είναι ένα στοιχείο το οποίο κάλλιστα θα μπορούσαν ερευνητές και άνθρωποι που 

υποστηρίζουν τα συμφέροντά μας σε διεθνείς οργανισμούς να το αξιοποιήσουν, με 

περιορισμένο, βέβαια, τρόπο, αφού δεν είναι κάτι που έχει κανονιστική μορφή.  

Όμως, εδώ γεννιέται ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Η περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

σχέση με τις αρμοδιότητες του ΝΑΤΟ, και σε σχέση με την με την προέκταση που 

δίνεται στο άρθρο 42 στο τέλος του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο 

προβλέπει ότι όλες οι δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι σε κάποιο βαθμό 

συμβατές με τις πολιτικές του ΝΑΤΟ. Αναγκαστικά, λοιπόν, μπαίνει ένα ζήτημα του πόσο 

εμπλέκονται αυτές οι περιοχές αρμοδιότητας του ΝΑΤΟ, με τις περιοχές των συνόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού το ΝΑΤΟ εγγυάται την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή, καθώς συζητείται ευρέως και μάλιστα δυνητικά, 

(πέραν από τις μέχρι τώρα δράσεις εκτός περιοχών δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ) να 

επεκταθεί περισσότερο το ΝΑΤΟ. Μια τέτοια επέκταση θα την έβλεπα μελλοντικά σε 

γειτονικές περιοχές, όπως π.χ στην Β. Αφρική αν εκεί τα πράγματα δεν διευθετηθούν με τον 

τρόπο που πρέπει, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να εμπλακούν στην 

περιοχή.  
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3.3. ΟΙ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΕΙΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ  

 

Εμμανουήλ Περάκης  
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1. Αναλυτικά οι δύο ρήτρες 

Η αλήθεια είναι ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την ολοένα αυξανόμενη ένταση με τη 

γειτονική Τουρκία, το ζήτημα της δυνατότητας ενός νομικού αιτήματος από πλευράς της 

χώρας μας για την έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) τίθεται επιτακτικά. Για το λόγο αυτό η νομική προσέγγιση των οικείων 

διατάξεων των Συνθηκών και η αποσαφήνιση θεμάτων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

παρερμηνείας σε δημοσιογραφικό επίπεδο έχει ιδιαίτερη σημασία. 

Η έννοια της ενωσιακής αλληλεγγύης σε επίπεδο συνδρομής σε κράτος μέλος εντοπίζεται 

ουσιαστικά σε δύο διατάξεις των Συνθηκών: στο άρθρο 22 ΣΛΕΕ («αλληλεγγύη») και στο 

άρθρο 42 παρ. 7 ΣΕΕ («αμοιβαία συνδρομή»). Θα σας παρουσιάσω με συντομία αυτές τις 

δύο διατάξεις, τονίζοντας τα σημεία της διατύπωσης των διατάξεων που θα μας 

απασχολήσουν κατά την εισήγηση και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 

i. Η ρήτρα αλληλεγγύης 

Ξεκινάω λοιπόν με το άρθρο 222 ΣΛΕΕ, το οποίο αποτελεί τη λεγόμενη «ρήτρα 

αλληλεγγύης». Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή: «Η Ένωση και τα κράτη μέλη της ενεργούν 

από κοινού, με πνεύμα αλληλεγγύης, εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή 

πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή. Η Ένωση κινητοποιεί όλα τα μέσα που έχει 
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στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μέσων που θέτουν στη διάθεσή 

της τα κράτη μέλη». 

Διαπιστώνουμε εν προκειμένω ήδη ότι πρόκειται για μια ρήτρα που αφορά δυο 

συγκεκριμένες κατηγορίες απειλών, δηλαδή την «τρομοκρατική επίθεση» και την 

«καταστροφή», είτε αυτή είναι φυσική, είτε είναι ανθρωπογενής. Για να το διευκρινίσω, 

ανθρωπογενής καταστροφή ήταν για παράδειγμα αυτό που συνέβη στο πυρηνικό 

εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ, η οποία υπερέβαινε τις ανθρώπινες δυνατότητες 

αντιμετώπισης και είχε επιπτώσεις που διέτρεχαν τα σύνορα των κρατών. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις η διάταξη προβλέπει ότι η Ένωση είναι αυτή η οποία κινητοποιείται και 

αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να παράσχει αλληλεγγύη με μέσα που διαθέτει τόσο η ίδια, 

όσο και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αυτά να είναι στρατιωτικά. 

Βεβαίως όταν μιλάμε για στρατιωτικά μέσα αναφερόμαστε μόνο στα κράτη μέλη, αφού η 

Ένωση δεν διαθέτει δικά της. 

Η δεύτερη παράγραφος εξειδικεύει ότι «σε περίπτωση που κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική 

επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, τα υπόλοιπα κράτη μέλη του 

παρέχουν βοήθεια κατόπιν αιτήματος των πολιτικών του αρχών. Προς τον σκοπό αυτό, τα 

κράτη μέλη συντονίζονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου». Εδώ υπεισέρχεται η πολύ 

σημαντική παράμετρος της πρωτοβουλίας του κράτους μέλους που υφίσταται το πλήγμα 

αναφορικά με το αίτημα για έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης. 

Στη συνέχεια, η τρίτη παράγραφος αναφέρεται στην πράξη την οποία εκδίδει το Συμβούλιο 

για να εισαγάγει στην ενωσιακή έννομη τάξη τις λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή 

της ρήτρας αυτής. Ακολούθως εντοπίζεται η παράγραφος 4, η οποία μας παραπέμπει σε μια 

τακτική παρακολούθηση του κατά πόσο λειτουργεί και πόσο αποτελεσματική είναι η ρήτρα 

αυτή όσον αφορά τις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει η Ένωση με μια παραμετροποίηση, 

δηλαδή ποιες είναι οι υψηλού κινδύνου απειλές κλπ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «ρήτρα αλληλεγγύης» με την ως άνω μορφή ρήτρες είχε ήδη με 

πρόταση της χώρας μας ενταχθεί στο «ατυχήσαν» Σχέδιο για την Συνταγματική Συνθήκη, 

το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση και σε ψηφοφορία σε δύο δημοψηφίσματα (στη Γαλλία και 

στην Ολλανδία) και καταψηφίστηκε, με αποτέλεσμα η Συνταγματική Συνθήκη να μην τεθεί 

τελικά ποτέ σε ισχύ. Ωστόσο, η ρήτρα με την ίδια ακριβώς διατύπωση «επέζησε» και 



ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

 
172 

 

επανήλθε στο ενωσιακό δίκαιο με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 

Δεκέμβριο του 2009. 

Σχετική με τη ρήτρα αλληλεγγύης του άρθρου 222 ΣΛΕΕ είναι και η Δήλωση της Μαδρίτης 

(25/03/2004). Πρόκειται για Δήλωση η οποία συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο 

του Συμβουλίου της Ένωσης την επαύριον της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης που 

δέχτηκε η Μαδρίτη στο μετρό της πόλης. Μετά την εν λόγω επίθεση έλαβε χώρα 

πανηγυρικά η ως άνω Δήλωση στο πλαίσιο του Συμβουλίου διακηρύσσοντας την ανάγκη 

για μια ενίσχυση των μέσων και της αποτελεσματικής εφαρμογής της επίδειξης 

αλληλεγγύης από τα κράτη μέλη της Ένωσης, ώστε να προφυλαχθεί η Ευρώπη και να 

υπάρξει και ένα προληπτικό σκέλος στην αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων και 

καταστροφών σε ενωσιακό επίπεδο ώστε να μη δρα κάθε κράτος μέλος μόνο του. 

Έτσι, με βάση το άρθρο 222 ΣΛΕΕ που αφορά τρομοκρατικές ενέργειες, η Ένωση και 

κράτη μέλη υπό το συντονισμό της ΕΕ
185

, υποχρεούνται να παράσχουν υγειονομική και 

υλικοτεχνική βοήθεια στο κράτος μέλος που έχει πληγεί, καθώς και μέσα και υλικό έρευνας 

και διάσωσης, υπό την προϋπόθεση όμως ότι έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από το πληγέν 

κράτος μέλος. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, εν προκειμένω προβλέπεται από τη διάταξη 

και ένα προληπτικό σκέλος, το οποίο συνίσταται στο ότι χωρίς να περιμένει να υπάρξει η 

επίθεση η Ένωση οφείλει να θεσπίζει μέτρα και μηχανισμούς προστασίας υποδομών 

ζωτικής σημασίας, να παρέχει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και να διασφαλίζει ότι 

υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών. 

Παρόμοιο είναι το νομικό πλαίσιο και στην παροχή συνδρομής σε περίπτωση φυσικών 

καταστροφών, επί του οποίου στηρίχθηκαν και πολλά από τα μέτρα που ελήφθησαν σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο για τον COVID-19. Υπάρχει δηλαδή τόσο το σκέλος που αφορά την 

αντιμετώπιση της επελθείσας καταστροφής και άρα την έκφραση της αλληλεγγύης από τα 

κράτη μέλη και την ΕΕ, όσο και το σκέλος της πρόληψης, δηλαδή η διαμόρφωση 

μηχανισμών και κανόνων δικαίου που να διέπουν το πώς παρέχεται αυτή η βοήθεια, πώς 

οριοθετούνται οι σχετικές υποχρεώσεις των κρατών μελών και της ΕΕ καθώς και πώς 

κατανέμονται οι μεταξύ τους αρμοδιότητες, κλπ. 

                                                           
185

 Άρα η ΕΕ είναι και στις δύο περιπτώσεις παρούσα. 
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Περαιτέρω, όπως ειπώθηκε κατά την αναφορά στη διατύπωση του άρθρου 222 παρ. 4 

ΣΛΕΕ, προβλέπεται και πράξη του παραγώγου ενωσιακού δικαίου για την παροχή των 

νομικών λεπτομερειών και των προϋποθέσεων εφαρμογής της διάταξης αυτής. Πράγματι, 

έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο (επί ελληνικής προεδρίας) η Απόφαση 2014/415/ΕΕ. Αξίζει 

να δούμε σχετικά μια συγκεκριμένη διάταξη της εφαρμοστικής αυτής Απόφασης, που ορίζει 

το περιεχόμενο των εννοιών που απαντώνται στο άρθρο 222 ΣΛΕΕ. 

Έτσι, ως «καταστροφή» ορίζεται κάθε κατάσταση η οποία έχει ή ενδέχεται να έχει σοβαρές 

επιπτώσεις σε πρόσωπα, στο περιβάλλον ή σε περιουσίες, περιλαμβανομένης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Η «τρομοκρατική επίθεση» συνιστά τρομοκρατικό έγκλημα, 

όπως ορίζεται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Ως «κρίση» ορίζεται 

η καταστροφή ή τρομοκρατική επίθεση με επιπτώσεις ή πολιτική σημασία τόσο ευρέος 

μεγέθους, ώστε να απαιτείται έγκαιρος συντονισμός πολιτικής και αντίδρασης σε ενωσιακό 

πολιτικό επίπεδο, ενώ «αντίδραση» αποτελεί κάθε δράση που αναλαμβάνεται στην 

περίπτωση καταστροφής ή τρομοκρατικής επίθεσης για την αντιμετώπιση των άμεσων 

δυσμενών συνεπειών. 

Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους έκρινα σκόπιμο να σας παρουσιάσω τη συγκεκριμένη 

διάταξη της Απόφασης. Ο πρώτος είναι διότι η ΕΕ είναι μια ένωση δικαίου και θέλω να 

σημειώσετε το πώς μια γενικότερη διάταξη με αφηρημένο περιεχόμενο, όπως το άρθρο 222 

ΣΛΕΕ, εξειδικεύεται μέσα από την Απόφαση αυτή του Συμβουλίου. Ο δεύτερος λόγος είναι 

για να επισημάνω ότι κατ’ αντιδιαστολή στο άρθρο 42 παρ. 7 ΣΕΕ, που αφορά τις ένοπλες 

επιθέσεις και τη στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης, δεν προβλέπονται 

παρόμοιες πράξεις του παραγώγου δικαίου που να εξειδικεύουν τις νομικές έννοιες. Και 

όταν, δυστυχώς, σε ένα νομικό κανόνα δεν προβλέπεται η εξειδίκευση τέτοιων αφηρημένων 

εννοιών που τον απαρτίζουν, αφήνεται περιθώριο για μία «κατά το δοκούν» εφαρμογή του. 

 

ii. Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής 

Όσον αφορά τη ρήτρα της «αμοιβαίας συνδρομής», εν προκειμένω μεταφερόμαστε στο 

κεφάλαιο των Συνθηκών που αφορά την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), και για το λόγο αυτό εισερχόμαστε σε έναν τομέα που αφορά την 
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άμυνα κατά ενόπλων επιθέσεων. Επομένως δεν γίνεται αναφορά πια σε τρομοκρατικές 

απειλές ή ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές. 

Πιο συγκεκριμένα, η 7
η
 παράγραφος της εν λόγω διάταξης ορίζει ότι: «Σε περίπτωση κατά 

την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν 

να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν 

επηρεάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών 

μελών». Διευκρινίζω ότι το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη είναι η διάταξη που 

αναφέρεται στο δικαίωμα άμυνας και συλλογικής άμυνας των κρατών απέναντι σε ένοπλες 

επιθέσεις. 

Η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 7 είναι εξίσου σημαντική και προβλέπει ότι: 

«Οι δεσμεύσεις και η συνεργασία στον τομέα αυτόν εξακολουθούν να είναι σύμφωνες προς τις 

δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Βορείου-Ατλαντικού 

Συμφώνου, η οποία παραμένει, όσον αφορά τα κράτη που είναι μέλη του, το θεμέλιο της 

συλλογικής τους άμυνας και το όργανο της εφαρμογής της». 

Διαπιστώνουμε ότι εν προκειμένω βρισκόμαστε ενώπιον δύο υποπαραγράφων, οι οποίες 

ρυθμίζουν μεν την ίδια περίπτωση αλλά εισάγουν διαφορετικές παραμέτρους. Η πρώτη 

παράγραφος μας δίνει την εικόνα επιβολής μιας νομικής υποχρέωσης στα κράτη μέλη να 

συνδράμουν ένα κράτος μέλος της Ένωσης σε περίπτωση που αυτό δεχθεί ένοπλη επίθεση 

σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που 

έχουν στην διάθεσή τους συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών. 

Ωστόσο, η δεύτερη υποπαράγραφος προσθέτει κάποιες διευκρινίσεις, οι οποίες - 

σημειωτέον - είναι πολύ σημαντικές. Όπως προκύπτει από τη βούληση του ενωσιακού 

νομοθέτη, η πρώτη υποπαράγραφος θα πρέπει να εφαρμόζεται πάντα υπό την επιφύλαξη 

τήρησης της δεύτερης, υπό το δεδομένο δηλαδή ότι το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι ο 

εξέχων και κυρίαρχος οργανισμός συλλογικής άμυνας. Με άλλα λόγια, η δεύτερη 

υποπαράγραφος θεσπίζει την υποχρέωση να γίνονται σεβαστές οι επιφυλάξεις, οι όροι και 

προϋποθέσεις, αλλά και οι κανόνες που διέπουν τον Οργανισμό αυτό και τους περιορισμούς 

που επιβάλλουν. 
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Εξάλλου, ήδη η πρώτη υποπαράγραφος της παραγράφου 7 έχει συγκεκριμένη και 

προσεκτικά δομημένη διατύπωση, ώστε να περιορίζεται έως ένα βαθμό η πανηγυρικά 

διακηρυττόμενη νομική υποχρέωση όλων των κρατών μελών να συνδράμουν - και 

στρατιωτικά ακόμα - κάποιο κράτος μέλος το οποίο δέχεται ένοπλη επίθεση.  

 

2. Διαφορές μεταξύ των δύο ρητρών 

Ως προς τη διατύπωση των δύο διατάξεων που εξειδικεύουν το γενικότερο «καθήκον 

αλληλεγγύης» μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών, αξίζει να επισημανθούν ορισμένες 

βασικές διαφορές που έχουν ιδιαίτερη νομική σημασία. 

Όπως προκύπτει από τη διατύπωση των δύο διατάξεων, το μεν άρθρο 222 ΣΛΕΕ 

αναφέρεται σε περιπτώσεις τρομοκρατικών επιθέσεων ή φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών, και προβλέπει δράση αφενός από ΕΕ (η οποία δεν διαθέτει στρατιωτικά 

μέσα) και αφετέρου από τα κράτη μέλη αλλά υπό ενωσιακό συντονισμό. Οι δράσεις αυτές 

λαμβάνουν χώρα μόνο εντός εδάφους ενός κράτους μέλους. Διαφορετικό είναι το πεδίο 

εφαρμογής του άρθρου 42 παρ. 5 ΣΕΕ, το οποίο εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις ένοπλης 

επίθεσης, αφορά μόνο κράτη μέλη χωρίς να υφίσταται ενωσιακός συντονισμός, και τα 

τελευταία έχουν ευρεία, ανέλεγκτη διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή των μέσων 

συνδρομής, στα οποία βέβαια μπορούν να περιλαμβάνεται και στρατιωτικής φύσεως δράση. 

Περαιτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι η μεν ρήτρα συνδρομής του άρθρου 42 παρ. 7 ΣΕΕ 

επιβάλλει υποχρέωση μόνο στα κράτη μέλη να συνδράμουν (η Ένωση δεν δικαιούται καν), 

και μάλιστα με μια κατασταλτική αντιμετώπιση της επίθεσης. Με αυτό εννοώ ότι με βάση 

την ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συνδράμουν ένα 

κράτος μέλος της ΕΕ, το οποίο ήδη δέχεται ένοπλη επίθεση. Δεν υπάρχει δηλαδή 

προληπτική διάσταση στο πλαίσιο αντιμετώπισης της απειλής και παροχής συνδρομής. 

Αντιθέτως, η ρήτρα αλληλεγγύης που εισάγεται στο άρθρο 222 ΣΛΕΕ και αφορά 

τρομοκρατικές επιθέσεις, καθώς και φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, εκτός από την 

ίδια την παροχή βοήθειας που λαμβάνει χώρα τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη 

με συντονισμό από την ΕΕ, προβλέπει και τη θέσπιση προληπτικών μέτρων και μηχανισμών 

για την αξιολόγηση και την πρόληψη των απειλών. Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι δίνεται πολύ 

μεγαλύτερο βάρος από τον ενωσιακό νομοθέτη και τα εργαλεία που προσφέρονται είναι πιο 
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αποτελεσματικά και περισσότερα στη ρήτρα αλληλεγγύης σε σχέση με τη ρήτρα της 

αμοιβαίας συνδρομής που αφορά ένοπλες επιθέσεις. 

Όπως προκύπτει από το πεδίο εφαρμογής των δύο διατάξεων, οι τρομοκρατικές επιθέσεις 

αποτελούν το «σημείο τομής τους» αφού μία τέτοια επίθεση μπορεί να εμπίπτει στην 

κατηγορία «ένοπλη επίθεση». 

 

3. Οι δύο ρήτρες ως ειδικότερη έκφανση του καθήκοντος αλληλεγγύης 

Αξίζει επίσης να επισημανθεί, ότι οι ρήτρες των άρθρων 222 ΣΛΕΕ και 42 παρ. 7 ΣΕΕ 

(όπως και τα άρθρα 122 και 194 ΣΛΕΕ) αποτελούν ειδικότερη έκφανση τόσο της γενικής 

υποχρέωσης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών του άρθρου 3 εδ. 3 ΣΕΕ
186

 καθώς και 

της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών του άρθρου 4 

παρ. 3 ΣΕΕ, μιας αρχής με εξέχουσα θέση στην ενωσιακή έννομη τάξη. 

Αναφέρομαι σε «ειδικότερες» εκφάνσεις, για να τις εντάξω στην κατηγορία και άλλων 

διατάξεων που εξειδικεύουν το γενικότερο καθήκον αλληλεγγύης εντός της Ένωσης. Θα 

ήθελα συναφώς να σημειώσω δυο παραδείγματα: το άρθρο 122 ΣΛΕΕ που αφορά την κοινή 

οικονομική πολιτική, βάσει του οποίου πρέπει τα κράτη μέλη, όταν καθορίζουν την 

οικονομική τους πολιτική, να έχουν ως γνώμονα και το κοινό οικονομικό συμφέρον της ΕΕ. 

Άλλο παράδειγμα είναι τα άρθρο 194 ΣΛΕΕ, βάσει του οποίου τη ενεργειακή πολιτική των 

κρατών μελών πρέπει να ασκείται και να σχεδιάζεται με γνώμονα το κοινό ενεργειακό 

συμφέρον της ΕΕ που κατευθύνεται προς μια ενεργειακή αυτάρκεια και την ενεργειακή 

αυτονομία σε επίπεδο Ένωσης. Σκοπός της αναφοράς μου στα παραδείγματα αυτά είναι για 

να εξηγήσω ότι και οι ρήτρες των άρθρων 222 ΣΛΕΕ και 42 ΣΕΕ που εξετάζονται στο 

πλαίσιο της παρούσας εισήγησης αποτελούν παρακλάδι γενικότερων νομικών υποχρεώσεων 

αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης, αλλά και ότι το κάθε αυτό 

παρακλάδι υπόκειται στους δικούς του νομικούς κανόνες και στα δικά του ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. 
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 Πρόκειται ουσιαστικά για τη διάταξη που διατυπώνει τον κανόνα ότι το ατομικό συμφέρον του κράτους πρέπει να 
υποχωρεί έναντι του συλλογικού, δηλαδή αυτού των κρατών μελών της ΕΕ ως συνόλου. 
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4. Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής ως εργαλείο της Ελλάδας κατά των 

τουρκικών προκλήσεων; 

Συνεχίζοντας θα εξεταστεί το άρθρο 42 παρ. 7 ΣΕΕ ως προς την αποτελεσματικότητά του 

ως πιθανό εργαλείο της χώρας μας κατά των τουρκικών προκλήσεων και επιθετικότητας. 

Συναφώς επισημαίνεται ότι το άρθρο 42 παρ. 7 είναι μια δεσμευτική διάταξη, αλλά σε 

τομέα πολιτικής καθαρά διακυβερνητικό, όπου το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΔΕΕ) δεν έχει δικαιοδοσία και η Επιτροπή με το Κοινοβούλιο απλά ενημερώνονται, ενώ 

δεν προβλέπεται η έκδοση νομοθετικών πράξεων. Πράγματι, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η 

διάταξη αυτή βρίσκεται στο κεφάλαιο της ΣΕΕ που αφορά την ΚΕΠΠΑ, δηλαδή ένα από τα 

τελευταία φρούρια της κρατικής κυριαρχίας, ένα από τα τελευταία κεφάλαια αποκλειστικής 

αρμοδιότητας των κρατών μελών που έχουν αρνηθεί πεισματικά να μεταφέρουν στην ΕΕ. Η 

ως άνω διάταξη λοιπόν ανήκει στα άρθρα εκείνα των Συνθηκών, η τήρηση των οποίων δεν 

ελέγχεται από το Δικαστήριο καθώς δεν έχει σχετική δικαιοδοσία, ενώ τα δύο κατεξοχήν 

υπερεθνικά ενωσιακά όργανα δεν διαδραματίζουν κάποιο σοβαρό ρόλο. Ειδικότερα, η 

Επιτροπή και το Κοινοβούλιο δεν μπορούν να παρέμβουν και επίσης δεν υπάρχει πρόβλεψη 

έκδοσης πράξεων νομοθετικής φύσης. 

Περαιτέρω, δύο πολύ σημαντικές έννοιες στην διάταξη του άρθρου 42 παρ. 7 ΣΕΕ είναι 

αφενός η «ένοπλη επίθεση», και αφετέρου το «έδαφος», οι οποίες αμφότερες παρουσιάζουν 

σημαντικά θέματα ερμηνείας. Όσον αφορά την «ένοπλη επίθεση», αξίζει να επισημανθεί ότι 

το άρθρο 42 παρ. 7 ΣΕΕ παραπέμπει στο άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ, για 

το οποίο ειδικά μετά την 11
η
 Σεπτεμβρίου έχει χυθεί πολύ μελάνι από διεθνολόγους και 

νομικούς ως προς το ποια επίθεση είναι «ένοπλη»
187

, τι αποτελεί «νόμιμη άμυνα», και ποιος 

μπορεί να θεωρηθεί ως «επιτιθέμενος»
188

. Ως προς την έννοια «έδαφος» κράτους μέλους, 

ναι μεν μπορεί να γίνει αναφορά στο άρθρο 355 ΣΛΕΕ, όπου αυτό ορίζεται ως το εδαφικό 

πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν στις ίδιες τις 

Συνθήκες πολλές εξαιρέσεις όσον αφορά το πού εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ, ενώ και η 

ίδια η έννοια «εξωτερικά σύνορα της Ένωσης» που απαντάται στο άρθρο 21 ΣΕΕ δεν 
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 Για παράδειγμα αποτελεί «ένοπλη» επίθεση μία κυβερνοεπίθεση με αποτελέσματα που συχνά είναι πιο επώδυνα από 
αυτά που προξενεί μία επίθεση με όπλα; 
188

 Για παράδειγμα ένοπλες ομάδες ή μη κρατικές οντότητες μπορούν να θεωρηθούν επιτιθέμενοι; Μπορεί ένα κράτος να 
θεωρηθεί «επιτιθέμενος» αν υποστηρίζει υλικοτεχνικά ή οικονομικά μία τρομοκρατική οργάνωση που προβαίνει σε 
τρομοκρατική ενέργεια; 
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βασίζεται σε οριοθετημένο και άρα ορθό νομικά ορισμό που να μπορεί να εντοπιστεί στις 

Συνθήκες. Άρα το να ειπωθεί ότι τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι τα σύνορα των κρατών 

μελών για τους σκοπούς του άρθρου 42 παρ. 7 ΣΕΕ είναι μεν ορθό σε επίπεδο πολιτικής 

ρητορικής, αλλά από νομική άποψη αφήνονται πολλά κενά όσον αφορά την ερμηνεία καθώς 

και πολλά ερωτήματα αναπάντητα. 

Περαιτέρω, θέλω να επισημάνω ότι η μόνη περίπτωση όπου υπήρξε επίκληση του άρθρου 

42 παρ. 7 ΣΕΕ ήταν από την Γαλλία μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015, όπου όμως 

η επίκληση της διάταξης ήταν μόνο συμβολικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, όταν 

συνήλθε το Συμβούλιο για να αποφανθεί επί της επίκλησης αυτής δεν διευκρίνισε στην 

απόφασή του ότι τα κράτη μέλη δύνανται ή υποχρεούνται να συνδράμουν τη Γαλλία και με 

στρατιωτική βοήθεια αν το επιθυμούν, αλλά αντιθέτως τόνισε ότι επαφίεται σε αυτά αν θα 

το πράξουν και με ποιο τρόπο, ενώ δεν εξέδωσε ούτε συμπεράσματα όσον αφορά την ίδια 

την επίκληση της ρήτρας. Άλλωστε, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου κάποια κράτη μέλη 

δέχθηκαν και συνέδραμαν την Γαλλία σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός ΕΕ, απουσίαζε 

εντελώς κάποιος συντονισμός από την πλευρά της Ένωσης. Τέλος, σημειώνω ότι κανένα 

κράτος μέλος όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φιλανδία ή η Ολλανδία, που πράγματι 

συμμετείχαν στις στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις βοηθώντας τη Γαλλία, δεν το έπραξε 

ισχυριζόμενο ότι εκείνη την στιγμή εφαρμόζει τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 7 ΣΕΕ. 

Τίθεται εν τέλει το ερώτημα: ποιες είναι οι αδυναμίες του άρθρου 42 παρ. 7 ΣΕΕ που 

εμποδίζουν την αποτελεσματική επίκλησή του σε περίπτωση ανάγκης διαφύλαξης των 

συνόρων από επίθεση; 

Πρώτον, το ότι αναφέρεται στην τήρηση και στον σεβασμό στην ουδετερότητα ορισμένων 

κρατών μελών. Υπάρχει μάλιστα και το «Πρωτόκολλο σχετικά με τα μελήματα του 

ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας», όπου διατυπώνεται ξεκάθαρα 

ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να συνδράμουν στρατιωτικά ένα κράτος μέλος στην 

περίπτωση επίκλησης του ανωτέρω άρθρου, αλλά μπορούν τα ίδια να επιλέξουν αν θα 

παρέμβουν και με ποια μορφή. 

Επίσης στο άρθρο 42 παρ. 7 ΣΕΕ τονίζεται ότι το ΝΑΤΟ παραμένει ο βασικός οργανισμός 

συλλογικής άμυνας στην Ευρώπη. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη πολιτική αλλά και νομική 

σημασία. Πράγματι, το ότι υπάρχει οργανισμός συλλογικής άμυνας τον οποίο η Ένωση 
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αναγνωρίζει ως πρωτεύοντα σημαίνει ουσιαστικά ότι η ΕΕ δεν φιλοδοξεί να καταστεί η ίδια 

ένας οργανισμός συλλογικής άμυνας, ούτε να δρα ως τέτοιος. 

Πέραν των παραπάνω, πρέπει να επισημανθεί ξανά η ήδη αναφερθείσα πολυπλοκότητα 

στην ερμηνεία νομικών όρων όπως «ένοπλη επίθεση» (άρθρο 51 ΚΧΟΗΕ) μετά τα 

γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2001. 

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατα (17.6.2020) Συμπεράσματά του σχετικά με 

την ασφάλεια και την άμυνα το Συμβούλιο επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξουν στο άμεσο 

μέλλον περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς το είδος της βοήθειας που θα πρέπει να παρέχουν 

τα κράτη μέλη εφόσον τους ζητηθεί στο πλαίσιο ενεργοποίησης του άρθρου 42 παρ. 7 

ΣΕΕ
189

. Ωστόσο, το Συμβούλιο υπενθυμίζει επίσης ότι οι υποχρεώσεις των κρατών μελών 

που απορρέουν από το άρθρο αυτό δεν θίγουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής 

ορισμένων κρατών μελών για την ασφάλεια και την άμυνα, και ότι το ΝΑΤΟ παραμένει το 

θεμέλιο της συλλογικής άμυνας για τα κράτη που είναι μέλη του. 

 

5. Συμπερασματικά 

Συμπερασματικά, αν μελετήσει κανείς προσεκτικά τη διατύπωση των δύο διατάξεων αλλά 

και τις διαφορές μεταξύ τους, καθίσταται σαφές ότι η ΕΕ δεν είναι ΝΑΤΟ, δεν σκοπεύει να 

γίνει ΝΑΤΟ, και σίγουρα οι διατάξεις περί αλληλεγγύης δεν την καθιστούν συλλογικό 

οργανισμό άμυνας. Αυτό προκύπτει και από την προσεκτική διατύπωση γράμματος των 

διατάξεων, τον ευρύ χώρο που αφήνεται ηθελημένα στην άσκηση πολιτικής, και το σαφή 

διαχωρισμό αρμοδιοτήτων με τον παράλληλο περιορισμό των εξουσιών των υπερεθνικών 

ενωσιακών οργάνων. 

Όπως προκύπτει, τα κράτη μέλη ως συντάκτες των Συνθηκών επιμένουν αποτυπώνοντας 

ρητά στα νομικά κείμενα ότι η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα να έχει δικά της στρατιωτικά μέσα 

ούτε να συντονίζει τα στρατιωτικά μέσα των κρατών μελών της, αλλά ούτε και να τα 

υποχρεώνει να παρέχουν βοήθεια με τέτοια μέσα ακόμα και στην περίπτωση ένοπλης 

επίθεσης κατά μέλους της. Αν τα συνδυάσει κανείς όλα αυτά και με τις αρνητικές 

αναμνήσεις που έχει η χώρα μας από την κρίση των Ιμίων 1995 και η Ισπανία από την 
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 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8910-2020-INIT/el/pdf. 
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κρίση που είχε με το Μαρόκο 2002, κατά τις οποίες η Ένωση απείχε από το να 

διαδραματίσει οποιασδήποτε μορφής ενεργό ρόλο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν 

υπάρχει ακόμη η πολιτική βούληση για το επόμενο βήμα. Επομένως, μόνο αν επιτευχθεί μία 

πιο εξελιγμένη ομοσπονδίωση, τότε και μόνο θα μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα πιο 

αποτελεσματικό επίπεδο άμυνας και φύλαξης των συνόρων που θα θεωρούνται και νομικά 

ως ενιαία. 
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ΜΕΡΟΣ Δ’ :  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ:  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ                             

ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ.. 

 

4.1. .ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

 

Ιωάννης Στριμπής,  

Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Θεσμών, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου. 

 

1. Εισαγωγή  

Η μετανάστευση είναι διαχρονικό φαινόμενο, η ένταση του οποίου εξαρτάται από τις κατά 

περίοδο ιστορικές συνθήκες. Το διαχρονικό αυτό φαινόμενο έχει κατ΄ εξοχήν διεθνή 

χαρακτήρα, όταν οι μετανάστες περνούν από (διεθνώς αναγνωρισμένα) σύνορα· πρόκειται 

σε αυτήν την περίπτωση για διεθνή μετανάστευση. Συνεπώς ενδιαφέρει τα κράτη 

προέλευσης, τα κράτη διέλευσης και τα κράτη προορισμού. Διεθνές ενδιαφέρον δεν 

αποκλείεται πάντως, υπό προϋποθέσεις, να παρουσιάζει και η εσωτερική λεγόμενη 

μετανάστευση, όταν τα μετακινούμενα πρόσωπα παραμένουν εντός των ορίων ενός 

κράτους. 

Υπολογίζεται ότι σήμερα υπάρχουν πάνω από 258 εκατομμύρια μετανάστες σε όλο τον 

κόσμο που ζουν εκτός της χώρας γέννησής τους. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί 

για διάφορους λόγους, όπως η αύξηση του πληθυσμού και οι δημογραφικές ανισορροπίες, η 

βελτίωση των συγκοινωνιών, το εμπόριο, η αύξηση των ανισοτήτων, η κλιματική αλλαγή 

καθώς και άλλοι παράγοντες που ωθούν προς την μετανάστευση. Η μετανάστευση παρέχει 

ευκαιρίες και οφέλη αλλά δημιουργεί και σημαντικές προκλήσεις, για τους ίδιους τους 

μετανάστες, αλλά και για τις κοινότητες υποδοχής και τις κοινότητες προέλευσης, ιδιαίτερα 

όταν συντρέχει απροσδόκητη άφιξη μεγάλου αριθμού μεταναστών. Τόσο οι ευκαιρίες όσο 

και προκλήσεις μπορεί να είναι κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές, και έχουν 
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και θεσμική διάσταση: το κανονιστικό πλαίσιο της μετανάστευσης αποτελεί καίριο 

παράγοντα για την διαχείριση της διεθνούς μετανάστευσης σε κάθε φάση της, από τον τόπο 

προέλευσης, την ασφάλεια των μετακινήσεων την είσοδο σε τρίτη χώρα και στην υποδοχή 

και εν τέλει ενσωμάτωση των μεταναστών στις κοινωνίες των τόπων υποδοχής.  

Εν όψει των ανωτέρω, δεν προκαλούν έκπληξη οι προσπάθειες της διεθνούς οργάνωσης να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις δυσχέρειες που ανέκυπταν από το φαινόμενο της 

διεθνούς μετανάστευσης. Στην παρούσα εξέταση θα παρουσιασθούν εν συντομία οι 

προσπάθειες διεθνούς ρύθμισης θεμάτων που εγείρονται από το φαινόμενο της 

μετανάστευσης, στην μορφή της μετακίνησης προσώπων που εγκαταλείπουν τον τόπο 

κατοικίας ή μονίμου διαμονής προς τον σκοπό (μόνιμης ή τουλάχιστον μακρόχρονης) 

εγκατάστασης σε άλλο τόπο και η οποία συντελείται με την θέληση του ιδίου του 

μετακινούμενου (που δεν οφείλεται δηλαδή στην άσκηση βίας ή απειλής).
190

 Δεν αποτελεί 

αντικείμενο της παρουσίασης αυτής το διεθνές καθεστώς των προσφύγων (Σύμβαση της 

Γενεύης του 1951 για τους πρόσφυγες, Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το 

νομικό καθεστώς των προσφύγων).
191

 

Στην παρούσα συνάφεια αρκεί να υπομνησθεί ότι ο πρόσφυγας απολαμβάνει διεθνούς 

προστασίας, γιατί συντρέχουν λόγοι που αξιολογήθηκαν από τα κράτη ότι δικαιολογούν μια 

τέτοια προστασία. Υπ’ αυτήν την έννοια ο πρόσφυγας είναι ευθύς αποδέκτης των κανόνων 

του διεθνούς δικαίου, υπό την έννοια ότι το διεθνές δίκαιο περιέχει ειδικούς κανόνες και 

διαρρυθμίζει ειδικό καθεστώς για τους πρόσφυγες. 

Ο μετανάστης αντιθέτως δεν απολαμβάνει κατ’ αρχήν ιδιαίτερη μεταχείριση δυνάμει του 

διεθνούς δικαίου: εφαρμόζονται επί των μεταναστών οι κανόνες του διεθνούς δικαίου που 

αναφέρονται σε κάθε φυσικό πρόσωπο αδιακρίτως, ιδιαιτέρως δε οι κανόνες διεθνούς 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (εν καιρώ ειρήνης). Σε περίοδο δε ενόπλου 

συρράξεως, εφαρμόζεται και στους μετανάστες, όπως και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, το 

ανθρωπιστικό δίκαιο. Εντός αυτών των ορίων κάθε κράτος μπορεί, κατά το διεθνές δίκαιο, 

να ρυθμίζει με διακριτική ευχέρεια την νομική θέση των μεταναστών εντός της περιοχής 

κυριαρχίας του. 
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 Για το θέμα αυτό, βλ. συμβολή της Αλεξάνδρας Τραγάκη στον παρόντα τόμο. 
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 Ειδικώτερα για την καθεστώς των προσφύγων, βλ. συμβολή του Βασίλη Χριστογιώργου στον παρόντα τόμο. 
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Η ανωτέρω παραδοχή βασίζεται στην αφετηριακή αρχή ότι κάθε κράτος έχει διακριτική 

ευχέρεια να ρυθμίζει κυριαρχικώς την είσοδο, παραμονή και έξοδο αλλοδαπών στο εθνικό του 

έδαφος και να υιοθετεί εθνική πολιτική μετανάστευσης. Οι περιορισμοί αυτής της διακριτικής 

ευχέρειας, όπως κάθε κυριαρχικού δικαιώματος, απαιτούν την συναίνεση του κάθε κράτους, 

που εκφράζεται είτε με διεθνή υποχρέωση (λ.χ. διεθνή σύμβαση), είτε μονομερώς 

(εσωτερική πράξη του κάθε κυριάρχου κράτους). 

Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκαν από θεσμούς της διεθνούς οργάνωσης οι προσπάθειες 

διεθνούς ρύθμισης και/ή διαχείρισης του φαινομένου της μετανάστευσης ή συγκεκριμένων 

όψεων αυτής. 

 

2. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας  

Ιστορικά η διεθνής μετανάστευση υπήρξε αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την αναζήτηση 

εργασίας και συνεπώς με τις εργασιακές συνθήκες. Επομένως το forum που κατά φυσικό 

σχεδόν τρόπο επιλέχθηκε για την ρύθμιση της διεθνούς μετανάστευσης ήταν η Διεθνής 

Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). 

Η ΔΟΕ ιδρύθηκε αμέσως μετά το τέλος του Α΄ παγκοσμίου πολέμου, τον Απρίλιο του 1919 

και αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους εν ενεργεία διεθνείς οργανισμούς, στον οποίον 

συμμετέχουν 187 κράτη μέλη. Η καταστατική της πράξη («Σύνταγμα», Constitution) 

αποτελεί τμήμα της συνθήκης ειρήνης με την Γερμανία του 1919 (συνθήκη Βερσαλλιών, 

άρθρα 387-417). Στο προοίμιο του «Συντάγματος» της Οργάνωσης εκτίθενται τα κίνητρα 

των κρατών που την συνέστησαν και ταυτόχρονα οι στόχοι της λειτουργία της: η παγκόσμια 

και διαρκής ειρήνη μπορεί να υπάρξει μόνο όταν βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη· οι 

υφιστάμενες συνθήκες εργασίας χαρακτηρίζονται από τέτοια αδικία, σκληρότητα και 

στερήσεις που αφορούν σε μεγάλο αριθμό προσώπων και δημιουργούν αναταραχή τέτοιας 

έκτασης ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και την αρμονία του κόσμου· οι συνθήκες 

αυτές απαιτούν επείγουσα βελτίωση· και η αβελτηρία οποιουδήποτε κράτους να υιοθετήσει 

ανθρώπινες συνθήκες εργασίας αποτελεί εμπόδιο για τα υπόλοιπα κράτη που επιθυμούν να 

βελτιώσουν τις συνθήκες αυτές στο εσωτερικό τους.
192
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 Περαιτέρω για την ΔΟΕ, βλ. Ιω. Στριμπής, Εξελίξεις στη διεθνή προστασία των ναυτικών. Η νέα σύμβαση της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας για τη ναυτική εργασία (2006-2013), Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2015, σελ. 29-39. 
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Από την ίδρυσή της, η ΔΟΕ Ασχολήθηκε κατά προτεραιότητα με τις περισσότερο ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχρηζαν μεγαλύτερης προστασίας στον εργασιακό τους χώρο. 

Σε αυτές τις ομάδες ανήκουν αδιαμφισβήτητα και οι μετανάστες.  

2.1. Συμβάσεις γενικής εφαρμογής 

Σημειωτέον εξ αρχής ότι οι μετανάστες, με την ιδιότητά τους ως εργαζόμενοι, καλύπτονται 

από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της ΔΟΕ και έχουν γενικό περιεχόμενο, 

αφορούν δηλαδή σε κάθε εργαζόμενο, άρα και στους μετανάστες εργαζομένους. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι συμβάσεις για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την προστασία του 

δικαιώματος οργάνωσης (υπ’ αριθμ. 87 του 1948)· για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 

(υπ’ αριθμ. 98 του 1949)· για την ισότητα αμοιβών (υπ’ αριθμ. 100 του 1957)· για την 

κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας (υπ’ αριθμ. 105 του 1957)· κατά των διακρίσεων 

στην εργασία (υπ’ αριθμ. 111 του 1958)· για το κατώτατο όριο ηλικίας για εργασία (υπ’ 

αριθμ. 138 του 1973)· καθώς για την κατάργηση της παιδικής εργασίας (υπ’ αριθμ. 182 του 

1999). 

2.2. Συμβάσεις ειδικού περιεχομένου 

Υπάρχουν εξάλλου συμβάσεις με ειδικό περιεχόμενο για μετανάστες εργαζομένους. 

Πρόκειται για την Σύμβαση σχετικά με τη μετανάστευση με σκοπό την εργασία (Convention 

concerning Migration for Employment (Revised), υπ’ αριθμ 97 του 1949) και την Σύμβαση 

για την μετανάστευση υπό καταχρηστικούς όρους και για την προώθηση ίσων ευκαιριών και 

ίσης μεταχείρισης των διακινουμένων εργαζομένων (Convention concerning Migrations in 

Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant 

Workers, υπ’ αριθμ 143 του 1975). 

2.2.1. Σύμβαση σχετικά με την μετανάστευση με σκοπό την εργασία 

Η Σύμβαση σχετικά με την μετανάστευση με σκοπό την εργασία, αποτελεί αναθεώρηση της 

παλαιότερης ομότιτλης σύμβασης (υπ’ αριθμ. 66 του 1939)
193

 με σκοπό την προσαρμογή 

της στις συνθήκες μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και την γιγάντωση των μεταναστευτικών 

ροών λόγω των συνεπειών του πολέμου και των πολιτικών εξελίξεων που ακολούθησαν 

(λ.χ. εγκαθίδρυση μονοκομματικών φιλοσοβιετικών καθεστώτων στην κεντρική και 
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 Η Σύμβαση αυτή καταργήθηκε και τυπικά το 2000, με απόφαση της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας (ολομελειακό 
όργανο της ΔΟΕ) κατά την 88

η
 σύνοδό της. 



ΜΕΡΟΣ Δ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 
187 

 

ανατολική Ευρώπη, εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα). Δεν αποτελεί σύμπτωση ότι κατά την 

περίοδο αυτή, πέρα από την εξεταζόμενη σύμβαση της ΔΟΕ, αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις 

που οδηγούν τα αμέσως προσεχή έτη αργότερα στην σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού 

Μετανάστευσης καθώς και του γραφείου του Υπάτου Αρμοστή των ΗΕ για τους πρόσφυγες 

την υιοθέτηση της Σύμβασης της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων. 

Οι διεργασίες στην ΔΟΕ ωρίμασαν ταχύτερα με την υιοθέτηση της Σύμβασης σχετικά με τη 

μετανάστευση με σκοπό την εργασία το 1949, και την θέση της σε ισχύ το 1952. Σήμερα η 

Σύμβαση αυτή έχει 53 συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων δεν συγκαταριθμείται η 

Ελλάδα, ενώ έχει επικυρωθεί μόνο από εννέα κράτη μέλη της ΕΕ.
194

 

Βασική αρχή της Σύμβασης του 1949 είναι η απαγόρευση διακρίσεων λόγω εθνικότητας, 

ηλικίας, φυλής, θρησκείας ή φύλου σχετικά με τους όρους και συνθήκες εργασίας (αμοιβή, 

ώρες εργασίας, κοινωνική ασφάλιση των μεταναστών εργαζομένων (άρθρο 6). Κρίσιμη 

είναι και η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Σύμβασης που απαγορεύει την 

επιστροφή στο έδαφος καταγωγής τους ή στο έδαφος από το οποίο μετανάστευσαν, 

εργαζομένων μεταναστών που έχουν γίνει δεκτοί σε μόνιμη βάση, σε περίπτωση που 

περιέλθουν σε αδυναμία συνέχισης της απασχόλησής τους του λόγω ασθενείας ή 

τραυματισμού που υπέστησαν μετά την είσοδο στο κράτος υποδοχής. Η απαγόρευση αυτή 

καλύπτει και τα μέλη της οικογενείας των μεταναστών που βρίσκονται νόμιμα στην χώρα 

υποδοχής, ενώ μπορεί να καμθεί εάν το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος ή όταν τέτοια επιστροφή 

προβλέπεται από διεθνή συμφωνία. Περαιτέρω, η Σύμβαση σχετικά με την μετανάστευση 

με σκοπό την εργασία επιβάλλει στα μέρη να διατηρούν τα ίδια αποτελεσματική και δωρεάν 

υπηρεσία που θα συνδράμει τους μετανάστες για την απασχόληση ή να εξασφαλίζουν ότι 

υπάρχει μία τέτοια υπηρεσία (άρθρο 2), ενώ προβλέπεται επίσης ότι κάθε συμβαλλόμενο 

μέρος θα λαμβάνει, εφόσον το επιτρέπει η εθνική του νομοθεσία, όλα τα κατάλληλα μέτρα 

κατά της παραπλανητικής προπαγάνδας σε σχέση με την μετανάστευση (άρθρο 3§1). Τέλος, 

η Σύμβαση περιέχει 3 παραρτήματα, τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να επιλέξουν 

να αποδεχθούν ή όχι. Τα παραρτήματα αυτά αφορούν στην πρόσληψη, τοποθέτηση και 

συνθήκες εργασίας μεταναστών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συμφωνιών για ομαδική 

μετανάστευση που συνάπτονται υπό κυβερνητική αιγίδα (Παράρτημα ΙΙ)· στην πρόσληψη, 

τοποθέτηση και συνθήκες εργασίας μεταναστών που προσλαμβάνονται χωρίς να υπάρχει 
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 Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Πορτογαλία, Σλοβενία. 
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διευθέτηση για ομαδική μετανάστευση που να έχει συναφθεί υπό κυβερνητική αιγίδα 

(Παράρτημα Ι)· και, επίσης, στην εισαγωγή προσωπικών αντικειμένων, εργαλείων και 

εξοπλισμού των μεταναστών (Παράρτημα ΙΙΙ). 

2.2.2. Η Σύμβαση για τους μετανάστες εργαζόμενους 

Η Σύμβαση για την μετανάστευση υπό καταχρηστικούς όρους και για την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης των διακινουμένων εργαζομένων, εφεξής εν συντομία 

Σύμβαση για τους μετανάστες εργαζόμενους, υιοθετήθηκε από την ΔΟΕ το 1975 και τέθηκε 

σε ισχύ το 1978. Έχει, μέχρι στιγμής, μικρότερη απήχηση από την Σύμβαση του 1949 για 

την μετανάστευση με σκοπό την εργασία, καθώς έχει επικυρωθεί από 28 κράτη, μεταξύ των 

οποίων 5 μέλη της ΕΕ, αλλά όχι την Ελλάδα.
195

  

Η Σύμβαση για τους μετανάστες εργαζόμενους διαρθρώνεται γύρω από δύο άξονες: την 

πρόληψη και καταστολή της διακίνησης μεταναστών για εργασία υπό καταχρηστικές 

συνθήκες και την εξασφάλιση της ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης των εργαζομένων 

μεταναστών.  

2.2.2.1. Διακίνηση και απασχόληση μεταναστών υπό καταχρηστικές συνθήκες 

Ο θεμελιώδης κανόνας της Σύμβασης για τους μετανάστες εργαζόμενους σχετικά με τις 

συνθήκες μετακίνησης των μεταναστών για εργασία, είναι υ υποχρέωση των 

συμβαλλομένων μερών να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα, τόσο εντός 

της δικαιοδοσίας του όσο και σε συνεργασία με άλλα συμβαλλόμενα στην σύμβαση μέλη, 

αφενός για την καταστολή των λαθραίων μετακινήσεων μεταναστών για εργασία και της 

παράνομης απασχόλησης μεταναστών και αφετέρου κατά των διοργανωτών παράνομων ή 

λαθραίων μετακινήσεων μεταναστών για εργασία που αναχωρούν, διέρχονται ή φθάνουν 

στην επικράτειά τους ως επίσης και εναντίον εκείνων που απασχολούν εργαζομένους που 

έχουν μεταναστεύσει υπό παράνομες συνθήκες (άρθρο 3). Μεταξύ των ανωτέρω μέτρων 

ειδική μνεία γίνεται στην υποχρέωση των μερών της Σύμβασης να εντάξουν στο εθνικό 

κανονιστικό τους πλαίσιο διατάξεις, πρώτον, για τον αποτελεσματικό εντοπισμό της 

παράνομης απασχόλησης μεταναστών εργαζομένων· και δεύτερον, για την πρόβλεψη και 

επιβολή διοικητικών, αστικών και ποινικών κυρώσεων, μεταξύ των οποίων και φυλάκιση, 

για την παράνομη απασχόληση μεταναστών εργαζομένων, για την οργάνωση μετακινήσεων 
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 Τε πέντε συμβαλλόμενα κράτη μέλη της ΕΕ είναι η Ιταλία, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σουηδία. 
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μεταναστών για απασχόληση που χαρακτηρίζονται καταχρηστικές κατά το διεθνές ή το 

εσωτερικό δίκαιο, καθώς και για την εν γνώσει παροχή συνδρομής στις ανωτέρω παράνομες 

πράξεις (άρθρο 6§1). 

Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση των συμβαλλομένων μερών να ελέγχουν συστηματικά 

εάν αναχωρούν από, διέρχονται από ή φτάνουν στο έδαφός του μετανάστες για εργασία, οι 

οποίοι υποβάλλονται κατά την μετακίνησή τους, κατά την άφιξη ή κατά τη διάρκεια της 

περιόδου διαμονής και απασχόλησής τους σε συνθήκες που αντιβαίνουν σε σχετικές 

διεθνείς πολυμερείς ή διμερείς δεσμεύσεις των μερών ή στην εθνική νομοθεσία τους (άρθρο 

2§1) και η υποχρέωση διεθνούς συνεργασίας καθώς και συνεργασίας με τις 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων προκειμένου να 

εντοπίζονται οι παράνομη διακίνηση και απασχόληση υπό καταχρηστικές συνθήκες 

μεταναστών για εργασία (άρθρο 4). 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η εξεταζόμενη Σύμβαση για τους μετανάστες εργαζόμενους 

είναι ένα από τα πρώτα, μάλλον δε το πρώτο, διεθνές νομικά δεσμευτικό κείμενο που 

ασχολείται συστηματικά και διεξοδικά με αυτό που από την δεκαετία του 1990 

προσδιορίζεται ως εμπορία προσώπων (ή ανθρώπων). Συνεπώς πρόκειται για μία συμφωνία 

ιδιαίτερα σημαντική για την χρονική περίοδο που υιοθετήθηκε και αποτελεί πρόδρομο μιας 

κανονιστικής εξέλιξης στο διεθνές πεδίο που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
196

  

2.2.2.2. Ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης των εργαζομένων μεταναστών 

Σχετικά με το δεύτερο άξονα της Σύμβασης για τους μετανάστες εργαζόμενους, δηλαδή την 

ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης των εργαζομένων μεταναστών, προβλέπεται ότι κάθε 

κράτος μέλος της Σύμβασης αναλαμβάνει να υιοθετήσει και εφαρμόσει εθνική πολιτική που 

αποσκοπεί στην προώθηση και την διασφάλιση ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης στους 

τομείς της απασχόλησης και εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, των συνδικαλιστικών και 

πολιτιστικών δικαιώματα και των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών, για τους 

εργαζομένους μετανάστες και τα μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονται νόμιμα στην 

επικράτειά του (άρθρα 10, 12, στοιχ. (g)), ενώ περαιτέρω κατοχυρώνεται το δικαίωμα 
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 Beate Andrees and Mariska N.J. van der Linden, «Designing Trafficking Research from a Labour Market Perspective: The 
ILO Experience», in Frank Laczko, Elzbieta Gozdziak (Eds.), Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey, 
International Organization for Migration (IOM), 2005, σσ. 55-73. 
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μεταναστών εργαζομένων να διατηρούν την εθνική ταυτότητά τους τους και πολιτιστικούς 

δεσμούς με τις χώρες καταγωγής τους (άρθρα 10, 12, στοιχ. (f)). 

2.2.3. Άλλες συμβάσεις με εφαρμογή στην μετανάστευση 

Στις συμφωνίες με ειδικό περιεχόμενο που αφορά στους μετανάστες πρέπει να προστεθεί 

και η Σύμβαση για την ισότητα μεταχείρισης μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών εργαζομένων 

σχετικά με την αποζημίωση για εργατικά ατυχήματα (υπ’ αριθμ. 19 του 1925, σε ισχύ από 8 

Σεπτεμβρίου 1926) η οποία έχει επικυρωθεί μέχρι σήμερα από 121 κράτη μεταξύ των 

οποίων και η Ελλάς, καθώς και οι Συμβάσεις που περιέχουν διατάξεις για θέματα όπως η 

ρύθμιση της πρόσληψης, εισαγωγής και τοποθέτησης μεταναστών εργαζομένων, η παροχή 

εγκύρων πληροφοριών σχετικά με την μετανάστευση προς εργασία, οι ελάχιστες 

προϋποθέσεις που πρέπει να απολαμβάνουν οι μετανάστες κατά την διέλευση και την άφιξή 

τους, την υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής απασχόλησης και περαιτέρω την 

προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στους ανωτέρω τομείς. Πρόκειται για τις Συμβάσεις 

για την πολιτική απασχόλησης (υπ’ αριθμ. 122 του 1964)· για τις υπηρεσίες ευρέσεως 

απασχόλησης (υπ’ αριθμ. 88 του 1949)· και για τα γραφεία ευρέσεως απασχόλησης επ’ 

αμοιβή (υπ’ αριθμ. 96 του 1949). 

Κοινό στοιχείο της ανωτέρω παρουσίασης αποτελεί η διαπίστωση της σχετικά μικρής 

απήχησης της κανονιστικής παραγωγής της ΔΟΕ σχετικά με την διαχείριση της 

μετανάστευσης, όπως φαίνεται από τον περιορισμένο αριθμό επικυρώσεων των σχετικών 

συμβάσεων. Δεν πρέπει ωστόσο να παραθεωρείται το γεγονός ότι η ΔΟΕ υπήρξε ο πρώτος 

διεθνής οργανισμός με κανονιστικό έργο σχετικό με μία από τις κρισιμότερες πτυχές της 

διεθνούς μετανάστευσης, την σχέση της με την εργασία, η αναζήτηση της οποίας είναι 

αναντίρρητα ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα των μεταναστευτικών ροών. 

2.3. Μη δεσμευτικά κείμενα σχετικά με την μετανάστευση 

2.3.1. Συστάσεις 

Μολονότι πρόκειται για μη δεσμευτικά κείμενα, για την πληρότητα της παρουσίασης της 

σχετικής δραστηριότητας της ΔΟΕ, παρουσιάζονται αδρομερώς οι συστάσεις που έχουν 

υιοθετηθεί στο πλαίσιο της ΔΟΕ και αφορούν στην μετανάστευση. Οι σχετικές συστάσεις 

που είχαν υιοθετηθεί πριν από τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο έχουν καταργηθεί με αποφάσεις 
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της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας,
197

 εκτός από την, διαδικαστικού περιεχομένου, Σύσταση 

για τα στατιστικά στοιχεία της μετανάστευσης (υπ’ αριθμ. 19 του 1922) που προτρέπει την 

κοινοποίηση στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας (γραμματεία της ΔΟΕ) εθνικών στατιστικών 

και άλλων πληροφοριών σχετικά με την μετανάστευση, την διέλευση και των 

επαναπατρισμό μεταναστών. 

Εξακολουθούν να υφίστανται οι Συστάσεις για την μετανάστευση με σκοπό την εργασία (υπ’ 

αριθμ. 86 του 1949 - Migration for Employment Recommendation) και για την προστασία 

των μεταναστών εργαζομένων - υπανάπτυκτες χώρες (υπ’ αριθμ. 100 του 1955 - Protection 

of Migrant Workers (Underdeveloped Countries) Recommendation) που ασχολούνται με 

θέματα όπως η προετοιμασία και η οργάνωση της μετανάστευσης· οι κοινωνικές υπηρεσίες 

που πρέπει να παρέχονται στους μετανάστες εργαζομένους και τις οικογένειές τους, ιδίως 

πριν από την αναχώρησή τους και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους· η ίση μεταχείριση 

όσον αφορά διάφορα θέματα σχετικά με την εργασία· καθώς και η ρύθμιση παραμονής και 

επιστροφής των μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών τους. Η δεύτερη εξ αυτών 

που αφορά σε «υπανάπτυκτες χώρες»
198

 περιέχει και προτροπές για πιθανά μέτρα με σκοπό 

την αποθάρρυνση των μεταναστευτικών κινήσεων όταν αυτές θεωρούνται ανεπιθύμητες για 

τα συμφέροντα των μεταναστών εργαζομένων όσο και των κοινοτήτων και των χωρών 

καταγωγής τους. 

Η πιο πρόσφατη, καίτοι σύντομα θα μετρά μισό αιώνα, Σύσταση για τους μετανάστες 

εργαζομένους (υπ’ αριθμ 151 του 1975) συνόδευσε την υιοθέτηση της Σύμβασης υπ’ αριθμ 

143 του 1975 για την μετανάστευση υπό καταχρηστικούς όρους και για την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης των διακινουμένων εργαζομένων (βλ. ανωτέρω) και 

περιλαμβάνει με την μορφή προτροπής προς τα μέλη της ΔΟΕ σημεία που δεν 

συγκέντρωσαν τις απαραίτητες συγκλίσεις ώστε να αποτυπωθούν στην ανωτέρω Σύμβαση. 

Αυτά αφορούν κυρίως στα θέματα της ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης και κοινωνικών 
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 Σύσταση για την αμοιβαιότητα μεταχείρισης εργαζομένων (υπ’ αριθμ. 2 του 1919) και Σύσταση για την μετανάστευση - 
προστασία γυναικών στην θάλασσα (υπ’ αριθμ. 26 του 1926) που καταργήθηκαν το 2004, και τις Συστάσεις για την 
μετανάστευση για εργασία (υπ’ αριθμ. 61 του 1939) και για την μετανάστευση για εργασία - διακρατική συνεργασία (υπ’ 
αριθμ. 62 του 1939) που καταργήθηκαν το 2018. 
198

 Σύμφωνα με την Σύσταση (παράγρ. 1) με τον όρο αυτόν εννοούνται «χώρες και εδάφη στα οποία η εξέλιξη από μια 
μορφή οικονομίας ιδιοκατανάλωσης σε πιο προηγμένες μορφές οικονομίας που βασίζονται στην μισθοδοσία και 
συνεπάγονται σποραδική και διάσπαρτη ανάπτυξη βιομηχανικών και γεωργικών κέντρων, έχει ως επακόλουθο σημαντικές 
μεταναστευτικές μετακινήσεις εργαζομένων και μερικές φορές των οικογενειών τους». 
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πολιτικών που απευθύνονται στους μετανάστες, με έμφαση στην οικογενειακή επανένωση 

και στις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες προς τους εργαζόμενους μετανάστες.  

2.3.2. Μη-δεσμευτικές Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΔΟΕ για μια βασισμένη στα 

δικαιώματα προσέγγιση της μετανάστευσης για εργασία 

Κατά την τελευταία τριακονταετία η επέκταση και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της 

μετανάστευσης εργατικού δυναμικού με σκοπό την αναζήτηση ευκαιριών, αξιοπρεπούς 

εργασίας και ανθρώπινης ασφάλειας και το αυξημένο ενδιαφέρον των υπευθύνων χάραξης 

πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο προκειμένου να αναζητηθούν νέα μέσα και νέοι 

θεσμοί για την διακυβέρνηση αυτού του φαινομένου δεν ήταν δυνατόν να μη επηρεάσει την 

ΔΟΕ, η οποία είχε εκδηλώσει το σχετικό ενδιαφέρον της από την αρχή της λειτουργίας της.  

Έτσι το 2004, η Διεθνής Διάσκεψης Εργασίας υιοθέτησε ένα ψήφισμα για μια «δίκαιη 

συμφωνία για τους μετανάστες εργαζομένους στην παγκόσμια οικονομία», με το οποίο 

ζητούσε ένα Σχέδιο Δράσης της ΔΟΕ για τη Μετανάστευση εργατικού δυναμικού.
199

 Κατ’ 

εφαρμογήν του ψηφίσματος, η ΔΟΕ συγκάλεσε (Γενεύη, 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2005) 

τριμερή συνάντηση εμπειρογνωμόνων, η οποία ενέκρινε ένα Πολυμερές Πλαίσιο της ΔΟΕ 

για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού: Μη δεσμευτικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές 

για μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα στη μετανάστευση εργασίας,
200

 το οποίο 

συνιστά το κεντρικό στοιχείο του Σχεδίου Δράσης που είχε ζητήσει η Διεθνής Διάσκεψης 

Εργασίας.  

Το μη δεσμευτικό αυτό Πλαίσιο αποσκοπεί στην παρουσίαση μιας συνεκτικής συλλογής 

αρχών, κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την πολιτική 

μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, που προέρχονται από σχετικά διεθνή κείμενα που 

αφορούν στην μετανάστευση εργατικού δυναμικού και από την ανασκόπηση των σχετικών 

πολιτικών και πρακτικών των μελών της ΔΟΕ. Τα κύρια θέματα που περιλαμβάνονται στο 

Πολυμερές Πλαίσιο είναι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας, η διακυβέρνηση της 

μετανάστευσης η προστασία των μεταναστών εργαζομένων και η πρόληψη και καταστολή 
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 International Labour Conference, Resolution concerning a fair deal for migrant workers in a global economy, Ninety-
second Session, Geneva, 2004, Κείμενο σε Report of the ILO Committee on Migrant Workers, 2004, 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/pr-22.pdf . 
200

 ILO, International Migration Programme, ILO’s Multilateral Framework on Labour Migration; Non-binding principles and 
guidelines for a rights-based approach, Geneva, International Labour Office, 2006, 55 σ. 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/pr-22.pdf
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καταχρηστικών μεταναστευτικών πρακτικών, η κοινωνική ένταξη των μεταναστών, η σχέση 

μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης και η διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας. 

 

3. Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) 

Η διεθνής μετανάστευση, όπως εξελίχθηκε κατά τον Κ΄ αι. έθεσε (και θέτει) ζητήματα που 

υπερβαίνουν τα εργασιακά δικαιώματα και αφορούν μεγάλο φάσμα θεμάτων: οικονομία και 

κοινωνία, ασφάλεια (εσωτερική και εξωτερική), υγεία, ανθρώπινα δικαιώματα, κ.ά. 

Επομένως, όσο πολύτιμη και αν είναι η πρωτοπορία και η συμβολή της ΔΟΕ, όπως είδαμε 

ανωτέρω, αναζητήθηκαν και άλλα fora κατάλληλα για να διευρυνθεί η διεθνής συνεργασία 

σε ζητήματα διαχείρισης της διασυνοριακής μετανάστευσης. Φυσικό χώρος στον οποίον 

ήχθησαν τα ανωτέρω ζητήματα ήταν ο ΟΗΕ, ως ο διεθνής οργανισμός με ευρύτατες 

αρμοδιότητες στην διεθνή οργάνωση.
201

 

3.1. Σύμβαση του 1990 για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών 

εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους 

Θεμελιώδες κείμενο στο πλαίσιο του ΟΗΕ είναι η Σύμβαση του 1990 για την προστασία των 

δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους 

(εφεξής: Σύμβαση για τα δικαιώματα των μεταναστών). Η διαπραγμάτευση και επεξεργασία 

της Σύμβασης αυτής ξεκίνησε το 1980, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
202

 η οποία 

δέκα χρόνια αργότερα υιοθέτησε το τελικό κείμενο της Σύμβασης και προσκάλεσε τα κράτη 

μέλη του Οργανισμού να εξετάσουν την επικύρωσή της.
203

 Τα κράτη δεν έτειναν ευήκοον 

ους στην ανωτέρω έκκληση της Γενικής Συνέλευσης και η Σύμβαση για τα δικαιώματα των 

μεταναστών, σε ισχύ από το 2003, έχει 56 συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων δεν 

βρίσκεται κανένα μείζον κράτος προορισμού· δεσμεύει κυρίως κράτη προέλευσης 

μεταναστών, λ.χ. Μεξικό, Φιλιππίνες, Αλβανία.
204

 Η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει, ούτε 
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 Βλ. αναλυτικά Κ. Δ. Μαγκλιβέρας, Μετανάστευση και διεθνές δίκαιο: Η δράση του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
Αθήνα, 2008. 
202

 UN General Assembly, Resolution 34/172: Measures to improve the situation and ensure the human rights and dignity of 
all migrant workers, A/RES/34/172, 17 December 1979 
203

 UN General Assembly, Resolution 45/158: International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of their Families, A/RES/45/158, 18 December 1990. 
204

 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Ανατολικό Τιμόρ, Αργεντινή, Βενεζουέλα, 
Βολιβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γκάμπια, Γκάνα, Γουατεμάλα, Γουϊάνα, Γουϊνέα, Γουϊνέα-Μπισάου, Ιαμαϊκή, Ινδονησία, 
Ισημερινός, Κιργισία, Κογκό, Κολομβία, Λεσόθο, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, Μάλι, Μαρόκο, Μαυριτανία, Μεξικό, Μπαγκλαντές, 
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προσχωρήσει στην σύμβαση αυτή. Ομοίως κανένα κράτος μέλος ΕΕ, ούτε άλλα 

παραδοσιακά κράτη προορισμού μεταναστών (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, κράτη του 

Κόλπου) δεν είναι μέρος της Συμβάσης. 

Η Σύμβαση είναι ένα λεπτομερές και αρκετά μακροσκελές κείμενο. Αποτελείται από 93 

άρθρα και το προοίμιο. Κατωτέρω θα εκτεθούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά σημεία 

της, ώστε να δοθεί μία σφαιρική εικόνα των προβλέψεων που σχετίζονται ευθέως με την 

διεθνή διαχείριση του φαινομένου.
205

  

Ως προς το πεδίο εφαρμογής της, η Σύμβαση για τα δικαιώματα των μεταναστών προβλέπει 

ότι εφαρμόζεται μόνο επί «μεταναστών εργαζομένων», τους οποίους ορίζει ως «πρόσωπα 

που πρόκειται να προσληφθούν, προσλαμβάνονται ή που έχουν ήδη προσληφθή σε μισθωτή 

δραστηριότητα σε κράτος του οποίου δεν είναι πολίτες.» Επομένως δεν εφαρμόζεται επί 

μεταναστών-μη μισθωτών, που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ή που είναι άνεργοι. Αφήνει 

με αυτόν τον τρόπο μεγάλη κατηγορία εκτός του ρυθμιστικού πεδίου της. 

Κεντρική διάταξη της Σύμβασης είναι η βασική διάταξη μεταξύ μεταναστών εργαζομένων 

«σε κανονική κατάσταση» («in a regular situation», «documented») μεταναστών 

εργαζομένων «σε αντικανονική κατάσταση» («in an irregular situation», «non-

documented»). Για την πρώτη κατηγορία χρησιμοποιείται ευρέως στην ελληνική γλώσσα ο 

όρος «νόμιμοι» μετανάστες, ενώ για την δεύτερη κατηγορία «παράνομοι» ή «παράτυποι» 

μετανάστες. Οι ανωτέρω αποδόσεις είναι ανακριβείς μεταφορές του πρωτοτύπου· μολονότι 

κάπως άκομψη, χρησιμοποιείται εδώ η παράφραση μετανάστες εργαζόμενοι «σε κανονική 

κατάσταση» και μετανάστες εργαζόμενοι «σε μη-κανονική» ή «αντικανονική 

κατάσταση».
206

 

                                                                                                                                                                                        
Μπελίζ, Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Μοζαμβίκη, Νίγηρας, Νιγηρία, Νικαράγουα, Ονδούρα, Ουγκάντα, Ουρουγουάη, 
Παραγουάη, Περού, Πράσινο Ακρωτήριο, Ρουάντα, Σάο Τόμε και Πρίνσιπε, Σαλβαδόρ, Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, Σρι Λάνκα, 
Συρία, Τατζικιστάν, Τογκό, Τουρκία, Φιλιππίνες, Φίτζι, Χιλή.. 
205

 Περισσότερα για την Σύμβαση για τα δικαιώματα των μεταναστών βλ. σε Ν. Ζάικο, «Η ρύθμιση της μετανάστευσης στο 
σύγχρονο διεθνές δίκαιο», σε ΝΟΜΟΣ, Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Νομικής ΑΠΘ: Αφιέρωμα στην Καθηγήτρια 
Καλλιόπη Κ. Κούφα, Θεσσαλονίκη, 2010, σσ. 144 επ.· H. Dipla, «La Convention des Nations Unies sur les droits des 
travailleurs migrants face à la réalité», σε L. A. Sicilianos (dir.), Nouvelles formes de discrimination - New forms of 
discrimination, Paris, 1995, σσ. 35 επ. 
206

 Ο όρος «αντικανονική μετανάστευση», ως απόδοση της φράσης «in an irregular situation» απαντάται στα Συμπεράσματα 
3111

ης
 συνόδου του Συμβουλίου ‘Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις’ της ΕΕ, Βρυξέλλες, 22-23 Σεπτεμβρίου 2011, 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανακοινωθέν Τύπου 14464/11 (OR.en), Presse 320, PR CO 53. Πιο συνηθισμένες είναι οι 
αποδόσεις «παράνομος μετανάστης», βλ. ενδεικτικά, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3051η σύνοδος του Συμβουλίου 
‘Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις’, Βρυξέλλες, 2-3 Δεκεμβρίου 2010, Ανακοινωθέν Τύπου 16918/10, Presse 322, PR CO 
41· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόταση Κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την θέσπιση του 
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Η πρώτη κατηγορία (μετανάστες εργαζόμενοι «σε κανονική κατάσταση») αφορά πρόσωπα 

που διαθέτουν νόμιμη άδεια εισόδου παραμονής και απασχόλησης σε μισθωτή εργασία στο 

κράτος απασχόλησης (κράτος υποδοχής) και τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα. Όσοι δεν 

διαθέτουν τα ανωτέρω βρίσκονται «σε μη-κανονική/αντικανονική κατάσταση». 

Με βάση αυτήν την διάκριση, η Σύμβαση του 1990 προβλέπει μία ευρεία σειρά 

δικαιωμάτων που τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να αναγνωρίζουν και να αποδίδουν σε 

όλους τους μετανάστες εργαζόμενους, ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται σε κανονικό ή 

αντικανονικό καθεστώς μετανάστευσης και μία δεύτερη δέσμη δικαιωμάτων που μπορούν 

να απολαμβάνουν μόνο οι εργαζόμενοι μετανάστες σε κανονική κατάσταση και τα μέλη των 

οικογενειών τους. 

