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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 24η Έκδοση περιέχει πληροφορίες από τον Ιούλιο 
έως τον Σεπτέμβριο 2018, συμπεριλαμβανομένων των (τελευταίων) σχετικών στατιστικών που έχουν 
δημοσιευθεί.
Το δελτίο διαμορφώνεται ανά θέμα πολιτικής. Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στον τομέα που σας 
ενδιαφέρει επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα θέματα: 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Στις 12 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέες προτάσεις στα πεδία της μετανάστευσης και της 
εξωτερικής δράσης κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας για την Κατάσταση της Ένωσης. Οι νέες πρωτοβουλίες 
αποσκοπούν στα εξής:

 Υποστήριξη της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με την αύξηση του 
επιχειρησιακού προσωπικού του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τη δημιουργία 
ενός μόνιμου σώματος 10.000 συνοριοφυλάκων με καλύτερο εξοπλισμό και εκτελεστικές εξουσίες.

 Επανεξέταση των κανόνων επιστροφής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής επιστροφής 
της ΕΕ. Στους βασικούς στόχους, περιλαμβάνεται η εξάλειψη των εμποδίων στην εφαρμογή της Οδηγίας για 
την Επιστροφή του 2008, για τη διασφάλιση απλών και διαφανών διαδικασιών, καθώς και την προστασία 
των επιστρεφόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

 Διευκόλυνση του έργου του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο (EASO) με την παροχή επιπλέον προσωπικού, 
εργαλείων και οικονομικών μέσων με στόχο την υποστήριξη των Κρατών Μελών με πιο αποτελεσματικό και 
αποδοτικό τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου.

 Ενίσχυση νόμιμων διόδων προς την Ευρώπη με τη νέα Μπλε Κάρτα της ΕΕ, ένα πιο αποτελεσματικό 
πρόγραμμα επανεγκατάστασης και με τη συνεργασία με χώρες της Αφρικής μέσω πιλοτικών έργων που 
αποσκοπούν στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

Τον Αύγουστο, η Ελλάδα και η Ισπανία έλαβαν περαιτέρω βοήθεια έκτακτης ανάγκης για να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στην πίεση της μεταναστευτικής ροής. Την 1η Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε 
στήριξη στην Ελλάδα για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής με συμπληρωματικό ποσό 37,5 εκ. ευρώ και 
στις 2 Αυγούστου διέθεσε 3 εκ. ευρώ στην Ισπανία κυρίως για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονταν με το 
επιπλέον προσωπικό που τοποθετήθηκε στα σύνορα.

 Στις 2 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διάθεση 45,6 εκ. ευρώ σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης 
προς την Ισπανία και την Ελλάδα, ως μέσο αντιμετώπισης των αυξανόμενων προκλήσεων στο πεδίο της 
μετανάστευσης. Οι αυξημένες αφίξεις σε αυτές τις δύο χώρες καθιστούν απαραίτητη τη βελτίωση των 
συνθηκών υποδοχής και την ποιότητα των εγκαταστάσεων επιστροφής και των υποδομών για τη μεταφορά 
των επιστρεφόντων. Στο πλαίσιο αυτής της έκτακτης χρηματοδότησης, διατέθηκαν 20 εκ. ευρώ στην Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα και 25,6 εκ. ευρώ στον 
Ερυθρό Σταυρό, στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλειας και στο Υπουργείο Εσωτερικών της 
Ισπανίας.

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, 6. Παράτυπη Μετανάστευση και επιστροφή, 7. 
Δράσεις Αντιμετώπισης Εμπορίας Ανθρώπων, 8. Εξωτερική διάσταση, Παράρτημα για τις 
Συμπληρωματικές Στατιστικές, Συμπληρωματικές πληροφορίες, άλλα έργα του ΕΔΜ και 
επερχόμενες εκδηλώσεις.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-coast-guard_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-reinforced-agency-asylum_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-legal-pathways_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/migration-commission-supports-greece-improving-reception-conditions-extra-37.5-million-euro_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/migration-commission-supports-greece-improving-reception-conditions-extra-37.5-million-euro_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/migration-commission-increases-emergency-assistance-spain-€30-million_en


2

24ο Δελτίο του ΕΔΜ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Γερμανία: Στις 17 Αυγούστου, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, Δόμησης και Πατρίδας και ο 
Έλληνας ομόλογός του συμφώνησαν να επιτρέψουν μια πιο στενή συνεργασία όσον αφορά τις περιπτώσεις 
απόρριψης στα σύνορα και τις περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Δουβλίνου III. Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα Γερμανίας-Αυστρίας, διαπιστωθεί ότι 
ένας αιτών άσυλο έχει ήδη υποβάλει αίτηση ασύλου στην Ελλάδα, η Γερμανία θα έχει τη δυνατότητα να 
επιστρέψει αυτό το άτομο απευθείας στην Ελλάδα εντός 48 ωρών δυνάμει αυτής της συμφωνίας. Αυτό 
δεν ισχύει για ασυνόδευτους ανηλίκους. Ως αντάλλαγμα, η Γερμανία είναι προετοιμασμένη να επιταχύνει 
τη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης έως το τέλος του 2018. Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη 
δέσμευσή τους να συνεχίσουν να εργάζονται με γνώμονα τις κοινές Ευρωπαϊκές λύσεις, καθώς και την 
αμοιβαία αλληλεγγύη και στήριξη σε περίπτωση μελλοντικών προκλήσεων στο ζήτημα της μετανάστευσης.

 Στις 6 Αυγούστου, η Γερμανία και η Ισπανία κατέληξαν στην ίδια συμφωνία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 11 
Αυγούστου.

 Γαλλία: Στις 10 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύθηκε ο νόμος υπ’ αρ. 2018-778 «για τη διαχείριση της 
μετανάστευσης και το ουσιαστικό δικαίωμα ασύλου και την επιτυχή ένταξη». Έχει τρεις βασικούς στόχους: 
πρώτον, να ενισχύσει την προστασία των ατόμων με τη βελτίωση του δικαιώματος διαμονής για ευάλωτα 
άτομα και τη μεταρρύθμιση της πολιτικής ένταξης, δεύτερον, να εναρμονίσει τις διαδικασίες με το 
Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις Ευρωπαϊκές πρακτικές (π.χ. ταχεία επεξεργασία αιτήσεων αιτούντων άσυλο) και 
τρίτον, να προσαρμόσει το γαλλικό δίκαιο στην πραγματικότητα για τη βελτίωση της πολιτικής επιστροφής.

 Ιρλανδία: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ισότητας ξεκίνησε μια διαδικασία διαβούλευσης για τη 
δημιουργία σχεδίων Εθνικών Προτύπων για τη στέγαση που παρέχεται σε άτομα υπό προστασία. Με βάση 
την ανατροφοδότηση, θα αναπτυχθούν τα τελικά Εθνικά Πρότυπα, τα οποία θα ισχύουν για όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών στους οποίους έχει ανατεθεί σύμβαση από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ένταξης (RIA) 
για τη λειτουργία και διαχείριση των κέντρων στέγασης.

 Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι από το 2008, η καθαρή μετανάστευση προς την Ιρλανδία έφτασε σε υψηλότατες 
τιμές. Το 2018, οι Εκτιμήσεις Πληθυσμού και Μετανάστευσης που κυκλοφόρησε η Κεντρική Στατιστική 
Υπηρεσία δείχνουν ότι ο αριθμός εισερχομένων μεταναστών αυξήθηκε 6,7% από χρόνο σε χρόνο, από 
84.600 το 2017 σε 9.300 άτομα το 2018. Τον Απρίλιο 2018, 593.600 μη Ιρλανδοί πολίτες διέμεναν στην 
Ιρλανδία, αριθμός που αντιστοιχεί στο 12,2% του συνολικού πληθυσμού.

 Ιταλία: Τον Ιούλιο 2018, ο Υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε το πρόγραμμα πολιτικής περί μετανάστευσης 
και ασφάλειας ενώπιον των Επιτροπών Συνταγματικών Υποθέσεων της Κάτω Βουλής και της Άνω Βουλής. 
Επέμεινε στην ανάγκη μείωσης των ροών προς την Ιταλία μέσω της προσαγωγής μεταναστών πριν φτάσουν 
σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Στο ίδιο πνεύμα, επεσήμανε έντονα την ανάγκη συνεργασίας με τη Λιβύη, κυρίως για 
την ενίσχυση των προτύπων της χώρας σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την ολοκλήρωση του 
πλαισίου, το Υπουργείο Εσωτερικών πρότεινε την αύξηση του αριθμού των κέντρων κράτησης μεταναστών 
που αναμένουν την απομάκρυνσή τους, καθώς και την αύξηση του αριθμού των αδικημάτων που οδηγού σε 
κυρώσεις όπως η απέλαση.

 Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, προβλέπεται η έγκριση ενός διατάγματος περί ασφάλειας και 
μετανάστευσης τον Οκτώβριο 2018. Το κείμενο αποσκοπεί στη διόρθωση ορισμένων προβλημάτων των 
συστημάτων. Οι καινοτομίες που εντάσσονται έχουν σκοπό να βελτιώσουν την ασφάλεια και παράλληλα 
να διασφαλίσουν την πρόσβαση στους μηχανισμούς προστασίας για άτομα που έχουν ανάγκη προστασίας. 
Αυτές οι καινοτομίες περιλαμβάνουν κυρίως την παράταση της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής στα κέντρα 
κράτησης ώστε να διευκολύνονται οι επιστροφές και την οριστικοποίηση του καταλόγου των αντικειμενικών 
κινήτρων για τα οποία κάποιος μπορεί να λάβει προστασία.

 Ολλανδία: Την περίοδο αναφοράς, η διαδικασία ασύλου δύο παιδιών από την Αρμενία προκάλεσε 
συζητήσεις περί διεύρυνσης του κανονισμού «Children’s Pardon» (πρόκειται για τον κανονισμό που αφορά 
τα μακροχρόνια διαμένοντα παιδιά των αιτούντων άσυλο ή οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που δεν έχουν άδεια 
διαμονής). Τον Μάιο 2008, τα παιδιά και η μητέρα τους υπέβαλαν αίτηση ασύλου. Αν και το αίτημά τους 
απορρίφθηκε, η μητέρα των παιδιών έχει μπει σε διαδικασία προσφυγής πολλές φορές. Ωστόσο, μετά 
από αρκετά διατάγματα, ελήφθη η τελική απόφαση, βάσει της οποίας η μητέρα και τα παιδιά έπρεπε 
να επιστρέψουν στην Αρμενία. Η μητέρα επέστρεψε στην Αρμενία στις 14 Αυγούστου 2017 και στις 8 
Σεπτεμβρίου 2018, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν και τα παιδιά. Λίγο πριν την αποχώρησή τους, λόγω 
εξελίξεων στην υπόθεση, ο Υπουργός Μετανάστευσης εφάρμοσε τη διακριτική ευχέρειά του για να επιτρέψει 
στα παιδιά να παραμείνουν στην Ολλανδία. Ωστόσο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και ο Πρωθυπουργός 
δήλωσαν ότι επρόκειτο να τηρηθούν οι ισχύοντες κανονισμοί για τα μακροχρόνια διαμένοντα παιδιά, και 
κατ’ επέκταση δεν θα διευρυνόταν ο κανονισμός «Children’s Pardon». Επιπλέον, μια εξεταστική επιτροπή θα 
ερευνήσει αν όλοι οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί έδρασαν σύμφωνα με τις νόμιμες και κανονιστικές διατάξεις 
στη συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης, έχει οριστεί άλλη μια ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή, η οποία θα 
διερευνήσει τη μακροχρόνια διαμονής των μεταναστών και το πλήθος των διαδικασιών γενικά.

 Σε μια επιστολή του στις 5 Ιουλίου, ο Υπουργός παρουσίασε ένα χρονοδιάγραμμα για τις προτάσεις που 
αναμένονται σχετικά με την εφαρμογή μεγαλύτερης ευελιξίας στη μακρά διαδικασία χορήγησης ασύλου. 
Αυτό περιλαμβάνεται στο «Ολοκληρωμένο Θεματολόγιο Μετανάστευσης» που παρουσιάζεται από την 
κυβέρνηση. Σε αυτό το θεματολόγιο, οι προθέσεις της πολιτικής, όπως εκφράζονται στη συμφωνία 
συνασπισμού συνδέονται μέσω έξι συνδεδεμένων πυλώνων. Στόχος είναι να υλοποιηθεί ένα πιο ευέλικτο 
και ολοκληρωμένο σύστημα χορήγησης ασύλου. Ορισμένα από τα μέτρα είναι: η ανάπτυξη κοινοτικών 
χώρων για αλλοδαπούς, κοινού χρονοδιαγράμματος για τη διαδικασία ασύλου που θα τηρείται από όλους 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/11/tk-onderzoek-inspectie-justitie-en-veiligheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/migratie/documenten/kamerstukken/2018/07/05/brief-tweede-kamer-flexibilisering-asielketen
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τους σχετικούς φορείς, καθώς και προτάσεων για την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου σύμφωνα με τους 
Ευρωπαϊκούς κανόνες.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Μετανάστευσης δήλωσε την πρόθεση εκσυγχρονισμού των δικαιωμάτων 
περί εθνικότητας στο πλαίσιο της συμφωνίας συνασπισμού της 10ης Οκτωβρίου 2017. Ο εκσυγχρονισμός 
περιλαμβάνει: (1) διεύρυνση της δυνατότητας κατοχής πολλαπλών υπηκοοτήτων για τους μελλοντικούς 
εισερχόμενους και εξερχόμενους μετανάστες πρώτης γενιάς και (2) την υποχρεωτική επιλογή μίας εκ των 
υπηκοοτήτων σε μια καθορισμένη χρονική στιγμή από τα παιδιά των μελλοντικών γενεών. Προκειμένου να 
εκσυγχρονιστούν τα δικαιώματα περί εθνικότητας, πρέπει να υλοποιηθεί μια νομοθετική πρόταση, κατά πάσα 
πιθανότητα το 2019.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Στις 20 Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 9 εκ. ευρώ σε έκτακτη βοήθεια για την παροχή
υγειονομικής περίθαλψης σε αιτούντες άσυλο στην 
Ιταλία. Περίπου 42.000 άτομα σε κατάσταση ανάγκης 
και κυρίως ευάλωτες ομάδες θα μπορούσαν να 
επωφεληθούν από αυτή την οικονομική βοήθεια σε 
διαφορετικές περιοχές της Ιταλίας.

 Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποίησε το 
ερευνητικό κέντρο Pew, που δημοσιεύθηκε στις 19 
Σεπτεμβρίου, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών 
είναι θετικοί στην ιδέα της υποδοχής προσφύγων από 
χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου ή βίας. 
Ωστόσο, δεν εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ 
χειρίζεται το προσφυγικό ζήτημα.

Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση

 Στις 31 Αυγούστου, η Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNCHR) προέτρεψε την Ελλάδα να μεταφέρει τους διαμένοντες στο κέντρο πρώτης υποδοχής 
της Μόριας στην ηπειρωτική χώρα, λόγω των κακών συνθηκών διαβίωσης και του υπερπληθυσμού. Στις 18 
Σεπτεμβρίου, η Ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει περίπου 2.000 αιτούντες άσυλο από το 
νησί της Λέσβου στην ηπειρωτική χώρα έως το τέλος του Σεπτεμβρίου.

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

   Στις 20 Σεπτεμβρίου, η Eurostat δημοσίευσε την τριμηνιαία έκθεσή της περί ασύλου. Οι αιτούντες άσυλο 
για πρώτη φορά στην ΕΕ μειώθηκαν 12% στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 συγκριτικά με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2017. Από τις 151.000 αιτήσεις ασύλου, οι 137.000 (91%) ήταν πρώτες αιτήσεις. Οι 3 βασικές 
ιθαγένειες των αιτούντων άσυλο ήταν οι Σύροι, οι Αφγανοί και οι Ιρακινοί, με 18.300, 9.200 και 8.400 
αιτήσεις αντίστοιχα που είχαν υποβληθεί. Ο υψηλότερος αριθμός αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε στη Γερμανία (33.700 ή 25% του συνόλου των αιτήσεων), με 
επόμενες στη σειρά τη Γαλλία (26.100 ή 19%), την Ελλάδα (16.300 ή 12%), την Ισπανία (16.200 ή 12%) 
και την Ιταλία (13.700 ή 10%).

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Αυστρία: Στις 14 Αυγούστου, εγκρίθηκε ο Νόμος Τροποποίησης του Νόμου περί Αλλοδαπών 20181 
από το Αυστριακό Εθνικό Συμβούλιο, βάσει του οποίου τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Νόμος περί 
Εγκατάστασης και Διαμονής, ο Νόμος για την Αστυνομία Αλλοδαπών 2005, ο Νόμος περί Ασύλου 2005, 
ο Νόμος για τις Διαδικασίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Νόμος για την 
Ιθαγένεια 1985, καθώς και ο Νόμος για την Ομοσπονδιακή Βασική Περίθαλψη 2005.

Ένας από τους βασικούς στόχους του Νόμου Τροποποίησης του Νόμου περί Αλλοδαπών 2018 ήταν η 
μεταφορά της Οδηγίας 2016/801 (για φοιτητές και ερευνητές) στο Αυστριακό εθνικό δίκαιο. Εκτός από τη 
μεταφορά που αναφέρθηκε, ο Νόμος για τις Διαδικασίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και 
Ασύλου προσαρμόστηκε για τη θέσπιση νέων διατάξεων. Σήμερα, επιτρέπεται στις αρχές να αξιολογούν 
τα μέσα μεταφοράς δεδομένων των αιτούντων άσυλο και να κατάσχουν μετρητά έως και 840 ευρώ από 
αλλοδαπούς2. Επιπλέον, η περίοδος προσφυγών τροποποιήθηκε για ορισμένες διαδικασίες, σύμφωνα με τον 
Νόμο για τις Διαδικασίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η νέα διάταξη του Νόμου για την Ομοσπονδιακή Βασική Περίθαλψη 2005 προβλέπει ότι οι αιτούντες άσυλο 
που λαμβάνουν στήριξη σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο είναι πλέον υποχρεωμένοι να συμβάλλουν στο 
κόστος της στήριξης με τα μετρητά που τους έχουν κατασχεθεί3.

Ο προσαρμοσμένος Νόμος για την Αστυνομία Αλλοδαπών 2005 περιλαμβάνει πλέον και ποινικές διατάξεις 
όσον αφορά την παράνομη διαμονή στην Αυστρία σε περιπτώσεις απαγόρευσης εισόδου σε ισχύ ή 
απαγόρευσης διαμονής μετά την αποχώρηση από τη χώρα λόγω αντίστοιχων αποφάσεων. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 ευρώ ή φυλάκιση για διάστημα έως και έξι 
εβδομάδες4.

1 BGBl. I αρ. 56/2018.
2 Παρ. 35α, 39α και 39 του Νόμου για τις Διαδικασίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Ασύλου.
3 Παρ. 2 εδάφιο 1β του Νόμου για την Ομοσπονδιακή Βασική Περίθαλψη 2005.
4 Παρ. 120 εδάφιο 1γ του Νόμου για την Αστυνομία Αλλοδαπών 2005.

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
– Υπόθεση C-369/17

Στις 13 Σεπτεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
έκρινε ότι ένα άτομο που θεωρείται ότι έχει 
«διαπράξει σοβαρό έγκλημα», δεν θα πρέπει να 
εξαιρεθεί από την επιλεξιμότητα για επικουρική 
προστασία, με μοναδικό κριτήριο την κύρωση που 
τους επιβλήθηκε για ένα συγκεκριμένο έγκλημα 
βάσει του εθνικού δικαίου. Η αρχή ή το εθνικό 
δικαστήριο που έχει την ευθύνη της εξέτασης της 
αίτησης επικουρικής προστασίας θα πρέπει να 
διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση προκειμένου 
να αξιολογήσει τη σοβαρότητα του εγκλήματος.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-121.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/commission-awards-9-million-euro-italy-support-healthcare-provision-asylum-seekers_en
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/09/19/a-majority-of-europeans-favor-taking-in-refugees-but-most-disapprove-of-eus-handling-of-the-issue/
http://www.unhcr.org/news/briefing/2018/8/5b88f5c34/unhcr-urges-greece-address-overcrowded-reception-centres-aegean-islands.html
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece/greece-moves-to-ease-overcrowding-in-lesbos-migrant-camp-idUSKCN1LY1NR
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/13562.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=205671&amp;pageIndex=0&amp;doclang=EN&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=582952
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 Ο Νόμος περί Ασύλου 2005 προσαρμόστηκε σε ό,τι αφορά την παύση του καθεστώτος ασύλου. Όταν 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, όπως η μετάβαση στη χώρα καταγωγής ή η αίτηση και έκδοση διαβατηρίου από 
τη χώρα καταγωγής, θα πρέπει να εκκινείται διαδικασία ανάκλησης5.

 Έγινε προσαρμογή και στον Νόμο για την Ιθαγένεια 
1985 και συγκεκριμένα αυξήθηκε η περίοδος αναμονής 
για τη χορήγηση της Αυστριακής ιθαγένειας στα δέκα έτη 
για τα άτομα που βρίσκονται υπό καθεστώς ασύλου6.

 Κροατία: Στις 4 Ιουλίου, τέθηκε σε ισχύ το Διάταγμα περί 
συμμετοχής στην καταβολή των εξόδων στέγασης των 
αιτούντων άσυλο, των ατόμων υπό καθεστώς επικουρικής 
προστασίας και των ατόμων υπό καθεστώς διεθνούς 
προστασίας (Επίσημη Εφημερίδα 59/2018), βάσει του 
Νόμου περί Διεθνούς και Προσωρινής Προστασίας.

 Κύπρος: Το 2018, η Κύπρος δέχθηκε έντονη 
μεταναστευτική πίεση, κυρίως από άτομα που είχαν 
ανάγκη από διεθνή προστασία. Τα τελευταία στατιστικά 
δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η Κύπρος αποτελεί ένα 
από τα Κράτη Μέλη που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό 
ατόμων σε σχέση με τον πληθυσμό της. Τους πρώτους 
οκτώ μήνες του 2018, οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας 
συνέχισαν την ανοδική πορεία τους, σημειώνοντας 
αύξηση 55% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τον Αύγουστο 2018, οι εκκρεμείς υποθέσεις 
ήταν 5.257 συγκριτικά με 2.262 εκκρεμείς υποθέσεις τον Αύγουστο 2017.

 Γερμανία: Το νομοσχέδιο της 1ης Αυγούστου που τροποποίησε τον Νόμο περί Ασύλου προβλέπει ότι οι 
αιτούντες διεθνή προστασία δεν οφείλουν να συνεργαστούν μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης 
ασύλου, αλλά και στην περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί διαδικασία ανάκλησης ή απόσυρσης. 
Σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης πρόβλεψη για χρηματική ποινή. Ο 
Υπουργός Εσωτερικών Horst Seehofer εξήγησε ακόμη ότι οι αποφάσεις χορήγησης ασύλου που ελήφθησαν 
συγκεκριμένα από το 2015 έως το 2017 θα πρέπει να επανεξεταστούν.

 Την 1η Αυγούστου, μετά από εκτενείς συζητήσεις, δημιουργήθηκε στη Βαυαρία το πρώτο «κέντρο 
στήριξης» (Κέντρο Αφίξεων, Αποφάσεων και Επιστροφών). Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Horst 
Seehofer, τα επονομαζόμενα κέντρα στήριξης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να επιταχύνουν την απέλαση των 
αιτούντων άσυλο, των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται. Μέχρι να αναγνωριστεί το δικαίωμα παραμονής 
τους, οι αιτούντες άσυλο θα στεγάζονται σε αυτά τα κέντρα. Αυτές οι εγκαταστάσεις αποτελούν τμήμα του 
«Μεταναστευτικού Σχεδίου» που υποβλήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών και αποτέλεσε θέμα συζήτησης 
του Κυβερνητικού συνασπισμού τον Ιούλιο 2018.

 Το καλοκαίρι του 2018, η εκκλησία παρείχε προστασία σε έναν πρωτοφανή αριθμό 850 αιτούντων 
άσυλο που έλαβαν απορριπτική απόφαση για την αίτησή τους. Στην πραγματικότητα, η πρακτική του 
εκκλησιαστικού ασύλου προκαλεί έντονες συζητήσεις και αντιθέσεις όχι μόνο στο ευρύ κοινό, αλλά και 
στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Σύμφωνα με κάποιους πολιτικούς, το εκκλησιαστικό άσυλο μπορεί να 
θεωρηθεί απειλή για το κράτος δικαίου και τον διαχωρισμό των εξουσιών. Αν και επιτεύχθηκε μια συμφωνία 
μεταξύ της εκκλησίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων, υπάρχουν 
ορισμένοι πολιτικοί που εκφράζουν όλο και εντονότερη αντίθεση απέναντι σε αυτή την πρακτική. Επομένως, 
η περιφερειακή διοίκηση Rhein-Hunsrück-Kreis υπέβαλε καταγγελία κατά εννέα παστόρων που παρείχαν 
κατάλυμα σε αιτούντες άσυλο, των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν.

 Φινλανδία: Η Υπηρεσία Μετανάστευσης της Φινλανδίας επικαιροποίησε τις πρακτικές λήψης απόφασης 
που τηρεί όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο από το Αφγανιστάν. Η επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε 
διότι, στις 30 Αυγούστου 2018, η Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) δημοσίευσε τις 
κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με την εκτίμηση της ανάγκης διεθνούς προστασίας για αιτούντες άσυλο 
από το Αφγανιστάν.

 Στις 3 Ιουλίου, το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε ένα πρόγραμμα με στόχο τη διερεύνηση και κατάρτιση 
πιθανών τροποποιήσεων του Νόμου για τους Αλλοδαπούς όσον αφορά την επεξεργασία των μεταγενέστερων 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας και την εφαρμογή των αποφάσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης της 
Φινλανδίας βάσει της Οδηγίας της ΕΕ για τις Διαδικασίες Ασύλου. Σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, ο Νόμος 
για τους Αλλοδαπούς θα υποστεί και άλλη τροποποίηση που απαιτείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σύμφωνα με αυτή την τροποποίηση, ως ημερομηνία βάσης για την εκτίμηση της ηλικίας ενός 
πρόσφυγα σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης θα εκλαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
διεθνούς προστασίας.

 Μέχρι στιγμής, περίπου 2.300 άτομα έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου το 2018. Περίπου οι 1.100 από αυτές 
τις αιτήσεις αφορούν αιτούντες για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί τουλάχιστον μια απόφαση ασύλου. Μέχρι 
το τέλος του Ιουλίου, ο μεγαλύτερος αριθμός μεταγενέστερων αιτήσεων υποβλήθηκαν από Ιρακινούς 
(περίπου 710 αιτήσεις), οι οποίοι αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο στη Φινλανδία.

	Ολλανδία: Στις 17 Αυγούστου, μετά τη δημοσίευση της νέας έκθεσης της χώρας, ανακοινώθηκαν αλλαγές 
στην πολιτική που αφορά τους αιτούντες άσυλο από την Κίνα. Η έκθεση επεσήμανε την επιδείνωση της 
κατάστασης πολιτικών αντιπάλων, δικηγόρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών αντιφρονούντων. Στη 

5 Παρ. 7 εδάφιο 2 του Νόμου περί Ασύλου 2005.
6 Παρ. 11α εδάφιο 7 του Νόμου για την Ιθαγένεια 1985.

