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Πολλαπλές πτυχές 

Διάσωση ζωών 
 

Εξωτερικά σύνορα 

Στοπ στις 
δευτερεύουσες 
μετακινήσεις 

Δημιουργία κομβικών σημείων 
υποδοχής (χοτ σποτ) 

Ταμεία έκτακτης  
ανάγκης 

Επιστροφή παράνομων  
μεταναστών 

 

ένταξη 
 

Νόμιμη μετανάστευση 

Προστασία του χώρου 
Σένγκεν 

Ανθρωπιστική βοήθεια 

Διεθνής 
συνεργασία 

 

Καταπολέμηση του φαινομένου 
στη ρίζα του 

Διάλυση των δικτύων των 
διακινητών 

επανεγκατάσταση 
 

μετεγκατάσταση 
 

αλληλεγγύη 
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Ευρώ 
Οδικώς από 

Κων/πολη στη 
Θεσ/νίκη 

Δολλάρια 
Το πέρασμα από την 

Τουρκία στα 
ελληνικά νησιά 

Διαβατήρια από 
την πρεσβεία στην 

Άγκυρα 

Ευρώ 
Από το Ιράν 

στη 
Μ.Βρετανία 

Αιτήσεις 
ασύλου το 

2016 

Ευρώ 
Αφγανιστάν - 

Καναδάς 

Ευρώ 
Από το Ιράν 

στην Ιαπωνία 

Διασώσεις 
το 2015-2016 Συλλήψεις 

διακινητών 

Πλοία 
κατασχέθηκαν 

1300 
 

15000 

Κυπριακά 

8000 

400 
10000 

375 

400000 
+2000 1.2 εκατ. 



Μεταναστευτικές ροές 
Διάσταση του φαινομένου – αφίξεις το 2016 

Source: Frontex 



Παράτυπες αφίξεις στην Ελλάδα και Ιταλία 
Διάσταση του φαινομένου 

*Source: Frontex, DG HOME 

 



Αιτήσεις ασύλου στις χώρες ΕΕ και στις χώρες Σένγκεν 

Διάσταση του φαινομένου 

**Source: EASO, ISAA Report 
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Προσωρινά μέτρα ελέγχου συνόρων στο χώρο Σένγκεν 

In connection to migratory flows 

In connection to security reasons 

Norway  

(12 Nov 2016 – 12 Feb 2017): 

All borders with focus on ports with 
ferry connections to Norway via internal 
borders. 

France  

(13 Nov 2015 – 15 July 2017):  

COP 21, the emergency state as 
introduced on the French territory 
further to the terrorist attacks in Paris, 
Euro 2016, Tour de France, the 
emergency state as prolonged on 21 July 
2016 further to the terrorist attack in 
Nice. 

Denmark 

(12 Nov 2016– 12 Feb 2017):  

All borders with particular focus on the 
sea and land borders with Germany. 

Sweden 

(12 Nov 2016– 12 Feb 2017): 

All borders, with special focus on Southern and 
Western harbours and Öresund Bridge between 
Denmark and Sweden. 

Germany 

(12 Nov 2016– 12 Feb 2017): 

All borders, with special focus on the German-
Austrian land border. 

Austria 

(12 Nov 2016– 12 Feb 2017): 

All borders; the border can be crossed only at 
the authorised border crossing points (land, 
airports) 

Αντίκτυπος του φαινομένου 

Reintroduction of TBC under articles 25/26, 28 and 29 of the codified SBC 



Διάσωση στη θάλασσα 

Source: Frontex 

Κοινή επιχείρηση Τρίτων – Ιταλία Κοινή επιχείρηση Ποσειδών – Ελλάδα 

Περισσότερα από 400,000  άτομα 

διασώθηκαν από το 2015 

Επιχείρηση ΣΟΦΙΑ 



Διάσωση στη θάλασσα 

Response to the challenge 

Source: Frontex 



9 λειτουργικά κομβικά σημεία 

Κομβικά σημεία σε Ιταλία και Ελλάδα 

Αντιμετώπιση του προβλήματος 



• Λέσβος 

• Χίος 

• Σάμος 

• Λέρος 

• Κως 
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Μετεγκατάσταση 

Αντιμετώπιση του προβλήματος 

Relocation 
use the daily reports 

 