Στην πρώτη κατηγορία δικαιωμάτων περιλαμβάνονται το δικαίωμα στην ζωή· η 

απαγόρευση βασανιστηρίων και σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης· η 

απαγόρευση δουλείας και αναγκαστικής εργασίας· η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, 

έκφρασης και θρησκείας· η απαγόρευση της προσβολής της ιδιωτικής ζωής, της οικίας και 

της επικοινωνίας· το δικαίωμα ιδιοκτησίας· η προσωπική ελευθερία και ασφάλεια· η 

απαγόρευση διακρίσεων στην εργασία· το δικαίωμα συμμετοχής σε εργατικά σωματεία· η 

κοινωνική ασφάλεια· ο σεβασμός της πολιτιστικής ταυτότητας του μετανάστη εργαζομένου· 

το δικαίωμα μεταφοράς εισοδημάτων εκτός του κράτους απασχόλησης, κ.ά. Ο σχετικός 

κατάλογος είναι μακρύς και εύγλωττος σχετικά με την απροθυμία των κρατών προορισμού 

(υποδοχής) μεταναστών να επικυρώσουν ή προσχωρήσουν στην Σύμβαση. 

Η δεύτερη δέσμη δικαιωμάτων που τα συμβαλλόμενα κράτη δεσμεύονται να αναγνωρίσουν 

μόνο υπέρ των εργαζομένων μεταναστών σε κανονική κατάσταση και των μελών των 

οικογενειών τους συγκαταριθμούνται το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στο κράτος 

απασχόλησης και επιλογής τόπου διαμονής, το δικαίωμα συμμετοχής στην δημόσια ζωή 

(εκλογές), το δικαίωμα σύστασης εργατικών οργανώσεων, το δικαίωμα πρόσβασης σε 

                                                                                                                                                                                        
ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR), COM(2011) 873 τελικό, 2011/0427 (COD), Βρυξέλλες, 12 
Δεκεμβρίου 2011· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, Ετήσια 
Έκθεση για την Μετανάστευση και το Άσυλο, {SEC(2011) 620 τελικό}, COM(2011) 291 τελικό, Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2011· και 
«παράτυπος μετανάστης», πάλι ενδεικτικά, Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Η συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας», 
[COM(2011) 743 τελικό], (2012/C 191/23), Επίσ. Εφ. ΕΕ, C 191/134, 29 Ιουνίου2012· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της 
Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, Αξιολόγηση των συµφωνιών επανεισδοχής της ΕΕ, COM(2011) 
76 τελικό, Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2011. 
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εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση καθώς και η διευκόλυνση οικογενειακής 

επανένωσης. Παρατηρείται και εδώ μία γενναιόδωρη υπέρ των δικαιούχων (μεταναστών 

εργαζομένων σε κανονική κατάσταση) προσέγγιση, η οποία ασφαλώς εξηγεί σε μεγάλο 

βαθμό την περιορισμένη απήχηση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των μεταναστών στα 

κράτη, και όχι μόνο στα παραδοσιακά κράτη προορισμού και υποδοχής. 

Σχετικά με την εξωτερική πτυχή της διαχείρισης της μετανάστευσης η εξεταζόμενη 

Σύμβαση περιέχει ένα μόνο άρθρο (άρθρο 68) που προβλέπει ότι τα κράτη μέρη, 

περιλαμβανομένων των κρατών διέλευσης οφείλουν να συνεργάζονται για την πρόληψη και 

καταστολή της παράνομης ή λαθραίας (illegal or clandestine) μετακίνησης μεταναστών «σε 

μη-κανονική/αντικανονική κατάσταση». Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέρη στην 

σύμβαση οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα κατά της διασποράς παραπλανητικών 

πληροφοριών σχετικά με την μετανάστευση· μέτρα για τον εντοπισμό και εξάλειψη 

παρανόμων ή λαθραίων μετακινήσεων μεταναστών και μελών των οικογενειών τους και για 

την αποτελεσματική τιμωρία όσων οργανώνουν, εκτελούν ή συνδράμουν τέτοιου 

χαρακτήρα μεταναστευτικές μετακινήσεις· ως επίσης μέτρα για την επιβολή 

αποτελεσματικών κυρώσεων σε πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που χρησιμοποιούν βία, 

απειλούν ή εκφοβίζουν μετανάστες εργαζόμενους (και μέλη των οικογενειών τους). 

Οι ανωτέρω προβλέψεις συμπληρώνονται με την υποχρέωση ειδικά των κρατών 

απασχόλησης να λαμβάνουν τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη της 

απασχόλησης στην επικράτειά τους μεταναστών εργαζομένων που βρίσκονται σε 

αντικανονική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, κυρώσεων στους 

εργοδότες τέτοιων εργαζομένων, υπό την επιφύλαξη πάντως, ότι οι ενδεχόμενες κυρώσεις 

προς τον εργοδότη δεν θα θίγουν τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων έναντι του 

εργοδότη τους που απορρέουν από την απασχόληση. 

3.2. Αντιμετώπιση λαθραίας διακίνηση μεταναστών και εμπορίας προσώπων 

Οι αμέσως ανωτέρω προβλέψεις για την πρόληψη και καταστολή της παράνομης ή 

λαθραίας διακίνησης μεταναστών εισάγουν ένα τεράστιο θέμα στην διεθνή διαχείριση των 

μεταναστευτικών μετακινήσεων: μολονότι η ανωτέρω Σύμβαση για τα δικαιώματα των 

μεταναστών αφορά τρόπον τινά την «φυσιολογία» του μεταναστευτικού φαινομένου, η 

διεθνής οργάνωση επεδίωξε και σε αυτήν να αντιμετωπίσει και τις «παθολογικές» πτυχές 
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του φαινομένου, δηλ. την λαθραία διακίνηση μεταναστών (smuggling) και την εμπορία 

προσώπων (trafficking).
207

 Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν συναφθή δύο σχετικά 

πρωτόκολλα στην Σύμβαση των ΗΕ κατά του οργανωμένου διεθνικού εγκλήματος του 2000 

(United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000). Η διεθνής αυτή 

σύμβαση, που τέθηκε σε ισχύ το 2003, έχει κυρωθεί από την Ελλάδα μαζί με τα 

πρωτόκολλά της
208

 το 2010.
209

 Πέραν της Ελλάδος, η Σύμβαση δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη 

της ΕΕ, αλλά και την ίδια την Ένωση αυτοτελώς.
210

 Γενικός σκοπός της Σύμβασης είναι η 

προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας για την αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή του 

οργανωμένης διεθνικής εγκληματικότητας και η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης νομικής 

βάσης για τα μέτρα που απαιτούνται για την προαγωγή αυτής της διεθνούς συνεργασίας. 

3.2.1. Πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και 

παιδιών 

Το πρώτο από τα Πρωτόκολλα της Σύμβασης του 2000 αφορά στην Πρόληψη, καταστολή 

και τιμωρία της εμπορίας προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών (2000, Protocol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime). 

Υιοθετήθηκε μαζί με την Σύμβαση, τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο 2003 και έχει 147 

συμβαλλόμενα μέρη (Ιανουάριος 2022), μεταξύ των οποίων την Ελλάδα, όλα τα κράτη μέλη 

της ΕΕ και την ΕΕ αυτοτελώς. 

Το Πρωτόκολλο αυτό συνιστά το πρώτο σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά δεσμευτικό κείμενο 

που ορίζει συγκεκριμένα τις συμπεριφορές που συνιστούν εμπορία προσώπων: σε αυτήν την 

κατηγορία εμπίπτουν σύμφωνα με το Πρωτόκολλο (άρθρο 3(α)) η στρατολόγηση, 

μεταφορά, μετακίνηση, παροχή καταλύματος ή η υποδοχή προσώπων, με την απειλή ή 

χρήση βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, με απαγωγή, εξαπάτηση, παραπλάνηση, 

                                                           
207

 Εναλλακτικώς χρησιμοποιείται για την απόδοση του όρου «trafficking» η έκφραση «διακίνηση προσώπων». ΗΟ όρος 
χρησιμοποιείται και τον κυρωτικό νόμο 3875/2010 (βλ. κατωτέρω υποσ. 20). Στο παρόν οι όροι «εμπορία» και «διακίνηση» 
προσώπων χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι, μολονότι προτιμάται ο πρώτος, ο οποίος εκφράζει αξιολογικά την κοινωνική 
απαξία των σχετικών συμπεριφορών. 
208

 Εκτός των δύο πρωτοκόλλων, που θα μας απασχολήσουν αμέσως κατωτέρω, η Σύμβαση κατά του οργανωμένου 
διεθνικού εγκλήματος συμπληρώνεται και από ένα τρίτο Πρωτόκολλο κατά της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων, 
τμημάτων και συστατικών τους του 2001. 
209

 Νόμος 3875/2010, Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου 
Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις, ΦΕΚ 158 Α΄, 20 Σεπτεμβρίου 2010. 
210

 Η Σύμβαση έχει συνολικά 190 συμβαλλόμενα μέρη (Ιανουάριος 2022). 
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κατάχρηση εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή με παροχή ή αποδοχή χρημάτων ή ωφελημάτων 

για να επιτευχθεί η συγκατάθεση προσώπου που έχει τον έλεγχο άλλου προσώπου, με 

σκοπό την εκμετάλλευση. Περαιτέρω ορίζεται ότι όταν η στρατολόγηση, μεταφορά, 

μετακίνηση, παροχή καταλύματος ή η υποδοχή προσώπων με σκοπό την εκμετάλλευση 

αφορά σε παιδιά, δηλαδή πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ ετών, θεωρείται εμπορία ακόμη και 

όταν δεν χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα ανωτέρω μέσα (απειλή ή χρήση βίας ή άλλων 

μορφών εξαναγκασμού, με απαγωγή, εξαπάτηση, παραπλάνηση, κατάχρηση εξουσίας ή 

ευάλωτης θέσης ή με παροχή ή αποδοχή χρημάτων ή ωφελημάτων για να επιτευχθεί η 

συγκατάθεση προσώπου που έχει τον έλεγχο άλλου προσώπου) (άρθρο 3(γ),(δ)). 

Διαπιστώνεται ότι κεντρική θέση στον ορισμό της εμπορίας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 

αποτελεί ο σκοπός της εκμετάλλευσης, την οποία επίσης προσδιορίζει το κείμενο ως 

περιλαμβάνουσα, τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της πορνείας άλλων ή άλλες μορφές 

γενετήσιας εκμετάλλευσης, την αναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών, την δουλεία ή 

πρακτικές παρόμοιες με τη δουλεία, την υποτέλεια ή την αφαίρεση οργάνων (άρθρο 3(α)). 

Εκκινώντας από αυτές τις παραδοχές, το Πρωτόκολλο φιλοδοξεί να ρυθμίσει όλες τις 

πτυχές της διεθνούς συνεργασίας κατά της εμπορίας προσώπων, και ιδιαίτερα την 

ποινικοποίηση των συμπεριφορών που προσδιορίζονται σε αυτό ως εμπίπτουσες στο πεδίο 

εφαρμογής του (άρθρο 5), την παροχή προστασίας και αρωγής στα θύματα (άρθρο 6) και 

επίσης την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την 

διερεύνηση και την δίωξη υποθέσεων εμπορίας προσώπων (ιδίως άρθρα 9 και 10). 

Το Πρωτόκολλο δεν περιέχει συγκεκριμένη δέσμευση αναφορικά με την δυνατότητα 

διαμονής των θυμάτων εμπορίας στα Κράτη υποδοχής. Προβλέπεται σχετικά μόνο η 

δυνατότητα των τελευταίων να εξετάζουν την δυνατότητα υιοθέτησης νομοθετικών και 

άλλων προσφόρων μέτρων που θα διευκολύνουν την προσωρινή ή μόνιμη, κατά περίσταση, 

διαμονή των θυμάτων εντός της επικρατείας τους, λαμβάνοντας υπόψιν, στο μέτρο που 

αρμόζει, παράγοντες ανθρωπισμού και ευσπλαχνίας (άρθρο 7). 

Αντιθέτως ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τον επαναπατρισμό των θυμάτων εμπορίας 

στις χώρες ιθαγενείας ή μονίμου διαμονής τους. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του εξεταζόμενου 

Πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να διευκολύνουν την επιστροφή και να 

δέχονται τα θύματα εμπορίας που έχουν την ιθαγένειά τους ή δικαίωμα μονίμου κατοικίας 
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χωρίς αδικαιολόγητη ή υπέρμετρη καθυστέρηση και με την δέουσα επιμέλεια για την 

ασφάλεια των θυμάτων εμπορίας. Σημειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω επιστροφή των 

θυμάτων εμπορίας είναι κατά προτίμηση οικειοθελής και τελεί υπό την επιφύλαξη κάθε 

διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που διέπει, εν όλω ή εν μέρει, τις επιστροφές θυμάτων 

εμπορίας. Οι επιστροφές πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του συμβαλλομένου 

κράτους υποδοχής του θύματος προς το συμβαλλόμενο κράτος ιθαγενείας ή μονίμου 

διαμονής θύματος εμπορίας. Τα κράτη αυτά (ιθαγενείας ή μονίμου διαμονής θύματος 

εμπορίας) δικαιούνται να επαληθεύουν, χωρίς υπέρμετρη ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 

εάν το πρόσωπο στο οποίο αφορά το αίτημα επιστροφής έχει πράγματι την ιθαγένειά τους ή 

δικαίωμα μονίμου διαμονής σε αυτά και, σε καταφατική περίπτωση, οφείλουν να εκδώσουν, 

μετά από αίτημα του κράτους υποδοχής, τα ταξιδιωτικά έγγραφα ή κάθε άλλη άδεια που 

είναι απαραίτητη για να μπορέσει το επαναπατριζόμενο πρόσωπο να ταξιδέψει και να 

εισέλθει ξανά στην επικράτειά τους. 

Το Πρωτόκολλο αντιμετωπίζει επίσης με λεπτομέρειες την εξωτερική διάσταση της 

διαχείρισης του φαινομένου της εμπορίας προσώπων (άρθρο 11). Προβλέπεται έτσι ότι, υπό 

την επιφύλαξη των διεθνών δεσμεύσεων των συμβαλλομένων σχετικά με την ελεύθερη 

μετακίνηση προσώπων, τα μέρη του Πρωτοκόλλου ενισχύουν, στο μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό, τους συνοριακούς ελέγχους που είναι αναγκαίοι για την πρόληψη και τον εντοπισμό 

της εμπορίας προσώπων, ενώ οφείλουν να υιοθετούν νομοθετικά ή άλλα πρόσφορα μέτρα 

για να εμποδίσουν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την χρήση μεταφορικών μέσων προς τον 

σκοπό εμπορίας προσώπων. Προβλέπεται, εξάλλου, η δυνατότητα κάθε κράτους μέρους να 

εξετάζει τη λήψη μέτρων που επιτρέπουν, σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο, την 

άρνηση εισόδου ή την ανάκληση των θεωρήσεων των διαβατηρίων σε πρόσωπα που 

εμπλέκονται στη διάπραξη αδικημάτων, που θεσπίζονται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο. 

Περαιτέρω, τα συμβαλλόμενα στο Πρωτόκολλο μέρη δεσμεύονται να λαμβάνουν τα 

απαραίτητα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, μέτρα προκειμένου να μη 

πλαστογραφούνται, νοθεύονται, αναπαράγονται ή εκδίδονται παράνομα τα ταξιδιωτικά 

έγγραφα και τα δελτία ταυτότητας που εκδίδουν, ώστε να χρησιμοποιούνται για εμπορία 

προσώπων (άρθρο 12). 

3.2.2. Καταπολέμηση λαθραίας διακίνησης δια ξηράς, θάλασσας και αέρα 
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Ταυτόχρονα με την Σύμβαση κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και το 

Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας προσώπων, ιδιαίτερα 

γυναικών και παιδιών, που είδαμε ανωτέρω, υιοθετήθηκε και το Πρωτόκολλο κατά της 

Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών δια ξηράς, θάλασσας και αέρα, που συμπληρώνει τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος (Protocol 

against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime, εφεξής: Πρωτόκολλο κατά της 

λαθραίας διακίνησης μεταναστών δια ξηράς, θάλασσας και αέρα). Το Πρωτόκολλο αυτό 

τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο 2004 και έχει 150 συμβαλλόμενα μέρη (Ιανουάριος 2022). 

Όπως δε και η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο σχετικά με την πρόληψη, καταστολή και 

τιμωρία της εμπορίας προσώπων, έχει επικυρωθεί από την Ελλάδα, όλα τα κράτη μέλη της 

ΕΕ και την ΕΕ αυτοτελώς. 

Το Πρωτόκολλο ασχολείται με το, ολοένα και αυξανόμενης εντάσεως, διεθνές ζήτημα των 

οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που διακινούν λαθραία μετανάστες, με κοινό στοιχείο 

τον υψηλό κίνδυνο για τους διακινούμενους μετανάστες και το μεγάλο κέρδος για τους 

παραβάτες-διακινητές.
211

 Οι διακηρυσσόμενοι (άρθρο 2) σκοποί του Πρωτοκόλλου είναι, 

αφενός, η πρόληψη και καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και η 

προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μερών για την εκπλήρωση αυτών των 

σκοπών και, αφετέρου, η προστασία των δικαιωμάτων των λαθραία μεταφερόμενων 

μεταναστών.  

3.2.2.1. Γενικές διατάξεις 

Η λαθραία διακίνηση μεταναστών ορίζεται στο Πρωτόκολλο ως η παράνομη είσοδος ενός 

προσώπου σε ένα συμβαλλόμενο κράτος, του οποίου δεν έχει την ιθαγένεια ή μόνιμη 

διαμονή, με το σκοπό απόκτησης, αμέσως ή εμμέσως, ενός οικονομικού ή άλλου υλικού 

οφέλους (άρθρο 3§1(α)), ενώ ως παράνομη είσοδος θεωρείται, για τους σκοπούς του 

Πρωτοκόλλου, η διέλευση των συνόρων χωρίς συμμόρφωση προς τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις νόμιμης εισόδου στο Κράτος υποδοχής (άρθρο 3§1(β)).  

Κομβικής σημασίας διάταξη του Πρωτοκόλλου αποτελεί το άρθρο 6 («Ποινικοποίηση»), 

σύμφωνα με το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να ποινικοποιήσουν, όταν 
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τελούνται µε πρόθεση και για την απόκτηση αμέσου ή εμμέσου οικονοµικού ή άλλου 

υλικού οφέλους, η λαθραία διακίνηση µεταναστών, η κατάρτιση, προµήθεια, παροχή ή 

κατοχή ψευδούς ταξιδιωτικού εγγράφου ή δελτίου ταυτότητας, όταν διαπράττονται µε 

σκοπό τη διευκόλυνση της λαθραίας διακίνησης µεταναστών, καθώς και η διευκόλυνση 

προσώπου που δεν έχει την ιθαγένεια ή δικαίωμα μονίμου διαμονής, να παραµείνει σε 

συμβαλλόμενο κράτος χωρίς να συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για νόµιµη 

παραµονή στο κράτος. Ως αξιόποινες ζητείται επίσης να χαρακτηρισθούν και η απόπειρα 

των πιο πάνω εγκληµάτων και η συµµετοχή σε αυτά, όπως και η οργάνωση και καθοδήγηση 

για τη διάπραξή τους. Στο ίδιο άρθρο διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να αντιµετωπισθούν ως 

επιβαρυντικές περιστάσεις των αδικηµάτων συµπεριφορές που θέτουν ή ενδέχεται να 

θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την ασφάλεια των µεταναστών ή συνεπάγονται απάνθρωπη ή 

ταπεινωτική µεταχείριση των µεταναστών, στην οποία περιλαµβάνεται και αυτή που έχει 

σκοπό την εκµετάλλευσή τους. Η ανωτέρω θέσπιση ποινικών αδικημάτων αφορά στους 

παραβάτες-διακινητές, καθώς το Πρωτόκολλο ρητώς ορίζει ότι οι μετανάστες δεν 

υπόκεινται σε ποινική δίωξη δυνάμει του Πρωτοκόλλου τούτου, για το γεγονός ότι 

αποτέλεσαν αντικείμενο των ανωτέρω αξιοποίνων πράξεων (άρθρο 5). 

3.2.2.2. Ειδικές διατάξεις κατά της δια θαλάσσης λαθραίας διακίνησης μεταναστών 

Μεγάλο μέρος του Πρωτοκόλλου κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών αφιερώνεται 

στην συνεργασία και λήψη μέτρων κατά της δια θαλάσσης λαθραίας διακίνησης. Στις 

σχετικές διατάξεις καθορίζονται τα μέτρα κατά της λαθραίας δια θαλάσσης διακίνησης 

μεταναστών και ειδικότερα η έγκριση ελέγχου πλοίου, όταν υπάρχουν υποψίες ότι 

µεταφέρει λαθροµετανάστες και η δυνατότητα ελέγχου από τις εθνικές αρχές των 

συμβαλλομένων μερών πλοίων ύποπτων για µεταφορά λαθροµεταναστών. 

Εισαγωγικά σημειώνεται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου ο όρος «πλοίο» 

λαμβάνεται με ευρύτατη περιεχόμενο
212

 που περιλαμβάνει κάθε τύπο θαλάσσιου σκάφους, 

στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που δεν έχουν εκτόπισμα, που χρησιμοποιούνται ή 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα μεταφοράς στο νερό. Πρόκειται για ορισμό ευρύτερο 
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της εθνικής νομοθεσίας
213

 που έχει σκοπό να επεκτείνει την εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων σε πλοηγήματα κάθε τύπου, ακόμη και αυτοσχέδια, που χρησιμοποιούν συχνά οι 

λαθροδιακινητές μεταναστών. Στο πεδίο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου υπάγονται ρητώς 

και τα υδροπλάνα,
214

 ενώ εξαιρούνται τα πολεμικά πλοία, τα βοηθητικά πλοία του 

πολεμικού ναυτικού ή άλλα πλοία που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από κυβέρνηση, έστω 

και προσωρινά, μόνο για μη εμπορική υπηρεσία (άρθρο 3 § 1 (δ)). 

Σχετικά τώρα με τα μέτρα κατά της δια θαλάσσης λαθραίας μετακίνησης μεταναστών, το 

Πρωτόκολλο προβλέπει ότι κάθε κράτος μέρος που έχει σοβαρούς λόγους υποψίας ότι ένα 

πλοίο εμπλέκεται σε λαθραία διακίνηση μεταναστών και είναι χωρίς εθνικότητα ή ενδέχεται 

να ομοιάζει με ένα πλοίο χωρίς εθνικότητα, μπορεί να διενεργήσει επιβίβαση και έρευνα 

αυτού. Εάν βρεθούν αποδείξεις που επιβεβαιώνουν την υποψία, το εν λόγω κράτος μέρος 

λαμβάνει τα μέτρα που αρμόζουν, σύμφωνα με το οικείο εσωτερικό και το διεθνές δίκαιο 

(άρθρο 8 § 7). 

Περαιτέρω ορίζεται ότι κάθε συμβαλλόμενο κράτος που έχει σοβαρούς λόγους να 

υποπτεύεται ότι ένα πλοίο που φέρει την σημαία του ή που ισχυρίζεται ότι είναι 

καταχωρισμένο στα νηολόγια του, που δεν έχει εθνικότητα ή που, αν και υψώνει ξένη 

σημαία ή αρνείται να επιδείξει σημαία, έχει πράγματι την εθνικότητα του ενδιαφερόμενου 

κράτους μέρους, εμπλέκεται σε λαθραία διακίνηση μεταναστών δια θαλάσσης, μπορεί να 

ζητήσει τη συνδρομή άλλων κρατών μερών προκειμένου να εμποδίσει τη χρήση του πλοίου 

για το σκοπό αυτό (άρθρο 8 § 1). Σε αυτήν την περίπτωση, τα άλλα συμβαλλόμενα κράτη 

προς τα οποία απευθύνεται το αίτημα του ενδιαφερομένου κράτους, χορηγούν την 

συνδρομή, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους (αυτόθι). 

Εξάλλου κράτος μέρος του Πρωτοκόλλου που έχει σοβαρούς λόγους να υποπτεύεται ότι ένα 

πλοίο που ασκεί ελεύθερη ναυσιπλοΐα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και υψώνει σημαία ή 

επιδεικνύει σημεία νηολογίου άλλου συμβαλλομένου εμπλέκεται σε λαθραία διακίνηση 
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 Βλ. Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Ν. 3816/1958, ΦΕΚ Α', 32, 8.2.1958), «Πλοίον, κατά την έννοιαν του παρόντος 
νόμου, είναι παν σκάφος, χωρητικότητος καθαράς τουλάχιστον δέκα κόρων προωρισμένον όπως κινήται αυτοδυνάμως εν 
θαλάσση.» (άρθρο 1)· Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου ( ΝΔ 187/1973, ΦΕΚ Α' 261, 3-10-1973), «Πλοίον, κατά την 
έννοιαν του παρόντος Κώδικος, είναι παν σκάφος, προωρισμένον όπως μετακινήται επί του ύδατος προς μεταφοράν 
προσώπων ή πραγμάτων, ρυμούλκησιν, επιθαλάσσιον αρωγήν, αλιείαν, αναψυχήν, επιστημονικάς ερεύνας ή άλλον 
σκοπόν.» (άρθρο 3). 
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 Γι’ αυτά η κίνηση στη θάλασσα είναι επιβοηθητική µόνο για την πτήση, βλ. Αλ. Κιάντου-Παµπούκη, Ναυτικό δίκαιο, 
Θεσσαλονίκη, 1989, σελ. 25. 
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μεταναστών δια θαλάσσης μπορεί, αφού ενημερώσει το κράτος της σημαίας, να ζητήσει 

επιβεβαίωση εγγραφής στο νηολόγιο και, αν επιβεβαιωθεί, να ζητήσει την άδεια από το 

κράτος της σημαίας για να λάβει τα προσήκοντα μέτρα σε σχέση με το πλοίο αυτό (άρθρο 

8 § 2). Σε περίπτωση τέτοιου αιτήματος, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να 

ανταποκρίνονται αμέσως στο σχετικό αίτημα (άρθρο 8 § 4), ενώ από την πλευρά του το 

κράτος της σημαίας που παρέχει άδεια για έλεγχο και μέτρα επί υπόπτου πλοίου που έχει 

την εθνικότητά του μπορεί ειδικότερα να επιτρέψει στο αιτούν συμβαλλόμενο κράτος, 

μεταξύ άλλων, την επιβίβαση στο πλοίο, την έρευνα του πλοίου, και, αν βρεθούν αποδείξεις 

ότι το πλοίο εμπλέκεται σε λαθραία διακίνηση μεταναστών, να λάβει περαιτέρω αρμόζοντα 

μέτρα σε σχέση με το πλοίο, τα πρόσωπα και το φορτίο επί του πλοίου, που έχει επιτρέψει 

το κράτος της σημαίας. Το τελευταίο ενημερώνεται άμεσα από το κράτος που έλαβε την 

άδεια για έλεγχο για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού και για άλλα μέτρα που ενδέχεται 

να έχουν επιβληθεί ή να επιβληθούν στο πλοίο, τους επιβαίνοντες και το φορτίο (άρθρο 

8 §§ 2, 3).  

Τέλος, το Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών προβλέπει μια σειρά 

εγγυήσεων για την διεξαγωγή των κατά τα ανωτέρω ελέγχων και επιβολή μέτρων (τις 

λεγόμενες «ρήτρες προστασίας» του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου). 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν την υποχρέωση του συμβαλλομένου μέρους που 

λαμβάνει μέτρα κατά πλοίου υπόπτου για λαθραία μετακίνηση προσφύγων να μεριμνά για 

την ασφάλεια και την ανθρώπινη μεταχείριση των προσώπων που βρίσκονται στο πλοίο· να 

λαμβάνει σοβαρώς υπόψιν την ανάγκη να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου ή 

του φορτίου του· να λαμβάνει, επίσης, σοβαρώς υπόψιν την ανάγκη να μη θιγούν τα 

εμπορικά ή νόμιμα συμφέροντα του κράτους σημαίας ή άλλου ενδιαφερόμενου κράτους· να 

μεριμνά , στο πλαίσιο των μέσων που διαθέτει, ότι κάθε μέτρο που λαμβάνει σε σχέση με το 

πλοίο είναι ασφαλές για το περιβάλλον· να μη συνιστά προσβολή ή παραβίαση των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και της άσκησης δικαιοδοσίας παράκτιων κρατών σύμφωνα 

με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας· και να μη συνιστά προσβολή ή παραβίαση της εξουσίας 

του κράτους της σημαίας να ασκεί δικαιοδοσία και έλεγχο σε διοικητικά, τεχνικά και 

κοινωνικά ζητήματα που αφορούν το πλοίο (άρθρο 9 § 1, 3). Προβλέπεται ακόμη ότι κάθε 

μέτρο που λαμβάνεται στη θάλασσα κατά της λαθραίας μετακίνησης μεταναστών από 

πλοία, θα εκτελείται μόνο από πολεμικά πλοία ή στρατιωτικά αεροσκάφη, ή από άλλα πλοία 
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ή αεροσκάφη με σαφείς ενδείξεις ότι βρίσκονται σε κυβερνητική υπηρεσία και είναι 

εξουσιοδοτημένα προς τούτο (άρθρο 9 § 4), ενώ υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που οι 

λόγοι για τους οποίους ελήφθησαν τα περιοριστικά μέτρα κατά πλοίου αποδειχθούν 

αβάσιμοι, το πλοίο θα αποζημιώνεται για κάθε απώλεια ή ζημία που μπορεί να υπέστη, υπό 

την προϋπόθεση ότι το πλοίο δεν τέλεσε πράξη που να δικαιολογεί τη λήψη των εν λόγω 

μέτρων (άρθρο 9 § 2). 

3.3. Παγκόσμιο Σύμφωνο για Ασφαλή, Οργανωμένη και Κανονική Μετανάστευση 

Πέραν των ανωτέρω νομικώς δεσμευτικών κειμένων, στο πλαίσιο του ΟΗΕ έχει υιοθετηθεί 

στο τέλος του 2018 και το νομικώς μη δεσμευτικό Παγκόσμιο Σύμφωνο για Ασφαλή, 

Οργανωμένη και Κανονική Μετανάστευση (Global Compact for Safe, Orderly and Regular 

Migration). 

Ο δρόμος για την επεξεργασία και υιοθέτηση του κειμένου αυτού άνοιξε από την Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο 2016. Κατά την σύνοδο εκείνη, που συνήλθε σε 

επίπεδο αρχηγών κράτους ή κυβερνήσεως μετά την σοβαρή μεταναστευτική/προσφυγική 

κρίση του 2015-2016, το θέμα της μετανάστευσης βρέθηκε, όχι αδικαιολόγητα, στο κέντρο 

των συζητήσεων. Κατ’ αποτέλεσμα υιοθετήθηκε η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους 

Πρόσφυγες και τους Μετανάστες
215

 που υπογράμμισε την ανάγκη για μια συνολική 

προσέγγιση της κινητικότητας πληθυσμών και για ενισχυμένη συνεργασία σε παγκόσμιο 

επίπεδο στο πεδίο αυτό. Η Διακήρυξη ζήτησε από τα μέλη του ΟΗΕ να ξεκινήσουν 

διαβουλεύσεις για την διαπραγμάτευση ενός συνεκτικού κειμένου για την ασφαλή, 

οργανωμένη και κανονική μετανάστευση. Οι διαβουλεύσεις αυτές κατέληξαν σε μία 

διακυβερνητική συνδιάσκεψη στο Μαρακές τον Δεκέμβριο του 2018, κατά την οποία 

υιοθετήθηκε, κατά πλειοψηφία, το Παγκόσμιο Σύμφωνο για Ασφαλή, Οργανωμένη και 

Κανονική Μετανάστευση (10 Δεκεμβρίου 2018). Το Παγκόσμιο αυτό Σύμφωνο εγκρίθηκε 

(πάλι κατά πλειοψηφία) μία εβδομάδα αργότερα από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
216

  

Οι διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην υιοθέτηση του Παγκοσμίου Συμφώνου ανέδειξαν 

τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών στο ζήτημα αυτό· ακόμη και σχετικά ομοιογενείς ομάδες 

κρατών, λ.χ. τα μέλη της ΕΕ, δεν επέτυχαν να διαμορφώσουν κοινή αντίληψη για το μη 
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 Γενική Συνέλευση ΟΗΕ, A/RES/71/1: New York Declaration for Refugees and Migrants, 19 September 2016. 
216

 Γενική Συνέλευση ΟΗΕ, A/RES/73/195, 19 December 2018. 

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
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ΜΕΡΟΣ Δ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 
205 

 

δεσμευτικό αυτό κείμενο. Προκειμένου να γεφυρωθούν κάπως οι αποκλίσεις το τελικό 

κείμενο διακηρύσσει τον σεβασμό στην κρατική κυριαρχία, τον επιµερισµό της ευθύνης, 

την απαγόρευση διακρίσεων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Mε αυτήν την πολύπλευρη 

προσέγγιση, το Παγκόσμιο Σύμφωνο επεδίωξε να συγκεράσει την διάθεση να 

μεγιστοποιήσει τα συνολικά οφέλη μιας ασφαλούς, οργανωμένης και νόμιμης 

μετανάστευσης με την ανησυχία για τις προκλήσεις και κινδύνους που προκαλεί αυτό το 

φαινόμενο στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και υποδοχής. 

Βασικοί άξονες του κειμένου είναι η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για την 

διαχείριση των διεθνών μεταναστευτικών ροών· η διαμόρφωση ενός συνεκτικού καταλόγου 

επιλογών εκ των οποίων τα κράτη μπορούν να επιλέξουν πολιτικές για την αντιμετώπιση 

ορισμένων από τα πιο πιεστικά ζητήματα που θέτει η διεθνής μετανάστευση· καθώς και η 

αναγνώριση ευελιξίας στα κράτη κατά την υλοποίηση των προτεινομένων πολιτικών, 

λαμβάνοντας υπόψιν τις ειδικές συνθήκες κάθε κοινωνίας και με σεβασμό στο δικαίωμα 

κάθε κράτους να καθορίζει κυριαρχικά τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής αλλοδαπών 

στην επικράτειά του. Σε αυτήν την προοπτική τονίζει την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για 

την παγκόσμια διακυβέρνηση της μετανάστευσης και εισάγει ένα χαλαρό πλαίσιο για 

παρακολούθηση και επανεξέταση από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ των ζητημάτων της διεθνούς 

μετανάστευσης σε όλες τις διαστάσεις τους. 

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο εντάσσεται, τέλος, στην υλοποίηση του Στόχου 10.7 του 

Προγράμματος Δράσης για την Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030,
217

 που προβλέπει ακριβώς 

την διευκόλυνση της ομαλής, ασφαλούς, τακτικής και υπεύθυνης μετανάστευσης και 

κινητικότητας, μεταξύ άλλων, μέσω της υλοποίησης σχεδιασμένων και καλά 

διαχειριζoμένων πολιτικών μετανάστευσης. Ενσωματώνει σειρά πτυχών του φαινομένου 

της διεθνούς μετανάστευσης, περιλαμβανομένων της αναπτυξιακής, της ανθρωπιστικής και 

αυτής που σχετίζεται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Στόχος των διαβουλεύσεων που οδήγησαν στην υιοθέτηση του Παγκοσμίου Συμφώνου 

ήταν να διαμορφωθεί μία κοινώς αποδεκτή προσέγγιση προς την διαχείριση της διεθνούς 

μετανάστευσης. Οι δυσκολίες για την τελική διαμόρφωσή του και η αποτυχία consensus 

κατέδειξαν την πολυπλοκότητα των θεμάτων και τα, συχνά αντιδιαμετρικώς συγκρουόμενα, 
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 Γενική Συνέλευση ΟΗΕ, A/RES/70/1: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 25 
September 2015, που διακηρύσσει τους Sustainable Development Goals (SDGs). 
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συμφέροντα και αντιλήψεις για αυτά. Κατ’ αποτέλεσμα το Παγκόσμιο Σύμφωνο για 

Ασφαλή, Οργανωμένη και Κανονική Μετανάστευση δεν πέτυχε να διαδραματίσει σπουδαίο 

ρόλο για την διαχείριση της μετανάστευσης από την διεθνή κοινωνία. 

 

4. Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 

Μέχρι τώρα είδαμε κανονιστικές πτυχές της διεθνούς διαχείρισης της μετανάστευσης. 

Εξίσου, αν όχι περισσότερο, σημαντική για την οργανωμένη και αποτελεσματική διαχείριση 

των μεταναστευτικών ροών είναι η επιχειρησιακή πτυχή. Στον τομέα αυτόν σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ). 

Ο ΔΟΜ δρύθηκε το 1951 (ίδια χρονιά με την σύναψη της Σύμβαση της Γενεύης του 1951 

για το καθεστώς των προσφύγων
218

) με το όνομα Προσωρινή Διακυβερνητική Επιτροπή για 

την Μετακίνηση Μεταναστών από την Ευρώπη, με σκοπό να διευκολύνει την 

επιχειρησιακή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών που προκλήθηκαν κατά και μετά τον 

Β΄ παγκόσμιο πόλεμο στην Ευρώπη. Το όνομα ΔΟΜ δόθηκε σε αυτόν τον οργανισμό το 

1989, αφού είχε ήδη μετονομασθεί σε Διακυβερνητική Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή 

Μετανάστευση (1952) και, από το 1980 σε Διακυβερνητική Επιτροπή για την 

Μετανάστευση. Σήμερα έχει 174 μέλη (μεταξύ των οποίων η Ελλάς, που είναι ιδρυτικό 

μέλος του οργανισμού) και 8 παρατηρητές. Αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο 

διακυβερνητικό οργανισμό με αρμοδιότητα την συνδρομή προς τα μέλη του για την 

εύρυθμη διαχείριση της μετανάστευσης και με παρουσία στο πεδίο σε περισσότερες από 

100 χώρες. 

Οι βασικοί σκοποί του ΔΟΜ, όπως ορίζονται στο καταστατικό του («Σύνταγμα», άρθρο 

1 § 1) είναι: 

- να μεριμνά για την οργανωμένη μεταφορά μεταναστών, για τους οποίους οι υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις είναι ανεπαρκείς ή που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν 

χωρίς ειδική βοήθεια, σε χώρες που προσφέρουν ευκαιρίες για εύτακτη μετανάστευση· 

- να ασχολείται με την οργανωμένη μεταφορά προσφύγων, εκτοπισθέντων και άλλων 

ατόμων που χρειάζονται υπηρεσίες διεθνούς μετανάστευσης για τις οποίες μπορεί να 
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 Υπάρχει παραλληλισμός και συμπληρωματικότητα μεταξύ των επιχειρησιακών βραχιόνων της διεθνούς διαχείρισης του 
μεταναστευτικού και του προσφυγικού φαινομένου, του ΔΟΜ και της Ύπατης Αρμοστείας ΘΕ για του Πρόσφυγες. 
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πραγματοποιηθούν διακανονισμοί μεταξύ του Οργανισμού και των ενδιαφερόμενων 

κρατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των κρατών που αναλαμβάνουν να τους 

υποδεχθούν· 

- να παρέχει, κατόπιν αιτήματος και σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη, υπηρεσίες 

μετανάστευσης όπως πρόσληψη, επιλογή, επεξεργασία, γλωσσική κατάρτιση, 

δραστηριότητες προσανατολισμού, ιατρική εξέταση, τοποθέτηση, δραστηριότητες που 

διευκολύνουν την υποδοχή και ένταξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα 

μετανάστευσης και άλλη συνδρομή, σύμφωνα με τους στόχους του Οργανισμού· 

- να παρέχει, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, μόνος ή σε συνεργασία με άλλους 

ενδιαφερόμενους διεθνείς οργανισμούς, υπηρεσίες οικειοθελούς επιστροφής μεταναστών· 

- να λειτουργεί ως forum για τα κράτη και άλλους διεθνείς και οργανισμούς για την 

ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και την προώθηση της συνεργασίας και του 

συντονισμού των προσπαθειών σε θέματα διεθνούς μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων 

μελετών για τέτοια ζητήματα για αναζήτηση πρακτικών λύσεων. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ο ΔΟΜ συνεργάζεται στενά με κυβερνήσεις, 

διακυβερνητικούς οργανισμούς και μη-κυβερνητικές οργανώσεις, προσφέροντας υπηρεσίες 

και συνδρομή προς τους προαναφερθέντες δρώντες αλλά και προς μετανάστες που τις 

χρειάζονται, με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθρωπιστική συνδρομή. 

Θεμελιώδης δέσμευση του ΔΟΜ και κατευθυντήρια οδηγία της δράσης του σε κάθε 

περίπτωση αποτελεί η αναγνώριση ότι ο έλεγχος των προτύπων εισδοχής καθώς και ο 

αριθμός των μεταναστών που πρόκειται να γίνουν δεκτοί ανήκουν στην εσωτερική 

αρμοδιότητα των κρατών και, συναφώς, η δέσμευση του Οργανισμού να συμμορφώνεται, 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, προς τους νόμους, τους κανονισμούς και τις 

πολιτικές των ενδιαφερόμενων κρατών (άρθρο 1 § 1 Συντάγματος ΔΟΜ). 

Υπό το φως των ανωτέρω, οι δραστηριότητες του ΔΟΜ κατά τις τελευταίες δεκαετίες 

αναπτύσσονται σε τέσσερα πεδία διαχείρισης της μετανάστευσης: την σχέση 

μετανάστευσης με ανάπτυξη· την διευκόλυνση της εύτακτης μετανάστευσης· την ρύθμιση 

της μετανάστευσης· και την αντιμετώπιση του φαινομένου της αναγκαστικής 

μετανάστευσης. Οι οριζόντιες δραστηριότητες του ΔΟΜ περιλαμβάνουν επίσης την 

ανάπτυξη του διεθνούς μεταναστευτικού δικαίου, την συζήτηση και επεξεργασία πολιτικών 
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για την μετανάστευση, την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών, καθώς και τα 

θέματα υγείας και φύλου σε σχέση με την μετανάστευση. Ειδικά πρόσφατα στρατηγική 

προτεραιότητα του ΔΟΜ στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής είναι η συμβολή σε 

έναν ενισχυμένο διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων για τη μετανάστευση σε διμερές, 

περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Σε κάθε περίπτωση βέβαια η σπουδαιότερη συμβολή του ΔΟΜ παραμένουν οι επί του 

πεδίου επιχειρησιακές δραστηριότητες οι οποίες έχουν θετικό αντίκτυπο στην ζωή 

εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών παγκοσμίως, διευκολύνοντας την οργανωμένη και 

αξιοπρεπή μετανάστευση σε σημαντικές στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας (Ουγγαρία, 

1956·Τσεχοσλοβακία, 1968· Χιλή, 1973· Βιετνάμ, 1975 (Vietnamese Boat People)· 

Κουβέϊτ, 1990· Κοσσυφοπέδιο και Ανατολικό Τιμόρ, 1999) και στις νεώτερες κρίσεις μέχρι 

σήμερα.  

 

5. Συμπέρασμα 

Οι προσπάθειες αντιμετώπισης των ζητημάτων που εγείρει η διεθνής μετανάστευση από την 

διεθνή οργάνωση κατά την διάρκεια του Κ΄ αι. χαρακτηρίζονται από κενά, 

αποσπασματικότητα και περιορισμένη απήχηση. Με εξαίρεση τις συμφωνίες που 

προβλέπουν την ποινικοποίηση συμπεριφορών που σχετίζονται με την λαθραία διακίνηση, 

την εκμετάλλευση και την απάνθρωπη μεταχείριση μεταναστών, οι οποίες έχουν 

συγκεντρώσει ευρεία αποδοχή από τα μέλη της διεθνούς κοινωνίας, η πλειοψηφία των 

νομικώς δεσμευτικών κειμένων με αντικείμενο την διαχείριση συγκεκριμένων πτυχών της 

διεθνούς μετανάστευσης, που έχουν συναφθή στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, παραμένει 

στο  περιθώριο του κρατικού ενδιαφέροντος. Σε αυτόν μάλλον τον λόγο οφείλεται και το 

γεγονός ότι η δικαιοπαραγωγική διαδικασία στο πλαίσιο των οικουμενικών διεθνών 

οργανισμών για την επεξεργασία και σύναψη διεθνών συμβάσεων με αντικείμενο την 

μετανάστευση έχει ουσιαστικά ατονήσει (η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των 

μεταναστών υιοθετήθηκε προ τριακονταετίας και πλέον, ενώ η πιο πρόσφατη σύμβαση της 

ΔΟΕ, η Σύμβαση για τους μετανάστες εργαζόμενους το 1975), μολονότι οι συνθήκες της 

μετανάστευσης και οι επακόλουθες ανάγκες ρύθμισης παραμένουν εξίσου, αν όχι 

περισσότερο, πιεστικές…  
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Η πρόσφατη παραγωγή κειμένων της διεθνούς οργάνωσης χαρακτηρίζεται από μη 

δεσμευτικές διακηρύξεις (Πολυμερές Πλαίσιο της ΔΟΕ για τη μετανάστευση εργατικού 

δυναμικού: Μη δεσμευτικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για μια προσέγγιση βασισμένη 

στα δικαιώματα στη μετανάστευση εργασίας, 2005· Παγκόσμιο Σύμφωνο για Ασφαλή, 

Οργανωμένη και Κανονική Μετανάστευση, 2018) που συχνά ομοιάζουν με ευχολόγια με 

μικρή επιρροή στην παγκόσμια διακυβέρνηση της μετανάστευσης.  

Καθίσταται φανερό ότι σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχουν οι αναγκαίες συγκλίσεις για 

αποτελεσματική συμβολή στην διεθνή διακυβέρνηση της μετανάστευσης. Ούτε οι 

προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, όταν ακόμη και σε ομοιογενή σύνολα διεθνών 

δρώντων, όπως λ.χ. η ΕΕ, η επεξεργασία κανόνων για την αποτελεσματική διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών παραμένει ζητούμενο. 
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4.2. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

4.2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 1951 

 

Βασίλης Ι. Χριστογιώργος 

 Δικηγόρος εξειδικευμένος σε ζητήματα διοικητικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και 

δικαίου αλλοδαπών, Ειδικός Νομικός Συνεργάτης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους 

Πρόσφυγες (UNHCR), επιστημονικός επιμελητής Επετηρίδας Δικαίου Προσφύγων και 

Αλλοδαπών (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Ε.Ε.).  

Η δημοσίευση αυτή εκφράζει τις απόψεις του γράφοντος και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα 

τις απόψεις της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες.  

 

-Το παρόν συνοπτικό άρθρο βασίζεται στην εισήγηση περί «Διεθνούς Προστασίας 

Προσφύγων» όπως αυτή παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Η 

Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης» το οποίο διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Αριστείας Jean Monnet κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Δεδομένου ότι το παρόν 

συνέδριο απευθύνεται σε ευρύ και ανομοιογενές κοινό, αποτελούμενο όχι μόνο από επαΐοντες 

του αντικειμένου αλλά και νέους μελετητές, το παρόν άρθρο όπως και η σχετική ομιλία 

επικεντρώνεται αναπόδραστα μόνο στα βασικά/δομικά στοιχεία των ρητρών υπαγωγής, 

παύσης και αποκλεισμού της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 με σχετικές όμως παραπομπές 

σε πιο εξειδικευμένα κείμενα στις υποσελίδιες σημειώσεις(footnotes) 

 

 

 

 

 



ΜΕΡΟΣ Δ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 
211 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 (εφεξής Σύμβαση του 1951) αποτελεί, κατά τον συνήθη 

της χαρακτηρισμό,
219

 ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς προσφυγικού δικαίου. Υιοθετήθηκε 

από τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών την 28
η
 Ιουλίου 1951 και τέθηκε σε ισχύ την 

21
η
 Απριλίου 1954 ως απότοκο της γενικής απαίτησης της διεθνούς κοινότητας να 

καταρτιστεί ένα κείμενο που να περιέχει έναν γενικό ορισμό για το ποιος πρέπει να 

θεωρείται πρόσφυγας αντί να υπογραφούν ad hoc συμφωνίες για συγκεκριμένες 

καταστάσεις προσφύγων.
220

  

Η Σύμβαση του 1951, όπως εντέλει αποτυπώθηκε, περιέλαβε έναν χρονικό περιορισμό 

(καθότι αναφέρεται σε γεγονότα που επήλθαν πριν την 1
η
 Ιανουαρίου 1951

221
) ενώ έδωσε 

τη δυνατότητα να εισαχθούν και γεωγραφικοί περιορισμοί.
222

 Προϊόντος, ωστόσο, του 

χρόνου και με τη συνακόλουθη εμφάνιση νέων προσφυγικών καταστάσεων καταρτίστηκε 

το Πρωτόκολλο του 1967 για το καθεστώς των Προσφύγων (εφεξής Πρωτόκολλο του 

1967), η προσχώρηση στο οποίο συνεπάγεται την υποχρέωση του κράτους να εφαρμόζει τις 

ουσιώδεις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 χωρίς το χρονικό όριο της 1
ης

 Ιανουαρίου 

1951.
223

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ήτοι με τη κατάργηση του χρονικού περιορισμού σε 

συνδυασμό και με την αποφυγή της πλειοψηφίας των συμβαλλομένων κρατών να θέσουν 

γεωγραφικούς περιορισμούς,
224

 οι διατάξεις της Σύμβασης του 1951 έχουν αποκτήσει 

οικουμενική διάσταση.
225

 

                                                           
219 Βλ. Erika Feller, «Foreword», σε A. Zimmermann (επιμ.), The 1951 Convention relating to the status of refugees and its 

1967 protocol, A Commentary, Oxford 2011.      
220 Βλ. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status 

and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of 

Refugees, April 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, available at: https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html [accessed 3 

December 2021], παράγραφος 5.  
221 Άρθρο 1Α(2) της Σύμβασης του 1951: «Εν τη εννοία της παρούσης συμβάσεως ο όρος "πρόσφυξ" εφαρμόζεται επί: 

[…]Παντός προσώπου όπερ συνεπεία γεγονότων επελθόντων πρό της 1ης Ιανουαρίου 1951 […]»  
222 Άρθρο 1Β της Σύμβασης του 1951, με το οποίο αναγνωρίστηκε στα συμβαλλόμενα κράτη η δυνατότητα να περιορίσουν 

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Σύμβαση σε πρόσωπα τα οποία είχαν ήδη γίνει πρόσφυγες εξαιτίας γεγονότων 

που είχαν συμβεί αποκλειστικά στην Ευρώπη. Για ανάλυση του ιστορικού πλαισίου και του περιεχόμενου του Άρθρου 1Β, 

βλ. S. Schmahl, «Article 1B (Definition of the Term “Refugee”)», σε A. Zimmermann (επιμ.), The 1951 Convention relating to 

the status of refugees and its 1967 protocol, A Commentary, ό.π. σελ. 6-8.      
223 Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου του 1967. 
224 Το Κονγκό, η Μαδαγασκάρη, το Μονακό και η Τουρκία επέλεξαν να περιορίσουν το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 

Σύμβασης του 1951 κι ως εκ τούτου τις συνακόλουθες απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις τους σε γεγονότα που 

είχαν συμβεί αποκλειστικά στην Ευρώπη (βλ. υποσημείωση 5). Η Τουρκία, μάλιστα, διατήρησε ρητά τη δήλωση της για 

διατήρηση του γεωγραφικού περιορισμού και κατά την προσχώρηση της στο Πρωτόκολλο του 1967, βλ. UNHCR, States 

https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
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Μολονότι, πάντως, το Πρωτόκολλο του 1967 συνδέεται ως άνω με τη Σύμβαση του 1951, 

παραμένει νομικά ανεξάρτητο υπό την έννοια ότι κάποιο κράτος μπορεί να προσχωρήσει 

αποκλειστικά και μόνο σε αυτό (ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι Η.Π.Α.).
226

 

Σημειώνεται ότι τόσο η Σύμβαση του 1951 όσο και το Πρωτόκολλο του 1967 έχουν 

κυρωθεί από την Ελλάδα
227

 με το Ν.Δ. 3989/1959 και τον Α.Ν. 389/1968 αντιστοίχως κι ως 

εκ τούτου έχουν αυξημένη τυπική ισχύ έναντι του εθνικού νόμου κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 28 του Συντάγματος.
228

  

 

2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΑ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ  

Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση των εννοιολογικών στοιχείων του πρόσφυγα κατά τη 

Σύμβαση του 1951, απαιτείται να προβούμε σε μια αρχική αλλά ουσιώδη διάκριση με τη 

χορεία των μεταναστών, με την οποία και συχνά -ηθελημένα ή ασύνειδα- συγχέεται στον 

δημόσιο λόγο. Αυτή η ανάγκη διάκρισης μόνο τυπολατρική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, 

καθόσον συνδέεται αναπόδραστα με την εφαρμογή διαφορετικού νομικού πλαισίου κι ως εκ 

τούτου διαφορετικού πλέγματος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για εκάστη κατηγορία.  

                                                                                                                                                                                        
Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol, σελ. 5, διαθέσιμο στο 

https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf (τελευταία πρόσβαση 04/12/21).    
225 Βλ. UNHCR, Καθορισμός του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, Καθορίζοντας ποιος είναι πρόσφυγας, Εγχειρίδιο 

Αυτοδιδασκαλίας 2, Σεπτέμβριος 2005, σελ. 5. Βλ. επίσης και M. Janmyr, «Τhe 1951 Refugee Convention and Non-Signatory 

States: Charting a Research Agenda», International Journal of Refugee Law 2021 (Vol. XX, No XX), σσ. 1-26, 

https://doi.org/10.1093/ijrl/eeab043 (τελευταία πρόσβαση: 15/12/2021), όπου και αναπτύσσεται ο κομβικός ρόλος που 

διαδραματίζει η Σύμβαση του 1951 όχι μόνο στα συμβαλλόμενα κράτη αλλά και σε κράτη που δεν έχουν προσχωρήσει στη 

Σύμβαση.  
226 Βλ. Terje Einarsen, «Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol», σε A. Zimmermann (επιμ.), The 1951 

Convention relating to the status of refugees and its 1967 protocol, A Commentary, ό.π., παράγραφος 68, σελ. 68-69, όπου 

και χαρακτηρίζεται ως “independent treaty, in legal terms a “successive treaty”, although for most practical purposes a 

voluntary treaty supplement to the 1951 Convention”.      
227 Αναλυτικά η λίστα των συμβαλλομένων κρατών σε αμφότερα τα κείμενα διατίθεται στο United Nations Treaty Collection: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en 

(τελευταία πρόσβαση 04/12/21). 
228 Βλ. Philippe Lambreveux, Πρόλογος της Α΄ Ελληνικής Έκδοσης του Εγχειριδίου για τις Διαδικασίες και τα Κριτήρια 

Καθορισμού του Καθεστώτος των Προσφύγων σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το 

Καθεστώς των Προσφύγων, Αθήνα, Αύγουστος 1989 – το εν λόγω Εγχειρίδιο μνημονεύεται αρκετές φορές στο παρόν άρθρο 

με σχετική παραπομπή στην τελευταία αγγλική του έκδοση, βλ. υποσημείωση 3. Επίσης, για την υπερνομοθετική ισχύ των 

διεθνών συμβάσεων «από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς» 

(άρθρο 28 παρ. 1 του ελληνικού Συντάγματος), βλ. ενδεικτικά Ευγενία Β. Πρεβεδούρου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο: Οι 

διακρατικές πηγές του διοικητικού δικαίου, διαθέσιμο στο https://www.prevedourou.gr/ (τελευταία πρόσβαση 

02/01/2022), όπου και ειδικότερη αναφορά στην ΕΣΔΑ.  

https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf
https://doi.org/10.1093/ijrl/eeab043
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en
https://www.prevedourou.gr/
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Σε αδρές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι ό πρόσφυγας είναι το πρόσωπο που αναγκάζεται να 

φύγει επειδή απειλείται η ζωή ή ελευθερία του και η χώρα του αρνείται ή αδυνατεί να τον 

προστατέψει
229

 ενώ ο μετανάστης μπορεί να μετακινηθεί για πληθώρα λόγων μη 

σχετιζόμενων με κάποια απειλή, όπως η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής, 

οικονομικής ανέλιξης, εργασίας, εκπαίδευσης και/ή επανένωσης με συγγενικά/προσφιλή 

πρόσωπα στην αλλοδαπή.
230

 

Από την ως άνω διάκριση ήδη καταφαίνονται οι κύριες διαφορές μεταξύ των δύο 

κατηγοριών προσώπων: α) είναι διαφορετικοί οι λόγοι μετακίνησης, β) οι μετανάστες, εν 

αντιθέσει με τους πρόσφυγες, δεν απεμπολούν την προστασία της χώρας καταγωγής τους 

κατά το διάστημα της παραμονής τους στην αλλοδαπή οπότε και δύνανται να επιστρέψουν 

με ασφάλεια σε αυτήν οποτεδήποτε το επιθυμήσουν,
231

 ενώ επίσης γ) για ιστορικούς, 

νομικούς και πολιτικούς λόγους το επίπεδο και το πλέγμα προστασίας των προσφύγων 

διαφέρει ουσιωδώς από το αντίστοιχο των μεταναστών δίχως, πάντως, αυτό να συνεπάγεται 

ότι η διάκριση έχει αξιολογικό χαρακτήρα.
232

  

Από τα παραπάνω, λοιπόν, γίνεται φανερό ότι η ταύτιση των προσφύγων με τους 

μετανάστες πέραν από νομικά εσφαλμένη μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στις ζωές και 

την ασφάλεια των προσφύγων καθότι η σύγχυση αυτών των δύο όρων αποσπά την προσοχή 

από την ειδική νομική προστασία που απαιτείται για τους πρόσφυγες, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από την επαναπροώθηση και την μη επιβολή 

ποινικών κυρώσεων για παράτυπη είσοδο στη χώρα καταφυγής.
233

  

Είναι κρίσιμο, λοιπόν, αφενός να διασφαλίζεται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των 

μεταναστών γίνονται σεβαστά και αφετέρου να υπάρχει η απαραίτητη ανταπόκριση για τους 

                                                           
229 «Ο πρόσφυγας κλείνει τη βαλίτσα του και ξεκινά. Δεν αμφισβητεί, δεν αμφιβάλλει, οφείλει να ξεκινά. Δεν το κάνει από 

καθήκον, αλλά από ανάγκη». Ρ. Γκολαμί, Χαμένες ταυτότητες, Εκδόσεις τόπος, 2021, σελ. 7. 
230 Βλ. UNHCR, The 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, διαθέσιμο στο 

https://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html 

(τελευταία πρόσβαση 04/12/2021), σελ. 3. 
231 Βλ. ωστόσο παρακάτω για τους refugees sur place. 
232 Με άλλα λόγια δεν σημαίνει ότι ο λόγος για τον οποίο μετακινείται ο πρόσφυγας (δίωξη) είναι «ιερότερος» από τον λόγο 

για τον οποίο μπορεί να μετακινείται ο μετανάστης (φτώχεια, καλύτερη ζωή). Επί παραδείγματι, ο Δίφιλος ο Σινωπέας 

χαρακτήριζε την «πενία» ως τον μεγαλύτερο εχθρό («μείζων πολέμιος») ενώ ο Μάχατμα Γκάντι τη θεωρούσε ως τη 

χειρότερη μορφή βίας («worst form of violence»), υποδεικνύοντας ότι κανείς δεν πρέπει να υποτιμά την φτώχεια ως λόγο 

μετακίνησης.  
233 Βλ. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 'Refugees' and 'Migrants' - Frequently Asked Questions (FAQs), 31 

August 2018, διαθέσιμο στο: https://www.refworld.org/docid/56e81c0d4.html [accessed 5 December 2021].  

https://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
https://www.refworld.org/docid/56e81c0d4.html


ΜΕΡΟΣ Δ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 
214 

 

πρόσφυγες σε νομικό επίπεδο, εξαιτίας αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης που 

βιώνουν. Άλλωστε, δεν πρέπει ποτέ να λησμονείται ότι «αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες 

ακριβώς επειδή είναι πολύ επικίνδυνο για αυτούς να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και 

χρειάζεται να αναζητήσουν καταφύγιο κάπου αλλού. Πρόκειται για ανθρώπους στους 

οποίους η άρνηση ασύλου έχει πιθανότατα θανάσιμες συνέπειες».
 234 

 

3. ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ – AΡΘΡΟ 1Α (2) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 1951
235

  

Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθούν τα δομικά εννοιολογικά στοιχεία του πρόσφυγα κατά 

τη Σύμβαση του 1951, ήτοι οι επονομαζόμενες ρήτρες υπαγωγής (inclusion clauses).
236

 Οι 

εν λόγω ρήτρες που καθορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο 

κάποιου προκειμένου να χαρακτηριστεί ως πρόσφυγας διακρίνονται από τις αποκαλούμενες 

ρήτρες παύσης που καθορίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες επέρχεται η παύση της 

ιδιότητας του πρόσφυγα και τις ρήτρες αποκλεισμού που απαριθμούν τις περιπτώσεις 

αποκλεισμού ενός προσώπου από την εφαρμογή της Σύμβασης του 1951 μολονότι το 

πρόσωπο ανταποκρίνεται στα θετικά κριτήρια που προβλέπουν οι ρήτρες υπαγωγής.
237

  

Εισαγωγικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι «ένα πρόσωπο είναι πρόσφυγας σύμφωνα με τη 

Σύμβαση του 1951 από τη στιγμή που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του σχετικού 

ορισμού. Τούτο πρέπει να συμβαίνει αναγκαστικά πριν του αναγνωρισθεί επίσημα το 

καθεστώς του πρόσφυγα. Συνεπώς, η σχετική αναγνώριση έχει δηλωτικό και όχι 

δημιουργικό χαρακτήρα. Δεν γίνεται δηλαδή κανείς πρόσφυγας εξαιτίας της αναγνώρισης, 

                                                           
234 Βλ. A. Edwards, «UNHCR viewpoint: ‘Refugee’ or ‘migrant’ – Which is right?», Γενεύη 2016, διαθέσιμο στο: 

https://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html (τελευταία πρόσβαση 

4/12/2021). 
235 Στο παρόν άρθρο δεν αναλύεται το Άρθρο 1Α(1) της Σύμβασης του 1951 το οποίο αναφέρεται στα προγενέστερα της 

Σύμβασης του 1951 κείμενα που καθορίζουν τον όρο «πρόσφυγας» (αφορά τους επονομαζόμενους «καταστατικούς 

πρόσφυγες / statutory refugees») καθότι η διάταξη αυτή φαίνεται πλέον να έχει μόνο ιστορική σημασία. Για ανάλυση των 

προγενέστερων της Σύμβασης του 1951 κειμένων (1921-1946) βλ. ενδεικτικά G. S. Goodwin-Gill, J. McAdam, The Refugee in 

International Law, fourth edition, Oxford 2021, σελ. 16-19.    
236 Ενδεικτικά για την ανάλυση των ρητρών υπαγωγής από πλευράς UNHCR βλ. UNHCR, Handbook on Procedures and 

Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 

Protocol Relating to the Status of Refugees, ό.π., Chapter II – inclusion clauses, παρ. 32-110. Βλ. επίσης UN High 

Commissioner for Refugees (UNHCR), Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, April 

2001, available at: https://www.refworld.org/docid/3b20a3914.html  [accessed 6 December 2021], παρ. 11-37 και UN High 

Commissioner for Refugees (UNHCR), Information Note on Article 1 of the 1951 Convention, 1 March 1995, διαθέσιμο στο: 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b32c8.html [τελευταία πρόσβαση 6/12/2021], παράγραφοι 3-8.  
237 Για τις ρήτρες παύσης και αποκλεισμού βλ. παρακάτω ενότητες IV και V αντιστοίχως.  

https://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html
https://www.refworld.org/docid/3b20a3914.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b32c8.html
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αλλά αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας επειδή είναι.»
238

 Το γεγονός, μάλιστα, ότι η ιδιότητα του 

πρόσφυγα αναγνωρίζεται και δεν απονέμεται συνδέεται και με την επέκταση των βασικών 

δικαιωμάτων που προβλέπονται στη Σύμβαση του 1951 (προεξαρχούσης της αρχής της μη 

επαναπροώθησης) και στους αιτούντες άσυλο καθότι και αυτοί μπορεί να συγκεντρώνουν 

στο πρόσωπο τους εκείνα τα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο στην 

αναγνώριση τους.
239

 Τέλος, ο δηλωτικός-αναγνωριστικός χαρακτήρας του προσφυγικού 

καθεστώτος φαίνεται να καθιστά αδόκιμο τον -έτσι κι αλλιώς- κακόσημο όρο 

«λαθρομετανάστης» που συχνά προδιαθέτει και προεξοφλεί στον δημόσιο λόγο ότι το 

πρόσωπο που εισέρχεται δίχως τις νόμιμες διατυπώσεις είναι a priori μετανάστης και 

μάλιστα «λαθραίος».
240

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 1Α(2) της Σύμβασης του 1951, ο πρόσφυγας 

είναι ένα πρόσωπο που α) βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή προηγούμενης 

συνήθους διαμονής του (σε περίπτωση ανιθαγενούς) και β) δεν δύναται ή δεν επιθυμεί να 

επιστρέψει σε αυτήν επειδή γ) έχει βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο βλάβης που δ) η βλάβη 

αυτή συνιστά δίωξη, ενώ ε) ο φόβος δίωξης αφορά έναν από τους εξής πέντε λόγους (φυλή, 

θρησκεία, εθνικότητα, συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, πολιτικές πεποιθήσεις). 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω υπό α-ε στοιχεία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά 

προκειμένου να αναγνωριστεί κάποιος ως πρόσφυγας.  

Στη διεθνή ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και νομολογία, έχουν γραφεί αρίφνητες σελίδες κι 

έχει χυθεί πακτωλός μελανιού για καθένα από τα παραπάνω στοιχεία. Παρακάτω 

επιχειρείται μια συνοπτική αποτύπωση τους βασισμένη πρωτίστως -αλλά όχι αποκλειστικά- 

στο Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των 

                                                           
238 Βλ. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International 

Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, ό.π., παράγραφος 28.  
239 Βλ. ενδεικτικά UNHCR, «Γνωμοδότηση για την Εξω-εδαφική Εφαρμογή της Αρχής της μη Επαναπροώθησης στο πλαίσιο 

της Σύμβασης του 1951 και του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων», παράγραφος 6, διαθέσιμο στο 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c22ff542 (τελευταία πρόσβαση 

08/12/2021). 
240 Σχετικά με την ανάγκη να αντικατασταθεί στον δημόσιο λόγο ο όρος «παράνομος / illegal» μετανάστης από τον όρο 

«παράτυπος / irregular» ή «χωρίς χαρτιά / undocumented», βλ. τον πίνακα του PICUM - Platform for International 

Cooperation on Undocumented Migrants, διαθέσιμο στο https://www.unhcr.org/cy/wp-

content/uploads/sites/41/2018/09/TerminologyLeaflet_EN_PICUM.pdf (τελευταία πρόσβαση 07/12/2021)  

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c22ff542
https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/09/TerminologyLeaflet_EN_PICUM.pdf
https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/09/TerminologyLeaflet_EN_PICUM.pdf
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προσφύγων της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (στο πλαίσιο του 

παρόντος άρθρου χρησιμοποιείται με το αγγλικό της ακρωνύμιο UNHCR).
241

  

 

3.1. «Βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής ή προηγούμενης συνήθους διαμονής»
242

 (σε 

περίπτωση ανιθαγενούς
243

):  

Ο κανόνας αυτός που επιβάλλει ο πρόσφυγας να έχει διασχίσει εθνικά σύνορα και να 

βρίσκεται εκτός της χώρας του, δεν επιδέχεται εξαιρέσεων καθόσον «η διαδικασία για την 

παροχή διεθνούς προστασίας δεν μπορεί να κινηθεί, ενόσω το πρόσωπο βρίσκεται μέσα στα 

όρια της εδαφικής δικαιοδοσίας της χώρας του».
244

  

Σημειώνεται ότι κατηγορίες πληθυσμού που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες 

τους λόγω ένοπλων συγκρούσεων, εμφυλίων πολέμων, συστηματικών παραβιάσεων των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου ή φυσικών ή ανθρώπινων καταστροφών, αλλά βρίσκονται 

ακόμα εντός των ορίων της επικράτειας της χώρας τους χαρακτηρίζονται ως εσωτερικά 

εκτοπισμένοι
245

 (άρα όχι πρόσφυγες σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951) και αποτελούν και 

αυτοί πρόσωπα ενδιαφέροντος της UNHCR.
246

  

                                                           
241 Βλ. υποσημείωση 3.  
242 Ως τέτοια όριζαν οι συντάκτες της Σύμβασης του 1951 «τη χώρα όπου διέμενε (σ.σ. ο ανιθαγενής) και όπου υπέστη 

διώξεις ή φοβάται ότι θα μπορούσε να υποστεί διώξεις εάν επέστρεφε», Βλ. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria 

for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 

Protocol Relating to the Status of Refugees, ό.π., παράγραφος 103. 
243 Σύμφωνα με τον οικουμενικό ορισμό του «ανιθαγενούς» όπως αυτός αποτυπώνεται στο άρθρο 1 παρ. 1 της Σύμβασης 

του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών: «ο όρος "ανιθαγενής" υποδηλοί πρόσωπον το οποίον ουδέν Κράτος θεωρεί ως 

υπήκοόν του κατ' εφαρμογήν της νομοθεσίας του». Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του άρθρου 

αναφέρονται ενίοτε ως «de jure» ανιθαγενείς κατ’ αντιδιαστολή με τους «de facto» ανιθαγενείς που στερούνται 

«αποτελεσματικής ιθαγένειας». Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα ζητήματα ανιθαγένειας βλ. ενδεικτικά UN 

High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook on Protection of Stateless Persons, 30 June 2014, available at: 

https://www.refworld.org/docid/53b676aa4.html [accessed 7 December 2021], UN High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), Nationality and Statelessness: Handbook for Parliamentarians N° 22, July 2014, available at: 

https://www.refworld.org/docid/53d0a0974.html [accessed 7 December 2021]. Επίσης, για τη συσχέτιση μεταξύ 

διαδικασιών ασύλου και διαδικασιών καθορισμού καθεστώτος ανιθαγένειας βλ. Χ. Τσεβάς, «Ανιθαγένεια και Διεθνής 

Προστασία Προσφύγων», Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2018-2020, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας Ε.Ε., 

Αθήνα [υπό έκδοση].   
244 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection 

Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, ό.π., παράγρ. 88. 
245 Βλ. Global Protection Cluster (GPC), Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons, June 2010, διαθέσιμο 

στο: https://www.refworld.org/docid/4790cbc02.html [accessed 7 December 2021], σελ. 8   
246 Βλ. ενδεικτικά UNHCR’s initiative on internal displacement 2020-2021, διαθέσιμο στο 

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Initiative%20on%20Internal%20Displacement%202020-

2021.pdf#_ga=2.133854214.945183315.1638640589-1808339617.1597154260 (τελευταία πρόσβαση 07/12/21), UNHCR, 

https://www.refworld.org/docid/53b676aa4.html
https://www.refworld.org/docid/53d0a0974.html
https://www.refworld.org/docid/4790cbc02.html
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Initiative%20on%20Internal%20Displacement%202020-2021.pdf#_ga=2.133854214.945183315.1638640589-1808339617.1597154260
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Initiative%20on%20Internal%20Displacement%202020-2021.pdf#_ga=2.133854214.945183315.1638640589-1808339617.1597154260
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Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν απαιτείται ο πρόσφυγας να έχει αναχωρήσει από τη χώρα 

καταγωγής του εξαιτίας φόβου δίωξης για τους λόγους που αναφέρονται στη Σύμβαση του 

1951 αλλά μπορεί να αναχώρησε για αναφανδόν μεταναστευτικούς λόγους (πχ ως φοιτητής 

ή εποχικός εργάτης) και κατά την απουσία του να έλαβε χώρα κάποιο γεγονός το οποίο 

προκαλεί δικαιολογημένο φόβο δίωξης κατά τη Σύμβαση του 1951.
247

 Τα πρόσωπα αυτά 

ονομάζονται πρόσφυγες «επί τόπου» (refugees «sur place»).
248

 

Σύμφωνα, μάλιστα, με το γράμμα και το πνεύμα του Άρθρου 1Α(2) της Σύμβασης του 1951, 

δεν απαιτείται ο πρόσφυγας να βρίσκεται για συγκεκριμένη διάρκεια ή με συγκεκριμένο 

τύπο παρουσίας (πχ νόμιμη διαμονή) εκτός της επικράτειας αλλά αρκεί που βρίσκεται 

«εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα […] ή εάν μη έχον υπηκοότητα τινά […] 

εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους αυτού διαμονής».
249

 Τέλος, αξίζει να 

επισημανθεί ότι σε περίπτωση διπλής ή πολλαπλής ιθαγένειας πρέπει να εξετάζεται εάν ο 

ενδιαφερόμενος δύναται να απολαύσει αποτελεσματική προστασία από την/τις χώρα/χώρες 

που έχει την ιθαγένεια. Η ρήτρα αυτή
250

 εδράζεται στο γεγονός ότι η εθνική προστασία 

κατισχύει της διεθνούς υπό την έννοια ότι έχει προβάδισμα και συνεπώς η ύπαρξη ή 

απουσία της εξετάζεται προτού την αναγνώριση προσφυγικού καθεστώτος.      