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  
– Υπόθεση C-585/16

Στις 25 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
αποφάσισε ότι οι Παλαιστίνιοι πολίτες στους 
οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς ασύλου από 
την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην 
Εγγύς Ανατολή (UNRWA) και οι οποίοι είναι 
δικαιούχοι ουσιαστικής προστασίας ή αρωγής 
από την εν λόγω υπηρεσία δεν δικαιούνται το 
καθεστώς του πρόσφυγα βάσει του δικαίου της 
ΕΕ. Εάν, ωστόσο, ένας Παλαιστίνιος διατρέχει 
σοβαρό κίνδυνο, δεν μπορεί να λάβει βοήθεια από 
την UNRWA και έχει αναγκαστεί να αποχωρήσει 
από την περιοχή δράσης της UNRWA, μπορεί να 
λάβει το καθεστώς του πρόσφυγα στην ΕΕ.

https://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttoviraston-afganistan-linjaus-on-paivitetty
https://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttoviraston-afganistan-linjaus-on-paivitetty
https://intermin.fi/en/article/-/asset_publisher/lakihankkeessa-selvitetaan-mahdollisuuksia-muuttaa-uusintahakemuksien-kasittelya
https://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/turvapaikkahakemuksista-noin-puolet-on-talla-hetkella-uusintahakemuksia
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/08/17/tk-landgebonden-asielbeleid-china
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=204382&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=739930
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βάση αυτή, ο Υπουργός Μετανάστευσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένες ομάδες θεωρούνται 
πλέον ομάδες κινδύνου, γεγονός που διευκολύνει τη χορήγηση ασύλου σε αλλοδαπούς εφόσον θεωρηθούν 
μέλη μίας από αυτές τις ομάδες.

Στις 31 Ιουλίου, υιοθετήθηκαν αλλαγές στην πολιτική που αφορά τους αιτούντες άσυλο από το Ιράκ. 
Για παράδειγμα, απάτριδες Παλαιστίνιοι από το Ιράκ, με εξαίρεση την περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, 
θεωρούνται πλέον ευάλωτη μειονοτική ομάδα και ο ορισμός της «άγαμης γυναίκας» τροποποιήθηκε 
σύμφωνα με τις πολιτικές της χώρας για το Αφγανιστάν και τη Σομαλία.

Στις 26 Ιουλίου, τέθηκαν σε ισχύ κάποιες αλλαγές όσον 
αφορά τον κατάλογο των ομάδων που διατρέχουν 
κίνδυνο στη Σομαλία. Σε αυτόν τον κατάλογο 
προστέθηκαν: αρχηγοί φατριών που υποστηρίζουν την 
κυβέρνηση και πολιτικώς ενεργά άτομα (π.χ. Σημαντικά 
πολιτικά πρόσωπα, μέλη του στρατού της Σομαλίας, 
ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλη ΜΚΟ 
που τραβούν την προσοχή της οργάνωσης Αλ-Σαμπάμπ 
υπό την αρνητική έννοια). Οι δικαιούχοι διεθνούς 
προστασίας που επιστρέφουν σε περιοχές δράσης της 
Αλ-Σαμπάμπ δεν θεωρούνται πλέον εκτεθειμένοι στον 
κίνδυνοι της ομαδικής δίωξης. Ωστόσο, ως άτομο, ο 
συγκεκριμένος αιτών εξακολουθεί να διατρέχει κίνδυνο 
να θεωρηθεί κατάσκοπος και συνεπώς, έχει λόγο να 
φοβάται τη δίωξή του από την Αλ-Σαμπάμπ.

Στις 11 Ιουλίου, ο Υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις ασύλου οικογενειών με ανήλικα 
παιδιά από το Αφγανιστάν δεν θα απορρίπτονται πλέον με την αιτιολογία ότι θα μπορούσαν φαινομενικά 
να εγκατασταθούν σε κάποιο άλλο μέρος του Αφγανιστάν. Αυτή η αλλαγή στην πολιτική έρχεται μετά την 
πρόσφατη δημοσίευση θεματικής έκθεσης κατάστασης από το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Σημειώσεις 
Καθοδήγησης για το Αφγανιστάν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO). 
Διαφορετικά, θα παραμείνει σε ισχύ η ειδική πολιτική ασύλου για το Αφγανιστάν. Διάφορες κοινωνικές 
ομάδες θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται ως ομάδες σε κίνδυνο, μεταξύ των οποίων οι εθνικές και 
θρησκευτικές μειονότητες, η κοινωνική ομάδα λεσβιών, ομοφυλόφιλων ανδρών, αμφιφυλόφιλων, 
διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔΜ), οι προσηλυτισμένοι και οι Αφγανοί δημοσιογράφοι.

Μετά από δύο χρόνια μείωσης, η κατάληψη των δομών υποδοχής αιτούντων άσυλο έχει αυξηθεί τους 
τελευταίους τρεις μήνες. Κατά συνέπεια, ο Κεντρικός Οργανισμός Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο (COA) 
εξασφάλισε περίπου χώρο για 2.000 άτομα σε τοποθεσίες υποδοχής που χρησιμοποιούνται προς το παρόν 
και εμπίπτουν σε υφιστάμενες συμφωνίες διαχείρισης με τους αντίστοιχους δήμους. Η αύξηση στις δομές 
υποδοχής αιτούντων άσυλο οφείλεται εν μέρει στο ότι η στέγαση των ατόμων με άδεια διαμονής απέχει 
πολύ από τους καθορισμένους στόχους, λόγω της έλλειψης δομών στέγασης.

 Πολωνία: Μέχρι το τέλος του Ιουνίου, υποβλήθηκαν 2.100 αιτήσεις διεθνούς προστασίας στην Πολωνία, κυρίως 
από πολίτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Συνολικά 255 άτομα πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
διεθνούς προστασίας. Εκδόθηκε αρνητική απόφαση για 1.300 άτομα, ενώ 1.000 διαδικασίες διακόπηκαν.

Υπάρχει ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός Γεωργιανών πολιτών που επιθυμούν να ζήσουν στην Πολωνία. 
Στο πρώτο εξάμηνο αυτού του χρόνου, υποβλήθηκαν αιτήσεις προσωρινής άδειας διαμονής από 4.000 
Γεωργιανούς, δηλ. πέντε φορές περισσότερους συγκριτικά με την ίδια περίοδο το 2017.

 Σουηδία: Τον Ιούλιο, ξεκίνησε ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου 
από τη Σουηδική Υπηρεσία Μετανάστευσης. Στόχος του προγράμματος είναι η επιτάχυνση και αύξηση 
της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, καθώς και ο συνδυασμός της στέγασης 
των αιτούντων άσυλο και της εξέτασης των αιτήσεών τους σε μία ολοκληρωμένη διαδικασία. Η φιλοδοξία 
αυτού του πιλοτικού προγράμματος είναι να εκδίδεται απόφαση για το 50% των νέων αιτήσεων ασύλου 
εντός 30 ημερών. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια ήδη υπαρκτή μέθοδο ταξινόμησης των αιτήσεων ασύλου 
σε διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης, η οποία χρησιμοποιείται 
από το 2017. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη δυτική διοικητική περιφέρεια της Υπηρεσίας 
Μετανάστευσης, που περιλαμβάνει την πόλη Γκέτεμποργκ. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Asyl 360» και 
συμβολίζει τη σφαιρική προοπτική του προγράμματος.

 Ηνωμένο Βασίλειο: Στις 3 Αυγούστου, δημοσιεύτηκαν επικαιροποιήσεις των οδηγιών πολιτικής για τους 
αιτούντες άσυλο με ανάγκες περίθαλψης. Αυτές οι επικαιροποιήσεις αντανακλούν τις αλλαγές που επέφερε ο 
Νόμος για την Περίθαλψη 2014 και έχουν στόχο να διευκρινίσουν τις προσδοκίες όσον αφορά τις συνθήκες 
στις οποίες οι τοπικές αρχές υποχρεούνται να στεγάσουν τους αιτούντες άσυλο με ανάγκες περίθαλψης.

Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση

 Κροατία: Τον Ιούλιο, μια τρίτη ομάδα 24 Σύρων προσφύγων επανεγκαταστάθηκε στην Κροατία από την 
Τουρκία.

 Λουξεμβούργο: Στις 15 Ιουλίου και στις 9 Σεπτεμβρίου, το Λουξεμβούργο μετεγκατέστησε συνολικά 20 
πολίτες του Σουδάν, της Ερυθραίας και της Σομαλίας από τη Μάλτα.

 Ισπανία: Η υλοποίηση των διαδικασιών μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης συνεχίστηκε.

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
– Υπόθεση C-213/17 X

Στις 5 Ιουλίου, σχετικά με την υπόθεση C-213/17 
X, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι όταν ένας 
αιτών διεθνή προστασία έχει παραδοθεί από ένα 
Κράτος Μέλος σε ένα άλλο Κράτος Μέλος βάσει 
Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και παραμένει 
στην εδαφική επικράτεια του δεύτερου Κράτους 
Μέλους χωρίς να έχει υποβάλει νέα αίτηση 
διεθνούς προστασίας εκεί, το συγκεκριμένο 
Κράτος Μέλος δικαιούται να ζητήσει από το πρώτο 
Κράτος Μέλος να αναλάβει εκ νέου τον αιτούντα 
και δεν χρειάζεται να εξετάσει την αίτηση που 
έχει υποβάλει ο αιτών.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-44521.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-43930.html
https://www.government.nl/latest/news/2018/07/11/change-in-asylum-policy-on-afghan-families-with-minor-children
https://nieuws.indaily.intern.ind.nl/Paginas/Inzet-reservecapaciteit-asielopvang.aspx
https://emn.gov.pl/esm/aktualnosci/15087,Spadek-wnioskow-o-objecie-ochrona-miedzynarodowa-w-I-polowie-roku.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/731907/Asylum-Seekers-With-Care-Needs-v2.0ext.pdf
https://gouvernement.lu/content/gouvernement/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2018/07-juillet/15-asselborn-migrants.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2018/09-septembre/09-dpi-malte.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=203607&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=479959
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3. ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Στις 3 Αυγούστου, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων αποφάσισε να μην απελάσει 
έναν πολίτη της Ερυθραίας και επιζώντα βασανιστηρίων από την Ελβετία στην Ιταλία σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Δουβλίνου. Η Επιτροπή δήλωσε ότι η απέλαση θα αποτελούσε παραβίαση της Σύμβασης κατά 
των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, 
εφόσον θα στερούσε από το θύμα του βασανισμού τις απαραίτητες συνθήκες για την αποκατάστασή του.

 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Κροατία: Σύμφωνα με τη σχετική κυβερνητική απόφαση, από τις 30 Αυγούστου 2018, έχει τεθεί σε ισχύ 
ένα νέο Πρωτόκολλο σχετικά με τη διαχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Αυτό το Πρωτόκολλο θα 
επιτρέψει την εφαρμογή ενός πιο αποτελεσματικού και αποδοτικού εθνικού συστήματος όσον αφορά τους 
ασυνόδευτους ανήλικους.

 Ελλάδα: Τον Ιούλιο του 2018, το Ελληνικό Κοινοβούλιο θέσπισε έναν νέο νόμο για την επιτροπεία (Νόμος 
4554/18.7.2018). Προβλέπει τη δυνατότητα φροντίδας των ασυνόδευτων ανηλίκων από οικογένειες φιλοξενίας 
και την εγκαθίδρυση ενός κρατικού δικτύου επαγγελματιών επιτρόπων, οι οποίοι θα παρέχουν στοχευμένη 
στήριξη στα άτομα αυτά, θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε νομική προστασία και στις βασικές κοινωνικές 
υπηρεσίες, ενώ επίσης θα εξασφαλίζουν την εκτίμηση και τον προσδιορισμό του μείζονος συμφέροντος 
του παιδιού, ώστε να προστατευτεί από τον κίνδυνο της εμπορίας και της εκμετάλλευσης. Για πρώτη φορά, 
εγκαθιδρύεται ένα σύστημα επιτροπείας στην ελληνική νομοθεσία που αφορά τους αλλοδαπούς και τις 
διαδικασίες υποδοχής και χορήγησης ασύλου. Ο νέος νόμος καλύπτει μη Έλληνες πολίτες και απάτριδες 
ασυνόδευτους ανήλικους, καθώς και παιδιά που έχουν χωριστεί και παρουσιάζει τη δυνατότητα ορισμού 
επαγγελματία επιτρόπου. Επίσης, προβλέπει μια διαδικασία Εκτίμησης και Προσδιορισμού Μείζονος Συμφέροντος 
με τη χρήση ειδικών εργαλείων ως πρώτο βήμα πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για τον ανήλικο.

 Μετά τη θέσπιση του νόμου 4540/2018 (βλ. 23ο δελτίο του ΕΔΜ), έληξε η τρίμηνη περίοδος που είχε 
προβλεφθεί για την ομαλή μετάβαση της αρμοδιότητας για την προστασία των ασυνόδευτων και χωρισμένων 
ανηλίκων από το Υπουργείο Μετανάστευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Προς το παρόν, τα δύο Υπουργεία συνεργάζονται στενά για ζητήματα που αφορούν 
τους ασυνόδευτους και χωρισμένους ανηλίκους. Από τον Μάιο 2018, ο Νόμος 4540/2018 εφαρμόζεται 
στις περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων που στεγάζονται σε ασφαλείς ζώνες σε κέντρα υποδοχής 
και ταυτοποίησης (RIC), που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για αυτούς από την Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Στα κέντρα αυτά, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι ασφαλείς 
και περνούν τον χρόνο τους με εξατομικευμένες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

 Προς το παρόν, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε συνεργασία με άλλους φορείς, βρίσκεται στη 
διαδικασία σύνταξης ενός εγχειριδίου προτύπων και διαδικασιών για την προστασία ευάλωτων ομάδων, 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και θυμάτων βίας λόγω φύλου που διαμένουν σε κέντρα πρώτης υποδοχής.

