
ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΔΜ EMN BULLETIN

Το Δελτίο του ΕΔΜ παρέχει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής και σε άλλους αρμόδιους φορείς 
επικαιροποιήσεις για τις πρόσφατες εξελίξεις στη μεταναστευτική πολιτική και στην πολιτική 
διεθνούς προστασίας σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Η 22η Έκδοση περιέχει πληροφορίες 
από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 2018 και τις (τελευταίες) σχετικές στατιστικές που έχουν 
δημοσιευθεί. 
Το Δελτίο διαμορφώνεται ανά τομέα πολιτικής. Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στον τομέα που 
σας ενδιαφέρει επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα θέματα:

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Στις 14 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε
έκθεση προόδου για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο 
Μετανάστευσης, καταγράφοντας τις πιο σημαντικές 
εξελίξεις από την τελευταία έκθεση του Νοεμβρίου 
2017 και σε συνέχεια του χάρτη πορείας του 
Δεκεμβρίου 2017 προς την κατεύθυνση συμφωνίας 
για μια συνολική δέσμη μέτρων για τη μετανάστευση 
μέχρι τον Ιούνιο 2018. Σε γενικές γραμμές, αν και 
έχει επιτευχθεί ήδη σημαντική πρόοδος, χρειάζεται 
ακόμα περισσότερη προσπάθεια σχετικά με τη 
διάσωση ανθρώπινων ζωών, την αντιμετώπιση 
των βασικών αιτίων, στην ενίσχυση των ελέγχων 
στα εξωτερικά σύνορα και στη βελτίωση της 
συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους.

 Στις 6-7 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 
η τέταρτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Μετανάστευσης εστιάζοντας σε θέματα ένταξης 
των μεταναστών στις εθνικές αγορές εργασίας 
της ΕΕ. Στη συνάντηση του Φόρουμ συμμετείχαν 
εκπρόσωποι ΜΚΟ, τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
εθνικές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
(ΕΟΚΕ), που έλαβαν επίσης μέρος σε εργαστήρια 
όπου συζητήθηκε ευρύ φάσμα θεμάτων.

 Στις 14 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 
ενημερωτικό δελτίο για να παρουσιάσει τα 
επιτεύγματα των δύο τελευταίων χρόνων μετά τη 
συμφωνία για τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. Σύμφωνα 
με την έκθεση, η υλοποίηση της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας έχει συμβάλλει σημαντικά ώστε να μειωθούν οι 
ανθρώπινες ζωές που χάνονται στο Αιγαίο Πέλαγος, με τις περιπολίες της Τουρκικής Ακτοφυλακής και 
την επανεγκατάσταση ατόμων από την Τουρκία σε Κράτη Μέλη της ΕΕ. Ενώ 434 άτομα έχασαν τη ζωή 
τους στη θάλασσα το 2016, ο αριθμός αυτός μειώθηκε στα 62 άτομα το 2017.

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ - 
T-852/16 και 851/16 για το δικαίωμα πρόσβασης
σε έγγραφα σχετικά με τη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας

Στην απόφαση της 8ης Φεβρουαρίου 2018, 
το Γενικό Δικαστήριο αποφάσισε σχετικά με 
προσφυγή που υποβλήθηκε κατά των αποφάσεων 
της Επιτροπής να αρνηθεί πρόσβαση σε έγγραφα 
που αφορούν τις νομικές συμβουλές και/ή την 
ανάλυση της νομιμότητας, σύμφωνα με το δίκαιο 
της ΕΕ και το Διεθνές δίκαιο, της δήλωσης ΕΕ-
Τουρκίας. Το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι σκοπός 
του Κανονισμού 1049/2001 (πρόσβαση σε 
έγγραφα) είναι να παρέχει στο κοινό την ευρύτερη 
δυνατή πρόσβαση σε έγγραφα των θεσμικών 
οργάνων, υπό την αίρεση ορισμένων περιορισμών 
που αφορούν τους λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού 
συμφέροντος. Το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διέπραξε πρόδηλη 
πλάνη εκτίμησης με την άρνηση πρόσβασης 
στα περισσότερα έγγραφα, με την έννοια ότι 
αυτά εμπίπτουν στην εξαίρεση της «προστασίας 
διεθνών σχέσεων» που κατοχυρώνεται από το 
Άρθρο 4(1)(α) του Κανονισμού 1049/2001. 
Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή 
ακύρωσης, χορηγώντας ωστόσο άδεια πρόσβασης 
σε δύο έγγραφα που θεωρήθηκε ότι δεν αφορούν 
τις διεθνείς σχέσεις.

1. Γενικές εξελίξεις πολιτικής, 2. Υλοποίηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος
Ασύλου, 3. Ασυνόδευτοι Ανήλικοι και Ευάλωτες Ομάδες, 4. Νόμιμη μετανάστευση και 
Ένταξη, 5. Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, 6. Παράτυπη μετανάστευση 
και επιστροφή, 7. Δράσεις Αντιμετώπισης Εμπορίας Ανθρώπων, 8. Εξωτερική διάσταση, 
Παράρτημα για τις Συμπληρωματικές Στατιστικές ΕΕ, Συμπληρωματικές πληροφορίες, 
άλλα αποτελέσματα έργων του ΕΔΜ και επερχόμενες εκδηλώσεις.

Μετανάστευση 
& 

Εσωτερικές 
Υποθέσεις

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_progress-report-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-migration-forum-4th-meeting
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/00_eu_21st_emn_bulletin_january_2018_en.pdfhttps:/ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_eu-turkey-two-years-on_en.pdfhttps:/ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_eu-turkey-two-years-on_en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de004a582fca7a4c40889593d8ecc8aa4c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNySe0?text=&docid=199183&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=350311
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de004a582fca7a4c40889593d8ecc8aa4c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNySe0?text=&docid=199184&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=350311
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Επιπλέον, έχουν επανεγκατασταθεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 12.476 Σύροι πρόσφυγες. Σημαντική 
είναι επίσης η συνδρομή της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, με την οποία έχουν 
ήδη εκταμιευθεί περισσότερα από 1,93 δις ευρώ από τα 3 δις που έχουν διατεθεί στη Διευκόλυνση. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει τις Ελληνικές αρχές στην υλοποίηση της Δήλωσης αλλά ζητά 
επιτάχυνση των διαδικασιών, ιδίως σχετικά με τις επιστροφές.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Βέλγιο: Το 2018, το Βέλγιο ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της Ένωσης του 
Μπενελούξ. Στις 22 Ιανουαρίου 2018, ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων παρουσίασε τις προτεραιότητες 
της Βελγικής Προεδρίας. Τα δύο βασικά θέματα εστίασης της Βελγικής Προεδρίας θα είναι η βιώσιμη 
ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση. Αναφέρθηκαν και άλλα θέματα ως προτεραιότητες όπως, μεταξύ άλλων, 
η διαρθρωτική διαβούλευση για θέματα μετανάστευσης και ασύλου.

 Γερμανία: Στις 14 Μαρτίου, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο επανεξέλεξε την Άνγκελα Μέρκελ 
στη θέση της Καγκελαρίου. Η συμφωνία συνασπισμού μεταξύ των κομμάτων Χριστιανοδημοκρατικής 
Ένωσης, Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος θα αποτελέσει τη βάση της 
Γερμανικής μεταναστευτικής πολιτικής και νομοθεσίας έως το 2021. Τα κύρια σημεία της συμφωνίας 
σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης είναι τα εξής:

- Πολιτική για τους Πρόσφυγες: Ο ετήσιος αριθμός μεταναστών δεν θα υπερβεί τα 180.000
-220.000 άτομα. Δεν αλλάζει τίποτα σχετικά με το δικαίωμα στο άσυλο και τη Σύμβαση της
Γενεύης για τους Πρόσφυγες.

- Οικογενειακή επανένωση: Από 1ης Αυγούστου 2018, η οικογενειακή επανένωση δικαιούχων
επικουρικής προστασίας περιορίζεται σε 1.000 άτομα κάθε μήνα.

- Μετανάστευση Εργατικού Δυναμικού: θα αναπτυχθεί μια δέσμη κανόνων διαχείρισης της
μετανάστευσης στην αγορά εργασίας και του σχετικού δικαιώματος διαμονής και επιστροφής, σε
νομικό πλαίσιο που θα είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες της οικονομίας, συνδυάζοντας τους
κανόνες που ήδη ισχύουν και αναβαθμίζοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

- Ένταξη: Τα διάφορα μέτρα ένταξης θα συνδυαστούν στο πλαίσιο μιας στρατηγικής εθνικής
εμβέλειας σύμφωνα με την αρχή «ζήτησης και στήριξης».

- Διαδικασίες ασύλου: η επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου θα πραγματοποιείται στις κεντρικές
εγκαταστάσεις υποδοχής, στις εγκαταστάσεις λήψης αποφάσεων και επαναπατρισμού όπου θα
συνεργάζονται στενά η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF), η
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης, τα γραφεία κοινωνικής μέριμνας νέων, οι δικαστικές
υπηρεσίες, οι τοπικές αρχές αλλοδαπών και άλλοι φορείς.

- Επιστροφή: Τα θέματα οικειοθελούς και αναγκαστικής επιστροφής παράτυπων μεταναστών
παραμένουν σημαντικά με προτεραιότητα στην οικειοθελή επιστροφή. Τα εμπόδια που υπάρχουν
θα μειωθούν ακόμα περισσότερο (π.χ. ταυτοποίηση, ενίσχυση του Κοινού Κέντρου Υποστήριξης
της Επιστροφής - ZUR).

- Η Αλγερία, το Μαρόκο, η Τυνησία και άλλες χώρες για τις οποίες συνήθως το ποσοστό αναγνώρισης
ασύλου είναι μικρότερο από 5% θα χαρακτηριστούν ασφαλείς χώρες καταγωγής.

 Γαλλία: Στις 21 Φεβρουαρίου, κατατέθηκε στο Γαλλικό Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη 
διαχείριση της μετανάστευσης και για ουσιαστικό δικαίωμα στο άσυλο. Με το νομοσχέδιο επιβάλλονται 
μεταρρυθμίσεις στον Κώδικα Εισόδου και Διαμονής Αλλοδαπών Πολιτών και Δικαιώματος Ασύλου (CESE-
DA) και προβλέπονται τρεις βασικοί στόχοι ενίσχυσης των δυνατοτήτων της Γαλλίας για τη διαχείριση 
των αλλαγών στις μεταναστευτικές ροές που διαπιστώνονται από το 2015, και συγκεκριμένα: μείωση του 
χρόνου διοικητικής επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου, ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης 
μετανάστευσης και αναβάθμιση των όρων υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί για 
διαμονή σύμφωνα με τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους. Το νομοσχέδιο θα εξεταστεί από τη Γαλλική 
Εθνοσυνέλευση τον Απρίλιο και από τη Γερουσία τον Μάιο.

Στις 22  Ιανουαρίου, εκδόθηκε διάταγμα για τη δημιουργία θέσης διυπουργικού εκπροσώπου με 
αρμοδιότητα την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων. Με την εποπτεία του Γάλλου Υπουργού 
Εσωτερικών, ο κάτοχος της θέσης θα παρέχει στήριξη στον καθορισμό, στην αναζωογόνηση και 
στην αξιολόγηση της πολιτικής υποδοχής και ένταξης των προσφύγων, θα συντονίζει τις δράσεις 
των συναρμόδιων υπουργείων και θα έχει την ευθύνη οργάνωσης των διαδικασιών υποδοχής που 
αποφασίζονται από την κυβέρνηση.

 Ιρλανδία: Η υπηρεσία Προώθησης της Ένταξης των Μεταναστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
και Ισότητας δρομολόγησε το Ταμείο Ένταξης Τοπικών Κοινοτήτων. Με το ταμείο αυτό παρέχεται 
χρηματοδότηση έως 5.000 ευρώ σε οργανώσεις τοπικών κοινωνιών για επιλέξιμες δραστηριότητες 
προώθησης της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

https://emnbelgium.be/news/belgium-takes-over-rotating-presidency-benelux-union-2018
https://emnbelgium.be/news/belgium-takes-over-rotating-presidency-benelux-union-2018
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2018/03/2018-03-14-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=9B98C4A72BA99DBCA077EF2E0EADA365.s2t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000036629528&type=general&typeLoi=proj&legislature=15
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/107406/852886/file/Decret-n_2018-33-22-janvier-2018-delegue-inter-accueil-integration-refugies.pdf
http://www.integration.ie/en/ISEC/Pages/CIF2018
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2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Στις 25 Ιανουαρίου, η EASO δημοσίευσε 
Έκθεση Πληροφοριών Χώρας Καταγωγής 
για το Αφγανιστάν, εστιάζοντας στα δίκτυα 
του Αφγανιστάν και στη σημασία τους για τις 
οικογένειες και τα μεμονωμένα άτομα. 

Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση

 Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Έκθεση Προόδου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό 
Θεματολόγιο Μετανάστευσης, από την έναρξη 
του προγράμματος μετεγκατάστασης της ΕΕ 
και μέχρι τις 7 Μαρτίου, 21.847 άτομα έχουν 
μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα (από τα 
οποία 513 ασυνόδευτοι ανήλικοι) και 11.999 
άτομα μετεγκαταστάθηκαν από την Ιταλία 
(174 ασυνόδευτοι ανήλικοι). Σχετικά με την 
επανεγκατάσταση από Τουρκία σύμφωνα με 
τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, από την τελευταία 
Έκθεση Προόδου του Νοεμβρίου, έχουν 
επανεγκατασταθεί 1.122 άτομα, με συνολικό 
αριθμό 12.476 επανεγκαταστάσεων από την 
υιοθέτηση της Δήλωσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

 Σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές Eu-
rostat, το 2017, 650.000 αιτούντες άσυλο 
υπέβαλαν για πρώτη φορά αιτήσεις διεθνούς 
προστασίας στα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Ο 
αριθμός αυτός είναι μόλις πάνω από το μισό 
των αιτήσεων που καταχωρήθηκαν το 2016 
και λίγο μεγαλύτερος από τις αιτήσεις που 
καταχωρήθηκαν το 2014, πριν την κορύφωση 
που σημειώθηκε το 2015 και το 2016. Η Συρία 
ήταν η βασική χώρα καταγωγής αιτούντων 
άσυλο και ακολουθούσαν το Αφγανιστάν και 
το Ιράκ.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Αυστρία: Στις 7 Μαρτίου, το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε μέρη του Νόμου για τα Βασικά Επιδόματα 
Κάλυψης των Αναγκών στην επαρχία της Κάτω Αυστρίας. Σύμφωνα με την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου, ο προσδιορισμός του ποσού που χορηγείται πραγματικά στους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής τους στην Αυστρία κατά τα προηγούμενα έξι χρόνια, 
δεν δικαιολογείται. Επιπλέον, σύμφωνα με την άποψη του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το γεγονός 
ότι η διάταξη που ακυρώθηκε προέβλεπε ανώτατο όριο στο ποσόν της στήριξης που θα χορηγείται, 
βρισκόταν σε αντίφαση (μεταξύ άλλων) με τον Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Νόμο της Αυστρίας.1 Στις 
14 Φεβρουαρίου, αναθεωρήθηκε ο Αυστριακός Κανονισμός για τις Χώρες Καταγωγής και η Αρμενία, η 
Ουκρανία και το Μπενίν προστέθηκαν στον κατάλογο των ασφαλών χωρών καταγωγής.2

 Με έναρξη ισχύος από 1ης Ιανουαρίου, αναπροσαρμόστηκε ο Ομοσπονδιακός Νόμος για το Άσυλο του 
2005. Ο νόμος επιτρέπει σήμερα στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας και στους αιτούντες άσυλο 
να λαμβάνουν στήριξη ένταξης, με τον όρο ότι, με βάση τις σχετικές εμπειρίες, η χορήγηση της διεθνούς 
προστασίας είναι πολύ πιθανή. Πρέπει επίσης να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητα τους.3 

 Βέλγιο: Στις 24 Μαρτίου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νέο σχέδιο μείωσης του αριθμού των 
θέσεων υποδοχής για αιτούντες διεθνή προστασία: από 23.815 θέσεις (σήμερα) σε 16.629 το 2019 
(από τις οποίες 10.044 είναι ομαδικές θέσεις και 6.585 είναι ατομικές). Με το σχέδιο αυτό, το δίκτυο 
υποδοχής θα επανέλθει στην «διαρθρωτική» του χωρητικότητα, δηλαδή στη χωρητικότητα που υπήρχε 
πριν την μεγάλη εισροή αιτούντων διεθνή προστασία του 2015 και του 2016. Για τον σκοπό αυτό, το 
2018, σχεδιάζεται το κλείσιμο 6.454 θέσεων υποδοχής (ομαδικών και ατομικών). 

1 Συνταγματικό Δικαστήριο, 7 Μαρτίου 2018, G136/2017
2 BGBl. II Αρ. 25/2018
3 BGBl. I Αρ. 145/2017

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου - Υπόθεση 
C-360/16 Hasan

Σε απόφαση της 25ης Ιανουαρίου, το ΔΕΕ έκρινε την 
ερμηνεία του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Το Δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι το Άρθρο 27(1) πρέπει να ερμηνευθεί 
με την έννοια ότι επιτρέπει στο δικαστήριο που 
αποφασίζει μια μεταφορά να λαμβάνει υπόψη του την 
πραγματική κατάσταση του χρόνου της τελευταίας 
επ’ ακροατηρίου συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου 
ή, αν δεν υπήρξε επ’ ακροατηρίου συζήτηση, του 
χρόνου έκδοσης απόφασης του δικαστηρίου για το 
συγκεκριμένο θέμα. Επιπλέον, το Άρθρο 24 πρέπει να 
ερμηνεύεται με την έννοια ότι όταν ένας πολίτης τρίτης 
χώρας, αφού μεταφερθεί στο πρώτο Κράτος Μέλος, 
ταξιδέψει παράτυπα πίσω στο δεύτερο Κράτος Μέλος, 
μια δεύτερη μεταφορά στο πρώτο Κράτος Μέλος μπορεί 
μόνο να λάβει χώρα με νέα διαδικασία ανάληψης του 
πολίτη αυτού από το πρώτο Κράτος Μέλος.

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου - C-473/16 F

Σε απόφαση της 25ης Ιανουαρίου, το ΔΕΕ αποφάνθηκε 
για τις εκθέσεις πραγματογνωμόνων που συντάσσονται 
με σκοπό να βοηθήσουν τις εθνικές αρχές στην εκτίμηση 
της αξιοπιστίας δηλώσεων ατόμου αιτούντος άσυλο 
σχετικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό του. Το ΔΕΕ 
έκρινε ότι οι εκθέσεις αυτές πρέπει να ευθυγραμμίζονται 
με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και δεν πρέπει να αποτελούν τη μοναδική 
βάση μιας δικαστικής απόφασης. Επιπλέον, οι εθνικές 
αρχές δεν έχουν δικαίωμα να ετοιμάζουν και να 
χρησιμοποιούν, για τη διαπίστωση της αλήθειας ενός 
ισχυρισμού ατόμου αιτούντος άσυλο σχετικά με τον 
γενετήσιο προσανατολισμό του, έκθεση ψυχολόγου 
πραγματογνώμονα σκοπός της οποίας είναι, με 
προβολικό τεστ προσωπικότητας, να δώσει μια εικόνα 
για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου αυτού.

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_Networks.pdf?utm_source=ECRE+Newsletters&utm_campaign=49168a052e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_02&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9497afd-49168a052e-422302165
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_progress-report-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171114_progress_report_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171114_progress_report_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-1caf244549e3?utm_source=ECRE+Newsletters&utm_campaign=2f2a39be93-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9497afd-2f2a39be93-422302165
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-1caf244549e3?utm_source=ECRE+Newsletters&utm_campaign=2f2a39be93-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9497afd-2f2a39be93-422302165
https://emnbelgium.be/news/council-ministers-approves-reduction-plan-reception-places-applicants-international-protection
https://emnbelgium.be/news/council-ministers-approves-reduction-plan-reception-places-applicants-international-protection
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198763&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=882271&utm_source=ECRE+Newsletters&utm_campaign=34a822ece8-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_26&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9497afd-34a822ece8-422302165
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex:32013R0604
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198766&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=217091
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 Κροατία: Την 1η Ιανουαρίου τέθηκε σε ισχύ η τροποποίηση του Νόμου Διεθνούς και Προσωρινής 
Προστασίας. Με την τροποποίηση αυτή ορίζεται η Κεντρική Δημόσια Υπηρεσία Ανοικοδόμησης και 
Παροχής Στέγης ως υπεύθυνος φορέας παροχής καταλυμάτων σε αιτούντες άσυλο και σε αλλοδαπούς 
σε καθεστώς επικουρικής προστασίας που θα στεγάζονται σε στεγαστικές μονάδες ιδιοκτησίας της 
Δημοκρατίας της Κροατίας τις οποίες η Υπηρεσία θα χρησιμοποιεί συνάπτοντας συμβάσεις μίσθωσης με 
τρίτους. Θεσπίζονται επίσης κριτήρια καταγγελίας του δικαιώματος καταλύματος για αιτούντες άσυλο και 
αλλοδαπούς σε καθεστώς επικουρικής προστασίας.

 Ελλάδα: Στις 13 Φεβρουαρίου, εκδόθηκε εγκύκλιος για τη ρύθμιση της χορήγησης Αριθμού Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (AMKA), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας 
και σε αιτούντες άσυλο. Με τη ρύθμιση αυτή θα χορηγείται με απλουστευμένη διαδικασία στους 
αιτούντες άσυλοναριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης για δωρεάν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη 
και υγειονομική φροντίδα σε δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας.4 

Στις 3 Φεβρουαρίου, η Υπηρεσία Ασύλου τροποποίησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της για θέματα 
εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας.5 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος B, αριθ. 417 14-2- 
2018, Απόφαση 3385).

 Φινλανδία: Τον Μάρτιο, η Φινλανδική Υπηρεσία Μετανάστευσης πραγματοποίησε διερευνητικές 
αποστολές στο Αφγανιστάν και στη Σομαλία. Σκοπός των επισκέψεων ήταν η δημιουργία δικτύου επαφών 
με διεθνείς και εθνικούς παράγοντες, όπως οργανισμοί ανθρωπιστικής βοήθειας, τοπικοί αξιωματούχοι, 
ερευνητές και τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στις 6 Φεβρουαρίου, δημοσιεύθηκε έκθεση για μια 
διερευνητική αποστολή στο Ιράκ το 2017.

 Γαλλία: Στις 20 Μαρτίου, δημοσιεύθηκε ο νόμος για την ορθή εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Ασύλου και την τροποποίηση του Κώδικα Εισόδου και Διαμονής Αλλοδαπών Πολιτών και 
Δικαιώματος Ασύλου (CESEDA). Ο νόμος ορίζει τον σημαντικό κίνδυνο διαφυγής και περιγράφει τις 
προϋποθέσεις κράτησης ενός αλλοδαπού πολίτη που θεωρείται ύποπτος διαφυγής. Επιπλέον, με τον 
νόμο εναρμονίζεται και απλουστεύεται το καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού. 

Στις 12 Ιανουαρίου, εκδόθηκε οδηγία συντόμευσης του χρόνου καταχώρησης αιτήσεων ασύλου σε 
εγκαταστάσεις ενιαίας θυρίδας (one-stop shops). Στόχος είναι η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της 
εξέτασης των αιτήσεων ασύλου σε έξι μήνες από τη στιγμή της καταχώρησης μέχρι την τελική απόφαση. 
Η οδηγία αποβλέπει επίσης στη βαθμιαία μείωση του χρόνου καταγραφής των αιτήσεων ασύλου σε 
μέγιστο χρόνο τριών ημερών μέχρι το τέλος του 2018, όπως και σε αύξηση του αριθμού του προσωπικού. 

 Ιρλανδία: Στις 6 Μαρτίου, τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σύστημα Δουβλίνου) 
2018.6 Οι Κανονισμοί ενισχύουν την υλοποίηση του Κανονισμού (EΕ) 604/2013 (Κανονισμός Δουβλίνο 
III) στην Ιρλανδία και ακυρώνουν τους προγενέστερους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σύστημα
Δουβλίνου) του 2014 και τους Κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σύστημα Δουβλίνου) (Τροποποίηση)
του 2016.

Η Ιρλανδική Κυβέρνηση έχει εγκρίνει ένα προσωρινό ενδιάμεσο μέτρο για την παροχή πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας στους επιλέξιμους αιτούντες διεθνή προστασία από 9 Φεβρουαρίου 2018 έως την έναρξη 
ισχύος στην Ιρλανδία της (αναδιατύπωσης) της Οδηγίας της ΕΕ για τις Συνθήκες Υποδοχής. 