 

3.2. «Δεν δύναται ή δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν» 

Πέραν του ότι δεν βρίσκεται εντός της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής του, ο 

πρόσφυγας δεν δύναται ή δεν επιθυμεί και να επιστρέψει στην εν λόγω χώρα.  

                                                                                                                                                                                        
Operational Review of UNHCR’s Engagement in Situations of Internal Displacement – Final Report, διαθέσιμο στο 

https://www.unhcr.org/protection/idps/5a02d6887/operational-review-unhcrs-engagement-situations-internal-

displacement.html (τελευταία πρόσβαση 07/12/21), UNHCR, Policy on UNHCR’s Engagement in Situations of Internal 

Displacement διαθέσιμο στο https://www.unhcr.org/50f951df9 (τελευταία πρόσβαση 07/12/21), UNHCR, Guidance package 

for UNHCR’s engagement in situations of internal displacement διαθέσιμο στο: https://www.unhcr.org/5d9cab727 

(τελευταία πρόσβαση 07/12/21). 
247 Επί παραδείγματι όταν ξεσπά ένοπλη σύγκρουση ή βίαιη αλλαγή καθεστώτος στη χώρα καταγωγής του ενδιαφερομένου 

ή όταν η κυβέρνηση ή άλλοι φορείς σε αυτήν τη χώρα αρχίζουν να προβαίνουν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

κατά της κοινότητας που ανήκει ο μετανάστης. Βλ. UNHCR, Refugee Protection and International Migration, διαθέσιμο στο 

https://www.unhcr.org/4a24ef0ca2.pdf (τελευταία πρόσβαση 08/12/21), παράγραφοι 20-21.   
248 Βλ. Ζ. Παπασιώπη - Πασιά, Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, Γ’ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2007, 

σελ.161.  
249 Βλ. A. Zimmermann/ C. Mahler, «Article 1A (2), Definition of the Term “Refugee”», σε A. Zimmermann (επιμ.), The 1951 

Convention relating to the status of refugees and its 1967 protocol, A Commentary, ό.π., παράγραφοι 581-2, σελ. 442.   
250 Άρθρο 1Α(2) εδ. 2 της Σύμβασης του 1951.  

https://www.unhcr.org/protection/idps/5a02d6887/operational-review-unhcrs-engagement-situations-internal-displacement.html
https://www.unhcr.org/protection/idps/5a02d6887/operational-review-unhcrs-engagement-situations-internal-displacement.html
https://www.unhcr.org/50f951df9
https://www.unhcr.org/5d9cab727
https://www.unhcr.org/4a24ef0ca2.pdf
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Η αδυναμία υπαγωγής σε προστασία της χώρας του υπονοεί συνθήκες πέραν της θέλησης 

του ενδιαφερομένου.
251

 Οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι εξής: α) η χώρα 

αρνείται την παροχή προστασίας,
252

 β) η χώρα κωλύεται να παρέχει προστασία λόγω 

διαφόρων δυσμενών παραγόντων (πχ. εμφύλιος πόλεμος, ένοπλες συρράξεις κτλ.), γ) η 

χώρα επιθυμεί να παρέχει προστασία η οποία όμως κρίνεται αναποτελεσματική.
253

 

Ωστόσο, εκτός της αδυναμίας υπαγωγής στην προστασία της («δεν δύναται») υπάρχει το 

ενδεχόμενο ο ενδιαφερόμενος να μην επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα. Σε αυτήν την 

περίπτωση η Σύμβαση του 1951 δεν δικαιολογεί άλογη δυσθυμία, αλλά απαιτεί να μην 

επιθυμεί να γυρίσει «λόγω του φόβου τούτου», ήτοι φόβου δίωξης για τους λόγους που 

αναφέρονται στο Άρθρο 1Α(2).
254

  

 

3.3. «Έχει βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο βλάβης» 

Στην παρούσα υποενότητα θα εξετάσουμε ένα στοιχείο-κλειδί του ορισμού ήτοι τον 

«δεδικαιολογημένο φόβο διώξεως».
255

 Ο φόβος, ως ενδιάθετη κατάσταση, αποτελεί το 

υποκειμενικό στοιχείο του ορισμού, το οποίο μετριάζεται και ισοσταθμίζεται από ένα 

αντικειμενικό στοιχείο που απαιτεί ο φόβος αυτός να είναι δικαιολογημένος και άρα να 

εδράζεται σε πραγματικά/αντικειμενικά δεδομένα.  

Αμφότερα τα στοιχεία του φόβου (υποκειμενικό, αντικειμενικό) πρέπει να εξεταστούν 

καταλεπτώς και προσηκόντως από τις εκάστοτε αποφαινόμενες αρχές αφού ληφθούν 

υπόψιν τα κάτωθι:  

                                                           
251 Βλ. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International 

Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, ό.π., παράγραφος 98.  
252 Επί παραδείγματι, όταν η ίδια η χώρα αποτελεί τον φορέα της δίωξης κατά του ενδιαφερομένου ή όταν μολονότι δεν 

αποτελεί τον άμεσο φορέα δίωξης θάλλει ή/και ενθαρρύνει άλλες ομάδες (πχ. τοπικές, παραστρατιωτικές κτλ.) να 

προβαίνουν σε πράξεις δίωξης, ή όταν απόσχει από ενέργειες που θα μπορούσαν να αποσοβήσουν τέτοιες πράξεις δίωξης 

παρά την εξόφθαλμη δυνατότητα της να το κάνει. Βλ. J.C. Hathaway, M. Foster, The Law of Refugee Status, 2nd edition, 

Cambridge 2014, σελ. 297-299.   
253 Βλ. J.C. Hathaway, M. Foster, ό. π., σελ. 303-319.  
254 Βλ. επίσης UNHCR, Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, ό.π., παράγραφοι 35-

37, όπου και σκέψεις για τη ζωηρή συζήτηση περί του αν το εν λόγω χωρίο της Σύμβασης του 1951 αναφέρεται στην 

εσωτερική ή την εξωτερική (διπλωματική/προξενική) προστασία.  
255 Βλ. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International 

Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, ό.π., παράγραφοι 37-50.   
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1) η αξιολόγηση του υποκειμενικού στοιχείου είναι αναπόδραστα και άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την εκτίμηση της προσωπικότητας του αιτούντος, δεδομένου ότι οι ψυχολογικές 

αντιδράσεις διαφορετικών ανθρώπων απέναντι στις ίδιες συνθήκες δύνανται να διαφέρουν. 

Γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητο να συνεκτιμάται πληθώρα δεδομένων, όπως η προσωπική 

και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, η κοινωνική του θέση , οι προσωπικές του 

εμπειρίες και προσλαμβάνουσες καταβολές  και ευρύτερα οποιοδήποτε στοιχείο συνηγορεί 

ότι το κυρίαρχο κριτήριο για την υποβολή της αίτησης είναι ο φόβος. Συνήθως, πάντως, και 

μόνο η υποβολή του αιτήματος παροχής ασύλου (διεθνούς προστασίας στο ενωσιακό 

πλαίσιο) αποτελεί επαρκή ένδειξη για τον φόβο δίωξης του ενδιαφερομένου·
256

  

2) αναφορικά με το αντικειμενικό στοιχείο αξίζει να σημειωθεί ότι «γενικά ο φόβος του 

αιτούντος πρέπει να θεωρείται δικαιολογημένος, εάν μπορεί να θεμελιώσει κατά έναν 

εύλογο βαθμό, ότι η εξακολούθηση της παραμονής του στη χώρα προέλευσής του έχει γίνει 

αφόρητη γι’ αυτόν για τους λόγους που αναφέρονται στον ορισμό ή θα μπορούσε να γίνει 

αφόρητη για τους ίδιους λόγους εάν επέστρεφε σ’ αυτήν».
257

  

Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο κατά την εξέταση του καθεστώτος του πρόσφυγα και ειδικότερα 

του στοιχείου του δικαιολογημένου φόβου δίωξης να πραγματοποιείται ενδελεχής μελέτη 

και προσεκτική εκτίμηση των ειδικότερων περιστάσεων κάθε υπόθεσης, βασιζόμενη σε 

έγκυρες, αντικειμενικές, επικαιροποιημένες, και αξιόπιστες πληροφορίες για τη χώρα 

καταγωγής / προηγούμενης συνήθους διαμονής του αιτούντος.
258

 

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι οι αιτούντες δεν υποχρεούνται σε πλήρη απόδειξή του φόβου 

δίωξης αλλά η αποφαινόμενη αρχή είναι αυτή που οφείλει να συνδράμει τον αιτούντα στην 

απόδειξη της βασιμότητας του εν λόγω φόβου (μοιρασμένο βάρος απόδειξης) και να κρίνει, 

επί τη βάση του κανόνα της «εύλογης πιθανότητας» (μέτρο απόδειξης) αν θα αντιμετωπίσει 

                                                           
256 Βλ. UNHCR, Καθορισμός του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, Καθορίζοντας ποιος είναι πρόσφυγας, Εγχειρίδιο 

Αυτοδιδασκαλίας 2, ό.π. σελ. 30   
257 Βλ. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International 

Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, ό.π., παράγραφος 42 
258 Βλ. A. Zimmermann/ C. Mahler, «Article 1A (2), Definition of the Term “Refugee”», ό.π., παράγραφος 206, όπου τονίζεται 

inter alia και η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψιν κατά την εξέταση του φόβου δίωξης κάποιες σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των αιτούντων, όπως επί παραδείγματι το γεγονός ότι η χορεία των επιφανών/well-known people στη δημόσια σφαίρα 

ενδέχεται να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αρχών και άρα να είναι πιο ευάλωτοι απέναντι σε 

ενδεχόμενες διώξεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη των “καθημερινών ανθρώπων/ordinary people”.  
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ο αιτών κάποιας μορφής βλάβη σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή 

προηγούμενης συνήθους διαμονής.
259

  

Τέλος, χρήσιμο είναι να επισημανθεί ότι το προσφυγικό καθεστώς δεν αντιμετωπίζεται από 

τη διεθνή κοινότητα αλλά και την ίδια τη Σύμβαση του 1951 ως οιονεί «αποζημίωση» για 

παρελθούσα δίωξη αλλά ως αναγκαία προστασία λόγω παρόντος ή μέλλοντος φόβου 

δίωξης.
260

 Αυτό συνεπάγεται ότι η αποφαινόμενη αρχή οφείλει να εξετάζει αν στον παρόντα 

χρόνο το πρόσωπο δύναται να απολαύσει την προσήκουσα προστασία στη χώρα του, καθότι 

μπορεί να επήλθαν θεμελιώδεις αλλαγές που άμβλυναν καταλυτικά ή εξάλειψαν την 

πιθανότητα να υποστεί δίωξη σε περίπτωση επιστροφής. Ενδέχεται, πάντως, ακόμα και σε 

αυτό το ευκταίο σενάριο της πλήρους απαλοιφής των λόγων δίωξης στη χώρα του, η 

παροχή διεθνούς προστασίας να είναι η πλέον προσήκουσα λύση, ιδίως όταν η παρελθούσα 

δίωξη άφησε τραυματικά ψυχικά απότοκα ώστε η προοπτική της επιστροφής του αιτούντος 

σε αυτήν τη χώρα να καθίσταται γι’ αυτόν ανυπόφορη.  

 

3.4. «Η βλάβη αυτή συνιστά δίωξη» 

Μολονότι η Σύμβαση του 1951 δεν περιλαμβάνει ορισμό της δίωξης, μπορεί να συναχθεί με 

ασφάλεια από το άρθρο 33
261

 ότι η απειλή κατά της ζωής ή της ελευθερίας για λόγους 

                                                           
259 Βλ. UNHCR, Καθορισμός του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, Καθορίζοντας ποιος είναι πρόσφυγας, Εγχειρίδιο 

Αυτοδιδασκαλίας 2, ό.π. σελ. 30   
260 Βλ. A. Anderson, M. Foster, H. Lambert, J. McAdam, «A Well-Founded Fear of Being Persecuted … But When?», Sydney 

Law Review 2020 (Voλ. 42, Nο. 2), όπου αναλύεται το απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο για τον έλεγχο του δικαιολογημένου 

φόβου δίωξης με παράθεση ενδιαφέρουσας νομολογίας των δικαστηρίων της Αυστραλίας. Ευρύτερα για το ζήτημα του 

χρόνου κατά την αξιολόγηση του κινδύνου στις διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα (RSD) βλ. B. Burson, 

«The Concept of Time and the Assessment of Risk in Refugee Status Determination», Presentation to Kaldor Centre Annual 

Conference (2016), διαθέσιμο στο 

https://www.kaldorcentre.unsw.edu.au/sites/kaldorcentre.unsw.edu.au/files/B_Burson_2016_Kaldor_Centre_Annual_Confe

rence.pdf (τελευταία πρόσβαση 08/12/2021). 
261 “Άρθρον 33. - 1. Ουδεμία Συμβαλλομένη Χώρα θα απελαύνη ή θα επαναπροωθή, καθ' οιονδήποτε τρόπον, Πρόσφυγας, 

εις τα σύνορα εδαφών ένθα η ζωή ή ελευθερία αυτών απειλούνται δια λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής 

τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων.”  

Το άρθρο 33 της Σύμβασης του 1951 αναφέρεται τον ακρογωνιαίο λίθο της διεθνούς προστασίας των προσφύγων, ήτοι την 

αρχή της μη επαναπροώθησης (“non refoulement”), σύμφωνα με την οποία ο πρόσφυγας δεν πρέπει να επιστρέφεται σε 

χώρα όπου απειλείται η ζωή ή η ελευθερία του. Όλως ενδεικτικά για την αρχή της μη επαναπροώθησης βλ. UNHCR, 

«Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to 

the Status of Refugees and its 1967 Protocol», διαθέσιμο στο https://www.unhcr.org/4d9486929.pdf (τελευταία πρόσβαση 

10/12/2021) και UNHCR, «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Έκδοση και τη Διεθνή Προστασία των Προσφύγων», διαθέσιμο 

στο https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c2af7802 (τελευταία πρόσβαση 

10/12/2021) καθώς και Division of International Protection of the United Nations High Commissioner for Refugees, 

Commentary of the Refugee Convention 1951, Articles 2-11, 13-37, σελ. 135-144, διαθέσιμο στο 

https://www.kaldorcentre.unsw.edu.au/sites/kaldorcentre.unsw.edu.au/files/B_Burson_2016_Kaldor_Centre_Annual_Conference.pdf
https://www.kaldorcentre.unsw.edu.au/sites/kaldorcentre.unsw.edu.au/files/B_Burson_2016_Kaldor_Centre_Annual_Conference.pdf
https://www.unhcr.org/4d9486929.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c2af7802
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φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη 

κοινωνική ομάδα συνιστά πάντοτε δίωξη.  

Δίωξη, επίσης, ενδέχεται να αποτελούν οι σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων
262

 ακόμη και οι δυσμενείς διακρίσεις κατά συγκεκριμένης ομάδας. Στην 

τελευταία, ωστόσο, περίπτωση για να καταφαθεί η ύπαρξη δίωξης πρέπει τα μέτρα 

διάκρισης να καταλήγουν σε ουσιωδώς επιζήμιου χαρακτήρα συνέπειες για το πρόσωπο που 

τα υφίσταται, όπως επί παραδείγματι όταν θέτουν σοβαρά προσκόμματα στην άσκηση της 

θρησκείας ή σοβαρούς περιορισμούς στο δικαίωμα του να εξασφαλίζει κανείς τα προς το 

ζην.  

Είναι κρίσιμο, επίσης, να τονιστεί ότι το στοιχείο της δίωξης δεν συνεπάγεται αναγκαστικά 

και ποινική δίωξη ενώ πρέπει να διακρίνεται κι από την τιμωρία που επισύρει μια παράβαση 

του κοινού νόμου. Όπως θα επισημανθεί και στη συνέχεια,
263

 παραβάσεις του κοινού νόμου 

ενδέχεται να οδηγήσουν και σε αποκλεισμό από το καθεστώς του πρόσφυγα.  

Στις περιπτώσεις, ειδικότερα, των ποινικών διώξεων πρέπει τα κάτωθι να λαμβάνονται 

υπόψιν: α) αν η προβλεπόμενη ποινή στην χώρα καταγωγής/προηγούμενης συνήθους 

διαμονής είναι τόσο αυστηρή και μη αναλογική σε σχέση με το προσβαλλόμενο έννομο 

αγαθό ώστε να συνιστά δίωξη κατά τη Σύμβαση του 1951, β) αν η ποινική δίωξη αφορά 

κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στον ορισμό του Άρθρου 1Α(2) της Σύμβασης 

του 1951, γ) αν παράλληλα με την τιμωρία για έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου 

συντρέχει και δικαιολογημένος φόβος δίωξης (σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να 

εξετάζεται καταλεπτώς αν συντρέχει λόγος αποκλεισμού), δ) αν η νομοθεσία της 

συγκεκριμένης πολιτείας καθώς και η εφαρμογή αυτής απάδει με τις κρατούσες αντιλήψεις 

                                                                                                                                                                                        
https://www.unhcr.org/3d4ab5fb9.pdf (τελευταία πρόσβαση 14/12/2021). Βλ. επίσης W. Kälin, M. Caroni, L. Heim, «Article 

33 para. 1: Prohibition of Expulsion or Return (‘Refoulement’)» σε  A. Zimmermann (επιμ.), The 1951 Convention relating to 

the status of refugees and its 1967 protocol, A Commentary, ό.π., σελ. 1327-1395, ενώ για μια πολύ πρόσφατη ανάλυση της 

εξέλιξης της αρχής της μη επαναπροώθησης στο διεθνές δίκαιο σε συνδυασμό με την κατάσταση στα σύνορα ευρωπαϊκών 

κρατών και τις παράνομες πρακτικές επαναπροωθήσεων βλ. Ε. Τζαβαλά, «Η αναγνώριση του απαρέγκλιτου σεβασμού της 

αρχής της μη επαναπροώθησης στην Ευρώπη και η συστηματική παραβίαση αυτής στην πράξη», Επετηρίδα Δικαίου 

Προσφύγων και Αλλοδαπών 2018-2020, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας Ε.Ε., Αθήνα [υπό έκδοση]. 
262 Πρβλ. UNHCR, Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, ό.π., παράγραφοι 2-6 

αναφορικά με τη φυσική αλληλο - συμπληρωματικότητα της προστασίας των προσφύγων και του διεθνούς συστήματος 

προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επίσης, εκφρασμένο στο UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Note 

on International Protection, 3 July 1998, A/AC.96/898, διαθέσιμο σε: https://www.refworld.org/docid/3ae68d3d24.html 

[accessed 12 December 2021]. 
263 Βλ. παρακάτω ενότητα V περί των ρητρών αποκλεισμού.  

https://www.unhcr.org/3d4ab5fb9.pdf
https://www.refworld.org/docid/3ae68d3d24.html
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για τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε η επαπειλούμενη τιμωρία με βάσει τις κείμενες εκεί 

διατάξεις να συνιστά δίωξη κατά τους όρους της Σύμβασης του 1951.
264

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και μια ιδιαίτερη κατηγορία δίωξης όπου ο αιτών, μολονότι δεν 

έχει υποβληθεί σε διάφορα μέτρα που συνιστούν καθαυτά δίωξη (πχ βασανιστήρια), έχει 

περιέλθει σε τόσο δυσχερή θέση εξαιτίας πληθώρας δυσμενών παραγόντων (πχ διάχυτο 

κλίμα ανασφάλειας στην χώρα του) ώστε να καταφάσκεται η ύπαρξη δικαιολογημένου 

φόβου δίωξης για «συσσωρευμένους λόγους».
265

  

 

3.5. «Ο φόβος δίωξης αφορά έναν από τους εξής πέντε λόγους: φυλή, θρησκεία, εθνικότητα, 

συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, πολιτικές πεποιθήσεις» 

Όπως προαναφέρθηκε, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση ενός προσώπου ως 

πρόσφυγα κατά τη Σύμβαση του 1951, είναι να συντρέχει δικαιολογημένος φόβος δίωξης 

για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή 

πολιτικών πεποιθήσεων. Στην παρούσα υποενότητα επιχειρείται μια απλή σκιαγράφηση των 

προλεχθέντων εξαιρετικά σύνθετων και συχνά αλληλοεπικαλυπτόμενων όρων, με 

συνακόλουθη παραπομπή σε σχετική βιβλιογραφία. 

Όσον αφορά τη «φυλή» δεν πρέπει να ερμηνεύεται στενά και περιοριστικά αλλά στον 

αντίποδα «να γίνεται κατανοητή με την ευρύτερη δυνατή έννοια ώστε να περιλαμβάνει κάθε 

μορφής εθνικές ομάδες που αναφέρονται ως «φυλές» στην κοινή γλώσσα».
266

 Ευλόγως, 

λοιπόν, στην κατηγορία αυτή δύναται να περιληφθούν και ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες με 

κοινή καταγωγή οι οποίες συνιστούν μια μειονότητα μέσα σε έναν ευρύτερο πληθυσμό. 

Η «θρησκεία» ως έννοια-ομπρέλα περιλαμβάνει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις (ή ανυπαρξία 

αυτών), τη θρησκευτική ταυτότητα (π.χ. το ανήκειν σε θρησκευτική κοινότητα) αλλά και τη 

θρησκεία ως modus vivendi et operandi (π.χ. ενδυμασία κλπ.), ενώ η σχετική δίωξη «λόγω 

θρησκείας» δύναται να προσλάβει διάφορες μορφές, όπως επί παραδείγματι την 

                                                           
264 Βλ. UNHCR, Καθορισμός του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, Καθορίζοντας ποιος είναι πρόσφυγας, Εγχειρίδιο 

Αυτοδιδασκαλίας 2, ό.π. σελ. 34.   
265 Βλ. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International 

Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, ό.π., παράγραφος 53. 
266 Αυτόθι, παράγραφος 68. 



ΜΕΡΟΣ Δ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 
223 

 

απαγόρευση συμμετοχής σε συγκεκριμένη θρησκευτική κοινότητα ή την απαγόρευση 

δημόσιας έκφρασης πίστης.
267

 

Αναφορικά με την «εθνικότητα», πρέπει να επισημανθεί προς άρση αμφιβολιών ότι δεν 

αφορά αποκλειστικά την ιθαγένεια/υπηκοότητα, αλλά αφορά ομάδες ανθρώπων που 

καθορίζονται με κριτήριο την πραγματική ή αποδιδόμενη εθνοτική ταυτότητα, ανεξάρτητα 

από την επίσημη κατηγοριοποίησή τους.
268

   

Παραπέρα, η ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα αναφέρεται σε ένωση προσώπων «που συνδέονται 

με ένα κοινό χαρακτηριστικό, άλλο από τον φόβο δίωξης ή που αντιμετωπίζονται ως ομάδα 

από την κοινωνία. Το χαρακτηριστικό είναι συχνά έμφυτο, αναλλοίωτο ή θεμελιώδες για 

την ταυτότητα, τη συνείδηση ή την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μελών της».
 

269,270
 Είθισται οι εν λόγω ομάδες ατόμων να έχουν ιδιαίτερη ταυτότητα στην οικεία χώρα, 

                                                           
267 Για ανάλυση της θρησκείας ως λόγο δίωξης βλ. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International 

Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating 

to the Status of Refugees, 28 April 2004, HCR/GIP/04/06, διαθέσιμο σε: https://www.refworld.org/docid/4090f9794.html  

[accessed 21 December 2021]. 
268 Βλ. και UNHCR, Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, ό.π., παράγραφος 26. 
269 Σημειώνεται ότι στην ελληνική απόδοση της Σύμβασης του 1951 όπως αποτυπώθηκε στο Ν.Δ. 3989/1959 

χρησιμοποιείται μάλλον αδόκιμα ο όρος «κοινωνική τάξις». Αναφορικά με τον συγκεκριμένο λόγο δίωξης βλ. ενδεικτικά UN 

High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection No. 2: «Membership of a Particular Social 

Group» Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of 

Refugees, 7 May 2002, HCR/GIP/02/02, διαθέσιμο στο: https://www.refworld.org/docid/3d36f23f4.html [accessed 21 

December 2021], όπου βρίσκεται και ο παραπάνω εντός εισαγωγικών ορισμός.  
270 Ενδεικτικά παραδείγματα δίωξης λόγω συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα [με βάση υποθέσεις που έχουν 

διεκπεραιωθεί τα τελευταία χρόνια από την ελληνική Υπηρεσία Ασύλου και τις Επιτροπές Προσφυγών σε πρώτο και δεύτερο 

δικαιοδοτικό βαθμό αντιστοίχως] είναι τα κάτωθι:  

- μέλος της ομάδας των hijras από το Μπαγκλαντές [τα οποία είθισται να φορούν γυναικεία ενδύματα αλλά 

αυτοπροσδιορίζονται ως άτομα που δεν είναι ούτε άντρες ούτε γυναίκες και το φύλο τους παραμένει ασαφές] αντιμέτωπο 

με διωκτικούς νόμους, περιθωριοποίηση και στιγματισμό, εκφοβισμό και βία στο εκπαιδευτικό, οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον, έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και αναγκαστική εκπόρνευση· 

- μόνη γυναίκα με ανήλικη κόρη από το Καμερούν με λόγο δίωξης τη συμμετοχή της τελευταίας στην ιδιαίτερη κοινωνική 

ομάδα των γυναικών, θυμάτων των εθίμων του «ανήκειν» στην οικογένεια του συζύγου, που εξαναγκάζονται στις πρακτικές 

των τελετουργιών χηρείας και του εξαναγκαστικού γάμου (“levirate marriage”)·   

- μόνη γυναίκα από το Ιράν αντιμέτωπη με απειλές από την «πατρική της οικογένεια» και από την οικογένεια του συζύγου 

της για λόγους τιμής και συγκεκριμένα επειδή βρίσκεται σε διάσταση από τον σύζυγο της και διατηρεί εξωσυζυγική σχέση, 

όπου η Υπηρεσία Ασύλου έκρινε ότι κινδυνεύει να υποστεί δίωξη λόγω της συμμετοχής της στην ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα 

την οποία προσδιόρισε ως «γυναίκες που παραβιάζουν / δεν συμμορφώνονται με τα ήθη της ιρανικής κοινωνίας».  

Για περισσότερα παραδείγματα βλ. Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2016-2017, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας 

Ε.Ε., Αθήνα, σελ. 330-430 

https://www.refworld.org/docid/4090f9794.html
https://www.refworld.org/docid/3d36f23f4.html
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υπό την έννοια ότι γίνονται αντιληπτές ως διαφορετικές ομάδες από τον περιβάλλοντα 

κοινωνικό χώρο.
271

  

Τέλος, αναφορικά με τη δίωξη λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, οφείλουμε εν τάχει να 

σημειώσουμε ότι οι πολιτικές πεποιθήσεις πρέπει να ερμηνεύονται «εν ευρεία εννοία» 

περιλαμβάνοντας κάθε έκφραση άποψης για ζητήματα της κρατικής μηχανής, της 

κυβέρνησης ή της κοινωνίας, ενώ πρέπει να διερευνάται εάν το πρόσωπο έχει ή του 

αποδίδονται απόψεις που δεν είναι αποδεκτές από τις αρχές.
272

  

Ως κατακλείδα, σημειώνεται εμφατικά ότι για την αναγνώριση του καθεστώτος του 

πρόσφυγα αρκεί να συντρέχει ένας μόνο από τους πέντε προαναφερόμενους λόγους δίωξης, 

ανεξαρτήτως αν συχνά στην πράξη η δίωξη συνδυάζεται με περισσότερους του ενός 

λόγους.
273

 

                                                           
271 Προς περαιτέρω διασάφηση του περιεχομένου της ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας βλ. και Άρθ. 10 (1) (δ) Οδηγίας 

2011/95/ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο «η ομάδα θεωρείται ως ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα όταν, μεταξύ άλλων:  

- τα μέλη της ομάδας αυτής έχουν κοινά εγγενή χαρακτηριστικά ή κοινό ιστορικό παρελθόν το οποίο δεν μπορεί να 

μεταβληθεί ή έχουν από κοινού χαρακτηριστικά ή πεποιθήσεις τόσο θεμελιώδους σημασίας για την ταυτότητα ή τη 

συνείδηση ώστε ένα πρόσωπο να μην πρέπει να αναγκάζεται να τις αποκηρύξει και 

- η ομάδα έχει ιδιαίτερη ταυτότητα στην οικεία χώρα, διότι γίνεται αντιληπτή ως διαφορετική ομάδα από τον περιβάλλοντα 

κοινωνικό χώρο. 

Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει 

ομάδα που βασίζεται στο κοινό χαρακτηριστικό του γενετήσιου προσανατολισμού. Ο γενετήσιος προσανατολισμός δεν 

μπορεί να νοηθεί ως περιλαμβάνων πράξεις θεωρούμενες αξιόποινες κατά το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. 

Λαμβάνονται δεόντως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το φύλο, συμπεριλαμβανόμενης της ταυτότητας του φύλου, κατά τον 

καθορισμό της ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή τον προσδιορισμό χαρακτηριστικού αυτής της ομάδας». 
272 Αναλυτικά για τη δίωξη λόγω πολιτικών πεποιθήσεων Βλ. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining 

Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the 

Status of Refugees, ό.π., παράγραφοι 80-86. 
273 Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδρομής περισσοτέρων του ενός λόγων δίωξης [εδώ, θρησκείας, συμμετοχής σε 

ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, πολιτικών πεποιθήσεων] βλ. την κάτωθι υπόθεση της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου όπως αυτή 

δημοσιεύτηκε στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2016-2017, ό.π., σελ. 330-332: 

Πολίτης Λιβύης, γεννηθείς στην Τρίπολη, άθεος, ομοφυλόφιλος, έφυγε από τη χώρα του το 2012 μετά από τραυματισμό του 

κατά τη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος Καντάφι, κατά τις οποίες συνελήφθη, κρατήθηκε επί 

τριμήνου και βασανίστηκε από το στρατό. Είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και βιασμούς κατά την παιδική και 

εφηβική του ηλικία από άτομα του συγγενικού του περιβάλλοντος. Κατά τη διαμονή του στην Ελλάδα διαγνώσθηκε ως 

οροθετικός. Δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη Λιβύη, καθώς η οικογένειά του σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς, οι 

θρησκευτικές του αντιλήψεις δεν ταυτίζονται με αυτές της θεοκρατικής κοινωνίας της χώρας του, ενώ δέχθηκε απειλές 

μέσω διαδικτύου για το λόγο αυτό και ο σεξουαλικός του προσανατολισμός δεν είναι αποδεκτός από τη λιβυκή κοινωνία. 

Επίσης ως οροθετικός θα αντιμετωπίσει κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ το λιβυκό σύστημα υγείας δεν θα του παράσχει την 

απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Θα κινδύνευε από παραστρατιωτικές ομάδες και τον ISIS καθώς είχε 

αναρτήσει στο παρελθόν αρνητικά σχόλια σε σχέση με τους μαχητές του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπου έκανε 

γνωστές και τις πολιτικές και θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Τέλος, στη χώρα του λόγω του πολέμου δεν υπάρχει επάρκεια 

σε τρόφιμα, ρεύμα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. […] Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους ο αιτών κινδυνεύει 

να υποστεί δίωξη, είναι οι θρησκευτικές και πολιτικές του πεποιθήσεις και η συμμετοχή του στην ιδιαίτερη κοινωνική 

ομάδα στην οποία ανήκει (ομοφυλόφιλος και οροθετικός). 
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4. ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΥΣΗΣ – 1Γ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 1951  

Η Σύμβαση του 1951, πέραν από τα εννοιολογικά στοιχεία του πρόσφυγα που είδαμε 

παραπάνω, ορίζει και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παύει η εν λόγω ιδιότητα. Πρόκειται 

για τις αποκαλούμενες «ρήτρες παύσης», οι οποίες εδράζονται στην εύλογη εκτίμηση ότι η 

διεθνής προστασία πρέπει να παρέχεται μόνο όταν είναι αναγκαία και δικαιολογημένη.
274

  

Ειδικότερα, η διεθνής προστασία παύει όταν ο πρόσφυγας α) κάνει εκούσια εκ νέου χρήση 

της εθνικής προστασίας, β) επανακτά εκούσια την ιθαγένεια του, γ) αποκτά νέα ιθαγένεια 

και προστασία, δ) εγκαθίσταται εκ νέου και εκούσια  στη χώρα όπου υπήρχε φόβος δίωξης 

ή ε) παύει η συνδρομή των λόγων για τους οποίους αναγνωρίστηκε πρόσφυγας.
275

 Από τα 

παραπάνω διαφαίνεται ότι οι τέσσερις πρώτες περιπτώσεις (α-δ) αντικατοπτρίζουν 

μεταβολή στην κατάσταση του πρόσφυγα που οφείλεται σε πράξεις του ίδιου ενώ η 

τελευταία περίπτωση (ε) εδράζεται σε ουσιώδους χαρακτήρα θεμελιώδη μεταβολή στη 

χώρα όπου υπήρχε ο φόβος δίωξης καθότι έπαυσαν να συντρέχουν οι λόγοι για τους 

οποίους το πρόσωπο αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας.
276

  

Σημειώνεται ότι οι ως άνω ρήτρες παύσης απαριθμούνται εξαντλητικά στην Σύμβαση του 

1951 (αποκλειστική και όχι ενδεικτική απαρίθμηση) και δοθέντος ότι έχουν αναφανδόν 

αρνητικό περιεχόμενο οφείλουν να ερμηνεύονται περιοριστικά,
277

 αποκλείοντας έτσι την 

κατ’ αναλογία προβολή οποιουδήποτε άλλου λόγου προκειμένου να δικαιολογήσει την 

απώλεια του καθεστώτος του πρόσφυγα.  

                                                           
274 Βλ. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International 

Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, ό.π., παράγραφος 111. 
275 Αναλυτικά για τις ρήτρες παύσης βλ. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection 

No. 3: Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the 

"Ceased Circumstances" Clauses), 10 February 2003, HCR/GIP/03/03, διαθέσιμο στο: 

https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html (τελευταία πρόσβαση 22/12/2021). Επίσης, βλ. J. Fitzpatrick and R. 

Bonoan, «Cessation of refugee protection», διαθέσιμο στο https://www.unhcr.org/419dbce54.pdf (τελευταία πρόσβαση 

19/12/2021).  
276 Βλ. και J. Schultz, «The end of protection? Cessation and the ‘return turn’ in refugee law», διαθέσιμο στο 

https://eumigrationlawblog.eu/the-end-of-protection-cessation-and-the-return-turn-in-refugee-law/, (τελευταία πρόσβαση 

20/12/2021), όπου και ευσύνοπτη ανάλυση της προϋπόθεσης για θεμελιώδη, σταθερή και βιώσιμη αλλαγή (‘fundamental, 

stable and durable’) των αντικειμενικών συνθηκών στην χώρα καταγωγής ή προηγούμενης συνήθους διαμονής του 

πρόσφυγα.  
277 UNHCR Standing Committee, «Note on the Cessation Clauses», EC/47/SC/CRP.30, διαθέσιμο στο 

https://www.unhcr.org/excom/standcom/3ae68cf610/note-cessation-clauses.html (τελευταία πρόσβαση 17/12/2021), 

παράγραφοι 6 και 8. Στο εν λόγω σημείωμα πραγματοποιείται και η πολύ χρήσιμη διάκριση των ρητρών παύσης από την 

ακύρωση του καθεστώτος του πρόσφυγα και την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας.   

https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.unhcr.org/419dbce54.pdf
https://eumigrationlawblog.eu/the-end-of-protection-cessation-and-the-return-turn-in-refugee-law/
https://www.unhcr.org/excom/standcom/3ae68cf610/note-cessation-clauses.html
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5.  ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΡΘΡΑ 1Δ, 1Ε, 1ΣΤ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 1951 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Σύμβαση του 1951 περιλαμβάνει διατάξεις που αποκλείουν από 

το καθεστώς του πρόσφυγα πρόσωπα τα οποία κατά τα λοιπά συγκεντρώνουν τα 

απαιτούμενα στοιχεία που εκτέθηκαν ανωτέρω στην υπό 3 ενότητα.  

Τα εν λόγω πρόσωπα που αποκλείονται από το καθεστώς του πρόσφυγα μπορούν για 

λόγους ευκολίας να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες, ήτοι α) αυτά που απολαμβάνουν ήδη 

την προστασία και αρωγή των Ηνωμένων Εθνών,
278

 β) αυτά που δεν έχουν ανάγκη διεθνούς 

προστασίας
279

 και γ) αυτά που δεν αξίζουν διεθνή προστασία.
280

  

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, ήτοι των προσώπων που απολαμβάνουν ήδη την 

προστασία και αρωγή των Ηνωμένων Εθνών, μολονότι το 1Δ της Σύμβασης του 1951
281

 δεν 

αναφέρεται ρητά σε κάποια συγκεκριμένη χώρα ή πολίτες ή σε εθνική καταγωγή, η μόνη 

περίπτωση εφαρμογής του (επί του παρόντος) αφορά τους αιτούντες παλαιστινιακής 

καταγωγής για την προστασία των οποίων έχει ιδρυθεί η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων για 

τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή, γνωστή με το ακρωνύμιο 

UNRWA.
282

  

                                                           
278 Άρθρο 1Δ της Σύμβασης του 1951 
279 Άρθρο 1Ε της Σύμβασης του 1951 
280 Άρθρο 1ΣΤ της Σύμβασης του 1951 
281 Για ενδελεχείς αναλύσεις του Άρθρου 1Δ της Σύμβασης του 1951 βλ. ενδεικτικά UN High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), Guidelines on International Protection No. 13: Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the 

Status of Refugees to Palestinian Refugees, December 2017, HCR/GIP/17/13, 

https://www.refworld.org/docid/5a1836804.html (τελευταία πρόσβαση 22/12/2021)· UN High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), Revised Statement on Article 1D of the 1951 Convention, October 2009, 

https://www.refworld.org/pdfid/4add79a82.pdf (τελευταία πρόσβαση 20/12/2021)· UN High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), «Note on UNHCR's Interpretation of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and 

Article 12(1)(a) of the EU Qualification Directive in the context of Palestinian refugees seeking international protection», May 

2013, https://www.refworld.org/docid/518cb8c84.html (τελευταία πρόσβαση 20/12/2021). Βλ. επίσης Παναγιώτα (Μέλια) 

Πουρή, «Ερμηνευτικά ζητήματα των άρθρων 1(Α)2 και 1Δ της Σύμβασης της Γενεύης υπό το πρίσμα της πρακτικής 

εφαρμογής και των Οδηγιών της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες», Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και 

Αλλοδαπών 2016-2017, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας Ε.Ε., Αθήνα, σελ. 473-500, όπου και παρουσιάζονται τα βασικά νομικά 

προβλήματα εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1Δ και 1(Α)2 της Σύμβασης του 1951 και των συναφών ρυθμίσεων της 

αντίστοιχης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.  
282 Για επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την UNRWA βλ. ενδεικτικά «About UNRWA» διαθέσιμο στο 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/about_unrwa_two_pager_eng_2021.pdf (τελευταία 

πρόσβαση 21/12/2021)· “UNRWA in figures 2020-2021” διαθέσιμο στο  

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2021_eng.pdf (τελευταία πρόσβαση 

21/12/2021)· “UNRWA Fields of Operations Map 2021” διαθέσιμο στο 

https://www.refworld.org/docid/5a1836804.html
https://www.refworld.org/pdfid/4add79a82.pdf
https://www.refworld.org/docid/518cb8c84.html
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/about_unrwa_two_pager_eng_2021.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2021_eng.pdf
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Η δεύτερη κατηγορία, ήτοι των προσώπων που δεν έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, 

αφορά τα πρόσωπα εκείνα που μολονότι συγκεντρώνουν τα στοιχεία του πρόσφυγα, έχουν 

γίνει ήδη δεκτά στην χώρα καταφυγής/υποδοχής και τους έχουν απονεμηθεί τα περισσότερα 

από τα δικαιώματα που κανονικά απολαμβάνουν οι πολίτες τους αλλά όχι η πλήρης 

ιθαγένεια, με απόρροια να κρίνεται ευλόγως ότι η διεθνής προστασία καθίσταται περιττή.
283

 

Η τρίτη και συνηθέστερη στην πράξη κατηγορία αποκλεισμού αφορά τα πρόσωπα που δεν 

αξίζουν διεθνή προστασία διότι είναι υπαίτια για ειδεχθείς, σκαιές και βάναυσες πράξεις, 

καθομολογούμενης απαξίας.
284

 Τέτοιες πράξεις κατά τη Σύμβαση του 1951 είναι τα 

εγκλήματα κατά της ειρήνης,
285

 τα εγκλήματα πολέμου,
286

 τα εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας,
287

 τα σοβαρά μη πολιτικά εγκλήματα
288

 καθώς και οι ενέργειες που είναι 

αντίθετες με τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.
289

  

                                                                                                                                                                                        
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_fields_of_operation_2021-eng_1.pdf (τελευταία 

πρόσβαση 21/12/2021)   
283 Στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και το Εγχειρίδιο της UNHCR αναφέρονται συχνά ως «εθνικοί πρόσφυγες/national 

refugees» καθότι η χώρα που τους δέχεται έχει συνήθως πληθυσμό ίδιας εθνικής καταγωγής. Μάλιστα, οι συντάκτες της 

Σύμβασης του 1951 κατά την επεξεργασία της εν λόγω ρήτρας είχαν κατά νου τους γερμανικής καταγωγής πρόσφυγες που 

έφταναν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και τους αναγνωρίζονταν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που 

συνδέονται με τη γερμανική υπηκοότητα/ιθαγένεια. Βλ. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining 

Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the 

Status of Refugees, ό.π., παράγραφοι 144-146 
284 Για τη συγκεκριμένη κατηγορία ρητρών αποκλεισμού βλ. ενδεικτικά UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 

Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to 

the Status of Refugees, 4 September 2003, HCR/GIP/03/05, διαθέσιμο στο https://www.refworld.org/docid/3f5857684.html 

[accessed 22 December 2021]. Επίσης, βλ. UNHCR Standing Committee, «Note on the Exclusion Clauses», EC/47/SC/CRP.29, 

διαθέσιμο στο https://www.unhcr.org/excom/standcom/3ae68cf68/note-exclusion-clauses.html (τελευταία πρόσβαση 

22/12/2021).  
285 Κατά τον Χάρτη του Λονδίνου (Άρθ. 6 παρ.1) εγκλήματα κατά της ειρήνης είναι η σχεδίαση, προετοιμασία, πρόκληση ή 

έναρξη ενός επιθετικού πολέμου. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω εγκλήματα διαπράττονται από πρόσωπα σε υψηλές θέσεις 

εξουσίας Κρατών ή οιονεί Κρατικών οντοτήτων. 
286 Ως έγκλημα πολέμου δύναται να νοηθεί κάθε σοβαρή παραβίαση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (ΔΑΔ). Το ΔΑΔ 

περιέχει κανόνες προστασίας αμάχων ή μη πλέον μάχιμων σε καιρό πολέμου και κανόνες περιορισμού των πολεμικών 

μέσων και μεθόδων. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω εγκλήματα δύνανται να διαπραχθούν τόσο από πολίτες όσο και από 

στρατιωτικό προσωπικό και μπορεί να στρέφονται εναντίον τόσο πολιτών όσο και στρατιωτικού προσωπικού. Για τα 

εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων διεθνών πηγών, βλ. Άρθρο 8 του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαστηρίου.   
287 Ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας δύναται να νοηθεί η εκτεταμένη και συστηματική επίθεση εναντίον ενός 

πληθυσμού, η οποία στρέφεται κατά θεμελιωδών της δικαιωμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν οι δολοφονίες, ο αφανισμός, η υποδούλωση, η αναγκαστική μετακίνηση, τα βασανιστήρια, η σεξουαλική βία και 

το apartheid. Σημειώνεται ότι τέτοια εγκλήματα δύνανται να διαπραχθούν τόσο σε καιρό πολέμου όσο και σε καιρό ειρήνης. 

Μεταξύ άλλων διεθνών πηγών βλ. Άρθρο 7 του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. 
288 Χαρακτηριστικά παραδείγματα σοβαρών μη πολιτικών εγκλημάτων υπό την έννοια του Άρθρου 1 ΣΤ (β) είναι η 

ανθρωποκτονία, ο βιασμός, ο εμπρησμός και η ένοπλη ληστεία, ενώ θα μπορούσαν να αποκλειστούν από την εν λόγω 

κατηγορία κάποια λιγότερο σοβαρά εγκλήματα όπως η κλοπή και η κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση. Σε 

κάθε περίπτωση η εκτίμηση για την σοβαρότητα πρέπει να γίνεται με διεθνή πρότυπα και όχι αποκλειστικά με βάση τον 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_fields_of_operation_2021-eng_1.pdf
https://www.refworld.org/docid/3f5857684.html
https://www.unhcr.org/excom/standcom/3ae68cf68/note-exclusion-clauses.html
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Σημειώνεται εμφατικά ότι, όπως και με τις ρήτρες παύσης που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι 

ρήτρες αποκλεισμού απαριθμούνται εξαντλητικά στη Σύμβαση του 1951 και πρέπει να 

ερμηνεύονται στενά (stricto sensu).  

 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Με το παρόν άρθρο επιχειρήθηκε μια σκιαγράφηση των ρητρών υπαγωγής, παύσης και 

αποκλεισμού της Σύμβασης του 1951, με επίγνωση των δυσκολιών και των προκλήσεων 

που συνεπάγεται μια προσπάθεια συνοπτικής αποτύπωσης τόσο πολύπλοκων νομικών 

εννοιών και διαδικασιών.  

Είναι γνωστό ότι οι διαδικασίες παροχής διεθνούς προστασίας περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων πολύωρες συνεντεύξεις, εκτενείς αναζητήσεις επικαιροποιημένων και έγκυρων 

πληροφοριών για τις χώρες όπου υφίστανται διώξεις, εμβριθείς αναλύσεις νομικών και 

άλλων κειμένων καθώς και μια άοκνη προσπάθεια να διακριβωθούν ουσιώδεις λεπτομέρειες 

με συχνά πενιχρά αποδεικτικά μέσα. Άλλωστε, οι συνθήκες διαφυγής ενός πρόσφυγα από 

τη χώρα στην οποία υφίσταται ή φοβάται ότι θα υποστεί δίωξη, σε συνδυασμό με το μακρύ 

ταξίδι μέχρι την ανεύρεση «ασφαλούς λιμανιού» συχνά δεν επιτρέπουν να κουβαλήσει ούτε 

τα συνήθη ταυτοποιητικά ή άλλα έγγραφα.  

                                                                                                                                                                                        
χαρακτηρισμό από την εθνική έννομη τάξη. Άλλωστε, σχετικοί δείκτες σοβαρότητας αποτελούν η φύση της πράξης, η 

πραγματική βλάβη που προκλήθηκε, το είδος της διαδικασίας που κινήθηκε για την δίωξη της πράξης, το είδος της ποινής 

που απειλείται για την συγκεκριμένη πράξη καθώς και το πλήθος των εννόμων τάξεων που κατατάσσουν την πράξη ως 

σοβαρή.  

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι τα πολιτικά εγκλήματα δεν υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία των ρητρών αποκλεισμού. Ως 

πολιτικό χαρακτηρίζεται το έγκλημα όταν: α) υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ της πράξης και του επιδιωκόμενου 

πολιτικού σκοπού, β) η πράξη τελεί σε κάποιο βαθμό αναλογικότητας σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό και γ) o 

πολιτικός σκοπός είναι συμβατός με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Σε κάθε περίπτωση, 

ειδεχθείς πράξεις βίας (πχ τρομοκρατικές ενέργειες) δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πολιτικά εγκλήματα κατά την 

έννοια του άρθρου 1 ΣΤ (β) και δύνανται να οδηγήσουν σε αποκλεισμό από το καθεστώς του πρόσφυγα.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο 1 ΣΤ (β) έχει έναν εδαφικό/χρονικό όρο που δεν υφίσταται στις άλλες ρήτρες 

αποκλεισμού καθότι πρέπει το έγκλημα να έχει τελεστεί πριν την είσοδο στην χώρα καταφυγής/υποδοχής. Όσον αφορά τα 

σοβαρά μη-πολιτικά εγκλήματα που διαπράττει ο πρόσφυγας μετά την είσοδό του στην χώρα καταφυγής/υποδοχής, 

αντιμετωπίζονται από το ποινικό σύστημα της εν λόγω χώρας ή υπό συγκεκριμένες ακραίες συνθήκες με απέλαση (Άρθρο 

32 Σύμβασης του 1951) ή με έκπτωση από το δικαίωμα να επικαλείται ο πρόσφυγας την αρχή της μη-επαναπροώθησης 

(Άρθρο 33 της Σύμβασης του 1951). 
289 Η εν λόγω ρήτρα αποκλεισμού εφαρμόζεται μόνο κατά στενή ερμηνεία και μόνο σε ακραίες περιπτώσεις ενεργειών που 

απειλούν την διεθνή συνύπαρξη, υπό την αιγίδα των ΗΕ, κατά ένα θεμελιώδη τρόπο. Στη συνομοταξία τέτοιων ενεργειών 

που διασαλεύουν τη διεθνή συνύπαρξη δύνανται να περιληφθούν υπό προϋποθέσεις πράξεις τρομοκρατίας.  
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Μέσα σε όλες αυτές τις προκλήσεις, δεν πρέπει να λησμονείται η αδήριτη ανάγκη για 

ταχείες και πρωτίστως δίκαιες διαδικασίες ασύλου ώστε να παρέχεται σε εύλογο χρονικό 

πλαίσιο και με τον προσήκοντα τρόπο διεθνής προστασία σε πρόσωπα που, όπως είδαμε, 

διώκονται για τις απόψεις τους, την εθνότητά τους, την εθνικότητά τους, τη γλώσσα τους, 

τη θρησκεία τους – «βασικά διώκονται για αυτό που είναι».
290

  

Θα πρέπει, πάντοτε, να θυμόμαστε ότι «όσοι ξεριζώνονται για να βρουν την ασφάλεια που 

στερούνται στην πατρίδα τους χρειάζονται τη στήριξη και το νοιάξιμό μας για όσα πέρασαν 

και όσα άφησαν πίσω. Δικαιούνται προστασία και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

τους, όπως αυτά προβλέπονται από το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο.»
291
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• Παπασιώπη – Πασιά Z., Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, Γ’ έκδοση, Εκδόσεις 

Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2007. 

• Πουρή Π., Ερμηνευτικά ζητήματα των άρθρων 1(Α)2 και 1Δ της Σύμβασης της 

Γενεύης υπό το πρίσμα της πρακτικής εφαρμογής και των Οδηγιών της Ύπατης Αρμοστείας 

του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, σε Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2016-

2017, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας Ε.Ε., Αθήνα.  

• Πρεβεδούρου Ε. Β., Γενικό Διοικητικό Δίκαιο: Οι διακρατικές πηγές του 

διοικητικού δικαίου, διαθέσιμο στο https://www.prevedourou.gr/. 

• Τζαβαλά E., Η αναγνώριση του απαρέγκλιτου σεβασμού της αρχής της μη 

επαναπροώθησης στην Ευρώπη και η συστηματική παραβίαση αυτής στην πράξη, στην 

Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2018-2020, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας 

Ε.Ε., Αθήνα [υπό έκδοση].    

• Τσεβάς Χ. , Ανιθαγένεια και Διεθνής Προστασία Προσφύγων, στην Επετηρίδα 

Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2018-2020, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας Ε.Ε., Αθήνα 

[υπό έκδοση].  

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
292

  

Ερμηνεία του Άρθρου 1Α(2):  

● Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των 

προσφύγων, δημοσιευθέν Φεβρουάριο 2019 

● Ερμηνεία άρθρου 1 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των 

προσφύγων -  δημοσιευθέν Απρίλιο 2001  

● Η θρησκεία ως λόγος φόβου δίωξης στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 1Α (2) 

της Σύμβασης της Γενεύης 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των 

Προσφύγων - δημοσιευθέν Απρίλιο 2004 

                                                           
292 Πέραν των παραπάνω βιβλιογραφικών παραπομπών, προς διευκόλυνση κάθε επίδοξου μελετητή και εφαρμοστή 

διαδικασιών RSD, παρατίθεται συγκεντρωτικά η εξής σειρά δημοσίων εγγράφων της UNHCR τα οποία δύνανται να 

ανευρεθούν στους ιστοτόπους του Refworld (https://www.refworld.org/) και της UNHCR 

(https://www.unhcr.org/gr/yliko_gia_themata_prostasias).  

https://www.refworld.org/
https://www.unhcr.org/gr/yliko_gia_themata_prostasias
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● "Συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα" στα πλαίσια της ερμηνείας του άρθρου 

1Α (2) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το 

Καθεστώς των Προσφύγων, δημοσιευθέν Μάιο 2002  

● Δίωξη λόγω γένους στα πλαίσια της ερμηνείας του άρθρου 1Α (2) της Σύμβασης της 

Γενεύης και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων και / ή του 

Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, δημοσιευθέν Μάιο 2002 

● Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διεθνή Προστασία Νο. 9:  για την εξέταση των 

αιτημάτων ασύλου που στηρίζονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό και/ή  στην 

ταυτότητα του γένους (φύλου) στο πλαίσιο του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / 

ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, δημοσιευθέν Οκτώβριο 

2012  

● Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η 

Δυνατότητα Εγκατάστασης σε άλλη Περιοχή της Χώρας Καταγωγής» στα πλαίσια του 

άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το 

Καθεστώς των Προσφύγων, δημοσιευθέν Ιούλιο 2003 

● Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under 

Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of 

Refugees and the regional refugee definitions, published December 2016 

● Claims to Refugee Status related to Military Service within the context of Article 1A 

(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 

published November 2019  

● Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Εξέταση των Αιτημάτων Ασύλου των Παιδιών στο 

πλαίσιο των άρθρων 1(α) 2 και 1 (ΣΤ) της Σύμβασης του 1951 και/ή του Πρωτοκόλλου του 

1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, δημοσιευθέν Δεκέμβριο 2009  

● Η εφαρμογή του άρθρου 1Α (2) της Σύμβασης του 1951 και/ή του Πρωτοκόλλου 

του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων στα θύματα εμπορίας ανθρώπων ή στα 

πρόσωπα που κινδυνεύουν από την εμπορία ανθρώπων, δημοσιευθέν Απρίλιο 2006     

 

Συνέντευξη και βάρος απόδειξης: 

● Εγχειρίδιο κατάρτισης: Η Συνέντευξη με τους αιτούντες για την αναγνώριση του 

καθεστώτος του πρόσφυγα, δημοσιευθέν 1995  

● Το βάρος της απόδειξης και η αποδεικτική ισχύς των ισχυρισμών κατά την εξέταση 

των αιτημάτων ασύλου, δημοσιευθέν Δεκέμβριο 1998 

 

 

Ρήτρες Παύσης: 

● Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διεθνή Προστασία: Παύση του καθεστώτος του 

πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 1 Γ (5) και (6) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το 

Καθεστώς των Προσφύγων, δημοσιευθέν Φεβρουάριο 2003 
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● Ρήτρες Παύσης: Κατευθυντήριες αρχές για την εφαρμογή τους, δημοσιευθέν 

Απρίλιο 1999  

 

Ρήτρες Αποκλεισμού: 

● Guidelines on International Protection No. 13: Applicability of Article 1D of the 

1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian Refugees, δημοσιευθέν 

Δεκέμβριο 2017 

● Σημείωμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την ερμηνεία 

του άρθρου 1E της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, δημοσιευθέν 

Μάρτιο 2009 

● Η Εφαρμογή των Ρητρών Αποκλεισμού Άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 1951 για το 

Καθεστώς των Προσφύγων, δημοσιευθέν Σεπτέμβρη 2003 

● Σημείωμα για την Ακύρωση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, δημοσιευθέν 

Νοέμβριο 2004   

 

Συγκεκριμένες κατηγορίες αιτούντων:
293

  

● Σημείωμα για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου των θυμάτων των οργανωμένων 

συμμοριών, δημοσιευθέν Μάρτιο 2010 

● Σημείωμα της Ύπατης Αρμοστείας για την αξιολόγηση των αιτημάτων διεθνούς 

προστασίας των γυναικών, δημοσιευθέν Δεκέμβριο 2012 

● UNHCR A Framework for the Protection of Children (eg. chapter on child-friendly 

procedures p 22), δημοσιευθέν 2012  

● UNHCR, UNICEF, IRC The way forward to strengthened policies and practices for 

unaccompanied and separated children in Europe, δημοσιευθέν Ιούλιο 2017 

● PUTTING THE CHILD AT THE CENTRE An Analysis of the Application of the 

Best Interests Principle for Unaccompanied and Separated Children in the UK, published 

June 2019 

● Legal considerations regarding claims for international protection made in the 

context of the adverse effects of climate change and disasters, δημοσιευθέν Οκτώβριο 2020 

 

Συγκεκριμένες εθνικότητες:
294

  

● Guidelines on International Protection No. 13: Applicability of Article 1D of the 

1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian Refugees, δημοσιευθέν 

Δεκέμβριο 2017 

                                                           
293 Θύματα οργανωμένων συμμοριών, γυναίκες, (ασυνόδευτα ή αποχωρισμένα από τις οικογένειες τους) παιδιά, 

environmental migrants/ refugees.   
294 Παλαιστίνιοι πρόσφυγες, Αφγανοί, Ιρακινοί, Σύριοι, Πακιστανοί, Νιγηριανοί, Βενεζουελάνοι, Μαλινέζοι, Σομαλοί.   
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● Σημείωμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την Ερμηνεία 

του Άρθρου 1Δ της Σύμβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων και του Άρθρου 12 (1) (α) 

της Οδηγίας της ΕΕ για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα στις υποθέσεις 

των Παλαιστινίων Προσφύγων που αιτούνται διεθνή προστασία, δημοσιευθέν Μάιο 2013 

● UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of 

Asylum-Seekers from Afghanistan, δημοσιευθέν Αύγουστο 2018  

● UNHCR, Afghanistan: Compilation of Country of Origin Information (COI) 

Relevant for Assessing the Availability of an Internal Flight, Relocation or Protection 

Alternative (IFA/IRA/IPA) to Kabul, δημοσιευθέν Δεκέμβριο 2019 

● UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Protection 

Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq, δημοσιευθέν Μάιο 2019 

● Iraq: Country of Origin Information on Access and Residency Requirements in Iraq 

(Update I) Ability of Persons Originating from Formerly ISIS-Held or Conflict-Affected 

Areas to Legally Access and Remain in Proposed Areas of Relocation, δημοσιευθέν 

Νοέμβριο 2019 

● UNHCR, COI Note on the Acquisition of Iraqi Nationality by a Child Born Outside 

Iraq, δημοσιευθέν Μάιο 2019 

● UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), COI Note on the Situation of 

Yazidi IDPs in the Kurdistan Region of Iraq, δημοσιευθέν Μάιο 2019  

● International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Syrian 

Arab Republic, δημοσιευθέν Νοέμβριο 2017 

● UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of 

Members of Religious Minorities from Pakistan, δημοσιευθέν Ιανουάριο 2017  

● UNHCR Comments on EASO Country Guidance: Nigeria (February 2019), 

δημοσιευθέν Μάιο 2019  

● UNHCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing 

north-eastern Nigeria (the states of Borno, Yobe and Adamawa) and surrounding region – 

Update II, δημοσιευθέν Οκτώβριο 2016. This document supersedes and replaces UNHCR’s 

International Protection Considerations with regard to people fleeing north-eastern Nigeria 

(Update I) published in October 2014. 

● UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Position on Returns to 

Mali - Update II, δημοσιευθέν Ιούλιο 2019 

● GUIDANCE NOTE ON INTERNATIONAL PROTECTION CONSIDERATIONS 

FOR VENEZUELANS – Update I, δημοσιευθέν 2019  

● Addendum to 2010 UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International 

Protection Needs of Asylum-Seekers from Somalia, relating specifically to the city of 

Galkacyo, δημοσιευθέν Μάρτιο 2012 
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Συστάσεις/θέσεις UNHCR σε ισχύ
295

 περί επιστροφών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων 

χωρών: 

● UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Position on Returns to 

Libya - Update II, δημοσιευθέν Σεπτέμβριο 2018. This document provides an update of and 

replaces the UNHCR Position on Returns to Libya (Update I), Published in October 2015. 

● UNHCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing the 

Syrian Arab Republic, Update VI, δημοσιευθέν Μάρτιο 2021. This document updates and 

replaces UNHCR’s International Protection Considerations with Regard to People Fleeing 

the Syrian Arab Republic, Update V, of November 2017. 

● UNHCR Position on Returns to Iraq, δημοσιευθέν Νοέμβριο 2016. This position 

supersedes UNHCR’s 2014 Position on Returns to Iraq. 

● UNHCR Position on Returns to Southern and Central Somalia (Update I), 

δημοσιευθέν Μάιο 2016 

● UNHCR Position on Returns to South Sudan- Update IIΙ, δημοσιευθέν Οκτώβριο 

2021. This position supersedes and replaces UNHCR’s April 2019 Position on Returns to 

South Sudan – Update II.  

● UNHCR Position on deportation to Gaza, δημοσιευθέν Φεβρουάριο 2015  

● Position on Returns to North Kivu, South Kivu, Ituri and Adjacent Areas in the 

Democratic Republic of the Congo Affected by Ongoing Conflict and Violence – Update II, 

δημοσιευθέν Σεπτέμβριο 2019. This position supersedes and replaces the 2014 document 

“UNHCR Position on Returns to North Kivu, South Kivu and Adjacent Areas in the 

Democratic Republic of the Congo – Update I.” 

● UNHCR Position on Returns to the Central African Republic, δημοσιευθέν Απρίλιο 

2013  

● UNHCR Position on Returns to Rakhine State, Myanmar, δημοσιευθέν Ιούλιο 2012 

● UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Position on Returns to 

Mali - Update II, δημοσιευθέν Ιούλιο 2019 

● UNHCR Position on Returns to Yemen, Update I, δημοσιευθέν Οκτώβριο 2021. 

This position supersedes UNHCR’s Position on Returns to Yemen from April 2015.  

● UNHCR Position on Returns to Burkina Faso, δημοσιευθέν Ιούλιο 2021 

● UNHCR Position on Returns to Afghanistan, δημοσιευθέν Αυγούστου 2021 

 

Legal considerations on the return of asylum-seekers and refugees from Greece to 

Turkey – safe third country: 

● Legal considerations on the return of asylum-seekers and refugees from Greece to 

Turkey as part of the EU-Turkey Cooperation in Tackling the Migration Crisis under the 

safe third country and first country of asylum concept, δημοσιευθέν Μάρτιο 2016 

                                                           
295 Κατά τη συγγραφή του παρόντος άρθρου.   
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● Legal Considerations regarding access to protection and a connection between the 

refugee and the third country in the context of return or transfer to safe third countries, 

δημοσιευθέν Απρίλιο 2018 

 

Κράτηση: 

● Κατευθυντήριες οδηγίες για την κράτηση των αιτούντων άσυλο, δημοσιευθέν 2012  

● UNHCR’s position regarding the detention of refugee and migrant children in the 

migration context, δημοσιευθέν Ιανουάριο 2017  

 

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Protection Policy Paper: The return 

of persons found not to be in need of international protection to their countries of 

origin: UNHCR's role, δημοσιευθέν Νοέμβριο 2010 

 

Επετηρίδες Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών:  

● Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών_ έτος 2011  

● Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών_ έτος 2012 

● Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών_ έτος 2013 

● Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών_ έτος 2014 

● Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών_ έτος 2015 

● Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών_ έτη 2016-2017 (έντυπη μορφή) 

● Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών_ έτη 2018-2020 (έντυπη μορφή, 

υπό έκδοση) 

 

Παρεμβάσεις UNHCR:  

● UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Submission by the Office of the 

United Nations High Commissioner for Refugees in the case of H.A. and Others v. Greece 

(Appl. No. 19951/16) before the European Court of Human Rights, Μάρτιος 2017 

● UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Submission by UNHCR in the 

case of J.R and Others v. Greece (Appl. No 22696/16) before the European Court of Human 

Rights, 12 Δεκεμβρίου 2016 

● UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Submission by the Office of the 

United Nations High Commissioner for Refugees in the case of International Commission of 

Jurists (ICJ) and European Council for Refugees and Exiles (ECRE) v. Greece (Complaint 

No. 173/2018) before the European Committee of Social Rights, 9 Αυγούστου 2019 

 

Σχολιασμός νομοθετημάτων:  
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● Comments on the Law on “International Protection and other Provisions”, 

δημοσιευθέν Φεβρουάριο 2020 

● UNHCR Comments on the Draft Law “Improvement of Migration Legislation, 

amendment of provisions of Laws 4636/2019 (A’ 169), 4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (A’ 

80) and other Provisions”, δημοσιευθέν Ιούνιο 2020 

 

 

4.2.2  Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ (ΕΞΩΕΔΑΦΙΚΗ) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

 

Βασίλειος Περγαντής  

Επικ. Καθηγητής στη Νομική Σχολή ΑΠΘ 

 

Η παρούσα συμβολή θα επικεντρωθεί σε ένα κρίσιμο δικαίωμα των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας, το δικαίωμα μη επαναπροώθησης. Η αρχή της μη επαναπροώθησης έχει 

συμπεριληφθεί στο άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951
296

, το οποίο στην παρ. 1 

ορίζει πως «[ο]υδεμία Συμβαλλομένη Χώρα θα απελαύνη ή θα επαναπροωθή, 

καθ’οιονδήποτε τρόπον, Πρόσφυγας, εις τα σύνορα εδαφών ένθα η ζωή ή ελευθερία αυτών 

απειλούνται δια λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών 

πεποιθήσεων». Η διάταξη αυτή συμπληρώνεται από το άρθρο 32 της Σύμβασης, το οποίο 

αναφέρει ότι «[α]ι Συμβαλλόμεναι Χώραι δεν θα απελαύνουν πρόσφυγας νομίμως 

διαμένοντας επί του εδάφους αυτών…». 

Σε πρώτο χρόνο πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτές τις δύο σχετικές διατάξεις που υπάρχουν στη 

σύμβαση της Γενεύης του 1951. Με μία πρώτη ματιά, οι δύο διατάξεις φαίνεται να έχουν 

κοινό πεδίο ρύθμισης, καθώς το άρθρο 32 μιλά για απέλαση και το άρθρο 33 μιλάει για 

απέλαση ή επαναπροώθηση. Η διαζευκτική αυτή διατύπωση σημαίνει ότι οι δύο έννοιες δεν 

είναι ακριβώς ταυτόσημες. Πράγματι με τον όρο απέλαση εννοούμε κατά βάση μία επίσημη 
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 Σύμβασις περί του καθεστώτος των προσφύγων, 28 Ιουλίου 1951, 189 UNTS, 137 (ν.δ. 3989/26.09.1959, ΦΕΚ Α΄ 201). 
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διοικητική διαδικασία μέσω της οποίας το κράτος μεταφέρει ένα άτομο που βρίσκεται στο 

έδαφός του σε έδαφος ενός άλλου κράτους, ενώ η έννοια της επαναπροώθησης αφορά 

περισσότερο στην υλική πράξη με την οποία το άτομο πηγαίνει σε ένα άλλο έδαφος. Άρα 

ενώ η μία διάταξη αφορά τη νομική πράξη ή άλλη επικεντρώνεται στην υλική της 

πραγμάτωση.  

Οι δύο διατάξεις διαφέρουν και σε άλλα σημεία. Όσον αφορά στη διάταξη του άρθρου 32, 

τα κράτη έχουν το κυριαρχικό δικαίωμα να απελαύνουν όποιον θεωρούν ότι δεν πρέπει να 

βρίσκεται στο έδαφός τους
297

, εφόσον όμως γίνουν σεβαστοί συγκεκριμένοι περιορισμοί, 

όπως, για παράδειγμα, η καλή πίστη, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου 

που είναι να απελαθεί, διαδικαστικές εγγυήσεις και το να υπάρχει μια δικαιολογημένη ratio 

για την απέλαση. Ως προς το τελευταίο αυτό σημείο, το άρθρο 32 § 1 ορίζει ότι οι 

συμβαλλόμενες χώρες στη σύμβαση του 1951 δε θα απελαύνουν πρόσφυγες που διαμένουν 

στο έδαφός τους νόμιμα «ειμή μόνον δια λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξεως». 

Αντίθετα, το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης επαναπροώθησης (άρθρο 33) δεν 

περιορίζεται μόνο στους νόμιμα διαμένοντες. Το βασικό ζήτημα που τίθεται στο πλαίσιο 

της παραπάνω διαφοροποίησης μεταξύ των δύο άρθρων αφορά στην έννοια του όρου 

«νόμιμα διαμένοντες». Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, το Άρθρο 32 εφαρμόζεται μόνο 

σε πρόσωπα που έχουν νόμιμη διαμονή και όχι σε πρόσωπα που έχουν απλά νόμιμη 

παρουσία στο έδαφος του κράτους.
298

 Συνεπώς, άτομα που με νόμιμο τρόπο (π.χ. 

τουριστική βίζα) έχουν εισέλθει σε ένα κράτος, δεν καλύπτονται από το Άρθρο 32, καθώς 

δεν τους έχει αποδοθεί επίσημα δικαίωμα διαμονής. Για τον ίδιο λόγο, δεν εντάσσονται στο 

πεδίο εφαρμογής ratione personae του άρθρου 32 οι αιτούντες άσυλο – αλλά μόνο τα 

άτομα, στα οποία έχει αναγνωριστεί το καθεστώς διεθνούς προστασίας
299

, ενώ το άρθρο 33 

περιλαμβάνει στο πεδίο προστασίας του και τους αιτούντες άσυλο.  

Τέλος, το άρθρο 32 καθορίζει ως λόγους απέλασης την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια 

τάξη. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να ερμηνεύονται στενά, καθώς κανόνας είναι η μη δυνατότητα 

απέλασης του δικαιούχου διεθνούς προστασία. Οι έννοιες της εθνικής ασφάλειας και 

                                                           
297

 U. Davy, «Article 32» σε A. Zimmermann (επιμ.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 
Protocol: A Commentary (OUP, 2011) 1281 (§3). 
298

 G. Goodwin-Gill, J. McAdam, The Refugee in International Law (OUP, 2021, 4
th

 ed.) 284-5. Αντίθετη άποψη έχει ο J.C. 
Hathaway, The Rights of Refugees under International Law (OUP, 2021, 2

nd
 ed.) 830, ο οποίος υποστηρίζει ότι η έννοια θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει και όσους νομίμως βρίσκονται στο έδαφος του κράτους. 
299

 ST (Eritrea) v Secretary of State for the Home Department [2012] UKSC 12, §§60 και 63-4 (Lord Dyson). 
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δημόσιας τάξης περιλαμβάνουν πράξεις του ατόμου κατά της νόμιμης κυβέρνησης του 

κράτους στο οποίο βρίσκεται, επικοινωνία με εχθρούς της χώρας, κατασκοπεία για 

λογαριασμό άλλης χώρας, πράξεις τρομοκρατίας (έστω και εάν στόχευαν άλλη, τρίτη, 

χώρα), σχέσεις με κυκλώματα εμπόρων ναρκωτικών, πράξεις που προκαλούν κίνδυνο για 

την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών κοκ.
300

 Πρόκειται λοιπόν για πολύ σοβαρές 

πράξεις οι οποίες διαταράσσουν την εθνική ασφάλεια και δημόσια τάξη του κράτους. 

