
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Στις 28 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανεπιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να βρεθεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στη μετανάστευση που θα συνδυάζει αποτελεσματικότερο έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
και αυξημένες εξωτερικές δράσεις σε συνδυασμό με τις εσωτερικές πτυχές, όπως προβλέπεται στις Ευρωπαϊκές 
αρχές και αξίες. Για τον σκοπό αυτό, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, 
στα εξής:

 Ανάπτυξη μιας ιδέας περιφερειακών εξεδρών αποβίβασης για άτομα που έχουν διασωθεί στη θάλασσα και 
ασφαλής διάκριση μεταξύ οικονομικών μεταναστών και αιτούντων άσυλο.

 Ανάληψη ευθύνης ατόμων που διασώθηκαν στην επικράτεια της ΕΕ, μέσω της μεταφοράς τους σε ελεγχόμενα 
κέντρα, στη βάση κοινής προσπάθειας. Τα κέντρα αυτά θα δημιουργηθούν εθελοντικά σε Κράτη Μέλη και 
θα παρέχουν τη γρήγορη και ασφαλή επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τη διάκριση μεταξύ παράτυπων 
μεταναστών που πρέπει να επιστρέψουν και εκείνων που χρειάζονται διεθνή προστασία.

Επιπλέον, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν για τη διάθεση € 500 εκ. από το αποθεματικό του 11ου Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάπτυξης στο Καταπιστευματικό Ταμείο για την Αφρική, ενώ έκαναν έκκληση για μια νέα ειδική 
διευκόλυνση της διαχείρισης εξωτερικής μετανάστευσης που θα συμπεριληφθεί στον επόμενο μακροπρόθεσμο 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Συζητήθηκε επίσης η μεταρρύθμιση του κεκτημένου του ασύλου της ΕΕ. Πέντε από τις 
επτά νομοθετικές προτάσεις βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Οι διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό 
Δουβλίνου και για τις διαδικασίες ασύλου θα συνεχιστούν και υπό την Αυστριακή προεδρία.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Στις 16 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τον
Δεκέμβριο 2017 στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση και στον χάρτη πορείας της Επιτροπής 
και καθόρισε τις επόμενες δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι τον τελευταίο χρόνο εξακολουθεί η πρόοδος , ενώ τα μέτρα που εφαρμόζονται συνεχίζουν να παράγουν 
αποτελέσματα. Τη στιγμή όμως που οι μεταναστευτικές ροές υπόκεινται σε αιφνίδιες μεταβολές και οι 
μεταναστευτικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές, η ΕΕ πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να ανταποκριθεί σε 
οποιεσδήποτε εποχιακές κορυφώσεις ή σε μετατοπίσεις της πίεσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΔΜ EMN BULLETIN

Το Δελτίο του ΕΔΜ παρέχει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής 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 23η Έκδοση περιέχει πληροφορίες από 
τον Απρίλιο 2018 έως τον Ιούνιο 2018 και τις (τελευταίες) σχετικές στατιστικές που έχουν 
δημοσιευθεί.
Το Δελτίο διαμορφώνεται ανά τομέα πολιτικής. Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στον τομέα που σας 
ενδιαφέρει επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα θέματα:

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

Μετανάστευση 
& 

Εσωτερικές 
Υποθέσεις

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/06/28-29/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
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 Στις 4 Απριλίου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ) συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την πορεία ορισμένων από τα πιο επείγοντα θέματα 
μετανάστευσης, μεταξύ των οποίων ήταν η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η καλύτερη προστασία 
των ευάλωτων μεταναστών, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μετανάστευση, η 
συνεργασία στις αναγκαστικές εκτοπίσεις και η ανάπτυξη, καθώς επίσης θέματα επιστροφής και επανένταξης 
μεταναστών.