 Ολλανδία: Τον Ιανουάριο 2018, ο Υπουργός Μετανάστευσης ενημέρωσε το Ολλανδικό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τα μέτρα βελτίωσης των ελέγχων ασφαλείας μεταναστών που έχουν υποβάλει αίτηση 
οικογενειακής επανένωσης στην Ολλανδία με δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Για τα μέτρα αυτά 
απαιτείται επιπλέον επιμόρφωση του προσωπικού της Ολλανδικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και 
Πολιτογράφησης που διεξάγει τους ελέγχους ασφαλείας, όπως επίσης και μέτρα ανάπτυξης των δεξιοτήτων 
του προσωπικού των πρεσβειών της Ολλανδίας για την ταυτοποίηση των μελών των οικογενειών

Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση

 Βέλγιο: Το Βέλγιο σχεδιάζει την επανεγκατάσταση 1.150 προσφύγων για το 2018, στους οποίους 
περιλαμβάνονται 1.050 Σύροι πρόσφυγες, 50 Κονγκολέζοι πρόσφυγες και 50 πρόσφυγες από τη 
διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου. 

 Εσθονία: Τον Μάρτιο 2018, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην πολιτική της ΕΕ για τις ποσοστώσεις μετεγκατάστασης προσφύγων του 2015 και ότι 
δεν θα δεχθεί πλέον άλλους πρόσφυγες από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η Εσθονία αποδέχθηκε 206 
πρόσφυγες (141 από Ελλάδα, 59 από Τουρκία και 6 από Ιταλία). 

 Ιρλανδία: Τον Μάρτιο 2018, έφθασαν στην Ιρλανδία από την Ελλάδα οι τελευταίοι 129 αιτούντες άσυλο 
σύμφωνα με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης της ΕΕ. Με αυτή τη μετεγκατάσταση ολοκληρώθηκε η 
συμμετοχή της Ιρλανδίας στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης της ΕΕ από Ελλάδα. Μετεγκαταστάθηκαν 
στην Ιρλανδία 1.022 αιτούντες άσυλο που προστέθηκαν στα 792 άτομα του προγράμματος για τους 
πρόσφυγες.

 Πορτογαλία: Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 2018, η Πορτογαλία δέχθηκε 25 άτομα από την Ιταλία, 
ενώ από την έναρξη του προγράμματος έχουν μετεγκατασταθεί 1.547 πρόσφυγες.

4 (Αριθμός Αναφοράς:31547/9662)
5 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος B, αριθ. 417 14-2- 2018, Απόφαση 3385
6 SI Αριθ. 62 του 2018

C:\Users\39250\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\XHDVBBYG\Action Plan for Integration of Beneficiaries of International Protection for the Period 2017-2019
C:\Users\39250\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\XHDVBBYG\Action Plan for Integration of Beneficiaries of International Protection for the Period 2017-2019
http://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/virasto-teki-tiedonhankintamatkan-afganistaniin-maaliskuussa
http://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/vuoden-ensimmainen-tiedonhankintamatka-tehtiin-somaliaan
http://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/tiedonhankintamatka-bagdadiin-raportti-julkaistu
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/20/INTX1734902L/jo/texte/fr
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42919.pdf
http://www.ipo.gov.ie/en/IPO/SI 62 of 2018.pdf/Files/SI 62 of 2018.pdf
http://www.ipo.gov.ie/en/IPO/SI 62 of 2018.pdf/Files/SI 62 of 2018.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/self-employment-permission
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/19637/kst-19637-2368?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://emnbelgium.be/news/belgium-plans-resettle-1150-refugees-2018
https://www.postimees.ee/4439139/eesti-loeb-kohustused-taidetuks-ja-rohkem-kvoodipagulasi-vastu-ei-vota
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/final-arrivals-from-greece-under-EU-relocation-programme-230318
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 Ισπανία: Οι διαδικασίες μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης συνεχίστηκαν, καταλήγοντας σε ένα 
σύνολο 1.358 μετεγκαταστάσεων και 1.424 επανεγκαταστάσεων στην Ισπανία μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου.

3. ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Στις 7 Μαρτίου, η EASO δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεση του Πρακτικού Οδηγού Εκτίμησης της Ηλικίας, 
όπου παρέχεται επικαιροποιημένη καθοδήγηση, βασικές συστάσεις και εργαλεία για την υλοποίηση του 
βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού κατά την εκτίμηση της ηλικίας.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Ιταλία: Μετά από σύμβαση που υπογράφηκε στα μέσα Ιανουαρίου μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, 
Ένωσης Ιταλικών Πόλεων και Κοινοτήτων (ANCI) και Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIGC), 
παρέχεται σε αλλοδαπούς ανήλικους και σε νεαρά ενήλικα άτομα που διαμένουν στο δευτερογενές 
σύστημα υποδοχής η ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο. Το έργο αυτό αποβλέπει στην προώθηση της 
ένταξης χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό ως όχημα συμβολής για κοινωνικοποίηση στη χώρα υποδοχής 
και επικοινωνία με Ιταλούς πολίτες νεαρής ηλικίας. 

 Στις 14 και στις 27 Φεβρουαρίου, δύοδύο ακόμα ομάδες από ευάλωτα άτομα έφθασαν στην Ιταλία 
μέσω του Ανθρωπιστικού Διαδρόμου που δημιουργήθηκε στο τέλος του 2017. Η πρώτη από αυτές 
έφθασε στην Ιταλία τον Δεκέμβριο 2017 (Βλ. 21ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ). Αυτή τη φορά, η 
ομάδα αποτελούνταν από 263 άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν σε Λιβυκά κέντρα υποδοχής από την 
Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και έλαβαν άδεια νόμιμης εισόδου στην 
Ιταλική επικράτεια. Το άνοιγμα του Ανθρωπιστικού Διαδρόμου προέκυψε μετά από συμφωνία μεταξύ 
του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, της 
Ιταλικής Επισκοπικής Διάσκεψης (CEI) και της Κοινότητας Sant’Egidio στις 12 Ιανουαρίου 2017.

 Στις 18 Ιανουαρίου, υπογράφηκε ένα Μνημόνιο Συμφωνίας για την αντιμετώπιση των περιστατικών 
εξαφάνισης αλλοδαπών ανηλίκων, που αποτελούν ποσοστό 67% του συνόλου των ατόμων που 
εξαφανίζονται στην Ιταλία. Η συμφωνία αποβλέπει στην αναβάθμιση της ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ διαφόρων κλάδων των Ιταλικών Εθνικών Αρχών. 

 Νορβηγία: Την 1η Φεβρουαρίου, τροποποιήθηκε το Κεφάλαιο 8-8 των Κανονισμών της Νορβηγικής 
Υπηρεσίας Μετανάστευσης που αφορά τις άδειες προσωρινής διαμονής για ασυνόδευτους ανηλίκους λόγω 
έλλειψης της κατάλληλης φροντίδας στην επιστροφή τους (άδειες που ισχύουν μέχρι τη συμπλήρωση 
των 18 ετών). Το γεγονός ότι ο ανήλικος παραπέμπεται στην εναλλακτική πτήσης εσωτερικού (internal 
flight alternative (IFA) δεν θα επαρκεί από μόνο του για τον μη περιορισμό της άδειας διαμονής. Σε 
περίπτωση που ο ανήλικος δεν διαθέτει κηδεμόνα, ή δίκτυο, ή τους πόρους για να εγκατασταθεί στην 
(ασφαλή) περιοχή της πτήσης εσωτερικού, μπορεί ωστόσο να δηλώσει ότι δεν πρέπει να περιοριστεί 
η άδεια διαμονής. Επομένως, όταν αξιολογείται αν ο ασυνόδευτος ανήλικος πρέπει να λάβει κανονική 
άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή περιορισμένη χρονικά άδεια (μέχρι τα 18 του χρόνια), 
ένας από τους παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν είναι αν ο ανήλικος αυτός έχει παραπεμφθεί 
σε εναλλακτική πτήση εσωτερικού και δεν διαθέτει κηδεμόνα, δίκτυο ή πόρους στην περιοχή της πτήσης 
εσωτερικού. 

 Υιοθετήθηκε εξάλλου και μια νέα προσωρινή διάταξη με την οποία μια μικρή ομάδα ατόμων που έφθασαν 
στη Νορβηγία ως ασυνόδευτοι ανήλικοι, παραπέμφθηκαν σε εναλλακτική πτήσης εσωτερικού και (το 
χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2016- Φεβρουαρίου 2018) έλαβαν περιορισμένης διάρκειας 
άδεια διαμονής μέχρι τα 18 τους χρόνια και, με βάση τη διάταξη αυτή, η αίτηση ασύλου αυτών των 
ατόμων μπορεί να επανεξεταστεί από τη Νορβηγική Διεύθυνση Μετανάστευσης. Στη νέα αξιολόγηση, 
θα εφαρμόζεται το υψηλότερο όριο περιορισμού της άδειας διαμονής όταν ο ανήλικος παραπέμπεται σε 
πτήση εσωτερικού.

4. ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Στις 14 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση μεταρρύθμισης της Πολιτικής Θεωρήσεων 
της ΕΕ και προσαρμογής της στις τρέχουσες ανησυχίες για την ασφάλεια και στις μεταναστευτικές 
προκλήσεις, περιλαμβάνοντας επίσης την εκμετάλλευση των ευκαιριών από τις νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις. Αποβλέποντας τόσο στη τόνωση του τουρισμού και του εμπορίου, όσο και στην ενίσχυση της 
ασφάλειας στην Ευρώπη, τα πιο σημαντικά σημεία της πρότασης είναι:

- Ταχύτερες και πιο ευέλικτες διαδικασίες. 
- Πολλαπλές θεωρήσεις εισόδου με μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος.
- Θεωρήσεις μικρής διάρκειας που εκδίδονται άμεσα στα εξωτερικά σύνορα.
- Συμπληρωματικοί πόροι για ενίσχυση της ασφάλειας.
- Νέος μηχανισμός με αυστηρότερους όρους επεξεργασίας των θεωρήσεων, ως μέσο βελτίωσης της 
συνεργασίας για την επιστροφή και την επανεισδοχή.

 Η πρόταση υποβλήθηκε ως ένα πρώτο βήμα στη μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ, 
ενώ, αργότερα την άνοιξη του 2018, θα ακολουθήσει και νέα πρόταση τροποποίησης του Συστήματος 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-on-age-assesment-v3-2018.pdf?utm_source=ECRE+Newsletters&utm_campaign=daf9e5d520-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_16&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9497afd-daf9e5d520-422302165Prac%20cal%20Guide%20on
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201780314_proposal-regulation-establishing-community-code-visas_en.pdf
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 Στις 24 Ιανουαρίου, η Επιτροπή δημοσίευσε μια εργαλειοθήκη που θα υποδείξει στα Κράτη Μέλη τον 
τρόπο βέλτιστης χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ για την ένταξη των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. 
Σκοπός της εργαλειοθήκης είναι η βοήθεια δημιουργίας τοπικών στρατηγικών ένταξης με τη στήριξη των 
πόρων της ΕΕ για την περίοδο του προϋπολογισμού 2014-2020. Στην εργαλειοθήκη επισημαίνονται 
πέντε προτεραιότητες ολιστικών και αποτελεσματικών μακροπρόθεσμων στρατηγικών ένταξης: υποδοχή, 
εκπαίδευση, απασχόληση, στέγαση και πρόσβαση σε υπηρεσίες του δημοσίου. Απαριθμούνται οι πιο 
πιεστικές προκλήσεις των πέντε αυτών προτεραιοτήτων και υποδεικνύονται κατάλληλα μέτρα στήριξης, 
με καθένα από αυτά να αντιστοιχεί στο σχετικό κονδύλιο της ΕΕ. 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Αυστρία: Την 1η Ιανουαρίου, τέθηκε σε ισχύ ο Αυστριακός Κανονισμός Ειδικευμένων Εργαζομένων που 
προσδιορίζει σε ποιους επαγγελματικούς κλάδους που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού μπορούν 
να γίνονται δεκτοί αλλοδαποί ως ειδικευμένοι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον Νόμο για την Απασχόληση 
των Αλλοδαπών.7 Στα επαγγέλματα με ελλείψεις προσωπικού περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, 
επισκευαστές στέγης, μαραγκοί και μηχανικοί κινητήρων.

 Στις 5 Φεβρουαρίου, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Εγκατάστασης. Με τον κανονισμό αυτό καθορίζεται 
για το 2018 ο μέγιστος αριθμός τίτλων διαμονής και αδειών εργασίας για προσωρινά απασχολούμενους 
αλλοδαπούς και για εργάτες συγκομιδής.8 

 Βέλγιο: Από την 1η Ιανουαρίου, το πρόγραμμα ένταξης της Γερμανόφωνης Κοινότητας έγινε 
υποχρεωτικό για αλλοδαπούς πολίτες που (i) είναι ηλικίας άνω των 18, (ii) είναι εγγεγραμμένοι σε 
δήμο της Γερμανόφωνης Κοινότητας από τον Ιανουάριο 2018, (iii) κατέχουν άδεια διαμονής που ισχύει 
για τουλάχιστον τρεις μήνες. Υπάρχουν όμως πολλές κατηγορίες μεταναστών που εξαιρούνται από την 
υποχρέωση αυτή. Το πρόγραμμα ένταξης είναι επίσης ανοικτό σε εθελοντική βάση για άλλους μετανάστες 
και αποτελείται από τέσσερις ενότητες: πρωτογενής υποδοχή, μαθήματα γλώσσας, μαθήματα ένταξης 
και κοινωνικο-επαγγελματικός προσανατολισμός. 