 Την περίοδο αναφοράς, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) εξακολούθησε να ηγείται 
των συζητήσεων περί BID (Προσδιορισμός Μείζονος Συμφέροντος) με άλλους βασικούς εμπλεκόμενους 
φορείς για την εξέταση υποθέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος DUBs με στόχο την επανεγκατάσταση 
ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 Επιπλέον, τον Αύγουστο, το ΕΚΚΑ ανέλαβε τη διενέργεια μιας αξιολόγησης αντίκτυπου για το «Σχέδιο 
διαμόρφωσης ικανοτήτων για την ενίσχυση της ποιότητας της φροντίδας των ασυνόδευτων ανηλίκων στα 
κέντρα στέγασης», το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017. Η αξιολόγηση θα επηρεάσει σε κάποιο βαθμό 
τη στρατηγική του ΕΚΚΑ σχετικά με την αξιολόγηση και επιτήρηση των κέντρων στέγασης ειδικά για το 
ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων.

 Τον Σεπτέμβριο, το ΕΚΚΑ, ως εταίρος στο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ (AMIF - Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης) έργο «TRAM - Η εμπορία ανθρώπων κατά τις μεταναστευτικές ροές: 
Ταυτοποίηση και Ενσωμάτωση των Θυμάτων Εμπορίας μεταξύ των ευάλωτων ομάδων και ασυνόδευτων 
ανηλίκων», οργάνωσε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον βασικό εταίρο, 
ICMPD (Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής). Το σεμινάριο απευθυνόταν 
στους δημόσιους εμπλεκόμενους φορείς, όπως το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (RIC) στο Φυλάκιο 
Έβρου και τα Ανοιχτά Κέντρα Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και στην Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), με σκοπό να 
συζητηθεί η έκβαση της έρευνας για την ταυτοποίηση των θυμάτων εμπορίας στο πλαίσιο του TRAM.

 Ιταλία: Στις αρχές του Ιουλίου 2018, το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τη Διάσκεψη των 
Προέδρων των Ιταλικών Πανεπιστημίων (Conferenza dei Rettori delle Università italiane – CRUI) και την 
Εθνική Ομοσπονδία για το Δικαίωμα στις Πανεπιστημιακές Σπουδές (Associazione Nazionale degli Organismi 
per il Diritto allo Studio Universitario – ANDISU) ανακοίνωσαν την παροχή 100 υποτροφιών σε δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους στη χώρα καταγωγής τους.

 Επιπλέον, η Ιταλία ανακοίνωσε ότι 14 εκ. ευρώ από τη συνδρομή της Ιταλίας στο AMIF πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση και ενίσχυση του εθνικού συστήματος υποδοχής ασυνόδευτων 
ανηλίκων, καθώς και την ανάπτυξη των διαδρομών ένταξής τους.

 Λουξεμβούργο: Ο Νόμος της 20ής Ιουλίου 2018 για την έγκριση της Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας εναντίον γυναικών και της ενδοοικογενειακής 

http://centre-csdm.org/the-united-nations-rules-that-the-expulsion-of-a-torture-victim-to-italy-under-the-dublin-regulation-violates-convention-against-torture/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8t41p22kte0F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIud1MMXhEfAeVSw8clLQOJM9JNmoZQga3y0zPd8DPACR9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8t41p22kte0F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIud1MMXhEfAeVSw8clLQOJM9JNmoZQga3y0zPd8DPACR9
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/00_emn_23rd_bulletin_final.pdf
https://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=C7CD7D43891014AC58CB963B13D1331D7844BE39DC3B64C96DD091BB355101B3C737042B1F899DE69D0B9BF99FF1D332$0DD3FE2C1078B7B0336F8F44F7A6CEE6
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βίας δίνει τη δυνατότητα στα θύματα εξαναγκασμού σε γάμο που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την 
επικράτεια να ανακτήσουν την άδεια διαμονής τους μέσω μιας απλουστευμένης διαδικασίας.

 Επιπλέον, το κείμενο προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης εξουσιοδότησης διαμονής στα θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας για προσωπικούς λόγους, εάν η διαμονή του θύματος είναι απαραίτητη βάσει της 
προσωπικής του κατάστασης ή εάν απαιτείται για τη συνεργασία του θύματος με τις αρμόδιες αρχές στο 
πλαίσιο έρευνας ή ποινικών διαδικασιών. Ο ίδιος νόμος επίσης καθιστά ποινικό αδίκημα τον ακρωτηριασμό 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

 Ολλανδία: Στις 4 Ιουλίου, ο Υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε ότι η Υπηρεσία Πολιτογράφησης 
(IND) θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί την αξιοπιστία των αιτούντων άσυλο της ομάδας LGBT 
και των προσηλυτισμένων. Οι υπεύθυνοι συνεντεύξεων και οι φορείς λήψης αποφάσεων της IND θα 
υποβάλουν στους αιτούντες άσυλο ερωτήσεις σχετικά με τις προσωπικές τους εμπειρίες, ώστε να αφηγηθούν 
ευκολότερα την πραγματική ιστορία τους. Οι υποθέσεις LGBT δεν θα εστιάζουν πλέον στο στάδιο της 
επίγνωσης ή στο επίπεδο της αυτοαποδοχής. Αυτή η αλλαγή προσέγγισης είναι η απάντηση του Υπουργού 
σε ένα αίτημα με το οποίο η κυβέρνηση κλήθηκε να επιβεβαιώσει εάν η αξιολόγηση αυτής της κατηγορίας 
αιτήσεων ασύλου μπορεί να βελτιωθεί.

 Πολωνία: Προς το παρόν, περίπου 878 παιδιά σχολικής ηλικίας είναι στη διαδικασία υποβολής αίτησης 
διεθνούς προστασίας στην Πολωνία. Την περίοδο αναφοράς, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών έχουν 
ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά φοιτώντας σε δημοτικά σχολεία.

 Σουηδία: Από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, περίπου 10.500 μετανάστες νεαρής ηλικίας υπέβαλαν αίτηση 
για άδεια διαμονής με σκοπό να φοιτήσουν σε σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σουηδίας. 
Όπως αναφέρθηκε στην τελευταία έκδοση του δελτίου του ΕΔΜ, τον Ιούνιο, το Σουηδικό Κοινοβούλιο 
ψήφισε έναν νέο νόμο που έχει στόχο να επιτρέψει σε νεαρούς ασυνόδευτους αιτούντες άσυλο, των οποίων 
οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί, να υποβάλουν αίτηση άδειας διαμονής για να φοιτήσουν σε σχολεία 
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτός ο νόμος (προσωρινός) αναμένεται να νομιμοποιήσει τη νομική 
κατάσταση αρκετών χιλιάδων νεαρών μεταναστών που έφτασαν στη Σουηδία ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και 
έλαβαν απορριπτική απόφαση για την αίτηση ασύλου τους μετά από μακροχρόνια αναμονή. Η προθεσμία για 
την υποβολή αιτήσεων άδειας διαμονής δυνάμει του προσωρινού νόμου έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

 Ηνωμένο Βασίλειο: Στις 26 Ιουλίου, ο Λόρδος Καγκελάριος αποφάσισε να τροποποιήσει τον Νόμο περί νομικής 
συνδρομής, ποινών και τιμωρίας των δραστών του 2012 (LASPO) ώστε να εντάξει ξανά τους ασυνόδευτους 
ανηλίκους και τα χωρισμένα παιδιά στο πεδίο εφαρμογής της νομικής συνδρομής για θέματα μετανάστευσης.

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

 Δεν υπάρχουν σχετικές επικαιροποιήσεις.

 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Αυστρία: Στις 13 Σεπτεμβρίου, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο για την Ευρώπη, την Ένταξη και τις Εξωτερικές 
Υποθέσεις και το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για την Ένταξη παρουσίασαν την ετήσια Έκθεση Ένταξης 
για το 2018. Δόθηκε έμφαση στην ένταξη των γυναικών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, που αποτελεί 
μια ετερόκλητη ομάδα και απαιτεί διαφοροποιημένες πολιτικές ένταξης. Επιπλέον, η έκθεση παρουσιάζει 
δεδομένα υποκειμενικών εντυπώσεων σχετικά με την ένταξη και τη συμβίωση στην κοινωνία, εξετάζοντας 
θέματα όπως το αίσθημα των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο ότι ανήκουν κάπου.

 Στις 30 Αυγούστου, το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και 
Προστασίας του Καταναλωτή επέλεξε μια ομάδα 500 αλλοδαπών για προσωρινή απασχόληση στους τομείς 
της γεωργίας και της δασοκομίας. Αυτή η ομάδα κατανεμήθηκε σε τέσσερις από τις εννέα επαρχίες της 
Αυστρίας. Εκδόθηκαν άδειες εργασίες με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 31 Οκτωβρίου 2018. Θα 
δίνεται προτεραιότητα σε αλλοδαπούς που υπόκεινται σε μεταβατικές διατάξεις της ελεύθερης κυκλοφορίας 
εργαζομένων στην ΕΕ και σε εποχιακούς εργαζομένους που έχουν προσληφθεί νόμιμα στην ομάδα τα 
τελευταία πέντε χρόνια.

 Η υπάρχουσα συμφωνία μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου για την Ευρώπη, την Ένταξη και τις 
Εξωτερικές Υποθέσεις της Δημοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Δημοκρατίας της Μάλτας για την αμοιβαία εκπροσώπηση στη διαδικασία έκδοσης θεώρησης τροποποιήθηκε 
με την ανταλλαγή σημειώσεων στις 13 Αυγούστου 2018 και στις 20 Αυγούστου 2018. Την 1η Αυγούστου 
2018, ο τόπος εργασίας «Caracas» διαγράφηκε από το παράρτημα της συγκεκριμένης συμφωνίας.

 Το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου της Ουγγαρίας και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο για 
την Ευρώπη, την Ένταξη και τις Εξωτερικές Υποθέσεις της Δημοκρατίας της Αυστρίας συμφώνησαν να 
τροποποιήσουν το παράρτημα της υπάρχουσας συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για την αμοιβαία 
εκπροσώπησή τους στη διαδικασία έκδοσης θεώρησης, με την ανταλλαγή σημειώσεων στις 22 Μαΐου 2018 
και στις 22 Ιουνίου 2018. Την 1η Ιουλίου 2018, ο τόπος εργασίας «Addis Ababa» διαγράφηκε από το 
παράρτημα της συγκεκριμένης συμφωνίας.

 Κροατία: Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας υποστηρίζει ένθερμα τη δημιουργία του «οίκου ένταξης» 
και του «οίκου συναντήσεων» από την Ιησουιτική Υπηρεσία Προσφύγων. Αυτοί οι οίκοι περιλαμβάνουν τη 
λειτουργία εργαστηρίων αποκλειστικά για γυναίκες, με στόχο την προετοιμασία τους για μια ανεξάρτητη 
ζωή στο νέο περιβάλλον, καθώς και εκπαίδευση στους τομείς ΕΤΜΜ (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και 
μαθηματικά) για την εκμάθηση δεξιοτήτων ΤΠ, αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

https://emn.gov.pl/esm/aktualnosci/15086,Nowy-rok-szkolny-dla-dzieci-w-procedurze-uchodzczej.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730684/legal-aid-for-immigration-matters-unaccompanied-children.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Integrationsbericht_2018_Pressemappe_Web.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Integrationsbericht_2018_Pressemappe_Web.pdf
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 Κύπρος: Από τις 27 Αυγούστου, υπάρχει η υποχρέωση υποβολής σύμβασης που υπογράφεται από τον 
εργοδότη και τον εργαζόμενο κατά την υποβολή αίτησης για άδεια εισόδου ενός εργαζομένου στην περιοχή 
γεωργικών/κτηνοτροφικών εργασιών.

 Τσεχία: Την περίοδο αναφοράς, η Τσεχία παρέτεινε τη διάρκεια δύο έργων με έμφαση στη νόμιμη 
μετανάστευση. Δεδομένου ότι οι Διαδικασίες Ειδικής Μεταχείρισης για Ικανούς Επαγγελματίες από την 
Ουκρανία (Έργο «Ουκρανία») για εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικές, 
εφαρμόστηκε ξανά το ίδιο πρόγραμμα αυτή τη φορά για εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης από την Ινδία. 
Η Τσεχία επέκτεινε επίσης το πεδίο εφαρμογής του έργου, εστιάζοντας σε ανειδίκευτους εργαζόμενους 
και εργαζόμενους μέτριας εξειδίκευσης. Από τον Ιούνιο 2018, η Σερβία έγινε επιλέξιμη χώρα για αυτό το 
έργο, εκτός από τη Μογγολία και τις Φιλιππίνες. Βασικός στόχων των δύο έργων είναι να διευκολύνουν την 
υποβολή αιτήσεων για κάρτες εργασίας (μεμονωμένη άδεια για εργασία) στις Πρεσβείες της Τσεχίας.

 Εσθονία: Στις 12 Σεπτεμβρίου, το Κοινοβούλιο της Εσθονίας θέσπισε τροποποιήσεις για τον Νόμο για την 
Ιθαγένεια, επεκτείνοντας τις ευκαιρίες εκμάθησης της εσθονικής γλώσσας σε άτομα που θέλουν να αποκτήσουν 
την εσθονική ιθαγένεια. Την ερχόμενη χρονιά, η Εσθονία θα αρχίσει να παρέχει τις λεγόμενες συμφωνίες 
ιθαγένειας για δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της εσθονικής γλώσσας και για την εξασφάλιση φοιτητικής άδειας 
μετ’ αποδοχών από την εργασία. Αυτή η συμφωνία μπορεί να συναφθεί με άτομα που διαμένουν στην Εσθονία 
νόμιμα για τουλάχιστον πέντε χρόνια, επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τη λήψη της εσθονικής ιθαγένειας και 
πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί για τη διαδικασία υποβολής αίτησης ιθαγένειας.