Source: ISAA report 

15.055 
Μετεγκαταστάσεις 

Ιταλία (4.480) 
Ελλάδα (10.575) 

27/03/2017 



Επανεγκατάσταση 

Αντιμετώπιση του προβλήματος 

Relocation 
use the daily reports 

 

Source: ISAA report 

 
13.968 

επανεγκαταστάσεις 
 

Τα κράτη μέλη της 
ΕΕ οφείλουν να 

επαναγκαταστήσουν 
22.504 + 54.000 

(μεταφέρθηκαν από 
το σύστημα 

μετεγκατάστασης) 
 

*από το Σεπτέμβριο του 2015 



Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας 

Αντιμετώπιση του προβλήματος 

Relocation 
use the daily reports 

 

  

 
• Όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες (ή αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις 

απορρίφθηκαν) και οι οποίοι φθάνουν στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία από 
τις 20 Μαρτίου 2016 και μετά θα επιστρέφονται στην Τουρκία 
 

• Για κάθε Σύριο που επιστρέφει στην Τουρκία, ένας άλλος Σύριος θα 
επανεγκαθίσταται στην ΕΕ απευθείας από την Τουρκία 
 

• Η Τουρκία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσει νέες ροές 
παράτυπων μεταναστών να μετακινηθούν προς την ΕΕ μέσω θαλάσσιων ή 
χερσαίων οδών 

 
• Παράλληλα η ΕΕ θα διαθέσει σημαντικούς πόρους για τη στήριξη των 

προσφύγων στην Τουρκία. 
 
 



Αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου 

Αντιμετώπιση του προβλήματος  

  

• Τροποποίηση του  Κανονισμού του Δουβλίνου  
 

• Ενίσχυση του Κανονισμού EURODAC 
 

• Μετατροπή της EASO σε 'Οργανισμό της ΕΕ για το΄Ασυλο’ 
 

• Αντικατάσταση με Κανονισμό της Οδηγίας για τη Διαδικασία χορήγησης ασύλου 
 

• Αντικατάσταση με νέο Κανονισμό της υπάρχουσας Οδηγίας για τις Ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου 
 

• Τροποποίηση της Οδηγίας για τις προϋποθέσεις υποδοχής 
 
 



Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή  

Αντιμετώπιση του προβλήματος 

Relocation 
use the daily reports 

 
Μετατροπή της Frontex σε οργανισμό  

 
• Εφεδρείες ταχείας αντίδρασης σε επίπεδο 

συνοριοφυλάκων και εξοπλισμού  
• Ρόλος συντονισμού και επίβλεψης  
• Δικαίωμα επέμβασης 
• Επιτήρηση των συνόρων  
• Δικαίωμα δράσης σε τρίτες χώρες  
• Ομάδες επέμβασης στον τομέα των 

επιστροφών 
 

 



Επιστροφές και επανεισδοχές 

Αντιμετώπιση του προβλήματος 

Νέα εργαλεία για τα κράτη μέλη: 
 

• Νέο σχέδιο δράσης για τις επιστροφές 
 

• Υποκατάστατο ταξιδιωτικού εγγράφου για την 
επιστροφή  

 
• Σύμφωνα για τη μετανάστευση 
 
• Αυξημένη οικονομική ενίσχυση 
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Πόλεμος κατά των διακινητών 

Αντιμετώπιση του προβλήματος  

 
• Σχέδιο δράσης της ΕΕ ενάντια στη διακίνηση 

των μεταναστών 
 
• Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της Παράνομης 

Διακίνησης Μεταναστών (Europol) 
 
• Ομάδα Eurojust για την υποστήριξη των 

ανακρίσεων των κρατών μελών 
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Υποστήριξη της νόμιμης μετανάστευσης και της ένταξης 

Αντιμετώπιση του προβλήματος 

 
• Σχέδριο δράσης για την ένταξη (June 2016)  
 
• Τροποποίηση της Οδηγίας για τη μπλε κάρτα 



IT 
BG 

EL 

Hotspots 

 

Hotspots 

Χρηματοδότηση στα κράτη μέλη  
7 δισ. Ευρώ (2014-2020) 

Έκτακτη χρηματοδότηση 

(Ιταλία) 
23,5 εκατ. ευρώ από το 2014 

592,6 εκατ. ευρώ (2014-2020) 

΄Εκτακτη 

χρηματοδότηση 

(Βουλγαρία) 
160 εκατ. ευρώ  

91 εκατ. Ευρώ (2014-2020) 

΄Εκτακτη χρηματοδότηση 

(Ελλάδα) 
509 εκατ. ευρώ (2014-2020) 

365 εκατ. ευρώ από 2015 

Μετεγκατάσταση 

των μεταναστών σε 

άλλες χώρες της ΕΕ 
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Χρηματοδότηση μέσω 
Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας 

 

NB 
 
AMIF – Asylum, Migration and Integration Fund  
ISF B&V – Internal Security Fund Borders & Visas 
All funds provided by EU budget. 