Οι περιορισμοί ως προς την απέλαση που προβλέπονται στη Σύμβαση του 1951, θα πρέπει 

να συμπληρωθούν με αναφορά στο άρθρο 33. Θα πρέπει εξαρχής να σημειωθεί ότι η 

ανάλυση του εν λόγω άρθρου ενσωματώνει και αναφορές στη νομολογία διεθνών 

δικαιοδοτικών ή οιονεί δικαιοδοτικών οργάνων προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

καθώς το άρθρο 33 της Σύμβασης έχει σε μεγάλο βαθμό υπερκεραστεί από την παραπάνω 

νομολογία. Σε πρώτο χρόνο, η απαγόρευση της επαναπροώθησης συμπληρώνει τους 

περιορισμούς της απέλασης, αλλά και συμπληρώνεται από το άρθρο 32, για παράδειγμα, 

αναφορικά με τις διαδικαστικές προϋποθέσεις του άρθρου 32§§2-3 που θα πρέπει να 

γίνονται σεβαστές και στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 33 περί επαναπροώθησης.
301

  

Σε δεύτερο χρόνο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απαγόρευση επαναπροώθησης
302

 δεν 

κωδικοποιείται μόνο στο άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, αλλά έχει έμμεσα 

διατυπωθεί και στο άρθρο 1 § 1 του Πρωτοκόλλου του 1967
303

, στο άρθρο 3 της 

Διακήρυξης για το εδαφικό άσυλο του 1967
304

, ενώ αναφέρεται ρητά στην Αμερικανική 

σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα
305

 όπως και στο άρθρο 19 του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
306

. Με βάση τα παραπάνω αλλά και την πρακτική 

των κρατών, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, η απαγόρευση της επαναπροώθησης έχει 
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 G. Stenberg, Non-Expulsion and Non-Refoulement – The Prohibition against Removal of Refugees with Special Reference to 
Article 32 and 33 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (Iustus, 1989) 131 επ. 
301

 V. Türk, F. Nicholson, «Refugee Protection in International Law: An Overall Perspective», σε E. Feller, V. Türk, F. Nicholson 
(eds), Refugee Protection in International Law. UNHCR’s Global Consultations on International Protection (CUP, 2003) 12. 
302

 «Ουδεμία Συμβαλλόμενη Χώρα θα απελαύνη ή θα επαναπροωθή, καθ’οιονδήποτε τρόπον, Πρόσφυγας, εις τα σύνορα 
εδαφών ένθα η ζωή ή ελευθερία αυτών απειλούνται δια λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή 
πολιτικών πεποιθήσεων», Άρθρο 33§1. 
303

 Πρωτόκολλον σχετικόν προς το καθεστώς των προσφύγων, 31 Ιανουαρίου 1967, 606 UNTS, 267 (α.ν. 389/26.4.1968, ΦΕΚ 
Α’ 125). 
304

 Declaration on Territorial Asylum, UN Doc. A/RES/2312(XXII), 14 Δεκεμβρίου 1967. 
305

 American Convention on Human Rights, 22 Νοεμβρίου 1969, 1144 UNTS, 123, Άρθρο 22§8. 
306

 2012/C 326/02, 26 Οκτωβρίου 2012. 
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καταστεί κανόνας εθιμικού δικαίου.
307

 Συνεπώς τρίτα κράτη, δηλαδή κράτη που δεν είναι 

συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, δεσμεύονται εξίσου από την αρχή 

της μη επαναπροώθησης. Αντίθετα, αμφισβητείται εάν η απαγόρευση της επαναπροώθησης 

έχει φύση κανόνα επιτακτικού δικαίου (jus cogens), κάτι που θα σηματοδοτούσε την 

αδυναμία συμβατικής παρέκκλισης από τον συγκεκριμένο κανόνα καθώς και επιπλέον 

συνέπειες στο πλαίσιο της διεθνούς ευθύνης σε περίπτωση σοβαρής παραβίασής του.
308

 

Η απαγόρευση επαναπροώθησης ή απέλασης αφορά μόνο στο έδαφος κράτους όπου μπορεί 

να απειληθεί η ζωή ή ελευθερία του ατόμου για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 

33 § 1 και όχι σε κάθε κράτος. Επιπλέον, η απαγόρευση υφίσταται από τη στιγμή της 

απόπειρας εισόδου στη χώρα, ήτοι από την πρώτη στιγμή που το άτομο έρχεται σε επαφή με 

τις εθνικές αρχές, έστω και αν αυτή η επαφή λαμβάνει χώρα έξω από την εδαφική 

επικράτεια του κράτους, όπως θα δούμε παρακάτω.
309

  

Όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής ratione personae του άρθρου 33, όπως προείπαμε, αυτό 

καλύπτει όχι μόνο όσους χαίρουν ήδη διεθνή προστασία, αλλά και όσους έχουν επίσημα 

αιτηθεί άσυλο ή – κρίσιμα – όσους prima facie τεκμαίρεται ότι πιθανότατα πληρούν τις 

προϋποθέσεις αναγνώρισης ως δικαιούχοι διεθνή προστασία. Συνεπώς, ακόμα και άτομα 

που δεν έχουμε κάνει αίτηση για την χορήγηση ασύλου, προστατεύονται με βάση την αρχή 

της μη επαναπροώθησης, εφόσον πιθανολογείται ότι μπορούν να απολαύσουν διεθνή 

προστασία. Σε τελική ανάλυση, για όλα τα πρόσωπα που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος 

ισχύει καταρχήν η αρχή της μη επαναπροώθησης σε χώρα, στην οποία πιθανολογείται ότι 

θα κινδυνεύσει η ζωή ή ελευθερία τους.
310

 Με άλλα λόγια, είναι αδιάφορο εάν το άτομο έχει 

εισέλθει παράτυπα ή νόμιμα ή αν αποπειράται να εισέλθει στο έδαφος του κράτους που 

επιθυμεί να τον επαναπροωθήσει· από τη στιγμή της απόπειρας και έπειτα το άτομο αυτό 

έχει το συγκεκριμένο δικαίωμα να μην επαναπροωθηθεί. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί 

ότι πρόσωπα που τυγχάνουν διεθνή προστασία από άλλα συμβατικά κείμενα και όχι με 
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 D. Kretzmer, «Torture, Prohibition of», σε R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law (OUP, 
2012) vol. IX, 950 επ. (§35). 
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 Βλ. την ανάλυση σε C. Costello, M. Foster, «Non-refoulement as Custom and Jus Cogens? Putting the Prohibition to the 
Test», NYIL 2015 (46), σ. 273. 
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 W. Kälin, M. Caroni, L. Heim, ‘Article 33, para. 1’ in A. Zimmermann (ed.), The 1951 Convention…, ό.π., 1367 (§106). 
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 Μ.-Ντ. Μαρούδα, Β. Σαράντη, Προσφυγικό Δίκαιο. Ερμηνεία-Διαγράμματα-Υποδείγματα (Νομική Βιβλιοθήκη, 2016) 101. 
Ο κίνδυνος αυτός εκτιμάται από τις εθνικές αρχές, βεβαίως, που θα κληθούν να εξετάσουν τις συνθήκες που επικρατούν 
στη χώρα στην οποία επιθυμούν να επαναπροωθήσουν το συγκεκριμένο άτομο. 
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βάση τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 – όπως άτομα που είναι θύματα δίωξης λόγω 

ένοπλης σύρραξης και δεν μπορούν καταρχήν να συμπεριληφθούν στον ορισμό της 

Σύμβασης του 1951, των οποίων το νομικό καθεστώς ρυθμίζεται από το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο (δίκαιο της Γενεύης),
311

 ή άτομα που απολαμβάνουν επικουρική 

προστασία ή έχουν άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους – καλύπτονται επίσης από 

την αρχή της μη επαναπροώθησης, όπως αυτή έχει κατοχυρωθεί σε διεθνή κείμενα 

προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στο αντίστοιχο διεθνές εθιμικό δίκαιο. 

Η διάκριση ανάμεσα στη Σύμβαση της Γενεύης και τις συμβάσεις προστασίας των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη προβλέπει εξαιρέσεις στην 

απαγόρευση μη επαναπροώθησης – κάτι που δε συμβαίνει με το δίκαιο προστασίας των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, το άρθρο 33 § 1 της Σύμβασης ορίζει ότι «[τ]ο εκ 

της παρούσης διατάξεως απορρέον ευεργέτημα δεν δύναται πάντως να επικαλήται πρόσφυξ 

όστις, δια σοβαράς αιτίας, θεωρείται επικίνδυνος εις την ασφάλειαν της χώρας ένθα 

ευρίσκεται ή όστις, έχων τελεσιδίκως καταδικασθή δι’ιδιαιτέρως σοβαρόν αδίκημα, αποτελεί 

κίνδυνον δια την Χώραν».   

Ως εξαίρεση στον θεμελιώδη κανόνα της μη επαναπροώθησης, οι παραπάνω περιπτώσεις 

πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά. Όσον αφορά στην πρώτη εξαίρεση, ουσιαστικά το 

κράτος καλείται να αποδείξει ότι το άτομο που επιθυμεί να επαναπροωθήσει αποτελεί, λόγω 

σοβαρής αιτίας, κίνδυνο για την ασφάλειά του και ότι ο κίνδυνος θα εκλείψει μέσω της 

επαναπροώθησης. Ως σοβαρός κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια λογίζονται πράξεις που 

απειλούν τη συνταγματική τάξη και τη διακυβέρνηση της χώρας ή την εδαφική της 

ακεραιότητα, καθώς και πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο τις ειρηνικές σχέσεις του κράτους 

με άλλα κράτη κοκ.
312

  

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν αρκεί ο επαναπροωθούμενος να θεωρείται 

επικίνδυνος για τρίτη χώρα· θα πρέπει ο κίνδυνος να μην περιγράφεται γενικά αλλά να 

προσδιορίζεται σε σχέση με τη χώρα που θέλει να τον επαναπροωθήσει. Παρόλα αυτά, στην 
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 Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol 
relating to the Status of Refugees, UN Doc. HCR/1P/4/ENG/REV. 4, February 2019, §164. Βλ. όμως και την εξέλιξη της 
νομολογίας στο ζήτημα αυτό σε S. Juss, J. Mitchell, «Gatekeepers of Asylum: UK Country Guidance, Indiscriminate Violence 
and Internal Relocation», σε S. Juss (ed.), Research Handbook on International Refugee Law (Elgar, 2019) 147 επ., και Άρθρο 
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 V. Chetail, International Migration Law (OUP, 2019) 189. 
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υπόθεση Suresh το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά παρέκκλινε από την παραπάνω 

ερμηνεία. Η υπόθεση αφορούσε έναν υπήκοο της Σρι Λάνκα, τον οποίον η κυβέρνηση του 

Καναδά ήθελε να απελάσει επικαλούμενη τις τρομοκρατικές ενέργειες που είχε διαπράξει 

στη Σρι Λάνκα ως επίρρωση του επιχειρήματος ότι αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για την 

εθνική ασφάλεια του Καναδά. Το Ανώτατο Δικαστήριο δέχτηκε τον εν λόγω ισχυρισμό με 

το επιχείρημα ότι ο γενικός κίνδυνος που προκαλούν μακρινά γεγονότα, οι οποίες δεν έχουν 

σύνδεση με τον Καναδά και έχουν συμβεί σε μία άλλη περιοχή έξω από το έδαφός του, 

διαχέεται και άρα μπορεί να κριθεί ότι οι πράξεις αυτές έμμεσα δημιουργούν κίνδυνο για 

την εθνική ασφάλεια του Καναδά.
313

 Η διευρυμένη αυτή ερμηνεία της έννοιας «κίνδυνος 

για την εθνική ασφάλεια» δε μπορεί να γίνει δεκτή, εκτός εάν συνοδευόταν από το 

επιχείρημα ότι οι συμπεριφορά του ατόμου αυτού καταδείκνυε πως θα προβεί στις ίδιες 

πράξεις και στον Καναδά. 

Αναφορικά με την δεύτερη εξαίρεση στην αρχή της μη επαναπροώθησης, αυτή απαιτεί την 

ύπαρξη τελεσίδικης, ήτοι μετά την εξάντληση κάθε ένδικου μέσου, καταδίκης για ιδιαίτερα 

σοβαρό αδίκημα. Το ιδιαίτερα σοβαρό αυτό αδίκημα μπορεί να έχει λάβει χώρα και στο 

έδαφος άλλου κράτους από αυτό που επιθυμεί να προχωρήσει στην επαναπροώθηση. 

Πάντως, θα πρέπει το τελευταίο αυτό κράτος να αποδείξει ότι λόγω της τελεσίδικης 

καταδίκης το άτομο αυτό αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία, όπως στην περίπτωση ενός 

κατ’εξακολούθηση παιδεραστή, για παράδειγμα, ενώ η έκτιση της ποινής δε σημαίνει 

αυτόματα και εξάλειψη του εν λόγω κινδύνου.
314

 Σε μία τέτοια περίπτωση η Σύμβαση της 

Γενεύης πράγματι δικαιολογεί την επαναπροώθηση, δηλαδή την αποστολή του ατόμου 

αυτού σε χώρα που μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή ή η ελευθερία του. 

Οι σταθμίσεις αυτές, τις οποίες απαιτεί η Σύμβαση της Γενεύης του 1951, είναι εντελώς 

απούσες από τις διεθνείς συνθήκες προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπου η 

απαγόρευση της επαναπροώθησης είναι απόλυτη, δηλαδή δεν επιδέχεται εξαιρέσεις. Η 

νομολογία των διεθνών (οιονεί-) δικαιοδοτικών οργάνων προστασίας των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εδαφική διάσταση της υποχρέωσης μη 

επαναπροώθησης και αυτή την διάσταση θα εξετάσουμε αμέσως παρακάτω. Συγκεκριμένα, 
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 Suresh v Minister of Citizenship and Immigration [2002] 1 SCR 3, §§80 και 90. 
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 A. Zimmermann, Ph. Weenholz, «Article 33 para. 2», σε A. Zimmermann (ed.), The 1951 Convention…, 1420-1422 (§§100-
105). 
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έχει ήδη ειπωθεί ότι η απαγόρευση επαναπροώθησης ενεργοποιείται από το χρονικό σημείο 

της πρώτης επαφής του ατόμου με τις εθνικές αρχές. Συνήθως, η επαφή αυτή θα λάβει χώρα 

στο έδαφος του κράτους και συνεπώς, η συμβατική υποχρέωση μη επαναπροώθησης θα 

εφαρμοστεί σύμφωνα με τον κλασσικό κανόνα ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις ισχύουν σε όλο 

το έδαφος του συμβαλλόμενου κράτους (Άρθρο 29 ΣτΒ).
315

 

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα τα κράτη ακολουθούν τρεις διαφορετικές 

στρατηγικές για να απαγκιστρωθούν από την υποχρέωση μη επαναπροώθησης. Η πρώτη 

έχει να κάνει με την απόρριψη εισόδου στα σύνορα με το επιχείρημα ότι το κράτος έχει το 

δικαίωμα να ελέγχει την είσοδο και έξοδο των αλλοδαπών όπως και των ημεδαπών. Όμως 

το δικαίωμα αυτό δεν απαλλάσσει με κανένα τρόπο τις κρατικές αρχές από την υποχρέωση 

μη επαναπροώθησης, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τη δυνατότητα του προσώπου να 

υποβάλει αίτημα ασύλου. Την σύνδεση αυτή και την συνεπακόλουθη υποχρέωση ατομικής 

εκτίμησης κάθε αιτήματος πριν ληφθεί απόφαση επιστροφής, η οποία εκτίμηση πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει και την διασφάλιση ότι το άτομο αυτό δεν θα επαναπροωθηθεί κατά 

παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του κράτους, υπογράμμισε το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην ΜΚ κ/ Πολωνίας.
316

 Εκεί, η πολωνική 

κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι οι συγκεκριμένοι Τσετσένοι προσφεύγοντες παρότι είχαν 

κατ’επανάληψη φτάσει στο πολωνικό φυλάκιο από την Λευκορωσία, δεν είχαν υποβάλει 

αίτημα για άσυλο και άρα η Πολωνία είχε δικαίωμα να τους επαναπροωθήσει. Όμως, όπως 

εκτίμησε το ΕΔΔΑ, με βάση και τις πληροφορίες που συνεισέφεραν τρίτα μέρη για την 

συστηματική πρακτική των πολωνικών αρχών, οι προσφεύγοντες είχαν υποβάλει προφορικό 

αίτημα, το οποίο δεν είχε ποτέ καταγραφεί, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται το άρθρο 3 

τόσο όσον αφορά στη διαδικαστική προϋπόθεση παροχής της δέουσας διαδικασίας για την 

ατομική εκτίμηση κάθε αιτήματος, όσο και ως προς την σχετιζόμενη υποχρέωση μη 

αυθαίρετης επαναπροώθησης.
317

 

Μία δεύτερη στρατηγική είναι τα κράτη να κηρύσσουν συγκεκριμένες ζώνες εντός του 

εδάφους τους ως μη υπαγόμενες στο πλαίσιο προστασίας των αιτούντων άσυλο και άρα 

στην εφαρμογή και της υποχρέωσης μη επαναπροώθησης. Για παράδειγμα, η Αυστραλία 
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 S. Karagiannis, «Article 28», σε O. Corten, P. Klein (eds), The Vienna Conventions on the Law of Treaties (OUP, 2011). 
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 M.K. and others v Poland, Application Nos. 40503/17, 42902/17, 43643/17, 23 Ιουλίου 2020. 
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 Ό.π., §§167, 169, 173 και 185. 
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έχει κηρύξει συγκεκριμένα νησιωτικά εδάφη της ως διεθνείς ζώνες όπου δεν εφαρμόζονται 

οι συμβατικές υποχρεώσεις της, ώστε, όταν μεικτές ροές φτάνουν στα εδάφη αυτά, να μην 

υπόκειται η ίδια στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο προστασίας των 

προσφύγων και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
318

 Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η πρακτική 

να θεωρούνται οι ζώνες transit στα αεροδρόμια των κρατών υποδοχής των μεικτών ροών ως 

μη κρατικό έδαφος για σκοπούς παράτυπης μετανάστευσης. Έτσι λοιπόν, διάφορες χώρες 

επιχείρησαν να προστατευθούν από την πρακτική ατόμων τα οποία έπαιρναν πτήσεις με 

transit, με σκοπό να υποβάλουν αίτηση ασύλου στη χώρα του transit. Η πρακτική αυτή 

άρνησης της δυνατότητας υποβολής αίτησης ασυλού και η συνεπακόλουθη επιστροφή ή 

προώθηση του ατόμου σε έναν ανεπιθύμητο προορισμό, υπονομεύει καίρια την υποχρέωση 

της αρχής μη επαναποροώθησης και δύναται να την παραβιάζει.
319

 

Μία τρίτη στρατηγική έγκειται στην προσπάθεια κρατών να απωθούν τις μεικτές ροές πριν 

εισέλθουν στο έδαφος του κράτους, σε άλλες ζώνες όπου τα κράτη ασκούν κυριαρχικά 

δικαιώματα ή και σε περιοχές που ανήκουν στην εδαφική κυριαρχία άλλου κράτους ή δεν 

υπάγονται σε κρατική κυριαρχία. Σκοπός των πρακτικών αυτών είναι να εμποδίσουν την 

άφιξη των ατόμων αυτών στην εδαφική επικράτεια του κράτους προορισμού, ενώ 

παράλληλα η εξωεδαφική απώθηση επιτρέπει στα εν λόγω κράτη να ισχυρίζονται ότι οι 

συμβατικές τους υποχρεώσεις – ανάμεσα στις οποίες και η υποχρέωση με επαναπροώθησης 

– δεν είχαν εφαρμογή σε αυτά τα εδάφη. Για παράδειγμα, η πρακτική των παράνομων 

επαναπροωθήσεων από την Ελλάδα έξω από την αιγιαλίτιδα ζώνη της, στην ανοιχτή 

θάλασσα ή στην αιγιαλίτιδα ζώνη άλλου κράτους, συνιστά μία χαρακτηριστική πρακτική 

προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, στην ίδια κατηγορία μπορεί να τεθεί και η πρακτική της 

Αυστραλίας να προωθεί τους πρόσφυγες που διασώζει σε διάφορα νησιά του Ειρηνικού που 

δεν είναι έδαφος της Αυστραλίας, όπου και έχουν στηθεί κέντρα κράτησης, τα οποία 

χρηματοδοτούνται ή και ελέγχονται από την αυστραλιανή κυβέρνηση. Και όπως 

αναμένεται, τα κράτη επιδεικνύουν ιδιαίτερη εφευρετικότητα με στόχο να εξασφαλίσουν ότι 

οι μεικτές ροές δε θα φτάσουν στο έδαφός τους: κλείσιμο λιμανιών σε πλοία που έχουν 

διασώσει αιτούντες άσυλο και προσεγγίζουν για να τους αποβιβάσουν ή άρνηση 

                                                           
318

 T. Gammeltoft-Hansen, «International Refugee Law and Refugee Policy: The Case of Deterrence Policies», Journal of 
Refugee Studies 2014 (27), σ. 574, με αναφορά στην Migration Amendment (Excision from Migration Zone) Act 2001. 
319

 Ammur v France, Application No. 19776/92, 25 Ιουνίου 1996, §52. 
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εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους στις ζώνες έρευνας και διάσωσης που προβλέπονται 

από το δίκαιο της θάλασσας.
320

 

Ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των περιπτώσεων είναι ότι, στην πράξη, τα κράτη δεν 

μπορούν να απεκδυθούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προστασίας των προσφύγων και 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους ενεργώντας εκτός του εδάφους τους. Όπως έχει κριθεί 

νομολογιακά κατ’επανάληψη, τα κράτη συνεχίζουν να υπέχουν ευθύνη για παραβιάσεις των 

συμβατικών τους υποχρεώσεων που λαμβάνουν χώρα και εκτός του εδάφους τους, όταν 

ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο (effective control) πάνω στο συγκεκριμένο έδαφος ή τα 

άτομα.
321

 Τέτοιου είδους έλεγχος υπάρχει και σε περίπτωση απώθησης, αναχαίτισης και 

επαναπροώθησης προσφύγων είτε λαμβάνει χώρα σε θαλάσσιο είτε σε χερσαίο έδαφος που 

δεν ανήκει στο κράτος που επιχειρεί ή αποτελεί χώρο όπου δεν υφίσταται κρατική 

κυριαρχία (όπως στην ανοιχτή θάλασσα). 

Η διεθνής νομολογία σε αυτό το σημείο είναι ομόφωνη. Για παράδειγμα, η Δι-αμερικανική 

Επιτροπή των δικαιωμάτων του ανθρώπου έχει κρίνει ότι η αναχαίτιση πλοιαρίων με 

πρόσφυγες στην ανοιχτή θάλασσα από το λιμενικού του παράκτιου κράτους προορισμού 

αποτελούσε αποτελεσματικό έλεγχο πάνω στα πρόσωπα και άρα οι συμβατικές 

υποχρεώσεις του κράτους προορισμού ίσχυαν ακέραια.
322

 Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η 

απόφαση του ΕΔΔΑ στην Hirsi Jamaa κ/ Ιταλίας όπου κρίθηκε ότι η επέμβαση των 

ιταλικών αρχών στην ανοιχτή θάλασσα σε πλοιάρια, όπου επέβαιναν πρόσφυγες, για την 

αναχαίτισή τους και η συνεπακόλουθη μεταφορά των προσφύγων στα ιταλικά στρατιωτικά 

σκάφη με σκοπό την επιστροφή τους στη Λιβύη, αποτελούσε άσκηση αποτελεσματικού 

ελέγχου πάνω σε αυτούς και παραβίαζε την αρχή της μη επαναπροώθησης.
323

  

Ακόμα όμως και σε περιπτώσεις όπου δεν υπήρξε οποιαδήποτε φυσική επαφή, η άσκηση 

δικαιοδοσίας με τρόπο που να εμποδίζει τα πλοία να φτάσουν στα λιμάνια της χώρα 

υποδοχής, κλείνοντάς τα, αποτελεί άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου και οδηγεί στην 
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 V. Moreno-Lax, D. Ghezelbash, N. Klein, «Between Life, Security and Rights: Framing the Interdiction of ‘Boat Migrants’ in 
the Central Mediterranean and Australia», Leiden Journal of International Law 2019 (32), σσ. 715-740. 
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 Βλ. χαρακτηριστικά, τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ στις υποθέσεις Loizidou v Turkey, Application No. 15318/89, 23 Μαρτίου 
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 The Haitian Center for Human Rights et al. v. United States, Case 10.675, Inter-American Commission on Human Rights 
(IACHR), 13 Μαρτίου 1997, §§157 και 162-163. 
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 Hirsi Jamaa and others v Italy, Application No. 27765/09, 23 Φεβρουαρίου 2012, §§76-82. 
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εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεων για το συγκεκριμένο κράτος. Για παράδειγμα, 

στην υπόθεση Women on waves κ/ Πορτογαλίας, που δεν αφορούσε μεικτές ροές, το ΕΔΔΑ 

έκρινε ότι η άρνηση εισόδου στα χωρικά ύδατα και το μπλοκάρισμα της πορείας ενός 

πλοίου από κρατικά πλοία του κράτους προορισμού με σκοπό αυτό να μη φτάσει στα 

χωρικά ύδατα της Πορτογαλίας, συνεπαγόταν τον αποτελεσματικό έλεγχο της τελευταίας.
324

 

Τέλος, ακόμα και αν η αναχαίτιση γίνεται στο έδαφος, ήτοι στην αιγιαλίτιδα ζώνη, του 

κράτους προέλευσης, δηλαδή πριν φτάσουν στην ανοιχτή θάλασσα, από το λιμενικό του 

τελευταίου αλλά σε συνεργασία με τις αρχές του κράτους προορισμού, είναι πιθανόν η 

ένταση της συνεργασίας, ιδιαίτερα εάν παίρνει την μορφή εκπαίδευσης, χρηματοδότησης ή 

υποστήριξης του λιμενικού του κράτους προέλευσης, να οδηγήσει στην κατάφαση της 

ευθύνης του κράτους προορισμού.
325

 

Τέλος, ένα παράκτιο κράτος θεωρείται ότι ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, και άρα οφείλει 

να συμμορφώνεται με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ένα 

πλοιάριο εκπέμπει σήμα κινδύνου σε ζώνη έρευνας και διάσωσης που είναι υπό την ευθύνη 

του κράτους αυτού, στο οποίο σήμα είχε ανταποκριθεί αναλαμβάνοντας τον συντονισμό της 

επιχείρησης διάσωσης
326

, ή ακόμα και εκτός αυτής εάν κρατικά σκάφη απαντήσουν στο 

σήμα κινδύνου και βρίσκονται κοντά στο συμβάν.
327

 Υπό αυτές τις περιστάσεις έκρινε η 

Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Γενεύη ότι τόσο η Μάλτα όσο και η Ιταλία 

ασκούσαν αποτελεσματικό (λειτουργικό ή εν τοις πράγμασι) έλεγχο σε περίπτωση σκάφους 

που αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου στην ζώνη έρευνας και διάσωσης υπό την ευθύνη της 

Μάλτας, βυθίστηκε πριν φτάσει το ιταλικό λιμενικό, το οποίο είχε αντιδράσει με μεγάλη 

καθυστέρηση παρότι βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το πλοίο σε κίνδυνο. Με άλλα 

λόγια, η Επιτροπή έκρινε ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να είχαν προστρέξει, η μία λόγω 

υποχρεώσεων επειδή ήταν η ζώνη της, η άλλη λόγω του ότι ήταν κοντά το πλοίο της για να 

διασώσουν τα συγκεκριμένα άτομα, και άρα εγειρόταν ζήτημα ευθύνη και για τις δύο χώρες 

(έστω και αν δεν αφορούσε την υποχρέωση μη επαναπροώθησης).
328
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Κλείνοντας την θεματική αυτή, είναι επιτακτικό να αναφερθούμε και σε μία εξαίρεση που 

πρόσφατα διαμόρφωσε το ΕΔΔΑ ως προς την εξωεδαφική εφαρμογή της αρχής της μη 

επαναπροώθησης για περιπτώσεις υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας σε πρεσβεία 

κράτους, όπου είχε πάει ο προσφεύγων για να εκδώσει εδαφική βίζα σύντομης διάρκειας για 

ανθρωπιστικούς λόγους.
329

 Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι εάν οι πρεσβευτικές αρχές 

μπορούν, εάν κατά τη συνάντηση τα πρόσωπα αυτά δηλώσουν ότι θα ζητήσουν διεθνή 

προστασία κατά την άφιξή τους στο κράτος (εδώ το Βέλγιο), να απορρίψουν εξετάζοντας 

συνοπτικά το αίτημα για βίζα και να τους επαναπροωθήσουν στο έδαφος χώρας στην οποία 

κινδυνεύει άμεσα ή έμμεσα (μέσω περαιτέρω επαναπροώθησης) η ζωή και η ανθρώπινη 

αξιοπρέπειά τους (εδώ ο Λίβανος καθώς οι ίδιοι ήταν Σύριοι). Στην σχετική υπόθεση, το 

ΕΔΔΑ έκρινε ότι το Βέλγιο δεν ασκούσε δικαιοδοσία επί των συγκεκριμένων προσώπων, 

καθώς αυτά βρίσκονταν στον χώρο της πρεσβείας εκτός του εδάφους του, και άρα δεν 

εφαρμοζόταν η ΕΔΔΑ και η υποχρέωση μη επαναπροώθησης όπως προκύπτει από τη 

Σύμβαση.
330

 Το Δικαστήριο του Στρασβούργου έκρινε ότι η ΕΣΔΑ δεν εφαρμόζεται σε 

τέτοιες περιπτώσεις, καθώς το άτομο μέσα στην πρεσβεία βρίσκεται μόνο υπό τον 

διοικητικό έλεγχο του κράτους, το οποίο δεν ασκεί στην πράξη δημόσια εξουσία πάνω 

στους αιτούντες βίζα. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο αποφάσισε, μάλλον αυστηρά, πως δεν 

ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος και συνεπακόλουθα οι πρεσβευτικές αρχές του κράτους 

δε βαρύνονται με την υποχρέωση μη επαναπροώθησης. 

Η παραπάνω ανάλυση ξεκίνησε από την Σύμβασης του 1951 και στη συνέχεια στράφηκε 

στη νομολογία των διεθνών (οιονεί) δικαιοδοτικών οργάνων προστασίας των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων. Η σταδιακή εγκατάλειψη του πεδίου του ανθρωπιστικού δικαίου δεν είναι 

τυχαία. Οι κανονιστικές εξελίξεις στο διεθνές δίκαιο, έχουν περιορίσει σημαντικά το εύρος 

εφαρμογής του άρθρου 33 § 2 της Σύμβασης του 1951, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει, 

προς όφελος μίας προσέγγισης που αντιμετωπίζει ως απόλυτο δικαίωμα, ήτοι χωρίς 

εξαιρέσεις, την αρχή της μη επαναπροώθησης, όπως κωδικοποιείται και εφαρμόζεται από 

τα παραπάνω όργανα. Η συμβατική κατοχύρωση του απόλυτου δικαιώματος σε μη 

επαναπροώθηση όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή την ελευθερία του ατόμου έχει 

υπερκεράσει τη διάταξη του άρθρου 33 § 2. Άρα τουλάχιστον τα κράτη που είναι 
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συμβαλλόμενα μέρη σε συνθήκες προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων είτε παγκόσμιες 

είτε περιφερειακές, όπως η ΕΣΔΑ, δεσμεύονται από την απόλυτη απαγόρευση της μη 

επαναπροώθησης και δεν μπορούν πλέον να επικαλούνται τις εξαιρέσεις του άρθρου 33 § 2 

της Σύμβασης της Γενεύης.  

Αυτό το έχουν διαπιστώσει και τα ελληνικά δικαστήρια
331

 και βεβαίως υπάρχει μία πολύ 

πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και όχι μόνο, ψηφίδες της οποίας 

παρουσιάσαμε παραπάνω. Η διεθνής νομολογία εκτείνεται σε πάρα πολλές διαφορετικές 

περιπτώσεις, και έχει αναλύσει τι εννοούμε με τον κίνδυνο για τη ζωή και την ελευθερία του 

ατόμου, πως πιθανολογείται ο κίνδυνος αυτός, με ποια αποδεικτικά στοιχεία μπορεί ο 

προσφεύγοντας να αποδείξει ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και, τέλος, αν μπορεί το κράτος 

να μειώσει ή να παρακάμψει τον εν λόγω κίνδυνο για τη ζωή ή την ελευθερία, άρα να 

παρακάμψει την απαγόρευση μη επαναπροώθησης. Στο τελευταίο αυτό ζήτημα, κρίσιμο 

ρόλο διαδραματίζει η πρακτική των διπλωματικών διαβεβαιώσεων, των διαβεβαιώσεων 

δηλαδή που ζητά το κράτος αποστολής από το κράτος στο οποίο επαναπροωθείται ένα 

άτομο ότι δε θα υποστεί εκεί βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση.
332

 

 

 

 

4.2.3.. ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΔΑ: ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

Ελένη Μίχα  

Δρ, Ε.Δ.Ι.Π. Νομική Σχολή ΕΚΠΑ - Δικηγόρος 

 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

1. Το πλαίσιο παροχής προστασίας της ΕΣΔΑ για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο  

                                                           
331

 Εντελώς ενδεικτικά, ΔιοικΕφΑθ (Ακυρωτικός Σχηματισμός) 216/2011, υπό Γ. 
332

 Για το ζήτημα αυτό που απαιτεί χωριστή και εκτενή ανάλυση, κάτι που δεν επιτρέπει ο χώρος εδώ, βλ. V. Pergantis, «Soft 
Law, Diplomatic Assurances and the Instrumentalisation of Normativity: Wither a Liberal Promise?», NILR 2009 (56), σ. 137. 
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1.1. Οι δικαιούχοι της προστασίας  

1.2. Το περιεχόμενο της προστασίας  

2. Το πλαίσιο παροχής ειδικής προστασίας του 4
ου 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την 

απαγόρευση των μαζικών απελάσεων 

Στα 70 χρόνια λειτουργίας της, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

(ΕΣΔΑ) αποδείχθηκε το πλέον αποτελεσματικό κείμενο προστασίας των θεμελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιφερειακό επίπεδο. 

Η επιτυχημένη πορεία της σηματοδοτήθηκε όχι μόνον από τη διεύρυνση της ουσιαστικής 

προστασίας, αλλά και από τη σταθερότητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα του 

μηχανισμού ελέγχου και εφαρμογής που η ίδια η Σύμβαση καθιέρωσε. Είναι βέβαια γνωστό 

πως κορωνίδα αυτού του συστήματος αποτελεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), το οποίο πρόσφατα συμπλήρωσε 60 χρόνια λειτουργίας. Κομβικό όμως 

στοιχείο για την επιτυχημένη λειτουργία του συστήματος συνιστά και η Επιτροπή 

Υπουργών, το αρμόδιο όργανο για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ.  

Παράλληλα, οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο μηχανισμό ελέγχου ήδη από την υιοθέτηση 

του 11
ου

 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ενδυνάμωσαν το σύστημα προστασίας στο σύνολό του, 

επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τόσο του Δικαστηρίου όσο και 

της Επιτροπής Υπουργών. Η υιοθέτηση του 14
ου

 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αποτελεί ένα 

ακόμα θετικό βήμα, αφού επέδρασε όχι μόνο στις προϋποθέσεις παραδεκτού της ατομικής 

προσφυγής αλλά και στους κανόνες λειτουργίας του Δικαστηρίου αλλάζοντας τη λειτουργία 

του μηχανισμού ελέγχου της ΕΣΔΑ στο σύνολό της. Η διαδικασία δε των πιλοτικών 

αποφάσεων αποδείχθηκε καίριας σημασίας στο μέτρο που μείωσε τον όγκο ομοειδών 

υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου και συνέβαλλε στον εξορθολογισμό της διαδικασίας 

εκτέλεσής τους.  

Οι αλλαγές αυτές σηματοδότησαν την έναρξη μίας νέας εποχής για την εφαρμογή της 

ΕΣΔΑ και τη βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του μηχανισμού ελέγχου και 

εφαρμογής της Σύμβασης. Ο χώρος του δικαίου για την παροχή ασύλου συνιστά 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της προστασίας που παρέχει η ΕΣΔΑ σε πρόσφυγες και 

γενικότερα σε άτομα αιτούντα άσυλο. Είναι όμως απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι η εν 

λόγω προστασία παρέχεται στο πλαίσιο των κατοχυρωμένων στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
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δικαιωμάτων, όπως η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, ή/και η 

προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και όχι στο πλαίσιο ενός νέου, χωριστού 

δικαιώματος. Εξάλλου, τα κράτη είναι, κατ’αρχήν, ελεύθερα να προσδιορίσουν τους όρους 

και τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής στο έδαφός τους, τηρώντας παράλληλα τις 

διεθνείς συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όπως άλλωστε τόνισε το ΕΔΔΑ, η ερμηνεία και 

εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για θέματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο 

πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τα αρμόδια για το θέμα διεθνή κείμενα, κυρίως τη 

Διεθνή Σύμβαση περί προσφύγων (1951) και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο, τις Συμφωνίες 

Δουβλίνο ΙΙ και ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διεθνείς συνθήκες όπως αυτές 

εφαρμόζονται κατά περίπτωση (π.χ. Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού, 

Διεθνής Σύμβαση για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων). Επιπλέον, ο μηχανισμός 

ελέγχου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης διαθέτει και το «όπλο» της προσωρινής προστασίας, 

ώστε να απαγορευτεί η απέλαση στο χρονικό διάστημα που εξετάζεται η προσφυγή, αν 

διαπιστωθεί κίνδυνος για ανεπανόρθωτη βλάβη των δικαιωμάτων σε συγκεκριμένη 

υπόθεση.          

Η ανάλυση που ακολουθεί έχει στόχο να παρουσιάσει το σύγχρονο πλαίσιο των ρυθμίσεων 

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων της για την παροχή ασύλου 

σε πρόσφυγες και άλλα άτομα που χρήζουν προστασίας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέσα 

από τη νομολογία του ίδιου του Δικαστηρίου. 

1. Το πλαίσιο παροχής προστασίας της ΕΣΔΑ για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες 

άσυλο  

 

1.1. Οι δικαιούχοι της προστασίας  

Ένας από τους βασικούς μοχλούς λειτουργίας του μηχανισμού προστασίας της ΕΣΔΑ είναι 

η έννοια του θύματος ως ουσιαστική προϋπόθεση του παραδεκτού για την άσκηση της 

ατομικής προσφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ (άρθρο 34 ΕΣΔΑ). Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 

όπως όλα τα διεθνή δικαιοδοτικά και οιονεί δικαιοδοτικά όργανα για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξετάζει τις ατομικές προσφυγές μόνον υπό την προϋπόθεση ότι 

ο προσφεύγων είναι και το θύμα της παραβίασης ή των παραβιάσεων τις οποίες επικαλείται. 
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Επομένως, η άσκηση μίας actio popularis δεν είναι νοητή για το σύστημα προστασίας της 

Σύμβασης.
333

  

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι θύμα παραβίασης είναι όποιος 

έχει υποστεί βλάβη άμεσα ή έμμεσα. Αυτό συνεπάγεται ότι ο προσφεύγων θα πρέπει να έχει 

«έγκυρο και προσωπικό συμφέρον»  ώστε να παύσει να υφίσταται βλάβη εξαιτίας της 

παραβίασης.
334

 Για το ΕΔΔΑ, σημασία έχει να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος με τον οποίο 

εφαρμόστηκε ή επηρέασε τον προσφεύγοντα  η εθνική νομοθεσία και πρακτική οδήγησε σε 

παραβίαση ενός κατοχυρωμένου, από τη Σύμβαση, δικαιώματός του. Εξάλλου, η έννοια του 

θύματος είναι αυτόνομη, δηλαδή το Δικαστήριο προχωρεί στη αντίστοιχη διαπίστωση 

ανεξάρτητα από τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών και το περιεχόμενο που αυτές 

αποδίδουν στην έννοια. Βέβαια το Δικαστήριο έχει διευκρινίσει ότι η ερμηνεία του 

αντίστοιχου όρου εξελίσσεται «υπό το φως μίας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας», 

αποφεύγοντας έτσι την υπερβολική τυπολατρία.
335

 Σε κάθε περίπτωση οι προϋποθέσεις για 

τη συνδρομή της ιδιότητας του θύματος στο πρόσωπο του προσφεύγοντα κρίνονται από το 

Δικαστήριο σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά κάθε υπόθεσης. Χαρακτηριστική 

περίπτωση είναι ο αυξημένος βαθμός ευαλωτότητας που μπορεί να συντρέχει στο πρόσωπο 

του προσφεύγοντα, ιδιαίτερα όσον αφορά ανηλίκους ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Ειδικά 

στις περιπτώσεις παροχής ασύλου, το Δικαστήριο εξέτασε με προσοχή το θέμα διακοπής 

της επικοινωνίας των προσφευγόντων με το νόμιμο εκπρόσωπό τους ως πιθανό να μην 

υπάρχει ενδιαφέρον για τη συνέχιση της διαδικασίας από τους προσφεύγοντες και άρα να 

μην συντρέχει πλέον η ιδιότητα του θύματος στο πρόσωπό τους. Αρχικά, το Δικαστήριο 

αναγνώρισε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που παρουσιάζει το φαινόμενο της μετανάστευσης 

λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κρίσεων. Κυρίως όμως τόνισε την ανάγκη να επιλυθούν τα 

προβλήματα που ανακύπτουν από τους ισχυρισμούς για παραβιάσεις των θεμελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κατοχυρώνει η Σύμβαση και αφορούν στην ερμηνεία και 

εφαρμογή της.
336

 Επομένως, ακόμα και αν το θύμα αποδεδειγμένα δεν επιθυμεί τη συνέχιση 

της διαδικασίας, το Δικαστήριο έχει πλήρη εξουσία να αποφασίσει το αντίθετο, εφόσον 

                                                           
333

 Roman Zakharov κατά Ρωσίας (Ευρεία Σύνθεση), Προσφυγή 47143/06 
334

 Vallianatos και άλλοι κ. Ελλάδας (Ευρεία Σύνθεση), Προσφυγή 29381/09 & 32684/09 
335

 Stukus και άλλοι κατά Πολωνίας, Προσφυγή 12534/03 
336

 Vavricka και άλλοι κατά Τσεχίας (Ευρεία Σύνθεση), Προσφυγή 47621/13 
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προκύπτουν ζητήματα γενικότερης σημασίας που άπτονται του πυρήνα της προστασίας που 

κατοχυρώνει η ΕΣΔΑ.
337

         

Βεβαίως, απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει ο μηχανισμός ελέγχου της ΕΣΔΑ 

είναι η ύπαρξη δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου επί της συγκεκριμένης υπόθεσης. Για το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η ερμηνεία της σχετικής συμβατικής ρύθμισης (άρθρο 1 ΕΣΔΑ) 

συνιστά το «κλειδί» για την απονομή αποτελεσματικής προστασίας. Αυτό ισχύει ειδικά στις 

περιπτώσεις αιτημάτων παροχής ασύλου, όπου η είσοδος σε ξένη χώρα είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την εξέταση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου επί του εδάφους του 

κράτους κατά του οποίου στρέφεται η προσφυγή (ratione loci δικαιοδοσία). Το 

αποφασιστικό κριτήριο για τη διαπίστωση της δικαιοδοσίας είναι αυτό του 

αποτελεσματικού ελέγχου επί του εδάφους, κριτήριο που το Δικαστήριο έχει υιοθετήσει ήδη 

από το 1996 στην υπόθεση Λοϊζίδου κατά Τουρκίας.
338

  

Συνεπώς, όταν τα πραγματικά περιστατικά μίας υπόθεσης λαμβάνουν χώρα εκτός του 

εδάφους ενός συμβαλλομένου κράτους και δεν υπάρχει κανένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα 

σε αυτά τα περιστατικά και σε κάποια δημόσια αρχή ή υπηρεσία του συμβαλλομένου 

κράτους, το Δικαστήριο δεν θα έχει εδαφική δικαιοδοσία βάσει της ΕΣΔΑ για να κρίνει την 

υπόθεση. Αφορμή για να διευκρινισθεί πως λειτουργεί η εδαφική δικαιοδοσία του 

Δικαστηρίου στις περιπτώσεις αιτήσεων ασύλου εμφανίστηκε με την υπόθεση Hirsi Jamaa 

κατά Ιταλίας για τις επαναπροωθήσεις στην ανοικτή θάλασσα.
339

 Το Δικαστήριο έκρινε πως 

στην περίπτωση των 200 αιτούντων άσυλο και παράτυπων μεταναστών που αναχαιτίστηκαν 

από την Ιταλική ακτοφυλακή και επαναπροωθήθηκαν στη Λιβύη με συνοπτικές διαδικασίες, 

η Ιταλία ασκούσε αποτελεσματικό έλεγχο επί των προσώπων αυτών ακόμα και στην 

ανοικτή θάλασσα. Επομένως, το Δικαστήριο είχε δικαιοδοσία ακόμα και επί των πράξεων 

που τελέσθηκαν εκτός του ιταλικού εδάφους (εξωεδαφική εφαρμογή της ΕΣΔΑ).  Αντίθετα, 

στην υπόθεση M.N. κατά Βελγίου, το Δικαστήριο έκρινε πως δεν υπήρχε τέτοιος δεσμός 

που να εδραιώνει δικαιοδοσία του επί βελγικού εδάφους για αιτούντες άσυλο, αποκλειστικά 

λόγω του γεγονότος ότι εξετάστηκε η αίτησή τους από τις εθνικές αρχές για παροχή άδειας 

                                                           
337

 Sharifi and Others κατά Ιταλίας και Ελλάδας, Προσφυγή 16643/09, N.D. & N.T. κατά Ισπανίας (Ευρεία Σύνθεση), 
Προσφυγή  8675/15 και 8697/15 
338

 Loizidou κατά Τουρκίας (Ευρεία Σύνθεση) (Απόφαση επί του παραδεκτού), Προσφυγή 15318/89 
339

 Hirsi Jamaa και άλλοι κατά Ιταλίας (Ευρεία Σύνθεση), Προσφυγή 27765/09  



ΜΕΡΟΣ Δ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 
255 

 

παραμονής.
340

 Η υπόθεση αφορούσε ένα ζευγάρι Σύριων προσφύγων με τα παιδιά τους οι 

οποίοι ζήτησαν από τη Βελγική πρεσβεία στο Λίβανο να τους δοθεί βίζα για να ταξιδέψουν 

στο Βέλγιο με σκοπό να αιτηθούν εκεί άσυλο. Η άρνηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του 

Βελγίου να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα οδήγησε τους αιτούντες στην κατάθεση 

πολλαπλών προσφυγών ενώπιον των βελγικών δικαστηρίων. Εντούτοις, για το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο κανένας δικαιοδοτικός δεσμός δεν είχε δημιουργηθεί μέσω του Βελγικού 

κράτους και των αιτούντων λόγω των συγκεκριμένων προσφυγών με συνέπεια να 

απορριφθεί η προσφυγή. 

Το φαινόμενο των επαναπροωθήσεων έχει απασχολήσει το Δικαστήριο συνήθως σε 

συνδυασμό με την άρνηση των εθνικών αρχών να εξετάσουν αιτήματα παροχής ασύλου. 

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι τα σχετικά αιτήματα δεν θα εξεταστούν 

στην πράξη από το γειτονικό κράτος και υφίσταται κίνδυνος ζωής ή απάνθρωπης 

μεταχείρισης, τότε το καθ’ου η προσφυγή κράτος οφείλει να δεχθεί τους προσφεύγοντες να 

παραμείνουν στο έδαφός του – περιλαμβάνονται και τα σημεία άσκησης συνοριακών 

ελέγχων - έως ότου εξεταστεί το αίτημα παροχής ασύλου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
341

 

Στην πρόσφατη υπόθεση N.D. & N.T. κατά Ισπανίας, το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης του 

Δικαστηρίου υπενθύμισε ότι η άσκηση δικαιοδοσίας από τα κράτη όπως την 

«αντιλαμβάνεται» το άρθρο 1 της ΕΣΔΑ είναι κυρίως εδαφική.
342

 Από την πλευρά τους, τα 

κράτη δεν δικαιούνται να εξαιρέσουν, να περιορίσουν ή κατ’άλλο τρόπο να τροποποιήσουν 

την άσκηση δικαιοδοσίας τους σε τμήμα της εδαφικής τους επικράτειας λόγω ειδικών 

συνθηκών. Κάτι τέτοιο θα συνεπάγετο κίνδυνο για την αποτελεσματική προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κυρίως σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η μετανάστευση, που τα 

άτομα κινδυνεύουν να βρεθούν μπροστά σε «ρυθμιστικό κενό», αφού δεν θα υπάρχει 

κανένα νομικό σύστημα ικανό να τα προστατεύσει. Έτσι, το Δικαστήριο απέρριψε το 

επιχείρημα του Ισπανικού κράτους ότι δεν ασκούσε δικαιοδοσία στο τμήμα του 

«ουδέτερου» εδάφους του που βρισκόταν στη συνοριακή ζώνη Ισπανίας-Μαρόκου και στην 

πλευρά του φράχτη (από την Ισπανική πλευρά) που η ίδια είχε κατασκευάσει έως και τη 

θέση που βρισκόταν η αστυνομία για τη φύλαξη των συνόρων. 
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1.2.Το περιεχόμενο της προστασίας  

Ο μηχανισμός ελέγχου και εφαρμογής της ΕΣΔΑ δεν στοχεύει αποκλειστικά στη 

διαπίστωση των παραβιάσεων με αφορμή συγκεκριμένες υποθέσεις που άγονται ενώπιόν 

του. Στοχεύει περαιτέρω να διευκρινίσει και να αναπτύξει το περιεχόμενο των κανόνων 

δικαίου που κατοχυρώνει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, η οποία λειτουργεί ως «όργανο 

συνταγματικού χαρακτήρα για την Ευρωπαϊκή δημόσια τάξη» στο χώρο προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
343

 Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η ομοιόμορφη συμμόρφωση 

των κρατών με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές ερμηνεύονται από το ίδιο το 

Δικαστήριο.
344

 Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας του, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι τα 

κράτη δεν υποχρεούνται απλά να μην παραβιάζουν τη Σύμβαση, αλλά να λαμβάνουν και 

περαιτέρω θετικά μέτρα με στόχο την ολοκληρωμένη και πλέον αποτελεσματική εφαρμογή 

των συμβατικών ρυθμίσεων. Η προσέγγιση αυτή του Δικαστηρίου σηματοδότησε και την 

ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων σε ιδιωτικό επίπεδο, υπό την έννοια ότι τα κράτη 

αναλαμβάνουν πλέον ευθύνη - υπό ορισμένες βέβαια προϋποθέσεις - και για  τις πράξεις 

ιδιωτών.
345

  

Ειδικότερα, στο χώρο του δικαίου ασύλου και προσφύγων η υποχρέωση λήψης θετικών 

μέτρων αποτέλεσε ένα σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη της νομολογίας του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της παροχής άδειας 

παραμονής με στόχο την επανένωση της οικογένειας ή την προστασία της ιδιωτικής ζωής 

λόγω ανιθαγένειας των αιτούντων.
346

 Βέβαια το Δικαστήριο είναι ιδιαίτερα προσεκτικό ως 

προς το να αναγνωρίζει παραβιάσεις των θετικών υποχρεώσεων των κρατών. Και το πράττει 

πάντα σε συνδυασμό με τα κατοχυρωμένα δικαιώματα που περιέχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, 

οριοθετώντας τις ουσιαστικές και δικονομικές εγγυήσεις τις οποίες τα κράτη οφείλουν να 

παρέχουν κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων για παροχή ασύλου. Πιο 

συγκεκριμένα, τα πεδία προστασίας με τα οποία ασχολήθηκε το Δικαστήριο είναι κυρίως η 

απαγόρευση  αυθαίρετης κράτησης, η παροχή κατάλληλων συνθηκών κράτησης και 

διαβίωσης σε συνδυασμό με την απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης 
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και την απαγόρευση κινδύνου της ζωής, η παροχή αποτελεσματικής ένδικης προστασίας και 

η απαγόρευση μαζικών απελάσεων.   

1.2.1. Το δικαίωμα σε κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κράτησης – σε περίπτωση που η 

κράτηση καθίσταται αναγκαία - για τους αιτούντες άσυλο οφείλει την κατοχύρωσή της στο 

άρθρο 3 ΕΣΔΑ για την απαγόρευση βασανιστηρίων, απάνθρωπης και εξευτελιστικής 

μεταχείρισης. Δικαίωμα άμεσα συνυφασμένο με το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

ερμηνεύθηκε σε βάθος από το ΕΔΔΑ με αφορμή την υπόθεση M.S.S. κατά Βελγίου και 

Ελλάδας.
347

 Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί πως η συγκεκριμένη υπόθεση έθεσε τα 

θεμέλια του δικαίου ασύλου και προσφύγων στο χώρο της ΕΣΔΑ ακόμα και αν έχει 

«ξεπεραστεί», αφού ο Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙ» στην εφαρμογή του οποίου αφορούσε η 

απόφαση, δεν ισχύει πλέον.  

Ειδικότερα, η σημασία της εν λόγω απόφασης έγκειται στη διευκρίνιση των προϋποθέσεων 

για το χαρακτηρισμό μίας χώρας ως «ασφαλούς τρίτης χώρας» ώστε να μην παραβιάζεται η 

απαγόρευση της «μη-επαναπροώθησης». Για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το κρίσιμο 

ερώτημα αφορούσε στην παροχή των κατάλληλων δικονομικών εγγυήσεων από το κράτος 

στο οποίο θα οδηγείτο ο προσφεύγων με άμεσο ή έμμεσο τρόπο ώστε να μην διατρέχει 

πραγματικό κίνδυνο να υποστεί απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση του M.S.S., Αφγανού υπηκόου, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα ως χώρα πρώτης 

υποδοχής και αργότερα στο Βέλγιο, διαπιστώθηκε ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν 

συνέτρεχαν, εφόσον το Βέλγιο δεν έλαβε υπόψη του τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης 

και διαβίωσης που επικρατούσαν στην Ελλάδα ούτε και τις ελλείψεις στη διαδικασία 

εξέτασης των αιτημάτων παροχής ασύλου με σοβαρότατο κίνδυνο να επαναπροωθηθεί στο 

Αφγανιστάν. Το Δικαστήριο μέσω της νομολογίας του διευκρίνισε την έννοια του κινδύνου 

για τον αιτούντα άσυλο ως θεμελιώδη για τη διαπίστωση των ισχυριζόμενων παραβιάσεων. 

Καταρχήν τονίστηκε ότι η εκτίμηση του κινδύνου ζωής ή απάνθρωπης μεταχείρισης θα 

πρέπει να είναι εξατομικευμένη: αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να εξεταστεί η γενική 

κατάσταση κινδύνου στο κράτος προέλευσης, ο μελλοντικός κίνδυνος να είναι πραγματικός 

και όχι εικαζόμενος και να υπάρχουν ισχυρές, αλλά όχι σοβαρές, ενδείξεις ότι ο κίνδυνος θα 

επέλθει.
348

 Επιπλέον, περιστατικά προηγούμενης κακής μεταχείρισης κατά του 
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προσφεύγοντα συνιστούν ισχυρό στοιχείο για την εκτίμηση το κινδύνου που αυτός 

διατρέχει. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η θέση του Δικαστηρίου ότι σε περίπτωση γενικού 

κινδύνου στη χώρα προορισμού το ίδιο το Δικ. υποχρεούται να ελέγξει περαιτέρω την 

κατάσταση και να διαπιστώσει εάν παρόμοιοι ισχυρισμοί αληθεύουν. Πλην όμως όταν ο 

κίνδυνος συντρέχει αποκλειστικά στο πρόσωπο του προσφεύγοντα, τότε ο τελευταίος 

οφείλει να αποδείξει τον ισχυρισμό του. Συμπερασματικά, το Δικαστήριο δεν αμφισβητεί 

τις λίστες που συντάσσουν τα κράτη και περιλαμβάνουν τις χώρες που θεωρούν 

«ασφαλείς». Η ερμηνευτική προσέγγιση του ΕΔΔΑ είναι κυρίως δικονομική στο μέτρο που 

απαιτεί από τα κράτη-μέρη να παρέχουν τα κατάλληλα μέτρα και τις αναγκαίες 

εξασφαλίσεις στο πρόσωπο του προσφεύγοντα για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων που 

κατοχυρώνει η ΕΣΔΑ, ώστε να αποφευχθούν παραβιάσεις από «τρίτη» χώρα. Βέβαια, 

ειδικές περιστάσεις που συνήθως συνδέονται με την προσωπική κατάσταση του 

προσφεύγοντα αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την κρίση του Δικαστηρίου. 

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της φύσης ή/και της προσωπικότητας του προσφεύγοντα 

(ανηλικότητα, ομοφυλοφιλία), της  οικογενειακής κατάστασης, των πιθανών σοβαρών 

προβλημάτων υγείας ή και του κινδύνου ζωής. Η νομολογιακή εξέλιξη του άρθρου 3 σε 

σχέση με τις συνθήκες διαμονής των αιτούντων άσυλο είναι ιδιαίτερα σημαντική και 

μεγάλο τμήμα της αφορά στην κατάσταση των κέντρων υποδοχής προσφύγων και 

μεταναστών στην Ελλάδα, πολλά από τα οποία κρίθηκαν από το Δικαστήριο ως 

ακατάλληλα.
349

 

1.2.2. Το Δικαστήριο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις των ανηλίκων και μάλιστα 

των ασυνόδευτων, ως άτομα εξ ορισμού ευάλωτα που χρήζουν ειδικής φροντίδας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού όπως κατοχυρώνονται και από 

τη ΔΣ των Ηνωμένων Εθνών για το παιδί (1989), το Δικαστήριο έκανε σαφές ότι τα κράτη 

οφείλουν να προβλέπουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των παιδιών και την 

παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιπτώσεις που αιτούνται ασύλου είτε με την 

παρουσία γονέων είτε χωρίς αυτούς. Στην πρόσφατη υπόθεση V.C.L. & A.N. κατά 

Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ανήλικοι από το Βιετνάμ, έχοντας εισέλθει παράνομα στη 

χώρα, «εργάζονταν» σε φυτείες κάνναβης, το Δικαστήριο έκρινε πως η παράνομη είσοδος 

στη χώρα αποτελεί χωριστή παραβίαση από την εμπορία ανθρώπων την οποία είχαν υποστεί 
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οι ανήλικοι.
350

 Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο με το να καταδικάσει τους προσφεύγοντες 

ανηλίκους για εγκλήματα περί ναρκωτικών χωρίς να τους ταυτοποιήσει έγκαιρα ως θύματα 

εμπορίας, παραβίασε τις υποχρεώσεις του περί δίκαιης δίκης. Από την άλλη πλευρά ειδικά 

στο χώρο του δικαίου ασύλου, η υπόθεση Rahimi κατά Ελλάδας, την ίδια εποχή που 

κρίθηκε η M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας, είναι χαρακτηριστική της έλλειψης παροχής 

ένδικης βοήθειας, διερμηνέα σε ασυνόδευτο ανήλικο αλλά και φροντίδας στην αναζήτηση 

στέγης μετά τη λήξη της περιόδου κράτησης.
351

 Σε μια σειρά προσφυγών από κρατούμενους 

ανηλίκους, το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η ιδιαίτερη ευαλωτότητα ενός παιδιού αποτελεί 

«τον καθοριστικό παράγοντα μιας υπόθεσης και προέχει έναντι άλλου ελέγχου σχετικού με 

παράνομη μετανάστευση».
352

 Για την ελληνική έννομη τάξη, η υπόθεση Rahimi είναι 

ενδεικτική των ελλειμάτων - ουσιαστικών και δικονομικών - σε θέματα προσωπικής 

ασφάλειας και ελευθερίας των ασυνόδευτων ανηλίκων και ως προς τις συνθήκες διαβίωσης 

στους χώρους κράτησης, όπως τα Διαβατά, το Σουφλί, την Ειδομένη, το Πολύκαστρο και τη 

Λέσβο.
353

 Τέλος, η ομάδα αυτή των υποθέσεων αποτελεί έως και σήμερα κεντρικό σημείο 

ενδιαφέροντος για την Επιτροπή Υπουργών στο πλαίσιο εκτέλεσης των αντίστοιχων 

αποφάσεων με τη διαδικασία της ενισχυμένης εποπτείας.    

1.2.3. Στο χώρο της προσωπικής ασφάλειας και ελευθερίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

απασχολήθηκε σε μεγάλο βαθμό με ζητήματα που αφορούσαν στη νομιμότητα της 

κράτησης και στην παροχή εγγυήσεων κατά της αυθαίρετης κράτησης προσφύγων και 

προσώπων που αιτούνται ασύλου, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο άρθρο 5, παρ. 1(στ.) 

ΕΣΔΑ. Στην πλούσια νομολογία του, το ΕΔΔΑ διευκρίνισε ότι τα κράτη έχουν τη 

δυνατότητα να ελέγχουν την είσοδο των αλλοδαπών στην επικράτειά τους και να 

προβλέπουν την κράτησή τους για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να δοθεί άδεια 

εισόδου – και πιθανόν παραμονής- στη χώρα. Πάντως, για όσους αιτούντες είναι και 

ευάλωτα άτομα, όπως ανήλικοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ηλικιωμένοι, κλπ. 

προβλέπονται πρόσθετες εγγυήσεις, όπως η ειδική αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα της 

κράτησης αντί άλλων ηπιότερων περιοριστικών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές 
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νομοθετικές ρυθμίσεις από το εθνικό δίκαιο της καθ’ου η προσφυγή χώρας και η εφαρμογή 

τους διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κρίση του Δικαστηρίου κυρίως όταν 

υπερβαίνουν τα ελάχιστα δεδομένα προστασίας που προβλέπει η ΕΣΔΑ στο άρθρο 5. 

Βεβαίως, το ερμηνευτικό κριτήριο που χρησιμοποιεί το Δικαστήριο για να κρίνει τη 

νομιμότητα και την καταλληλότητα της κράτησης παραμένει αυτό της κρατικής 

αυθαιρεσίας. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι οι αποφάσεις για την 

κράτηση αλλοδαπών πρέπει να λαμβάνονται με μοναδικό κριτήριο την πρόληψη παράνομης 

εισόδου στη χώρα και να εφαρμόζονται καλόπιστα. Αυτό σημαίνει πως στην πλειονότητά 

τους τα συγκεκριμένα μέτρα δεν αφορούν σε ποινικούς παραβάτες αλλά σε αλλοδαπούς που 

φεύγουν από τη χώρα τους λόγω φόβου δίωξης ή κινδύνου ζωής και σε μερικές περιπτώσεις 

λόγω ένοπλης σύρραξης. Συνεπώς, τα περιοριστικά αυτά μέτρα θα πρέπει να έχουν 

συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό και να εφαρμόζονται υπό το φως του άρθρου 3 για 

αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
354

 Για το Δικαστήριο, η αποτελεσματική εφαρμογή της 

απαγόρευσης αυθαίρετης κράτησης εξαρτάται στενά από τις δικονομικές εγγυήσεις που 

οφείλουν να παρέχουν τα κράτη-μέρη (άρθρα 5, παρ. 2 & 4 ΕΣΔΑ). Ειδικότερα, οι 

κρατούμενοι αλλοδαποί δικαιούνται να ενημερωθούν για τους λόγους κράτησής τους σε 

απλή και κατανοητή γλώσσα σε εύλογο χρόνο. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία πρέπει να 

προβλέπει ένα αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα βάσει του οποίου θα κρίνεται η νομιμότητα 

της απόφαση κράτησης, είτε δικαστικής είτε διοικητικής. Είναι αυτονόητο ότι το ένδικο 

βοήθημα θα πρέπει να προβλέπει ολοκληρωμένο δικαστικό έλεγχο και στην πράξη. 

Επομένως, περιπτώσεις όπου οι κρατούμενοι δεν ενημερώθηκαν για τους λόγους της 

κράτησής τους σε κατανοητή γλώσσα ή δεν διέθεταν τον απαραίτητο χρόνο για την άσκησή 

του θα κριθούν, κατά κύριο λόγο, ότι παραβιάζουν το δικονομικό σκέλος της προστασίας 

που παρέχει το άρθρο 5 στους αιτούντες άσυλο. Ως προς αυτό το σημείο ενδιαφέρουσα 

είναι η απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία δεν δέχθηκε παραβίαση της συμβατικής 

ρύθμισης για την περίπτωση που ο κρατούμενος αλλοδαπός δεν μπόρεσε να ασκήσει το 

δικαίωμά ακρόασής του ούτε μέσω τηλεφώνου ούτε με τηλεδιάσκεψη κατά τις πρώτες 

εβδομάδες του εγκλεισμού στην αρχή της πανδημίας. Το Δικ. έσπευσε να τονίσει τις 

δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες που επικρατούσαν τότε και διαπίστωσε ότι ο 

προσφεύγων δεν στερήθηκε του δικαιώματός του εφόσον ο δικηγόρος του υπέβαλλε 
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γραπτές προτάσεις σχετικά με το αίτημά του και επικοινώνησε με την αρμόδια αρχή και 

τηλεφωνικά.
355

  

1.2.4. Πάντως, η νομολογιακή εξέλιξη σε θέματα ασύλου και προσφύγων στο χώρο της 

ΕΣΔΑ δεν προήλθε μόνο μέσω των βασικών ρυθμίσεων της Σύμβασης. Παράλληλη εξέλιξη 

ήταν και αυτή του 4
ου

 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και της απαγόρευσης των μαζικών 

απελάσεων, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 4. Ο μαζικός χαρακτήρας του μέτρου 

συνιστά εγγενές γνώρισμα της συμβατικής ρύθμισης και στοχεύει στην αποφυγή εφαρμογής 

παρόμοιων πρακτικών χωρίς να πραγματοποιείται ο απαραίτητος έλεγχος σε κάθε 

περίπτωση και να παρέχεται ένδικη προστασία. Για το Δικαστήριο η απέλαση στο πλαίσιο 

του άρθρου 4 είναι γενική έννοια και δεν αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις αλλοδαπών που 

βρίσκονταν ήδη στην εδαφική επικράτεια του καθ’ου η προσφυγή κράτος και μετά 

απελάθηκαν. Αντίθετα, μπορεί να περιλαμβάνει και περιπτώσεις όπου η απομάκρυνση 

έλαβε χώρα εκτός της εδαφικής επικράτειας του κράτους, πχ. στην ανοικτή θάλασσα.
356

 Με 

το ίδιο σκεπτικό το Δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα ότι παρόμοιες περιπτώσεις δεν 

αποτελούν απέλαση αλλά άρνηση εισόδου στη χώρα και απομάκρυνση, όταν οι 

προσφεύγοντες ενώ βρίσκονταν σε κέντρο υποδοχής στο νησί Λαμπεντούζα της Ιταλίας, 

μετά απομακρύνθηκαν και επέστρεψαν στην Τυνησία, τη χώρα αναχώρησής τους, χωρίς να 

το επιθυμούν.
357

 Στην υπόθεση N.D. και N.T. το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι η απέλαση 

αναφέρεται σε κάθε αναγκαστική απομάκρυνση αλλοδαπού από την εδαφική επικράτεια 

του κράτους, ανεξάρτητα από τη νομιμότητα της παραμονής του ατόμου ή από το 

προσωπικό καθεστώς του ως μετανάστη ή αιτούντος άσυλο. Εξάλλου η συγκεκριμένη 

κατάσταση στο πλαίσιο του 4
ου

 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου δεν διαφέρει από αυτήν στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 εκτός από τον μαζικό χαρακτήρα της. Ως προς αυτό το σημείο, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνιστά η διακρατική υπόθεση Γεωργίας κατά Ρωσίας (Ι) για το θέμα 

των μαζικών απελάσεων χιλιάδων Γεωργιανών με απόφαση εθνικού δικαστηρίου της 

Ρωσίας κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2006 έως τον Ιανουάριο του 2007.
358

 Το ΕΔΔΑ, αν 

και δεν έχει αμφισβητήσει το δικαίωμα των κρατών να καθορίσουν τη μεταναστευτική τους 

πολιτική, απορρίπτει κάθε σχετική πρακτική αντίθετη με την ΕΣΔΑ. Επομένως, κάθε 
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κρατική πολιτική σύλληψης, κράτησης και απέλασης αλλοδαπών χωρίς εύλογο και 

αντικειμενικό έλεγχο κάθε περίπτωσης συνιστά απαγορευμένη διοικητική πρακτική στο 

πλαίσιο εφαρμογής του 4
ου

 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Και με πρόσφατη απόφασή του, το 

Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι εφόσον οι αιτούντες άσυλο διαθέτουν τη δυνατότητα εξέτασης 

της αίτησής τους από τις κρατικές αρχές βάσει ενός αποτελεσματικού ενδίκου βοηθήματος 

(άρθρο 13 ΕΣΔΑ) δεν υφίσταται παραβίαση του άρθρου 4 του 4
ου

 Πρόσθετου 

Πρωτοκόλλου.
359

                     

 

 

4.2.4. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ: Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

 

Αικατερίνη Κόμητα 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. μέλος της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για 

τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) 

 

1. Εισαγωγή 

Παρότι η απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή 

ταπεινωτικής μεταχείρισης αποτελεί βασική αρχή του διεθνούς δικαίου, ακόμη και σήμερα, 

πάνω από 140 χώρες του κόσμου, ήτοι πάνω από το 60% του συνόλου των κρατών του 

κόσμου (Amnesty International, 2016), εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τακτικές 

βασανιστηρίων, είτε ως μέσο ανάκρισης, είτε γενικότερα ως μέσο επιβολής. Ένας μικρός 

σχετικά αριθμός επιζώντων βασανιστηρίων κατορθώνουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους 

και να αιτηθούν διεθνή προστασία σε άλλη χώρα.  

Στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ) ο βαθμός ευαλωτότητας των αιτούντων 

άσυλο έχει καταστεί ένα σημαντικό διακριτικό στοιχείο στη διαδικασία του ασύλου. 

Ορισμένοι αιτούντες διεθνούς προστασίας αναγνωρίζονται ως πιο ευάλωτοι σε σχέση με 
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τους άλλους, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους ή των εμπειριών τους, και για τον 

λόγο αυτό θεωρείται ότι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, ή άλλως, ειδικών διαδικαστικών 

εγγυήσεων και ειδικών εγγυήσεων υποδοχής που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οι 

επιζώντες βασανιστηρίων περιλαμβάνονται μέσα στις ευάλωτες ομάδες αιτούντων. Ωστόσο, 

λόγω των δυσλειτουργιών των συστημάτων ασύλου, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες που 

πολύ συχνά αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι επιζώντες βασανιστηρίων από τις επιπτώσεις των της 

εμπειρίας του βασανισμού, πολύ συχνά είτε δεν αναγνωρίζονται έγκαιρα είτε πέφτουν 

θύματα των συστημικών κενών και δεν αναγνωρίζονται ποτέ. 

Το έτος 2020, οι νέοι αιτούντες διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα ανήλθαν σε 40.559. Από 

το σύνολο αυτό, μόλις 99 άτομα αναγνωρίστηκαν ότι ανήκουν στη γενικότερη κατηγορία 

«θύματα βασανιστηρίων και άλλης σοβαρής μορφής βίας ή εκμετάλλευσης» (AIDA, 2020, 

σελ. 109), ποσοστό μόλις 0,24% επί του συνολικού αριθμού αιτούντων. Ο αριθμός αυτός, 

είναι εξαιρετικά μικρός αν λάβει κανείς υπόψη του τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, 

σύμφωνα με την οποία, το ποσοστό του προσφυγικού πληθυσμού που έχει υπάρξει θύμα 

βασανιστηρίων ανέρχεται σε ποσοστό από 5 έως 35% (IRCT, 2013).  

  

2. Οι επιπτώσεις των βασανιστηρίων 

Η αποτυχία της Ελλάδας να αναγνωρίζει έγκαιρα τους επιζώντες βασανιστηρίων έχει 

σοβαρότατες επιπτώσεις στην εξέλιξη των αιτημάτων τους απόδοσης διεθνούς προστασίας 

καθώς τα ιατρικά ζητήματα αλλά και προβλήματα ψυχικής υγείας, που συχνά 

αντιμετωπίζουν, μπορούν να έχουν καθοριστική επίδραση στη δυνατότητά τους να 

ανακαλέσουν περιστατικά του παρελθόντος και επομένως επιδρούν αρνητικά στην απόδοσή 

τους στη συνέντευξή τους που αποτελεί την καθοριστικότερη στιγμή στη διαδικασία του 

ασύλου για έναν αιτούντα.  

Η διαδικασία της σύλληψης, των βασανιστηρίων, της απελευθέρωσης (ή της δραπέτευσης) 

και της φυγής, συνεπάγεται έναν πολυεπίπεδο τραυματισμό (Blackwell, 1993). Τα 

βασανιστήρια μπορεί να χαρακτηριστούν ως σωματικά και ως ψυχολογικά. Συνήθως, τα 

θύματα υποβάλλονται και στις δύο μορφές βασανιστηρίων και αντίστοιχα οι επιπτώσεις 

εμφανίζονται στο άτομο σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο, με προεκτάσεις στην 
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οικογενειακή και κοινωνική ζωή του, αλλά και σε ολόκληρες κοινότητες (Danneskiold-

Samsøe, Bartels & Genefke, 2007). 

Η πρώτη και κύρια συνέπεια των βασανιστηρίων είναι ο άμεσος πόνος που προκαλείται, ο 

οποίος αφήνει ανεξίτηλα σημάδια (σωματικά, ψυχολογικά και κοινωνικά) στον επιζώντα. 

Κάποια σημάδια μπορεί να είναι ορατά για χρόνια μετά το συμβάν, ενώ άλλα μπορεί να 

παραμένουν κρυμμένα. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στην 

εμπειρία του βασανισμού και κατ’ επέκταση στο τραύμα (Iacopino, Allden & Keller, 2001). 

Πράγματι, δεν αναπτύσσουν όλα τα θύματα βασανιστηρίων την ίδια διαγνωστική, νοητική 

και σωματική αντίδραση. Τα συμπτώματα εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας του θύματος την εποχή του βασανισμού, και των 

πιθανών γεγονότων και αποτελεσμάτων μιας άλλης, προηγούμενης κακομεταχείρισης 

(DIGNITY Danish Institute Against Torture & The Public Committee Against Torture in 

Israel, 2016). Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν είναι οι πρώιμες εμπειρίες του ατόμου και 

το πολιτικό ή/και το θρησκευτικό υπόβαθρό του (Turner & Gorst-Unsworth, 1993) Ωστόσο, 

οι μακροχρόνιες ψυχολογικές συνέπειες των βασανιστηρίων είναι συχνά πιο επίμονες και 

ενοχλητικές από τις σωματικές (DIGNITY Danish Institute Against Torture & The Public 

Committee Against Torture in Israel, 2016). 