 Στις 24-25 Απριλίου, η ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) συμπροέδρευσαν στο δεύτερο συνέδριο των 
Βρυξελλών για το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής. Η συμπροεδρία υιοθέτησε κοινή δήλωση, 
με πολλά παραρτήματα, για την υποστήριξη της αντοχής των χωρών φιλοξενίας και των προσφύγων στο 
πλαίσιο της Συριακής κρίσης.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Γαλλία: Μετά την υιοθέτησή του από την Εθνοσυνέλευση στις 22 Απριλίου, η Γερουσία τροποποίησε στις 
26 Ιουνίου το νομοσχέδιο για μία διαχειρίσιμη μετανάστευση, για ουσιαστικό δικαίωμα στο άσυλο και για 
επιτυχή ένταξη. Μετά τις αλλαγές της Γερουσίας, στο τέλος Ιουλίου θα ξεκινήσουν νέες συζητήσεις στην 
Εθνοσυνέλευση.Το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει περισσότερα δικαιώματα για τους πολίτες τρίτων χωρών και 
λαμβάνει υπόψη τις ευάλωτες καταστάσεις σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενισχύοντας την καταπολέμηση 
της παράτυπης μετανάστευσης και των απατών και βελτιώνοντας την πολιτική ένταξης, ιδίως με καλύτερη 
εκμάθηση της γλώσσας και με επαγγελματική ενσωμάτωση. 

 Ιρλανδία: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ισότητας δημοσίευσε την Ετήσια Επιθεώρηση 2017 για την 
Μετανάστευση στην Ιρλανδία. Η δημοσίευση περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για όλες 
τις πτυχές της μετανάστευσης στην Ιρλανδία και περιγράφει τις βασικές επιχειρησιακές εξελίξεις και τις 
εξελίξεις πολιτικής για το 2017, αναλύοντας παράλληλα τους τομείς μελλοντικής εστίασης.

  Στις 24 Απριλίου, το Ιρλανδικό Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του για τις υποθέσεις Luxi-
mon κατά Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ισότητας και Balchand κατά Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ισότητας. 
Το Δικαστήριο έκρινε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ισότητας, κατά την εξέταση αιτήσεων αλλαγής 
καθεστώτος σπουδαστών που έχουν ξεπεράσει το όριο του χρόνου σπουδών/μεταναστών χωρίς έγγραφα, 
οφείλει, βάσει του νόμου, να λαμβάνει υπόψη τα οικογενειακά και τα ιδιωτικά δικαιώματα.

 Ολλανδία: Στις 30 Μαρτίου, η Ολλανδική κυβέρνηση παρουσίασε το «Ολοκληρωμένο Θεματολόγιο για τη 
Μετανάστευση». Η κυβέρνηση επιλέγει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ευρείας εμβέλειας, με την έννοια ότι 
η μετανάστευση αποτελεί πολυεπίπεδο και περίπλοκο ζήτημα και επομένως οι δράσεις της κυβέρνησης σε 
διάφορους τομείς πολιτικής δεν μπορούν να εξετάζονται αποσπασματικά. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται την 
ολοκληρωμένη της προσέγγιση σε ένα «θεματολόγιο με έξι πυλώνες», που αποτελείται από:

- Πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης.
- Αναβάθμιση της υποδοχής και της προστασίας για τους πρόσφυγες και τα εκτοπισμένα άτομα.
- Υλοποίηση ισχυρού συστήματος ασύλου, με βάση την αλληλεγγύη, στην ΕΕ και στην Ολλανδία.
- Καταπολέμηση της παράνομης διαμονής και επιτάχυνση των επιστροφών.
- Προώθηση νομίμων διόδων μετανάστευσης.
- Ενθάρρυνση της ένταξης και της συμμετοχής.

 Πορτογαλία: Στις 23 Ιουνίου, η Πορτογαλική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Συνόρων (SEF) εόρτασε την 
42η επέτειό της. Η σχετική δημόσια επετειακή εκδήλωση οργανώθηκε στην έδρα της SEF. Στο πρόγραμμα 
περιλαμβανόταν η παρουσίαση του νέου αυτοκόλλητου για τυφλούς που μπορεί πλέον να ζητείται από 
Πορτογάλους πολίτες που είναι τυφλοί ή αμβλύωπες όταν υποβάλουν αίτηση διαβατηρίου. Το καινοτομικό 
αυτοκόλλητο, περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης του κατόχου και την ημερομηνία 
λήξης του διαβατηρίου και εξασφαλίζει μεγαλύτερη αυτονομία σε τυφλούς και αμβλύωπες κατόχους 
διαβατηρίων. Το ΕΔΜ συγχρηματοδότησε την Έκθεση για τη Μετανάστευση, τα Σύνορα και το Άσυλο (RIFA) 
2017, που αποτελεί ολοκληρωμένη στατιστική έκθεση μετανάστευσης ευρείας εμβέλειας στην Πορτογαλική 
επικράτεια για τον περασμένο χρόνο. Παρουσιάστηκε επίσης ο νέος ιστότοπος της SEF, που επιτρέπει online 
προγραμματισμό διαφόρων ειδών αιτήσεων και πιο αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ SEF και πολιτών 
τρίτων χωρών. 