 Στις 15 Ιουλίου, τέθηκαν σε ισχύ οι τροποποιήσεις του Νόμου για τους Αλλοδαπούς. Οι νέες τροποποιήσεις 
προβλέπουν την εξαίρεση των κορυφαίων ειδικών από τον υπολογισμό της εκπλήρωσης της ποσόστωσης 
μετανάστευσης. Επίσης, οι τροποποιήσεις προβλέπουν την παράταση της βραχυπρόθεσμης περιόδου 
απασχόλησης στην Εσθονία και επιτρέπουν τη βραχυπρόθεσμη απασχόληση για έως και 365 ημέρες σε 
διάστημα 455 συναπτών ημερών, εκτός εάν ο Νόμος για τους Αλλοδαπούς ορίζει κάτι διαφορετικό.

 Τέθηκαν σε ισχύ και άλλες διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν ότι για την παράταση μιας άδειας διαμονής για 
εργασία, ο αιτών πρέπει να έχει επάρκεια της εσθονικής γλώσσας τουλάχιστον στο επίπεδο Α2, εκτός από 
ορισμένες εξαιρέσεις.

 Τον Ιούλιο, το Υπουργείο Εσωτερικών υιοθέτησε ένα νέο σχέδιο δράσης για την πρόληψη της παράτυπης 
εργασίας. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, εντάχθηκαν νέες τροποποιήσεις στον Νόμο για τους Αλλοδαπούς 
και στον Νόμο περί Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να προληφθεί η παράτυπη εργασία.

 Ελλάδα: Τον Αύγουστο 2018, ο Κώδικας Μετανάστευσης τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριλάβει τα 
δικαιώματα παραμονής των μελών της οικογένειας Ελλήνων πολιτών και πολιτών της ΕΕ, όπως αυτά 
προκύπτουν από την καταχωρημένη σχέση τους.

 Τον Σεπτέμβριο του 2018 και σύμφωνα με τον Νόμο 4546/18 (ΦΕΚ 101 Α), μειώθηκαν τα τέλη για την 
έκδοση και ανανέωση των περισσότερων αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών. Αυτό ήταν απαραίτητο 
για να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και να διατηρηθεί ένα σταθερό 
οικονομικό πλαίσιο για το σύστημα των αδειών παραμονής.

 Φινλανδία: Μέχρι το τέλος του Ιουνίου, η Υπηρεσία Μετανάστευσης της Φινλανδίας είχε χορηγήσει 
συνολικά περίπου 6.500 άδειες εποχιακής εργασίας. Από την αρχή της χρονιάς, σε όσα άτομα φτάνουν στη 
Φινλανδία για εποχιακή εργασία, έχει επιβληθεί η υποχρέωση έκδοσης της σχετικής άδειας. Η πλειοψηφία 
αυτών των ατόμων εργάζονται το καλοκαίρι σε αγροκτήματα μούρων και σε γεωργικές εργασίες.

 Γαλλία: Στο πλαίσιο της διυπουργικής επιτροπής ένταξης που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2018 στο 
Παρίσι, καθορίστηκε μια εθνική στρατηγική για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων. Εστιάζει σε 
επτά προτεραιότητες, που πρέπει να εφαρμοστούν μέσα από συγκεκριμένα μέτρα και κατάλληλες μεθόδους: 
ενίσχυση της διαχείρισης της πολιτικής ένταξης, συμμετοχή κάθε πρόσφυγα σε μια διαδρομή ενισχυμένης 
ένταξης, βελτίωση της γνώσης της γαλλικής γλώσσας και της πρόσβασης των προσφύγων στην εκπαίδευση 
και στην εργασία, εξασφάλιση της πρόσβασης των προσφύγων σε καταλύματα, βελτίωση της πρόσβασης 
των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων σε υγειονομική περίθαλψη, βελτίωση της πρόσβασης στα 
δικαιώματά τους, ενθάρρυνση των σχέσεων μεταξύ προσφύγων και γαλλικού κράτους.

 Τον Σεπτέμβριο του 2018, το Pôle-Emploi (γαλλικός οργανισμός απασχόλησης) δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο 
με χρήσιμες συμβουλές για την αναζήτηση εργασίας για αλλοδαπούς πολίτες, το οποίο μεταφράστηκε σε 
διάφορες γλώσσες (γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, κινέζικα, νταρί (περσικά που ομιλούνται στο Αφγανιστάν), 
παστού (Αφγανιστάν, Πακιστάν), τιγκρίνια (Ερυθραία, Αιθιοπία)). Αυτό το εγχειρίδιο συντάχθηκε για τους 
νεοαφιχθέντες αιτούντες εργασία ή για αλλοδαπούς πολίτες που δεν γνωρίζουν καλά τη γαλλική γλώσσα, 
παρουσιάζει τις πρακτικές διαδικασίες και τον ρόλο του Pôle-emploi και ενημερώνει τους αιτούντες εργασία 
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την ενεργή αναζήτηση εργασίας.

 Ιρλανδία: Το Υπουργείο Εργασίας, Επιχειρήσεων και Καινοτομίας δημοσίευσε μια Επανεξέταση της 
Πολιτικής της Οικονομικής Μετανάστευσης της Ιρλανδίας. Στο πλαίσιο μιας μεταβαλλόμενης οικονομίας 
και αγοράς εργασίας, τα ευρήματα της έκθεσης θα αποτελέσουν αφορμή για την επικαιροποίηση του 
συστήματος έκδοσης αδειών εργασίας της Ιρλανδίας. Οι συστάσεις έχουν στόχο να επιτρέψουν στο σύστημα 
να ανταποκριθεί ευκολότερα στις αποδεδειγμένες ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε επαγγέλματα που 
απαιτούν χαμηλότερη εξειδίκευση και περιλαμβάνουν την πρόβλεψη άδειας εποχιακής εργασίας.

 Ιταλία: Στις 5 Ιουλίου, η Ιταλία ανακοίνωσε ότι 40 εκ. ευρώ από τη συνδρομή της στο AMIF πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία της γλώσσας και την πολιτειακή αγωγή των μεταναστών την 
περίοδο 2018-2021. Συνολικά 36 εκ. ευρώ θα μεταβιβαστούν στις περιοχές και στις αυτόνομες επαρχίες, 

https://www.siseministeerium.ee/en/news/beginning-next-year-estonian-language-can-be-learned-free-citizen-agreement
https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/kodakondsus-ja-ranne/tegevuskava-ebaseadusliku-tootamise-ennetamiseks
https://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/kausityontekijoille-6500-lupaa-kausityohon-saavutaan-etenkin-marja-ja-maatiloille
http://accueil-integration-refugies.fr/wp-content/uploads/2018/06/Stratégie-intégration-V050618-Logos-2.pdf
https://www.pole-emploi.fr/candidat/votre-inscription-a-pole-emploi-@/article.jspz?id=60596
https://dbei.gov.ie/en/Publications/Review-of-Economic-Migration-Policy.html
https://dbei.gov.ie/en/Publications/Review-of-Economic-Migration-Policy.html
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ενώ 4 εκ. ευρώ θα διατεθούν για την υποστήριξη πειραματικής εκπαίδευσης για ευάλωτες ομάδες, όπως 
αναλφάβητους, γυναίκες και ασυνόδευτους ανηλίκους.

 Λετονία: Το καλοκαίρι του 2018, ξεκίνησε η λειτουργία μιας λετονικής πλατφόρμας σχετικά με το 
περιβάλλον των νεοφυών επιχειρήσεων, www.startuplatvia.eu, που δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης της Λετονίας. Πρόκειται για έναν ενημερωτικό ιστότοπο για αλλοδαπούς 
επιχειρηματίες και επενδυτές, ο οποίος θα παρέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον 
των λετονικών νεοφυών επιχειρήσεων, τις ιστορίες επιτυχίας, τις εταιρείες, επαφές, εκδηλώσεις και 
ευκαιρίες.

 Λιθουανία: Η Υπηρεσία Μετανάστευσης αναφέρει ότι ο αριθμός των αλλοδαπών που φτάνουν στη 
Λιθουανία για να αναζητήσουν εργασία εξακολουθεί να αυξάνεται: Το πρώτο εξάμηνο του 2018, οι αρχές 
της Λιθουανίας εξέδωσαν σχεδόν διπλάσιο αριθμό θεωρήσεων τύπου D για εργασία συγκριτικά με την ίδια 
περίοδο το 2017.

 Σε συνεργασία με τον πάροχο υπηρεσιών επεξεργασίας αιτήσεων θεώρησης, η Λιθουανία επέκτεινε το 
δίκτυο των κέντρων θεωρήσεων στην Ουκρανία φτάνοντας τα 17 κέντρα. Λόγω του αυξανόμενου αριθμού 
αιτούντων από την Ουκρανία, εγκαταστάθηκαν κέντρα υποβολής αιτήσεων θεώρησης σε πόλεις στρατηγικής 
σημασίας, σε όλη την Ουκρανία.

 Την 1η Ιουλίου, τέθηκε σε ισχύ μια τροποποίηση του Νόμου για το Νομικό Καθεστώς των Αλλοδαπών. Αυτές 
οι νέες αλλαγές θα εξασφαλίσουν πιο ευνοϊκές συνθήκες για την είσοδο και τη διαμονή πολιτών τρίτων 
χωρών στη Λιθουανία με σκοπό τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, σπουδών, εθελοντικής εργασίας ή 
πρακτικής άσκησης/προσωρινής εργασία σε προγράμματα εθελοντικής υπηρεσίας που αναγνωρίζονται από 
κάθε Κράτος Μέλος. Οι νέες αλλαγές περιλαμβάνουν τα εξής: δυνατότητα παραμονής μετά τις σπουδές και 
αναζήτησης εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (έως 12 μήνες), συνυπολογισμός ολόκληρης της 
περιόδου διαμονής κατά τη διάρκεια των σπουδών στον υπολογισμό του χρόνου διαμονής του αλλοδαπού 
πολίτη στη Λιθουανία (πριν από την τροποποίηση, αυτός ο χρόνος υπολογιζόταν στο μισό), δυνατότητα 
των μελών της οικογένειας των υποψήφιων διδακτόρων να υποβάλουν αίτηση προσωρινής διαμονής με πιο 
ευνοϊκές συνθήκες.

 Λουξεμβούργο: Στις 21 Αυγούστου, το Λουξεμβούργο και η Ταϊβάν υπέγραψαν μια συμφωνία «Διακοπές 
σε συνδυασμό με Εργασία», σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται σε πολίτες του Λουξεμβούργου ή της 
Ταϊβάν, ηλικίας από 18 έως 30 ετών, να παραμείνουν στην έτερη χώρα για έναν χρόνο.

 Στις 13 Ιουλίου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη. Το σχέδιο 
βασίζεται σε δύο πεδία δράσης, πρώτον την υποδοχή και παρακολούθηση της κοινωνικής συμπεριφοράς των 
αιτούντων διεθνή προστασία και δεύτερον την ένταξη των αλλοδαπών που διαμένουν στο Λουξεμβούργο, 
και σε τρεις οριζόντιους τομείς, την πρόσβαση σε πληροφορίες και αλληλεπίδραση, την ποιότητα των 
υπηρεσιών και την εθνική συνεργασία/εθνικό συντονισμό.

 Ο Νόμος της 13ης Ιουλίου 2018 διευρύνει την παροχή σχολικής φοίτησης στο Λουξεμβούργο ώστε να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες του ολοένα και πιο ετερόκλητου σχολικού πληθυσμού της χώρας. Επεκτείνει την 
παροχή φοίτησης σε δημόσια σχολεία με την ίδρυση και λειτουργία τριών νέων πιστοποιημένων Ευρωπαϊκών 
σχολείων με δυνατότητα εκπαίδευσης σε διάφορες γλώσσες.

 Ο Νόμος της 28ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το εισόδημα κοινωνικής ένταξης, που αντικαθιστά τις ελάχιστες 
εγγυημένες αποδοχές, αναλύει λεπτομερώς ότι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και τα μέλη των 
οικογενειών τους εξαιρούνται από την προϋπόθεση πενταετούς διαμονής που ισχύει για τους πολίτες τρίτων 
χωρών.

 Μάλτα: Το Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης ίδρυσε μια μονάδα ένταξης στο Πανεπιστήμιο Τεχνών, 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Μάλτας (MCAST). Η μονάδα θα συνεργάζεται ειδικά με ΜΚΟ, οργανισμούς, 
ακαδημίες και τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο να παρέχεται υποστήριξη διαφόρων μορφών σε μετανάστες, 
όπως υπεράσπιση, ένταξη, σύσταση επαγγελματικών υπηρεσιών, εκμάθηση της γλώσσας και του πολιτισμού 
της Μάλτας και προβολή. Επιπλέον, η μονάδα ένταξης του MCAST θα διεξαγάγει έρευνα για την ένταξη, 
ώστε να ενημερωθούν οι εσωτερικές πολιτικές και πρακτικές.

 Νορβηγία: Την 1η Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποίησε τους 
κανόνες λήψης άδειας διαμονής για τα άτομα που κάνουν πρακτική άσκηση στη Νορβηγία. Με αυτή την 
τροποποίηση, οι αρχές της Νορβηγίας θέλουν να περιορίσουν τις άδειες διαμονής ασκουμένων σε εκείνους 
για τους οποίους η πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους. Υπάρχουν 
διάφορες προϋποθέσεις για τη λήψη αυτής της άδειας διαμονής, όπως ότι ο ασκούμενος πρέπει να σπουδάζει 
σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, να μην έχει ήδη ολοκληρώσει την ανώτατη εκπαίδευση σε αντίστοιχο 
επίπεδο και να είναι μεταξύ 18 και 30 ετών.