Βεβαίως, το να ξεχωρίζει κανείς το ανθρώπινο σώμα από την ψυχή στη θεραπεία των 

επιβιωσάντων βασανιστηρίων είναι εντελώς αταίριαστο γιατί ο βασανιστής κακοποιεί το 

σώμα του θύματος για να αποκτήσει πρόσβαση στην ψυχή (Schlapobersky & Bamber, 

1988). Έτσι πολλά θύματα βασανιστηρίων παρουσιάζουν ψυχοσωματικά προβλήματα, όπως 

σωματικούς πόνους, οι οποίοι δεν έχουν οργανική προέλευση. Αντιστρόφως, πολλά 

σωματικά επακόλουθα βασανιστηρίων εκδηλώνονται ως ψυχολογικά συμπτώματα. Είναι 

άλλωστε σπάνιο για έναν επιζήσαντα βασανιστηρίων να είναι εντελώς ανεπηρέαστος 

ψυχικά και συναισθηματικά. Ψυχοσωματικά συμπτώματα μπορεί να είναι ο γαστρεντερικός 

πόνος, ο χρόνιος πόνος και άλλα μη ειδικά συμπτώματα, όπως τα καρδιαγγειακά και τα 

κινητικά (DIGNITY Danish Institute Against Torture & The Public Committee Against 

Torture in Israel, 2016). 

Τα τελευταία χρόνια οι σωματικές και ψυχολογικές μέθοδοι των βασανιστηρίων συνήθως 

επιδιώκουν να παρατείνουν τον πόνο και τον φόβο των θυμάτων, χωρίς να αφήνουν 

μακροπρόθεσμα ορατά στοιχεία. Οι συνέπειες των βασανιστηρίων ξεπερνούν κατά πολύ τον 
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άμεσο πόνο. Έτσι, τα θύματα υποφέρουν από μακροχρόνιες σωματικές και ψυχολογικές 

συνέπειες με ένα σύνηθες σύμπτωμα να είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), 

η οποία περιλαμβάνει συμπτώματα όπως έντονο άγχος, αϋπνία, εφιάλτες, κατάθλιψη και 

απώλεια μνήμης (Cohen, 2001).      

Τα θύματα βασανιστηρίων συχνά αισθάνονται ενοχή και ντροπή, που προκαλούνται από 

την ταπείνωση που έχουν υποστεί. Πολλοί αισθάνονται ότι έχουν προδώσει τους εαυτούς 

τους ή τους οικείους τους ανθρώπους κι αυτά τα συμπτώματα είναι φυσιολογικές και 

ανθρώπινες αποκρίσεις στην ανώμαλη και απάνθρωπη συμπεριφορά του βασανισμού 

(Cohen, 2001).  

  

3. Σωματικές επιπτώσεις 

Καθώς οι μέθοδοι των βασανιστηρίων είναι πολλές και διαφορετικές, τα σωματικά 

επακόλουθα είναι εξίσου πολλά. Κάποιες από τις πιο συνήθεις βλάβες συναντώνται στο 

κεφάλι (στο κρανίο, στα μάτια, στη μύτη, στα αυτιά, στα δόντια, στο σαγόνι), και στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα. Επίσης, τραυματισμοί εντοπίζονται στον θώρακα, στην κοιλιά, 

στους σπονδύλους, στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών και στα γεννητικά όργανα. 

Αρκετές είναι εξάλλου οι περιπτώσεις εντοπισμού ουλών στο δέρμα, λόγω ηλεκτρικών 

εγκαυμάτων, ξυλοδαρμών, διαβρωτικών υγρών (Isakson, 2008). 

Τα πιο συχνά αναφερόμενα σωματικά συμπτώματα είναι οι πονοκέφαλοι, οι δυσλειτουργίες 

στην ακοή, οι γαστρεντερικές δυσφορίες και οι πόνοι στις αρθρώσεις (Goldfeld, Mollica, 

Pesavento & Faraone, 1988· Piwowarczyk, Moreno & Grodin, 2000). Επιπλέον, ένα 

χαρακτηριστικό σημείο είναι ότι τα θύματα βασανιστηρίων πολύ συχνά παρουσιάζουν 

γενικευμένο πόνο (Danneskiold-Samsøe, Bartels & Genefke, 2007).  

Επιπρόσθετα, η σεξουαλική βία είναι μια κοινή μορφή βασανισμού, ειδικά σε γυναίκες και 

έφηβες (Goldfeld, Mollica, Pesavento & Faraone, 1988), ενώ η σεξουαλική δυσλειτουργία 

αναφέρεται συχνά σε επιζώντες βασανιστηρίων (Lunde, Ramussen, Lindholm & Wagner, 

1980).  

Σύμφωνα με έρευνα της οργάνωσης Association pour les Victimes de la Répression en Exil 

(AVRE), που διεξήχθη σε 3.000 περιπτώσεις, οι συχνότερα επηρεασμένες περιοχές από τα 
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βασανιστήρια είναι το μυοσκελετικό και το νευρικό σύστημα (Association pour les 

Victimes de la Répression en Exil, 2008). Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, τα 

επακόλουθα και συμπτώματα των βασανιστηρίων στα σημεία και μέρη του ανθρώπινου 

σώματος που πλήττονται περισσότερο είναι τα εξής: 

● Δέρμα: Το δέρμα παρουσιάζει συχνά ευρήματα που μπορούν να ερμηνευθούν ως 

αποτελέσματα της πρακτικής των βασανιστηρίων. Ως τέτοια μπορούν να θεωρηθούν τα 

εγκαύματα, τα κοψίματα, οι ουλές ή ορισμένες μορφές δερματικών παθήσεων, που συχνά 

αντιπροσωπεύουν ψυχοσωματική αντίδραση στο τραύμα. 

● Μυοσκελετικό σύστημα: Τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα, οι μη φυσιολογικές θέσεις 

στις οποίες αναγκάζονταν να στέκονται τα θύματα, η φυλάκιση, η κακή διατροφή και οι 

περιορισμοί στην κίνηση, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα που ποικίλουν στη 

σοβαρότητά τους. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα υπέφεραν από βλάβες στο 

μυοσκελετικό σύστημά τους λόγω των βασανιστηρίων και συνθηκών σε ποσοστό άνω 

του 90%. 

● Νευρολογικό σύστημα: Οι αισθητηριοκινητικές διαταραχές είναι επίσης συχνές λόγω του 

τραυματισμού του νωτιαίου μυελού. Οι ασθενείς αιτιώνται συχνά ίλιγγο, ημικρανία ή 

σφύριγμα στα αυτιά. 

● Αισθήσεις: Η μείωση της ακοής ή της όρασης μπορεί να οφείλεται σε χτυπήματα στα 

αυτιά ή στο πρόσωπο.  

● Διατροφικές διαταραχές: Η κακή υγιεινή στον χώρο κράτησης, καθώς επίσης διάφορες 

μέθοδοι βασανιστηρίων όπως ο εικονικός πνιγμός, μπορεί να οδηγήσουν σε πεπτικές 

διαταραχές. 

● Ουρογεννητικά προβλήματα και σεξουαλικές δυσλειτουργίες: Η κακομεταχείριση της 

ουρογεννητικής ζώνης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες τόσο ψυχολογικά όσο 

και σωματικά. Οι ασθενείς συνήθως δύσκολα μιλούν για τέτοια προβλήματα. 

● Καρδιακή και αγγειακή παθολογία: Δεν είναι ασυνήθιστο να εντοπίζονται κυκλοφορικές 

διαταραχές των ποδιών σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε φάλαγγα. Η αρτηριακή 

υπέρταση είναι πολύ συνηθισμένη επίσης. 
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● Μεταγενέστερες επιδράσεις στο βρογχικό δέντρο: Τα χτυπήματα στο κεφάλι μπορεί να 

οδηγήσουν σε τραυματική ιγμορίτιδα ή ακόμα και σε παραμόρφωση της μύτης, ενώ οι 

κακές συνθήκες κράτησης μπορούν να οδηγήσουν σε εκδήλωση φυματίωσης. 

● Ψυχοσωματική παθολογία: Ένα ευρύ φάσμα ψυχοσωματικών διαταραχών όπως είναι η 

υπέρταση, ο διαβήτης ή το άσθμα μπορούν να προκληθούν ή να επανενεργοποιηθούν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της ζωής, από το την τραυματική εμπειρία των βασανιστηρίων 

(Association pour les Victimes de la Répression en Exil, 2008).  

  

4. Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις 

Οι μεμονωμένες ψυχολογικές αντιδράσεις στα βασανιστήρια και στα τραύματα ποικίλλουν 

και καθορίζονται από πολλούς παράγοντες όπως το κοινωνικό πλαίσιο, οι πολιτικές 

πεποιθήσεις, η ανθεκτικότητα και η ίδια η ψυχολογία του ατόμου (Quiroga & Jaranson, 

2005). 

Σύμφωνα με τον Ortiz (2001), η ψυχική υγεία των επιζώντων βασανιστηρίων μεταβάλλεται 

από την εμπειρία του βασανισμού, και στη συνέχεια κάθε οπτική της ζωής τους 

επηρεάζεται. Συχνά πολλοί χάνουν την ελπίδα και την εμπιστοσύνη σε άλλους ανθρώπους 

και σε αυτά που πιστεύουν. Οι επιζώντες μπορούν να κατηγορήσουν τον εαυτό τους για το 

τι έχουν περάσει και ακόμα σε τι μπορεί να έχουν υποβάλει τους ανθρώπους γύρω τους. 

Μπορεί ακόμα να αισθάνονται ταπεινωμένοι για το ότι επέτρεψαν με κάποιο τρόπο να 

υποβληθούν σε βασανιστήρια, ενώ μπορεί επίσης να αισθάνονται «μολυσμένοι», μη 

καθαροί και συνεπώς μη αποδεκτοί από τους άλλους ανθρώπους. Οι πιο κοινές ψυχολογικές 

διαταραχές που προσδίδονται στους επιζήσαντες βασανιστηρίων είναι η αγχώδης 

μετατραυματική διαταραχή (PTSD), η κατάθλιψη και το άγχος (Başoğlu, Jaranson, Mollica 

& Kastrup, 2001). 

Άλλες ψυχιατρικές διαταραχές και προβλήματα που διαγιγνώσκονται συχνά στους 

επιζήσαντες βασανιστηρίων είναι οι διαταραχές ύπνου, οι νευρο-γνωστικές διαταραχές που 

σχετίζονται με την τραυματική εγκεφαλική βλάβη, η κατάχρηση ουσιών (Mollica, 2004), η 

σύγχυση, ο αποπροσανατολισμός, οι διαταραχές μνήμης, η σεξουαλική δυσλειτουργία, 

ακόμα και η αλλαγή προσωπικότητας (Başoğlu, Jaranson, Mollica & Kastrup, 2001). 
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Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί, ότι δεν είναι μόνο το άτομο που υποφέρει. 

Για κάθε βασανισμένο άτομο υπάρχουν γονείς, σύντροφοι, παιδιά, φίλοι που ζουν μέσα 

στην αβεβαιότητα και τον φόβο (Cohn et al, 1985). Η οικογενειακή ζωή του θύματος 

βασανιστηρίων έχει αλλάξει αμετάκλητα, αφού η τραυματική εμπειρία έχει επηρεάσει τον 

ρόλο του μέσα στην οικογένεια. Οι οικείοι άνθρωποι μπορεί υποφέρουν από δευτερογενή 

τραυματισμό, ενώ ολόκληρες κοινότητες σημαδεύονται για πάντα από τα βασανιστήρια και 

γεμίζουν με οργή, ενοχές, φόβο (DIGNITY Danish Institute Against Torture & The Public 

Committee Against Torture in Israel, 2016). 

Τα άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιώνουν συχνά την απώλεια εμπιστοσύνης στον 

εαυτό τους και στους άλλους. Η απώλεια αυτή προέρχεται από τα συναισθήματα αδυναμίας 

και έλλειψης αυτοπεποίθησης. Όπως, όταν κάποιος νιώθει ότι χάνει το έδαφος κάτω από τα 

πόδια του, έτσι κι ένας άνθρωπος που έχει υποστεί βασανιστήρια μπορεί να χάνει το νόημα 

στη ζωή του, να χάνει την αίσθηση ότι ανήκει σε αυτόν τον κόσμο, καθώς επίσης και την 

αίσθηση ότι ο κόσμος είναι ένας καλός και προβλέψιμος τόπος.  

Παρακάτω παρατίθεται μία μαρτυρία που αποτυπώνει πολύ χαρακτηριστικά αυτή την 

ψυχική κατάσταση:  

«Έχω εντυπωσιακές φυσικές ουλές... μια πλατιά πορφυρή γραμμή από το στήθος μου μέχρι 

την κορυφή του ηβικού μου οστού, μια τομή σε σχήμα Χ στην πλευρά μου, από όπου εισήλθε ο 

θωρακικός σωλήνας... Αλλά η αποδιοργάνωση της ψυχής μου είναι πιο αισθητή. Για 

εβδομάδες, ξυπνάω κάθε βράδυ αναστατωμένος, μούσκεμα από τον ιδρώτα. Για δύο μήνες, 

ήμουν ανίκανος να γράψω... Αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν μετατραυματική διαταραχή 

άγχους είναι, μεταξύ άλλων, μια βαθιά πολιτική κατάσταση στην οποία ο κόσμος έχει πάει 

στραβά, στην οποία νιώθεις απομονωμένος από την ευρύτερη κοινότητα λόγω της ακρότητας 

της εμπειρίας...» (Rejali, 1999, όπως αναφέρεται στο Cordelia Foundation for the 

rehabilitation of Torture Victims, 2010, σελ. 21). 

Από όσα έχουν περιγραφεί μέχρι τώρα, μπορεί να διακρίνει κανείς ότι τα βασανιστήρια 

είναι μια καταστροφική υπαρξιακή εμπειρία (Bendfeldt-Zachrisson, 1985). Πολλοί 

επιβιώσαντες εκφράζουν οι ίδιοι βαθύ ψυχολογικό τραύμα από την εμπειρία του 

βασανισμού. Εκτός από την αίσθηση ότι είναι απομακρυσμένοι από τους υπόλοιπους 

ανθρώπους, μπορεί να κυριεύονται από ενοχές και ντροπή γιατί επιβίωσαν από τα 
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βασανιστήρια, ενώ φίλοι ή συγγενείς μπορεί να μην τα κατάφεραν, γιατί μπορεί να 

αποκάλυψαν πληροφορίες που θα μπορούσαν να έχουν βλάψει αγαπημένους τους 

ανθρώπους. Όλα τα παραπάνω ενδεχομένως να κάνουν την επιστροφή κάποιου πίσω στην 

οικογένεια, στη δουλειά, στην κοινότητα, εξαιρετικά δύσκολη (Cordelia Foundation for the 

rehabilitation of Torture Victims, 2010). 

Ένα υγιές άτομο χαρακτηρίζεται από μια θετική ταυτότητα, βρίσκεται δηλαδή σε ισορροπία 

με τον εαυτό του και αισθάνεται πολύτιμος. Μια θετική ταυτότητα, μεταξύ άλλων, 

βασίζεται σε ολοκληρωμένες οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις και στην 

αυτοπεποίθηση. Αυτή είναι και η βάση όσων ο βασανιστής σκοπεύει να καταστρέψει. Αυτή 

η επίθεση στη βάση της προσωπικότητας προκαλεί βαθιές ψυχολογικές δυσκολίες και 

αλλαγές στην προσωπικότητα, οι οποίες εμπεριέχουν το αίσθημα αλλαγής στην ταυτότητα, 

διαταραχές στη συγκέντρωση, σύγχυση, αποπροσανατολισμό, δυσπιστία, έλλειψη νοήματος 

στη ζωή. Όμως, πολλές φορές παρατηρείται και γνωστική εξασθένηση, η οποία μπορεί να 

περιλαμβάνει διαταραχές στη σκέψη και στην προσοχή, ενώ υπάρχουν φυσικά και οι 

συναισθηματικές αλλαγές που εκφράζονται, μεταξύ άλλων, με συναισθήματα πανικού, 

άγχους και φόβου (Cordelia Foundation for the rehabilitation of Torture Victims, 2010). 

Είναι σημαντικό πάντως να αναφερθεί, ότι, παρά το γεγονός ότι τα βασανιστήρια είναι μια 

ακραία εμπειρία ζωής, αυτή δε δημιουργεί πάντα προβλήματα. Η απουσία, ωστόσο, 

σωματικών ή/και ψυχολογικών ευρημάτων δεν αναιρεί απαραίτητα τους ισχυρισμούς των 

βασανιστηρίων (Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης, παρ. 233). Αντίθετα, με τον τρόπο 

αυτό μπορεί να διαφαίνεται η ανθεκτικότητα του επιζώντος, που απορρέει από την 

προσαρμοστική του ικανότητα και από την ύπαρξη ισχυρού υποστηρικτικού δικτύου 

(DIGNITY Danish Institute Against Torture & The Public Committee Against Torture in 

Israel, 2016). 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω, καταλήγει κανείς στο 

συμπέρασμα, ότι κάποια από τα βασικότερα στοιχεία που χάνει ένας άνθρωπος που έχει 

υποστεί βασανιστήρια, είναι η κυριότητα και ο έλεγχος του εαυτού του.  

Για τους λόγους αυτούς, ένας από τους πιο δύσκολους στόχους της διαδικασίας 

αποκατάστασης και ανάκαμψης, δεν είναι ο έλεγχος των εμφανών συμπτωμάτων, αλλά η 
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ανοικοδόμηση της θρυμματισμένης αίσθησης του εαυτού, αφού, η επιβίωση άλλωστε 

μπορεί να κουβαλάει τη δική της ενοχή (Turner & Gorst-Unsworth, 1993). 

  

5. Η περίπτωση των προσφύγων 

Οι πρόσφυγες δεν επιλέγουν οικειοθελώς να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, ενώ η 

εγκατάλειψη αυτή μπορεί να γίνεται ταχύτατα και μέσω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών. 

Συχνά οι πρόσφυγες διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους κατά τη 

στιγμή της φυγής και του ταξιδιού, ενώ συνήθως έχουν χάσει όλα τους τα υπάρχοντα αλλά 

και την κοινωνική θέση τους (Dillman, Pablo & Wilson, 1993).  

Οι εμπειρίες που μπορεί να έχει ένας πρόσφυγας πριν από τη φυγή του, όπως τα 

βασανιστήρια, η κακομεταχείριση ή η σεξουαλική βία, πιθανότατα έχουν ήδη δημιουργήσει 

αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία του, ιδίως όταν το τραύμα παραμένει 

ανεπεξέργαστο. Επιπρόσθετα, το ταξίδι προς τη χώρα υποδοχής μπορεί να είναι από μόνο 

του επώδυνο, επικίνδυνο και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική του υγεία (λόγω 

υποσιτισμού, κακής υγιεινής κτλ). Ταυτόχρονα, είναι πολύ πιθανό να κινδυνεύει 

ταυτόχρονα στη διάρκεια του ταξιδιού από εκμετάλλευση, σεξουαλική βία ή να έχει πέσει 

θύμα εμπορίας ανθρώπων (IRCT, 2013). 

Έχει διαπιστωθεί μέσα από σειρά μελετών ότι οι πρόσφυγες συχνότατα έχουν εμπειρίες 

συστηματικών βασανιστηρίων στη χώρα καταγωγής τους στο πλαίσιο δίωξης, ιστορικού 

διακρίσεων και διωγμών, εξορίας ή μεγάλων περιόδων που έπρεπε να κρύβονται, γι’ αυτό 

και οι ψυχολογικές επιπτώσεις του βιώματος του πολέμου, των βασανιστηρίων και της 

οργανωμένης βίας είναι πολύπλοκες (Mollica, Wyshak & Lavelle, 1987)· (Turner & Gorst-

Unsworth, 1993)· (Başoğlu et all, 1994). 

Υπάρχει σημαντικός αριθμός μελετών που συγκρίνουν τα ψυχολογικά συμπτώματα σε 

πρόσφυγες που έχουν υποστεί βασανιστήρια και σε πρόσφυγες που δεν έχουν υποστεί 

βασανιστήρια. Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 418 πρόσφυγες από το 

Μπουτάν που είχαν υποστεί βασανιστήρια και σε 392 πρόσφυγες που δεν είχαν υποστεί 

βασανιστήρια, και ζούσαν σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στο Νεπάλ (Van Ommeren et 

al., 2001), διαπιστώθηκε ότι οι βασανισμένοι πρόσφυγες είχαν περισσότερες πιθανότητες 
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από τους μη βασανισμένους να εκδηλώσουν PTSD, αποσύνδεση, επίμονο πόνο και 

γενικευμένο άγχος (Isakson, 2008). 

Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί βασανιστήρια και που αναγκάζονται να αναζητήσουν 

άσυλο σε τρίτη χώρα, μπορεί να βρεθούν σε έναν κόσμο χωρίς τρυφερότητα και αγάπη, 

στον οποίο ελάχιστο νόημα ή εκπλήρωση καταφέρνουν να βρουν. Θα πρέπει να 

συμβιβάσουν τον «νέο εαυτό» τους με τη «νέα πραγματικότητα» του εξωτερικού κόσμου 

και ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τη θυματοποίηση (Turner & Gorst-Unsworth, 1993). 

Οι πρόσφυγες που είναι και επιζώντες βασανιστηρίων, αντιμετωπίζουν επιπλέον δυσκολίες 

στο να αποκτήσουν ξανά μια αίσθηση του «φυσιολογικού τρόπου ζωής» και στο 

ξαναχτίσιμο της ταυτότητάς τους. Όταν φεύγουν από την πατρίδα τους, εγκαταλείπουν τα 

σημεία αναφοράς που τους έδωσαν μια αίσθηση σταθερότητας και μονιμότητας στη μέχρι 

τότε ζωή τους. Όπως περιγράφεται από τους Staehr και Staehr (1995, σελ. 25) «... πρέπει να 

αντιμετωπίσουν τους στρεσογόνους παράγοντες της αναζήτησης ασύλου, κάτι που είναι συχνά 

μια βασανιστική εμπειρία, και στη συνέχεια να προσαρμοστούν σε μια νέα κουλτούρα και 

γλώσσα, γεγονός που αποτελεί επαχθή εμπειρία για οποιοδήποτε άτομο. Αυτοί οι πρόσφυγες 

βρίσκονται συχνά χωρίς το συνηθισμένο δίκτυο οικογένειας και φίλων, κάτι που τους καθιστά 

ευάλωτους στο άγχος». 

Όπως έχει μελετηθεί, πάνω από το 50% των προσφύγων παρουσιάζουν προβλήματα 

ψυχικής υγείας, που διακυμαίνονται από χρόνιες ψυχικές διαταραχές μέχρι θλίψη και 

δυστυχία (Petevi, 1996). Οι αναφορές είναι πολλές, για το πόσο δύσκολο είναι να 

αποτυπωθεί ο ακριβής αριθμός προσφύγων που έχουν βασανιστεί, αφού είναι συνήθης η 

απροθυμία και δυσκολία των θυμάτων να μοιραστούν τα βιώματα τους. Η δυσκολία αυτή 

μπορεί να εμπεριέχει φόβο για πιθανές νομικές συνέπειες στη χώρα υποδοχής, φόβο ότι η 

αποκάλυψη του ιστορικού δίωξής τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα μέλη των οικογενειών 

τους που έχουν μείνει πίσω στη χώρα καταγωγής τους (Gorman, 2001).  

Οι πρόσφυγες που είναι και θύματα βασανιστηρίων, βιώνουν σημαντικές ψυχολογικές 

επιπτώσεις λόγω των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα υποδοχής, οι οποίες μπορεί να 

συνδέονται για παράδειγμα με δυσκολίες στην πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου ή σε 

νομική συνδρομή, σε καθυστερήσεις στις διαδικασίες ασύλου. Τέτοιου είδους δυσκολίες 

μπορεί να οδηγήσουν σε αισθήματα αποπροσανατολισμού και απόσυρσης. Συνδυαστικά, το 
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άγχος της αποχωρισμού από οικείους ανθρώπους και οικεία συστήματα, μαζί με την 

απώλεια του καθεστώτος και της ταυτότητας, είναι εμπειρίες που βγαίνουν στην επιφάνεια 

στη χώρα υποδοχής και που εντείνουν την αίσθηση της αβεβαιότητας. Η ψυχική αγωνία 

λοιπόν, πολλαπλασιάζεται από τους παραπάνω παράγοντες (IRCT, 2013). 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο σημείο αυτό, να αναφερθεί η θεώρηση του καθηγητή Ρένου 

Κ. Παπαδόπουλου, σχετικά με το τραύμα και την ανθεκτικότητα σε αυτό, στην προσπάθεια 

να γίνει πιο ουσιαστικά κατανοητή η αντίδραση ενός ατόμου που έχει υποστεί 

βασανιστήρια.  

Οι πρόσφυγες, στην προσπάθεια τους να ολοκληρώσουν τη μετάβαση τους σε ένα νέο και 

ασφαλέστερο σπίτι, αναπτύσσουν πολυδιάστατες ανάγκες. Αυτές μπορεί να είναι οι βασικές 

ανάγκες επιβίωσης, όπως η τροφή και το καταφύγιο, μέχρι οι ανάγκες ψηλότερα στη 

ιεραρχία του Maslow (Maslow, 1943, όπως αναφέρεται στο Papadopoulos, 2007), όπως η 

αγάπη και η αυτοεκτίμηση. Επιπλέον, οι πρόσφυγες έχοντας επιβιώσει από τις αντιξοότητες, 

μπορούν να είναι ανθεκτικοί αν συναντήσουν ευνοϊκές συνθήκες, η πλειοψηφία δε. μπορεί 

να τα καταφέρει με ελάχιστη βοήθεια. Παρόλα αυτά, κάποιοι μπορεί να χρειάζονται 

περισσότερη βοήθεια. Ένας τρόπος για να αντιληφθεί κανείς το είδος και το μέγεθος της 

βοήθειας που χρειάζονται οι πρόσφυγες, είναι συσχετίζοντας τα με το βαθμό που είναι 

ικανοί να διατηρήσουν την ικανότητα τους για ανθεκτικότητα και επινοητικότητα. 

Κάθε άνθρωπος όμως, είναι μοναδικός και ξεχωριστός, «κάθε άνθρωπος έχει το δικό του 

ειδικό και ιδιοσυγκρασιακό τρόπο αντίδρασης σε εξωτερικά καταστροφικά γεγονότα» 

(Papadopoulos, 2007, σελ. 302-303). Αυτή η παραδοχή ωστόσο, μπορεί εύκολα να 

υπονομευθεί από τη γενίκευση ότι ορισμένα εξωτερικά γεγονότα είναι εκ των πραγμάτων 

τραυματικά για όλους τους ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γίνεται 

αναφορά σε εμπειρίες που τραυματίζουν και όχι σε τραυματικά γεγονότα. Είναι υψίστης 

σημασίας η διάκριση του γεγονότος, από την επίδραση ή την εμπειρία του ίδιου του 

γεγονότος (Papadopoulos, 2007).  

Συχνά, τα άτομα που έχουν βιώσει αντιξοότητες δυσκολεύονται να συνδεθούν με τον 

προηγούμενο τρόπο ζωής τους. Οι εμπειρίες αυτές, μπορεί να είναι τόσο συντριπτικές που 

τείνουν να διαγράψουν τις προηγούμενες. Αυτή η διαγραφή είναι πιθανό να δημιουργήσει 
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μια αίσθηση αποπροσανατολισμού, η οποία μπορεί είτε να οδηγήσει σε νέους τρόπους ή σε 

ανισορροπία με καταστροφικές συνέπειες. 

Όπως συχνά παρατηρείται, μετά από μια έντονη και επίπονη εμπειρία, οι άνθρωποι μπορεί 

να ανταποκριθούν με τρόπο, που να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ανανέωση παρά στις 

τραυματικές επιπτώσεις της εμπειρίας. Παρά τον πόνο, τη καταστροφή, την αγωνία και την 

απώλεια, οι άνθρωποι μπορεί να εξακολουθούν να αισθάνονται ότι η ίδια η τραυματική 

εμπειρία, τους έκανε να επανεξετάσουν και να αλλάξουν πράγματα στη ζωή τους, κάνοντας 

μία σημαντική αλλαγή. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι παρά την αρνητική τους φύση, 

καταστροφικές εμπειρίες μπορεί να βοηθήσουν τους ανθρώπους να νοηματοδοτήσουν με 

νέο τρόπο τη ζωή τους  

Συνεπώς, οι πιθανές επιδράσεις από το τραύμα, μπορεί να εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: 

αρνητικές, θετικές και ουδέτερες (ή αναλλοίωτες). Αυτό, ονομάζεται από τον Ρένο 

Παπαδόπουλο ως πλέγμα αντιξοότητας, το οποίο υπενθυμίζει ότι αναφορικά με τις 

επιπτώσεις του τραύματος σε επίπεδο ατομικό, οικογενειακό, κοινοτικό, κοινωνικό, είναι 

δυνατόν να εντοπιστούν αρνητικές επιδράσεις (όπως ψυχικές διαταραχές και έντονες 

ψυχολογικές αντιδράσεις), ουδέτερες (ανθεκτικότητα) αλλά και θετικές επιδράσεις 

(ανάπτυξη ενεργοποιημένη από την ανθεκτικότητα). 

 

6. Επίλογος 

Ο έγκαιρος εντοπισμός των αιτούντων διεθνούς προστασίας που έχουν υποστεί 

βασανιστήρια έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία γιατί εξασφαλίζει τον 

έγκαιρο  προσδιορισμό των ιδιαίτερων αναγκών του ατόμου όπως αυτές προκύπτουν από το 

ιστορικό των βασανιστηρίων που έχει υποστεί. Ένας αιτών  άσυλο που αναγνωρίζεται 

έγκαιρα ως θύμα βασανιστηρίων, θεωρητικά τουλάχιστον, μπορεί να κατευθυνθεί προς στις 

αντίστοιχες υποστηρικτικές (ιατρικές, ψυχοθεραπευτικές, κοινωνικές, νομικές) υπηρεσίες 

που έχει ανάγκη για την αποκατάστασή του. Επιπλέον, η έγκαιρη αναγνώριση των 

επιζώντων βασανιστηρίων επιτρέπει την ορθή προετοιμασία της υπόθεσης στο πλαίσιο της 

εξέτασης του αιτήματος διεθνούς προστασίας πριν από οποιαδήποτε αρχική απόφαση επί 

του αιτήματος, και με τον τρόπο αυτό ενισχύονται οι πιθανότητες έκδοσης ορθής απόφασης, 

ενώ αποφεύγεται η ταλαιπωρία και ο πιθανός επανατραυματισμός του αιτούντος.  



ΜΕΡΟΣ Δ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 
274 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Amnesty International (2016). Combating torture and other ill-treatment: A manual for 

action. London: Amnesty International. 

Association pour les Victimes de la Répression en Exil (2008). Treating Torture Victims: A 

Guide for Practitioners. Paris: Association pour les Victimes de la Répression en Exil 

(AVRE).  

Başoğlu, M. Paker, M. Paker, O. Ozmen, E., Marks, I., Incesu, C. Sahin, D. & Sarimurat, N. 

(1994). “Psychological effects of torture: Α comparison of tortured and non-tortured 

political activists in Turkey”. American Journal of Psychiatry, 151, pp. 76-81.  

Başoğlu, M., Jaranson, J., Mollica, R. & Kastrup, M. (2001). “Torture and mental health: A 

research overview”. In Garrity, E., Keane, T. & Tuma, F. (Eds.), The mental health 

consequences of torture. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. 

Bendfeldt-Zachrisson, F. (1985). “State (political) torture: Some general, psychological and 

particular aspects”. International Journal of Health Services, 15, pp. 339-349.  

 Blackwell, R.D. (1993). “Disruption and Reconstitution of Family, Network and 

Community Systems Following Torture, Organised Violence, and Exile”. In Wilson, J.P. & 

Raphael, B. (Eds.) The International Handbook of Traumatic Stress Syndrome. New York: 

Plenum Press. 

Cohen, J. (2001). “Errors of Recall and Credibility Can Omissions and Discrepancies in 

Successive Statements Reasonably”, Medico- Legal Journal, 69, pp. 25-34.  

Cohn, J., Danielsen, L., Holzer, K.I.M., Koch, L., Severin, B., Thogersen, S. & Aalund, O. 

(1985). A study of Chilean refugee children in Denmark. Lancet, 24, pp. 437-438.  

Cordelia Foundation for the rehabilitation of Torture Victims (2010). Torture and Survivors 

Manual for Experts in Refugee Care. Budapest: Cordelia Foundation for the rehabilitation of 

Torture Victims. 

Danneskiold-Samsøe, B., Bartels, E.M. & Genefke, I. (2007). “Treatment of torture victims: 

a longitudinal clinical study”, Torture, 17, pp. 11-17. 

 Dillman, E., Pablo, R. & Wilson, A. (1993) “Patterns of Health Problems Observed Among 

Newly Arrived Refugees to Canada”. In Masi, R., Mensah, L. & McLeod, K. A. (Eds.), 

Health and cultures: Vol. 2. Programs, services and care, pp. 253-2058. Oakville: Mosaic 

Press. 

Goldfeld, A.E., Mollica, R.F., Pesavento, B.H. & Faraone, S.V. (1988). “The physical and 

psychological sequelae of torture: Symptomatology and diagnosis”. Journal of the American 

Medical Association, 259, pp. 2725-2729.  

Gorman, W. (2001). “Refugee Survivors of Torture: Trauma and Treatment”. Professional 

Psychology: Research and Practice, 32, pp. 443-451.  



ΜΕΡΟΣ Δ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 
275 

 

Iacopino, V., Allden, K. & Keller, A. (2001). Examining Asylum Seekers: A Health 

Professional’s Guide to Medical and Psychological Evaluations of Torture. Boston: 

Physicians for Human Rights. 

IRCT (2013). Recognising victims of torture in national asylum procedures. Copenhagen: 

IRCT. 

Isakson, B.L. (2008). "Getting Better" after Torture from the Perspective of the Survivor. 

[Dissertation], Georgia State University. 

Lunde I., Rasmussen, O.V., Lindholm, J., Wagner, G. (1980). “Gonadal and Sexual 

Functions in tortured Greek men”. Danish medical bulletin, 27, pp. 243-245.  

Mollica, R.F., Wyshak, G. & Lavelle, J. (1987). “The psychosocial impact of war trauma 

and torture on South East Asian refugees”. American Journal of Psychiatry, 144, pp. 1567-

1572. 

Mollica, R.F. (2004). “Surviving torture”. New England Journal of Medicine, 351, pp. 5-7. 

Ortiz, D. (2001). “The survivor’s perspective: Voices from the center”. In Gerrity, E., 

Keane, T.M. & Tuma, F. (Eds.), The mental health consequences of torture survivors. New 

York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.  

Papadopoulos, R.K. (2007). “Refugees, trauma and Adversity-Activated Development”. 

European Journal of Psychotherapy and Counselling, 9, p.p. 301–312 

Petevi, M. (1996). “Forced Displacement: Refugee Trauma, Protection and Assistance”. In 

Danieli, Y., Rodney, N. & Weisaeth, L., (Eds.), International Responses to Traumatic 

Stress. New York: United Nations Publication, Baywood Publishing Company. 

Piwowarczyk, L., Moreno, A. & Grodin, M. (2000). “Health care of torture survivors”. 

Journal of the American Medical Association, 284, pp. 539-541.  

Quiroga, J. & Jaranson, J.M. (2005). “Politically-motivated torture and its survivors: A desk 

study review of the literature”. Torture, 15, pp. 1-111. 

Schlapobersky, J. & Bamber, H. (1988). Rehabilitational therapy with victims of torture and 

organized violence. Paper presented at the annual meeting of the American Association for 

the Advancement of Science. 

Staehr, A. & Staehr, M. (1995). Counselling Torture Survivors. Copenhagen: IRCT.  

Turner, S.W. & Gorst-Unsworth, C. (1993). “Psychological sequelae of torture”. In Wilson, 

J.P & Raphael, B. (Eds.). International handbook of traumatic stress syndromes. New York: 

Plenum Press.  

 

Van Ommeren, M., de Jong, J.T., Sharma, B., Komproe, I., Thapa, S.B. & Cardeña, E. 

(2001). “Psychiatric disorders among tortured Bhutanese refugees in Nepal”. Archives Of 

General Psychiatry, 58, pp. 475-482. 

 

Άλλες πηγές 

AIDA (2020). Country Report: Greece- 2020 update. Διαθέσιμο σε: 



ΜΕΡΟΣ Δ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 
276 

 

https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/06/AIDA-GR_2020update.pdf 

(τελευταία είσοδος: 26-10-2021)  

DIGNITY Danish Institute Against Torture & The Public Committee Against Torture in 

Israel (2016). Documenting Torture While Providing Legal Aid: A Handbook for Lawyers, 

p. 42. Διαθέσιμο σε: https://www.dignity.dk/wp-content/uploads/Documenting-torture-

while-providing-legail-aid-A-handbook-for-lawyers-2016.pdf (Τελευταία είσοδος: 

26/10/2021). 

Πρωτόκολλο των ΗΕ για την Αποτελεσματική Διερεύνηση και Τεκμηρίωση των 

Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης 

ή Τιμωρίας, (Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης, 2004). Διαθέσιμο σε: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf (Τελευταία είσοδος: 

26/10/2021). 

 

  

https://www.dignity.dk/wp-content/uploads/Documenting-torture-while-providing-legail-aid-A-handbook-for-lawyers-2016.pdf
https://www.dignity.dk/wp-content/uploads/Documenting-torture-while-providing-legail-aid-A-handbook-for-lawyers-2016.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf


ΜΕΡΟΣ Δ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 
277 

 

4.3  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:Ο ΚΑΙΡΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 

 

4.3.1.  H ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ 

 

Χρυσή Τσιρογιάννη,  

Δικηγόρος, Ερευνήτρια Jean Monnet ΕΚΠΑ, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ερευνήτρια Jean Monnet ΕΚΠΑ,   

 

Στην παρούσα παρουσίαση με θέμα την «Εξωτερική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Μετανάστευσης και Ασύλου σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Εξωτερικά Σύνορα» θα 

επικεντρωθούμε στην έννοια της Εξωτερικής Διάστασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Μετανάστευσης και Ασύλου και τα νομικά της ερείσματα σε θεμελιώδη κείμενα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Επίσης θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απτά παραδείγματα σχετικά 

με το πως αυτή η έννοια λαμβάνει χώρα και υλοποιείται εν τοις πράγμασι.  

Η δομή της παρουσίασης θα είναι η ακόλουθη:  

Αρχικά (Πρώτο Μέρος) θα διατρέξουμε την έννοια της Εξωτερικής Διάστασης της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μετανάστευσης και Ασύλου [1.1. Έννοια Εξωτερικής Διάστασης 

της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μετανάστευσης και Ασύλου (External Dimension of EU 

Migration Policy) καθώς και τον ορισμό των Ευρωπαϊκών Εξωτερικών  Συνόρων [1.2. 

Ορισμός των Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Συνόρων (EU External Borders)]. 

Στην συνέχεια (Δεύτερο Μέρος) θα εξετάσουμε  τις ενέργειες και τους φορείς που 

επιχειρούν επί των ευρωπαϊκών συνόρων [2.1. ΙΙ. α/ Ευρωπαϊκά Εξωτερικά Σύνορα] καθώς 

και τους φορείς και ενέργειες πέραν των Ευρωπαϊκών Εξωτερικών συνόρων [2.2.ΙΙ. β/ 

Ενέργειες πέραν των Ευρωπαϊκών Εξωτερικών συνόρων]. 

Εν κατακλείδι,  θα παρουσιάσουμε τα  συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις μας. 
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1.1. Έννοια Εξωτερικής Διάστασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μετανάστευσης και 

Ασύλου (External Dimension of EU Migration Policy) 

Κατά Γενική Αρχή, η οποία μάλιστα εκφράζεται στο κείμενο αρχών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά με την Μετανάστευση και την Μετακίνηση (γνωστό στην αγγλική ως 

«The Global Approach to Migration and Mobility – GAMM) η Eξωτερική Διάσταση της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασύλου και Μετανάστευσης εδράζεται στην Εξωτερική Πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
360

 .  

Επίσης αυτή η σύνδεση της Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 

Eξωτερική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασύλου και Μετανάστευσης απορρέει από 

την στάση της ΕΕ στην Παγκόσμια Στρατηγική της
361

. Η Παγκόσμια Στρατηγική αποτελεί 

ένα εμβληματικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου περιγράφονται οι στόχοι της σε 

σχέση με την Εξωτερική της Πολιτική και Ασφάλεια καθώς και η θέση της ΕΕ στο 

παγκόσμιο πολιτικό στερέωμα
362

.  Στο κείμενο λοιπόν αυτό που δημοσιεύθηκε το 2016 

(μετά το 2015 όπου είχε σημειωθεί η μεταναστευτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση)  η 

έννοια της Μετανάστευσης αναφέρεται πολλαπλώς και  το κυρίαρχο μήνυμα είναι ότι κάθε 

πολιτική εντός της Ένωσης έχει και την αντίστοιχη εξωτερική της πολιτική (internal-

external nexus) ειδικά δε η μετανάστευση, πέρα από πολιτικής εντός της ΕΕ,  έχει έντονη 

διάσταση στην Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ.  Άλλωστε σε επίπεδο οργάνωσης της ΕΕ, η 

μετανάστευση δε είναι ένας από τους τομείς δράσης της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.  

Στην νομική γραμματεία, η Εξωτερική Διάσταση της πολιτικής Μετανάστευσης ορίζεται ως 

η συνεργασία ανάμεσα στα Κράτη Μέλη, τρίτα κράτη και διεθνείς οργανισμούς σχετικά με 

την διαχείριση της μετανάστευσης. Κατά την διαδικασία αυτή τα Κράτη μέλη στοχεύουν να 

απομακρύνουν τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών έξω από την επικράτεια τους και τα 

                                                           
360  “The GAMM should”… “be firmly embedded in the EU’s overall foreign policy framework.”/ “the EU migration policy is 

transposed into the EU’s external relations”: European Commission, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 

EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 

REGIONS, The Global Approach to Migration and Mobility, Brussels, 18.11.2011, p.5. https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_from_the_commission_1.pdf  
361

 European Union, A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy, 2016, 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf  
362

 Χρυσή Τσιρογιάννη, Η Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ, σελ. 173 in «Η Αμυντική Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής ένωσης», 
ΕΛΙΣΜΕ, Εκδόσεις Ινφογνώμων, Αθήνα 2020, 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_from_the_commission_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_from_the_commission_1.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf
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σύνορα τους, μετακυλίωντας αυτές τις δράσεις στα  Ευρωπαϊκά Εξωτερικά Σύνορα και 

ακόμη και πέρα από  αυτά
363

.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι ακαδημαϊκοί ερευνητές χρησιμοποιούν  τον όρο 

«εξωτερικοποίηση» (“externalisation”
364

) ή «εξω-εδαφικότητα» (extra-territorialization
365

) 

αντί για τον όρο «Εξωτερική Διάσταση» (“external dimension”) της Μετανάστευσης, με τον 

οποίο  ορίζουν την προσπάθεια της ΕΕ να διαχειριστεί τις μεταναστευτικές ροές «εκ του 

μακρόθεν» και πέρα από τα εξωτερικά της σύνορα, χωρίς παραταύτα αυτές οι έννοιες να 

συμπίπτουν μεταξύ τους σε επίπεδο νομικής ή πολιτικής ανάλυσης.  

Το πρόγραμμα της Παγκόσμιας Στρατηγικής της Ένωσης για την διαχείριση των 

Μεταναστευτικών ροών προβλέπει  μια σύνθετη προσέγγιση (“joined-up” approach) η 

οποία συμπεριλαμβάνει ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων – η οποία καλύπτει από τον 

έλεγχο συνόρων μέχρι τις επιχειρήσεις διάσωσης και προστασίας του Χώρου Σενγκεν από 

την παράνομη μετανάστευση- την χρήση εργαλείων όπως η ανάλυση ρίσκων, την 

επιστροφή πολιτών τρίτων χωρών, τεχνολογία ευρείας κλίμακας καθώς και δια-τομεακή 

συνεργασία (δηλαδή συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών, μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Οργανισμών  και με Τρίτες Χώρες)
366

.  

Πριν συνεχίσουμε, θα εξετάσουμε πως αναπτύχτηκε και εξελίχθηκε η αρμοδιότητα της ΕΕ 

στον τομέα της πολιτικής της Μετανάστευσης και πως αυτή εδράζεται στα θεμελιώδη 

κείμενα της ΕΕ: 

Αρχικά, η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997), μετέφερε τους κανόνες της Συνθήκης 

Schengen και τις πολιτικές των συνοριακών ελέγχων, visa, και των πολιτικών για την 

Μετανάστευση και το Άσυλο από τον (τότε) διακυβερνητικό τρίτο πυλώνα στον πρώτο  

                                                           
363

 Emanuela Paoletti, «The External Dimension of European Migration Policy: The Case of Libya and Tunisia in Light of the 
Recent Protest», European Institute of the Mediterranean, Med. 2011, https://www.iemed.org/observatori-en/arees-
danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2011/paoletti_en.pdf   
364

 Ricard Zapata-Barrero, «The External Dimension of Migration Policy in the Mediterranean Region: Premises for Normative 
Debate», Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 2013 (Núm. 2), https://www.semanticscholar.org/paper/THE-
EXTERNAL-DIMENSION-OF-MIGRATION-POLICY-IN-THE-Zapata-Barrero/c257277709d90def5a19c96c94920eb5837a3f3b  
365

 Jorrit J. Rijpma &Marise Cremona, The Extra-Territorialisation of EU Migration Policies and the Rule of Law, EUI LAW 
Working Paper No. 2007/01, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=964190  
366 “it involves a “joined-up” approach, as the Global Strategy calls it, meaning integrated border management, including 

multiple tasks (from border control to search and rescue operations and protection of the Schengen area against illegal 

immigration); multiple tools (external and internal risk analysis, the return of third country nationals, large-scale technology); 

and cross-sector cooperation (among the member states, among EU agencies and with third countries).” 

 

https://www.iemed.org/observatori-en/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2011/paoletti_en.pdf
https://www.iemed.org/observatori-en/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2011/paoletti_en.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/THE-EXTERNAL-DIMENSION-OF-MIGRATION-POLICY-IN-THE-Zapata-Barrero/c257277709d90def5a19c96c94920eb5837a3f3b
https://www.semanticscholar.org/paper/THE-EXTERNAL-DIMENSION-OF-MIGRATION-POLICY-IN-THE-Zapata-Barrero/c257277709d90def5a19c96c94920eb5837a3f3b
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=757702
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=754975
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=964190
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πυλώνα του ευρωπαϊκού κεκτημένου (aquis communautaire), επιτρέποντας πια στην ΕΕ να 

εισάγει αυτή την θεματολογία (Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων) πιο συστηματικά 

στην Εξωτερική της Πολιτική. 

Στην συνέχεια, η Συνθήκης της Λισσαβώνας το 2009 έθεσε τέρμα στην πρώην 

αρχιτεκτονική των πυλώνων και ολοκλήρωσε την «κοινοτικοποίηση» της Ευρωπαϊκής 

Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στο εξής όλες οι σχετικές πολιτικές με την Μετανάστευσης 

και Ασύλου εντάχτηκαν υπό το Κεφάλαιο V, Μέρος III της Συνθήκης για την 

Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). 

Η Συνθήκη της Λισαβώνας εισάγει δύο νέες αρμοδιότητες της ΕΕ, ήτοι την  

α/ αρμοδιότητα θέσπισης του νομικού πλαισίου του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Ασύλου (άρθρο 78 ΣΛΕΕ), και 

β/ την αρμοδιότητα της ΕΕ να δικαιοπρακτεί  με τρίτες χώρες για τη διαχείριση των ροών 

προσώπων που ζητούν άσυλο ή επικουρική ή προσωρινή προστασία (εξωτερική διάσταση 

μετανάστευσης –ασύλου) (άρθρο 78 ΣΛΕΕ),  

θεσπίζοντας έτσι και τις εξωτερικές διαστάσεις των ως άνω πολιτικών και προσθέτοντας και 

την νομική βάση για τις ως άνω διεθνείς συμβάσεις (ενσωματώνοντας έτσι την δεδομένη 

ήδη πρακτική των συμβάσεων επανεισδοχής με τρίτα κράτη). 

 

1.2. Ευρωπαϊκά Εξωτερικά Σύνορα (EU External Borders) 

Κατωτέρω θα εξετάσουμε την ίδια την έννοια των Ευρωπαϊκών Συνόρων καθώς αυτή είναι 

στρατηγικής σημασίας για την κατανόηση και εφαρμογή της έννοιας της Εξωτερικής 

Διάστασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μετανάστευσης, καθώς τα Ευρωπαϊκά Σύνορα 

δίδουν τις χωρικές και λειτουργικές συντεταγμένες για την άσκηση της Εξωτερικής Διάστασης 

της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μετανάστευσης.  

Η δε Συνθήκη ΣΛΕΕ ορίζει τα Ευρωπαϊκά Σύνορα ως τα Σύνορα των Κρατών Μελών της. 

(άρθρο 77 παρ. 4). Ειδικότερα ο Κώδικας Σένγκεν
367 

(άρθρα 1 και 2 ) αναφερόμενος στην  

                                                           
367 Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules 

governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), art.1 &2, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0399  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0399
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έννοια «Εξωτερικά Σύνορα» εννοεί τα εξωτερικά σύνορα των Κρατών Μελών και όχι της 

Ένωσης. Επομένως συνάγουμε ότι ακόμη κι αν αναφέρονται σε διάφορες αναλύσεις τα 

«Εξωτερικά Σύνορα της ΕΕ» νομικώς πάντοτε εννοούμε το σύνολο των Εξωτερικών 

Συνόρων των Κρατών Μελών της ΕΕ.  

Μπορούνε να  δούμε σχηματικά τα Εξωτερικά Σύνορα της Ευρώπης ως μία νοητή γραμμή -

στην κατωτέρω εικόνα απεικονίζονται με φούξια χρώμα: Στην εσωτερική πλευρά των 

Συνόρων  βρίσκεται ο Κοινός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, όπως 

ορίζεται από την Συνθήκη για την Λειτουργία της ΕΕ ή χώρος Σενγκεν (απεικονίζεται με 

σκούρο μπλε χρώμα στον κεντρικό κύκλο). Ειδικότερα το άρθρο 67 ΣΛΛΕ ορίζει ότι στον 

Κοινός Χώρος Ελευθέριας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης δεν θα υφίστανται εσωτερικοί 

έλεγχοι για τα διερχόμενα πρόσωπα.  

Από την άλλη πλευρά των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ βρίσκεται η περιφέρεια της  και ο 

υπόλοιπος κόσμος (που απεικονίζεται σε κύκλο με ανοιχτό γαλάζιο χρώμα).  

Δεν αναφέρεται αδίκως ότι τα Εξωτερικά σύνορα της ΕΕ γίνονται ένα σύμβολο ταυτότητας 

αλλά και φυσικού διαχωρισμού μίας επικράτειας
368

, καθ΄ότι με βάση τον διαχωρισμό 

μεταξύ των ζωνών που προκύπτουν από την γραμμή των Ευρωπαϊκών Συνόρων (ζώνη επί 

των Συνόρων, ζώνη εντός των συνόρων και ζώνη πέραν των συνόρων) συντονίζονται και 

επιχειρούνται πλείστες ενέργειες των Κρατών Μελών και της ΕΕ σε σχέση με την 

διαχείριση της Μετανάστευσης.  

                                                           
368 Jorry, Hélène. (2007) Construction of a European Institutional Model for Managing Operational Cooperation at the EU's 

External Borders: Is the FRONTEX Agency a decisive step forward? CEPS CHALLENGE Paper, No. 6, p.3, 22 March 2007, 

http://aei.pitt.edu/7406/ 

 

http://aei.pitt.edu/7406/
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2.1. Φορείς και Επιχειρήσεις επί των Ευρωπαϊκών Εξωτερικών συνόρων 

Επί των  Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ της επιχειρούν υπάλληλοι και αξιωματούχοι των 

αρχών ασφαλείας (αστυνομία, τελωνειακοί, λιμενικοί, δικαστικοί) και των Υπηρεσιών 

Μετανάστευσης και Ασύλου των Κρατών Μελών. Επίσης και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί ( 

Agencies) FRONTEX,  EASO, σε συνεργασία με EUROPOL και EUROJUST .Τα κάτωθι 

παραδείγματα αντλούνται από τις δράσεις των διαφόρων φορέων στα ελληνικά σύνορα και 

δη Ευρωπαϊκά Εξωτερικά  Σύνορα της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο. 

2.1.1. Διαδικασία Ασύλου  

Όσον αφορά την διαδικασία ασύλου σε σχέση με πολίτες τρίτων χωρών που διέρχονται σε 

κράτος μέλος της ΕΕ, οι οργανισμοί EASO και η FRONTEX επικουρούν τις κρατικές αρχές 

στην διαδικασία ασύλου. Και ειδικώτερα:  

α/Η Frontex διενεργεί το pre-screening στους αιτούντες άσυλο. 

β/ Το ΕΑΣΟ συμβάλει στα ακόλουθα:  

Διενεργεί την καταχώριση της αίτησης ασύλου, κάνει συνεντεύξεις και εξετάζει φακέλους 

αιτούντων, εξετάζει και διευκολύνει περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης (Dublin III 

Regulation) με σκοπό την υποστήριξη της έκδοσης απόφασης στον α βαθμό από την 

Υπηρεσία Ασύλου. Ακόμη, υποστηρίζει την εξέταση φακέλων προσφυγών ασύλου στον 

β’βαθμό καθώς και την Πρώτη Υποδοχή των αιτούντων άσυλο στην χώρα.  
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2.1.2. Search and Rescue Operations (Επιχειρήσεις ανεύρεσης και διάσωσης) στα Θαλάσσια 

σύνορα της ΕΕ 

Mare Nostrum  

Κατά την περίοδο των έντονων μεταναστευτικών ροών,  το Υπουργείο Αμύνης της Ιταλίας 

οργάνωσε την επιχείρηση 'Mare Nostrum' η οποία άρχισε τον Οκτώβριο του 2013 και 

ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2014 με σκοπό την διάσωση ανθρώπινων ζωών που 

κινδύνευαν- ειδικότερα στα Στενά της Σικελίας- αλλά και με σκοπό να υπάγουν τους 

διακινητές ανθρωπίνων ζωών ενώπιον της Δικαιοσύνης
369.

 

Triton – Themis 

Στην συνέχεια με τον ίδιο σκοπό αναλαμβάνει (στην ίδια περιοχή) η επιχείρηση  Triton από 

τον Νοέμβριο 2014, όπου η διάσωση ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα αποτελεί 

προτεραιότητα. Η επιχείρηση  Triton διενεργείται και διοικείται από κοινού από την  

Frontex και τακαι τα συμμετέχοντα Κράτη Μέλη -26 Κράτη Μέλη- 350 στελέχη Frontex- 

11 σκάφη- 5 αεροσκάφη. 

Από το 2018 την επιχείρηση Triton διαδέχθηκε η επιχείρηση Themis με διευρυμένη 

αποστολή καταγραφής των μεταναστευτικών οδών και των διασυνοριακών εγκληματικών 

δραστηριοτήτων
370.

 

Επιχείρηση Poseidon 

Αντίστοιχο επίπεδο αλληλεγγύης επεδείχθη και στα ανατολικά εξωτερικά θαλάσσια σύνορα 

της Μεσογείου και δη στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Αιγαίο . Από το 2011, στην 

Ελλάδα, δηλαδή στα Ανατολικά Ευρωπαϊκά της Μεσογείου, η κοινή επιχείρηση της Frontex 

με τα κράτη μέλη ονομάζεται Poseidon.  27 Κράτη Μέλη και μέλη Schengen - 509 

συνοριοφύλακες, σκάφη, ελικόπτερα, οχήματα ασφαλείας, και μονάδες θερμικής εικόνας. 

Operation Indalo 

                                                           
369

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, A European Agenda On Migration, Brussels, 13.5.2015 COM(2015) 240 final, 
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_en.pdf  
370

 FRONTEX, Joint Operation Triton, http://frontex.europa.eu/pressroom/hot-topics/joint-operation-triton-italy--ekKaes   

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_en.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_en.pdf
http://frontex.europa.eu/pressroom/hot-topics/joint-operation-triton-italy--ekKaes
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Στα Δυτικά Εξωτερικά Σύνορα της Μεσογείου η επιχείρηση Indalo καλύπτει την Δυτική 

Μεσόγειο και την οδό κίνησης μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας. Υποστηρίζει τις Εθνικές 

αρχές σε θέματα ελέγχου των συνόρων και επιτήρηση στην θάλασσα
371.

 

 

2.1.3 Συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών για τον έλεγχο των συνόρων 

EUROSUR 

Το European Border Surveillance system (Eurosur) είναι το σύστημα ανταλλαγής 

πληροφοριών που έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών 

συνόρων της ΕΕ. Το Eurosur επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό 

χρόνο μεταξύ των μελών του δικτύου, που αποτελούνται από χώρες Σένγκεν και την 

Frontex. Χρησιμοποιεί καινοτόμες και έξυπνες τεχνολογίες όπως drone, αεροσκάφη 

αναγνώρισης, υπεράκτιους αισθητήρες και δορυφορική τηλεανίχνευση, ραντάρ και 

δορυφορική τεχνολογία για τον εντοπισμό σκαφών υπόπτων λαθρεμπόρων. Η Frontex έχει 

μια συνολική εικόνα της κατάστασης  στα Εξωτερικά Ευρωπαϊκά Σύνορα και στην περιοχή 

πριν λγο πριν από αυτά.  

EUROPOL JOT MARE 

Υπό την διαχείριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Europol  υφίσταται το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

για την Διακίνηση των μεταναστών -EUROPEAN MIGRANT SMUGGLING CENTRE – 

EMSC το οποίο περιλαμβάνει την επιχειρησιακή ομάδα  Joint Operational Team (JOT) 

Mare με την οποία τα Κράτη-μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο με 

σκοπό την διάσπαση των δικτύων εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων από την Τουρκία, 

από την Λιβύη αλλά και από άλλες χώρες της Αφρικής. 

                                                           
371 European Council/ Council of the European Union, Saving lives at sea and targeting criminal networks, 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/sea-criminal-networks/ 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/sea-criminal-networks/
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2.2. Επιχειρήσεις -Δράσεις Πέραν των Εξωτερικών Ευρωπαϊκών Συνόρων 

Η Συνθήκη της ΕΕ  στο άρθρο της 42 (1)
372,

 προβλέπει ότι η Ένωση μπορεί να 

χρησιμοποιήσει αποστολές εκτός της Ένωσης («outside the Union») με σκοπό την 

διασφάλιση της ειρήνης, την πρόληψη συγκρούσεων και την ενδυνάμωση της διεθνούς 

ασφάλειας .  Αυτές οι δράσεις ονομάζονται Αποστολές Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και 

                                                           
372

 Article 42(1) TEU: ‘The common security and defence policy shall be an integral part of the common foreign and security 
policy. It shall provide the Union with an operational capacity drawing on civilian and military assets. The Union may use 
them on missions outside the Union for peace-keeping, conflict prevention and strengthening international security in 
accordance with the principles of the United Nations Charter. The performance of these tasks shall be undertaken using 
capabilities provided by the Member States. 
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Άμυνας (CSDP)  έχουν στρατιωτικό σκέλος και λαμβάνουν χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και έχουν στόχο,  κατά τα ως άνω, την διασφάλιση της ειρήνης και την 

ενδυνάμωση της διεθνούς ασφάλειας. 

Στην δε Παγκόσμια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης  γίνεται μια ενδιαφέρουσα 

αναφορά στο ‘έδαφος’ της ΕΕ (territory) μολονότι, νομικά δεν συνάγεται δυνατό να 

υφίσταται έδαφος της ΕΕ χωρίς δικά της σύνορα, Παραταύτα, η Στρατηγική Ασφαλείας της 

ΕΕ ξεκάθαρα αναφέρει ότι η «ΕΕ θα προωθήσει την ειρήνη και θα εγγυηθεί την ασφάλεια 

των πολιτών της και του εδάφους της»
373

.  

Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι να εξετάσουμε πως συνδέονται αυτές οι αποστολές της 

Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας με τις Εξωτερικές Διαστάσεις της Πολιτικής της 

Μετανάστευσης. Στο σημείο αυτό,  η Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ μας  ξεκαθαρίζει ότι οι 

Αποστολές Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας (CSDP) θα πρέπει να εμπεριέχουν τις 

σχετικές δράσεις με  την Μετανάστευσης 
374.

 

Έτσι οι αποστολές αυτές,  διάσπαρτες σε διάφορες χώρες στην περιφέρεια της ΕΕ έχουν ως 

βασικό  άξονα την διατήρηση της ασφάλειας στην εκάστοτε περιοχή, αλλά εμπεριέχουν και 

σημαντικές ενέργειες σχετικά με τον έλεγχο των συνόρων και της μετανάστευσης των 

χωρών αυτών και αναμόρφωσης του τομέα Δικαιοσύνης και  εν γένει της δομής του 

Κράτους Δικαίου τους. 

Στην ουσία δηλαδή η ΕΕ επικουρεί τις χώρες αυτές στην διαμόρφωση ενός συστήματος 

ελέγχου των συνόρων τους και των μεταναστευτικών ροών που διέρχονται ή εξέρχονται τις 

χώρες αυτές. Θα λέγαμε ότι η ΕΕ «εξάγει» στην περιφέρειά της το δικό της μοντέλο 

ελέγχου των συνόρων και αντιμετώπισης της μετανάστευσης. με σκοπό τον έλεγχο των 

ροών προς την ΕΕ την ίδια.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι Αποστολές Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας 

(CSDP) με έντονα στοιχεία μεταναστευτικής πολιτικής και διαχείρισης συνόρων: 

 EUBAM Libya 

 EUBAM Moldova and Ukraine 

                                                           
373

 European External Action Service: Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European 
Union’s Foreign and Security Policy. June 2016, σ. 7, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf . 
374

 Αυτόθι. 

https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-libya_en
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-moldova-and-ukraine_en
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf
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 EUBAM Rafah 

 

Επιχείρηση IRINI 

Ίσως η πιο γνωστή επιχείρηση Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ, που 

επηρεάζει επί του παρόντος την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου είναι η επιχείρηση ΙRINI. 

Αποτελεί μία στρατιωτική αποστολή στα πλαίσια της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 

Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως κύρια αποστολή να συνεισφέρει στην 

ειρηνευτική διαδικασία στην Λιβύη
375

. 

Η επιχείρηση ΙRINI διαδέχθηκε την Επιχείρηση SOPHIA την 1
η
 Μαρτίου 2020

376
. Η 

επιχείρηση SOPHIA της EUNAVFOR MED
377

 εγκαινιάστηκε στις 22 Ιουνίου 2015 στο 

πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ για τη μετανάστευση και έπαυσε στις 31 

Μαρτίου 2020. Η Ελλάδα συμμετέχει με την φρεγάτα HS SPETSAI
378

.   

Η επιχείρηση IRINI, (από την ελληνική λέξη «ειρήνη»), θα έχει ως κύριο καθήκον της την 

εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ  με τη χρήση εναέριων, δορυφορικών και 

θαλάσσιων μέσων. Ειδικότερα, η αποστολή θα μπορεί να διεξάγει, σύμφωνα με την 

απόφαση 2292 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, επιθεωρήσεις 

σκαφών στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι 

μεταφέρουν όπλα ή συναφές υλικό προς και από τη Λιβύη (Resolution 1970 (2011) and UN 

Security Council Resolution 2292-2016). 

                                                           
375 EU COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY OPERATION EUNAVFOR MED IRINI, May 2020, 

https://www.operationirini.eu/wp-content/uploads/2020/05/factsheet_eunavfor_med_irini_070520.pdf 
376 AΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2020 για στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFOR MED IRINI), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0472 
377 On 18 May 2015, the Council of the European Union established a military cooperation in the Southern Central 

Mediterranean, EUNAVFOR Med, intended to save lives at sea and break the business model of smugglers and traffickers of 

people in the Mediterranean. EUNAVFOR Med stands for European Naval Force Mediterranean16.  

On 28 September 2015, the Political and Security Committee of the Council agreed to rename the operation “Sophia” after 

the name of a baby born on one of the EUNAVFOR Med ships on 24 August 2015 to a Somalian mother that had just been 

rescued along with 453 other migrants: COUNCIL DECISION (CFSP) 2017/1385 of 25 July 2017 amending Decision (CFSP) 

2015/778 on a European Union military operation in the Southern Central Mediterranean (EUNAVFOR MED operation 

SOPHIA), available at http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&qid=1435825940768&from=EN   
378 EUNAVFOR MED IRINI NAVAL ASSET, HS SPETSAI, https://www.operationirini.eu/wp-content/uploads/2020/06/factsheet-

HS-Spetsai.pdf 

 

https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-rafah_en
https://www.operationirini.eu/wp-content/uploads/2020/05/factsheet_eunavfor_med_irini_070520.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0472
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&qid=1435825940768&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&qid=1435825940768&from=EN
https://www.operationirini.eu/wp-content/uploads/2020/06/factsheet-HS-Spetsai.pdf
https://www.operationirini.eu/wp-content/uploads/2020/06/factsheet-HS-Spetsai.pdf
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Δευτερεύοντα καθήκοντα της επιχείρησης EUNAVFOR MED IRINI είναι επίσης: 

 να παρακολουθεί και να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις παράνομες 

εξαγωγές ορυκτού πετρελαίου, αργού πετρελαίου και διυλισμένου πετρελαίου από τη Λιβύη 

(UN Security Council Resolution 2146 (2014) and UN Security Council Resolution 2509 -

2020); 

 να συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην εκπαίδευση της ακτοφυλακής και 

του πολεμικού ναυτικού της Λιβύης σχετικά με τα καθήκοντα επιβολής του νόμου στη 

θάλασσα 

 να συμβάλει στην εξάρθρωση του επιχειρηματικού μοντέλου των δικτύων 

παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων μέσω της συλλογής πληροφοριών και της 

αεροπορικών περιπολιών (UN Security Council Resolution 2240 -2015). 

Της επιχείρησης IRINI ηγείται ο υποναύαρχος Fabio Agostini ως διοικητής επιχειρήσεων 

της ΕΕ, και η έδρα της βρίσκεται στη Ρώμη.
379

 

Η χωρική εμβέλεια της Επιχείρησης IRINI τοποθετείται πέραν των Εξωτερικών Θαλάσσιων 

Συνόρων της ΕΕ και έως την επικράτεια της Λιβύης ή τρίτου κράτους υποδοχής που 

συνορεύει με τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων της, βάσει 

πρόσκλησης της Λιβύης ή του ενδιαφερόμενου κράτους υποδοχής και σύμφωνα με το 

διεθνές δίκαιο.  

 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Συμπερασματικά θα συνοψίζαμε τα εξής: 

1/ Παρ’ότι νομικώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δικά της Εξωτερικά Σύνορα αλλά αυτά 

των Κρατών Μελών της, συχνά σε πολιτικά κείμενα ή σε κείμενα πληροφόρησης 

αναφέρεται ο όρος «Εξωτερικά Σύνορα της ΕΕ». Δεδομένου δε ότι η Μετανάστευση και ο 

έλεγχος των συνόρων  βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος και της 

                                                           
379

 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Η ΕΕ εγκαινιάζει την επιχείρηση IRINI για την επιβολή του 
εμπάργκο όπλων κατά της Λιβύης», 31 Μαρτίου 2020, https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-
releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-enforce-libya-arms-embargo/. 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-enforce-libya-arms-embargo/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-enforce-libya-arms-embargo/
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ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, ο  όρος Εξωτερικά Σύνορα της ΕΕ έλκει το ενδιαφέρον τόσο 

νομικών όσο και πολιτικών επιστημόνων . 

2/ Η διαχείριση του  φαινομένου της Μετανάστευσης και του ελέγχου των Εξωτερικών 

συνόρων της ΕΕ ακολουθεί με αρκετή πιστότητα τις επιταγές της Παγκόσμιας Στρατηγικής 

της ΕΕ που προβλέπει μια «σύνθετη προσέγγιση- joined up approach” και δια-τομεακή 

συνεργασία (Κράτη-Μέλη μεταξύ τους, Κράτη-Μέλη με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και 

Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί μεταξύ τους). 

3/  Η εξωτερική διάσταση της Πολιτικής Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ έχει έντονη 

παρουσία και  υλοποιείται με δράσεις είτε επί  των  Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Συνόρων είτε 

στην εξώτερη περιφέρεια της ΕΕ και πέρα από αυτά (μέσω συμφωνιών με τρίτα κράτη, 

αποστολές σε τρίτα κράτη). 

4/ Η εξωτερική διάσταση της πολιτικής της Μετανάστευσης χαρακτηρίζεται από μια 

συντονισμένη προσπάθεια της ΕΕ  να ελεγχθούν οι μεταναστευτικές ροές αρκετά πριν και 

μακριά από τα Εξωτερικά Ευρωπαϊκά Σύνορα.  

 

 

4.3.2. FRONTEX: Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

 

Ιωάννης Στρμπής 

Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Θεσμών στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστημίο 

Αιγαίου. 

 

1. Ίδρυση και εξέλιξη 

Το 2004 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (άρθρ. 

67 Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΛΕΕ) ιδρύθηκε ως ειδικευμένη 

υπηρεσία της ΕΕ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας 
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στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
380

 που αποκλήθηκε εν 

συντομία FRONTEX, από τις αρχικές συλλαβές της γαλλικής φράσης για τα εξωτερικά 

σύνορα, FRONTières EXtérières. Το ακρωνύμιο αυτό ευδοκίμησε και χρησιμοποιείται έκτοτε 

αδιαλείπτως και μάλιστα ανεξαρτήτως των θεσμικών και οργανωτικών μεταβολών της 

σχετικής υπηρεσίας (επιφορτισμένης με την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων) της ΕΕ, 

όπως θα δούμε κατωτέρω. Ο FRONTEX άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2005.  

Αυτή η υπηρεσία («Οργανισμός») της ΕΕ ιδρύθηκε για να συντονίσει την διαχείριση των 

ευρωπαϊκών συνόρων και να προωθήσει κοινές δράσεις για τις προδιαγραφές και τις 

διαδικασίες ελέγχου των εξωτερικών συνόρων με σκοπό την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 

διαχείρισης αυτών των συνόρων που θα διασφαλίζει ομοιόμορφο και υψηλού επιπέδου έλεγχο 

και επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Ο αρχικός ιδρυτικός κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

2007/2004 δικαίως προβλέπει μια τέτοια ομοιόμορφη και αποτελεσματική ολοκληρωμένη 

διαχείριση των συνόρων ως «αναγκαία συνέπεια της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεμελιώδη συστατικά χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης».
381

 Πράγματι, η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε ολόκληρη 

την ΕΕ ως εγγύηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, θεμελιώδους δικαιώματος που 

εγγυάται η ΕΕ στους πολίτες της, καθιέρωσε ένα ενιαίο εξωτερικό σύνορο και μετατόπισε έτσι 

τους συνοριακούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν. Ο χώρος αυτός 

περιλαμβάνει σήμερα 22 κράτη μέλη της ΕΕ και 4 συνδεδεμένα κράτη
382

 και εκτείνεται κατά 

μήκος περίπου 44.000 χλμ εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων και σχεδόν 9.000 χλμ χερσαίων. 

Εγγυάται την ελεύθερη μετακίνηση σε μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους εντός αυτού, ενώ 

προβλέπει έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο αυτό. 

Πρόκειται στην ουσία για ένα «αντάλλαγμα» της ελευθερίας στο εσωτερικό, η οποία 

πλήσσεται κάθε φορά που οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα είναι ανεπαρκείς. Χαρακτηριστικά 

λέγεται ότι τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν είναι τόσο ισχυρά όσο ο πιο αδύναμος 

κρίκος του. Στην πράξη ο λεγόμενος Κώδικας Συνόρων Σένγκεν διέπει την διέλευση των 

                                                           
380

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού 
οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ ΕΕ) L 349, 25.11.2004, σ. 1. 
381

 Όπ. παραπ., προοίμιο, 1
η
 παράγρ. 