 Ισπανία: Στις 23 Ιουνίου, μετά από αναδιάρθρωση των Τμημάτων των Υπουργείων, δημοσιεύθηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους (BOE), η νέα δομή του Υπουργείου Εργασίας, Μετανάστευσης και 
Κοινωνικής Ασφάλειας, η οποία ενισχύθηκε για να αντιμετωπίσει τις νέες μεταναστευτικές προκλήσεις.

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

 Στις 18 Ιουνίου, η EASO δημοσίευσε την ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Ασύλου στην ΕΕ για το 
2017, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στα εθνικά 
συστήματα ασύλου και τις στατιστικές τάσεις. Το 2017, υποβλήθηκαν συνολικά 728.470 αιτήσεις διεθνούς 
προστασίας, που αποτελούσε μείωση 44% σε σύγκριση με το 2016. Τα τέλη του 2017, αναμενόταν η τελική 
απόφαση για 954.100 αιτήσεις, με μείωση 16% σε σύγκριση με το 2016. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/eu-and-iom-strenghten-ties-global-migration_en
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2018/04/24-25/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Supporting+the+future+of+Syria+and+the+region+-+Brussels+conference%2c+24-25%2f04%2f2018
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/immigration_maitrisee_droit_asile_effectif
http://www.justice.ie/en/JELR/Immigration_in_Ireland_Annual_Review_2017.pdf/Files/Immigration_in_Ireland_Annual_Review_2017.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/Immigration_in_Ireland_Annual_Review_2017.pdf/Files/Immigration_in_Ireland_Annual_Review_2017.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/30/migratiebeleid-toekomstbestendig
https://www.permanentrepresentations.nl/permanent-representations/pr-eu-brussels/documents/parliamentary-documents/2018/juni/19/comprehensive-agenda-on-migration-2018-06-19
https://www.permanentrepresentations.nl/permanent-representations/pr-eu-brussels/documents/parliamentary-documents/2018/juni/19/comprehensive-agenda-on-migration-2018-06-19
https://www.sef.pt/pt/Pages/Homepage.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8580.pdf
http://www.europeanmigrationlaw.eu/documents/EASO-Annual-Report-2017-Final.pdf
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Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση

 Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο 
Μετανάστευσης, μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018, όλοι 
οι επιλέξιμοι αιτούντες είχαν μετεγκατασταθεί από την 
Ελλάδα σε άλλα Κράτη Μέλη, συνολικά 21.999 άτομα 
(περιλαμβάνονται 546 ασυνόδευτοι ανήλικοι). Από την 
Ιταλία, μέχρι τις 7 Μαΐου 2018, μετεγκαταστάθηκαν 
12.691 άτομα (περιλαμβάνονται 256 ασυνόδευτοι 
ανήλικοι), ενώ 31 αιτούντες (26 ασυνόδευτοι 
ανήλικοι) είχαν ήδη γίνει δεκτοί για μετεγκατάσταση, 
και ανέμεναν τη μεταφορά τους. Η Ιταλία έχει 
αποστείλει τέσσερα αιτήματα μετεγκατάστασης 
ασυνόδευτων ανηλίκων τα οποία δεν έχουν ακόμα 
απαντηθεί. Σχετικά με την επανεγκατάσταση, έληξε 
ήδη το πρώτο πρόγραμμα επανεγκατάστασης της ΕΕ 
του Ιουλίου 2015. Από τότε, ο συνολικός αριθμός 
ατόμων που επανεγκαταστάθηκαν, σύμφωνα με όλα 
τα προγράμματα επανεγκατάστασης της ΕΕ, είναι 
32.207 (περιλαμβάνονται οι Σύροι πολίτες που 
επανεγκαταστάθηκαν από την Τουρκία με βάση τη 
Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