 Κροατία: Τον Ιανουάριο, μετά τις αλλαγές στον Νόμο για τους αλλοδαπούς, τέθηκαν σε ισχύ ορισμένες 
τροποποιήσεις στο Διάταγμα προσδιορισμού των όρων εισόδου και διαμονής στη Δημοκρατία της 
Κροατίας για πολίτες Κρατών Μελών του ΕΟΧ, τα μέλη των οικογενειών τους και τα μέλη οικογενειών 
Κροατών πολιτών. Το Διάταγμα αυτό δεν ισχύει πλέον για μέλη οικογενειών Κροατών πολιτών που είναι 
πολίτες τρίτων χωρών. 

 Τσεχία: Στις αρχές του 2018, η Τσεχία διεύρυνε την πολιτική της για έργα μεταναστευτικού εργατικού 
δυναμικού εστιάζοντας σε επιλεγμένες κατηγορίες μεταναστών. Για τα έργα αυτά προβλέπεται πρόγραμμα 
προτιμησιακής παραλαβής αιτήσεων αδειών διαμονής μακράς διαρκείας στις πρεσβείες της Τσεχικής 
Δημοκρατίας στο εξωτερικό από άτομα που συμμετέχουν στα έργα. Η κυβέρνηση αύξησε την ετήσια 
ποσόστωση που περιορίζει τον αριθμό συμμετεχόντων στο έργο που ονομάζεται «Σύστημα Ειδικής 
Μεταχείρισης Ειδικευμένων Εργαζομένων από την Ουκρανία», διπλασιάζοντας τον αριθμό τους (δηλαδή 
19.600 μετανάστες κάθε χρόνο). Ανάλογα έργα για μετανάστες εργαζόμενους από τη Μογγολία και τις 
Φιλιππίνες θα ξεκινήσουν τον Μάιο (1.000 μετανάστες κάθε χρόνο για κάθε έργο).

 Ελλάδα: Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επεξεργάζεται σήμερα μια Εθνική Στρατηγική για 
την Ένταξη. Στη στρατηγική αυτή περιγράφονται οι παράμετροι ένταξης σύμφωνα με τις αρχές και τις 
οδηγίες της ΕΕ και επισημαίνεται με έμφαση η σημασία της ένταξης στις τοπικές κοινωνίες. Προτείνονται 
συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις και εισάγεται ένας κατάλογος παρεμβάσεων που αποτελούν μέρος μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης. Η στρατηγική εκτείνεται σε εννέα τομείς πολιτικής που περιλαμβάνουν 
συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, υποδοχή των αιτούντων άσυλο, εκπαίδευση και πολιτικές 
εστιασμένες σε ευάλωτες ομάδες μεταναστών.

 Εσθονία: Τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση αποφάσισε να μην αυξήσει το ανώτατο όριο της ποσόστωσης 
μεταναστών εργαζομένων, αλλά να εισαγάγει συμπληρωματικές εξαιρέσεις (μεταξύ άλλων, για άτομα 
υψηλής ειδίκευσης). Η ποσόστωση μεταναστών εργαζομένων περιορίζει τον αριθμό πολιτών τρίτων 
χωρών που μπορούν να εγκαθίστανται στην Εσθονία. Σύμφωνα με τον Νόμο για τους Αλλοδαπούς, ο 
συνολικός αυτός αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ετήσια βάση το 0,1% του μόνιμου πληθυσμού της 
Εσθονίας. 

 Φινλανδία: Στις 20 Μαρτίου, κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για 
τους φοιτητές και τους ερευνητές που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ. Με την πρόταση επεκτείνονται 
χρονικά οι άδειες διαμονής για ερευνητές και φοιτητές, ενώ ενθαρρύνεται η αναζήτηση εργασίας και η 
επιχειρηματικότητα με ειδικές άδειες διαμονής για τον συγκεκριμένο σκοπό. Με τον νόμο μεταφέρεται 
στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία της ΕΕ για τους φοιτητές και τους ερευνητές και στόχος είναι να παραμένουν 
και να εργάζονται στην Ένωση οι περισσότεροι φοιτητές που αποφοιτούν από εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
ΕΕ. 

 Στις 30 Ιανουαρίου, ανακοινώθηκε η δημιουργία νέου είδους άδειας διαμονής για την ανάπτυξη ή για την 
ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων. Απλουστεύεται επίσης η διαδικασία υποβολής αίτησης για εκτεταμένη 
άδειας διαμονής και επεκτείνεται η περίοδος ισχύος της πρώτης άδειας διαμονής για εξειδικευμένα άτομα. 
Στόχος είναι η διευκόλυνση των επιχειρηματιών και των εξειδικευμένων ατόμων να μετακινηθούν προς 
τη Φινλανδία, για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

7 BGBl. II Αρ. 377/2017
8 BGBl. II Αρ. 23/2018

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
https://emnbelgium.be/news/mandatory-integration-programme-german-speaking-community
file://C:\Users\39250\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\XHDVBBYG\Amendments to the Ordinance on mode of determining conditions for entry and residence in the Republic of Croatia of citizens of EEA Member States and their family members and family members of Croatian nationals
https://www.siseministeerium.ee/et/uudised/valitsus-joudis-sisserande-piirarvu-kusimuses-kokkuleppele
http://intermin.fi/en/article/-/asset_publisher/eu-n-ulkopuolelta-tulevia-opiskelijoita-ja-tutkijoita-koskevaa-lainsaadantoa-muutetaan
http://intermin.fi/en/article/-/asset_publisher/startup-oleskelulupa-helpottaa-yrittajien-ja-huippuosaajien-maahanmuuttoa-suomeen
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 Γαλλία: Στις 26 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Εσωτερικών δημοσίευσε ενημερωτικό σημείωμα για το επίπεδο 
γνώσης της Γαλλικής γλώσσας που απαιτείται για την έκδοση αδειών διαμονής μακράς διαρκείας. Από τις 
7 Μαρτίου 2018, απαιτείται το επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες 
(ΚΕΠΑ), ενώ πριν ήταν αρκετό ένα «επαρκές» επίπεδο γνώσης Γαλλικών. 

 Στις 21 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Εσωτερικών δημοσίευσε υπουργική απόφαση όπου αναφέρονται 
οι λεπτομέρειες του καταλόγου διπλωμάτων και πιστοποιητικών γνώσης της γαλλικής γλώσσας που 
χρειάζονται για τη λήψη άδειας διαμονής διάρκειας 10 ετών. 

 Ιρλανδία: Στις 26 Μαρτίου, τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονισμοί για τις Άδειες Απασχόλησης (Τροποποίηση) 
για το 2018.9 Με τους Κανονισμούς αυτούς επιβάλλονται ορισμένες τροποποιήσεις στους αντίστοιχους 
Κανονισμούς του 2017 που αφορούν την έκδοση αδειών απασχόλησης σε εξειδικευμένους πολίτες χωρών 
εκτός ΕΟΧ σε επαγγελματικούς κλάδους που αντιμετωπίζουν ελλείψεις δεξιοτήτων στην Ιρλανδική αγορά 
εργασίας.

 Λετονία: Στις 15 Φεβρουαρίου,το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Εννοιολογική Έκθεση για την 
Πολιτική Μετανάστευσης που περιέχει συστάσεις βελτιώσεων στον τομέα της μετανάστευσης. 

 Στις 20 Φεβρουαρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Κανονισμό 108 «Επαγγελματικές ειδικότητες 
όπου προβλέπονται σημαντικές ελλείψεις και δυνατότητα πρόσκλησης αλλοδαπών για εργασία στη 
Δημοκρατία της Λετονίας», με καταγραφή 237 επαγγελμάτων και ειδικοτήτων. Αυτό χρειάζεται για τη 
μείωση των βραχυπρόθεσμων ελλείψεων εργατικού δυναμικού που περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την 
οικονομική ανάπτυξη της Λετονίας, ιδίως σε κλάδους όπως η μεταποιητική βιομηχανία και οι τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς επίσης για την προώθηση της παραγωγικότητας σε κλάδους 
υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 Λιθουανία: Τον Μάρτιο, η Κυβέρνηση της Λετονίας συμφώνησε για τις αρχές της μεταρρύθμισης της 
μεταναστευτικής πολιτικής. Προβλέπεται η ίδρυση ενιαίου φορέα που θα έχει την ευθύνη για όλα τα 
θέματα μετανάστευσης και η δημιουργία νέας Επιτροπής Μετανάστευσης. Η Υπηρεσία Μετανάστευσης 
προετοιμάζει σήμερα τις νομικές τροποποιήσεις που χρειάζονται για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης. 

 Από το 2018, η Λιθουανία έχει υιοθετήσει νέες πολιτικές διευκόλυνσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών 
μετανάστευσης για πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εργαστούν στη χώρα. Οι εταιρείες που 
απασχολούν αυτούς τους εργαζομένους μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση ένταξης στον κατάλογο 
που αποκαλείται «Λευκός Κατάλογος» (κατάλογος επιβεβαιωμένων εταιρειών) και να εκμεταλλευτούν 
τις μειωμένες διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται. 

 Ο Υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε πρόταση προς το Κοινοβούλιο με την οποία θα επιτρέπεται στους 
αλλοδαπούς φοιτητές που αποφοιτούν στη Λιθουανία να παραμείνουν στη χώρα για εννέα μήνες (αντί 
για έξι μήνες). Επιπλέον, σε αλλοδαπούς που κατείχαν άδεια διαμονής για λόγους σπουδών και κατόπιν 
αποφοίτησαν από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Λιθουανίας, προτάθηκαν πιο ευνοϊκοί όροι σχετικά 
με την απόκτηση μόνιμης άδειας διαμονής. 

 Λουξεμβούργο: Ο Νόμος της 8ης Μαρτίου 2018 τροποποιεί 1) τον τροποποιημένο εκλογικό Νόμο της 
18ης Φεβρουαρίου 2003, 2) τον τροποποιημένο Νόμο της 4ης Φεβρουαρίου 2005 για τα δημοψηφίσματα 
σε εθνικό επίπεδο. Ο νόμος επιφέρει ορισμένες αλλαγές που αφορούν πολίτες τρίτων χωρών. Για την 
εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους για δημοτικές εκλογές ή για την υποβολή υποψηφιότητας σε 
δημοτικές εκλογές, από τα πέντε χρόνια διαμονής που απαιτούνται, μόνο ο τελευταίος χρόνος διαμονής 
που προηγείται άμεσα της εγγραφής ή της αίτησης πρέπει να είναι χρόνος συνεχούς διαμονής. Προβλέπεται 
επίσης η ηλεκτρονική καταχώρηση αλλοδαπών στους εκλογικούς καταλόγους για τις δημοτικές εκλογές 
και τις Ευρωεκλογές. 

 Στις 2 Φεβρουαρίου, κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο έγκρισης της συμφωνίας μεταξύ 
Αζερμπαϊτζάν και κρατών του Μπενελούξ για την απαλλαγή των κατόχων υπηρεσιακών διαβατηρίων 
από την υποχρέωση θεώρησης. 

 Στις 15 Σεπτεμβρίου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επεξεργασία ενός νέου πολυετούς εθνικού 
σχεδίου δράσης για την ένταξη. Το προκαταρκτικό σχέδιο καταρτίστηκε από την Διυπουργική Επιτροπή 
για την Ένταξη με τον Συντονισμό του Οργανισμού Υποδοχής και Ένταξης (OLAI) το τελευταίο τρίμηνο 
του 2017. Μετά τις διαβουλεύσεις με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, το σχέδιο θα επανεξεταστεί 
από τον OLAI και τη διυπουργική επιτροπή. Το σχέδιο βασίζεται σε δύοδύο άξονες: στην υποδοχή και την 
παρακολούθηση των διαδικασιών αιτούντων διεθνή προστασία και στην ενσωμάτωση των αλλοδαπών 
κατοίκων στο Λουξεμβούργο.

 Στις 29 Ιανουαρίου 2018, κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο νομοσχέδιο τροποποίησης του τροποποιημένου 
νόμου της 29ης Αυγούστου 2008 για την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων και τη μετανάστευση. Με το 
νομοσχέδιο προτείνεται να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι σε ξένα μέσα ενημέρωσης διαπιστευμένα στο 
Λουξεμβούργο στον κατάλογο των ατόμων που δεν χρειάζονται άδεια εργασίας για διαμονή διάρκειας 
μικρότερης των τριών μηνών.