 Την 1η Σεπτεμβρίου, τέθηκε σε ισχύ μια τροποποίηση του Νόμου περί Εισαγωγής. Σύμφωνα με την 
τροποποίηση, από την 1η Σεπτεμβρίου, καθίσταται υποχρεωτικό για τους αιτούντες άσυλο να εκπαιδεύονται 
στον πολιτισμό και τις αξίες της Νορβηγίας, καθώς και στη νορβηγική γλώσσα, στα κέντρα υποδοχής. Οι 
δήμοι έχουν υποχρέωση να παρέχουν αυτή την εκπαίδευση και μάλιστα σε μια γλώσσα την οποία κατανοούν 
οι αιτούντες άσυλο. Αυτή η υποχρέωση αφορά όλους τους αιτούντες άσυλο άνω των 16 ετών που ζουν σε 
κέντρα υποδοχής, εκτός από εκείνους που υπόκεινται στη διαδικασία του Δουβλίνου ή σε ταχεία διαδικασία.

 Πολωνία: Στις αρχές του Ιουλίου, η Υπηρεσία της Επαρχίας της Μεγάλης Πολωνίας στην πόλη Poznań, ως 
μέρος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ξεκίνησε την υλοποίηση των έργων «Ασφαλές 
λιμάνι» και «Κοινοί στόχοι Μεγάλης Πολωνίας». Βασικός στόχος των έργων είναι η βελτίωση της ποιότητας 

https://www.urm.lt/default/lt/naujienos/ukrainoje-prasymai-nacionalinems-vizoms-bus-priimami-septyniolikoje-vizu-centru
http://www.migracija.lt/index.php?-323594284
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites.gouv_maee+fr+actualites+communiques+2018+Septembre+WHV-Taiwan.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites.gouv_maee+fr+actualites+communiques+2018+Septembre+WHV-Taiwan.html
https://gouvernement.lu/content/gouvernement/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2018/07-juillet/06-conseil-gouvernement1.html
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/13/a652/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/28/a630/jo
https://www.kompetansenorge.no/English/norwegian-culture-and-values--training-course-for-asylum-seekers/
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των υπηρεσιών που παρέχονται σε πολίτες τρίτων χωρών και η πλήρης αναβάθμιση των προτύπων των 
υπηρεσιών ένταξης για πολίτες τρίτων χωρών στο Βοϊβοδάτο της Μεγάλης Πολωνίας.

 Πορτογαλία: Στις 11 Σεπτεμβρίου, τέθηκε σε ισχύ το Κανονιστικό Διάταγμα 9/2018 που τροποποίησε 
τον κανονισμό του νομικού καθεστώτος εισόδου, παραμονής, αναχώρησης και απομάκρυνσης αλλοδαπών 
πολιτών από την εθνική επικράτεια. Αναπτύχθηκαν νέα προγράμματα για αλλοδαπούς που επιθυμούν 
να παρακολουθήσουν μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Πορτογαλία και για μετανάστες με 
επιχειρηματική δραστηριότητα και υψηλή εξειδίκευση, τα οποία σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την 
τεχνολογία και την καινοτομία.

 Ηνωμένο Βασίλειο: Τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση του ΗΒ έθεσε σε εφαρμογή δύο νέα 
προγράμματα χρηματοδότησης για τη στήριξη της υλοποίησης της Στρατηγικής για Ενσωματωμένες 
Κοινότητες (δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2018). Το Ταμείο Ενσωματωμένων Κοινοτήτων θα διαθέσει 7 
εκ. λίρες (α) για τη στήριξη προσεγγίσεων που ενισχύουν τον βαθμό ενσωμάτωσης των κοινοτήτων. Το 
πρόγραμμα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε ενσωματωμένες κοινότητες με 6 εκ. λίρες (β) θα στηρίξει 
συμβούλια, φιλανθρωπικούς οργανισμούς και άλλους παρόχους που οργανώνουν νέα προγράμματα, 
προσφέροντας δημιουργικούς τρόπους διδασκαλίας των αγγλικών σε ενηλίκους.

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΕ
 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Στις 12-13 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε μια ανεπίσημη συνάντηση Υπουργών Εσωτερικών στην πόλη Inns-
bruck για να συζητηθούν διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών 
συνόρων της ΕΕ και της πολιτικής ασύλου της ΕΕ.

 Στις 18 Ιουλίου και στις 20 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία με την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και σε άλλη μια συμφωνία με τη Σερβία για την επιχειρησιακή 
συνεργασία. Οι συμφωνίες προβλέπουν την τοποθέτηση υπαλλήλων του Οργανισμού Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στα σύνορα των δύο γειτονικών χωρών. Αυτές οι συμφωνίες 
αποσκοπούν στην προστασία και ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, καθώς και στη 
βελτίωση της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες όσον αφορά τα θέματα μετανάστευσης.

 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Κύπρος: Από τις αρχές του Ιουλίου, έχουν εγκατασταθεί 74 διαδραστικά περίπτερα BorderXpress στα 
διεθνή αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου. Με αυτόν τον εξοπλισμό, οι επιβάτες που διαθέτουν 
ταξιδιωτικά έγγραφα αναγνώσιμα από μηχάνημα έχουν τη δυνατότητα να σαρώνουν τα έγγραφα μόνοι τους 
και αφού λάβουν το σχετικό εκτυπωμένο αποδεικτικό να το προσκομίζουν σε έναν συνοριοφύλακα για τον 
τελικό έλεγχο διαβατηρίων. Μεταξύ άλλων, τα περίπτερα που αναφέρονται παραπάνω έχουν τη δυνατότητα 
να ελέγξουν τα στοιχεία των επιβατών και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των ταξιδιωτικών εγγράφων, ενώ 
παράλληλα με τη χρήση του λογισμικού αναγνώρισης προσώπου μπορούν να επαληθεύσουν ότι το εκάστοτε 
έγγραφο ανήκει στον επιβάτη.

 Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (2016/1624/
ΕΕ), η κυπριακή αστυνομία είναι υποχρεωμένη να διαμορφώσει μια Εθνική Στρατηγική Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Συνόρων. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια Ειδική Επιτροπή με αποστολή να 
αναπτύξει μια εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση ζητημάτων συνοριακού ελέγχου, ανάλυσης 
κινδύνου, δραστηριοτήτων αναζήτησης και διάσωσης κ.λπ. Η αναπτυξιακή διαδικασία για τη θέσπιση της 
συγκεκριμένης στρατηγικής βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο.

 Αυτή την περίοδο, η κυπριακή αστυνομία βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης του σχεδίου PNR 
(ονομαστικά αρχεία επιβατών), το οποίο, μεταξύ άλλων, εστιάζει στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των 
πτήσεων, την ενίσχυση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, την πρόληψη, καθώς και την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών αδικημάτων. Η αποτελεσματική χρήση των δεδομένων PNR θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη, αναγνώριση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών 
εγκλημάτων και για την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας των Κρατών Μελών της ΕΕ.

 Ιταλία: Στις 27 Σεπτεμβρίου, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και τον 
Υπουργό Εσωτερικών της Τυνησίας. Οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία με σκοπό τη διασφάλιση της 
ασφάλειας και τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης.

 Στις 5 Ιουλίου, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την παροχή 12 περιπολικών πλοίων από την 
Ιταλία στη Λιβύη, και την επερχόμενη παροχή άλλων 17 πλοίων, καθώς και την παροχή κατάρτισης.

 Λιθουανία: Στις 10 Σεπτεμβρίου, μια ομάδα 12 Λιθουανών υπαλλήλων εστάλη στην κοινή επιχείρηση «So-
phia» της EUNAVFOR στη Μεσόγειο, κοντά στις ακτές της Λιβύης. Η επιχείρηση είχε ως βασική αποστολή την 
αναγνώριση πλοίων που πιθανόν να διακινούσαν μετανάστες ή όπλα.

 Πολωνία: Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός της Πολωνίας συμμετείχε σε μια άκρως 
σημαντική τελετή για το νέο Συνοριακό Φυλάκιο στο Dubieninki. Το φυλάκιο του Dubieninki λειτουργεί υπό 
την αιγίδα της Μονάδας Συνοριοφυλακής Warmia-Mazury. Το νέο φυλάκιο θα κοστίσει περισσότερα από 
14,6 εκ. PLN και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα για τον Εκσυγχρονισμό των Ένστολων Υπηρεσιών και 
το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Τα επόμενα τρία χρόνια, η Μονάδα Συνοριοφυλακής Warmia-Mazury θα 
λάβει εξοπλισμό αξίας πάνω από 3 εκ. PLN.

https://www.gov.uk/government/news/new-funding-for-innovative-projects-to-build-stronger-communities
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/738193/Integrated_communities_English_languge_programme_prospectus.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2018/07/12-13/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4567_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5835_en.htm
https://emn.gov.pl/esm/aktualnosci/15060,Nowa-siedziba-placowki-Strazy-Granicznej-powstanie-w-Dubeninkach.html
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6. ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Στις 24 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διεύρυνση των εξής δύο εννοιών: ελεγχόμενα 
κέντρα και περιφερειακές ρυθμίσεις αποβίβασης. Η πρώτη έννοια στοχεύει στη βελτίωση της διάκρισης 
μεταξύ παράτυπων μεταναστών και ανθρώπων που χρειάζονται διεθνή προστασία, ενώ η δεύτερη 
έννοια αφορά κέντρα αποβίβασης που βρίσκονται και στις δύο πλευρές της Μεσογείου κατά μήκος της 
ακτής, όπου θα γίνεται διαχωρισμός των ατόμων σε εκείνους που χρειάζονται διεθνή προστασία (πιθανή 
επανεγκατάσταση στην ΕΕ) και στους παράτυπους μετανάστες (βοήθεια στη διαδικασία της επιστροφής και 
της επανένταξης στις χώρες καταγωγής).

 Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου «Πολίτες ΕΕ και αναπτυξιακή συνεργασία», 
που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, επτά στους δέκα Ευρωπαίους πολίτες θεωρούν ότι η οικονομική 
βοήθεια για τις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της παράτυπης 
μετανάστευσης. Σε γενικές γραμμές, η αναπτυξιακή συνεργασία θεωρείται ένα μέσο αντιμετώπισης της 
παράτυπης μετανάστευσης. Επιπλέον, ένας στους δέκα Ευρωπαίους πολίτες θεωρούν τη μετανάστευση και 
τη φιλοξενία προσφύγων ως ένα πιεστικό πρόβλημα για το μέλλον των αναπτυσσόμενων χωρών.

 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Βέλγιο: Με την έναρξη ισχύος του Βασιλικού Διατάγματος της 22ας Ιουλίου 2018 στις 11 Αυγούστου, οι 
οικογένειες με ανήλικα παιδιά που διαμένουν παράνομα μπορούν να κρατούνται με σκοπό την απομάκρυνσή 
τους, σε οικογενειακά καταλύματα στο κλειστό κέντρο κράτησης του Steenokkerzeel. Η κράτηση των 
οικογενειών θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο ως έσχατο μέτρο και για το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό 
διάστημα.

 Στις 17 Ιουλίου, ο Υπουργός Πολιτικής για το Άσυλο και τη Μετανάστευση του Βελγικού Κράτους και ο 
Τυνήσιος ομόλογός του υπέγραψαν μια συμφωνία που εστιάζει στη συνεργασία για τη μετανάστευση και 
την επιστροφή των Τυνήσιων πολιτών που παραμένουν παράτυπα στο Βέλγιο (π.χ. για το ζήτημα της 
ταυτοποίησης). 

 Κροατία: Στις 5 Ιουλίου, τέθηκε σε ισχύ το Διάταγμα για Δωρεάν Νομική Συνδρομή κατά τη Διαδικασία 
Επιστροφής (Επίσημη Εφημερίδα 57/18). Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε μια Δημόσια Πρόσκληση 
Υποβολής Αιτήσεων από τα Διοικητικά Δικαστήρια των πόλεων Zagreb, Split, Rijeka και Osijek για την 
παροχή νομικής συνδρομής σε πολίτες τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία επιστροφής τους.

 Στις 28 Ιουλίου 2018, τέθηκε σε ισχύ το Διάταγμα για τη Μεταχείριση των Πολιτών Τρίτων Χωρών (Επίσημη 
Εφημερίδα 68/18). Αυτό το διάταγμα μεταξύ άλλων υπαγορεύει τη δομή και το περιεχόμενο της άρνησης 
εισόδου στην Κροατία, της διαταγής επιστροφής, της απόφασης επιστροφής, της απόφασης απομάκρυνσης, 
της αίτησης έκδοσης Ευρωπαϊκού διαβατηρίου για την επιστροφή των παράτυπα διαμένοντων πολιτών 
τρίτων χωρών, όπως ορίζει το Άρθρο 130, παράγραφος 2 του Νόμου για τους Αλλοδαπούς.

 Φινλανδία: Έως το τέλος του καλοκαιριού του 2019, πρόκειται να ιδρυθεί νέα μονάδα κράτησης στο 
Heikinharju, που θα συνδέεται με το κέντρο υποδοχής στο Oulu, λόγω των αναγκών για περισσότερες 
κλίνες στις μονάδες κράτησης. Η μονάδα θα έχει 30 κλίνες. Αυτή τη στιγμή, η Φινλανδία έχει δύο μονάδες 
κράτησης, μία στο Ελσίνκι και άλλη μία που συνδέεται με το κέντρο υποδοχής Joutseno στο Konnunsuo. 
Αυτά τα κέντρα έχουν συνολικά 109 κλίνες.

 Ολλανδία: Στις 26 Σεπτεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απάντησε στα ερωτήματα του Συμβουλίου 
της Επικρατείας σχετικά με την απομάκρυνση των αιτούντων άσυλο που απορρίφθηκαν κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας προσφυγής. Αυτά τα ερωτήματα σχετίζονταν με δύο υποθέσεις ασύλου. Το Δικαστήριο 
επεσήμανε ότι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες, μπορεί να γίνει απομάκρυνση αυτών των αιτούντων 
άσυλο προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία προσφυγής τους. Τα τελευταία δύο χρόνια, το Συμβούλιο της 
Επικρατείας έδειξε την απροθυμία του σε τέτοιου είδους υποθέσεις, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από 
το ολλανδικό δίκαιο.