382
 Κράτη Μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λετονία, 

Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλλανδία. 
Συνδεδεμένα κράτη: Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν, Νορβηγία. 
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εξωτερικών συνόρων, διευκολύνοντας την πρόσβαση για όσους έχουν έννομο συμφέρον να 

εισέλθουν στην ΕΕ και ενισχύοντας την ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για όσους δεν 

έχουν δικαίωμα εισόδου ή διαμονής.
383

  

Για τους σκοπούς αυτούς θεωρήθηκε αναγκαίο να δημιουργηθεί μία ενωσιακή δομή με 

αρμοδιότητα την παρακολούθηση της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα και την συνδρομή 

προς τις εθνικές συνοριακές αρχές σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι 

απαραίτητες για την ασφάλεια των πολιτών και την αποτελεσματική καταπολέμηση των 

παράνομων ή άλλων επικίνδυνων διασυνοριακών δραστηριοτήτων.
384

 Ο FRONTEX ιδρύθηκε 

για να ανταποκριθεί στις παραπάνω ανάγκες. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της κανονισμό, η 

αποστολή του Οργανισμού περιελάμβανε τον συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων· την 

συνδρομή προς τα κράτη μέλη στην εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών φυλάκων, μεταξύ 

άλλων με την καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης· την διενέργεια αναλύσεων 

κινδύνου· την παρακολούθηση των εξελίξεων των ερευνών σχετικά με τον έλεγχο και την 

επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων· την συνδρομή προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που 

απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια στα εξωτερικά σύνορα· και την 

υποστήριξη προς τα κράτη μέλη για την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού 

(άρθρο 2 § 1 Κανονισμός 2007/2004). 

Ο ανωτέρω ιδρυτικός κανονισμός 2007/2004 τροποποιήθηκε το 2007 και το 2011 προκειμένου 

να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες για τον έλεγχο και την επιτήρηση των 

εξωτερικών συνόρων και να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. Η πρώτη 

τροποποίηση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 863/2007)
385

 αποσκοπούσε στον καθορισμό των 

προϋποθέσεων και του μηχανισμού για την δημιουργία Ομάδων ταχείας επέμβασης στα 

σύνορα (Rapid Border Intervention Teams, RABIT) καθώς και των κανόνων ανάπτυξης και 

λειτουργίας τους. Ως εκ τούτου, από εκείνο το έτος, ο FRONTEX μπορεί να αναπτύξει ομάδες 
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 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη 
θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του 
Σένγκεν), ΕΕ ΕΕ L 105, 13.4.2006, σ. 1 επ. 
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 Theodoros Katsoufros, «FRONTEX: Entre coopération intergouvernementale au niveau des Etats membres et méthode 
communautaire», Actes du Colloque Frontières et Aménagement, revue Mosella 2007 (v. XXXII), σσ. 213-229. 
385

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για τη 
θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2007/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τον εν λόγω μηχανισμό και για τη ρύθμιση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
προσκεκλημένων υπαλλήλων, ΕΕ ΕΕ L 199, 31.7.2007, σ. 30. 
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ταχείας αντίδρασης, εάν ένα κράτος μέλος της ΕΕ ζητήσει υποστήριξη για την προστασία των 

εθνικών του συνόρων, όταν τα τελευταία αποτελούν μέρος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 

Η δεύτερη τροποποίηση της νομικής βάσης του FRONTEX το 2011 (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

1168/2011)
386

 ακολούθησε την αξιολόγηση της λειτουργίας του FRONTEX από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
387

 την εξωτερική αξιολόγηση που ανατέθηκε από το διοικητικό 

συμβούλιο του FRONTEX
388

 και την τελική εκτίμηση επιπτώσεων του Οργανισμού.
389

 Το 

συμπέρασμα αυτής της διαδικασίας αξιολόγησης, που επεκτάθηκε από το 2008 έως το 2010, 

ήταν ότι «Μολονότι ο FRONTEX αποδείχθηκε πολύ χρήσιμος στην παροχή ενός πλαισίου 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις, η 

επιχειρησιακή συνεργασία εξακολουθεί να είναι αναποτελεσματική και ανεπαρκής, ειδικά για την 

επιχειρησιακή αλληλεγγύη. Επίσης, ο FRONTEX δεν αξιοποιεί τις δυνατότητές του με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, λόγω ασαφών ή ανεπαρκών υφιστάμενων νομικών διατάξεων».
390

 

Ο κανονισμός 1168/2011 υιοθετήθηκε για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα σημεία στα οποία, 

σύμφωνα με την αξιολόγηση, ο FRONTEX δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των θεσμικών 

οργάνων ή όπου το νομικό πλαίσιο αποδείχθηκε ανεπαρκές. Οι κύριες καινοτομίες που 

εισήγαγε η τροποποίηση αυτή αφορούν στην αποσαφήνιση του ορισμού του «κράτους μέλους 

υποδοχής»· την εισαγωγή της έννοιας των Κοινών Ομάδων Υποστήριξης του FRONTEX 

(Joint Support Teams, FJST) και την υποχρέωση του Οργανισμού να δημιουργήσει μια ομάδα 

συνοριοφυλάκων για την ανάπτυξη αυτών των ομάδων· την διασαφήνιση των οργανωτικών 

πτυχών των κοινών επιχειρήσεων και των πιλοτικών έργων στα εξωτερικά σύνορα· την ρητή 

δυνατότητα του FRONTEX να συντονίζει κοινές επιχειρήσεις επιστροφών (επαναπατρισμού)· 

την υποχρέωση για όλο το προσωπικό που συμμετέχει στις δραστηριότητες του Οργανισμού 
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 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη 
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 European Commission, Report on the evaluation and future development of the FRONTEX Agency, Communication from 
the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions, COM(2008) 67 final, Brussels, 13.2.2008. 
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 Commission staff working document - Executive Summary of the impact assessment accompanying the Proposal for a 
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 Όπ. παραπ., σ. 2, έμφαση στο πρωτότυπο (μετάφραση του συντάκτη του παρόντος). 
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να έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων· την εισαγωγή της 

υποχρέωσης κατάρτισης επιχειρησιακού σχεδίου και διεξαγωγής προηγούμενης ανάλυσης 

κινδύνου για όλες τις κοινές επιχειρήσεις· την διευκρίνιση της εντολής του Οργανισμού 

σχετικά με την απόκτηση ή μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και τους κανόνες εγγραφής για 

βαρύ εξοπλισμό· την διευκρίνιση του ρόλου του Οργανισμού όσον αφορά τον προσδιορισμό 

των σχετικών τρίτων χωρών και την διευκόλυνση της επιχειρησιακής συνεργασίας με αυτές τις 

χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της εξουσιοδότησης για την ανάπτυξη αξιωματικών συνδέσμων 

του FRONTEX σε τρίτες χώρες· και την εισαγωγή διατάξεων σχετικά με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. 

Η προσφυγική/μεταναστευτική κρίση του 2015-2016 προκάλεσε συζητήσεις εντός της ΕΕ 

σχετικά με τον ρόλο που καλούταν να διαδραματίσει ο FRONTEX και οδήγησε στην 

συνειδητοποίηση ότι η αποτελεσματικότητα του FRONTEX όφειλε να ενισχυθεί. Στο 

αποκορύφωμα της κρίσης, στις 16 Οκτωβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την 

πρόθεσή του να εργαστεί «προς τη σταδιακή καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης για τα εξωτερικά σύνορα» και δύο μήνες αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υπέβαλε πρόταση με σκοπό την ενίσχυση της εντολής του FRONTEX και την μετατροπή του 

σε πλήρη Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.
391

 Με βάση τις 

παραπάνω συγκλίνουσες απόψεις θεσμικών οργάνων και κρατών μελών, ο κανονισμός (ΕΕ) 

2016/1624 της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή
392

 

ίδρυσε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (ΕΟΣΑ), ο οποίος 

αντικατέστησε τον από το 2004 ‘Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης’, διατηρώντας ωστόσο την ίδια νομική προσωπικότητα για τον νέο Οργανισμό και τον 

τίτλο FRONTEX.
393

 Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή εγκαινιάστηκε επίσημα 
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Ακτοφυλακής. 
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στις 6 Οκτωβρίου 2016 στα εξωτερικά σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία (σημείο 

ελέγχου Kapitan Andreevo). 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/1624, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής επιφορτιζόταν με καθήκοντα όπως η αξιολόγηση των κινδύνων για την 

ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ (ανάλυση κινδύνου, π.χ. εντοπισμός μεταναστευτικών 

μοντέλων και τάσεων στις διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες) προκειμένου να 

προγραμματιστούν όλες οι επιχειρήσεις του FRONTEX· ο συντονισμός των κοινών 

επιχειρήσεων και η ανάπτυξη ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού και τεχνικού εξοπλισμού σε 

περιοχές των εξωτερικών συνόρων για την αποτελεσματικότητα των κοινών επιχειρήσεων· η 

οργάνωση ομάδων ταχείας αντίδρασης σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει 

ακραίες πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, ιδίως την άφιξη μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων 

χωρών· η προηγμένη έρευνα νέων τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

επιτήρηση και τον έλεγχο των συνόρων· η ανάπτυξη κοινών προτύπων κατάρτισης για τις 

συνοριακές αρχές, για την εναρμόνιση της εκπαίδευσης των συνοριοφυλάκων· η ανάπτυξη 

βέλτιστων πρακτικών για τους επαναπατριζόμενους μετανάστες και ο συντονισμός των κοινών 

επιχειρήσεων επιστροφής· καθώς και η λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων που 

επιτρέπουν την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συνοριακών αρχών.
394

 

Η ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων του FRONTEX και η επέκταση της εντολής του δεν 

ισοδυναμεί με τη μεταβίβαση στον Οργανισμό της ευθύνης των κρατών μελών της ΕΕ για τον 

έλεγχο και την διαχείριση των συνόρων τους. Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων (χερσαίων 

και θαλασσίων καθώς και των διεθνών αεροδρομίων) παραμένει «κύρια ευθύνη» των κρατών 

μελών με «συνευθύνη» του FRONTEX.
395

 Ως εκ τούτου, ο κανονισμός 2016/1624 προβλέπει 

ότι η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή αποτελείται από «[τον] Οργανισμό 

Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («ο Οργανισμός») και [τις] εθνικές αρχές των 

κρατών μελών για την διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 

ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων» (άρθρ. 3). Η 
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αποστολή επομένως του FRONTEX παραμένει η συνδρομή προς τα κράτη μέλη για την 

εφαρμογή των προτύπων διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και τον συντονισμό 

των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τους σε αυτόν τον τομέα και όχι η υποκατάσταση του 

εδαφικού κράτους.
396

 Ο ρόλος του FRONTEX είναι να υποστηρίζει, κατόπιν αιτήματός τους, 

τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν που αντιμετωπίζουν σοβαρή 

μεταναστευτική πίεση με ικανό προσωπικό, εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, πληροφορίες 

και τεχνογνωσία, καθώς και να συντονίζει κοινές επιχειρήσεις και ταχεία σύνορα παρεμβάσεις. 

2. Το ισχύον πλαίσιο: Ο Κανονισμός 2019/1896 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ, η Ένωση (θεσμοί 

και κράτη μέλη) αποφάσισαν να ενισχύσουν περαιτέρω τον FRONTEX προκειμένου να 

ανταποκριθεί καλύτερα στο επίπεδο των φιλοδοξιών και των αναγκών της Ένωσης για 

αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων και για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων του μέλλοντος στον τομέα της μετανάστευσης, κυρίως με αποτελεσματικό έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ ως μέρος μιας συνολικής προσέγγισης για την μετανάστευση 

καθώς και σημαντική ενίσχυση του αποτελεσματικού επαναπατρισμού των παράτυπων 

μεταναστών.
397

 

Η πολιτική αυτή απόφαση οδήγησε στην υιοθέτηση του Κανονισμού 2019/1896 του 

Νοεμβρίου 2019,
398

 της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου του 

FRONTEX, που προβλέπει ενίσχυση της εντολής και των μέσων του FRONTEX, ο οποίος 

πλέον έχει στόχο να «αντιμετωπίζει τις μεταναστευτικές προκλήσεις και τις εν δυνάμει 

μελλοντικές προκλήσεις και απειλές στα εξωτερικά σύνορα» (άρθρο 1, εδάφ. β΄).  
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Για την επίτευξη αυτού του γενικού στόχου, ο κανονισμός 2019/1896 περιέχει μια σειρά νέων 

στοιχείων με κεντρικό άξονα την «Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων»,
399

 ως 

αναγκαίο συμπλήρωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό της 

Ένωσης και θεμελιώδη συνιστώσα ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αυτή 

η Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον 

έλεγχο των συνόρων (ειδικώτερα μέτρα για τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης συνόρων 

καθώς και, κατά περίπτωση, μέτρα σχετιζόμενα με την πρόληψη και τον εντοπισμό του 

διασυνοριακού εγκλήματος στα εξωτερικά σύνορα, ιδιαίτερα την παράνομη διακίνηση 

μεταναστών, την εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία, και την τρομοκρατία, μηχανισμούς 

και διαδικασίες για την ταυτοποίηση ευάλωτων ατόμων και ασυνόδευτων ανηλίκων και 

σχετιζόμενα με την ταυτοποίηση προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή επιθυμούν να 

υποβάλουν σχετική αίτηση, την παροχή πληροφοριών στα εν λόγω πρόσωπα, και την 

παραπομπή των εν λόγω προσώπων)· επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ατόμων που 

κινδυνεύουν στη θάλασσα, πραγματοποιούμενες σε περιστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν 

στη διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων· ανάλυση των κινδύνων για 

την εσωτερική ασφάλεια και ανάλυση των απειλών που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία 

ή την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων· ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ 

κρατών μελών και FRONTEX· συνεργασία με τρίτες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

γειτονικές χώρες και σε όσες τρίτες χώρες έχουν χαρακτηριστεί μέσω ανάλυσης κινδύνου ως 

χώρες προέλευσης και/ή διέλευσης της παράνομης μετανάστευσης· καθώς και μηχανισμούς 

αλληλεγγύης, ιδίως ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα. 

Για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

συνόρων, οι συντάκτες του κανονισμού 2019/1896 προέβλεψαν την ίδρυση Ευρωπαϊκής 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η οποία θα αποτελείται από τις εθνικές αρχές των κρατών 

μελών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων και για τις επιστροφές και από τον 

FRONTEX (άρθρο 3). Ο νέος αυτός θεσμός, μικτής σύνθεσης, επιφορτίζεται ρητά με την 

«διασφάλιση της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων με σκοπό 

την αποτελεσματική διαχείριση αυτών, με πλήρη συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ενωσιακής πολιτικής σε θέματα 

επιστροφής» (άρθρο 1, εδάφ. α΄). Προκειμένου να συμβάλλει στην συνεκτική διαχείριση των 

                                                           
399

 Κανονισμός (EE) 2019/1896 (όπ. παραπ.), άρθρο 3. 
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εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και να μπορεί να ανταποκρίνεται σε κρίσεις, ο αμιγώς ενωσιακός 

βραχίονας της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο FRONTEX, θα έχει στην 

διάθεσή του ένα μόνιμο σώμα συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων (κανονισμός 2019/1896, 

άρθρα 5 § 2, 54 επ.). Το σώμα αυτό, το οποίο θα συγκροτηθεί σταδιακά, προβλέπεται να έχει 

αποκτήσει μέχρι το 2027 έως 10.000 μέλη επιχειρησιακού προσωπικού.  

Πρόκειται για το πρώτο μόνιμο σώμα ενστόλων της Ένωσης, το οποίο έχει αρχίσει να 

συγκροτείται. Το σώμα αυτό περιλαμβάνει μέλη που κατατάσσονται σε τέσσερεις κατηγορίες: 

μέλη που ανήκουν στο επιχειρησιακό προσωπικό του FRONTEX (3.000 στελέχη), στελέχη 

των κρατών μελών υπό καθεστώς είτε μακροπρόθεσμης απόσπασης είτε βραχυπρόθεσμης 

ανάπτυξης (7.000 στελέχη), και τέλος εφεδρεία ταχείας αντίδρασης που αποτελείται από 

συνοριοφύλακες των κρατών μελών της ΕΕ που βρίσκονται στη διάθεση του FRONTEX για 

ταχεία διαχείριση συνοριακών κρίσεων. Τα μέλη του μονίμου σώματος ακολουθούν κοινή 

βασική εκπαίδευση για την απόκτηση των απαραιτήτων δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν 

να αναπτυχθούν σε επιχειρησιακές αποστολές. Μετά τη βασική εκπαίδευση, τα στελέχη του 

μονίμου σώματος υποβάλλονται σε διάφορα είδη εξειδικευμένης εκπαίδευσης, ανάλογα με τις 

ανάγκες του Οργανισμού και τις προτιμήσεις τους. Η εξειδικευμένη εκπαίδευση αφορά σε 

επιμέρους αρμοδιότητες του FRONTEX, όπως η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, η 

συλλογή δεδομένων για εγκληματικά δίκτυα, η ανίχνευση πλαστών εγγράφων, ο εντοπισμός 

κλεμμένων αυτοκινήτων, η συνδρομή σε επιχειρήσεις επιστροφής, κ.ά.  

Τα στελέχη του σώματος ενστόλων της ΕΕ θα αποστέλλονται από τον FRONTEX ως μέλη των 

ομάδων διαχείρισης των συνόρων, των ομάδων στήριξης για την διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών (συνδρομή, μεταξύ άλλων, για τον έλεγχο, εγγραφή και λήψη 

δακτυλικών αποτυπωμάτων), των ομάδων που είναι επιφορτισμένες με τις επιστροφές, καθώς 

και στις αποστολές ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Επίσης σημαντική αποστολή στην οποία 

θα δραστηριοποιείται ο FRONTEX είναι η καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και 

άλλων παράνομων δραστηριοτήτων στα σύνορα. Οι ανωτέρω δραστηριότητες του FRONTEX 

μπορούν να διεξάγονται μόνο με την άδεια του κράτους μέλους ή της οικείας τρίτης χώρας και 

θα έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα προς τις ενέργειες των κρατών που θα φιλοξενούν τις 

αποστολές του μόνιμου σώματος. Τα στελέχη του FRONTEX που βρίσκονται σε αποστολή 

τελούν υπό την διοίκηση των εθνικών αρχών του κράτους μέλους στο οποίο έχουν αναπτυχθεί 

(σημεία διέλευσης συνόρων και αεροδρόμια). Μπορεί να αποστέλλονται και σε χώρες εκτός 
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ΕΕ που έχουν υπογράψει σχετική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (προς το παρόν 

συμφωνίες συνδρομής του FRONTEX έχουν συναφθεί με Αλβανία, Μαυροβούνιο και 

Σερβία).  

Οι συνοριοφύλακες του FRONTEX έχουν εκτελεστικές εξουσίες για την εκτέλεση συνοριακού 

ελέγχου και μπορούν να φέρουν όπλα.
400

 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όλο το 

προσωπικό του Οργανισμού που συμμετέχει σε κοινή επιχείρηση του FRONTEX δεσμεύεται 

από τον Κώδικα Δεοντολογίας του FRONTEX, ο οποίος καθορίζει ένα σύνολο προτύπων 

συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούν τα στελέχη. Ο εν λόγω Κώδικας Δεοντολογίας 

περιλαμβάνει και ειδικές διατάξεις για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το 

δικαίωμα στην διεθνή προστασία.  

Και το αναθεωρημένο θεσμικό πλαίσιο του κανονισμού 2019/1896 δεν μεταβάλλει την 

κατανομή ευθύνης μεταξύ κρατών μελών και FRONTEX σε ό,τι αφορά στον έλεγχο και την 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Παραμένουν σε ισχύ οι προβλέψεις του Κώδικα 

Συνόρων Σένγκεν που ορίζει ότι η κύρια ευθύνη για τον έλεγχο των συνόρων ανήκει στις 

χώρες Σένγκεν,
401

 ενώ ο FRONTEX παρέχει σχετική συνδρομή, στο πλαίσιο της εντολής του 

(βλ. ανωτέρω). 

Σε ό,τι αφορά ειδικά στον καθορισμό των εξωτερικών συνόρων την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη 

διαχείριση των οποίων αποσκοπεί να επιτύχει ο ενωσιακός νομοθέτης, ο κανονισμός 

2019/1896 την ορίζει κατά παραπομπή στον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν: «Για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «εξωτερικά σύνορα»: τα εξωτερικά 

σύνορα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399» (άρθρο 2 

σημείο 1).
402

 Ο Κώδικας Συνόρων Σένγκεν, στον οποίον παραπέμπει ο κανονισμός 2019/1896, 

ορίζει τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν κατ’ αντιδιαστολή προς τα εσωτερικά σύνορα:  

                                                           
400

 Η χρήση των όπλων ρυθμίζεται από τους κανόνες εμπλοκής των συνοριοφυλάκων του FRONTEX που περιέχονται στο 
επιχειρησιακό πλάνο κάθε αποστολής που συμφωνείται μεταξύ του κράτους υποδοχής και του Οργανισμού. 
401

 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της 
Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), (κωδικοποιημένο 
κείμενο), ΕΕ ΕΕ L 77, 23.3.2016, σ. 1· γενικά για τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, βλ. Alice Cunha, Marta Silva, Rui Frederico, 
(eds.), The Borders of Schengen, Brussels: Peter Lang 2015. 
402

 Με την ίδια διατύπωση όριζε τα εξωτερικά σύνορα και ο προγενέστερος Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 (όπ. παραπ.), άρθρο 
2, σημείο 1. Ο αρχικός Κανονισμός 2007/2004 (όπ. παραπ.), άρθρο 1, παράγρ. 4 προέβλεπε: «Για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, οι αναφορές στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών νοούνται ως αναφορές στα χερσαία και 
θαλάσσια σύνορα των κρατών μελών καθώς και στους αερολιμένες και τους λιμένες τους, για τα οποίους ισχύουν οι 
διατάξεις του κοινοτικού δικαίου σχετικά με τη διέλευση προσώπων από τα εξωτερικά σύνορα.» 
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« «εξωτερικά σύνορα»: τα χερσαία, ποτάμια, λιμναία και θαλάσσια σύνορα, καθώς 

και οι αερολιμένες και ποτάμιοι, θαλάσσιοι και λιμναίοι λιμένες των κρατών μελών, 

εφόσον δεν αποτελούν εσωτερικά σύνορα» (άρθρο 2, σημείο 2)· 

« «εσωτερικά σύνορα»: α) τα κοινά χερσαία σύνορα, περιλαμβανομένων των 

ποτάμιων και λιμναίων συνόρων, μεταξύ των κρατών μελών· β) οι αερολιμένες των 

κρατών μελών για τις εσωτερικές πτήσεις· γ) οι θαλάσσιοι, ποτάμιοι και λιμναίοι 

λιμένες των κρατών μελών για τα τακτικά εσωτερικά δρομολόγια 

οχηματαγωγών·(άρθρο 2, σημείο 1). 

 

3. Δραστηριότητες 

Η συγκρότηση του μόνιμου σώματος αποτελεί σημαντικό επίτευγμα της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, που στην εντελέχειά του θα επιφέρει έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό του 

FRONTEX σε πραγματικά επιχειρησιακό βραχίονα της ΕΕ στα εξωτερικά της σύνορα.  

3.1. Μεθοδολογία 

Η δραστηριοποίηση αυτού του επιχειρησιακού πλέον οργανισμού ακολουθεί μία συγκεκριμένη 

μέθοδο που εκκινεί από την συλλογή και ανάλυση πληροφοριών. Επί τη βάσει αυτών των 

στοιχείων ειδικοί αξιωματούχοι του FRONTEX εκπονούν Ετήσιες Εκθέσεις Ανάλυσης 

Κινδύνων (Annual Risk Analysis Reports) που αξιολογούν πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους 

παράτυπης μετανάστευσης και διασυνοριακού εγκλήματος στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η 

πιθανολόγηση αυτή εξετάζεται στις συναντήσεις (τακτικές ή έκτακτες) του Οργανισμού με τα 

κράτη του χώρου Σένγκεν, κατἀ τις οποίες αποφασίζονται οι προτεραιότητες επέμβασης του 

FRONTEX (κοινές επιχειρήσεις κράτους μέλους και FRONTEX) καθώς και η διάθεση των 

μέσων για την επιτυχή εκτέλεση των κοινών επιχειρήσεων που αποφασίζονται. 

Δεύτερο βήμα στην ανάπτυξη μιας αποφασισθείσας κοινής επιχείρησης αποτελεί το αίτημα σε 

όλα τα κράτη του χώρου Σένγκεν (κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες) για την στελέχωση της 

σχεδιαζόμενης κοινής επιχείρησης. Το σχετικό αίτημα απευθύνεται από κοινού από το κράτος 

υποδοχής της κοινής επιχείρησης και τον FRONTEX, και περιέχει τον αριθμό του αναγκαίου 

ανθρώπινου δυναμικού και την ποσότητα και τύπο του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού, 

προσδιορίζοντας σαφώς τα απαιτούμενα προσόντα των στελεχών καθώς και τον ειδικό 

εξοπλισμό που απαιτείται για την επιχείρηση (λ.χ. περιπολικά, σκάφη, ελικόπτερα, αεροπλάνα, 
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εξοπλισμός θερμο-όρασης,κλπ.). Με βάση το αίτημα, αυτές τα υπόλοιπα κράτη του χώρου 

Σένγκεν καθορίζουν πώς και πόσο μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινή επιχείρηση. 

Στην συνέχεια το κράτος υποδοχής και ο FRONTEX διαμορφώνουν από κοινού το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο (Operational Plan) της κοινής επιχείρησης. Πρόκειται για θεμελιώδες 

κείμενο για την λειτουργία της αποστολής, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τους σκοπούς κάθε 

κοινής επιχείρησης, τον τρόπο με τον οποίο θα επιδιωχθούν, καθώς και τον αριθμό και 

εξειδίκευση των αξιωματούχων που θα αποσταλούν από τον FRONTEX και τις ποσότητες και 

είδη τεχνικού εξοπλισμού που θα χρειασθούν. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιέχει επίσης τους 

κανόνες εμπλοκής των στελεχών που συμμετέχουν στην επιχείρηση. 

Ακολουθεί η ανάπτυξη των συνοριοφυλάκων και του εξοπλισμού που έχουν συμφωνηθεί, στην 

επιχειρησιακή περιοχή για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το Επιχειρησιακό 

Σχέδιο. Οι απεσταλμένοι από τον FRONTEX αξιωματούχοι, οι φιλοξενούμενοι αξιωματούχοι 

(guest officers) εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό την διοίκηση και τον έλεγχο των αρχών του 

κράτους που φιλοξενεί την επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι φιλοξενούμενοι 

αξιωματούχοι μπορούν να εκτελούν όλα τα καθήκοντα και να ασκούν όλες τις εξουσίες για 

συνοριακούς ελέγχους ή επιτήρηση των συνόρων που προβλέπονται από τον Κώδικα Συνόρων 

Σένγκεν. Αυτά τα καθήκοντα περιλαμβάνουν συνοριακούς ελέγχους, επιτήρηση συνόρων, 

σφράγιση, συνεντεύξεις ατόμων χωρίς έγγραφα, πρόσβαση σε βάσεις (εθνικές, ευρωπαϊκές, 

διεθνείς) δεδομένων. 

3.2. Τυπολογία επιχειρήσεων 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο FRONTEX περιλαμβάνουν ανάπτυξη προσωπικού 

και εξοπλισμού στην ξηρά, στην θάλασσα καθώς και στα αεροδρόμια. 

3.2.1. Επιχειρήσεις στα χερσαία σύνορα 

Στα χερσαία σύνορα οι συνοριακοί έλεγχοι διενεργούνται κατ’ αρχήν στα ειδικά σημεία 

διέλευσης συνόρων που έχουν δημιουργηθεί σε οδικά και σιδηροδρομικά σημεία εισόδου στην 

ΕΕ. Οι κοινές επιχειρήσεις (κράτος υποδοχής-FRONTEX) επομένως αναπτύσσονται σε αυτά 

τα συνοριακά σημεία διέλευσης. Εκτός όμως από αυτούς τους, συνήθεις, ελέγχους, τα στελέχη 

του FRONTEX που αποστέλλονται σε κοινές επιχειρήσεις μπορεί να αναπτύσσονται και να 

επιχειρούν επίσης κατά μήκος των χερσαίων συνόρων. Όπως συμβαίνει με τις άλλες 
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επιχειρησιακές δραστηριότητες του FRONTEX, και οι αποστολές στα χερσαία σύνορα 

αποφασίζονται επί τη βάσει εκθέσεων ανάλυσης κινδύνου και εκτίμησης αναγκών στο πεδίο. 

Στην παρούσα φάση δραστηριότητάς του, οι κοινές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο 

FRONTEX στην ξηρά βρίσκονται κυρίως στα ανατολικά χερσαία σύνορα της ΕΕ, από την 

βόρεια Φινλανδία (αρκτικός κύκλος), κατά μήκος των βαλτικών χωρών και των υπολοίπων 

κρατών μελών της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης μέχρι την περιοχή του ποταμού Έβρου 

στην ελληνο-τουρκική μεθόριο. Πρόκειται για σύνορα που το μήκος τους πλησιάζει τα 4000 

χλμ και στα οποία οι μεταναστευτικές προκλήσεις είναι ποικίλες και συνεχείς, καθιστώντας 

αναγκαίες την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών και την ανάλογη αντίδραση στις 

μεταβαλλόμενες τάσεις. Η περιοχή του Έβρου καθώς και τα βουλγαρο-τουρκικά σύνορα 

συνιστούν την μεγαλύτερη πρόκληση∙ πιο πρόσφατα πίεση δέχονται και τα εξωτερικά σύνορα 

του χώρου Σένγκεν με την Λευκορωσία, όπου παρατηρήθηκαν επίσης φαινόμενα 

εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών στο μοντέλο που εισήγαγε η Τουρκία στον Έβρο τον 

Φεβρουάριο 2020. Παράλληλα η αυξανόμενη αστάθεια στην Ουκρανία και ο φόβος ένοπλης 

σύρραξης στην περιοχή προκαλούν επίσης ανησυχία για ενδεχόμενες μαζικές ροές προς την 

ΕΕ. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνολικών μέτρων ελέγχου των συνόρων, 

καθώς και η μεγιστοποίηση της επιτήρησης και της επίγνωσης της κατάστασης με την εστίαση 

των προσπαθειών σε συγκεκριμένα σημεία αυξημένης πίεσης, αποτελούν μέρος των 

επιχειρήσεων λειτουργίας των χερσαίων συνόρων. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, οι δραστηριότητες που καλούνται να διενεργήσουν οι αξιωματούχοι του 

FRONTEX σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους των εθνικών αρχών διαχείρισης 

εξωτερικών χερσαίων συνόρων ποικίλλουν από τον εντοπισμό προσώπων που κρύβονται σε 

οχήματα στα σημεία διέλευσης των συνόρων έως τις περιπολίες με σκύλους ή την παρατήρηση 

νυχτερινής όρασης. Περιλαμβάνονται επίσης οι επονομαζόμενες δραστηριότητες «δεύτερης 

γραμμής», μεταξύ των οποίων ο εντοπισμός πλαστών, νοθευμένων και παραποιημένων 

εγγράφων καθώς και η καταγραφή και συνέντευξη προσώπων χωρίς έγγραφα για τον 

προσδιορισμό της εθνικότητάς τους. 

Τέλος, αποστολή του FRONTEX είναι να συμβάλλει στην διασφάλιση μιας συνεχούς ροής 

σχετικών πληροφοριών και ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και πρακτικών μεταξύ των 

στελεχών του και του προσωπικού των εθνικών αρχών των κρατών που είναι αρμόδιες για την 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Σε αυτήν την συνάφεια εντάσσεται και η 
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συνεργασία και με τις εθνικές τελωνειακές αρχές: ο FRONTEX συμμετέχει ενεργά στην 

ανταλλαγή πληροφοριών και σε άλλες δραστηριότητες της Ομάδα Εργασίας Τελωνειακής 

Συνεργασίας (Customs Cooperation Working Party - CCWP) και στην ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ των αρχών συνοριακών ελέγχων και των τελωνειακών αρχών. 

3.2.2. Επιχειρήσεις στην θάλασσα - Θαλάσσια έρευνα και διάσωση 

Κατ’ αναλογία προς τα χερσαία σύνορα, και η διαχείριση των θαλασσίων συνόρων, στην 

οποία συμμετέχει ο FRONTEX περιλαμβάνει αφ’ ενός συνοριακούς ελέγχους, που διεξάγονται 

στα συνοριακά σημεία διέλευσης σε θαλάσσιους λιμένες και σε επιτήρηση των συνόρων, η 

οποία διεξάγεται στην θάλασσα. 

Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται από τον FRONTEX στα συνοριακά σημεία διέλευσης 

στους θαλάσσιους λιμένες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διενέργεια συνοριακών 

ελέγχων και στη διαδικασία καταγραφής των παράτυπων μεταναστών. Βοηθούν τις εθνικές 

αρχές στη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων και καθορίζουν την εθνικότητα των 

μεταναστών κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ελέγχου. Ορισμένοι από αυτούς 

συγκεντρώνουν επίσης πληροφορίες για τα εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται στη 

λαθρεμπόριο και τη διακίνηση ανθρώπων. 

Μια ωστόσο πρόσθετη, και ιδιαίτερα σημαντική διάσταση της επιτήρησης των θαλασσίων 

συνόρων είναι η έρευνα και διάσωση προσώπων που βρίσκονται σε ή απειλούνται από 

επικείμενο κίνδυνο στην θάλασσα (Search and Rescue - SAR). Η ύπαρξη αυτής της διάστασης 

ανάγεται σε πολύ παλαιότερες εποχές και συνδέεται αφ’ ενός μεν με την επικινδυνότητα των 

θαλασσίων πλόων και αφ’ ετέρου με την θεμελιώδη σημασία της ναυσιπλοΐας ιστορικά για την 

μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων. Η ηθική επιταγή και πρακτικό καθήκον των 

ναυτικών να παρέχουν βοήθεια σε όσους κινδυνεύουν στην θάλασσα (περιλαμβανομένης της 

παροχής ιατρικής φροντίδας και της αποβίβασής τους σε ασφαλές μέρος) έχει αναγνωρισθεί 

και ως νομική υποχρέωση κατά το γενικό διεθνές δίκαιο και έχει εξειδικευθεί σε μία σειρά από 

γραπτούς συμβατικούς κανόνες, μεταξύ των οποίων η Σύμβαση των ΗΕ για το δίκαιο της 

θάλασσας του (άρθρο 98), η διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη 
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Θάλασσα (SOLAS 1974/1978, κεφ. V) και η διεθνής Σύμβαση για τη Θαλάσσια Έρευνα και 

Διάσωση (Αμβούργο, 1979).
403

 

Ο ρόλος του FRONTEX στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης κατοχυρώνεται στον 

κανονισμό 2016/1624 και παραμένει ως είχε και με την αναθεώρηση του 2019. Σύμφωνα με 

τον κανονισμό αυτόν ο Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή 

βοήθεια σε κράτη μέλη και χώρες εκτός ΕΕ για την υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας και 

διάσωσης που ενδέχεται να προκύψουν κατά την διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης 

θαλασσίων συνόρων. Στην πράξη οι κοινές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο FRONTEX 

πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα θαλάσσια ύδατα 

πέριξ της Ευρώπης, έχοντας διασώσει και διασώζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που 

ναυαγούν ή εκτίθενται σε κίνδυνο καθώς επιβαίνουν σε κατάφορτα από επιβάτες μη αξιόπλοα 

σκάφη και άλλα πλωτά μέσα. 

Η έρευνα και διάσωση συνιστούν ειδικό στόχο κάθε επιχειρησιακού σχεδίου οιασδήποτε 

θαλάσσιας επιχείρησης του FRONTEX. Για τον λόγο αυτό, τα σκάφη που αναπτύσσονται από 

τον Οργανισμό σε μια επιχειρησιακή περιοχή βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα να παράσχουν 

υποστήριξη στις εθνικές αρχές που διενεργούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αυτές οι 

επιχειρήσεις συντονίζονται πάντα από τα εθνικά κέντρα θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης 

(Maritime Rescue Coordination Centres, MRCC). Στην Ελλάδα αρμόδιο είναι το Ενιαίο 

Κέντρο Συντονισμού Έρευνας - Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
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Όταν τα μέσα του FRONTEX διασώζουν πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο στην θάλασσα, 

τους παρέχουν νερό, τροφή και άμεση ιατρική βοήθεια, αν χρειάζονται και στην συνέχεια 

                                                           
403

 Βλ. αντί πολλών, Tullio Scovazzi, «Human Rights and Immigration at Sea», in R. Rubio-Marín (Εd.), Human Rights and 
Immigration, Oxford, 2014, σσ. 212 επ.· Richard Barnes, «The International Law of the Sea and Migration Control», in B. Ryan, 
V. Mitsilegas (Εds.), Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges, Leiden, 2010, σσ. 100 επ. 
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 Το εθνικό Κέντρο συστάθηκε το 1953 ως Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) με αρμοδιότητα την εναέρια 
έρευνα και διάσωση (εντοπισμό και διάσωση ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο μετά από αεροπορικά ατυχήματα εντός 
του FIR Αθηνών, σύμφωνα με την Σύμβαση του Σικάγου για την πολιτική αεροπορία του 1944, που τέθηκε σε ισχύ ως προς 
την Ελλάδα εκείνη την χρονιά και προέβλεπε την σχετική υποχρέωση των μερών) και λειτούργησε στην 112 Πτέρυγα Μάχης 
της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ελευσίνα μέχρι το 1954. Το 1954 μεταφέρθηκε στο Λυκαβηττό όπου παρέμεινε μέχρι το 
1960. Από τον Οκτώβριο 1960 μέχρι τον Σεπτέμβριο 1987 λειτούργησε στα κτίρια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΥΠΑ) στον Κρατικό Αερολιμένα Ελληνικού. Τον Απρίλιο του 1989 κυρώθηκε η Σύμβαση του Αμβούργου του 1979 για την 
ναυτική έρευνα και διάσωση, σύμφωνα με την οποία η Ελλάς ανέλαβε την υποχρέωση εντοπισμού και διάσωσης ατόμων 
που κινδυνεύουν στην θάλασσα. Την ευθύνη αυτή ανέλαβε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο δημιούργησε τον αντίστοιχο 
Θάλαμο Επιχειρήσεων στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ/ΘΕ). Μετά από κοινή διαπίστωση του ΓΕΑ και του 
Αρχηγείου ΛΣ ότι τα δύο κέντρα (ΚΣΕΔ και ΥΕΝ/ΘΕ) πρέπει να λειτουργούν στον ίδιο χώρο για να είναι πιο αποτελεσματική η 
συνεργασία τους, αποφασίσθηκε η ενοποίηση του ΚΣΕΔ με τον Θάλαμο Επιχειρήσεων του ΛΣ σε Ενιαίο ΚΣΕΔ (ΕΚΣΕΔ), που 
στεγάζεται και λειτουργεί στο Αρχηγείο του ΛΣ στον Πειραιά. 
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αποβιβάζουν τους διασωθέντες και τους παραδίδουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές για 

αναγνώριση και καταγραφή. 

3.2.3. Επιχειρήσεις στα αεροδρόμια 

Οι κοινές επιχειρήσεις του FRONTEX στα αεροδρόμια παρουσιάζουν τις δικές τους 

ιδιαιτερότητες. Το σημείο εισόδου είναι συνήθως ένας χώρος ελέγχου διαβατηρίων με 

περισσότερες θυρίδες, από τις οποίες είναι πολύ δύσκολο να εισέλθει κάποιος χωρίς να 

εντοπιστεί. Για τον λόγο αυτό, οι παράτυποι μετανάστες καταφεύγουν σε άλλες μεθόδους 

καταστρατήγησης των συνοριακών ελέγχων. Η συχνότερη είναι η χρήση πλαστών, 

νοθευμένων ή παραποιημένων εγγράφων. Η συνδρομή του FRONTEX συνίσταται κατ’ αρχήν 

στον εντοπισμό τέτοιων εγγράφων. Δεν περιορίζονται ωστόσο σε αυτή την δραστηριότητα: 

περιλαμβάνουν ενέργειες πριν και μετά τον έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων, κυρίως την συνεχή 

συλλογή πληροφοριών και ανάλυση μεθόδων που χρησιμοποιούνται, αποτελεσματική 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αεροδρομίων, αεροπορικών εταιρειών και κρατών μελών, 

εκπαίδευση ειδικών στελεχών και χρήση τεχνολογίας αιχμής για τον εντοπισμό πλαστών 

εγγράφων και άλλων μεθόδων εξαπάτησης. Για την αποτελεσματικότητα των ανωτέρω 

ενεργειών, ο FRONTEX έχει δημιουργήσει ένα αξιόπιστο σύστημα συλλογής, ανάλυσης και 

ανταλλαγής πληροφοριών με την Europol και άλλους εταίρους. Λαμβάνει δε ενημερωμένες 

πληροφορίες από περισσότερα από 130 αεροδρόμια στον χώρο Σενγκεν και συντάσσει 

εβδομαδιαία ευρωπαϊκή επισκόπηση της κατάστασης στα εξωτερικά εναέρια σύνορα της ΕΕ, 

μαζί με γρήγορες ειδοποιήσεις για νέες τάσεις και πλαστά έγγραφα. 

3.2.4. Επιχειρήσεις ταχείας επέμβασης 

Ειδικό τύπο επιχειρήσεων που μπορούν να αναπτύσσονται σε μία γεωγραφική περιοχή, χωρίς 

περιορισμό μόνο σε ξηρά, σε θάλασσα ή σε αεροδρόμια, αποτελούν οι επιχειρήσεις ταχείας 

επέμβασης (Rapid interventions), που προβλέπονται για άμεση συνδρομή σε κράτος μέλος που 

αντιμετωπίζει επείγουσα και εξαιρετική πίεση στα εξωτερικά του σύνορα, κυρίως από μεγάλο 

αριθμό πολιτών τρίτων χωρών που προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στο έδαφός του. 

Πρόκειται για δυνατότητα που προβλέφθηκε στην πρώτη ήδη αναθεώρηση του θεσμικού 

πλαισίου του FRONTEX (κανονισμός 863/2007) και επιτρέπει την έγκαιρη αντιμετώπιση 

φαινομένων, που αν αφεθούν μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές κρίσεις και διακινδύνευση 

προσώπων. 
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Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης ταχείας επέμβασης απαιτεί αίτημα του κράτους του χώρου 

Σένγκεν που βρίσκεται υπό επείγουσα και εξαιρετική πίεση στα εξωτερικά του σύνορα. Το 

σχετικό αίτημα προς τον FRONTEX πρέπει να είναι αιτιολογημένο και να περιέχει περιγραφή 

της κατάστασης, την στοχοθεσία της αιτούμενης παρέμβασης καθώς και τα απαραίτητα  για 

την επίτευξη των στόχων μέσα (αξιωματούχοι και εξοπλισμός). Σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του FRONTEX πρέπει να αποφασίσει εντός 48 

ωρών αν θα ικανοποιήσει το αίτημα για αποστολή επιχείρησης ταχείας επέμβασης και να 

ενημερώσει σχετικά το αιτούν κράτος καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο του FRONTEX. Σε 

αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα ο Εκτελεστικός Διευθυντής μπορεί να στείλει στο αιτούν 

κράτος εμπειρογνώμονες του Οργανισμού για εκτίμηση της κατάστασης επί του πεδίου και 

εισήγηση για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος. 

Στην συνέχεια, ο Εκτελεστικός Διευθυντής και το κράτος μέλος υποδοχής της επιχείρησης 

καταρτίζουν το επιχειρησιακό σχέδιο εντός τριών ημερών μετά την απόφαση για την έναρξη 

ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Με βάση το συμφωνηθέν επιχειρησιακό σχέδιο, ο FRONTEX 

ζητά από τα άλλα κράτη μέλη να παράσχουν σε σύντομο χρονικό διάστημα (προσωπικό εντός 

πέντε ημερών και εξοπλισμό εντός δέκα) συνοριοφύλακες και άλλο σχετικό προσωπικό καθώς 

και τον απαιτούμενο για την αποστολή ταχείας αντίδρασης εξοπλισμό. Προβλέπεται ότι 

αριθμός 1500 συνοριοφυλάκων από τις εθνικές αρχές θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα 

προκειμένου να στελεχώσουν επιχειρήσεις ταχείας επέμβασης εντός των προαναφερθεισών 

συντόμων προθεσμιών που επιβάλλονται από τον επείγοντα χαρακτήρα τέτοιας φύσης 

αποστολών. 

3.2.5. Τρέχουσες επιχειρήσεις 

Kατά την παρούσα περίοδο ο FRONTEX συντονίζει κοινές επιχειρήσεις σε διαφορετικές 

περιοχές ευθύνης. Πρόκειται για επιχειρήσεις στην δυτική Μεσόγειο στα σύνορα της Ισπανίας 

(Minerva και Indalo), στα ιταλικά εξωτερικά σύνορα (Themis) στα ελληνικά εξωτερικά 

σύνορα (Ποσειδών) καθώς και για επιχειρήσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Κατωτέρω θα δούμε 

πολύ συνοπτικά τις κοινές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο FRONTEX, εκτός από την 

επιχείρηση Ποσειδών, για την οποία ακολουθεί ειδικό κεφάλαιο στο παρόν βιβλίο.. 

3.2.5.1. Επιχείρηση Minerva Indalo 
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Πρόκειται για κοινή επιχείρηση με τις ισπανικές αρχές, με περιοχή ανάπτυξης τα εξωτερικά 

σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο. Η περιοχή αυτή μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου 

χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως δίοδος παράτυπης μετανάστευσης προς την ΕΕ, είναι δε 

γνωστή ως διαδρομή της Δυτικής Μεσογείου. Αποτελεί επίσης μία από τις κύριες διαδρομές 

που χρησιμοποιούν τα εγκληματικά δίκτυα για την λαθραία μεταφορά ναρκωτικών στην ΕΕ. 

Ο ρόλος του FRONTEX στην επιχείρηση αυτή συνίσταται στην υποστήριξη των ισπανικών 

αρχών με την πραγματοποίηση ελέγχων και την και επιτήρηση των συνόρων, την αναγνώριση 

και καταγραφή προσώπων που περνούν τα εξωτερικά σύνορα καθώς και με διάθεση πλωτών 

και εναερίων μέσων στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή ευθύνης της κοινής 

επιχείρησης. Εκτός από τα θαλάσσια σύνορα, ο ρόλος του FRONTEX στην επιχείρηση 

περιλαμβάνει συνδρομή στις ισπανικές αρχές και σε λιμάνια και αεροδρόμια της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων, ο FRONTEX αναπτύσσει επί του παρόντος στην 

Ισπανία περισσότερους από 180 αξιωματούχους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που βοηθούν 

στους συνοριακούς ελέγχους, βοηθούν στην καταγραφή μεταναστών και συλλέγουν 

πληροφορίες για εγκληματικά δίκτυα λαθρεμπορίας, τα οποία κοινοποιούνται στις εθνικές 

αρχές και την Europol για την υποστήριξη των ποινικών ερευνών. Παρέχουν επίσης 

υποστήριξη στον εντοπισμό ευάλωτων μεταναστών, όπως είναι τα θύματα της εμπορίας 

ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρειάζονται διεθνή προστασία. Εξάλλου, ο 

FRONTEX συνδράμει επίσης τις ισπανικές αρχές στην καταπολέμηση και καταστολή 

αξιοποίνων πράξεων σχετικών με λαθρεμπόριο ναρκωτικών, όπλων και τσιγάρων. 

3.2.5.2. Επιχείρηση Themis 

Η Επιχείρηση Themis είναι κοινή επιχείρηση FRONTEX - Ιταλίας που αναπτύσσει τις 

δραστηριότητές της στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της κεντρικής Μεσογείου από τα ύδατα 

της Αλγερίας μέχρι την Τουρκία και την Αλβανία, καλύπτοντας στο ενδιάμεσο την Τυνησία, 

την Λιβύη, την Αίγυπτο («διάδρομος κεντρικής Μεσογείου»). Η Επιχείρηση Themis 

αντικατέστησε την παλαιότερη (2014-2018) επιχείρηση Triton
405

 και βρίσκεται σε 

επιχειρησιακή λειτουργία από το 2018. 

Οι δραστηριότητες της Themis εστιάζουν στην επιβολή του νόμου (law enforcement), μία 

μετακίνηση από τις προτεραιότητες και την εξέλιξη της προγενέστερης επιχείρησης Triton, η 

                                                           
405

 H οποία είχε αντικαταστήσει την προγενέστερη, αποκλειστικά ιταλική, επιχείρηση Mare Nostrum. 
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οποία θεωρήθηκε ότι σταδιακά μετετράπη (κατά τους αυστηρότερους επικριτές της 

παρεκτράπη) από επιχείρηση διαχείρισης εξωτερικών συνόρων σε επιχείρηση έρευνας και 

διάσωσης·
406

 η ονοματοδοσία της δε από την αρχαιοελληνική θεότητα του νόμου, της 

δικαιοσύνης και της τάξης
407

 δεν είναι τυχαία: nomen est omen! 

Σε αυτήν την προοπτική, η εντολή της επιχείρησης Themis περιλαμβάνει κυρίως την συνδρομή 

προς τις αρμόδιες ιταλικές αρχές κατά τον έλεγχο και επιτήρηση των συνόρων όπως και για 

την αναγνώριση και καταγραφή προσώπων που περνούν τα εξωτερικά σύνορα. Προτεραιότητα 

δίνεται στην ασφάλεια με την συλλογή, ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών (σε 

συνεργασία με τις ιταλικές αρχές και την Europol) που στοχεύουν στον εντοπισμό ξένων 

μαχητών και άλλων τρομοκρατικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

Κρίσιμός ωστόσο παραμένει ο ρόλος της επιχείρησης Themis, υπό την νέα εντολή της, για την 

έρευνα και διάσωση, και, επομένως και η συμβολή του FRONTEX, στο πλαίσιο της Themis, 

στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς δεν πρέπει να παραθεωρείται ότι ο διάδρομος 

της κεντρικής Μεσογείου εξακολουθεί να είναι ο πλέον επικίνδυνος για τους μετανάστες και 

πρόσφυγες λόγω και των μεγάλων αποστάσεων που πρέπει να διανύσουν μετανάστες και 

πρόσφυγες από τις ακτές αναχώρησης προς τις ακτές άφιξης (σε σχέση με τον διάδρομο της 

δυτικής Μεσογείου ή του Αιγαίου).
408

 

3.2.5.3. Επιχειρήσεις Δυτικών Βαλκανίων 

Ο λεγόμενος «δυτικός βαλκανικός διάδρομος» υπήρξε παραδοσιακά και με ιδιαίτερη ένταση 

κατά την προσφυγική/μεταναστευτική κρίση του 2015-2016, σημαντική οδός προσφύγων και 

μεταναστών προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Προκειμένου   

                                                           
406

 Πρβλ. Κανονισμός 2019/1896, προοίμιο, παράγρ. 47: «Όπου ένα υψηλό ή κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης αποδίδεται σε ένα 
τμήμα θαλάσσιων συνόρων λόγω αύξησης της παράνομης μετανάστευσης, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεκτιμούν την αύξηση κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, δεδομένου ότι η 
συγκεκριμένη κατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση της ζήτησης για παροχή βοήθειας σε άτομα που βρίσκονται 
σε κίνδυνο στη θάλασσα.»· Maria Gabrielsen Jumbert, «The “pull factor”: How it became a central premise in European 
discussions about cross-Mediterranean migration», 24 March 2020, https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-

groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2020/03/pull-factor-how. 
407

 Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, «Η Δικαιοσύνη στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Από τη Δίκη του Ησιόδου στη σωκρατική 
δικαιοσύνη», Δελτίο Βιβλικών Μελετών 2007 (τ. 25), σσ. 55-73. 
408

 Βλ. Charles Heller, Antoine Pécoud, Counting migrants’ deaths at the border: From civil society counter-statistics to 
(inter)governmental recuperation, IMIn Working Paper Series, Paper 143, January 2018· Francina Esteve, «The Search and 
Rescue Tasks Coordinated by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) Regarding the Surveillance of External 
Maritime Borders», Paix et Securité Internationales. Revue maroco-espagnole de droit international et relations 
internationales, Num. 5, janvier-décembre 2017, σσ. 93-116· Olivier Clochard, Nicolas Lambert «L’évolution d’un régime. 
Mort aux frontières et contrôles migratoires en mer Méditerranée», σε Camille Schmoll e.a. (Eds), Migrations en 
Méditerranée. Permanence et mutations à l’heure des révolutions et des crises, Paris, 2015, σσ. 145-156. 

https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2020/03/pull-factor-how
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2020/03/pull-factor-how
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να βοηθήσει τα μέλη της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο από τις μεταναστευτικές ροές στη 

διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και από διάφορες διασυνοριακές εγκληματικές 

δραστηριότητες, ο FRONTEX αναπτύσσει από το 2015 εξειδικευμένους συνοριοφύλακες και 

οχήματα επιτήρησης συνόρων και άλλο εξοπλισμό στην Ουγγαρία και την Κροατία. Οι 

δραστηριότητες των συνοριοφυλάκων του FRONTEX στα δύο αυτά κράτη μέλη 

επικεντρώνονται στον έλεγχο και επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων και την αναγνώριση και 

καταγραφή των εισερχομένων. Συνδράμουν επίσης τις εθνικές αρχές στον εντοπισμό πλαστών 

εγγράφων, κλεμμένων αυτοκινήτων, παράνομων ναρκωτικών και όπλων και γενικώτερα στην 

καταστολή διασυνοριακών εγκληματικών δικτύων και δραστηριοτήτων. 

3.3. Επιστροφές 

Μία άλλη, κρίσιμη, δραστηριότητα του FRONTEX είναι οι επιστροφές προσώπων που έχουν 

εξαντλήσει όλες τις νόμιμες οδούς για να νομιμοποιήσουν την διαμονή τους εντός της ΕΕ 

(άρθρα 48 επ. κανονισμού 2019/1896). Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εξαντλήσει όλα τα 

νομικά μέσα για να παραμείνουν νομίμως στην ΕΕ (ή έχουν διαπράξει αδικήματα ορισμένων 

μορφών σε κράτος μέλος), διατάσσονται από τις αρμόδιες αρχές, στις περισσότερες 

περιπτώσεις και στα περισσότερα κράτη μέλη, δικαστικές, να απομακρυνθούν από την εθνική 

επικράτεια και να επιστέψουν στην χώρα της ιθαγενείας τους ή της μονίμου διαμονής. Η 

διαδικασία αυτή ανατίθεται σε και εκτελείται από τις αρχές (κυρίως σώματα ασφαλείας και 

άλλα όργανα επιβολής του νόμου) του ενδιαφερομένου κράτους μέλους και ονομάζεται 

επιστροφή (ή επαναπατρισμός). 

Σε αυτήν την διαδικασία, ο FRONTEX δύναται να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα κράτη μέλη που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, χωρίς να υπεισέρχεται σε κρίση 

επί των αποφάσεων που διατάσσουν επιστροφή η οποία παραμένει στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εξάλλου ο FRONTEX έχει την αρμοδιότητα να συντονίζει ή 

και να οργανώνει επιχειρήσεις επιστροφής, και με χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση από 

τον προϋπολογισμό του, τέτοιων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της ναύλωσης 

αεροσκαφών για τους σκοπούς των εν λόγω επιχειρήσεων ή της οργάνωσης επιστροφής σε 

προγραμματισμένες πτήσεις ή άλλα μέσα μεταφοράς (άρθρο 50 § 1 κανονισμού 2019/1896). Η 

οργάνωση και συντονισμός αυτών των επιχειρήσεων γίνεται, κατ’ αρχήν κατόπιν αιτήματος 

του κράτους μέλους από το οποίο γίνονται οι επιστροφές, ενώ επιτρέπεται στον FRONTEX να 
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συντονίζει ή να οργανώνει επιχειρήσεις επιστροφής με δική του πρωτοβουλία, αφού 

εξασφαλίσει την συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. 

Σε κάθε περίπτωση (αίτημα ενδιαφερομένου κράτους μέλους, ίδια πρωτοβουλία του 

Οργανισμού και συγκατάθεση του ενδιαφερομένου κράτους μέλους), η τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή του FRONTEX σε επιχειρήσεις επιστροφής συνίσταται κατ’ εξοχήν 

στην συλλογή απαραίτητων πληροφοριών για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής, την 

ταυτοποίηση πολιτών τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής και 

άλλες δραστηριότητες των κρατών μελών που προηγούνται ή σχετίζονται με την επιστροφή, ή 

έπονται της άφιξης και της επιστροφής, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης της επιστροφής μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, με τη συμμετοχή 

των αρμόδιων αρχών των τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων· στην συνδρομή 

για την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων των προσώπων η επιστροφή των οποίων έχει 

διαταχθεί, μεταξύ άλλων και μέσω προξενικής συνεργασίας·
409

 στην οργάνωση και 

συντονισμό επιχειρήσεων επιστροφής και στην υποστήριξη της οικειοθελούς επιστροφής σε 

συνεργασία με τα κράτη μέλη· καθώς και στην παροχή βοήθειας σε όσους επιστρέφουν 

οικειοθελώς κατά τα στάδια που προηγούνται ή σχετίζονται με την επιστροφή, ή έπονται της 

άφιξης και της επιστροφής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων προσώπων. 

Ο κανονισμός 2019/1896 προβλέπει επίσης την δυνατότητα οργάνωσης από τον FRONTEX 

ταχείας επέμβασης επιστροφής, όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει συγκεκριμένες και 

δυσανάλογες προκλήσεις κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής πολιτών τρίτων 

χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Σε αντίθεση με την συνήθη 

τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή του FRONTEX σε επιχειρήσεις επιστροφής, οι ταχείες 

επεμβάσεις επιστροφής του FRONTEX οργανώνονται κατ’ αρχήν με πρωτοβουλία του 

Οργανισμού και σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου κράτους μέλους και δευτερευόντως 

κατόπιν εθνικού αιτήματος. Τούτο οφείλεται στον επείγοντα χαρακτήρα αυτού του τύπου της 

συνδρομής από τον FRONTEX. Η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις (ταχεία επέμβαση 

επιστροφής) συνίσταται στην ταχεία αποστολή ομάδων επιστροφής στο κράτος μέλος 

                                                           
409

 Η επιστροφή προϋποθέτει την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων καθώς και την αποδοχή των επιστρεφόντων προσώπων 
από το κράτος ιθαγενείας τους ή μονίμου διαμονής τους. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί ταξιδιωτικό έγγραφο από τις 
αρμόδιες αρχές της χώρας επιστροφής (ιθαγενείας ή μονίμου διαμονής), τα κράτη μέλη δύνανται να εκδίδουν ευρωπαϊκό 
ταξιδιωτικό έγγραφο, βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί με την ενδιαφερόμενη χώρα επιστροφής. Η επιχείρηση 
επιστροφής ολοκληρώνεται με την επιτυχή παράδοση του επιστρέφοντα στις αρχές της χώρας επιστροφής. Εάν η παράδοση 
απορριφθεί, ο επιστρέφων μεταφέρεται πίσω στο κράτος μέλος που διέταξε την επιστροφή. 
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υποδοχής, οι οποίες επικουρούν τις αρμόδιες εθνικές αρχές κατά την εφαρμογή των 

διαδικασιών επιστροφής και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής από το κράτος μέλος 

υποδοχής (άρθρο 53 § 2 κανονισμού 2019/1896). 

Για τον σκοπό της επείγουσας κινητοποίησης για ταχεία επέμβασης επιστροφής, αλλά και 

προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής του 

FRONTEX σε κάθε επιχείρηση επιστροφής, ο ισχύων κανονισμός 2019/1896 προβλέπει την 

συγκρότηση εφεδρείας παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής (άρθρο 51). Η εφεδρεία αυτή 

στελεχώνεται από πρόσωπα που ορίζουν τα κράτη μέλη και ανταποκρίνονται στα προσόντα 

που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του FRONTEX κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού 

Διευθυντή του. Το δυναμικό της εφεδρείας συμπληρώνεται με στελέχη που ανήκουν στο 

ανθρώπινο δυναμικό του FRONTEX και διατίθενται και αυτά στην εφεδρεία με απόφαση του 

Εκτελεστικού Διευθυντή. Ο αριθμός του συνολικού προσωπικού της εφεδρείας (εθνικοί 

παρατηρητές και ίδια στελέχη) ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του FRONTEX, 

λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις εκτιμώμενες ανάγκες. 

Η συμβολή των κρατών μελών με παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής σε επιχειρήσεις και 

επεμβάσεις επιστροφής σχεδιάζεται σε ετήσια βάση και υλοποιείται με ετήσιες διμερείς κατ’ 

αρχήν συμφωνίες μεταξύ του FRONTEX και κάθε κράτους μέλους. Δυνάμει των εν λόγω 

συμφωνιών, τα κράτη μέλη θέτουν τους παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής στη διάθεση 

του FRONTEX, κατόπιν αιτήματός του, εκτός εάν αντιμετωπίζουν εξαιρετική κατάσταση η 

οποία επηρεάζει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων, οπότε δύνανται να μη 

ανταποκριθούν στο περιεχόμενο της κατ’ αρχήν συμφωνίας. Το σχετικό αίτημα του 

FRONTEX υποβάλλεται τουλάχιστον εικοσιμία εργάσιμες ημέρες πριν από την 

προγραμματιζόμενη αποστολή ή πέντε εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση ταχείας επέμβασης 

επιστροφής. Στην συνέχεια ο FRONTEX μπορεί να αποστέλλει του παρατηρητές 

αναγκαστικής επιστροφής που έχουν θέσει στην διάθεσή του τα κράτη μέλη, σε αποστολές ή 

ταχείες επεμβάσεις επιστροφής σε συμμετέχοντα κράτη που ζητούν την συνδρομή του, με 

σκοπό να παρακολουθούν την ορθή υλοποίηση της επιχείρησης επιστροφής και των 

επεμβάσεων επιστροφής καθ’ όλη τη διάρκειά τους. Ειδική πρόνοια λαμβάνει ο κανονισμός 

2019/1896 για την αποστολή εξειδικευμένων παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής με 

ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία παιδιών για οποιαδήποτε επιχείρηση επιστροφής 

στην οποία συμμετέχουν παιδιά (άρθρο 51 § 4). 
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4. Συνεργασία με άλλους φορείς 

Από την φύση της, η διαχείριση των συνόρων, η οποία μάλιστα φιλοδοξεί να είναι 

«ολοκληρωμένη» (άρθρο 3 κανονισμού 2019/1896) απαιτεί συνέργειες με όλους τους φορείς 

οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα στα σχετικά θέματα. Την ανάγκη αυτή αναγνωρίζει το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο του FRONTEX που προβλέπει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να βελτιώσει την 

ανταλλαγή πληροφοριών και την συνεργασία με άλλους ενδιαφερομένους φορείς, που είτε 

αναφέρονται ονομαστικά είτε περιγράφονται ως προφίλ (άρθρα 68-78 κανονισμού 2019/1896). 

Οι φορείς με τους οποίους πρέπει να συνεργασθεί ο FRONTEX μπορεί να διακριθούν σε ενδο-

ενωσιακούς και σε φορείς που βρίσκονται εκτός της ΕΕ. 

4.1. Συνεργασία εντός της ΕΕ 

Η συνεργασία με φορείς εντός της ΕΕ αναφέρεται σε «θεσμικά και λοιπά όργανα και 

οργανισμούς της Ένωσης» και αποσκοπεί στην επίτευξη της βέλτιστης δυνατής χρήσης των 

υφισταμένων πληροφοριών, ικανοτήτων και συστημάτων που ήδη υπάρχουν σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο (λ.χ. το ενωσιακό πρόγραμμα γεωσκόπησης και παρακολούθησης της Γης Copernicus) 

και στην αξιοποίηση των υφισταμένων πληροφοριών, πόρων και συστημάτων (λ.χ. δεδομένα 

EUROSUR). 

Σε αυτήν την προοπτική ο Κανονισμός 2019/1896 καλεί τον FRONTEX να συνεργάζεται με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· τον 

Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, EASΟ (European Union Agency for 

Asylum)· τον Οργανισμό της ΕΕ για την Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, 

Europol (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation)· Οργανισμό 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της EE, FRA (European Union Agency for Fundamental Rights)· 

τον Οργανισμό της ΕΕ για την Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης, Eurojust 

(European Union Agency for Criminal Justice Cooperation) · το Δορυφορικό Κέντρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA, European Fisheries 

Control Agency)· τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στην Θάλασσα (EMSΑ, 

European Maritime Safety Agency)· την eu-LISΑ, δηλαδή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 

Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 

Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
 
(European Union Agency for the Operational Management of 
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Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice) 
410

·τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και τον διαχειριστή δικτύου του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΔΔΕΚ, EATMN, European Air Traffic 

Navigation Network)
411

 (άρθρο 68 παρ. 1, πρώτο εδάφιο).  

Επίσης ο FRONTEX συνεργάζεται με αποστολές και επιχειρήσεις που αποφασίζονται στο 

πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), με σκοπό την προαγωγή της 

Ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων αλλά και την έγκαιρη επίγνωση της 

κατάστασης και ανάλυση κινδύνου. Η συνεργασία αυτή μπορεί να αφορά και δραστηριότητες 

τελωνειακής φύσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, με σκοπό την 

αλληλοϋποστήριξη δραστηριοτήτων στον τελωνειακό τομέα. Η συνεργασία στον τελωνειακό 

τομέα πραγματοποιείται υπό την επιφύλαξη των σχετικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και του επικεφαλής της, Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, και των κρατών μελών. 

4.2. Διεθνής συνεργασία 

Στο διεθνές πεδίο, ο FRONTEX μπορεί να συνεργάζεται για την αποτελεσματικότερη επίτευξη 

των στόχων του με διεθνείς θεσμούς και με τρίτες χώρες. 

4.2.1. Συνεργασίες με διεθνείς θεσμούς 

Ο ισχύων Κανονισμός 2019/1896 προβλέπει την δυνατότητα του FRONTEX να συνεργάζεται 

με μία σειρά διεθνών οργανισμών και θεσμών με αρμοδιότητες «που άπτονται των 

καθηκόντων του» (άρθρο 68 παρ. 1, δεύτερο εδάφιο). Πρόκειται για τους αναφερόμενους 

ονομαστικά: Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)· Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής 

Αστυνομίας (Interpol)· Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 

(ΟΑΣΕ)· το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

Συμβουλίου της Ευρώπης· καθώς και το Κέντρο Θαλάσσιων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων για 

τα ναρκωτικά (MAOC-N). 

                                                           
410

 Οργανισμός της ΕΕ που διαχειρίζεται το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), το Σύστημα 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και Eurodac, βλ. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση 
Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, ΕΕ ΕΕ L 286, 1.11.2011, σ. 1 επ, 
όπως ισχύει σήμερα. 
411

 Ο διαχειριστής είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, Eurocontrol (European Organization 
for the Safety of Air Navigation). 
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Ειδικά για την συνεργασία με τον ΟΗΕ, και με δεδομένο το εύρος των αρμοδιοτήτων αυτού 

του οικουμενικού διεθνούς οργανισμού, ενδεικτικά αναφέρονται στον κανονισμό ορισμένα 

εξειδικευμένες οργανώσεις, όργανα, υπηρεσίες και οντότητες που λειτουργούν στο πλαίσιο 

του ΟΗΕ που θεωρούνται ότι δραστηριοποιούνται σε τομείς που άπτονται αμέσως με τις 

δραστηριότητες του FRONTEX: πρόκειται για την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 

για τους Πρόσφυγες· την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα· τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης· το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για 

τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος· καθώς και τον Διεθνή 

Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. 

Για την συνεργασία με τους ανωτέρω διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς, με τους οποίους 

επιλέγει να συνεργασθεί, ο FRONTEX διαπραγματεύεται σχετικές συμφωνίες, τις οποίες 

υποβάλλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην συνέχεια συνάπτει. Οι 

συμφωνίες αυτές προβλέπουν τους όρους συνεργασίας με τους διεθνείς φορείς και μετά την 

σύναψή τους αποστέλλονται προς ενημέρωσή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. 

4.2.2. Συνεργασία με τρίτες χώρες 

Η δεύτερη πτυχή διεθνούς συνεργασίας του FRONTEX αφορά στην συνεργασία του με τρίτες 

χώρες. Η πτυχή αυτή αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των συνόρων με γενικό σκοπό την προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων 

διαχείρισης των συνόρων και επιστροφής και την στήριξη των τρίτων χωρών στον τομέα της 

διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης, όποτε η στήριξη αυτή είναι απαραίτητη για 

την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την αποτελεσματική διαχείριση της 

μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης (άρθρα 71 επ. κανονισμού 2019/1896). 

Η συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ 

και σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Προς τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικουρούμενη από 

τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας, θα πρέπει να διασφαλίζει την συνέπεια μεταξύ της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των συνόρων και άλλων ενωσιακών πολιτικών στον τομέα της εξωτερικής δράσης 

της ΕΕ και ιδίως την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας.  
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Η συνεργασία με τρίτες χώρες πραγματοποιείται κατ’ εξοχήν για τις δραστηριότητες εκείνες 

του FRONTEX που διεξάγονται στο έδαφος τρίτων χωρών, λ.χ. κοινές επιχειρήσεις 

διαχείρισης συνόρων και/ή επιστροφής, ή στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι τρίτων χωρών 

σε τομείς όπως η ανάλυση κινδύνου, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή επιχειρήσεων, η 

κατάρτιση, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία. Μπορεί επίσης να λάβει την μορφή 

τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομή σε τρίτες χώρες, εντός του πλαισίου της πολιτικής 

εξωτερικής δράσης της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά στην προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων και την αρχή της μη 

επαναπροώθησης. 

Εξάλλου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 

EUROSUR είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες, όταν αφορούν 

στην κατάσταση σε τρίτες χώρες, ο FRONTEX θα πρέπει να συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων 

χωρών είτε στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και 

των τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών δικτύων, είτε μέσω συμφωνιών 

συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των σχετικών αρχών των τρίτων χωρών. Για τους 

σκοπούς αυτούς, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και οι αντιπροσωπείες και τα 

γραφεία της Ένωσης θα πρέπει να παρέχουν κάθε πληροφορία που ενδέχεται να ενδιαφέρει το 

EUROSUR. 

Για τις πρακτικές όψεις της συνεργασίας με τρίτες χώρες, προβλέπεται ότι βάσει των σχετικών 

συμφωνιών του FRONTEX με αυτές, ο Οργανισμός δύναται να αποστέλλει σε τρίτες χώρες 

εμπειρογνώμονες από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό του και άλλους εμπειρογνώμονες ως 

αξιωματικούς συνδέσμους. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ο FRONTEX 

μπορεί να καθορίσει συγκεκριμένα προφίλ των αξιωματικών συνδέσμων, ανάλογα με τις 

συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες της οικείας τρίτης χώρας. Οι δε τρίτες χώρες υποδοχής 

οφείλουν να εγγυώνται την υψηλότερη δυνατή προστασία για και κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων των αξιωματικών συνδέσμων του FRONTEX που αποστέλλονται στο έδαφός 

τους. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι εντάσσονται στα τοπικά ή περιφερειακά δίκτυα συνεργασίας, 

τα οποία απαρτίζονται από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης και εμπειρογνώμονες 

ασφάλειας της ΕΕ και των κρατών μελών της. 

Οι αποφάσεις για αποστολή αξιωματικών συνδέσμων του FRONTEX σε τρίτες χώρες 

εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του FRONTEX βάσει της γνώμης της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής. Για την λήψη των σχετικών αποφάσεων λαμβάνονται υπ΄ όψιν οι σκοποί της 

πολιτικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης, ενώ δίνεται προτεραιότητα στις τρίτες χώρες 

εκείνες οι οποίες, βάσει ανάλυσης κινδύνου, αποτελούν χώρες καταγωγής ή διέλευσης όσον 

αφορά την παράνομη μετανάστευση. Για τον σκοπό αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν 

πρότασης του Εκτελεστικού Διευθυντή, εγκρίνει ετησίως κατάλογο προτεραιοτήτων για τρίτες 

χώρες. 

 

 

4.3.3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Ιωάννης Στριμπής 

Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Θεσμών στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου. 

 

1. Παρουσίαση 

Η κοινή επιχείρηση FRONTEX - Ελλάδος Ποσειδών συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, 

κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών για συνδρομή από τον FRONTEX για τον έλεγχο και 

επιτήρηση των ανατολικών εξωτερικών συνόρων της Ελλάδας, τα οποία η Ελληνική πλευρά 

θεωρούς314ε ήδη «κοινά εξωτερικά σύνορα, χερσαία και θαλάσσια µε την Ευρωπαϊκή 

Ένωση».
412

 Το 2015 δεν ήταν η πρώτη φορά που ο FRONTEX αναπτύχθηκε στην Ελλάδα. 

Είναι ωστόσο η πιο σημαντική, μέχρι σήμερα, κοινή επιχείρηση του FRONTEX στα ελληνικά 

εξωτερικά σύνορα και μια από τις μεγαλύτερες του Οργανισμού. Όπως κάθε κοινή επιχείρηση 

του FRONTEX, η επιχείρηση Ποσειδών έχει υποστηρικτικό ρόλο στις δραστηριότητες 

διαχείρισης των συνόρων από τις εθνικές αρχές. 