 Μάλτα: Την περίοδο αναφοράς, η Μονάδα για την Ένταξη του Υπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 
Ισότητας ξεκίνησε την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Ένταξη των Μεταναστών και το Σχέδιο Δράσης 
(Όραμα 2020) που δρομολογήθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 2017. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήθηκαν 
οι σταθερές βάσεις των μελλοντικών πολιτικών ένταξης και ξεκίνησε η λειτουργία του προγράμματος 

9 SI Αριθ. 70 του 2018

https://circulaires.minint.fr/apps/maarch_entreprise/index.php?display=true&dir=indexing_searching&page=view_resource_controler&id=7437
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036639354&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036639317
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/si/70/made/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/si/70/made/en/pdf
https://www.vestnesis.lv/op/2018/35.2
https://www.vestnesis.lv/op/2018/35.2
https://likumi.lv/doc.php?id=297537
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a178/jo
http://www.chd.lu/wps/PA_ArchiveSolR/FTSShowAttachment?mime=application/pdf&id=4010114&fn=4010114.pdf
http://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=/export/exped/sexpdata/Mag/0007/123/15230.pdf
http://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=677C89B25BE6B693CE0BCDF8CEF1A5762B5A5EF60EDBF49843C40D1CC6C2CB5B1AC9649E4816CDB3091541A6ECF33E11$C5C584E50720CF8BEE4B8731353BBF4E
https://meae.gov.mt/en/Documents/migrant integration-EN.pdf
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«I Belong» (Ανήκω) που περιγράφεται συνοπτικά στη Στρατηγική. Με το πρόγραμμα προβλέπεται ότι 
ένας πολίτης τρίτης χώρας πρέπει να υποβάλει επίσημη αίτηση για ένταξη στην κοινωνία της Μάλτας 
με την οποία θα τεθεί σε κίνηση η κυβερνητική υποστήριξη ένταξης. Η απόφαση για την προϋπόθεση 
υποβολής της αίτησης αυτής εμπνέεται από την πεποίθηση ότι μια τόσο σημαντική απόφαση, όχι μόνο 
για τη ζωή ενός ατόμου αλλά και για την ίδια την κοινωνία της Μάλτας, θα πρέπει να εκφράζεται με ρητό 
και επίσημο τρόπο.

 Ολλανδία: Το πρώτο τρίμηνο του 2018, ξεκίνησαν εντατικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν οι εργοδότες 
που ενεργούν ως αναγνωρισμένοι χορηγοί μεταναστών τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται. 
Αν οι αρχές ανακαλύψουν ότι ο αναγνωρισμένος χορηγός δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, μπορεί να 
επιβάλουν πρόστιμο ή να ανακαλέσουν το καθεστώς «αναγνωρισμένου χορηγού».

 Τον Φεβρουάριο, ο Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας αποφάσισε τη σταδιακή κατάργηση 
της προφορικής εξέτασης «προσανατολισμού στην αγορά εργασίας της Ολλανδίας» που διεξαγόταν στο 
πλαίσιο της υποχρεωτικής εξέτασης 
ένταξης για νέους μόνιμους 
μετανάστες, διότι ο μεγάλος 
αριθμός αιτούντων άσυλο οδήγησε 
σε σημαντική αύξηση του χρόνου 
αναμονής για την εξέταση.10 

 Σλοβενία: Τον Ιανουάριο, 
υπογράφηκε συμφωνία για την 
απασχόληση Σέρβων πολιτών 
στη Σλοβενία. Η συμφωνία 
αναμένεται να βοηθήσει την 
νομική εξασφάλιση των Σέρβων 
μεταναστών εργαζομένων. Με 
αυτή, ρυθμίζονται μεταξύ άλλων οι 
όροι απασχόλησης, οι διαδικασίες 
χορήγησης άδειας πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας της Σλοβενίας και 
οι υποχρεώσεις των εργοδοτών 
σχετικά με τους μετανάστες 
εργαζομένους.

 Τον Ιανουάριο, η Σλοβενία 
πρόσθεσε δύο ακόμη επαγγέλματα στον κατάλογο των επαγγελμάτων που αντιμετωπίζουν χρόνια 
έλλειψη εργατικού δυναμικού στη Σλοβενική αγορά εργασίας: σεφ μαγειρικής και ηλεκτρομηχανολόγοι. 
Σύμφωνα με τον κατάλογο που έχει υιοθετηθεί από τον Υπουργό Εργασίας, η πρόσβαση αλλοδαπών για 
απασχόληση στην αγορά εργασίας της Σλοβενίας είναι πιο εύκολη ως προς αυτά τα επαγγέλματα, με την 
έννοια ότι δεν χρειάζεται προγενέστερη εξέταση της αγοράς εργασίας για την απασχόλησή τους.

 Ισπανία: Τον Ιανουάριο 2018, εγκρίθηκε η επέκταση του κανονισμού συλλογικής διαχείρισης πρόσληψης 
εποχιακών εργαζομένων από τρίτες χώρες στον κλάδο της γεωργίας που έχει υπογράψει η Ισπανία με το 
Μαρόκο (δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους στις 30 Δεκεμβρίου 2017).

 Σουηδία: Την 1η Μαρτίου 2018, η κυβέρνηση ανέθεσε στον Σουηδικό Οργανισμό Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης να διευκολύνει τις επαφές και τη δικτύωση μεταξύ γυναικών που έχουν 
γεννηθεί στο εξωτερικό, ιδίως γυναικών που έχουν μόλις φθάσει στη χώρα, και εργοδοτών. Σκοπός της 
πρωτοβουλίας αυτής είναι να επιτρέψει σε εταιρείες, και ιδίως σε ιδιωτικές εταιρείες, να χρησιμοποιήσουν 
με καλύτερο τρόπο τις ικανότητες και το δυναμικό των γυναικών μεταναστών στη Σουηδία. 

 Ο λόγος ανάληψης της πρωτοβουλίας αυτής, που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, είναι ότι οι γυναίκες 
που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό εργάζονται λιγότερο από τους άνδρες που έχουν γεννηθεί στο 
εξωτερικό. Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας για τη 
Σουηδική κυβέρνηση. 

 Επιπλέον, η Σουηδική κυβέρνηση προτίθεται να δημιουργήσει ένα νέο είδος θέσης εργασίας επιδοτούμενης 
από το κράτος (etableringsjobb) για νεοαφιχθέντες μετανάστες και άλλους διαμένοντες στη χώρα που 
παραμένουν άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι θέσεις αυτές θα διευκολύνουν άτομα που μόλις 
έχουν φθάσει στη χώρα και μακροχρόνια άνεργους ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, ενώ 
θα αυξηθεί ταυτόχρονα η παροχή εργαζομένων σε Σουηδούς εργοδότες που έχουν μεγάλη ανάγκη 
εργατικού δυναμικού.

10 Έως 15 εβδομάδες.

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου - Υπόθεση C- 240/17 E

Στην απόφαση της 16ης Ιανουαρίου, το ΔΕΕ έκρινε την ερμηνεία του 
Άρθρου 25(2) της Σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν 
(ΣΕΣ). Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία διαβούλευσης πρέπει 
αρχικά να ξεκινά μόνο μετά από την εισαγωγή μιας καταχώρησης 
άρνησης εισόδου στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Το Δικαστήριο 
αποφάσισε επίσης ότι με το Άρθρο 25(2) επιτρέπεται να εκτελείται 
μια απόφαση επιστροφής που συνοδεύεται από απαγόρευση εισόδου 
ενώ συνεχίζεται η διαδικασία διαβούλευσης, εφόσον ο πολίτης 
τρίτης χώρας θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια. 
Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση, όταν περάσει εύλογος χρόνος 
μετά την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης και εφόσον δεν 
υπάρχει απάντηση από το Συμβαλλόμενο Κράτος που ερωτάται, το 
Συμβαλλόμενο Κράτος που εισάγει την καταχώρηση πρέπει να την 
αποσύρει και, αν χρειάζεται, να θέσει τον πολίτη της τρίτης χώρας 
στον εθνικό του κατάλογο καταχωρήσεων. Τέλος, το ΔΕΕ έκρινε ότι 
ένας πολίτης τρίτης χώρας, μπορεί να επικαλεστεί ενώπιον εθνικών 
δικαστηρίων τα νομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη 
διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο Άρθρο 25(2) της ΣΕΣ.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/11/21/ind-scherpt-toezichts--en-handhavingstaken-verder-aan
http://www.kroesadvocaten.nl/nl/nieuws/erkend-referent-meer-inspecties-door-ind-in-2018
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32824-203.html
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0172/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-dolocitvi-poklicev-v-katerih-zaposlitev-tujca-ni-vezana-na-trg-dela
http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8361/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15849.pdf
https://tillvaxtverket.se/english.html
https://tillvaxtverket.se/english.html
http://www.regeringen.se/4948a5/contentassets/5902ae60335a4aa99db41ce2c0f7b266/n18-01430.pdf
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-och-arbetsmarknadens-parter-overens-om-etableringsjobb/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5d14d58afc39a4c6b8f31ed219a6a44e0.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNuNe0?text=&docid=198441&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=595751&utm_source=ECRE+Newsletters&utm_campaign=1856e46822-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_19&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9497afd-1856e46822-422302165http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5d14d58afc39a4c6b8f31ed219a6a44e0.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNuNe0?text=&docid=198441&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=595751&utm_source=ECRE+Newsletters&utm_campaign=1856e46822-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_19&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9497afd-1856e46822-422302165
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5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΕ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

 Την 1η Φεβρουαρίου, ο Frontex ξεκίνησε τη νέα Κοινή Επιχείρηση Θέμις που αντικατέστησε την Επιχείρηση 
Τρίτων. Ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης παραμένουν βασικό στοιχείο, με τη νέα Επιχείρηση 
Θέμις θα καταβληθεί προσπάθεια καλύτερης προσαρμογής στην αλλαγή των χαρακτηριστικών της 
μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος εστιάζοντας περισσότερο στην επιβολή του νόμου.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Κροατία: Στις 23 Φεβρουαρίου, με γνώμονα την αύξηση του αριθμού παράτυπων μεταναστών από 
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι Υπουργοί Εσωτερικών συζήτησαν τη δυνατότητα ενίσχυσης της διμερούς 
αστυνομικής συνεργασίας, που περιλαμβάνει τη συνέχεια και την ενδυνάμωση της συνεργασίας ενόψει 
της επερχόμενης τουριστικής περιόδου. Εξετάζοντας τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης των 
μεταναστευτικών μετακινήσεων, οι Υπουργοί αναφέρθηκαν στη σημασία υλοποίησης της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Κροατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την 
επανεισδοχή ατόμων που έχουν εισέλθει ή διαμένουν παράνομα και του Πρωτοκόλλου Υλοποίησης των 
Συμφωνιών Επανεισδοχής, καθώς επίσης και της ενοποιημένης εφαρμογής τους σε όλα τα σύνορα. 

 Φινλανδία: Στις 25 Ιανουαρίου, υιοθετήθηκε ένας νέος νόμος που εισάγει διατάξεις καταπολέμησης 
του εγκλήματος στα σύνορα της Φινλανδίας. Η Φινλανδική Συνοριοφυλακή θα εστιάσει στην κίνηση 
διέλευσης των συνόρων του χώρου Σένγκεν και ειδικότερα στην καταπολέμηση του ποινικού αδικήματος 
της παράνομης εισόδου στη χώρα. Η δράση αυτή πραγματοποιείται ως τμήμα της διαχείρισης των 
συνόρων. Η Συνοριοφυλακή θα παρακολουθεί επίσης τη συμμόρφωση με τον Νόμο για τις Πλωτές 
Συγκοινωνίες, τον Νόμο για το Κυνήγι και τον Νόμο για το Ψάρεμα.

  Ιταλία: Στα τέλη Μαρτίου ξεκίνησε η εφαρμογή του διετούς πιλοτικού προγράμματος «Διεθνής 
Κατάρτιση στην Αστυνομική Ακαδημία της Αιγύπτου». Με το πρόγραμμα θα καταρτιστούν συνολικά 360 
αστυνομικοί υπάλληλοι από 22 Αφρικανικές χώρες σε θέματα μετανάστευσης και ελέγχου των συνόρων 
από εμπειρογνώμονες της Ιταλικής Κρατικής Αστυνομίας, της Αιγυπτιακής Αστυνομίας και Ευρωπαϊκών 
οργανισμών.