 Την 1η Ιουλίου, ο Υπουργός Μετανάστευσης αποφάσισε να χορηγήσει στον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) περισσότερα δικαιώματα ώστε να είναι σε θέση να στηρίξει μια μεγαλύτερη 
ομάδα αλλοδαπών που επιστρέφουν εκούσια στη χώρα τους. Αυτή η νέα ομάδα αλλοδαπών αποτελείται 
από αλλοδαπούς με καταγωγή από τα δυτικά Βαλκάνια (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, 
Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Σερβία) και το τμήμα νότια και ανατολικά της Ευρώπης (Μαρόκο, Αλγερία, 
Τυνησία, Αίγυπτος, Λίβανος, Τουρκία, Λευκορωσία και Ρωσία). Αυτοί οι αλλοδαποί μπορούν να λάβουν 
μια συνεισφορά στήριξης μεταξύ 100 και 200 ευρώ για την εκούσια επιστροφή τους, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις.

 Πολωνία: Οι υπάλληλοι της Συνοριοφυλακής της Legnica ολοκλήρωσαν τις έρευνες για μια διεθνή 
εγκληματική ομάδα που νομιμοποιούσε την παράτυπη παραμονή αλλοδαπών από την Τουρκία, την 
Παλαιστίνη, την Αλβανία και την Αίγυπτο μέσω της τέλεσης εικονικών γάμων με Πολωνές. Οι κατηγορίες 
κατά 15 μελών της ομάδας περιελάμβαναν τη διευκόλυνση της παράτυπης παραμονής αλλοδαπών, την 
ψευδή παράσταση, την πλαστογράφηση οικονομικών εγγράφων εταιρειών, την πλαστογράφηση ιατρικών 
εγγράφων και την κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

 Ηνωμένο Βασίλειο: Τον Ιούλιο, δημοσιεύθηκε μια αξιολόγηση της προόδου της κυβέρνησης στη βελτίωση 
της πρόνοιας κατά την κράτηση ευάλωτων ατόμων.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4629_en.htm
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2202
https://emnbelgium.be/news/detention-irregularly-staying-families-children-family-housing-closed-centre
https://emnbelgium.be/news/agreement-migration-and-return-signed-belgium-and-tunisia
https://emnbelgium.be/news/agreement-migration-and-return-signed-belgium-and-tunisia
Διάταγμα για Δωρεάν Νομική Συνδρομή κατά τη Διαδικασία Επιστροφής
Διάταγμα για Δωρεάν Νομική Συνδρομή κατά τη Διαδικασία Επιστροφής
Διάταγμα για τη Μεταχείριση των Πολιτών Τρίτων Χωρών
https://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-sailoonottoyksikko-perustetaan-ouluun
https://www.nu.nl/binnenland/5481023/asielzoekers-mogen-worden-uitgezet-tijdens-hoger-beroep.html
https://www.iom-nederland.nl/nl/vrijwillig-vertrek
https://emn.gov.pl/esm/aktualnosci/15063,Zarzuty-dla-czlonkow-miedzynarodowej-grupy-przestepczej.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/728376/Shaw_report_2018_Final_web_accessible.pdf
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7. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Στις 22 Αυγούστου, εξαρθρώθηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα (OCG) που εμπλεκόταν στην εξεύρεση 
και εμπορία ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από πολλές συγχρονισμένες έρευνες και 
συλλήψεις από τις Ευρωπαϊκές εθνικές αρχές με τη στήριξη και τη συνεργασία των Eurojust και Europol.

 Μετά την υπογραφή της Κοινής Δήλωσης του 2018 για τη δέσμευση συνεργασίας με στόχο την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων τον Ιούνιο του 2018, οι επικεφαλής δέκα φορέων της ΕΕ συνέχισαν 
να συνεργάζονται σε δράσεις αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων, εφαρμόζοντας μια σημαντική ενέργεια 
της υποστηρικτικής δράσης της Ανακοίνωσης του 2017 για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων. 
Αυτό βασίζεται στο έργο που έχει πραγματοποιηθεί και στις συνέργειες που δημιουργήθηκαν από τότε που 
υπογράφηκε η Κοινή Δήλωση του 2011.

 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Φινλανδία: Μέχρι το τέλος του Ιουνίου της φετινής χρονιάς, 76 νέοι πελάτες εντάχθηκαν στο Σύστημα 
Αρωγής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων της Φινλανδίας. Εκτιμάται ότι για 30 εξ αυτών, η εκμετάλλευση που 
υποδηλώνει εμπορία ανθρώπων ξεκίνησε στη Φινλανδία.

 Λιθουανία: Στην Έκθεση για την Εμπορία ανθρώπων του 2017, η Λιθουανία επιδοκιμάστηκε για τις 
προσπάθειες που κατέβαλε για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Η έκθεση αναφέρει ότι η 
κυβέρνηση κατέβαλε σοβαρές και συνεχείς προσπάθειες θεσπίζοντας νέα νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση 
του θεσμικού συστήματος παιδικής φροντίδας, αυξάνοντας τη χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανισμών 
για προγράμματα αρωγής θυμάτων, ταυτοποιώντας περισσότερα θύματα και διερευνώντας και διώκοντας 
σημαντικό αριθμό εμπόρων ανθρώπων. Η Λιθουανία παραμένει στην πρώτη κατηγορία (Tier 1).

 Λετονία: Στις 26-27 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Λετονίας φιλοξένησε την 
πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Δράσης για την Καταπολέμησης της Εμπορίας ανθρώπων του Συμβουλίου 
των Κρατών της Βαλτικής υπό τη λετονική προεδρία. Τα τρέχοντα έργα και οι προγραμματισμένες 
δραστηριότητες της Ομάδας Δράσης συνδέονται στενά με την προτεραιότητα για «Ακεραιότητα και 
κοινωνική ασφάλεια» που έθεσε η λετονική προεδρία και που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της υλοποίησης 
εναρμονισμένων δράσεων στην περιοχή της Βαλτικής όταν απειλείται η δημόσια ασφάλεια, στην ενίσχυση 
του πνεύματος συνεργασίας και στη συνέχιση εφαρμογής πρωτοβουλιών στο πεδίο της προστασίας των 
πολιτών, της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και της 
διαχείρισης των συνόρων.

 Ολλανδία: Από το καλοκαίρι του 2017 έως σήμερα, διοργανώθηκαν δεκαέξι εργαστήρια σχετικά με την 
εμπορία ανθρώπων, από σχετικά υπουργεία και ενδιαφερόμενους φορείς, όπως η Ομάδα Δράσης για την 
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και η Στρατηγική Διαβούλευση για την Εμπορία Ανθρώπων. Μετά 
από αυτά τα εργαστήρια, έχουν υλοποιηθεί πολλές επαναληπτικές δράσεις και έχουν ξεκινήσει συζητήσεις 
με την Ένωση Δήμων της Ολλανδίας και με ερευνητικές αρχές. Επίσης, ο Υπουργός θέλει να εντάξει 
μια πρωτοβουλία της CoMensha (κέντρο εμπειρογνωμοσύνης και συντονισμού για την αντιμετώπιση 
της εμπορίας ανθρώπων) για τη διεξαγωγή συστηματικής ανάλυσης όσον αφορά τους πιο σημαντικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν το πεδίο της εμπορίας ανθρώπων και τις επιδράσεις των μέτρων που 
εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο πεδίο.

 Πολωνία: Ως μέλος του Συμβουλίου των Κρατών της Βαλτικής (CBSS), η Πολωνία συμμετείχε στο διεθνές 
έργο που ξεκίνησε πρόσφατα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την πορεία προς ένα 
εναρμονισμένο λειτουργικό πλαίσιο στην περιοχή της Βαλτικής (HOR BSR). Το έργο χρηματοδοτείται από το 
Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Σουηδίας και το Σουηδικό Ινστιτούτο (SI).

 Πρόκειται να αναπτυχθεί ένας διεθνικός μηχανισμός παραπομπής για επαγγελματίες που εργάζονται 
στην περιοχή της Βαλτικής και πέρα από αυτή, ώστε να τους παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία για 
την επιτυχημένη αρωγή των θυμάτων. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή απαιτείται επίσης μια πιο ενοποιημένη 
προσέγγιση για τη στήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης με αναφορά σε ζητήματα εμπορίας ανθρώπων. 
Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθούν ένα εγχειρίδιο και ένα γλωσσάρι, που θα βοηθήσουν τους 
δημοσιογράφους στην αναφορά των σχετικών θεμάτων και θα ενισχύσουν την προβολή της εμπορίας 
ανθρώπων για κάθε μορφή εκμετάλλευσης.

 Πορτογαλία: Τον Αύγουστο, ο μη κυβερνητικός οργανισμός AKTO δημιούργησε ένα κατάλυμα φιλοξενίας 
και προστασίας παιδιών που υπήρξαν θύματα εμπορίας ανθρώπων. Αυτή η ενέργεια έγινε στο πλαίσιο των 
συστάσεων για τον δεύτερο Γύρο Αξιολόγησης της Πορτογαλίας που πραγματοποίησε η GRETA.

 Επιπλέον, τον Αύγουστο, το Παρατηρητήριο Εμπορίας Ανθρώπων δημοσίευσε μια νέα έκδοση της 
«Κάρτας αναγνώρισης θυμάτων εμπορίας ανθρώπων». Πρόκειται για ένα σύνολο δεικτών και επαφών 
που βοηθούν τους επαγγελματίες να αναγνωρίσουν πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων. Επίσης, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από συνεργάτες του εκάστοτε Εθνικού Μηχανισμού Παραπομπής στο πλαίσιο των 
εκπαιδευτών δράσεών τους. Έχουν ήδη διανεμηθεί 2.000 κάρτες.

 Ηνωμένο Βασίλειο: Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία 
και η Αυστραλία, ανέπτυξαν τις παρακάτω αρχές που θα πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη για την 
αντιμετώπιση της σύγχρονης δουλείας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού: 
- Λήψη μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο κυβερνητικών 
πρακτικών για τις δημόσιες συμβάσεις 
- Ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων στις 
αντίστοιχες αλυσίδες εφοδιασμού 

http://eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2018/2018-08-24.aspx
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/heads-ten-eu-agencies-commit-working-together-against-trafficking-human-beings_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/heads-ten-eu-agencies-commit-working-together-against-trafficking-human-beings_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/20171204_communication_reporting_on_follow-up_to_the_eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/joint-statement-heads-eu-justice-and-home-affairs-agencies_en
https://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/useita-seksuaaliseen-hyvaksikayttoon-liittyvan-ihmiskaupan-uhreja-tunnistettu-suomessa
https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/08/31/tk-voortgangsbericht-plan-van-aanpak-mensenhandel
http://www.otsh.mai.gov.pt/ReconhecaAtueDenuncie/Pages/default.aspx


13

24ο Δελτίο του ΕΔΜ

- Προώθηση υπεύθυνων πολιτικών και πρακτικών πρόσληψης 
- Προσπάθεια εναρμόνισης.

8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Δεν υπάρχουν σχετικές επικαιροποιήσεις.

 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Δεν υπάρχουν σχετικές επικαιροποιήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΕΔΜ 
ΚΑΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σχήμα 1α: Αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ28, Ιανουάριος 2017 - Ιούνιος 2018.
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Πηγή: Eurostat [migr_asyappctzm], σύνολο αιτούντων άσυλο, εξαγωγή 26 Σεπτεμβρίου 2018.

Σχήμα 1β: Αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά και μεταγενέστεροι αιτούντες (από κοινού, αιτούντες 
άσυλο) στην ΕΕ28 και στη Νορβηγία, δεύτερο τρίμηνο 2018 (τριμηνιαία δεδομένα)
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Πηγή: Eurostat [migr_asyappctzm], πρόσβαση 19 Οκτωβρίου 2018.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&amp;lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&amp;lang=en
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Σχήμα 2α: Παράνομη διέλευση συνόρων – Οι 
συχνότερες εθνικότητες (σε %)
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Σχήμα 2γ: Παράνομη διαμονή – Οι συχνότερες 
εθνικότητες (σε %)
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Σχήμα 2β: Άρνηση εισόδου – Οι συχνότερες 
εθνικότητες (σε %)
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Σχήμα 2δ: Αποτελεσματική επιστροφή – Οι 
συχνότερες εθνικότητες (σε %)
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Σχήμα 2: Πρωτόδικες αποφάσεις ασύλου στην ΕΕ28 και στη Νορβηγία για πολίτες χωρών εκτός ΕΕ, 
δεύτερο τρίμηνο 2018
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Πηγή: Eurostat [migr_asydcfstq], πρόσβαση 19 Οκτωβρίου 2018.

Πηγή: FRONTEX FRAN Τριμηνιαία Έκθεση Q4 2017 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/FRAN_Q4_2017.pdf
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Τελευταίες διαθέσιμες εθνικές στατιστικές
 Αυστρία: Στις 13 Σεπτεμβρίου, η Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας δημοσίευσε τη «Στατιστική Επετηρίδα 

Μετανάστευσης & Ένταξης 2018». Τα δεδομένα δείχνουν ότι το 2017, κατά μέσον όρο περίπου 1,970 
εκατομμύρια άνθρωποι (22,8% του πληθυσμού) με αλλοδαπό ιστορικό ιθαγένειας ζούσαν στην Αυστρία, 
δηλαδή περίπου 350.000 περισσότεροι από το 2013 (1,622 εκατομμύρια). Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
εκτεταμένη μετανάστευση στην Αυστρία τα τελευταία πέντε χρόνια. Το 2017, ωστόσο, ο αριθμός των 
μεταναστών καθώς και η καθαρή μετανάστευση στην Αυστρία μειώθηκε σημαντικά λόγω του μειωμένου 
αριθμού αιτούντων άσυλο από τρίτες χώρες.