 Στις 15 Ιουνίου, η Eurostat δημοσιοποίησε την τελευταία της Τριμηνιαία Έκθεση για το Άσυλο. Το πρώτο 
τρίμηνο του 2018, οι αριθμός πρώτων αιτήσεων 
ασύλου στην ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 25% σε σύγκριση 
με την ίδια περίοδο του 2017. Ο συνολικός αριθμός 
αιτούντων άσυλο από χώρες εκτός ΕΕ για το πρώτο 
τρίμηνο 2018 ήταν 131.000, που είναι περίπου στα 
ίδια επίπεδα του 2014. Οι περισσότερες αιτήσεις 
ασύλου υποβλήθηκαν από Σύρους, Ιρακινούς και 
Αφγανούς πολίτες. Ταυτόχρονα, οι Σύροι ήταν 
εκείνοι που συνεισέφεραν περισσότερο στη γενική 
μείωση των πρώτων αιτήσεων ασύλου σε απόλυτους 
αριθμούς (10.800 λιγότεροι αιτούντες σε σύγκριση 
με το ίδιο τρίμηνο του 2017).

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Αυστρία: Στις 20 Φεβρουαρίου, ανακοινώθηκε η 
αναπροσαρμογή του Αυστριακού Κανονισμού για τις 
Χώρες Καταγωγής και προστέθηκαν η Σενεγάλη και 
η Σρι Λάνκα στον κατάλογο των ασφαλών χωρών 
καταγωγής.1 

Στις 31 Μαΐου, έπαψε να ισχύει το Άρθρο 22, Παρ. 
1 του Νόμου για το Άσυλο 2005. Με τη διάταξη 
αυτή προβλεπόταν υποχρέωση της Ομοσπονδιακής 
Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Ασύλου να αποφασίζει 
για τις αιτήσεις ασύλου μέσα σε διάστημα 15 μηνών. 
Από την 1η Ιουνίου 2018, ισχύει και για τις αιτήσεις 
ασύλου η γενική προθεσμία των έξι μηνών, σύμφωνα με το Άρθρο 73, παράγραφος 1 του Νόμου για τις 
Γενικές Διοικητικές Διαδικασίες.2 

Από την 1η Ιουνίου, προσφυγές εναντίον αποφάσεων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και 
Ασύλου πρέπει να αποφασίζονται εντός έξι μηνών.3 Το χρονικό όριο που προβλεπόταν πριν από αυτό, ήταν 
δώδεκα μήνες.4 

Ο Νόμος για την Εγκατάσταση και τη Διαμονή, ο νόμος για την Αστυνομία Αλλοδαπών του 2005, ο Νόμος 
για τη Βασική Κοινωνική Στήριξη του 2005 και ο Νόμος για τις Διαδικασίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας 
Μετανάστευσης και Ασύλου, υιοθετήθηκαν με νόμο της 17ης Μαΐου 2018 για τη συμμόρφωση με τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (95/46/EΚ).5 

Από την 1η Απριλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών εξουσιοδοτείται να καθορίζει αν οι αιτούντες άσυλο μπορούν 
να διεξάγουν επικουρικές δραστηριότητες σε εθελοντική βάση. Εφόσον αυτό συμβεί, οι αιτούντες άσυλο θα 
εισπράττουν ένα τέλος αναγνώρισης που μπορεί να περιορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

1 BGBl. II Αρ. 130/2018
2 BGBl. I Αρ. 24/2016
3 Σύμφωνα με το Άρθρο 34, παράγραφος 1 του Νόμου για τις Διαδικασίες των Διοικητικών Δικαστηρίων.
4 Το Άρθρο 21 παράγραφος 2β του Νόμου για τις Διαδικασίες Μετανάστευσης και Ασύλου, με το οποίο προβλεπόταν χρονικό όριο δώδεκα μηνών, έπαψε 
να ισχύει στις 31 Μαΐου 2018.
5 BGBl. I Αρ. 32/2018

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  
– Συνένωση Υποθέσεων C-331/16 and C-366/16

Στις 2 Μαΐου, το ΔΕΕ έκρινε ότι αν κατά το 
παρελθόν είχε ληφθεί απόφαση που απέκλειε ένα 
άτομο από το καθεστώς πρόσφυγα, δεν μπορεί 
από το γεγονός αυτό να τεκμαίρεται αυτόματα 
ότι η παρουσία του ατόμου αυτού στο Κράτος 
Μέλος υποδοχής συνιστά πραγματική, ενεστώσα 
και επαρκώς σοβαρή απειλή που στρέφεται κατά 
θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας. Για την 
αιτιολόγηση της υιοθέτησης μέτρων με βάση τους 
λόγους δημόσιας πολιτικής ή δημόσιας ασφάλειας 
χρειάζεται μια αξιολόγηση κατά περίπτωση.