 Στις 12 Ιανουαρίου 2018, οι Ιταλικές και οι Λιβυκές αρχές δημιούργησαν κοινή επιτροπή για την 
καταπολέμηση του διεθνικού εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, της παράνομης 
μετανάστευσης και της τρομοκρατίας, πρωτοβουλία που είχε αναγγελθεί στις αρχές Δεκεμβρίου του 
περασμένου χρόνου (βλ. 21ο Ενημερωτικό Δελτίου του ΕΔΜ). Η επιτροπή αυτή θα ενισχύσει το Κράτος 
Δικαίου στη Λιβύη και θα εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στη συμφωνία 
προβλέπεται ανταλλαγή πληροφοριών και κατάρτιση των Λίβυων αστυνομικών ερευνητών.

 Ολλανδία: Από τις 29 Ιανουαρίου 2018, θεσπίστηκε η εισαγωγή θεώρησης διέλευσης για Κουβανούς 
πολίτες που ταξιδεύουν μέσω Ολλανδίας προς χώρα εκτός Σένγκεν. Το μέτρο εισάγεται ως αποτέλεσμα της 
αυξημένης εισροής Κουβανών αιτούντων άσυλο για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας 
φύλου από τον Σεπτέμβριο 2017.

 Πολωνία: Στις 30 Μαρτίου, 30 συνοριοφύλακες ξεκίνησαν από το Κέντρο Ειδικής Κατάρτισης 
Συνοριοφυλάκων στο Λούμπαν για την ενδέκατη αποστολή τους στη Μακεδονία. Η δέσμευση της 
Πολωνίας εκτιμάται πολύ από τις συνοριακές υπηρεσίες της Μακεδονίας. Αυτή τη φορά, οι Πολωνοί 
Συνοριοφύλακες υποστήριξαν τις τοπικές υπηρεσίες στον έλεγχο της εισροής μεταναστών για την 
πρόληψη, μεταξύ άλλων, των παράνομων διελεύσεων των συνόρων, για τον έλεγχο της αυθεντικότητας 
των εγγράφων και την καταγραφή των αιτήσεων χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

6. ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Έκθεση Προόδου της 14ης Μαρτίου, αναφέρει ότι από τον Μάρτιο 2016 
έχουν πραγματοποιηθεί 2.164 επιστροφές σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. Από αυτές, 563 έχουν 
προκύψει ως αποτέλεσμα δευτεροβάθμιας αρνητικής δικαστικής απόφασης για αίτηση ασύλου. Με το 
Πρόγραμμα Υποβοηθούμενης Εθελοντικής Επιστροφής και Επανένταξης που υλοποιείται από 
τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), 5.656 μετανάστες επέστρεψαν στη χώρα καταγωγής 
τους το 2017, στους οποίους περιλαμβάνονται 1.683 από τα Ελληνικά νησιά. Από τον Ιανουάριο έως την 
1η Μαρτίου 2018 το Πρόγραμμα βοήθησε 760 μετανάστες να επιστρέψουν στα σπίτια τους, από τους 
οποίους οι 242 από τα ελληνικά νησιά.

 Το ΕΔΜ δημοσίευσε την Συνοπτική Έκθεση της Μελέτης 2017 για την «Αποτελεσματικότητα των 
πρακτικών για τις επιστροφές στα Κράτη Μέλη της ΕΕ.». Σε σχέση με το πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 
2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιστροφή και της επακόλουθης Ανακοίνωσης του 2017 για 
μια πιο αποτελεσματική πολιτική για την επιστροφή, η μελέτη αυτή ερευνά τις καλές πρακτικές και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Κράτη Μέλη στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις επιστροφές 
και τα ισοδύναμα πρότυπα.

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-launching-new-operation-in-central-med-yKqSc7
http://intermin.fi/en/article/-/asset_publisher/uusi-laki-saatelemaan-rajavartiolaitoksen-rikostorjuntaa
https://ind.nl/en/news/pages/airport-transit-visa-requirement-for-cubans-as-of-29-january-2018.aspx
https://ind.nl/en/about-ind/figures-and-publications/Pages/Asylum-Trends.aspx
https://www.volkskrant.nl/binnenland/tijdens-de-tussenstop-asiel-aanvragen-lek-op-schiphol-in-trek-bij-cubaanse-lhbt-ers~a4567148/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_progress-report-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_synthesis_report_return_study_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_synthesis_report_return_study_en.pdf
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Αυστρία: Την 1η Φεβρουαρίου, τέθηκε σε ισχύ συμφωνία μεταξύ της Αυστριακής Δημοκρατίας και της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για τη δημιουργία ενός «Κοινού Κέντρου» στο Πασάου με 
σκοπό την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών στον έλεγχο του εγκλήματος, στην 
προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης 
σύμφωνα με τους όρους του κοινού χώρου Σένγκεν. Μεταξύ άλλων μέτρων, στη συμφωνία περιλαμβάνεται 
η υποστήριξη των αρμοδίων αρχών για την επιστροφή πολιτών τρίτων χωρών ακολουθώντας τις 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των δύοδύο κρατών.11 

 Βέλγιο: Στις 26 Φεβρουαρίου, ο Βέλγος Υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων και ο Βέλγος Υπουργός 
Πολιτικής Ασύλου και Μετανάστευσης συναντήθηκαν με τον Βρετανό Υπουργό Εσωτερικών. Συμφώνησαν 
για διεύρυνση της συνεργασίας στο θέμα της μετανάστευσης διέλευσης, στην οποία περιλαμβάνεται μια 
εκστρατεία ενημέρωσης κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών και η δημιουργία Ενιαίου Σημείου 
Επαφής για τη μετανάστευση διέλευσης. 

 Στις 8 Φεβρουαρίου, παρουσιάστηκε στην Κυβέρνηση η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή για Πρόσφυγες 
και Απάτριδες (CGRS) με θέμα «τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης κατά τη διοργάνωση της 
επιστροφής ατόμων στο Σουδάν». Η έκθεση αποτελεί καρπό μιας ανεξάρτητης έρευνας, μετά από αίτημα 
του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού Jan Jambon στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τους κινδύνους 
που υπάρχουν σε υποθέσεις επιστροφής στο Σουδάν που πραγματοποιεί η υπηρεσία του CGRS. 

 Τον Φεβρουάριο, ο Υπουργός Πολιτικής Ασύλου και Μετανάστευσης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη 
στη Γουινέα, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την δρομολόγηση μας εκστρατείας πρόληψης της παράτυπης 
μετανάστευσης προς την Ευρώπη και το Βέλγιο. Συζητήθηκε επίσης το θέμα της επιστροφής των 
πολιτών Γουινέας (και των αιτούντων διεθνή προστασία των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση) στη χώρα 
καταγωγής τους. 

 Εσθονία: Η Αστυνομία και η Συνοριοφυλακή αγόρασαν εννέα στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη 
(drones) τύπου ELIX-XL που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και 
για την αντιμετώπιση επεισοδίων στα σύνορα.

 Λιθουανία: Τον Μάρτιο 2018, τέθηκε σε ισχύ ένα Διάταγμα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης που προβλέπει 
παραδείγματα κριτηρίων για τη δυνατότητα να εκτιμηθεί με αξιόπιστο τρόπο αν ένας αλλοδαπός συνιστά 
απειλή παράνομης μετανάστευσης και, επομένως να μην εκδίδεται ή ανανεώνεται η άδεια διαμονής του. 

 Το 2017, στη Λιθουανία, συνεχίστηκε η μείωση του αριθμού παράτυπων μεταναστών από το Βιετνάμ. 
Το 2017 τέθηκαν υπό κράτηση από τους συνοριοφύλακες 120 Βιετναμέζοι πολίτες, σε σύγκριση με τους 
226 για το 2016 και τους 382 του 2015. Ένας από τους λόγους της μείωσης αυτής είναι η μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα του έργου των αρχών επιβολής του νόμου, τόσο σχετικά με την κράτηση των 
ατόμων όσο και με την οργάνωση των απελάσεων. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέτρο ήταν επίσης η 
χρησιμοποίηση νέων συστημάτων παρακολούθησης των διαφόρων σημείων της Λιθουανικής μεθορίου. 

 Λουξεμβούργο: Με νομοσχέδιο που αλλάζει τον τροποποιημένο Νόμο της 29ης Αυγούστου 2008 για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων και τη μετανάστευση προτείνεται η αλλαγή των προστίμων που 
επιβάλλονται σε αεροπορικές εταιρείες που επιτρέπουν σε πολίτες τρίτων χωρών να αποβιβάζονται στο 
Λουξεμβούργο χωρίς να διαθέτουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και χωρίς την απαραίτητη θεώρηση 
εισόδου, καθώς επίσης και των προστίμων εναντίον αεροπορικών εταιρειών που δεν διαβίβασαν τα 
απαιτούμενα δεδομένα, δεν τα διαβίβασαν εγκαίρως ή έχουν διαβιβάσει ψευδή ή μη ολοκληρωμένα 
δεδομένα.

 Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης αλλαγές σχετικά με την επιστροφή. Για παράδειγμα, σε 
περιπτώσεις αποφάσεων επιστροφής ασυνόδευτων ανηλίκων, προτείνεται το μείζον συμφέρον των 
παιδιών να αξιολογείται σε εξατομικευμένη βάση από διεπιστημονική μονάδα. 

 Προτείνεται επίσης δυνατότητα πρόσβασης της Αστυνομίας του Μεγάλου Δουκάτου στην κατοικία 
ενός αλλοδαπού, μετά από σχετική άδεια του Προέδρου του Πρωτοδικείου του Λουξεμβούργου, αν ο 
αλλοδαπός αυτός αρνείται στην αστυνομία την πρόσβαση για να παρεμποδίσει την απομάκρυνση του 
από τη χώρα.

 Πολωνία: Από τις 12 Ιανουαρίου, ορισμένες τροποποιήσεις του Νόμου για τους Αλλοδαπούς παρέχουν 
νέες διατάξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, το θέμα της κράτησης και επιστροφής αλλοδαπών, καθώς 
επίσης και την ιατρική και ψυχιατρική περίθαλψη αλλοδαπών που δεν έχουν εγκλειστεί σε κέντρα 
φύλαξης ή κέντρα προσωρινής κράτησης αλλοδαπών για λόγους υγείας.  

 Σουηδία: Στις 15 Μαρτίου, κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο νομοσχέδιο για την επέκταση της δυνατότητας 
των αστυνομικών δυνάμεων να διεξάγουν ελέγχους σε χώρους εργασίας μετά από σχετική αξιολόγηση 
κινδύνου παράνομης μετανάστευσης. Για τη διεξαγωγή ελέγχων σε χώρους εργασίας έπρεπε μέχρι 
σήμερα να υπάρχουν συγκεκριμένες υποψίες εγκληματικής δραστηριότητας.

11 BGBl. IIΙ Αρ. 18/2018

https://emnbelgium.be/news/belgium-and-united-kingdom-further-cooperate-issue-transit-migration
https://emnbelgium.be/news/cgrss-conclusions-return-operations-sudan
https://emnbelgium.be/news/visit-state-secretary-asylum-policy-and-migration-guinea-focuses-prevention-irregular
https://emnbelgium.be/news/visit-state-secretary-asylum-policy-and-migration-guinea-focuses-prevention-irregular
https://www.politsei.ee/et/uudised/ppa-hankis-piiriturvalisuse-tagamiseks-militaardroonid-40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab5a8ee01d2e11e88e8fef3b3f51dc2f
http://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=/export/exped/sexpdata/Mag/0007/155/15557.pdf
https://emn.gov.pl/ese/news/14990,New-amendment-to-the-Act-on-Foreigners-entered-into-force-on-12-February-2018.html
http://www.regeringen.se/4950e9/contentassets/44162aaf7bc7435d96770c87522736cb/utokade-mojligheter-till-arbetsplatsinspektioner-prop.-201718176
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 Η αστυνομία θα έχει πλέον το δικαίωμα πραγματοποίησης τυχαίων ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί θα εστιάζονται 
σε κλάδους που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο παράνομης απασχόλησης, όπως ο ξενοδοχειακός και 
ο κλάδος εστίασης, καθώς επίσης και ο κλάδος των κομμωτηρίων και των κέντρων αισθητικής. Η 
κυβέρνηση προτίθεται επίσης να διπλασιάσει το ειδικό τέλος (οικονομική κύρωση) το οποίο οφείλουν να 
καταβάλλουν οι εργοδότες που απασχολούν άτομα χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

7. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Στις 6 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεύθυνε στοχοθετημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για συμμετοχή στην Πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων, 
με καταληκτική ημερομηνία την 25η Απριλίου 2018. Είναι σημαντική η συμμετοχή παραγόντων της 
κοινωνίας των πολιτών από όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, ενώ στις προηγούμενες αντίστοιχες προσκλήσεις 
η γεωγραφική ισορροπία αποτελούσε ένα από τα κριτήρια επιλογής. Μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν 
σήμερα, δεν εκπροσωπούνται οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από τη Δανία, την Εσθονία και 
τη Μάλτα, ή έχει αδειάσει κάποια άλλη θέση με άλλο τρόπο, επομένως η νέα πρόσκληση εστιάζει σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν τη νόμιμη έδρα τους σε αυτά τα τρία Κράτη Μέλη της 
ΕΕ. Η Επιτροπή ξεκίνησε τη λειτουργία της Πλατφόρμας το 2013, ως δράση της Στρατηγικής της ΕΕ για 
την Εξάλειψη της Εμπορίας Ανθρώπων 2012-2016.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Εσθονία: Τον Φεβρουάριο, τέθηκε σε ισχύ στην Εσθονία η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.12 Μετά 
από αυτό, δημιουργήθηκε ανάγκη τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα για την «ποινικοποίηση της 
αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών από θύματα εμπορίας ανθρώπων». Στόχος της ποινικοποίησης είναι 
η αποθάρρυνση της ζήτησης που οδηγεί σε εμπορία ανθρώπων και η προστασία των δικαιωμάτων των 
θυμάτων.