                                                           
412

 Βλ. Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόµου «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του 
∆ιεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις», Αθήνα, 16 Ιουνίου 2010, 
σ. 17. Για τις εξελίξεις στο θέμα αυτό, υπό την επιρροή του μεταναστευτικού, βλ. Ιωάννης Στριμπής, «Τα εξωτερικά σύνορα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Σύνθημα, Ευσεβής πόθος ή πραγματικότητα;», σε ΕΕΔΔΔΣ, Πρακτικά Συμποσίου για τα Σύνορα στη 
Ρόδο και στο Καστελόριζο, 11-13.9.2021 (υπό δημοσίευση). 
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Συγκεκριμένα η επιχείρηση Ποσειδών συνδράμει τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την 

επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, 

συμπεριλαμβανομένων της επιτήρησης, του εντοπισμού, της αναγνώρισης, της 

παρακολούθησης, της αποτροπής και της αναχαίτισης παράνομων διελεύσεων των συνόρων με 

σκοπό τον εντοπισμό, την αποτροπή και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και 

του διασυνοριακού εγκλήματος και την συμβολή στην προστασία και διάσωση της ζωής των 

μεταναστών. Για την διενέργεια των ανωτέρω καθηκόντων και ανάλογα με τις ανάγκες σε 

δεδομένη στιγμή, ο FRONTEX διατηρεί στην Ελλάδα σχεδόν 600 φιλοξενούμενους 

αξιωματούχους (guest officers). Ο αριθμός αυτός αυξομειώνεται με απόφαση του 

Εκτελεστικού Διευθυντή του FRONTEX ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε 

δεδομένη στιγμή στα ελληνικά εξωτερικά σύνορα.
413

  

Η επιχειρησιακή περιοχή καλύπτει τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία και τα 

ελληνικά νησιά. 

2. Αποστολή - Δραστηριότητες 

Η επιχείρηση Ποσειδών σταδιακά εξελίσσεται σε πολυλειτουργική επιχείρηση που καλύπτει 

εκτός από τον έλεγχο και επιτήρηση των συνόρων προς τον - αρχικό και πρωτογενή - σκοπό 

της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, τον εντοπισμό και καταστολή μιας σειράς πτυχών 

του διασυνοριακού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου παράνομων ουσιών, 

όπλων, της ανίχνευσης πλαστών εγγράφων και πολλών άλλων. Συνδράμει επίσης σε 

σημαντικές λειτουργίες της αστυνόμευσης στην θάλασσα, όπως θαλάσσια έρευνα και 

διάσωση, ανίχνευση παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας και εντοπισμό 

θαλάσσιας ρύπανσης. 

Οι πρακτικές ρυθμίσεις για τις ανωτέρω δράσεις της Ποσειδών καθορίζονται στο 

Επιχειρησιακό Σχέδιο που συμφωνήθηκε μεταξύ Ελλάδας και FRONTEX στην αρχή της 

επιχείρησης (Δεκέμβριος 2015), με την πρόβλεψη να επικαιροποιείται όταν και όπως 

απαιτείται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν. Μέχρι σήμερα έχει 

υποστεί αρκετές αναθεωρήσεις και συμπληρώσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις ταχέως 

μεταβαλλόμενες συνθήκες υπό τις οποίες καλείται να ενεργήσει η επιχείρηση. 

                                                           
413

 Κατά την περίοδο της υψηλής πίεσης στα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο (2016 κ.ε.), ο FRONTEX είχε αναπτύξει πάνω από 
750 στελέχη του στην Ελλάδα. 
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Στην τρέχουσα εκδοχή του, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ποσειδών καλύπτει όλες τις πτυχές 

που κρίνονται απαραίτητες για την διεξαγωγή της επιχείρησης και περιγράφει κατά πρώτο 

λόγο την κατάσταση, τον τρόπο δράσης και τους σκοπούς της επιχείρησης, καθώς και τον 

επιχειρησιακό στόχο της. Ρυθμίζει επίσης την προβλεπόμενη διάρκεια της κοινής επιχείρησης 

που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της, την γεωγραφική περιοχή όπου θα 

πραγματοποιηθεί καθως και την σύνθεση των ομάδων και την ανάπτυξη του λοιπού σχετικού 

προσωπικού. Σχετικά με το τελευταίο το επιχειρησιακό σχέδιο περιέχει περιγραφή των 

καθηκόντων της επιχείρησης και των στελεχών της, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

απαιτούν εκτελεστικές αρμοδιότητες, των εξουσιών, των ευθυνών και των απαιτήσεων 

προστασίας δεδομένων, ως επίσης και ειδικές οδηγίες για τις ομάδες, μεταξύ άλλων και 

σχετικά με τις βάσεις δεδομένων στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση και τα επιτρεπόμενα 

υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό στο κράτος μέλος υποδοχής· διατάξεις περί 

διοίκησης και ελέγχου, στις οποίες περιλαμβάνονται το όνομα και ο βαθμός των 

συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής που είναι αρμόδιοι για τη συνεργασία με τον 

FRONTEX και τα μέλη των ομάδων του, ιδίως δε το όνομα και ο βαθμός εκείνων των 

συνοριοφυλάκων οι οποίοι ηγούνται των ομάδων κατά τη διάρκεια της αποστολής, καθώς και 

τη θέση των μελών των ομάδων στη δομή διοίκησης· περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού που 

προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της Ποσειδών, περιλαμβανομένων ειδικών 

απαιτήσεων (όπως των όρων χρήσης, των πληρωμάτων που θα χρειασθούν, του θέματος της 

μεταφοράς και λοιπής επιμελητείας και δημοσιονομικών διατάξεων). Το επιχειρησιακό σχέδιο 

οργανώνει επίσης σύστημα αναφοράς και αξιολόγησης με παραμέτρους επιδόσεων για τις 

εκθέσεις αξιολόγησης, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. Ειδικά για τον τελευταίο αυτόν τομέα το επιχειρησιακό σχέδιο περιέχει γενικές 

οδηγίες σχετικά με την διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επιχειρησιακή 

δραστηριότητα του FRONTEX· προβλέπει διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες τα άτομα που 

χρήζουν διεθνούς προστασίας, τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 

και τα άτομα σε ευάλωτη κατάσταση προωθούνται στις αρμόδιες εθνικές αρχές για να λάβουν 

κατάλληλη βοήθεια· οργανώνει ένα σύστημαγια την άμεση αναφορά συμβάντων από τα 

στελέχη της επιχείρησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του FRONTEX και τις σχετικές εθνικές 

αρχές· και επίσης, προβλέπει διαδικασίες για τον καθορισμό μηχανισμού για την λήψη και 

διαβίβαση στον FRONTEX καταγγελιών κατά παντός συμμετέχοντος σε επιχειρησιακή 
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δραστηριότητα του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των συνοριοφυλάκων ή του λοιπού 

προσωπικού του κράτους μέλους υποδοχής και μελών των ομάδων, για εικαζόμενες 

παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την συμμετοχή τους σε επιχειρησιακή 

δραστηριότητα της επιχείρησης Ποσειδών. 

Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της Ποσειδών λαμβάνουν χώρα κατά μήκος 

των θαλασσίων εξωτερικών συνόρων της Ελλάδος, το επιχειρησιακό σχέδιο κάνει ειδική μνεία 

και περιέχει διεξοδικές ρυθμίσεις σε σχέση με θαλάσσιες επιχειρήσεις, που περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες για την εφαρμογή της σχετικής δικαιοδοσίας και του 

εφαρμοστέου δικαίου στην γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η επιχείρηση, με παραπομπές 

στο εθνικό (ελληνικό), ενωσιακό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την αναχαίτιση, την διάσωση 

στη θάλασσα και την αποβίβαση.
414

 Εν προκειμένω, το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζεται 

σύμφωνα με τον κανονισμό 656/2014 περί κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών θαλάσσιων 

συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον FRONTEX 

στα eεξωτερικά sσύνορα των κρατών μελών της ΕΕ,
415

 οι ρυθμίσεις του οποίου ρητώς 

διατηρήθηκαν και παραμένουν σε ισχύ και μετά την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του 

FRONTEX το 2016 (Κανονισμός 2016/1624)
416

 και την αναθεώρησή του το 2019 

(Κανονισμός 2019/1624).
417

 

Όπως κάθε συμφωνημένο επιχειρησιακό σχέδιο, και αυτό της Ποσειδών είναι δεσμευτικό για 

τον FRONTEX, το κράτος μέλος υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη που διαθέτουν 

προσωπικό και μέσα στην επιχείρηση. 

                                                           
414

 Ioannis Stribis, «Operation Poseidon in the Aegean Sea and the developments in the governance of EU’s maritime 
borders», σε José Manuel Sobrino Heredia, Gabriela A. Oanta (coordinadores), La construcción jurídica de un espacio 
marítimo común europeo, Barcelona, 2020, σσ. 979-1009. 
415

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί 
κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ ΕΕ) L 189 της 27.6.2014, σ. 93. 
416

 Άρθρο 4 (β) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 
2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ ΕΕ L 251, 16.9.2016, σ. 18. 
417

 Άρθρο 3 §1 (β) Κανονισμός (EE) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 13ης Νοεμβρίου 2019 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και (ΕΕ) 
2016/1624, ΕΕ ΕΕ, 14.11.2019 L 295, σ. 20. 
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Η γεωγραφική περιοχή επιχειρήσεων της Ποσειδών εκτείνεται κατά μήκος των χερσαίων, 

θαλασσίων και εναερίων εξωτερικών σύνορων της Ελλάδας. Ιδιαίτερη κινητοποίηση και 

δραστηριότητες αναπτύσσονται κυρίως στα θαλάσσια τμήματα των εξωτερικών συνόρων στο 

Αιγαίο Πέλαγος όπου βρίσκονται τα κύρια σημεία εισόδου παράτυπων μεταναστών. Μετά το 

2020 ενισχύθηκαν οι δραστηριότητες της επιχείρηση Ποσειδών και στο χερσαίο ελληνο-

τουρκικό σύνορο, στην περιοχή του ποταμού Έβρου. 

Η επιχείρηση Ποσειδών ξεκίνησε με την ανάπτυξη στο τέλος του 2015 περίπου 300 

φιλοξενούμενων αξιωματούχων (που κινητοποιήθηκαν από τον FRONTEX από τα κράτη μέλη 

του, τις χώρες Σένγκεν της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες) και 15 πλοία. Ο αριθμός του 

προσωπικού και των τεχνικών και άλλων μέσων ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες: κατά τις 

περιόδους αιχμής των μεταναστευτικών ροών η Ποσειδών έφτασε τους 700 πράκτορες από 

κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες του χώρου Σένγκεν. Κατά το 2021 οι 

φιλοξενούμενοι αξιωματούχοι της επιχείρησης ξεπερνούν τους 650, ενώ τα μέσα που διαθέτει 

ο FRONTEX στην επιχείρηση συνίσταται σε 13 πλοία, περιπολικά, λεωφορεία και άλλο 

εξοπλισμό. Οι φιλοξενούμενοι αξιωματούχοι συνεργάζονται στενά με τους Έλληνες 

συναδέλφους τους από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, συνδράμοντας σε 

όλους τους τομείς του ελέγχου και επιτήρησης των συνόρων καθώς και, όταν παρίσταται 

ανάγκη, στην καταγραφή, την ταυτοποίηση, την λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, την 

συνέντευξη των νεοαφιχθέντων και τον αρχικό προσδιορισμό του καθεστώτος τους. 

Ένας άλλος τομέας δραστηριότητας προτεραιότητας για τα στελέχη της Επιχείρησης 

Ποσειδών, Έλληνες και φιλοξενούμενους, είναι η έρευνα και διάσωση (Search and Rescue, 

SAR) ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα. Οι περιπτώσεις όπου μετανάστες 

σε αυτοσχέδια σκάφη χάθηκαν στα νερά της κεντρικής Μεσογείου και του Αιγαίου είναι πολύ 

γνωστές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015, annus horribilis για τις 

μεταναστευτικές/προσφυγικές ροές και τη διαχείρισή τους, οι δύο κοινές επιχειρήσεις που 

συντόνιζε o FRONTEX (Ποσειδών στο Αιγαίο και Triton στην κεντρική Μεσόγειο
418

), έσωσαν 

                                                           
418

 Για την επιχείρηση αυτή και το διάδοχο σχήμα, την επιχείρηση Themis με την ίδια γεωγραφική περιοχή δράσης, αλλά με 
έμφαση σε δραστηριότητες επιβολής του νόμου και λιγότερο στην έρευνα και διάσωση, η οποία θεωρήθηκε ως παράγοντας 
έλξης της παράνομης μετανάστευσης, βλ. Ιωάννης Στριμπής, «FRONTEX: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής» στον παρόντα τόμο· πρβλ. Κανονισμός 2019/1896, προοίμιο, παράγρ. 47: «Όπου ένα υψηλό ή κρίσιμο 
επίπεδο επίπτωσης αποδίδεται σε ένα τμήμα θαλάσσιων συνόρων λόγω αύξησης της παράνομης μετανάστευσης, τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεκτιμούν την αύξηση κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων 
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περισσότερους από 250.000 ανθρώπους.
419

 Έκτοτε, ο αριθμός των ανθρώπων που διασώθηκαν 

στη θάλασσα μειώθηκε, άμεσο αποτέλεσμα της μείωσης των μεταναστευτικών ροών, 

φθάνοντας όμως σε μερικές χιλιάδες κάθε χρόνο,
420

 ενώ η προοπτική κατακόρυφης αύξησης 

των θυμάτων είναι διαρκώς παρούσα, καθώς οι εξελίξεις σε κρίσιμες χώρες καταγωγής (Συρία, 

Αφγανιστάν, Ιράκ, Αιθιοπία, κ.λπ.) μπορεί να προκαλέσουν αναζωπύρωση σημαντικών 

μεταναστευτικών ροών. 

Η συνεργασία του FRONTEX με τις ελληνικές αρχές (χώρα υποδοχής) εξελίσσεται ομαλά. 

Τούτο εξάγεται τόσο από επανειλημμένες δηλώσεις αξιωματούχων του FRONTEX και των 

ελληνικών αρχών, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε πολιτικό (ενίοτε υψηλό) επίπεδο. Η 

επιχείρηση συνεχίζει τις δραστηριότητές της χωρίς διακοπή.
421

  

Οι διαμάχες που είχαν προκύψει, πριν πάντως από την ανάπτυξη της Ποσειδών, σχετικά με τις 

αντίστοιχες εξουσίες των κρατών μελών και της ΕΕ στον τομέα της θαλάσσιας έρευνας και 

διάσωσης (που οδήγησαν σε διαμάχη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου που τέθηκε ενώπιον του ΔΕΚ το 2010),
422

 επιλύθηκαν με τον Κανονισμό 

656/2014,
423

 που αφορά συγκεκριμένα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιτήρηση των 

εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων από κοινές επιχειρήσεις που συντονίζονται από τον 

FRONTEX. Ο ανωτέρω Κανονισμός, αφενός δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών 

στον τομέα της έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και το διεθνές 

                                                                                                                                                                                        
έρευνας και διάσωσης, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση της ζήτησης για 
παροχή βοήθειας σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα.» 
419

 FRONTEX, General Report 2015, 2016, p. 17. 
420

 See FRONTEX, Annual Activity Report 2016, 2017, σ. 19 (90,517 rescued persons); για νεώτερα στοιχεία και στατιστικές, 
βλ. Paolo Cuttitta, Repoliticization «Through Search and Rescue? Humanitarian NGOs and Migration Management in the 
Central Mediterranean», Geopolitics 2017, http://dx.doi.org/10.1080/14650045.2017.1344834· Orçun Ulusoy, Martin 

Baldwin-Edwards, Tamara Last, «Border policies and migrant deaths at the Turkish-Greek border», New Perspectives on 
Turkey, 2019 (τ, 60, τεύχ. 1), σσ. 3-32· Charles Heller, Antoine Pécoud, Counting migrants’ deaths at the border: From civil 
society counter-statistics to (inter)governmental recuperation, IMIn Working Paper Series, Paper 143, January 2018. 
421

 Συγκριτικά μπορεί να δει κάποιος τις τριβές μεταξύ αφενός των ιταλικών αρχών και αφετέρου του FRONTEX και των 
συμμετεχόντων κρατών που οδήγησαν στον τερματισμό της επιχείρησης Triton στην κεντρική Μεσόγειο και την 
αντικατάστασή της από την επιχείρηση Themis, πρβλ. Emmanuel Jackson Foltz, «The Frontex Paradox: Operation Themis in 
Historical Context», Penn Political Review online,16 May 2020, https://pennpoliticalreview.org/2020/05/the-frontex-

paradox-operation-themis-in-historical-context/ . 
422

 Δικαστήριο ΕΕ (Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ. Συμβουλίου ΕΕ, υπόθ. C-355/10, Απόφαση, 5 
Σεπτεμβρίου 2012. 
423

 Βλ. ανωτέρω. 

http://dx.doi.org/10.1080/14650045.2017.1344834
https://pennpoliticalreview.org/2020/05/the-frontex-paradox-operation-themis-in-historical-context/
https://pennpoliticalreview.org/2020/05/the-frontex-paradox-operation-themis-in-historical-context/
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δίκαιο,
424

 αναγνωρίζει, αφετέρου την δυνατότητα παρέμβασης του FRONTEX για έρευνα και 

διάσωση, όταν ο Οργανισμός συντονίζει κοινές επιχειρήσεις,
425

 όπως την Ποσειδών. 

Προκειμένου δε να στοιχηθεί η ενωσιακή νομοθεσία με το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με το 

οποίο, η αρμοδιότητα για θέματα έρευνας και διάσωσης και κατόπιν αποβίβασης των 

διασωθέντων ανήκει αποκλειστικά στα κράτη
426

 και να αποφευχθούν στο μέλλον ενδεχόμενες 

τριβές και διαφωνίες, ο 656/2014 παραπέμπει στα νομικώς δεσμευτικά επιχειρησιακά σχέδια 

για τις κοινές επιχειρήσεις που θα συμφωνούνται μεταξύ του FRONTEX και του κράτους 

υποδοχής της κοινής επιχείρησης, τα οποία θα πρέπει αναγκαίως να περιέχουν σχετικές με την 

έρευνα και διάσωση στην θάλασσα και με την αποβίβαση διασωθέντων προβλέψεις που θα 

διέπουν την συνεργασία στον τομέα αυτό του FRONTEX και του κράτους υποδοχής.
427

 Όπως 

είδαμε ανωτέρω, τέτοιες προβλέψεις περιέχονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ποσειδών. 

Κατά τα ανωτέρω η συνδρομή προς τις εθνικές αρχές για την διαχείριση της μετανάστευσης 

αποτελεί την κύρια αποστολή της επιχείρησης Ποσειδών. Η κύρια αυτή αποστολή που 

περιλαμβάνει την επιτήρηση των συνόρων καθ’ εαυτή, και την διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών (καταγραφή, αναγνώριση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, 

                                                           
424

 Francina Esteve, «The Search and Rescue Tasks Coordinated by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) 
Regarding the Surveillance of External Maritime Borders», Paix et Securité Internationales. Revue maroco-espagnole de droit 
international et relations internationales 2017, σσ. 104-106. 
425

 Η υιοθέτηση του κανονισμού 656/2014 ακολούθησε την προαναφερθείσα απόφαση του ΔΕΕ της 5
ης

 Σεπτεμβρίου 2012 
στην υπόθ. C-355/10, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ. Συμβουλίου ΕΕ, που εκδόθηκε επί προσφυγής ακύρωσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατά της απόφασης του Συμβουλίου αριθ. 2010/252/ΕΕ, της 26

ης
 Απριλίου 2010, για την συμπλήρωση του 

Κώδικα Συνόρων Σένγκεν όσον αφορά στην επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής 
συνεργασίας που συντονίζει ο FRONTEX και της έρευνας και διάσωσης στην θάλασσα στο πλαίσιο τέτοιων επιχειρήσεων, ΕΕ 
ΕΕ L 111, 4.5.2010, σελ. 20). Με την απόφασή του, το ΔΕΕ ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση του Συμβουλίου με το 
επιχείρημα ότι όριζε κανόνες για την παρακολούθηση και την έρευνα και διάσωση στην θάλασσα, οι οποίοι συνιστούν 
μείζονα εξέλιξη στον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν και περιλαμβάνουν πολιτικές επιλογές και ζητήματα για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τα οποία απαιτούν την εφαρμογή της προβλεπόμενης νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ αντί για εκτελεστική 
πράξη. 
426

 Κατά την διαπραγμάτευση του κανονισμού 656/2014, έξι κράτη μέλη με ακτές στη Μεσόγειο Θάλασσα (Γαλλία Ελλάδα, 
Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος και Μάλτα και) υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και η αποβίβαση ανήκουν, 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στην αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ρυθμίζονται από 
το πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου και θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον κανονισμό 656/2014, βλ. Council of the 
European Union, Note from Greek, Spanish, French, Italian, Cyprus and Maltese delegations To Working Party on 
Frontiers/Mixed Committee (EU-Iceland/Liechtenstein/Norway/Switzerland), Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council establishing rules for the surveillance of the external sea borders in the context of operational 
cooperation coordinated by the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of 
the Members States of the European Union - Position on Articles 9 and 10, Doc. 14612/13, Brussels, 10 October 2013. 
427

 Αποδεχόμενος την βασιμότητα του επιχειρήματος περί αποκλειστικής εθνικής αρμοδιότητας σε θέματα έρευνας και 
διάσωσης στην θάλασσα και αποβίβασης, ο Κανονισμός 656/2014 προέβλεψε την υποχρέωση ρύθμισης των σχετικών 
θεμάτων ξεχωριστά στο Επιχειρησιακό Σχέδιο κάθε επιχείρησης, η υιοθέτηση του οποίου απαιτεί, σύμφωνα με τα γενικώς 
ισχύοντα για τις κοινές επιχειρήσεις, την συναίνεση του κράτους υποδοχής, ώστε να μη τίθεται θέμα παράκαμψης της 
αποκλειστικής εθνικής αρμοδιότητας. 
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συνέντευξη και αρχικός προσδιορισμός του καθεστώτος των προσώπων που περνούν τα 

εξωτερικά σύνορα) συμπληρώνεται με την συνδρομή σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης 

στην θάλασσα, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ποσειδών. Περαιτέρω, ωστόσο, 

όπως προαναφέρθηκε, στην επιχείρηση αυτή σταδιακά αποδόθηκαν και άλλα καθήκοντα 

σχετικά με την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, όπως η καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και άλλων μορφών του διασυνοριακού εγκλήματος, όπως η παράνομη διακίνηση 

ναρκωτικών, όπλων, η πλαστογραφία, κ.λπ.) και της τρομοκρατίας. Μαζί με αυτές τις δράσεις 

που εντάσσονται στην εν ευρεία εννοία διαχείριση των συνόρων, η επιχείρηση Ποσειδών 

αναλαμβάνει να συνδράμει σε δραστηριότητες όπως ο εντοπισμός και η καταστολή της ΠΛΑ 

αλιείας ή η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι η επιχείρηση 

Ποσειδών λειτουργεί ως «εργαστήριο»
428

 για την επιθυμητή ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του FRONTEX
429

 και ευρύτερα για την επιτυχία 

της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων που φιλοδοξεί να θέσει σε 

εφαρμογή η ΕΕ.
430

 

3. Σχέση με Τουρκία 

Η επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων εξαρτάται 

αναγκαίως σε σημαντικό βαθμό από την συνεργασία των γειτονικών κρατών στο εν λόγω 

σύνορο. Γενικά το σύνορο, όντας σημείο επαφής, μπορεί επίσης να γίνει -και πολλές φορές 

γίνεται- σημείο τριβής.
431

 Από την άποψη αυτή, αν και κατ' αρχήν τεχνικής φύσης, η 

διαχείριση των συνόρων επηρεάζεται από πολιτικά ζητήματα που σχετίζονται με την 

                                                           
428

 Ioannis Stribis, «L’opération Poséidon: un laboratoire pour la gestion européenne des migrations», Questions 
internationales, n° 97, Mai-juin 2019, σσ. 79-80. 
429

 Βλ. FRONTEX, Annual Activity Report 2017, Warsaw, 2018, σσ. 3, 19-20, 23· πρβλ. Άρθρο 10 § 1 (κ) Κανονισμού 
2019/1896. 
430

 Presidency conclusions, European Council meeting, Laeken, 14 and 15 December 2001, DOC/01/18, Conclusion 42, 
«Better management of the Union’s external border controls will help in the fight against terrorism, illegal immigration 
networks and the traffic in human beings. The European Council asks the Council and the Commission to work out 
arrangements for cooperation between services responsible for external border control and to examine the conditions in 
which a mechanism or common services to control external borders could be created»· Communication from the Commission 
to the Council and the European Parliament, Towards Integrated Management of the External Borders of the Member States 
of the European Union, COM(2002) 233 final, Brussels, 7.5.2002. 
431

 Βλ., ενδεικτικά, Régis Debray, Éloge des frontières, Paris, 2010· Antonio Truyol y Serra, «Las fronteras y las marcas - 
factores geográfico-políticos de las relaciones internacionales», Revista Española de Derecho Internacional 1957 (τ. X), σσ. 
105-123· Daniel Bardonnet, «Les frontières terrestres et la relativité de leur tracé: (problèmes juridiques choisis)», RCADI 
1976-V-153, σσ. 9-166· Julien Jeandesboz, «Au-delà de Schengen. Frontex et les contrôles aux frontières de l’Europe», σε 
Sabine Dullin, Etienne Forestier-Peyrat (dir.), Les frontières mondialisées, Paris, 2015, σσ. 75-92· Chris Rumford, «Rethinking 
European Spaces: Territory, Borders, Governance», Comparative European Politics 2006 (τ. 4), σσ. 127-140. 



ΜΕΡΟΣ Δ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 
323 

 

κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εδαφική αρμοδιότητα των ομόρων κρατών. Αυτό 

ισχύει και για την επιχείρηση Ποσειδών, η οποία καλείται να δράσει σε ένα ευαίσθητο 

πολιτικό πλαίσιο που δημιουργείται από διεκδικήσεις της Τουρκίας στα θαλάσσια κυρίως 

σύνορα στο Αιγαίο (αλλά και σε κυριαρχία επί ενός (κυμαινόμενου) αριθμού νησιών που 

ανήκουν στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 (απευθείας για το βόρειο 

και κεντρικό Αιγαίο και ως διάδοχο κράτος, ως προς τα Δωδεκάνησα, δυνάμει της Συνθήκης 

Ειρήνης με την Ιταλία των Παρισίων του 1947).
432

 Κατά καιρούς, οι τουρκικές αρχές 

προσπάθησαν να παρέμβουν στις περιπολίες πλοίων ή αεροσκαφών της επιχείρησης Ποσειδών 

που είχαν αποσταλεί και επιχειρούσαν με πληρώματα από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ ή 

συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν, ισχυριζόμενες ότι αυτά τα ευρωπαϊκά πλωτά ή εναέρια μέσα που 

επιχειρούν ως μέσα της Ποσειδών υπό τον συντονισμό του FRONTEX έπλεαν εντός ή 

πετούσαν πάνω από το τουρκικό έδαφος (κυρίως τουρκική αιγιαλίτιδα ζώνη).
433

 Βεβαίως τα 

κράτη που παρέχουν ανθρώπινους πόρους και εξοπλισμό για την επιχείρηση Ποσειδών 

σέβονται τα διεθνώς αναγνωρισμένα εξωτερικά σύνορα στο Αιγαίο, απορρίπτουν αυτούς τους 

αβάσιμους τουρκικούς ισχυρισμούς και συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται κατά μήκος των 

διεθνώς αναγνωρισμένων ελληνοτουρκικών θαλασσίων συνόρων. Παραμένει ωστόσο το 

γεγονός ότι αυτή η πολιτικοποίηση θέτει αρκετές επιχειρησιακές προκλήσεις στην 

αποτελεσματική λειτουργία της Επιχείρησης Ποσειδών.
434

 

Ένας άλλος περιορισμός στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης Ποσειδών για την 

αποτροπή παράνομης διέλευσης μεταναστών στην ελληνική επικράτεια αποτελεί το γεγονός 

ότι ο FRONTEX δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Η προληπτική 

προσέγγιση που υιοθέτησε η Ποσειδών, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό της Σχέδιο (και 

σύμφωνα με τη συνολική προσέγγιση της ΕΕ για τη διαχείριση της μετανάστευσης) βασίζεται 

στον έγκαιρο εντοπισμό και την έγκαιρη προειδοποίηση. Ο έγκαιρος εντοπισμός και 

προειδοποίηση είναι ακόμη πιο ουσιαστικός στο Αιγαίο όπου η μέση απόσταση μεταξύ των 

ελληνικών και τουρκικών ακτών είναι τέσσερα ναυτικά μίλια και σε πολλές διαδρομές που 

χρησιμοποιούν οι διακινητές μεταναστών μόλις ένα μίλι. Υπό αυτές τις συνθήκες, η 

                                                           
432

 Βλ. συμβολή της Φ. Δασκαλοπούλου-Λιβαδά στον παρόντα τόμο, «Εξωτερικά σύνορα Ελλάδας και ΕΕ και σχέσεις με 
Τουρκία απο την άποψη του δημοσίου διεθνούς δικαίου». 
433

 Βλ., ενδεικτικά, Türk Silahlı Kuvvetleri - Turkish Armed Forces, «Airspace violations in the Aegean», 

http://www.tsk.tr/HABERLER_ve_OLAYLAR/2_Hava_Ihlalleri/hava_sahasi_ihlalleri_2009.html . 
434

 Orçun Ulusoy, Martin Baldwin-Edwards, Tamara Last, «Border policies and migrant deaths at the Turkish-Greek border», 
New Perspectives on Turkey, 2019 (τ, 60, τεύχ. 1), σσ. 3-32. 

http://www.tsk.tr/HABERLER_ve_OLAYLAR/2_Hava_Ihlalleri/hava_sahasi_ihlalleri_2009.html
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διασυνοριακή συνεργασία καθίσταται κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματική διαχείριση 

των συνόρων. Κατά συνέπεια, η έλλειψή του περιορίζει την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων 

που έχουν ανατεθεί στις επιχειρήσεις ελέγχου και διαχείρισης των συνόρων. Όπως 

υπογράμμισε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του FRONTEX Fabrice Leggeri «Εμείς [FRONTEX] 

μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις πολλές προκλήσεις στα σύνορά μας μόνο 

εάν συνεργαστούμε διασυνοριακά».
435

 Αυτή η δήλωση έγινε κατά την έναρξη της πρώτης 

ανάπτυξης ομάδων FRONTEX σε σύνορα μεταξύ ενός κράτους μέλους της ΕΕ (Ελλάδα) και 

ενός τρίτου κράτους (Αλβανία) τον Μάϊο του 2019. Αυτή η ανάπτυξη κατέστη δυνατή λόγω 

της σύναψης Συμφωνίας για τον διακανονισμό καθεστώτος (Status Agreement) σχετικά με την 

συνοριακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Αλβανίας (Τίρανα, 5 Οκτωβρίου 2018, σε ισχύ 

από 1 Μαΐου 2019). Επρόκειτο για την πρώτη συμφωνία για τον διακανονισμό καθεστώτος με 

γειτονική χώρα εκτός ΕΕ που ετίθετο σε εφαρμογή
436

 και η οποία καθιστά δυνατή ενισχυμένη 

επιχειρησιακή συνεργασία του FRONTEX με την εν λόγω τρίτη χώρα. Η σύναψη μιας τέτοιας 

συμφωνίας μεταξύ FRONTEX και Τουρκίας θα προωθούσε την αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης Ποσειδών. Ωστόσο, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις για συνεργασία
437

 και ήδη 

παρωχημένες συνεννοήσεις με περιορισμένο εύρος,
438

 στην παρούσα φάση των 

ευρωτουρκικών σχέσεων είναι απίθανο να υπογραφεί παρόμοια συμφωνία για το καθεστώς για 

κοινή επιχείρηση (FRONTEX και κράτη μέλη της ΕΕ - Τουρκία).
439

 

                                                           
435

 «We can only effectively deal with the many challenges at our borders if we work together across borders», FRONTEX, 
“News Release: Frontex launches first operation in Western Balkans”, 21 May 2019, https://frontex.europa.eu/media-

centre/news-release/frontex-launches-first-operation-in-western-balkans-znTNWM . 
436

 Μέχρι σήμερα έχουν τεθεί σε εφαρμογή άλλες δύο συμφωνίες διακανονισμού καθεστώτος, με το Μαυροβούνιο 
(Οκτώβριος 2019) και την Σερβία (Νοέμβριος 2019), εκκρεμεί δε η θέση σε εφαρμογή συμφωνιών διακανονισμού 
καθεστώτος με την Βόρεια Μακεδονία και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 
437

 Βλ. Memorandum of Understanding on establishing cooperation between the European Border and Coast Guard Agency 
(Frontex) and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, 28.5.2012· το μνημόνιο κατανόησης περιορίζεται στην 
ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών των μερών στον τομέα του ελέγχου των συνόρων (συνοριακοί έλεγχοι, 
επιτήρηση συνόρων και ανάλυση κινδύνου) καθώς και πληροφοριών και αναλυτικών προϊόντων, επί τη βάσει γενικώς της 
αρχής της αμοιβαιότητας και σύμφωνα με την νομοθεσία των μερών. Εντάσσεται στην κατηγορία των «πρακτικών 
ρυθμίσεων» (working arrangements) που εκτός από την Τουρκία, ο FRONTEX έχει συνάψει με 16 άλλα κράτη (Αζερμπαϊτζάν, 
Αλβανία, Αρμενία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία, ΗΠΑ, Καναδά, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, 
Νιγηρία, Ουκρανία, Πράσινο Ακρωτήριο, Ρωσία, Σερβία) και με το Κοσσυφοπέδιο. 
438

 Association between the European Union and Turkey, The Association Council, «Statements by Turkey tabled on the 
occasion of the 52

nd
 meeting of the EU-Turkey Association Council (Luxembourg, 23 June 2014): Statement by H.E. Mr. Ahmet 

Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and by H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister for EU Affairs and 
Chief Negotiator», Doc. UE-TR 4806/14, Brussels, 25 June 2014, σ. 47. 
439

 Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και η επιχείρηση του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε με κοινή πρόταση Γερμανίας, Ελλάδας και 
Τουρκίας το 2016 (στο πλαίσιο του Standing NATO Maritime Group Two, SNMG2) με σκοπό την συμμετοχή και συνδρομή σε 
εθνικές και διεθνείς προσπάθειες για την διακοπή των γραμμών παράνομης διακίνησης και παράνομης μετανάστευσης στο 
Αιγαίο, δεν μπόρεσε να λειτουργήσει στα περισσότερα σημεία του Αιγαίου πελάγους λόγω τουρκικών αντιρρήσεων. Είναι 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-launches-first-operation-in-western-balkans-znTNWM
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-launches-first-operation-in-western-balkans-znTNWM
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4. Συμβολή στην ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 

Η εξέλιξη της κοινής επιχείρησης Ποσειδών προς μια πολυλειτουργική, όπως είδαμε, 

επιχείρηση διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, που δεν περιορίζεται στην επιτήρηση των 

συνόρων εν στενή εννοια, αποτελεί ποιοτική νέα εξέλιξη για την ΕΕ και τα κράτη μέλη. 

Συναφώς έχομε δείξει σε άλλο τόπο ότι η έννοια της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των εξωτερικών συνόρων, στην πλήρη ανάπτυξη των νομικών συνεπειών της, θα συμβάλει 

στην, υπό νομική - και όχι μόνο πολιτική - έποψη στον «εξευρωπαϊσμό» των εξωτερικών 

συνόρων των κρατών μελών της Ένωσης, στην δημιουργία τελικώς εξωτερικών συνόρων της 

ίδιας της ΕΕ.
440

 Γιατί σε αυτά τα εξωτερικά σύνορα μπορούν να αναπτυχθούν κοινές 

επιχειρήσεις του FRONTEX για τον έλεγχο και την διαχείριση τους.  

Αυτή η εξέλιξη προς μια συνολική προσέγγιση της διαχείρισης των συνόρων που δοκιμάστηκε 

στο πεδίο, στα νερά του Αιγαίου, αντικατοπτρίζεται και στον ισχύοντα Κανονισμό 

2019/1896,
441

 ο οποίος «ιδρύει Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή για την 

διασφάλιση της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων με σκοπό 

την αποτελεσματική διαχείριση αυτών, με πλήρη συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ενωσιακής πολιτικής σε θέματα 

επιστροφής.» και «αντιμετωπίζει τις μεταναστευτικές προκλήσεις και τις εν δυνάμει 

μελλοντικές προκλήσεις και απειλές στα εξωτερικά σύνορα [δ]ιασφαλίζ[οντας] την επίτευξη 

ενός υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, με πλήρη σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, και παράλληλη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

προσώπων μέσα στην Ένωση [και] [σ]υμβάλλ[οντας] στον εντοπισμό, την πρόληψη και την 

καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος στα εξωτερικά σύνορα.» (άρθρο 1, πρώτο και 

δεύτερο εδάφια). 

Δυνάμει δε του ίδιου Κανονισμού που αναθεώρησε το θεσμικό πλαίσιο του FRONTEX, ο 

τελευταίος αποκτά ίδιο επιχειρησιακό βραχίονα (το μόνιμο σώμα Ευρωπαϊκής 

                                                                                                                                                                                        
δε απορίας άξιον πώς ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg στο άρθρο γνώμης του, «Το ΝΑΤΟ και η προσφυγική 
και μεταναστευτική κρίση της Ευρώπης», https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_128645.htm (δημοσιεύεται σε 

εφημερίδες που ανήκουν στην LENA (Leading European Newspaper Alliance), παρατήρησε ότι «Our [NATO’s operation] 
added value is that we can facilitate closer cooperation and assist in greater exchange of information between Greece and 
Turkey, as both are NATO Allies, but only Greece is in the EU.»… 
440

 Ιωάννης Στριμπής, «Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Σύνθημα, Ευσεβής πόθος ή πραγματικότητα;», σε 
ΕΕΔΔΔΣ, Πρακτικά Συμποσίου για τα Σύνορα στη Ρόδο και στο Καστελόριζο, 11-13.9.2021 (υπό δημοσίευση). 
441

 Όπως και στον προηγούμενο κανονισμό 2016/1624, βλ. άρθρο 1. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_128645.htm
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Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) και μεγαλύτερη αυτοτέλεια ως προς τους πόρους και τα 

μέσα δράσης του, ώστε να συμβάλλει στην επιθυμητή επίτευξη της ευρωπαϊκής 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Βέβαια, η μετάβαση δεν είναι πλήρως 

ολοκληρωμένη προς το παρόν και κάποια εξάρτηση, μικρότερης κλίμακας από τα κράτη του 

χώρου Σένγκεν, θα παραμείνει και υπό το ισχύον καθεστώς, ωστόσο η θεσμική αυτή 

αναθεώρηση συνιστά σημαντικό βήμα προς την δημιουργία ενός υπερεθνικού συστήματος 

διαχείρισης των συνόρων σε επίπεδο ΕΕ. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως η διεύρυνση του ρόλου θεσμικών φορέων της ΕΕ που σχετίζονται 

με την διαχείριση των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων, όπως ο FRONTEX και η τάση που 

συνεπάγεται προς τον «εξευρωπαϊσμό» των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της ΕΕ, 

όπως αποδεικνύεται από την υλοποίηση κοινών επιχειρήσεων που συντονίζει ο FRONTEX, 

συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης Ποσειδών, δεν αποτελούν μόνο ένα σημαντικό βήμα 

στην πορεία προς την εδραίωση μιας ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών 

συνόρων της ΕΕ, όπως εκτίθεται παραπάνω, αλλά και καταδεικνύουν μία έκφανση 

αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών της ΕΕ. 

Σχετικά το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

προβλέπει: «Οι πολιτικές της Ένωσης που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο [Κεφ. 2: 

Πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και την μετανάστευση
442

] και η 

εφαρμογή τους διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών 

μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο. Όποτε απαιτείται, οι 

πράξεις της Ένωσης που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιέχουν κατάλληλα 

μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω αρχής.».  

Με βάση και αυτήν την διάταξη, θεμελιώδους, «συνταγματικού» χαρακτήρα για την Ένωση, η 

αλληλεγγύη αποτελούσε στόχο του FRONTEX και του σχεδίου δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων ήδη από την ίδρυση του Οργανισμού: το προοίμιο 

του Κανονισμού 2007/2004 για την δημιουργία του FRONTEX (πρώτου θεσμικού πλαισίου 

του Οργανισμού) υπογράμμιζε ότι «Δεδομένου ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος και η 

επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων αποτελούν ζητήματα υψίστης σημασίας για τα κράτη 

μέλη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, είναι ανάγκη να προαχθεί η αλληλεγγύη 

                                                           
442

 Μέρος του Τίτλου V: Ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. 
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μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Η σύσταση 

του οργανισμού, ο οποίος επικουρεί τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των επιχειρησιακών 

πτυχών της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, ιδίως κατά τον επαναπατρισμό υπηκόων 

τρίτων χωρών που βρίσκονται παράνομα στα κράτη μέλη, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την 

κατεύθυνση αυτή.»
443

 

Συναφώς ο Κανονισμός 2019/1896, ακολουθώντας την προγενέστερη πρακτική,
444

 

αναγνωρίζει ρητά ότι κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος δεν ελέγχει τα εξωτερικά του σύνορα 

μόνο προς το συμφέρον του αλλά «και προς το κοινό συμφέρον όλων των κρατών μελών»,
445

 

μια σημαντική κανονιστική δήλωση για την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών κατά την 

διαχείριση των συνόρων και για την μετάβαση από την έννοια του εξωτερικού των συνόρων 

των κρατών μελών στην έννοια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.  

Στην πρότασή της για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου του FRONTEX προς την 

κατεύθυνση της ενίχυσης του ρόλου και της αυτοτέλειας του Οργανισμού, που οδήγησε στην 

υιοθέτηση του ισχύοντος Κανονισμού 2019/1896, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμιζε ότι 

«για να εξασφαλιστεί, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της μετανάστευσης, ο 

αποτελεσματικός έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και να επιτευχθεί η 

αποτελεσματικότερη επιστροφή των παράτυπων μεταναστών, απομένουν ακόμα να γίνουν 

πολλά. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή με τη σημερινή της μορφή επέφερε 

βελτιώσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Εντούτοις, είναι επιτακτικής σημασίας να 

ανταποκρίνεται πλήρως στο επίπεδο φιλοδοξίας και τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

στόχο την αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων και την αντιμετώπιση των 

μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή θα πρέπει, αφενός, να αποτελεί απτό παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης με 

διαθεσιμότητα επιχειρησιακής αποστολής όπου υπάρχει ανάγκη και, αφετέρου, να ενισχύει την 

προστασία των κοινών εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.»
446

  

                                                           
443

 Προοίμιο, παράγρ. 5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη σύσταση 
ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ ΕΕ L 349, 25.11.2004, σ. 1 (έμφαση δική μας). 
444

 Βλ. Άρθρο 5 § 2 Κανονισμός 2016/1624 (ανωτ. υποσ. 5), σ. 13. 
445

 Άρθρο 7 § 3 Κανονισμός 2019/1896 (ανωτ. υποσ. 6), σ. 24. 
446

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του 
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Η πράξη μένει να αποδείξει κατά πόσο και η επιχείρηση Ποσειδών, υπό το ισχύον καθεστώς 

που θέτει δύο θεμελιώδεις στόχους (ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αποτελεσματική προστασία 

συνόρων), θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτήν την απαίτηση και να παραμείνει στην 

πρωτοπορία των δράσεων του FRONTEX. 

 

 

4.3.4. EASO - Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ 

 

Δημήτριος Παγίδας  

Επικεφαλής Γραφείου EASO στην Ελλάδα  

 

Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που δίνεται να συνεισφέρω στον 

παρόντα τόμο, που προήλθε από τα εκπαιτευρικά σεμινάρια για την ευρωπαϊκή διαχείριση 

του μεταναστευτικού που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, μία σύντομη παρουσίαση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το 

Άσυλο (European Asylum Support Office, εφεξής EASO) που θα ξεκινήσει με την ιστορική 

αναδρομή για την ίδρυση και λειτουργία του EASO και θα παρουσιάσει στην συνέχεια 

κάποια στοιχεία αναφορικά με την παρουσία του EASO στην Ελλάδα, με τις δράσεις που 

υλοποιεί το EASO, με ποιους τρόπους υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές, αναφέροντας και 

κάποια από τα νούμερα τα οποία θα παρουσιασθούν στο τέλος σχετικά με θέματα 

παραγωγικότητας.  

Το EASO είναι μία αποκεντρωμένη ευρωπαϊκή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 

έδρα τη Μάλτα, τη Βαλέττα. Από σύστασής της ήταν μία πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, η 

οποία κυρίως υποστήριζε τα κράτη μέλη με θέματα τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και 

εμπειρογνωμοσύνης γενικότερα. Όμως το 2015 και μετά, με την προσφυγική κρίση, επήλθε 

                                                                                                                                                                                        
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σύνοδο των ηγετών στο 
Σάλτσμπουργκ στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2018, COM(2018) 631 final, Βρυξέλλες, 12.9.2018, σ. 1. 
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μία μεγάλη διαφοροποίηση στον τύπο της βοήθειας τον οποίο κληθήκαμε να συνδράμουμε 

και να υποστηρίξουμε τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη. Μετά το 2015, το EASO 

ανέλαβε μία πιο επιχειρησιακή δράση που ήταν πέρα από τα πράγματα που έκανε μέχρι 

τότε. Συγκεκριμένα, μετά από αίτημα, τόσο της Ελλάδος όσο και άλλων κρατών μελών, το 

EASO εκλήθει να αποστείλει στελέχη στο πεδίο, τα οποία θα συνέδραμαν και συνδράμουν 

τόσο τις υπηρεσίες ασύλου όσο και τις υπηρεσίες πρώτης υποδοχής των κρατών μελών. 

Αυτή τη στιγμή το EASO έχει παρουσία στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Κύπρο αλλά και 

στη Μάλτα.  

Η Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχείρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν οργανισμός 

στο πεδίο και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα το EASO έχει στελέχη του σε πάνω από 40 

τοποθεσίες. Όπως προαναφέρθηκε, υποστηρίζουμε την Υπηρεσία Ασύλου και την 

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. Συνδράμουμε και άλλες υπηρεσίες όπως είναι η Αρχή 

Προσφυγών ή η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των ασυνόδευτων. Και παράλληλα 

υποστηρίζουμε και άλλες δράσεις σε συνεργασία με το Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Αυτή τη στιγμή μέσα από το επιχειρησιακό σχέδιο και σε συνέχεια της συμφωνίας που 

υπογράψαμε με τις ελληνικές αρχές τόσο και με τη συμφωνία έδρας αυξήσαμε, 

διπλασιάσαμε το προσωπικό, και αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν 1 000 άτομα στην Ελλάδα. 

Η πλειονότητα αποτελείται από ελληνόφωνο προσωπικό, το οποίο έχει προσληφθεί στην 

Ελλάδα και έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και με τη συνδρομή επίσης εμπειρογνωμόνων από 

τα κράτη μέλη αλλά και διερμηνέων, συνδράμουμε στις ανάγκες που έχουν οι ελληνικές 

υπηρεσίες. Αναφορικά με την Υπηρεσία Ασύλου, ως EASO, και με τα άτομα τα οποία 

διαθέτουμε, συνδράμουμε στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Τα στελέχη του EASO 

συντάσσουν γνωμοδοτήσεις, ωστόσο θα ήθελα να τονίσω ότι η τελική απόφαση για την 

χορήγηση ή όχι ασύλου λαμβάνεται από τις ελληνικές αρχές. Ως ευρωπαϊκός οργανισμός 

εμείς κάνουμε μόνο μια εισήγηση, την οποία λαμβάνει υπόψη ή όχι η ελληνική αρχή που 

είναι και υπεύθυνη για να εκδώσει την απόφαση ασύλου στο αίτημα το οποίο εξετάζεται. 

Aναφορικά με τα hotspot, τις δομές φιλοξενίας στα νησιά, το EASO δίνει το «παρών» 

δραστηριοποιούμενο και στα πέντε νησιά με αυτές τις δομές.  

Επίσης φέτος (2021) ξεκινήσαμε και αυτό που αποκαλούμε Project North. Συγκεκριμένα 

επιλέξαμε μαζί με την υπηρεσία ασύλου εφτά δομές στην ενδοχώρα, στη Βόρεια Ελλάδα, οι 
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οποίες λειτουργούν ως δορυφόροι του περιφερειακού γραφείου ασύλου και υποστηρίζουμε 

με περαιτέρω συνεντεύξεις και τις δομές που βρίσκονται στην ενδοχώρα. Αλλά δεν είναι 

μόνο οι συνεντεύξεις με τις οποίες συμβάλλουμε στο έργο αυτό. Υποστηρίζουμε τόσο την 

Μονάδα που είναι αρμόδια για την οικογενειακή επανένωση και την Μονάδα «Δουβλίνο». 

Επίσης συνδράμουμε τις εθνικές ελληνικές αρχές στις καταγραφές αιτημάτων ασύλου, στην 

Αρχή Προσφυγών, όπως πάντα εντός των ορίων της εντολής του EASO και των 

αρμόδιοτήτων του. Η συνδρομή συνίσταται στην παροχή τεχνογνωσίας και σε 

δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, εστιάζοντας σε εκπαιδεύσεις εκπαιδευτών, 

ώστε μετά οι ελληνικές αρχές με τις δικές τους δυνάμεις να μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν 

τη γνώση. Φέτος, παρότι δεν είχε προβλεφθεί αρχικά στο επιχειρησιακό μας πλάνο, έγινε η 

απαραίτητη επικαιροποίηση έτσι ώστε να συνδράμουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία αρχικά αφορούσε τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων 

από τα ελληνικά νησιά (αυτή η κατηγορία είχε την μεγαλύτερη αποδοχή). Η δράση αυτή 

επεκτείνεται σταδιακά πλέον και σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων, οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της μετεγκατάστασης∙ σταδιακά ένας αριθμός εξ αυτών 

μεταγκαθίσταται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Φυσικά, και η πρώτη υποδοχή είναι ένας τομέας στον οποίο δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση, 

καθ’ ότι, όταν υπάρχουν, περισσότερο ή λιγότερο μακροχρόνιες, διαδικασίες στα σύνορα, 

αιτούντες άσυλο μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δομές οπότε πρέπει να 

διασφαλίζουμε και τις κατάλληλες συνθήκες διαμονής. Συνεπώς, το Γραφείο του EASO 

στην Ελλάδα υποστηρίζει τόσο τις υπάρχουσες δομές, των οποίων η ευθύνη ανήκει στην 

Υπηρεσία πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης, όσο και άλλες δομές, οι οποίες 

προγραμματίζονται να συστηθούν στα νησιά όσο και σε άλλα σημεία της χώρας.  

Αν θα θέλαμε να δούμε λίγο κάποια νούμερα αναφορικά με το πως έχουμε συνδράμει τις 

ελληνικές αρχές αυτό το έτος, αλλά επίσης να δούμε και λίγος πως ο κορωνοϊός έχει 

επιδράσει πάνω στις επιχειρήσεις που κάνουμε. Θα δείτε ότι έχουμε συνδράμει με σχεδόν 

15.000 καταγραφές (στατιστική μέχρι τον Μάρτιο 2021), ατόμων τα οποία αιτήθηκαν 

άσυλο στην Ελλάδα∙ ωστόσο μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2021 οι καταγραφές ήταν 

μηδενικές και αυτό γιατί προσωρινά είχαν σταματήσει οι καταγραφές λόγω του κορονοϊού. 

Στη συνέχεια, βέβαια, αναγκαστήκαμε και εμείς να προσαρμόσουμε τις επιχειρήσεις μας 

στα πλαίσια του κορωνοϊού με την παροχή plexiglass, μέσων προσωπικής προστασίας όπως 
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είναι μάσκες, γάντια ή οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις 

καταγραφές.  

Πέρα από τις καταγραφές, οι οποίες συνεχίζονται ως αυτή τη στιγμή, μία αντίστοιχη πορεία 

ακολούθησαν και οι συνεντεύξεις. Μετά την πτώση που υπήρχε στον αριθμό των 

συνεντεύξεων κατά την περίοδο του πρώτου lockdown, διαπιστώθηκε ότι μετά την άρση 

του πρώτου lockdown και ειδικά μετά τον Ιούνιο 2021 καταφέραμε να διπλασιάσουμε 

ουσιαστικά την παραγωγικότητα που είχαμε μαζί με τις ελληνικές αρχές. Και αυτό 

επιτεύχθη γιατί καταφέραμε, αναφορικά με τις προσωπικές συνεντεύξεις, να διεξάγονται και 

μέσω υπολογιστή. Αυτό είναι κάτι που πιλοτικά εφἀρμοσε το EASO στη Λέσβο. 

Αποδείχθηκε πάρα πολύ πρακτικό. Πρόκειται για ένα μέσο, το οποίο επιτρέπει να 

συνεχίζονται οι συνεντεύξεις χωρίς να υπάρχει χρονική καθυστέρηση η οποία ήταν 

επιβαρυντική και για τους ίδιους τους αιτούντες και ακολούθως να μπορούν οι αποφάσεις 

να εκδίδονται χωρίς καθυστέρηση, γιατί η γρήγορη απόφαση είναι και ένα στοιχείο 

ποιότητας, ώστε να μη χρειάζεται ένας αιτών να περιμένει μήνες ή και χρόνια έτσι ώστε να 

μάθει το μέλλον της αίτησης που κατέβαλε.  

Και θα ήθελα να τελειώσω την σύντομη αυτή παρουσίαση με το ζήτημα των αφίξεων. 

Φυσικά η πανδημία επηρέασε φέτος τον τρόπο με τον οποιο το EASO υποστηρίζει τις 

ελληνικές αρχές∙ σχετικά παρατηρήσαμε και μία διαφοροποίηση αναφορικά με το θέμα 

αυτό: μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει αναστραφεί αυτός ο ρυθμός αφίξεων-

αναχωρἠσεων, με τις αποχωρήσεις από τα νησιά να είναι πολλαπλάσιες από τις αφίξεις που 

καταγράφονται. Αυτή η εξέλιξη μας έδωσε την ευκαιρία να μπορέσουμε να απορροφήσουμε 

το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, οι οποίες εκκρεμούσαν, και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει 

σε ένα σημείο όπου στα πιο πολλά από τα νησιά, αν όχι μέχρι το τέλος του χρόνου, το 

αργότερο στις αρχές του επόμενου χρόνου, θα έχουμε καταφέρει να εκκαθαρίσουμε όλες τις 

εκκρεμείς υποθέσεις. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση 

στα θέματα της πρώτης υποδοχής γιατί τα camps πλέον θα αποφορτιστούν. Θα υλοποιηθούν 

οι μεταφορές προς την ενδοχώρα ή ακόμη και στα πλαίσια άλλων μετεγκαταστάσεων οι 

οποίες μπορούν να διεξαχθούν του χρόνου.  

Συνεπώς, ως EASO, συνδράμουμε στις ελληνικές αρχές, αφενός να διεξάγουν τις 

διαδικασίες ασύλου πιο γρήγορα με την ποιότητα την οποία χρειάζεται, και, επίσης, την 

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής σε θέματα αρμοδιότητας της.  
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Για το μέλλον, βρίσκεται σε τελική φάση επεξεργασία και επίκειται λίαν συντόμως η 

έκδοση Κανονισμού, ο οποίος θα αφορά στο EU Asylum Agency (EUAA), που θα αποτελεί 

την μετεξέλιξη του υπάρχοντος Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασύλου. Μετά την υιοθέτηση 

αυτού του Κανονισμού, θα έχουμε νέα στοιχεία για την υπηρεσία μας, αναθεωρημένη 

εντολή και, κατά πάσα πιθανότητα, νέα ενισχυμένα μέσα για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων του. 

 

 

4.3.5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Μαρία Κοντού  

τ. Νομική Σύμβουλος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Ο ρόλος  του Δικαστηρίου της Ένωσης στην οικοδόμηση της ενωσιακής πολιτικής ασύλου 

είναι αναμφισβήτητα θεμελιώδης.  

Το Δικαστήριο επιλήφθηκε εκατοντάδων υποθέσεων, στη μεγάλη πλειοψηφία 

προδικαστικών, οι οποίες έθεταν ερωτήματα άκρως δύσκολα, και ευαίσθητα .  

Η εισήγηση της κυρίας Κουτσοπούλου , ανέφερε  τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο 

Έλληνας δικαστής ,σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της 

ενωσιακής νομοθεσίας περί ασύλου.  

Είναι γεγονός ότι η σύνταξη ορισμένων διατάξεων δεν είναι τόσο σαφής αφήνοντας 

περιθώρια εκτίμησης των αρμόδιων για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου αρχών σχετικά 

με  το εύρος των υποχρεώσεων και τον επιδιωκόμενο στόχο . 

Αυτό μπορεί να  εξηγηθεί από το γεγονός ότι η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου είναι 

σχετικά πρόσφατη και η προσέγγιση των κρατών μελών σχετικά με τη κοινή διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών  ,στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων , εξακολουθεί να στηρίζεται 

στις   εθνικές ανάγκες και  ιδιαιτερότητες . 
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Μέχρι την  Συνθήκη του Άμστερνταμ , η οποία έθεσε τα θεμέλια της κοινοτικοποίησης της 

μεταναστευτική πολιτικής, αυτή υπήρξε κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών μελών, τα οποία 

αποφάσιζαν μονομερώς για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών 

στην επικράτεια τους καθώς και για τις προϋποθέσεις υποδοχής και τις διαδικασίες για την 

παροχή του καθεστώτος του πρόσφυγα. 

Το πρόγραμμα του Ταμπερέ που προέκυψε από τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου ,που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβριου 1999 στο Ταμπερέ, σε συνέχεια 

της εφαρμογής της Συνθήκης του Άμστερνταμ, καθόρισε τις κατευθυντήριες γραμμές της 

πρώτης φάσης εναρμόνισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.  

Οι πρώτες νομοθετικές πράξεις με ελάχιστες κοινές προδιαγραφές ,σχετικά με τις συνθήκες 

υποδοχής των αιτούντων άσυλο,
447

 τις προϋποθέσεις παροχής ασύλου
448

 και επικουρικής 

προστασίας ,τις διαδικασίες
449

 που πρέπει να εφαρμοστούν, καθώς και ο πρώτος κανονισμός 

Δουβλίνου
450

 ,υιοθετήθηκαν στο χρονικό διάστημα 2003 με 2005. 

Το δεύτερο στάδιο  εναρμόνισης ,πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2011 με 2013  σε 

συνέχεια της Συνθήκης της Λισαβώνας για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

οποία προβλέπει,στο άρθρο 78 ΣΛΕΕ, τη δημιουργία κοινής πολιτικής ασύλου  και στο 

άρθρο 80 την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των 

ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. 

Οι νέες νομοθετικές πράξεις
451

 εισήγαγαν ουσιαστικές τροποποιήσεις  μετά από  δύσκολες 

διαπραγματεύσεις οι οποίες κατέληξαν στη σύνταξη κοινών υψηλών προδιαγραφών 

                                                           
447

 Βλ οδηγία 2003/09  της 27 Ιανουαρίου 2003,σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν την υποδοχή των 
αιτούντων άσυλο. 
448

 Βλ οδηγία 2004/83/ΕΚ της 29 Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν  
449

 οδηγία 2005/85  της 1
ης

 Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές  για τις διαδικασίες με τις οποίες τα 
κράτη μέλη χορηγούν η ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα. 
450

 Κανονισμός 343/2003 γνωστός και ως κανονισμός Δουβλίνο  ΙΙ, για την θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον 
προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήματος ασύλου που υποβάλλεται σ ένα κράτος 
μέλος 
451

 Βλ οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις 
για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία  

Οδηγία 2011/95 /ΕΕ της 13
ης

 Δεκεμβρίου 2011 ,σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών η 
των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας ,για ένα ενιαίο καθεστώς και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης 
προστασίας . 

Οδηγία 2013/32/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες για την χορήγηση κα ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. 

Κανονισμός 604/2013 (Δυβλινο )για την θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που 
είναι αρμόδιο για να εξετάσει αίτηση διεθνούς προστασίας. 
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προστασίας των αιτούντων άσυλο ,επιτρέποντας παράλληλα στα κράτη μέλη την υιοθέτηση 

περαιτέρω εθνικών μέτρων εφαρμογής τους ,τα οποία στηρίζονται  σε διαφορετικές 

ερμηνείες  σχετικά με την έκταση των υποχρεώσεων τους .  

Πολυάριθμες προσφυγές κατατέθηκαν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων κατά 

απορριπτικών αποφάσεων αιτημάτων παροχής διεθνούς προστασίας ,οι οποίες έθεταν 

θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Χάρτη 

θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,(εφεξής Χάρτης) τα οποία οδήγησαν σε 

προδικαστικές παραπομπές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ένωσης . 

Στα πλαίσια αυτά, οι απαντήσεις του Δικαστηρίου στα ερωτήματα των εθνικών 

δικαστηρίων υπήρξε καθοριστική για την ομοιόμορφη κατανόηση και την εφαρμογή αυτών 

των κανόνων και για την υπενθύμιση των βασικών και θεμελιωδών χαρακτηριστικών που 

συνθέτουν το ενωσιακό κεκτημένο μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η αρχή της 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Όλες οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι σημαντικές και πλούσιες σε διδάγματα σχετικά με 

την εφαρμογή του συνόλου των νομοθετημάτων  που συνθέτουν το ενωσιακό δίκαιο.  

Ορισμένες όμως από αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως θεμελιώδεις, λόγω των νομικών 

συνεπειών τους στη διαμόρφωση και εφαρμογή των νομοθετικών κειμένων.  

Λόγω του περιορισμένου χρόνου που διαθέτω, θα περιοριστώ στην εξέταση ορισμένων 

μόνο αποφάσεων που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Ελλάδα .  

Συγκεκριμένα τις αποφάσεις που συνδέονται με τον κανονισμό του Δουβλίνου, τη 

νομολογία που αφορά την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και τη νομολογία που 

συνδέεται με εθνικά μέτρα διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης. 

 

1 .Εξέλιξη της νομολογίας σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνου 

Ο κανονισμός Δουβλίνου
452

 καθορίζει κατ’ ουσία τα κριτήρια  προσδιορισμού του 

υπεύθυνου για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου κράτους ,με στόχο την αποφυγή των 

δευτερογενών μετακινήσεων των αιτούντων άσυλο προς το κράτος επιλογής τους.  

                                                           
452

 Βλ Κανονισμό 604/2013/ ΕΕ ο οποίος αντικατέστησε τον κανονισμό 343/2003 . 
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Συνιστά την ενσωμάτωση της σύμβασης του Δουβλίνου του 1990 στο ευρωπαϊκό 

νομοθετικό κεκτημένο  και την αντικατάστασή της από κανονισμό με ποιο λεπτομερείς 

ρυθμίσεις σχετικά με την μεταφορά των αιτούντων άσυλο στο υπεύθυνο για την εξέταση 

των αιτημάτων τους κράτος και εγγυήσεις των δικαιωμάτων των  αιτούντων άσυλο.  

Ο κανονισμός Δουβλίνου, συνιστά το κατεξοχήν όργανο συνεργασίας μεταξύ των κρατών 

μελών βασιζόμενο στη θεμελιώδη αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη απορρέει από τη δέσμευση των κρατών μελών που προσχωρούν 

στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα ,της αποδοχής και εφαρμογής του συνόλου των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από τις Συνθήκες και το παράγωγο Δίκαιο ,μεταξύ των οποίων, ο σεβασμός 

αξιών, όπως το κράτος Δικαίου ,η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η καλόπιστη 

συνεργασία.  

Η λειτουργία του όλου μηχανισμού που προβλέπεται από τον Κανονισμό στηρίζεται στην 

παραδοχή ότι η υποδοχή των αιτούντων άσυλο και η εξέταση των αιτημάτων τους 

εξασφαλίζεται από όλα τα κράτη με τον ίδιο τρόπο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

αντίστοιχης νομοθεσίας . 

Η αναγνώριση αυτή επιτρέπει την εφαρμογή του Κανονισμού χωρίς περαιτέρω ελέγχους  

εξασφαλίζοντας την ταχεία μεταφορά των αιτούντων άσυλο προς το υπεύθυνο κράτος ,με το 

σκεπτικό ότι όλα τα κράτη μέλη είναι κατ’ αρχάς ασφαλή.  

Στηριζόμενα σε αυτό το δεδομένο ,τα κράτη μέλη αποφάσιζαν τη μεταφορά προς το 

υπεύθυνο κράτος ,χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν τις ενδεχόμενες αδυναμίες του συστήματος 

ασύλου του υπεύθυνου αυτού κράτους και το ενδεχόμενο κίνδυνο παραβίασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Σε αυτή την αυτοματοποιημένη εφαρμογή του κριτηρίου της ασφαλούς χώρας ,ως 

αδιάσειστο τεκμήριο σεβασμού εκ μέρους των κρατών μελών ,των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης,  έβαλε ένα τέλος η νομολογία των δυο Ανώτατων 

Δικαστηρίων ,το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

(ΕΔΔΑ),και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ΔΕΕ) στις θεμελιώδεις αποφάσεις 
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γνωστές ως απόφαση M.S.S (απόφαση του ΕΔΔΑ)  και τις αποφάσεις N.S ,Μ.E
453

 

(αποφάσεις του ΔΕΕ).  

Οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν την μεταφορά στην Ελλάδα Αφγανών αιτούντων άσυλο 

προκειμένου να αναλάβει την εξέταση του αιτήματος τους. 

Η υπόθεση M.S.S. αφορούσε την μεταφορά ενός Αφγανού από το Βέλγιο προς την Ελλάδα 

και οι υποθέσεις N.S  και M.E την μεταφορά επίσης Αφγανών από το Ηνωμένο Βασίλειο  

και την Ιρλανδία προς την Ελλάδα. 

Και οι δύο υποθέσεις έχουν κοινά χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι τα πραγματικά 

περιστατικά εξελίσσονται την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή στο διάστημα 2008 με 2009, 

όπου ήταν γνωστό από διάφορες συγκλίνουσες εκθέσεις και από έμπιστες πηγές όπως η 

Ύπατη Αρμοστεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,το Ευρωπαϊκό γραφείο  Ασύλου, μη 

Κυβερνητικές οργανώσεις, ότι το σύστημα ασύλου της Ελλάδας έπασχε από πολλές 

σοβαρές συστημικές αδυναμίες που αφορούσαν όλα τα στάδια εφαρμογής του, και ιδιαίτερα 

τις συνθήκες υποδοχής ,κράτησης και εξέτασης των αιτημάτων ασύλου , οι οποίες 

οδηγούσαν σε απάνθρωπη κι εξευτελιστική μεταχείριση των αιτούντων άσυλο καθώς και σε 

κίνδυνο επαναπροώθησης .  

Και πράγματι, την περίοδο αυτή , η Ελλάδα δεν είχε ακόμα πάρει τα απαραίτητα μέτρα 

ενσωμάτωσης και εφαρμογής των οδηγιών σχετικά με την υποδοχή και τις διαδικασίες 

εξετάσεων αιτημάτων ασύλου. Θα υπενθυμίσω ότι η υποχρέωση ενσωμάτωσης της οδηγίας 

2003/09/ΕΚ για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο έληγε στις 6 Φεβρουαρίου 2005, και  

για την οδηγία  2005/85/ΕΚ σχετικά με τις διαδικασίες εξέτασης ,τη 1
η
 Δεκεμβρίου 2007. 

Σε αυτήν λοιπόν την περίοδο ήταν γνωστό ότι πολλοί από τους αιτούντες άσυλο 

βρισκόντουσαν εγκαταλελειμμένοι στο δρόμο χωρίς καμία πρόνοια σχετικά με τις βασικές 

ανάγκες τους, δηλαδή κατοικία, υγιεινή, βασική ιατρική περίθαλψη, οι δε διαδικασίες για 

την εξέταση των αιτημάτων ασύλου ήταν χρονοβόρες και επιπλέον τίθεντο συχνά υπό 

κράτηση χωρίς τήρηση των δικονομικών εγγυήσεων.  

Στα πλαίσια αυτά μια οικογένεια Αφγανών με αρχικά M .S.S , προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑΔ )κατά της απόφασης την οποία είχε πάρει 

το Βέλγιο να τους μεταφέρει στην Ελλάδα αν και γνώριζε η όφειλε να γνωρίζει τις 

                                                           
453

 Βλ αποφάσεις στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις N.S και  Μ.Ε  C-411/10  και  C-493/1O 
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συστημικές σοβαρές ελλείψεις του συστήματος ασύλου ,ως παράβαση του άρθρου 3 της 

ΕΣΔΑ ,καθώς και κατά της Ελλάδας  ,επικαλούμενη την απάνθρωπη μεταχείριση που είχαν  

υποστεί. 

Το ΕΔΔΑΔ καταδίκασε τόσο την Ελλάδα όσο και το Βέλγιο για παραβίαση του άρθρου 3 

της Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Η διάταξη αυτή απαγορεύει ,χωρίς να είναι δυνατή καμία παρέκκλιση ,οιανδήποτε μορφή 

απάνθρωπης η εξευτελιστικής συμπεριφοράς.  

1.1.Η Εμβληματική απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις Ν.S ,M.E , C-411/10 και C-493/10. 

Μετά από αυτή την καταδίκη, δημιουργήθηκαν πολλά ερωτηματικά σχετικά με την 

εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνου, η οποία στηρίζεται στην αρχή της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης και στην αποδοχή ότι όλα τα κράτη μέλη είναι ασφαλείς χώρες  . 

Συγκεκριμένα τα εθνικά δικαστήρια Ηνωμένου Βασιλείου (Court of Appeal) και 

Ιρλανδίας,(High Court) ενώπιον των οποίων εκκρεμούσαν προσφυγές Αφγανών αιτούντων 

άσυλο  ,με τα αρχικά N .S M .E ,κατά αποφάσεων μεταφοράς προς την Ελλάδα, 

αποφάσισαν να αναστείλουν την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών και να υποβάλουν 

προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, στα πλαίσια  του κανονισμού Δουβλίνου ΙΙ. 

Το ΔΕΕ σε σύμπνοια με το ΕΔΔΑ, επιβεβαίωσε ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν επιτρέπει την 

εφαρμογή αμάχητου τεκμηρίου περί του ασφαλούς  ενός κράτους μέλους  ,αναγνωρίζοντας  

ότι το τεκμήριο αυτό μπορεί να διαταραχτεί σε τελείως εξαιρετικές περιπτώσεις ,όταν το 

σύστημα ασύλου ενός κράτους μέλους βρισκόμενο κάτω από υψηλή μεταναστευτική πίεση , 

πάσχει από  σοβαρές και γνωστές συστημικές πλημμέλειες ,οι οποίες εκθέτουν τους 

αιτούντες άσυλο σε κίνδυνο να τύχουν απάνθρωπης η εξευτελιστικής μεταχείρισης ,κατά 

την έννοια του άρθρου 4 του Χάρτη . 

Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα κράτη μέλη οφείλουν να 

απαγορεύσουν την μεταφορά αιτούντων άσυλο προς αυτό το κράτος και να προστρέξουν σ 

ένα από τα άλλα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό Δουβλίνου για τον προσδιορισμό 

του υπεύθυνου για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου ,κράτος μέλος. 
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Μετά την απόφαση αυτή, οι μεταφορές προς την Ελλάδα των αιτούντων άσυλο διακόπηκαν. 

Παράλληλα η Ελλάδα μπήκε σε ένα καθεστώς επιτήρησης και ελέγχου εκ μέρους της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να καταστήσει το εθνικό σύστημα ασύλου σύμφωνο 

με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό κεκτημένο, έτσι ώστε να καταστεί 

δυνατή η επανέναρξη των μεταφορών αιτούντων άσυλο προς την Ελλάδα κατ’ εφαρμογή 

του κανονισμού.  

Ο κανονισμός  343/2003 (γνωστός ως Δουβλίνο ΙΙ ) αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό 

604/13/ΕΕ (Δουβλίνο ΙΙΙ ),ο οποίος στο άρθρο 3 παράγραφος 2,ενσωματώνει τη νομολογία 

αυτή του Δικαστηρίου . 

1.2.Εξέλιξη της νομολογίας σχετικά με την απαγόρευση μεταφοράς προς το υπεύθυνο με 

βάση τα κριτήρια του κανονισμού Δουβλίνου κράτος.  

Μετά την απόφαση στις υποθέσεις Ν.S, Μ.Ε και την υιοθέτηση του κανονισμού 604/13/ΕΕ 

,ο οποίος δίνει ιδιαίτερο βάρος στην προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και 

στην απόλυτη και αυστηρή εφαρμογή του Χάρτη ,το ΔΕΕ επιλήφθηκε  μια σειρά 

προδικαστικών υποθέσεων σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων του κανονισμού σε 

συνδυασμό με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Χάρτη. 