Επικαιροποιήσεις για τη μεταφορά της νομοθεσίας ΕΕ στο εθνικό δίκαιο
ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ

 Ιρλανδία: Οι Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Συνθήκες Υποδοχής) για το 2018, που τέθηκαν 
σε εφαρμογή στις 30 Ιουνίου 2018, θεσπίστηκαν για την ενσωμάτωση της αναδιατυπωμένης Οδηγίας για 
τις Συνθήκες Υποδοχής (2013/33/ΕΕ) στο εθνικό δίκαιο. Οι Κανονισμοί ορίζουν, για πρώτη φορά, μια 
νομοθετική βάση για την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής στους αιτούντες διεθνή προστασία.

ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

 Κροατία: Στις 19 Ιουλίου, τέθηκε σε ισχύ μια τροποποίηση του Διατάγματος για το Καθεστώς και την 
Εργασία των Πολιτών Τρίτων Χωρών στη Δημοκρατία της Κροατίας (Επίσημη Εφημερίδα 61/2018), η οποία 
ενσωματώνει την Οδηγία για τους Φοιτητές και τους Ερευνητές (2016/801/ΕΕ).

 Φινλανδία: Την 1η Σεπτεμβρίου, τέθηκε σε ισχύ ένας νόμος για την εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για τους 
φοιτητές και τους ερευνητές (2016/801/ΕΚ). Ο νέος νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
των πολιτών τρίτων χωρών για σκοπούς έρευνας, σπουδών, κατάρτισης και εθελοντικής εργασίας. Ο νέος 
νόμος παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της πρώτης άδειας διαμονής που χορηγείται σε φοιτητές και ερευνητές 
σε δύο χρόνια (από έναν χρόνο). Οι φοιτητές και οι ερευνητές δικαιούνται άδεια διαμονής για εξεύρεση 
εργασίας ή έναρξης επιχείρησης, αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές ή την έρευνά τους. Επιπλέον, ο νέος 
νόμος θα επιτρέψει σε ερευνητές και φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης, για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια 
διαμονής σε άλλο Κράτος Μέλος, να προσέλθουν στη Φινλανδία για τη διενέργεια έρευνας και για σπουδές 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής στη 
Φινλανδία.

 Λουξεμβούργο: Ο Νόμος της 1ης Αυγούστου 2018 που τροποποιεί τον νόμο περί ελεύθερης κυκλοφορίας 
των ανθρώπων και μετανάστευσης και τον νόμο περί νεαρών άμισθων βοηθών ενσωματώνει την Οδηγία 
για τους Φοιτητές και τους Ερευνητές (2016/801/ΕΕ). Αποσκοπεί στη διευκόλυνση και απλούστευση των 
διαδικασιών ενδοευρωπαϊκής κινητικότητας των ερευνητών και φοιτητών από τρίτες χώρες και προβλέπει 
την ανάπτυξη μηχανισμών παροχής κινήτρων για τη διατήρησή τους. Για τον σκοπό αυτόν, προβλέπει 
τη δυνατότητα έκδοσης άδειας διαμονής «για προσωπικούς λόγους» σε φοιτητές και ερευνητές, μετά 
την ολοκλήρωση των σπουδών ή ερευνών τους, για μέγιστη διάρκεια εννέα μηνών, ώστε να μπορέσουν 
να βρουν εργασία ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση. Τέλος, το νομοσχέδιο αποβλέπει στη ρύθμιση της 
οικογενειακής επανένωσης του εκάστοτε ερευνητή που διαμένει στο Λουξεμβούργο στο πλαίσιο της 
βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κινητικότητας.

 Λετονία: Στις 7 Αυγούστου 2018, με σκοπό την ενσωμάτωση της Οδηγία για τους Φοιτητές και τους 
Ερευνητές (2016/801/ΕΕ), θεσπίστηκε ο Κανονισμός 492 του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τις 
«Τροποποιήσεις στον Κανονισμό 564 του Υπουργικού Συμβουλίου περί «Κανονισμών ρύθμισης αδειών 
διαμονής»7 και ο Κανονισμός 491 του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τις «Τροποποιήσεις στον 
Κανονισμό 225 του Υπουργικού Συμβουλίου περί «Κανονισμών για το ποσό οικονομικής ενίσχυσης που 
είναι απαραίτητο για έναν αλλοδαπό και τον καθορισμό της ύπαρξης οικονομικής ενίσχυσης»8. Επίσης, 
στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, θεσπίστηκε ο Κανονισμός 566 του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τις 
«Τροποποιήσεις στον Κανονισμό 564 του Υπουργικού Συμβουλίου περί «Κανονισμών ρύθμισης αδειών 
διαμονής».9 Τις τροποποιήσεις των Κανονισμών του Υπουργικού Συμβουλίου συμπληρώνει η διαδικασία που 
προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης μπλε κάρτας ΕΕ σε έναν αιτούντα που δεν είναι απόφοιτος ανώτατης 
εκπαίδευσης σε κάποια ειδικότητα ή κλάδο και την απασχόλησή του στη Λετονία σε ένα επάγγελμα που 
περιλαμβάνεται στην εθνική στατιστική ταξινόμηση10.

 Σλοβακία: Στις 20 Ιουλίου, τέθηκε σε ισχύ μια τροποποίηση του Νόμου 198/2018 για το Άσυλο, η οποία 
ενσωματώνει το Άρθρο 31 παρ. 3 έως 5 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας.

7 Ο Κανονισμός 492 του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τις «Τροποποιήσεις στον Κανονισμό 564 του Υπουργικού Συμβουλίου περί «Κανονισμών 
ρύθμισης αδειών διαμονής» θεσπίστηκε στις 7 Αυγούστου 2018.- Latvijas Vēstnesis αρ. 157, 09.08.2018 - [έναρξη ισχύος 10.08.2018]
8 Ο Κανονισμός 491 του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τις «Τροποποιήσεις στον Κανονισμό 225 του Υπουργικού Συμβουλίου περί «Κανονισμών για το 
ποσό οικονομικής ενίσχυσης που είναι απαραίτητο για έναν αλλοδαπό και τον καθορισμό της ύπαρξης οικονομικής ενίσχυσης» θεσπίστηκε στις 7 Αυγούστου 
2018.- Latvijas Vēstnesis αρ. 157, 09.08.2018 - [έναρξη ισχύος 10.08.2018]
9 Ο Κανονισμός 566 του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τις «Τροποποιήσεις στον Κανονισμό 564 του Υπουργικού Συμβουλίου περί «Κανονισμών 
ρύθμισης αδειών διαμονής» θεσπίστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2018.- Latvijas Vēstnesis αρ. 182, 13.09.2018 - [έναρξη ισχύος 14.09.2018]
10 «Οδηγός ταξινόμησης επαγγελμάτων» (Βλ.: http://www.lm.gov.lv/text/80) στην πρώτη ή δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα. Το κανονιστικό πλαίσιο θα έχει 
θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, καθώς θα μειώσει τον χρόνο που χρειάζονται οι εργοδότες για να προσελκύσουν ειδικούς με υψηλή εξειδίκευση από το 
εξωτερικό.

http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&amp;RevisionSelectionMethod=LatestReleased&amp;dDocName=118429
http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&amp;RevisionSelectionMethod=LatestReleased&amp;dDocName=118429
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/si/230/made/en/pdf
https://intermin.fi/en/article/-/asset_publisher/eu-n-ulkopuolelta-tulevien-opiskelijoiden-ja-tutkijoiden-oleskelulupia-pidennetaan-ja-tyonhakuun-kannustetaan
https://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=4BB2E4134744BAF18A2F1B7FCF423963A6878CA58CEFCDA26A0A6DCD725F2EE41AE49FBDA857A7CCF7DCFDD8680AEF18$DE009FDC1597645954E8FA6E19443FB1
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24ο Δελτίο του ΕΔΜ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

 Ελλάδα: Τον Ιούλιο του 2018, ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο (Νόμος 4557/18) η τέταρτη Οδηγία 
2015/849/ΕΕ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία, το εθνικό νομικό πλαίσιο προβλέπει μέτρα αντιμετώπισης της νομιμοποίησης 
εσόδων που σχετίζονται με δραστηριότητες οι οποίες συνιστούν εγκληματικές ενέργειες και ορίζονται ως 
«βασικά αδικήματα», όπως η εμπορία ανθρώπων (άρθρο 323Α του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα) και η 
σωματεμπορία (άρθρο 351 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα).

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

 Σλοβακία: Στις 22-24 Αυγούστου, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ως συντονιστικός 
φορέας του ΕΔΜ για τη Σλοβακία, διοργάνωσε στην Μπρατισλάβα το 6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του ΕΔΜ 
για τη Μετανάστευση με τίτλο «Αιτίες και Συνέπειες της Αναγκαστικής Μετανάστευσης». Το σεμινάριο 
υποδέχθηκε 15 εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ερευνητικά 
ιδρύματα και ακαδημαϊκούς φορείς. Οι ομιλητές συζήτησαν για τους μεταναστευτικούς μύθους και τη 
χάραξη μεταναστευτικής πολιτικής βάσει δεδομένων, τη διαχείριση του μεταναστευτικού και τα μελλοντικά 
σενάρια διεθνούς μετανάστευσης, την τρέχουσα εξέλιξη της μετανάστευσης από πλευράς των χωρών 
καταγωγής, τις αδυναμίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, τη μετανάστευση που οφείλεται 
σε περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς και τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού και τους κινδύνους της 
σύγχρονης δουλείας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σεμιναρίου.

 Ισπανία: Στις 19 Σεπτεμβρίου, ανανεώθηκε για τρία επιπλέον χρόνια το Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του 
Εθνικού Συμβουλίου Δικαστικών Σωμάτων, του Εθνικού Εισαγγελέα, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, του Υπουργείου Προεδρίας και του Κέντρου Δικαστικής Έρευνας, για τη θεσμική συνεργασία με 
στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της φοβίας για ΛΟΑΔΜ άτομα και άλλων μορφών 
μισαλλοδοξίας. Οι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν ως παρατηρητές, και στο πλαίσιο 
της προόδου του Μνημονίου Συμφωνίας λαμβάνονται μέτρα για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους 
στο διαδίκτυο, με ανάλυση και βελτίωση των στατιστικών που αφορούν τα εγκλήματα μίσους, καθώς και με 
εκπαίδευση των δημοσίων λειτουργών που εργάζονται με ευάλωτους πληθυσμούς.

 Στις 19-21 Σεπτεμβρίου, μια θεσμική αντιπροσωπεία του Μαρόκο επισκέφτηκε την Ισπανία για πρώτη 
φορά στο πλαίσιο του έργου «Ζώντας μαζί χωρίς διακρίσεις: μια προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη διάσταση του φύλου». Το έργο χρηματοδοτείται από το Καταπιστευματικό Ταμείο 
Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική και βασικός στόχος του είναι η ενδυνάμωση των θεσμικών και 
μη θεσμικών παραγόντων του Μαρόκο για την ανάπτυξη δράσεων και στρατηγικών καταπολέμησης του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας απέναντι στους μετανάστες, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα μεταναστευτική 
πολιτική του Μαρόκο, που βασίζεται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 Τον Σεπτέμβριο, δημοσιεύθηκε η μελέτη «Βέλτιστες πρακτικές και συγκριτική μελέτη: υπηρεσίες, δομές, 
στρατηγικές και μεθοδολογίες της Αστυνομίας της Γειτονιάς για την καταπολέμηση του ρατσισμού, 
της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας» στα ισπανικά και στα αγγλικά. Η δημοσίευση 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου PROXIMITY που συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της ΕΕ. Σκοπός αυτού του διεθνικού έργου είναι η προώθηση της 
εξάλειψης των διακρίσεων και της συμβίωσης σε τοπικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που μπορεί 
να παίξει η τοπική αστυνομία/αστυνομία της γειτονιάς στην πρόληψη και ως φορέα διαμεσολάβησης σε 
πιθανές διενέξεις στη γειτονιά που προστατεύει.

 Τον Αύγουστο, δημοσιεύθηκε η μελέτη για την «Ένταξη των παιδιών μεταναστών στην αγορά εργασίας». 
Παρέχει μια ανάλυση της πιθανής διάκρισης κατά των παιδιών μεταναστών στην αγορά εργασίας συγκριτικά 
με την κατάσταση των νεαρών πολιτών. Επιπλέον, περιλαμβάνει μια έρευνα σχετικά με τις διαδικασίες 
επιλογής εργασίας προκειμένου να προσδιοριστεί το εάν ευνοούν ή παρακωλύουν την πρόσβαση νεαρών 
μεταναστών σε εργασία.

 Τον Αύγουστο, δημοσιεύθηκε η έκθεση για την «Ανάλυση υποθέσεων και δικαστικών αποφάσεων που 
σχετίζονται με τον ρατσισμό, τη φυλετική διάκριση, την ξενοφοβία και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας», 
καθώς και η περίληψή της. Η έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της Μνημονίου Συμφωνίας για τη θεσμική 
συνεργασία με σκοπό την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της φοβίας για ΛΟΑΔΜ άτομα 
και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας. Στόχος είναι να προκύψει μια περιγραφή του αριθμού και των 
χαρακτηριστικών των δικαστικών αποφάσεων, καθώς και των δυσκολιών λήψης αυτών των αποφάσεων.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/events/index_en.htm
https://www.emnconference.sk/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3363
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3363
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3363
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3363
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3363
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3363
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/InformePoliciaProximidad_es.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/InformePoliciaProximidad_en.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/integracion_hijos_inmigrantes.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/analisis_casos_sentencias.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/analisis_casos_sentencias.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/analisis_casos_resumen.pdf
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