 Ελλάδα: Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την εμπορία ανθρώπων συγκάλεσε μια διϋπηρεσιακή 
συνεδρίαση. Σε αυτή συζητήθηκαν οι συστάσεις GRETA για την υλοποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για τη Δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων.

 Φινλανδία: Τον Μάρτιο, η Φινλανδία δημοσίευσε την τελευταία αξιολόγηση του Συστήματος Αρωγής 
Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (στα Φινλανδικά). Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι το 2017, ο αριθμός 
πελατών στο Σύστημα Αρωγής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων ήταν υψηλότερος από κάθε άλλη φορά. 
Στο τέλος του 2017, 322 άτομα αποτέλεσαν αντικείμενο των υπηρεσιών του συστήματος, μεταξύ των 
οποίων υπήρχαν ανήλικα παιδιά στη φροντίδα των πελατών (2016: 233). Από αυτά τα παιδιά, 34 
εντάχθηκαν στο σύστημα αρωγής ως ανήλικοι.

 Ιταλία: Στις 6 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής αναγνώρισης διεθνούς 
προστασίας του Λάτσιο και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κοινωνικών Πολιτικών, Αθλητισμού και 
Ασφάλειας, ξεκίνησαν ένα πιλοτικό πρόγραμμα ταυτοποίησης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και 
εκμετάλλευσης μεταξύ των αιτούντων άσυλο. Το έργο αυτό είναι μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας 
με την καθοδήγηση της Εθνικής Επιτροπής για το Άσυλο και αποβλέπει στη δημιουργία τυποποιημένων 
επιχειρησιακών διαδικασιών ταυτοποίησης, παραπομπής και προστασίας θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

 Λουξεμβούργο: Με τον Νόμο της 28ης Φεβρουαρίου 2018 για την ενίσχυση της καταπολέμησης 
της πορνείας, της μαστροπείας και της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
χορηγείται ατιμωρησία λόγω μη ευθύνης στα θύματα και προβλέπονται νέα αδικήματα στον Ποινικό 
Κώδικα. Με τα νέα αυτά αδικήματα διώκονται ποινικά οι πελάτες ανηλίκων θυμάτων σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, ευάλωτων ατόμων, θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης, μαστροπείας και εμπορίας 
με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση με πιθανότητα μη υποχρέωσης άσκησης δίωξης κατά του πελάτη 
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

 Μάλτα: Στο πλαίσιο του 4ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, έχει αναληφθεί 
μια σειρά αποτελεσματικών δράσεων με ειδική εστίαση στη σεξουαλική εκμετάλλευση και στην εμπορία 
ανηλίκων. Επιπλέον, προετοιμάζεται η διεξαγωγή μιας δεύτερης εθνικής μελέτης για την εμπορία 
ανθρώπων μεταξύ των μεταναστριών και των ανηλίκων που ζουν σε ανοικτά κέντρα φιλοξενίας στη 
Μάλτα.

 Ολλανδία: Τον Ιανουάριο, δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό έργο για την εκτίμηση της πιθανότητας 
διάπραξης εμπορίας ανθρώπων σε μεμονωμένες υποθέσεις όπου οι ποινικές διαδικασίες εμπορίας 
ανθρώπων κατέληξαν σε απόρριψη των κατηγοριών ή σε αθώωση. Η εκτίμηση αυτή διεξάγεται από μια 
διεπιστημονική επιτροπή που ιδρύθηκε πρόσφατα και αποτελείται από εμπειρογνώμονες διαφόρων κλάδων 
με γνωμοδοτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται από την Ολλανδική υπηρεσία μετανάστευσης και 
την Υπηρεσία Πολιτογράφησης στη λήψη αποφάσεων χορήγησης άδειας διαμονής σε (πιθανά) θύματα 
εμπορίας ανθρώπων. Σκοπός αυτού του πιλοτικού έργου είναι να εξεταστεί αν η επιτροπή είναι σε θέση 
να διαπιστώσει αν ένα άτομο υπήρξε θύμα εμπορίας και αν επίσης μπορεί η αξιολόγηση αυτή να είναι 
χρήσιμη και για άλλες αρχές, όπως η Ολλανδική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης, οι 
υπηρεσίες φιλοξενίας, αλλά και για τα ίδια τα θύματα.

12 Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης κυρώθηκε στην Εσθονία στις 26 Οκτωβρίου 2017.

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#9ca14d17-a91d-4192-afa0-a89c00a55e16
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#9ca14d17-a91d-4192-afa0-a89c00a55e16
http://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/ihmiskaupan-uhrien-auttamisjarjestelman-asiakasmaara-korkein-sen-historiassa
http://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/ihmiskaupan-uhrien-auttamisjarjestelman-asiakasmaara-korkein-sen-historiassa
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/28/a170/jo
https://www.wegwijzermensenhandel.nl/Actueel/Nieuwsberichten/pilot-aannemelijkheid-slachtofferschap-mensenhandel.aspx
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/nieuws/start-pilot-beoordeling-slachtofferschap-mensenhandel
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/infoblad_tijdelijke_regeling_aannemelijkheid_slachtofferschap_mensenhandel.pdf


12

22ο Ενημερωτικό Δελτίο ΕΔΜ

 Πολωνία: Τον Μάρτιο, ξεκίνησε στο Ράντομ της Πολωνίας μια ενημερωτική εκστρατεία επισήμανσης των 
απειλών που σχετίζονται με το ποινικό αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων (σύγχρονη δουλεία). Στόχος 
της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού και η προστασία των πιθανών θυμάτων διαφόρων 
μορφών εμπορίας ανθρώπων. 

 Πορτογαλία: Το Πορτογαλικό Παρατηρητήριο Εμπορίας Ανθρώπων (OTSH) βοήθησε στην αύξηση της 
γνώσης για την εμπορία ανθρώπων παρέχοντας δεδομένα σε στατιστικές εκθέσεις, για παράδειγμα στην 
Ετήσια Έκθεση Εθνικής Ασφάλειας. Οι υπεύθυνοι φορείς παρουσίασαν επίσης εθνικές καλές πρακτικές για 
τον Εθνικό Μηχανισμό Παραπομπής και τους Δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό πιθανών 
καταστάσεων εμπορίας ανθρώπων στον κλάδο της αγοράς εργασίας, στον Ειδικό Εισηγητή Εμπορίας 
Ανθρώπων των ΗΕ. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το IV Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και 
την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων 2018-2021 (βρίσκεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση) με 
σκοπό τη βελτίωση του συστήματος προστασίας των θυμάτων με μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική, 
σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές.

 Σουηδία: Τον Φεβρουάριο 2018, η Σουηδική κυβέρνηση υιοθέτησε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
καταπολέμηση της πορνείας και της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλικούς και άλλους σκοπούς. Το 
Σχέδιο Δράσης εστιάζει στην πρόληψη, στην καλύτερη προστασία των θυμάτων, στην ενδυνάμωση της 
γνώσης και στην ανάπτυξη μεθόδων για επαγγελματίες που εργάζονται με θύματα εμπορίας. 

 Την 1η Ιανουαρίου, δημιουργήθηκε στη Σουηδία ένας νέος κρατικός φορέας, ο Σουηδικός Οργανισμός 
Ισότητας των Φύλων. Η Σουηδική κυβέρνηση μετέφερε όλες τις αρμοδιότητες συντονισμού των δράσεων 
εναντίον της εμπορίας ανθρώπων από το Περιφερειακό Διοικητικό Συμβούλιο της Στοκχόλμης στον νέο 
αυτό οργανισμό που είναι πλέον αρμόδιος για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για όλες τις 
μορφές εκμετάλλευσης. Στον τομέα ευθύνης του Οργανισμού ανήκουν, μεταξύ άλλων, η υποστήριξη 
των αρχών και των ΜΚΟ, η Εθνική Ειδική Ομάδα κατά της Πορνείας και της Εμπορίας και οι περιφερειακοί 
συντονιστές καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Στις 23 Φεβρουαρίου, η ΕΕ, η Αφρικανική Ένωση και το G5 Σαχέλ φιλοξένησαν μια Διεθνή Συνεδρίαση 
υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες με αντικείμενο την ασφάλεια και την ανάπτυξη στις χώρες Σαχέλ, 
εστιάζοντας στην σταθερότητα και σταθεροποίηση των περιφερειακών, διασυνοριακών και ευάλωτων 
περιοχών του Σαχέλ. 

 Τις 26 Φεβρουαρίου, υιοθετήθηκε ένα νέο πρόγραμμα οικειοθελούς επιστροφής και εκκένωσης στο 
πλαίσιο του Καταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ για την Αφρική. Με το πρόγραμμα αυτό διατίθενται 
κονδύλια ύψους 115 εκ. ευρώ και συνεχίζεται η παροχή στήριξης στην Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR) και στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Βέλγιο: Στις 8 Φεβρουαρίου,ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Υποδοχής Fedasil υπέγραψε συμφωνία πλαίσιο 
με τον Βελγικό οργανισμό ανάπτυξης Enabel. Με τη συμφωνία δημιουργείται η βάση συνεργασίας μεταξύ 
των δύοδύο αυτών δημόσιων οργανισμών του Βελγίου στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, 
καθώς επίσης και στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Θα συναφθούν επίσης ειδικές συμφωνίες 
σε συνάρτηση με τις ανάγκες των δύοδύο οργανισμών (π.χ. κινητοποίηση εμπειρογνωμόνων του Fedasil 
για έργα του Enabel - και αντιστρόφως - ή επίσης κινητοποίηση των Ευρωπαίων ή των τοπικών εταίρων 
του άλλου οργανισμού).

 Τσεχία: Η διϋπηρεσιακή ομάδα εργασίας του Ιατρικού Ανθρωπιστικού Προγράμματος (MEDEVAC) 
συνεδρίασε τον Φεβρουάριο για να αξιολογήσει τις δραστηριότητες του προγράμματος 2017 και να 
συζητήσει την εμβέλεια των δραστηριοτήτων και του προϋπολογισμού του προγράμματος για το 2018. 
Ως περιοχές προτεραιότητας για την ανθρωπιστική και την αναπτυξιακή 
βοήθεια ορίστηκαν η Μέση Ανατολή, η ευρύτερη περιφέρεια του Σαχέλ και 
η ανατολική Ουκρανία. Οι οικονομικές δωρεές μέσω εταιρικών οργανισμών, 
ύψους 20 εκ. CZK (0,8 εκ. ευρώ) αποβλέπουν στην ενδυνάμωση των τοπικών 
υποδομών υγείας και θα διατεθούν στη Λιβύη, στον Νίγηρα, στο Ιράκ και 
στην ανατολική Ουκρανία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος MEDEVAC για το 2018 
ανέρχεται σε CZK 60 εκ. (περίπου €2,4 εκ.). Για τα επόμενα δύοδύο χρόνια θα λειτουργεί φωτογραφική 
έκθεση όπου θα τεκμηριώνονται οι αποστολές MEDEVAC και θα ταξιδεύει στις πρεσβείες της χώρας και 
σε νοσοκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η έκθεση αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την 
ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας του προγράμματος MEDEVAC.