Μεταξύ των υποθέσεων αυτών ,οι αποφάσεις στις υποθέσεις C.K ,JAWO και IBRAIM 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον . 

1.2.1. Η υπόθεση C .K.
454

 

Στην υπόθεση C.K
455

 το δικαστήριο της Σλοβενίας ,στα πλαίσια εξετάσεως μια προσφυγής 

που κατετέθη από την C.K κατά της απόφασης μεταφοράς της στην Κροατία , που ήταν το 

υπεύθυνο για την εξέταση του αιτήματος της κράτος , υπέβαλε στο ΔΕΕ  μια σειρά 

ερωτημάτων σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό Δουβλίνου και 

                                                           
454

 Βλ απόφαση ΔΕΕ  C-578/16 PPU C .K. 
455 Η C.K υπήκοος Συρίας ,με τον σύζυγο της έφθασαν στην Κροατία έχοντας τουριστική θεώρηση.  

Φθάνοντας στη Κροατία και ενώ η σύζυγος ήταν στους τελευταίους μήνες εγκυμοσύνης , έφυγαν στη Σλοβενία όπου και 

κατέθεσαν το αίτημα ασύλου. Οι σλοβένικές αρχές διαπίστωσαν μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου  Eurodac  ότι  

το ζεύγος είχε θεώρηση από τη Κροατία και αποφάσισαν  κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων του Δουβλίνου να ζητήσουν από τη 

Κροατία να αναλάβει την εξέταση των αιτημάτων ασύλου.  

Η κυρία C.K , κατέθεσε προσφυγή εναντίον αυτής της απόφασης, εξηγώντας ότι πάσχει από επιλόχεια κατάθλιψη και ότι η 

μεταφορά της προς την Κροατία μπορούσε να επιβαρύνει την ψυχική και σωματική της υγεία. Προς απόδειξη του κινδύνου 

που ενείχε η μεταφορά ,προσκόμισε ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο επιβεβαίωνε την σοβαρότητα της διαταραχής της λόγω 

αυτοκτονικών τάσεων.  
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την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης εν συνδυασμό με αυτές που απορρέουν από το 

άρθρο 4 του Χάρτη . 

Ο εθνικός δικαστής ρωτούσε κατ’ ουσία , εάν η μεταφορά αυτή καθ’ εαυτή μπορεί να 

θεωρηθεί απάνθρωπη συμπεριφορά λόγω του σοβαρού κινδύνου διατάραξης της ψυχικής 

υγείας της ενάγουσας με αρχικά C .K ,στην οποία περίπτωση θα έπρεπε να αναστείλει η να 

απαγορεύσει  την εκτέλεση της απόφασης μεταφοράς της προς την Κροατία. 

Το ΔΕΕ απάντησε καταφατικά, υπογραμμίζοντας την υποχρέωση των εθνικών αρχών που 

αποφασίζουν την μεταφορά αιτούντος άσυλο προς το υπεύθυνο κράτος να λάβουν υπόψιν 

τον κίνδυνο που συνεπάγεται αυτή καθ’ εαυτή η μεταφορά στην ψυχική υγεία του αιτούντος 

,λαμβάνοντας υπόψη ιατρικά πιστοποιητικά ,και να την εμποδίσει όταν συνεπάγεται σοβαρό 

κίνδυνο για την υγεία ,ισοδυναμούσα με απάνθρωπη συμπεριφορά.  

Το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός και η προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων όπως ορίζονται στον Χάρτη ,είναι αλληλένδετη με την δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη . 

Με την απόφαση αυτή το Δικαστήριο επέκτεινε τις περιπτώσεις απαγόρευσης μεταφοράς 

προς το υπεύθυνο κράτος ,όπως είχαν οριστεί στην απόφαση N.S ,σε κάθε περίπτωση όπου 

οι ατομικές περιστάσεις και τα διαθέσιμα στοιχεία , αποδεικνύουν ένα κίνδυνο απάνθρωπης 

η εξευτελιστικής συμπεριφοράς υπό την έννοια του άρθρου 4 του Χάρτη .  

1.2.2. Αποφάσεις  στις υποθέσεις Jawo
456

  και Ιbrahim
457

 . 

Σε συνέχεια της νομολογίας C.K , γερμανικά δικαστήρια επιλήφθηκαν την εξέταση  

προσφυγών αιτούντων άσυλο ,κατά των αποφάσεων μεταφοράς τους  προς τα κράτη στα 

οποία είχαν ήδη υποβάλει αίτημα ασύλου ,την Ιταλία και Βουλγαρία , επικαλούμενοι 

κίνδυνο  απάνθρωπης μεταχείρισης ,λόγω  ανεπαρκειών του κρατικού  κοινωνικού  

συστήματος  προστασίας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας . 

Η υπόθεση Jawo , αφορούσε την περίπτωση ενός αιτούντος άσυλο, υπηκόου Γκάμπιας , ο 

οποίος αφού υπέβαλε αίτημα ασύλου στην Ιταλία  , έφυγε στη Γερμανία όπου υπέβαλε  νέο 

αίτημα ασύλου.  

                                                           
456

 Απόφαση στην υπόθεση Jawo C-163/17  
457

 Απόφαση στις συνεκδικασθείσες  υποθέσεις Ibrahim C-297/17 ,C-318/17 ,C-319/17 
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Ο Jawo δικαιολόγησε το νέο του αίτημα ισχυριζόμενος  ότι αν η Ιταλία του χορηγούσε το 

καθεστώς του πρόσφυγα, ως δικαιούχος προστασίας ,δεν θα μπορούσε  να προστρέξει στο 

κρατικό κοινωνικό σύστημα αρωγής και κοινωνικής ένταξης ,διότι το υπάρχον εθνικό 

ιταλικό σύστημα είναι ανεπαρκές και οι ελλείψεις του καλύπτονται από την οικογενειακή 

αλληλεγγύη ,στην οποία δεν μπορούν να στηριχθούν οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας Ο 

Jαwo κατέθεσε προσφυγή κατά της  απόφασης μεταφοράς του στην Ιταλία, ισχυριζόμενος 

κίνδυνο να βιώσει συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης και να υποστεί απάνθρωπη 

συμπεριφορά υπό την έννοια του άρθρου 4 του Χάρτη. 

Οι υποθέσεις Ibrahim αφορούσαν  παλαιστίνιους απάτριδες, δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας χορηγηθείσα από την Βουλγαρία ,οι οποίοι  υπέβαλαν νέο αίτημα ασύλου στη 

Γερμανία, επικαλούμενοι τις ανεπάρκειες του κρατικού κοινωνικού μηχανισμού ένταξης και 

τον κίνδυνο να βιώσουν απάνθρωπης μεταχείριση  . 

Στα πλαίσια αυτών των διαφορών τα εθνικά δικαστήρια ,υπέβαλαν προδικαστικά 

ερωτήματα στο ΔΕΕ σχετικά με τα κριτήρια που επιτρέπουν να εκτιμηθεί εάν οι 

επικαλούμενες ανεπάρκειες του κρατικού κοινωνικού συστήματος το οποίο ισχύει για τους 

εθνικούς υπηκόους ,ενέχουν κίνδυνο απάνθρωπης η εξευτελιστικής συμπεριφοράς των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 

Το Δικαστήριο χωρίς να αποκλείει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η έλλειψη μιας εθνικής 

πολιτικής ένταξης και προστασίας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και ιδιαίτερα ένα 

πολύ χαμηλό επίπεδο παροχών μπορεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να αγγίξει τα όρια 

της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής συμπεριφοράς θέτει μία σειρά προϋποθέσεων που πρέπει 

να αποδειχτούν από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να αποδείξει τη σοβαρότητα της 

κατάστασης.  

Σύμφωνα με το Δικαστήριο ,ο βαθμός αυτός υπάρχει όταν το συγκεκριμένο άτομο περιέλθει 

εξαιτίας της ευάλωτης θέσεως του, και ανεξαρτήτως της θελήσεως του και των προσωπικών 

του επιλογών, σε μια κατάσταση έσχατης υλικής στερήσεως η οποία θα τον εμπόδιζε να 

αντιμετωπίσει τις πλέον στοιχειώδες ανάγκες του ,όπως είναι μεταξύ άλλων η τροφή η 

προσωπική καθαριότητα και η στέγαση. 

Οι ενάγοντες στη κύρια δίκη δεν είχαν αποδείξει τη  σοβαρότητα αυτή.  
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2. Νομολογία σχετικά με την μεταναστευτική κρίση. 

Εφαρμογή του κριτηρίου της παράνομης διέλευσης των εξωτερικών συνόρων κατά την 

διάρκεια μεταναστευτικής κρίσης.  

Αποφάσεις  στις υποθέσεις C-490/16 A.S και C-646/16 Jafari.
 458

 

Η μεταναστευτική κρίση των ετών 2015 ,2016 με τις μαζικές αφίξεις στα εξωτερικά σύνορα 

της Ελλάδας χιλιάδων ατόμων υπηκόων τρίτων χωρών ,κυρίως Συρίων αλλά όχι μόνο ,οι 

οποίοι εγκατέλειπαν τις χώρες τους με προορισμό ένα από τα κράτη μέλη της Ένωσης  με 

υψηλές παροχές προστασίας ,όπως η Γερμανία, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις σχετικά με 

την εφαρμογή του άρθρου 13 του κανονισμού Δουβλίνο . 

Η διάταξη αυτή ορίζει ως υπεύθυνο για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου κράτος ,αυτό 

της παράνομης διέλευσης από εξωτερικά σύνορα. 

Σε γενικές γραμμές τα κριτήρια που καθιερώνει ο κανονισμός στηρίζονται, μεταξύ άλλων, 

στην αντίληψη ότι κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο έναντι όλων των υπολοίπων για τη 

δράση του όσον αφορά την είσοδο και τη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών και οφείλει να 

επωμίζεται τις συνέπειες . 

Κατά την διάρκεια όμως των μαζικών αφίξεων ,τα κράτη πρώτης υποδοχής όπως η Ελλάδα 

αλλά και η Κροατία ,επέτρεπαν την διέλευση από το έδαφος τους των υπηκόων τρίτων 

χωρών οι οποίοι δεν επιθυμούσαν να υποβάλλουν αίτημα ασύλου στην επικράτεια τους , 

παρέχοντας την απαραίτητη βοήθεια προκειμένου να μεταβούν  στα κράτη μέλη της 

επιλογής τους .  

Η ανοχή αυτή , και οι μαζικές αφίξεις στα σύνορα κρατών όπως η Αυστρία, Γερμανία 

προκάλεσε αντιδράσεις σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνου και την 

ευθύνη των κρατών πρώτης υποδοχής  να εξετάσουν τα αιτήματα αυτά .  

Στα πλαίσια δυο υποθέσεων που αφορούσαν έναν Σύριο υπήκοο με αρχικά A .S και τα μέλη 

δυο αφγανικών οικογενειών με ονομασία  Jafari ,που διάβηκαν τα σύνορα μεταξύ Κροατίας 

και Σερβίας ,τα Ανώτατα Δικαστήρια της Σλοβενίας και Αυστρίας στα οποία είχαν 

κατατεθεί προσφυγές κατά αποφάσεων μεταφοράς αιτούντων άσυλο  προς την Κροατία ,ως 

                                                           
458

 Βλ αποφάσεις στις υποθέσεις C-490/16 A.S  Republika Slovenija και C-646/16 Jafari  με λεπτομερή ανάπτυξη των  
πραγματικών περιστατικών της διαφοράς 
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κράτος εξωτερικών συνόρων με την Σερβία, υπέβαλαν προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ. 

Οι εθνικοί δικαστές ζητούσαν από το Δικαστήριο να διευκρινίσει κατά πόσον η είσοδος των 

συγκεκριμένων προσώπων πρέπει να θεωρηθεί παράνομη η όχι κατά την έννοια του άρθρου 

13 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ ,και να διευκρινιστεί κατά πόσο η ανοχή των κροατικών 

αρχών ισοδυναμεί με έκδοση θεώρησης  από το κράτος αυτό. 

Το Δικαστήριο έκρινε ,ότι ακόμα και στην περίοδο της μεταναστευτικής κρίσης του 2015 

,όπου ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα ήταν πρακτικά αδύνατο να γίνει ,λόγω των συνεχών 

και μαζικών αφίξεων, το κριτήριο της παράνομης διέλευσης  όπως ορίζεται στο κανονισμό 

εφαρμόζεται και δημιουργεί ευθύνη για το κράτος μέλος που παρέλειψε να προβεί σε αυτό 

τον έλεγχο και ανέχτηκε τη διέλευση από την επικράτεια του ,υπηκόων τρίτων χωρών με 

προορισμό ένα άλλο κράτος μέλος ,χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου στο πρώτο 

κράτος μέλος. 

Το Δικαστήριο δεν ακολούθησε την πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως η οποία υπεστήριζε 

,ότι το κριτήριο αυτό δεν είχε προβλεφθεί για τις περιπτώσεις των μαζικών αφίξεων του 

2015 , και είχε προτείνει να θεωρηθεί ως κριτήριο αυτό της χώρας οπού είχε κατατεθεί το 

αίτημα ασύλου.  

Στηριζόμενο στη συνήθη έννοια του όρου παράνομη διέλευση, δηλαδή την είσοδο υπηκόου 

τρίτης χώρας που δεν έχει στην κατοχή του τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα ,όπως  

άδεια εισόδου, αποφάνθηκε  υπέρ της διατήρησης της ακεραιότητας του κανονισμού 

,θεωρώντας ότι η ανοχή εισόδου στην επικράτεια υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν 

τις προθέσεις εισόδου, δεν  αναιρεί το παράνομο της διέλευσης. 

 Παράλληλα όμως το Δικαστήριο ,λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικά αδύνατον της υποδοχής 

και διαχείρισης εκατοντάδων χιλιάδων αιτημάτων ασύλου από ένα μόνο κράτος ,  

υπενθυμίζει  αφενός   την δυνατότητα λήψεως μέτρων αλληλεγγύης εκ μέρους άλλων 

κρατών μελών, είτε μονομερώς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του κανονισμού ή 

συντονισμένα, σύμφωνα με το άρθρο 33 . 

Αφετέρου ,υπενθυμίζει την νομολογία στην υπόθεση N .S  και την υποχρέωση αναστολής 

των μεταφορών στα πλαίσια Δουβλίνου  προς τα Κράτη μέλη που λόγω των μαζικών 

αφίξεων και των πιέσεων στα εθνικά τους συστήματα ασύλου, δεν θα ήταν σε θέση να 
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ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις σχετικά με την υποδοχή και εξέταση των αιτημάτων 

ασύλου ,όπως  ορίζονται στις αντίστοιχες ενωσιακές οδηγίες. 

Η συστηματική αυτή ανάλυση του Δικαστηρίου ,εξασφαλίζει αφενός την ερμηνεία του 

κριτηρίου της παράνομης διέλευσης  σύμφωνα με τη θέληση του νομοθέτη ,και αφ’ ετέρου  

την απαγόρευση της μεταφοράς προς το υπεύθυνο κράτος ,όταν αυτό αντιμετωπίζει μια 

τόσο ισχυρή μεταναστευτική κρίση, που καθιστά  το εθνικό σύστημα ασύλου , ανίσχυρο να 

εξασφαλίσει το επίπεδο προστασίας που απαιτείται από το κοινοτικό κεκτημένο ασύλου και 

το Χάρτη. 

 

3. Νομολογία σχετικά με την εφαρμογή της αρχής αλληλεγγύης και την υιοθέτηση από 

το Συμβούλιο προσωρινών μέτρων υποχρεωτικής  μετεγκατάστασης.  

3.1. Αποφάσεις του Συμβουλίου (ΕΕ)2015/1523  και (ΕΕ)2015/1601.  

To άρθρο 78, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ δίνει τη δυνατότητα στο Συμβούλιο να εκδίδει 

προσωρινά μέτρα υπέρ κράτους μέλους το οποίο « αντιμετωπίζει επείγουσα κατάσταση, 

λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών ».  

Κατ’ εφαρμογή αυτής της διάταξης ,το Συμβούλιο εξέδωσε, δύο αποφάσεις για τη θέσπιση 

προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας 

,την (ΕΕ) 2015/1523, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, και την (ΕΕ) 2015/1601, της 22ας 

Σεπτεμβρίου 2015, (ΕΕ 2015, L 248, σ. 80). 

Η απόφαση 2015/1523 , υιοθετήθηκε με συναίνεση και η απόφαση 2015/1601   με 

αυξημένη πλειοψηφία και είχαν δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Τα μέτρα προέβλεπαν συνολικά ,την μετεγκατάσταση 160.000 αιτούντων άσυλο από την 

Ιταλία και Ελλάδα σε περίοδο 2 ετών ,και αποτελούσαν παρέκκλιση του άρθρου 13 του 

κανονισμού Δουβλίνου.
459

 

Δυστυχώς αυτές οι αποφάσεις ,όχι μόνο δεν πέτυχαν το στόχο τους ,αλλά έβγαλαν στο φως 

τις διαιρέσεις μεταξύ των κρατών σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 

                                                           
459

 Η απόφαση 2015/1523 προέβλεπε την μετεγκατάσταση 40.000 αιτούντων άσυλο και η απόφαση 2015/1601 προέβλεπε 
120000. 
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και  οδήγησαν  στην αντίθεση των κρατών μελών που είναι υποστηρικτές μιας αλληλεγγύης 

η οποία συμφωνείται ελεύθερα και στηρίζεται αποκλειστικά σε οικειοθελείς δεσμεύσεις. 

Μετά την υιοθέτηση των αποφάσεων από το Συμβούλιο ,η Σλοβακία και η Ουγγαρία 

κατέθεσαν στο Δικαστήριο ΔΕΕ ,προσφυγές ακύρωσης της αποφάσεως του Συμβουλίου 

2015/1601 ,υποστηριζόμενες από την Πολωνία. 

Πρόκειται για τις προσφυγές ακυρώσεως C-643/15 και C-647/15 . 

Οι λόγοι ακύρωσης που επικαλέστηκαν ήταν μεταξύ άλλων ,  ότι το άρθρο 78 παρ. 3, ήταν 

ακατάλληλη νομική βάση, το μη σεβασμό της νομοθετικής  διαδικασίας  από κοινού με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , τη υιοθέτηση των αποφάσεων με αυξημένη πλειοψηφία αντί 

συνεναίσεως, τη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και αναγκαιότητας , και την μη 

συνεκτίμηση των συνεπειών της μετεγκατάστασης στη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

Η Πολωνία υπεστήριζε ότι η υποχρεωτική μετεγκατάσταση δημιουργεί μεγάλο βάρος και 

κοινωνικό πρόβλημα στα κράτη που είναι «σχεδόν ομοιογενή από εθνοτική άποψη και των 

οποίων ο πληθυσμός διαφέρει, από πολιτιστική και γλωσσική άποψη, από τους μετανάστες 

που πρέπει να μετεγκατασταθούν στο έδαφός τους. 

Η Πολωνία και  η Ουγγαρία υπεστήριζαν ότι οι έλεγχοι των ελληνικών και ιταλικών αρχών 

ήταν ανεπαρκείς και ότι υπήρχε κίνδυνος μετεγκατάστασης θρησκευτικών εξτρεμιστών και 

διατάραξης της δημόσιας τάξης. 

Το Δικαστήριο απέρριψε όλους τους λόγους ακυρώσεως και έκρινε ότι ο μηχανισμός 

μετεγκατάστασης συμβάλει κατά τρόπο αποτελεσματικό και σύμφωνο με την αρχή της 

αναλογικότητας και αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση από την Ελλάδα και την Ιταλία  των 

συνεπειών της μεταναστευτικής κρίσης του 2015 . 

Το Δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα σχετικά με την εθνοτική και θρησκευτική 

ομοιογένεια ,ως αντίθετο με το άρθρο 21 του Χάρτη καθώς και το επιχείρημα σύμφωνα με 

το οποίο η  μετεγκατάσταση  θα δημιουργούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και την 

δημόσια τάξη ορισμένων κρατών , διαπιστώνοντας ότι η εθνική ασφάλεια και η δημόσια 

τάξη λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μετεγκαταστάσεως και  έως 

ότου εκτελεσθεί η μεταφορά του αιτούντος . 
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Σχετικά με την άρνηση ορισμένων κρατών να αναλάβουν ένα ορισμένο αριθμό μεταναστών 

κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων μετεγκατάστασης  και της αρχής της αλληλεγγύης ,θα 

υπογραμμίσω τη διαπίστωση  του Γενικού Εισαγγελέα Yves BOT ο οποίος στις προτάσεις 

του ανέφερε τα ακόλουθα : 

« Η αντίθεση των κρατών στην υποχρεωτική μετεγκατάσταση , σε συνδυασμό με τη 

διαπίστωση ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εφαρμόστηκε μόνον εν μέρει, , μπορεί να οδηγήσει 

στο συμπέρασμα ότι, πίσω από την κοινώς καλούμενη «μεταναστευτική κρίση του έτους 

2015», υποκρύπτεται μια άλλη κρίση, ήτοι η κρίση του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επιταγή αλληλεγγύης μεταξύ των 

κρατών που αποφάσισαν να λάβουν μέρος στο εγχείρημα αυτό » .
460

 

3.2. Προσφυγές της Επιτροπής κατά Ουγγαρίας, Τσέχικης Δημοκρατίας και Πολωνίας  για 

παράλειψη εκτελέσεως των υποχρεώσεων που ορίζονται στις αποφάσεις μετεγκατάστασης. 

Συνεκδεικασθείσες υποθέσεις C-715/17, C-718/17 ,C-719/17. 

Η Επιτροπή άσκησε προσφυγή κατά των τριών Κρατών μελών για μη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που απέρρεαν από τις διατάζεις των αποφάσεων για την υποχρεωτική 

μετεγκατάσταση ενός ορισμένου αριθμού αιτούντων άσυλο ,από την Ελλάδα και την Ιταλία 

όπως καθορίζετο στις αποφάσεις. 

Τα Κράτη αυτά δικαιολόγησαν την παράλειψη τους ,προβάλλοντας  ως κύριο επιχείρημα 

την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας επικαλούμενα το άρθρο 72 ΣΛΕΕ ,το 

οποίο προβλέπει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του Τίτλου  V ΣΛΕΕ , δεν θίγουν 

την άσκηση ευθυνών που εμπίπτουν στα Κράτη μέλη για την τήρηση της δημόσιας τάξης 

και ασφάλειας. 

Το Δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά και διευκρίνισε ότι η  παρέκκλιση που 

προβλέπεται στο άρθρο 72 ΣΛΕΕ δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι παρέχει στα 

κράτη μέλη την ευχέρεια να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις της Συνθήκης στηριζόμενα 

απλώς και μόνο στην επίκληση των ευθυνών αυτών. 

Εναπόκειται στο κράτος μέλος που επικαλείται το άρθρο 72 ΣΛΕΕ να αποδείξει ότι υπάρχει 

ανάγκη να γίνει χρήση της προβλεπόμενης από το άρθρο αυτό παρέκκλισης προκειμένου να 

                                                           

460
 Βλ σημείο 24 των προτάσεων. 
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ασκήσει τις ευθύνες του όσον αφορά την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της 

εσωτερικής ασφάλειας . 

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, οι εύλογοι λόγοι για να θεωρηθεί ο αιτών διεθνή προστασία ως 

κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, μπορούν να προβληθούν από τις 

αρχές του κράτους μέλους μετεγκατάστασης μόνον εφόσον υφίστανται συγκλίνοντα, 

αντικειμενικά και συγκεκριμένα στοιχεία βάσει των οποίων δημιουργούνται υπόνοιες ότι ο 

εν λόγω αιτών συνιστά τέτοιο ενεστώτα ή δυνητικό κίνδυνο και μόνον αφού οι αρχές αυτές 

προβούν, για κάθε αιτούντα που προτείνεται για μετεγκατάσταση, σε εκτίμηση των 

πραγματικών περιστατικών των οποίων έχουν λάβει γνώση, προκειμένου να κρίνουν αν, 

κατόπιν σφαιρικής εξέτασης όλων των ιδιαίτερων περιστάσεων της συγκεκριμένης 

περίπτωσης, συντρέχουν τέτοιοι εύλογοι λόγοι. 

Το Δικαστήριο καταδίκασε και τα τρία κράτη για παράλειψη εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων τους σχετικά με την μετεγκατάσταση  . 

 

4. Εθνικά μέτρα  προστασίας των συνόρων σε περίοδο μεταναστευτικής κρίσης. 

Η προσφυγή κατά της Ουγγαρίας .Υπόθεση C-808/18 και οι προδικαστικές υποθέσεις 

F .M.S C-924/19 ,C-925/19 PPU 

4.1. Η προσφυγή κατά της Ουγγαρίας .Υπόθεση C-808/18  

Αντιδρώντας στη μεταναστευτική́ κρίση και στη συνακόλουθη άφιξη πολλών αιτούντων 

διεθνή́ προστασία, η Ουγγαρία προσάρμοσε τη νομοθεσία της σχετικά́ με το δικαίωμα 

ασύλου και την επιστροφή́ των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.  

Μεταξύ των μέτρων που υιοθετήθηκαν ήταν, ο περιορισμός πρόσβασης στη διαδικασία 

ασύλου. Η Ουγγαρία όρισε μόνο δυο ζώνες διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα εν 

συνδυασμό με  μια διοικητική πρακτική , η οποία περιόριζε την ημερήσια είσοδο  σ ένα η 

δυο άτομα, αφήνοντας εν αναμονή  και χωρίς καμία βοήθεια εκατοντάδες άτομα  στα 

εξωτερικά σύνορα με την Σερβία . 

Παράλληλα ,καθόρισε ένα μόνο κέντρο υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων ασύλου στα 

σύνορα ,στο οποίο έπρεπε να παραμείνουν καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης 

οι αιτούντες άσυλο χωρίς δυνατότητα μετακίνησης προς το εσωτερικό της επικράτειας. 
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Επιπλέον  οι περισσότερες αιτήσεις απορρίπτοντο  ως  απαράδεκτες με την αιτιολογία ότι οι 

αιτούντες είχαν εισέλθει στην ουγγρική επικράτεια από την Σερβία ,η οποία είχε 

αναγνωριστεί ως ασφαλής τρίτη χώρα.  

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης κατά της Ουγγαρίας λόγω μη σεβασμού των 

υποχρεώσεων που  απορρέουν από την οδηγία 2013/32/ΕΕ για τις διαδικασίες εξετάσεως 

αιτημάτων ασύλου , την οδηγία 2013/33/ΕΕ για την υποδοχή και την κράτηση των 

αιτούντων άσυλο και την οδηγία 2008/115/ΕΕ για την επιστροφή των παρανόμως 

διαβιούντων . (Υπόθεση C-808/18.) 

4.2. Οι προδικαστικές υποθέσεις F .M.S C-924/19 ,C-925/19 PPU 

Παράλληλα, δύο προδικαστικές υποθέσεις  έθεταν ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες 

στα σύνορα , την κράτηση και τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο. Υποθέσεις C-

924/19 και C-925/19 FMS. 

4.2.1. Σχετικά με τις δυσκολίες πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου. 

Το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι η υποχρέωση εισόδου από δυο μόνο ζώνες διέλευσης εν 

συνδυασμό με την πρακτική των εθνικών αρχών, να επιτρέπουν  την είσοδο  σ ένα πολύ 

μικρό αριθμό ατόμων προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα ασύλου ,δεν εξασφάλιζε την 

πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου ,όπως επιβάλλεται από το άρθρο 6 της οδηγίας 2013/32 

για τις διαδικασίες. 

Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η υποβολή́ αίτησης διεθνούς προστασίας, πριν από́ την 

καταχώριση, την κατάθεση και την εξέτασή της, αποτελεί́ ουσιώδες στάδιο της διαδικασίας 

χορήγησης της προστασίας αυτής και ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να την καθυστερούν 

αδικαιολόγητα αλλά οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση, ακόμη και στα σύνορα, από́ τη στιγμή́ που θα εκδηλώσουν τη βούλησή 

τους συναφώς.  

4.2.2. Σχετικά με την υποχρέωση διαμονής στα σύνορα  και τη κράτηση. 

Σχετικά με την υποχρέωση διαμονής των αιτούντων άσυλο σε μια από τις ζώνες διέλευσης 

στα σύνορα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης του, χωρίς καμία 

ελευθερία μετακίνησης  προς το εσωτερικό της επικράτειας, το Δικαστήριο  έκρινε  ότι, 

αποτελεί́ κράτηση, κατά́ την έννοια του άρθρου 2 ,στοιχείο η, της οδηγίας 2013/33 για την 
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υποδοχή́ και ότι το καθεστώς αυτό́ θεσπίστηκε εκτός του πλαισίου των περιπτώσεων που 

προβλέπονται από́ τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας  . 

Το Δικαστήριο υπογράμμισε ,ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 

2013/33 αποκλείει την κράτηση αιτούντος διεθνή προστασία για τον λόγο και μόνον ότι 

αυτός δεν διαθέτει μέσα βιοπορισμού και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του και ότι ο  

λόγος αυτός θίγει το ουσιώδες περιεχόμενο των υλικών συνθηκών υποδοχής και κατά 

συνέπεια δεν τηρεί τις αρχές ούτε σέβεται τον σκοπό της οδηγίας. 

Οι συνθήκες κανονικής στέγασης των αιτούντων διεθνή προστασία διέπονται από τα 

άρθρα 17 και 18 της οδηγίας 2013/33, κατά τα οποία κάθε αιτών διεθνή προστασία 

δικαιούται, κατ’ αρχήν, είτε οικονομικό επίδομα το οποίο του παρέχει τη δυνατότητα 

στέγασης είτε στέγαση σε είδος, σε τόπο που δεν αποτελεί κέντρο κράτησης. 

Επίσης ,ότι  η κράτηση αιτούντος διεθνή προστασία σε ζώνη διέλευσης πέραν χρονικού 

διαστήματος τεσσάρων εβδομάδων ,το οποίο αρχίζει από την υποβολή της αίτησής του, δεν 

μπορεί να δικαιολογηθεί. 

Σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής στα σύνορα κατά την διάρκεια μαζικών αφίξεων, το 

Δικαστήριο υπενθύμισε ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 43 της οδηγίας 2013/32 επιτρέπει 

στα κράτη μέλη, στην ειδική περίπτωση μαζικών αφίξεων αιτούντων διεθνή προστασία, να 

συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις διαδικασίες στα σύνορα μετά την εκπνοή των τεσσάρων 

εβδομάδων κράτησης, μόνον εφόσον οι αιτούντες διεθνή προστασία φιλοξενούνται 

κανονικά, σε σημεία πλησίον των συνόρων ή της ζώνης διέλευσης. 

4.2.3. Σχετικά με τη προσθήκη νέου λόγου απαραδέκτου. 

Τέλος, σχετικά με την προσθήκη ενός νέου λόγου απαραδέκτου ,στηριζόμενο στην μόνη 

διέλευση από ασφαλές τρίτη χώρα όπως η Σερβία  , το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι οι λόγοι 

απαραδέκτου όπως ορίζονται στην οδηγία 2013/32/ΕΕ είναι εξαντλητικοί και ότι, το 

γεγονός μόνο της διέλευσης από τρίτη ασφαλή χώρα δεν μπορεί να δημιουργήσει επαρκή 

σύνδεσμο με την χώρα αυτή και δεν δικαιολογεί αυτόματη απόρριψη του αιτήματος ασύλου 

,χωρίς καμία εξέταση των ατομικών περιστάσεων ,εάν δηλαδή το συγκεκριμένο άτομο 

διατρέχει έναν κίνδυνο στη συγκεκριμένη χώρα. 

4.2.4. Σχετικά με τη εφαρμογή του άρθρου 72 ΣΛΕΕ. 
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Η Ουγγαρία για να δικαιολογήσει τη νομοθεσία της και τα περιοριστικά μέτρα που 

προβλέπονται σε αυτήν , πρόβαλε ως επιχείρημα  ότι η μεταναστευτική κρίση δικαιολογεί 

την παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες για τις διαδικασίες και την υποδοχή με σκοπό τη 

διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας και ότι άρθρο 72 ΣΛΕΕ  

επιτρέπει τέτοιες παρεκκλίσεις. 

Σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 72 ΣΛΕΕ ,το Δικαστήριο υπενθυμίζοντας 

προγενέστερη πάγια νομολογία ,ανέφερε  ότι το άρθρο αυτό πρέπει να ερμηνεύεται στενά 

και δεν επιτρέπει την γενική και αόριστη επίκληση μιας τέτοιας ανάγκης αλλά απόδειξη των 

λόγων που δικαιολογούν τη λήψη μονομερών μέτρων. 

Το Δικαστήριο εκτίμησε ότι η Ουγγαρία δεν απέδειξε επαρκώς την ανάγκη να εφαρμόσει 

τις ως άνω παρεκκλίσεις.  

Επ αυτού το Δικαστήριο έλαβε υπόψιν  το γεγονός ότι η οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου 

και η οδηγία για την υποδοχή́  ρυθμίζουν την περίπτωση των μαζικών αφίξεων , καθόσον 

προβλέπουν, με ειδικές διατάξεις, τη δυνατότητα μη εφαρμογής ορισμένων από́ τους 

κανόνες που ισχύουν υπό́ κανονικές συνθήκες.  

 

5. Συμπεράσματα  

Θα ήθελα να κλείσω την εισήγησή μου συνοψίζοντας  τα βασικά σημεία.  

Είναι γεγονός ,ότι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου περί ασύλου από τις αρμόδιες 

διοικητικές και δικαστικές αρχές ,παρουσιάζει δυσκολίες σχετικά με την ερμηνεία 

διατάξεων ,στα πλαίσια των επιδιωκόμενων στόχων που είναι αφενός ,η  χωρίς 

περιορισμούς πρόσβαση στο δικαίωμα ασύλου ,η υποδοχή και η τήρηση διαδικασιών που 

παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης της 

Γενεύης και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως ορίζονται στον Χάρτη ,και 

αφετέρου η ταχύτητα διεκπεραίωσης των διαδικασιών εξέτασης ,η μείωση των 

δευτερογενών μετακινήσεων και η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. 

Τα πολυάριθμα προδικαστικά ερωτήματα που τίθενται από τα εθνικά δικαστήρια  στο ΔΕΕ 

,απεικονίζουν τις δυσκολίες αυτές. 
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Η νομολογία του Δικαστηρίου συμβάλει σημαντικά στη κατανόηση και ερμηνεία των 

διατάξεων σε πλήρη αρμονία και συμβατότητα με τα ανθρώπινα δικαιώματα ,όπως 

ορίζονται στο Χάρτη. 

Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η απόλυτη απαγόρευση εξευτελιστικής και 

απάνθρωπης συμπεριφοράς υπό την έννοια του άρθρου 4 του Χάρτη εμποδίζει την 

εφαρμογή μέτρων που ενέχουν ένα τέτοιο κίνδυνο σε όλα τα στάδια διαδικασίας, από την 

μεταφορά αιτούντων άσυλο προς ένα υπεύθυνο και κατ’ αρχάς ασφαλές κράτος σύμφωνα 

με τον κανονισμό Δουβλίνο ,τις συνθήκες υποδοχής και κράτησης, τις διαδικασίες, η ακόμα 

στα πλαίσια των μέτρων  κρατικής συνδρομής και  ένταξης των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας στο κράτος υποδοχής. 

Οι περιορισμοί στη πρόσβαση του δικαιώματος ασύλου ,το κλείσιμο των συνόρων ,η 

συστηματική εφαρμογή ταχείων διαδικασιών στα σύνορα χωρίς σεβασμό των εγγυήσεων 

και προϋποθέσεων που ορίζονται στις διατάξεις  της οδηγίας 2013/32 ,η αδικαιολόγητη 

κράτηση των αιτούντων άσυλο σε κλειστούς χώρους υποδοχής, αποτέλεσαν αιτία καταδίκης 

της Ουγγαρίας για παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οδηγίες  2013/33 

για την υποδοχή και 2013/32 για τις διαδικασίες. 

Η προστασία της δημόσιας ασφάλειας και τάξης όπως ορίζεται στο άρθρο 72 ΣΛΕΕ δεν 

επιτρέπει παρεκκλίσεις σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του ενωσιακού 

κεκτημένου ,ιδία όταν προβλέπονται ειδικές διατάξεις για την διαχείριση μιας 

μεταναστευτικής κρίσης σε επίπεδο της Ένωσης. 

Τέλος αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης ,όπως ορίζεται στο άρθρο 80 

ΣΛΕΕ ,το Δικαστήριο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει την ανάγκη δίκαιης κατανομής των 

βαρών μεταξύ των Κρατών μελών .Στα πλαίσια αυτά αναγνώρισε την νομιμότητα των 

αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με την υποχρεωτική μετεγκατάσταση ορισμένου 

αριθμού αιτούντων άσυλο από Χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία και καταδίκασε τα 

Κράτη που αρνήθηκαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από αυτές. 
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4.3.6  ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΆΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

 

Δρ. Πέτρος Βιολάκης 

Επίκουρος Καθηγητής Rabdan Academy (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), Ερευνητής στο 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

 

Από τις αρχές του 2000, όποτε παρουσιάστηκε από τον Javier Solana η «Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική Ασφάλειας» (2003) (EUROPA, 2003), έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα και έχουν 

διεξαχθεί πληθώρα συζητήσεων, σχετικά με τον ρόλο της «Ευρωπαϊκής Άμυνας και 

Ασφάλειας» σε σχέση με την μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας 

αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια καθορισμού των αρχών για την Κοινή Στρατηγική 

Ασφάλειας και παράλληλα έθεσε σαφείς στόχους για την προαγωγή των συμφερόντων της 

ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας με βάση τις θεμελιώδεις αξίες όπως αυτές διατυπώνονται από 

τα συμφωνημένα κείμενα μεταξύ των Κρατών Μελών (EUROPA, 2003). Μετά από το 

κείμενο της Στρατηγικής του 2003, ακολούθησε μια αναθεώρηση το 2008 αλλά και μια 

έκθεση για την Εσωτερική Ασφάλεια (2010) η οποία αναθεωρήθηκε το 2014 και τέλος το 

κείμενο με τίτλο «Παγκόσμια Στρατηγική» που δημοσιεύθηκε το 2016 και διασύνδεε την 

εξωτερική στρατηγική με την εσωτερική (European Commission, 2014; Mogherini, 2016; 

European Council, 2008; European Commission, 2014; European Commission, 2010). 

Η μεταναστευτική κρίση του 2015 αποτέλεσε κομβικό σημείο για τα προαναφερθέντα 

κείμενα και σημαντικό παράγοντα για την δημιουργία και δημοσίευση της Παγκόσμιας 

Στρατηγικής της Ε.Ε., το 2016. Κατά την μεταναστευτική κρίση του 2015, άνω του ενός 

εκατομμυρίου παράτυποι μετανάστες πέρασαν στην Ε.Ε., από τα εξωτερικά θαλάσσια 

σύνορα της Ελλάδας (844,176) και της Ιταλίας (152,700) (Business Standard, 2015). Η εν 

λόγω μεταναστευτική κρίση χαρακτηρίστηκε ως η χειρότερη στην Ευρώπη από τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο (Business Standard, 2015) ενώ ο  Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 
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χαρακτήρισε τη Μεσόγειο ως «την πλέον θανατηφόρο μεταναστευτική οδό στον κόσμο» 

(Human Rights Watch , 2015).  

Κατά την περίοδο αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο θεσμών, αντέδρασε άμεσα, 

παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση και συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση, τα οποία όμως αφενός δεν υιοθετήθηκαν από 

τα Κράτη Μέλη, τα οποία αντέδρασαν μεμονωμένα, και αφετέρου τα εν λόγω μέτρα 

απέτυχαν να διαμορφώσουν μία κοινή μεταναστευτική πολιτική δίκαιης κατανομής του 

βάρους και αλληλεγγύης, όπως αυτή ορίζεται στη Συνθήκη της Λισσαβόνας (Ιωακειμίδης, 

2017). Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε να γίνεται μια σημαντική ενίσχυση του αισθήματος 

αμφισβήτησης προς τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς καθώς και νέα ερωτήματα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα τους. 

Τα ερωτήματα αυτά, φέρουν ειδικό βάρος και είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα τόσο στην 

κατανόηση όσο και στην απάντησή τους μιας και δημιουργούν και νέα υπό-ερωτήματα. Τα 

νέα αυτά υπό-ερωτήματα σχετίζονται με την κατανόηση των διαστάσεων της 

μετανάστευσης, τις προτεραιότητες καθώς και με τον αντίκτυπο της μεταναστευτικής 

κρίσης στα Κράτη Μέλη και την Ε.Ε. συνολικά. Για την Ελλάδα, αλλά και για τα Κράτη 

Μέλη ξεχωριστά, ο αντίκτυπος της μεταναστευτικής κρίσης του 2015 γίνεται αντιληπτός 

υπό διαφορετικές διαστάσεις και προτεραιότητες, ενδεικτικά: για επικοινωνιακή πολιτική, 

για θέματα ασφάλειας, για θέματα επιβίωσης του κράτος (αποτροπή κατάρρευσης 

κράτους/fail state), για στρατηγική και για καθαρά ανθρωπιστικά, που είναι και το κυρίαρχο 

ζήτημα μιας και διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο, βλέπουμε την μετανάστευση ως μέσο δόμησης πολιτικής ετερότητας, για τα 

κόμματα της αντιπολίτευσης των κρατών μελών της Ε.Ε. (αύξηση ακροδεξιών τάσεων), τη 

μετανάστευση ως «δοκιμασία» για την Κοινή Άμυνα Ασφάλεια της Ε.Ε., τη μετανάστευση 

ως μέσο πίεσης προς την Ελλάδα για δομικές αλλαγές και τη μετανάστευση ως μέσο 

αποκόμισης οικονομικού οφέλους.  

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την μετανάστευση και τα ζητήματα ασφάλειας και 

στρατηγικής, στην κεντρική και ανατολική μεσόγειο, τα οποία εξετάζει σε συνάρτηση με 

την «Κοινή Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας» (ΚΠΑΑ) και τον «Εξευρωπαϊσμό» 

(Violakis, 2018; Radaelli, 2004). Η εξέταση των θεωρητικών και ιστορικών διαστάσεων της 

ΚΠΑΑ συμβάλλει σημαντικά στην εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων, ως προς (α) την 



ΜΕΡΟΣ Δ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 
353 

 

κατανόηση της πολυπλοκότητας του θεσμού (συν-αντίληψη μεταξύ των Κρατών Μελών της 

Ε.Ε.), (β) τη δυναμική του εγχειρήματος της ΚΠΑΑ και (γ) τον ρυθμό εξέλιξης του θεσμού 

και των πολιτικών που τον διέπει (πολιτικές υλοποίησης και προβλήματα στην υλοποίηση). 

Στα πλαίσια αυτά, συζητείται ο ρόλος του μεταναστευτικού ως «κινητήρια δύναμη» για 

πρόοδο στον τομέα της ΚΠΑΑ και παράλληλα τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα: Έχει η 

Ε.Ε. ένα κοινό όραμα για το τι σημαίνει Ευρώπη; Πως ορίζεται ο Εξευρωπαϊσμός; Ποια 

είναι τα βασικά στάδια εξέλιξής του; Γιατί να δημιουργήσουμε μια Κοινή Πολιτική Άμυνας 

και Ασφάλειας για τα Κράτη Μέλη; 

Όπως έλεγε ο Jean Monnet, η «ένωση μεταξύ ατόμων ή κοινοτήτων δεν είναι κάτι το 

φυσικό, είναι το αποτέλεσμα ενός διανοητικού συλλογισμού, ο οποίος έχει σαν αφετηρία τη 

διαπίστωση της ανάγκης αλλαγής» (Μούσης, 2008: 8). Όμως πόσο δύσκολο είναι να 

συγκλίνουν οι απόψεις των Κρατών Μελών και να δημιουργηθεί μια συναντίληψη; Είναι 

τόσο πολύπλοκος αυτός ο διανοητικός συλλογισμός; 

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό αν και φαινομενικά απλή, είναι αρκετά σύνθετη. Αρκεί να 

αναλογιστεί κάποιος -ως παράδειγμα- ότι ακόμα και τα χρώματα δεν έχουν τα ίδιο νόημα σε 

όλες τις χώρες, για παράδειγμα το κόκκινο στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο, την 

αγάπη ή «σταμάτα» (Stop). Το ίδιο χρώμα στην Κίνα αντιπροσωπεύει την καλή τύχη, την 

χαρά, ενώ στην Γαλλία έχει ταυτιστεί με την αριστοκρατία. Αν αυτή η πολυπλοκότητα 

υπάρχει σε εθνικό επίπεδο για ένα χρώμα πόσο δύσκολο άραγε είναι για 27 Κράτη Μέλη να 

συμφωνήσουν σε κοινές έννοιες, στο τι σημαίνει κοινή απειλή, και στο αν υπάρχει κοινή 

προτεραιότητα για την δημιουργία ΚΠΑΑ; 

Όπως ανέφερε ο Εμπεδοκλής, «ο καθένας πιστεύει ότι καταλαβαίνει», και ως εκ τούτου, δεν 

αντιλαμβανόμαστε αυτά που δεν κατανοούμε. Το ίδιο ισχύει και για τις απειλές. Ένα 

σημαντικό βήμα για την κατανόηση του Εξευρωπαϊσμού ως έννοια και ως διαδικασία, 

αποτελεί η εξέταση των γεγονότων που οδήγησαν στην σταδιακή εξέλιξη και ανάπτυξη του 

θεσμού της «Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας» (ΚΠΑΑ) σε σχέση με την εξέλιξη 

του εξευρωπαϊσμού. 

Ο εξευρωπαϊσμός, αν και είναι συνυφασμένος με διαφορετικούς τομείς στο Ευρωπαϊκό 

γίγνεσθαι, δεν έχει συνδεθεί (παρά σχετικά πρόσφατα) με το θέμα της Κοινής Πολιτικής 

Άμυνας και Ασφάλειας και Εσωτερικής Ασφάλειας. Στο θέμα της Κοινής Εξωτερικής 
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Πολιτικής και Ασφάλειας (όχι της Άμυνας και Ασφάλειας) μια πρώτη προσέγγιση έγινε από 

τον Εξαδάχτυλο και Radaelli το 2010. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχει γίνει συσχετισμός 

είναι ότι η Κοινή Άμυνα και Ασφάλεια, και η Εσωτερική Ασφάλεια ξεκίνησαν να αποκτούν 

νοηματική υπόσταση (αν και ως έννοιες έχουν «δουλευτεί» από τα τέλη του 1940) στη 

δεκαετία του 1990, μιας και θέματα διακρατικής ασφάλειας υποστηρίζονταν (και 

υποστηρίζονται) από το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ. 

Η ουσιαστική αλλαγή επήλθε στις αρχές του 1990, με την κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης και το τέλος του ψυχρού πολέμου, γεγονότα οδήγησαν το ΝΑΤΟ στην αναζήτηση 

ενός νέου ρόλου. Κατά την δεκαετία αυτή, υπήρξαν πολλοί που υποστήριξαν ότι η Ε.Ε. θα 

πρέπει να αναζητήσει το δικό της ρόλο ως «παίκτης» στην παγκόσμια ισορροπία ασφάλειας 

(Jones, 2007: 79; Zwolski, 2012: 68).  Εκ τότε, προέκυψε και ο όρος «Ευρώπη - Οχυρό» 

(Caviedes, 2004: 303) (Fortress Europe), o οποίος ήταν ήδη διασυνδεδεμένος με την 

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (τελωνειακή ένωση, κλπ.) (Agnelli, 1988-1990: 61-62) και 

παράλληλα φέρει νοηματικά στοιχεία από τη συνοριακή ασφάλεια του 2
ο
 Παγκοσμίου 

πολέμου. Ο όρος αυτός, πλέον, μετά την μεταναστευτική κρίση του 2015, χρησιμοποιείται 

ως κριτική προς την Ε.Ε. για τη μεταναστευτική της πολιτική. Όμως «αξίζει» αυτός ο 

χαρακτηρισμός προς την Ε.Ε. ή θα ήταν περισσότερο κατάλληλος να αποδοθεί στις 

καθυστερήσεις των κυβερνήσεων των κρατών μελών, ως προς την κοινή αντιμετώπιση των 

μεταναστευτικών ροών; Εξάλλου, όπως θα δούμε και αργότερα, οι επισημάνσεις σε επίπεδο 

Ε.Ε., για τους κινδύνους του μεταναστευτικού, υπάρχουν ήδη από το 2003. Μήπως, λοιπόν, 

κατηγορώντας μια «απρόσωπη Ε.Ε.» απαλλάσσονται από την ευθύνη μη-δράσης εθνικοί 

πολιτικοί δρώντες; Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πολιτικοί κρίνονται 

για αυτά που πράττουν και όχι για αυτά που δεν πράττουν. Όμως ας πάρουμε τα πράγματα 

με τη σειρά. 

Η βασική νοηματική αντίληψη για μια κοινή Άμυνα – Ασφάλεια εισήχθη με τη διακήρυξη 

του St. Malo, το 1998. Με σκοπό την προώθηση της δυνατότητας της Ευρώπης να παίξει 

ένα περισσότερο αποτελεσματικό ρόλο για την ασφάλειά της και παράλληλα για την 

ενίσχυση του ΝΑΤΟ, συναντήθηκαν στις 3-4 Δεκεμβρίου 1998 στο St. Malo (Γαλλία), ο 

Γάλλος Πρόεδρος Ζακ Σιράκ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ (Rutten, 2001). 

Στη διακήρυξη που υπέγραψαν αναγνώρισαν τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο περιβάλλον 

ασφάλειας και κάλεσαν την Ένωση να προχωρήσει στην ανάπτυξη της δυνατότητας 
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αυτόνομης δράσης καθώς και των μέσων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Βάση της 

διακήρυξης, οι όποιες δράσεις, νομιμοποιούνται μόνο από ομόφωνες αποφάσεις των 

κρατών μελών, ενώ έχει εθελοντικό χαρακτήρα, το λεγόμενο “sharing and pooling of 

forces” (British-French Summit, 1998). Έκτοτε έχουν γίνει αρκετά βήματα, τόσο σε επίπεδο 

νοηματικής εξέλιξης όσο και σε επίπεδο αποσαφήνισης για το τι σημαίνει Άμυνα – 

Ασφάλεια για τα κράτη μέλη αλλά και πως αυτά αντιλαμβάνονται τον εξευρωπαϊσμό.  

Ο Εξευρωπαϊσμός, ως έννοια και ως διαδικασία, εξελίσσεται παράλληλα και δυναμικά σε 

σχέση με την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια. Ήδη από το 1994 ο Ladrech προσδιορίζει 

τον εξευρωπαϊσμό ως μια βαθμιαία διαδικασία αναπροσανατολισμού της κατεύθυνσης και 

του σχήματος της πολιτικής στο βαθμό που η πολιτική και οικονομική δυναμική της ΕΕ 

γίνονται μέρος της οργανωτικής λογικής της εθνικής πολιτικής και της χάραξης πολιτικής. 

Μετά από αρκετές μετεξελίξεις, προόδους, αλλά και οπισθοχωρήσεις στο θέμα της 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε., παρατηρούμε ότι υπάρχει 

και αντίστοιχη εξέλιξη στη νοηματική  απόδοση, δηλαδή στο τι αποτελεί εξευρωπαϊσμό η 

οποία είναι συνδεδεμένη για με την κατανόηση που έχουν τα Κράτη Μέλη για την Ε.Ε.  

Αυτή η αντιληψιακή εξέλιξη, αντικατοπτρίζεται στη κοινή δήλωση ότι η Ε.Ε. θεωρεί τον 

εαυτό της ως παράγοντα που συμβάλει στην ειρήνη, έτοιμο να διεκδικήσει τη θέση της στον 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο: «Ως ένωση 25 κρατών με πάνω από 450 εκατομμύρια 

ανθρώπους που παράγουν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος 

(ΑΕΠ), η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναπόφευκτα παγκόσμιος παράγοντας [...] θα πρέπει να 

είναι έτοιμη να συμμετάσχει στην ευθύνη για την παγκόσμια ασφάλεια και στην 

οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου » (EUROPA, 2003). Η πολιτική αυτή δήλωση όμως, 

βάση των γεγονότων που θα ακολουθήσουν, ειδικά μετά το 2009-2015 θα δοκιμαστεί τόσο 

με την κρίση της ευρωζώνης το 2009 όσο και με την μεταναστευτική κρίση του 2015.  

Στο επίπεδο του Εξευρωπαϊσμού, αυτή η διαδικασία αντικατοπτρίζεται στην νοηματική 

προσέγγιση που παρουσιάζει ο Radaelli το 2004 για το τι είναι ο Εξευρωπαϊσμός, σύμφωνα 

με την οποία: «Ο Εξευρωπαϊσμός, σύμφωνα με τον Radaelli, αποτελείται από: «διαδικασίες 

κατασκευής, διάχυσης και θεσμοθέτησης των τυπικών και άτυπων κανόνων, διαδικασιών, 

παραδειγμάτων πολιτικής, μορφές, τρόπους για να εκτελούνται οι διαδικασίες και να 

διαμορφώνονται πεποιθήσεις και  πρότυπα, τα οποία πρώτα ορίζονται και παγιώνονται 

μέσω της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. και στη συνέχεια ενσωματώνονται στην 
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εγχώρια λογική» (Radaelli, 2004). H θεωρητική αποτύπωσης του Radaelli, υπερισχύει 

έναντι άλλων, εξαιτίας του γεγονότος ότι η αποτύπωσή του, αν και εμπεριέχει στοιχεία 

Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, διαφοροποιείται από τις θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Ο 

ορισμός του εστιάζει σε ένα κοινό αποτέλεσμα ή διαδικασίες των Κρατών Μελών, χωρίς 

όμως να εξετάζει την πολιτική διάσταση και την μεταφορά κυριαρχίας ή εξουσιών.  Ο 

ορισμός αυτός αποτελεί μια δυναμική εξέλιξη της θεωρίας του Εξευρωπαϊσμού μιας και 

εμπεριέχει στοιχεία και άλλων, προγενέστερων ακαδημαϊκών που έχουν εργαστεί στο θέμα 

του εξευρωπαϊσμού. Συγκεκριμένα, ο ορισμός του Radaelli εμπεριέχει στοιχεία από άλλους 

ορισμούς, όπως του Ladrech, σχετικά με την ενσωμάτωση πολιτικών και οικονομικών 

στοιχείων της Ε.Ε. στις εθνικές πολιτικές (Ladrech, 1994), της Börzel για διασύνδεση 

τοπικής πολιτικής με πολιτικών της Ε.Ε. (Börzel, 1999), του Risse και λοιπών, για 

διακεκριμένες δομές διακυβέρνησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Risse, Green Cowles and 

Caporaso, 2001), του Héritier για τη δυναμική επιρροή της Ε.Ε. στις δομές των κρατών 

μελών (Héritier and Knill, 2000), των Buller και Gamble για διακριτές καταστάσεις 

Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και μετασχηματισμό των εθνικών δομών, των Olsen και 

Gualini για πολιτική ενσωμάτωση, ενοποίηση και παράλληλη εξέλιξη σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο και τοπικές δομές (Olsen, 2002; Gualini, 2003), και των Salgado και Wool για 

πολυκατευθυντική αντίδραση στην Ευρώπη (Salgado Sanchez, 2004).   

Σε μια νεότερη προσαρμογή, στον ορισμό του Radaelli (Violakis, 2019), ο Εξευρωπαϊσμός 

θα μπορούσε να συνοψιστεί σε 5 βήματα: (α) ΚΟΙΝΗ Απόφαση των Κρατών Μελών σε 

επίπεδο Ε.Ε., (β) εισαγωγή στην πολιτική ρητορική, (γ) νομικές αλλαγές, (δ) δομικές 

αλλαγές και (ε) εισαγωγή στην καθημερινότητα των πολιτών. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει 

να γίνει μια ειδική αναφορά για την απόφαση και έξοδο από την Ε.Ε. του Ηνωμένου 

Βασιλείου (Η.Β). Στην περίπτωση αυτή, του Η.Β. θα πρέπει να υπογραμμιστούν δυο βασικά 

στοιχεία που οδήγησαν στην έξοδο: (α) η έλλειψη αναφορών στην πολιτική ρητορική της 

Βρετανικής κυβέρνησης των ωφελημάτων που λαμβάνονται από τη συμμετοχή στην Ε.Ε. 

και (β) από τις εξαιρέσεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κρατών Μελών (opt-outs) που 

ζητούσε το Η.Β. από τη νομοθεσία ή τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την 

εξαίρεση συμμετοχής σε ορισμένους τομείς πολιτικής (Συμφωνία Σένγκεν, Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χώρος 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης). 
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Γίνεται, λοιπόν, σαφές, ότι για τα Κράτη Μέλη, η έννοια του εξευρωπαϊσμού δεν είναι μια 

ακριβώς στατική έννοια, μιας και αντανακλά τις συνεργασίες εντός του Ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος, όπως αυτές εξελίσσονται σε βάθος χρόνου. Ως εκ τούτου, όσο εξελίσσεται 

ο Εξευρωπαϊσμός και οι πολύ-επίπεδες συνεργασίες μεταξύ των Κρατών Μελών στην 

αντίληψή μας, τόσο εξελίσσεται και η κοινή αποτύπωση μεταξύ των Κρατών Μελών, 

σχετικά με το τι είναι «Κοινή Άμυνα και Ασφάλεια». Όσο και αν ακούγεται περίεργο, μια 

από κοινού αποτύπωση των κρατών μελών, για το τι σημαίνει κοινή Άμυνα – Ασφάλεια, 

δεδομένου των διαφορετικών απόψεων, εθνικών προτεραιοτήτων και συμφερόντων, ήταν 

μια πρωτοποριακή και δύσκολη διαδικασία, η οποία μάλιστα παραμένει εν τη εξελίξει. 

 

Κοινή Πολιτική Άμυνας Ασφάλειας και Μετανάστευση 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο που παρουσίασε ο 

Javier Solana το 2003, με τίτλο «Μια ασφαλής Ευρώπη σε ένα καλύτερο κόσμο» 

(EUROPA, 2003), αποτελεί μια «κοινή» αποτύπωση και αποδοχή των κρατών μελών της 

Ε.Ε., σχετικά με τις απειλές για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η δημιουργία της Κοινής 

Άμυνας και Ασφάλειας, στοχεύει στην ενίσχυση των κρατών μελών της Ε.Ε. μέσω της 

«αξιολόγησης κοινών απειλών» για την προαγωγή των συμφερόντων ασφάλειας της Ε.Ε. 

(European Council, 2008). 

Συγκεκριμένα, σχετικά με την μετανάστευση, σε αυτό το κείμενο, γίνονται αρκετές 

αναφορές, ενώ αποτυπώνεται η παράνομη μετανάστευση ως απειλή για την ασφάλεια των 

χωρών της Ε.Ε., η οποία διασυνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και την 

κατάρρευση του κράτους (fail state) (EUROPA, 2003: 7,15,17,23). Στην αναθεώρηση της 

εν λόγω πολιτικής το 2008 (European Council, 2008), η παράνομη μετανάστευση παραμένει 

στις απειλές της ασφάλειας των κρατών μελών, ενώ αποτυπώνεται με περισσότερη 

λεπτομέρεια ως προς τις αιτίες που μπορεί να τη δημιουργήσουν. Συγκεκριμένα η παράνομη 

μετανάστευση διασυνδέεται με: φυσικές καταστροφές, μόλυνση του περιβάλλοντος, 

ανταγωνισμό για φυσικούς πόρους, σε σχέση με τη φτώχια και άλλα θέματα ασφάλειας, 

καθώς και με ανθρωπιστική κρίση (European Council, 2008). Όπως χαρακτηριστικά 

σημειώνεται στην αναθεώρηση του 2008, «τέτοιες δράσεις υποβαθμίζουν τόσο το κράτος 

δικαίου όσο και την κοινωνική συνοχή». Ως εκ τούτου, όπως ανέφερε το Ευρωπαϊκό 
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Συμβούλιο το 2008 (!), ο κύριος στόχος ήταν η αποτροπή αλλά και η διαχείριση μιας 

πιθανής κρίσης καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων έγκαιρης διάγνωσης της κρίσης 

(European Council, 2008). 

Υπογραμμίζεται, μάλιστα, ότι ο στόχος αυτός (σύμφωνα με το κείμενο) δεν είναι δυνατόν 

να υλοποιηθεί μονομερώς από την Ε.Ε. χωρίς τη συμβολή των κρατών μελών, την διεθνή 

συνεργασία με τον ΟΗΕ και άλλους περιφερειακούς οργανισμούς (European Council, 2008: 

15). Ειδική αναφορά, γίνεται για τη Μεσόγειο, η οποία σύμφωνα με την αναθεώρηση, 

αποτελεί περιοχή ύψιστης σημασίας λόγω των πολύπλοκων προκλήσεων που εμπεριέχει, 

και που σχετίζονται με ανεπαρκή πολιτική  αναμόρφωση και παράνομη μετανάστευση 

(European Council, 2008: 18). Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο στην στρατηγική του 2003 

καθώς και στην αναθεώρησή του 2008, η παράνομη μετανάστευση συσχετίζεται με το 

οργανωμένο έγκλημα, την αποδυνάμωση και τη κατάρρευση του κράτους. Μάλιστα, ειδικά 

για τη Μεσόγειο, αναφέρεται στην αναθεώρηση του 2008, ότι αποτελεί περιοχή ύψιστης 

σημασίας λόγω των πολύπλοκων προκλήσεων που εμπεριέχει, που σχετίζονται με ανεπαρκή 

πολιτική αναμόρφωση και παράνομη μετανάστευση.  

Στην πιο πρόσφατη αναθεώρηση της Στρατηγικής, του Ιουνίου 2016, γίνεται ειδική 

αναφορά για την βελτίωση των μεταναστευτικών πολιτικών για την Ευρώπη και τους 

συνεργάτες της, μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης (European Union, 2016). Στην 

αναθεώρηση αυτή, τονίζεται η ανάγκη για περισσότερη συνεργασία στις εξωτερικές 

πολιτικές της Ε.Ε., μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμών και μεταξύ της εξωτερικής και 

εσωτερικής διάστασης των πολιτικών. Επίσης υπογραμμίζεται η ανάγκη για «συστηματική 

δρομολόγηση των θεμάτων, –ειδικά σε θέματα μετανάστευσης- που σχετίζονται με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και το φύλο, σε όλους τομείς πολιτικής και στους θεσμούς». Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο της παγκόσμιας στρατηγικής του 2016: «Για να 

διαφυλάξουμε την ποιότητα των δημοκρατιών μας, θα πρέπει να σεβαστούμε τον τοπικό, 

Ευρωπαϊκό και διεθνή νόμο σε όλες τις διαστάσεις του, από την μετανάστευση, το άσυλο, 

την ενέργεια, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και το εμπόριο. Το να παραμείνουμε 

αληθινοί στις αξίες μας, είναι τόσο θέμα νόμου, όσο ηθικής και ταυτότητας» (European 

Union, 2016: 15). Η καταγραφή αυτής της ανάγκης αποτελεί απόδειξη ελλειμματικής 

συνεργασίας και δράσης μεταξύ των Κρατών Μελών, παρά την πρόβλεψη των κινδύνων 

από τις αρχές του 2000 από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. 
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Στα πλαίσια αυτά, όπως αναφέρει η αναθεώρηση του 2016, η Ε.Ε. αναμένεται να εστιάσει 

τις προσπάθειες της στην υποστήριξη των χωρών διέλευσης των μεταναστών και των 

προσφύγων με παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε θέματα εκπαίδευσης, γυναικών και 

παιδιών. Παράλληλα προβλέπεται, σύμφωνα με την αναθεώρηση του 2016, η ανάπτυξη, σε 

συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, προσαρμοσμένων προσεγγίσεων (κατά 

περίπτωση) μέσω πρωτοβουλιών οικονομικής ανάπτυξης, διπλωματίας, νόμιμης 

μετανάστευσης, διαχείρισης συνόρων και επαναπροώθησης. Στην αναφορά, επίσης, 

υπογραμμίζεται η ανάγκη για υποστήριξη της προστασίας της ζωής των μεταναστών καθώς 

και της ανακούφισης του οικονομικού βάρους, με μηχανισμούς αλληλεγγύης των 

περισσότερο επιβαρυμένων κρατών μελών της ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 

αναθεώρηση του 2016 αποτυπώνεται έντονα η προτροπή για περισσότερη κοινή δράση των 

κρατών μελών σε εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ένωσης. Αυτή η αποτύπωση 

υποδηλώνει την έλλειψη ουσιαστικής συνοχής της Ε.Ε. και την προτίμηση των 

μεμονωμένων πολιτικών και δράσεων από τα κράτη, κάτι που γίνεται εμφανές σε θέματα 

μετανάστευσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση, «το μεταναστευτικό, χρειάζεται 

ισορροπημένη και βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα πολιτική» (European Union, 

2016: 50) που να στοχεύει την διαχείριση των ροών και τα δομικά αίτια που τις 

προκάλεσαν, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπερβούμε τα προβλήματα κατακερματισμού της 

εξωτερικής πολιτικής σχετικά με τη μετανάστευση. Στην ίδια τροχιά κινείται και η έκθεση 

για την Εσωτερική Ασφάλεια. 

Η έκθεση για την Εσωτερική Ασφάλεια (2010-2014) όπως και η Στρατηγική, διασυνδέουν 

το οργανωμένο έγκλημα με τη παράνομη μετανάστευση. Όμως, προχωράνε ένα βήμα 

ακόμα, περιγράφοντας ως στόχο τη διάλυση των διεθνών κυκλωμάτων που –μεταξύ άλλων- 

σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση. Στα πλαίσια αυτά, όπως περιγράφονται στα 

συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου του Ιουλίου 2013, αναφέρονται ως 

σημαντικές προτεραιότητες: η αντιμετώπιση των παράνομων και ακανόνιστων 

μεταναστευτικών ροών και η αντιμετώπιση της διακίνησης ανθρώπων (European 

Commission, 2014). Συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση της διακίνησης των ανθρώπων, ο 

κύριος στόχος της πολιτικής της Ε.Ε. (σύμφωνα με το κείμενο) συνοψίζεται στο 

τετράπτυχο: «Αποτροπή, Προστασία, Δίωξη και Συνεργασίες». Στα πλαίσια αυτά, για το 

χρονικό διάστημα 2010-2014 προωθήθηκαν συνεργασίες για την δημιουργία στρατηγικής 
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διαχείρισης συνόρων. Μάλιστα, όπως αναγράφεται στο εν λόγω έγγραφο, γίνεται ξεχωριστή 

αναφορά για την αυξημένη δράση της Frontex και τη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές 

στα Ελληνο-Τουρκικά σύνορα στο Αιγαίο (European Commission, 2013).  

 

Συμπεράσματα 

Αδιαμφισβήτητα η Στρατηγική του 2003 και η αναθεώρησή της το 2008, το κείμενο για την 

Εσωτερική Ασφάλεια (2010) και η αναθεώρησή του το 2014 καθώς και η «Παγκόσμια 

Στρατηγική» που δημοσιεύθηκε το 2016 και συνέδεσε την εξωτερική στρατηγική με την 

εσωτερική, αποτελούν πρωτοποριακά και ιδιαίτερα σημαντικά κείμενα για την Ε.Ε. μιας και 

αντανακλούν κοινές αποφάσεις για κοινές νοηματικές αποδώσεις και δράσεις για θέματα 

Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Όμως σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 

ότι τα ανωτέρω αποτελούν πρωτίστως πολιτικά κείμενα τα οποία «δοκιμάζονται» στο πέρας 

του χρόνου.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεσμικές πρωτοβουλίες όπως αυτή για την ΚΠΑΑ, έχουν 

εθελοντικό χαρακτήρα (pooling and sharing character), γίνεται σαφές ότι υπήρχαν και 

συνεχίζουν να υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, σχετικά με τα 

οράματα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την Κοινή Άμυνα και Ασφάλεια της Ε.Ε., 

και την πραγματικότητα. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο στην στρατηγική του 

2003, όσο στην αναθεώρησή της (2008) αλλά και στην έκθεση για την Εσωτερική 

Ασφάλεια (2010), η παράνομη μετανάστευση συσχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα, την 

τρομοκρατία την κατάρρευση της έννομης τάξης, της κοινωνίας και τελικώς του κράτους 

(failed state) (EUROPA, 2003: 4,5; European Council, 2008: 32). Η καταγραφή αυτή, ήδη 

από το 2003, σε επίσημα ευρωπαϊκά κείμενα που αντανακλούν τις συμφωνημένες απόψεις 

των Κρατών Μελών, και το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα για την 

αποτροπή αυτών των κινδύνων, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό λόγο για την 

αμφισβήτηση των Ευρωπαϊκών θεσμών, ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Αυτή η 

κατάσταση έγινε περισσότερο κατανοητή στα Κράτη Μέλη (ειδικά στην Ελλάδα) το 2015, 

με το ξέσπασμα μιας άνευ προηγουμένου μεταναστευτικής κρίσης. Η κρίση αυτή και τα 

συνεπακόλουθα της, αν και είχε προβλεφθεί, δεν απετράπη από τα Κράτη Μέλη και 
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οδήγησε την Ε.Ε. στο να δεχθεί άνω του 1,5 εκατομμυρίου παράτυπους μετανάστες, κατά 

το 2015-2016.  

Σε κάθε περίπτωση, παρά τις καθυστερήσεις, η Ε.Ε. αντέδρασε ως σύνολο. Μετά την 

απόφαση για το «Κοινό Σχέδιο Δράσης» μεταξύ Τουρκίας - Ε.Ε. (Νοέμβριος 2015), 

προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: (α) Παρά την άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στο πρόβλημα της μετανάστευσης, η κοινή απάντηση/δράση των Κρατών 

Μελών της ΕΕ στο πρόβλημα ήταν αργή. Η ταχύτητα της αντίδρασης των Κρατών 

Μελών έχει σχέση με τη φύση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης καθώς και στην επιλογή 

ορισμένων Κρατών Μελών για αντιμετώπιση του προβλήματος μονομερώς (π.χ. Ουγγαρία 

επέλεξε να χτίσει ένα φράχτη στα σύνορα με τη Σερβία (UNHCR, 2015), η Αυστρία και η 

Γερμανία αύξησαν τους ελέγχους στα σύνορά τους (Alison Smale, 2015)). Η αργή 

αντίδραση συνέβαλε στην (περαιτέρω) αύξηση του ευρωσκεπτικισμού και στην αύξηση 

των ποσοστών στα ακροδεξιά κομμάτων (και συνέβαλε αρνητικά στην απόφαση του 

Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ε.Ε.). (β) Από την άλλη πλευρά, η απροθυμία 

της Τουρκίας να ελέγχει τις μεταναστευτικές ροές συνέβαλε σημαντικά σε θεσμική πρόοδο 

εντός της ΕΕ η οποία συνοψίζεται στα ακόλουθα: (1) στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής 

ακτοφυλακής, (2) στη στενότερη συνεργασία της Frontex με το ΝΑΤΟ, και (3) στη 

συμφωνία των Κρατών Μελών για μια Παγκόσμια Στρατηγική για την Ε.Ε. με τίτλο 

«EU Global Strategy» και ότι αυτό συνεπάγεται. Τα θεσμικά αυτά βήματα, αν και γίνονται 

με αργό ρυθμό, είναι εξαιρετικής σημασίας και συμβάλουν σημαντικά τόσο στην περαιτέρω 

υλοποίηση και ενεργοποίηση της Κοινής Άμυνας και Ασφάλειας της Ε.Ε. όσο και στην 

ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των Κρατών Μελών.  

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η οποία αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Ε.Ε. και αποτέλεσε 

σημαντική πύλη εισόδου για τις μεταναστευτικές ροές του 2015, η συμβολή της Frontex 

στον έλεγχο των συνόρων ήταν και είναι σημαντική. Η εξέλιξη της Frontex συνεχίστηκε με 

την προκήρυξη και στελέχωση 700 θέσεων συνοριοφυλάκων, με στόχο την παροχή μόνιμης 

στήριξης στις εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων στα 

εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε (Frontex, 2020: 11). Συγκεκριμένα στην Ελλάδα υπάρχουν δυο 

ενεργές επιχειρήσεις: (α) Κοινή Επιχείρηση «Ποσειδών» στα θαλάσσια σύνορα και (β) 

Ταχεία επέμβαση στα σύνορα στον Έβρο στην Ελλάδα (Frontex, 2020: 17). Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί, ότι παρά τις προσπάθειες, σύμφωνα με την ειδική 
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έκθεση του 2021, η υποστήριξη της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων από την Frontex, 

έχει αρκετό δρόμο μέχρι να θεωρηθεί αποτελεσματική (Συνέδριο, 2021).  
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