	

ALLOCATIONS	FOR	NATIONAL	PROGRAMMES	
2014-2020	

AMIF	

ISF	Police/Border	

€2,58 
Billion 

€2,2 
Billion 

AMIF ISF Police/Border 



 Η Ελλάδα θα λάβει 500 ευρώ για 

το κόστος µεταφοράς κάθε αιτούντα 
ασύλου που µετεγκαθίσταται 

• 35,1 εκατ. χορηγήθηκαν για την εφαρµογή 

των µηχανισµών µετεγκατάστασης και 
επανεγκατάστασης 

• 14 εκατ. εκταµιεύτηκαν για 

προχρηµατοδότηση από τον Φεβρουάριο 2016 
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Χρηµατοδότηση για τον µηχανισµό έκτακτης 
µετεγκατάστασης 
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Εκταμιεύθηκαν 
365,3 εκατ. 

΄Εκτακτη Χρηματοδότηση 
για την Ελλάδα 
xορηγήθηκαν 356,8 εκατ. 

Εθνικά προγράμματα 
2014-2020 
(μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση) 
διατέθηκαν 509,9 εκατ. 

Χρηματοδότηση  
στην Ελλάδα 



 

 

Χρηματοδότηση σε τρίτες χώρες 

 

  

€6 δισ. 

€1.8 δισ. 

€570 εκατ. 

€200 εκατ. 

€18 εκατ. 



 
 

Προτεραιότητες: 2017 
 

Πλήρης λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 

και Ακτοφυλακής 

 

Πλήρης εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και ταχεία 

αντιμετώπιση των αναγκών που εκθέτουν η Ευρωπαϊκή 

Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή καθώς και η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο  για την υποστήριξη 

της Ελλάδας κυρίως στους εξής τομείς: 

• Προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων 

• Επιτάχυνση των επιστροφών από Ελλάδα προς Τουρκία 

• Συνέχιση των επανεγκαταστάσεων από Τουρκία προς ΕΕ 

 

Ταχεία ψήφιση από τους συννομοθέτες των προτάσεων της 

Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού 

καθεστώτος ασύλου , συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 

του Δουβλίνου 

 

Εφαρμογή του πλαισίου των νέων συμφωνιών για τη 

μετανάστευση με τρίτες χώρες 

 

Ταχεία ψήφιση από τους συννομοθέτες νέου πλαισίου 

για τη μετεγκατάσταση 26 



 

DG Migration and Home Affairs: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs 
 
Frontex: http://frontex.europa.eu 
EASO: http://easo.europa.eu 
Europol: http://europol.europa.eu 
eu-LISA: http://eulisa.europa.eu 
 
 
DG Humanitarian Aid and Civil Protection: http://ec.europa.eu/echo 
DG International Cooperation and Development: http://ec.europa.eu/europeaid 
DG European Neighbourhood Policy & Enlargement Negotiations: http://ec.europa.eu/enlargement 
 
European External Action Service: http://eeas.europa.eu 
 
 
 

        @EUHomeAffairs 

LINKS 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs
http://frontex.europa.eu/
http://frontex.europa.eu/
http://frontex.europa.eu/
http://easo.europa.eu/
https://europol.europa.eu/
http://eulisa.europa.eu/
http://ec.europa.eu/echo
http://ec.europa.eu/echo
http://ec.europa.eu/europeaid
http://ec.europa.eu/europeaid
http://ec.europa.eu/enlargement
http://ec.europa.eu/enlargement
http://ec.europa.eu/enlargement
http://eeas.europa.eu/
http://eeas.europa.eu/
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Σας ευχαριστώ! 
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Παρακολουθείστε μας στο twitter: 

  

@EUHomeAffairs 
 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs 