 Τον Φεβρουάριο, συζητήθηκαν στην διϋπουργική ομάδα εργασίας, οι προτεραιότητες οικονομικής 
ενίσχυσης για το 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Αρωγή των 
Προσφύγων στις Περιφέρειες Καταγωγής και την Πρόληψη των Μείζονων 
Μεταναστευτικών Ροών (ονομάζεται πλέον «Ενίσχυση Επιτόπου»). Μεταξύ 
των προτεραιοτήτων που προτείνονται είναι οι περιφέρειες της Μέσης 
Ανατολής και των Βαλκανίων (ιδίως η Δημοκρατία της Μακεδονίας). Επίσης, 
θα δοθεί οικονομική δωρεά ύψους CZK 40 εκ. (περίπου 1,6 εκ. ευρώ) σε περιοχές του Σαχέλ και της 
Βόρειας Αφρικής. 

https://emn.gov.pl/ese/news/14988,Antitrafficking-informational-and-educational-campaign.html
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/consulta-publica?i=243
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/consulta-publica?i=243
http://www.regeringen.se/492162/contentassets/24797d74f0bf447998138bc6b18aadb9/handlingsplan-mot-prostitution-och-manniskohandel.pdf
http://www.regeringen.se/492162/contentassets/24797d74f0bf447998138bc6b18aadb9/handlingsplan-mot-prostitution-och-manniskohandel.pdf
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/en/
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/en/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-942_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-942_en.htm
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/delivering-commitments-new-programmes-protect-migrants-and-support-return-and_en
https://emnbelgium.be/news/cooperation-between-fedasil-and-enabel
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 Τον Μάρτιο, οι προτεινόμενες προτεραιότητες υποβλήθηκαν για έγκριση στην Τσεχική κυβέρνηση. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για το 2018 ανέρχεται σε CZK 150 εκ. (περίπου 6 εκ. 
ευρώ). Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο 2015 ως ειδικό εργαλείο αντιμετώπισης της 
μεταναστευτικής/προσφυγικής κατάστασης στην Ευρώπη και στις περιοχές γύρω από αυτή.

 Τον Ιανουάριο 2018, η Κυβέρνηση της Τσεχίας ενέκρινε την οικονομική συνεισφορά των 8,75 εκ. ευρώ 
στη Θυρίδα Βόρειας Αφρικής του Καταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ για την Αφρική (ένα ίδιο ποσοστό 
του συνολικού ποσού ύψους 35 εκ. ευρώ παρέχει κάθε ένα από τα Τέσσερα Κράτη του Βίζεγκραντ 
(Visegrád) (Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβακία). Η οικονομική βοήθεια αφορά την υλοποίηση 
του δεύτερου σταδίου του προγράμματος - Υποστήριξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συνόρων και 
Μετανάστευσης στη Λιβύη. Η συνολική συνεισφορά της Τσεχίας στο Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για 
την Αφρική, από την ίδρυση του, ανέρχεται σε 10,42 εκ. ευρώ.

 Πολωνία: Την περίοδο αναφοράς, ορίστηκε Υπουργός Ανθρωπιστικής Βοήθειας η Beata Kempa. Η θέση 
αυτή δημιουργείται για πρώτη φορά και υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ανθρωπιστική βοήθεια για 
την Πολωνική κυβέρνηση.

 Ισπανία: Στις 20-21 Μαρτίου έλαβε χώρα στο Μαρόκο το Δεύτερο Ισπανο-Μαροκινό Φόρουμ για τη 
Μετανάστευση και την Ένταξη, με τη συμμετοχή Αντιπροσωπείας που είχε επικεφαλής την κα Marina del 
Corral, Γενική Γραμματέα Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Μετανάστευσης.

https://emn.gov.pl/ese/news/14959,Minister-Kempa-announced-that-she-will-meet-with-NGOs.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΕΔΜ ΚΑΙ 
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.
Στοιχεία ΕΕ
Σχήμα 1α: Αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ28, Ιανουάριος 2016 - Δεκέμβριος 2017. 
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Πηγή: Eurostat [migr_asyappctzm], σύνολο αιτούντων άσυλο, πρόσβαση 30 Μαρτίου2017.

Σχήμα 1β: Αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά και μεταγενέστεροι αιτούντες (από κοινού, αιτούντες 
άσυλο) στην ΕΕ28 και στη Νορβηγία, τέταρτο τρίμηνο 2017 (τριμηνιαία δεδομένα)
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Σχήμα 2: Πρωτόδικες αποφάσεις ασύλου στην ΕΕ28 και στη Νορβηγία για πολίτες χωρών εκτός 
ΕΕ, τέταρτο τρίμηνο 2017 
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asydcfstq&lang=en
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Πηγή: FRONTEX FRAN Τριμηνιαία Έκθεση Q3 2017 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017)

Τελευταίες διαθέσιμες εθνικές στατιστικές
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ

 Αυστρία: Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών δημοσίευσε τις ετήσιες στατιστικές για το άσυλο 
2017. Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός αιτήσεων ασύλου στην Αυστρία μειώθηκε το 2017 σε 24.735 
αιτήσεις, σημειώνοντας πτώση κατά 41,50% σε σύγκριση με το 2016. Οι πιο συχνές ιθαγένειες αιτούντων 
ήταν της Συρίας, του Αφγανιστάν και του Πακιστάν. Για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, σημειώθηκε 
ανάλογη μείωση, από τις 3.900 αιτήσεις ασύλου το 2016 στις 1.352 το 2017. 

 Σλοβακία: Η Υπηρεσία Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσίευσε την Έκθεση Στατιστικών 
2017 η οποία περιέχει μια επισκόπηση του αριθμού αιτήσεων ασύλου, του αριθμού χορηγήσεων ασύλου 
ή επικουρικής προστασίας και τις κτήσεις ιθαγένειας για το 2017. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης δεδομένα 
για τις εθνικότητες, τις ιθαγένειες, την ηλικία και στοιχεία για ασυνόδευτους ανηλίκους.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

 Λιθουανία: Το 2017, καταγράφηκαν στη Λιθουανία 60 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων και καταναγκαστικής 
εργασίας. Τα θύματα ήταν 40 πολίτες της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, 18 πολίτες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
του Νεπάλ και 2 πολίτες Ουκρανίας. Οι αλλοδαποί (όλοι άνδρες) αποτελούσαν ποσοστό 34,5% όλων των θυμάτων 
για το 2017.

ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ

 Σλοβακία: Το Προεδρείο Μεθοριακής Αστυνομίας και Αστυνομίας Αλλοδαπών της Αστυνομικής Διοίκησης δημοσίευσε 
τη Στατιστική Επισκόπηση Νόμιμης και Παράνομης Μετανάστευσης στη Σλοβακία για το 2017 όπου παρέχονται 
δεδομένα τόσο για τη νόμιμη όσο και για την παράτυπημετανάστευση παράλληλα με τα στοιχεία για την επιστροφή.

Σχήμα 3α: Παράνομη διέλευση συνόρων – Οι 
συχνότερες εθνικότητες (σε %)

14%

8%

7%

6%
6%6%5%

36%

FRAN Q3 2017 (July - September)

Συρία

Ιράκ

Μαρόκο

Αφγανιστάν

Νιγηρία

Πακιστάν

Αλγερία

Άλλα

Σχήμα 3γ: Παράνομη διαμονή – Οι συχνότερες 
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Σχήμα 3β: Άρνηση εισόδου - Οι συχνότερες 
εθνικότητες (σε %)
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Σχήμα 3δ: Αποτελεσματική επιστροφή - Οι 
συχνότερες εθνικότητες (σε %)
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https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/FRAN_Q3_2017.pdf
http://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl-Jahresstatistik_2017.pdf
http://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl-Jahresstatistik_2017.pdf
http://www.minv.sk/?statistiky-20
http://www.minv.sk/?statistiky-20
http://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Viesasis_saugumas/Prekyba_zmonemis/Apzvalga uz 2017 metus.pdf
http://www.minv.sk/?rok-2017-1
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Επικαιροποιήσεις για τη μεταφορά της νομοθεσίας ΕΕ στο εθνικό δίκαιο.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ

 Βέλγιο: Στις 12 Μαρτίου δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ο νόμος της 21ης Νοεμβρίου 2017 για 
την τροποποίηση του Νόμου για τη Μετανάστευση. Σκοπός του νόμου είναι, μεταξύ άλλων, η μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για το Άσυλο (βλ. Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ Οκτωβρίου 
- Δεκεμβρίου 2017). 

ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ

 Βέλγιο: Στις 2 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της μεταφοράς της Οδηγίας για την Ενιαία Άδεια Διαμονής στο 
εθνικό δίκαιο, οι διάφοροι συναρμόδιοι φορείς του Βελγίου (δηλαδή Ομοσπονδιακό Κράτος, Περιφέρεια 
Βαλλονίας, Περιφέρεια Φλάνδρας, Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας και Γερμανόφωνη Κοινότητα) 
υιοθέτησαν μια συμφωνία συνεργασίας των αστυνομικών δυνάμεων για τις άδειες διαμονής και εργασίας 
και τις διατάξεις που αφορούν την απασχόληση και τη διαμονή αλλοδαπών εργαζομένων. Για την έγκριση 
της συμφωνίας αυτής, τον Μάρτιο 2018 το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια σειρά νομοθετικών κειμένων σε 
ομοσπονδιακό και σε περιφερειακό επίπεδο. Η συμφωνία συνεργασίας δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ. 

 Ουγγαρία: Την 1η Ιανουαρίου, άρχισαν να ισχύουν οι τροποποιήσεις του Νόμου 2017 για την είσοδο και 
τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση.13 Σκοπός των τροποποιήσεων 
αυτών ήταν η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας της ΕΕ για τους Φοιτητές και τους Ερευνητές ((EΕ) 
2016/801). Δημιουργήθηκε επίσης ειδική άδεια για μετανάστες επιχειρηματίες, ενώ οι τροποποιήσεις 
αφορούσαν επίσης και διαδικαστικά θέματα. 

 Πολωνία: Στις 12 Ιανουαρίου, δημοσιεύθηκε ο Νόμος της 24ης Δεκεμβρίου 2017 για τις τροποποιήσεις 
στον Νόμο για τους Αλλοδαπούς και ορισμένες άλλες πράξεις. Βασικός στόχος είναι η μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο της Οδηγίας Ενδοεταιρικών Μεταφορών (2014/66/EΕ). 

 Την 1η Ιανουαρίου τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος της 20ης Ιουλίου 2017 για την τροποποίηση του Νόμου 
της 20ης Απριλίου 2004 περί προώθησης της απασχόλησης και των θεσμών της αγοράς εργασίας και 
ορισμένων άλλων διατάξεων.14 Η τροποποίηση αυτή αφορούσε ειδικότερα τη μεταφορά της Οδηγίας για 
τους Εποχιακούς Εργαζομένους (2014/36/EΕ) στο εθνικό δίκαιο της Πολωνίας. Με τον νόμο εισάγονται 
οι άδειες εποχιακής εργασίας. Επιπλέον, αναδιοργανώνεται και ενισχύεται η νομοθεσία για την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας της Πολωνίας στον τομέα της εργασίας μικρής διάρκειας.

Άλλα έργα ΕΔΜ και περασμένες/επερχόμενες εκδηλώσεις (βλ. επίσης τον ιστότοπο του ΕΔΜ)

 Βέλγιο: Το Βελγικό Σημείο Επαφής του ΕΔΜ δημιούργησε ένα σύντομο βίντεο για την παράνομη 
μετανάστευση πολιτών τρίτων χωρών στο Βέλγιο και στην ΕΕ, στο πλαίσιο της σχετικής μελέτης του 
ΕΔΜ και των εκδηλώσεων που οργανώνονται σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Ισπανία: Στις 14 Μαρτίου οργανώθηκε από το Ισπανικό Παρατηρητήριο για τον Ρατσισμό και την 
Ξενοφοβία (OBERAXE) «Εργαστήριο για την την online ρητορική του μίσους» που πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Μετανάστευσης.

 Τον Απρίλιο 2017 ξεκίνησε το διεθνικό έργο «Αστυνόμευση της γειτονιάς κατά του ρατσισμού της 
ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας» που καθοδηγείται από τη Γενική Γραμματεία Εισερχόμενης 
και Εξερχόμενης Μετανάστευσης μέσω του Ισπανικού Παρατηρητηρίου για τον Ρατσισμό και την 
Ξενοφοβία (OBERAXE) και αποβλέπει στον προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών σε τοπικό επίπεδο, ενώ 
το πρώτο τρίμηνο του 2018, έχει ήδη ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο εφαρμογής του.

13 Νόμος CXLIII του 2017
14 Νομική Εφημερίδα, τεύχος 1543

https://emnbelgium.be/news/law-reform-belgiums-immigration-act-published
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32014L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32014L0036
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/events_en
https://emnbelgium.be/news/video-illegal-employment-third-country-nationals-belgium-and-eu
http://www.empleo.gob.es/oberaxe/es/creadi/index.htm
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