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου -
C-473/16 F

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

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2018/32
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddab49fe162cc445a6a16cfb1dbf5ef12a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbNv0?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=551064&utm_source=ECRE+Newsletters&utm_campaign=abd800371f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_11&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9497afd-abd800371f-422304153
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198766&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=217091
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 Βέλγιο: Τον Ιούνιο 2018, 34 Σύροι αιτούντες διεθνή προστασία έφθασαν στο Βελγιο με θεώρηση εισόδου 
για ανθρωπιστικούς λόγους. Αυτό πραγματοποιήθηκε στη βάση συμφωνίας που υπογράφηκε τον Νοέμβριο 
2017 από τον Βέλγο Υπουργό για την Πολιτική Ασύλου και Μετανάστευσης και την Κοινότητα Sant’Egidio, 
σύμφωνα με την οποία 150 ευάλωτοι Σύροι αιτούντες διεθνή προστασία από την Τουρκία και τον Λίβανο 
θα μπορούσαν να έλθουν στο Βέλγιο με θεώρηση εισόδου για ανθρωπιστικούς λόγους. Με βάση τη 
συμφωνία αυτή, 38 άλλα άτομα είχαν φθάσει προγενέστερα στο Βέλγιο.

 Κύπρος: Στις 13 Ιουνίου έφθασε στην Κύπρο ένα πλοίο με 61 Σύρους πολίτες. Οι Σύροι επιλέγουν τώρα 
την Κύπρο ως τελικό προορισμό διότι έχουν οικογενειακούς ή άλλους δεσμούς με άτομα που διαμένουν ήδη 
στο νησί υπό καθεστώς αιτούντος ή δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Οι τελευταίες αφίξεις με πλοία από 
την Τουρκία επιβεβαίωσαν την ύπαρξη μιας νέας διαδρομής μετανάστευσης μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου.

 Φινλανδία: Στις 20 Ιουνίου, η Φινλανδική Υπηρεσία Μετανάστευσης επικαιροποίησε τις εκθέσεις της για 
την κατάσταση ασφαλείας το Ιράκ, στο Αφγανιστάν και στη Σομαλία. Η κατάσταση στο Αφγανιστάν και 
στη Σομαλία παραμένει ασταθής, καθώς επίσης και σε ορισμένες περιοχές στο Ιράκ που βρίσκονται υπό 
το κράτος μεγάλων βιαιοτήτων. Όμως, η κατάσταση στη Μοσούλη, για παράδειγμα, έχει σταθεροποιηθεί 
σε κάποιο βαθμό και συνεχίζεται η μετανάστευση επιστροφής στην περιοχή. Οι συγκεκριμένες εκθέσεις 
κατάστασης επικαιροποιούνται κάθε έξι μήνες και με την επικαιροποίηση αυτή οι φορείς λήψης αποφάσεων 
αλλάζουν, εφόσον χρειάζεται, τις πρακτικές τους.

Σε μια ερευνητική αποστολή του Απριλίου, δύο ερευνητές από την Υπηρεσία Πληροφοριών Χωρών της 
Υπηρεσίας Μετανάστευσης της Φινλανδίας επισκέφθηκαν τη Βηρυτό και τη Δαμασκό. Κατά τη διάρκεια 
της αποστολής αυτής, οι ερευνητές ενημερώθηκαν για την κατάσταση στη Συρία και για τους Σύρους 
πρόσφυγες στον Λίβανο.

 Γαλλία: Σε διάταγμα της 31ης Μαΐου, το οποίο προβλέπει διατάξεις σχετικές με το επίδομα στους αιτούντες 
άσυλο, εξειδικεύονται οι μέθοδοι υπολογισμού και οι διευθετήσεις καταβολής του επιδόματος.

 Ελλάδα: Στις 22 Μαΐου, με το Άρθρο 28 του Νόμου 4540/2018 υιοθετήθηκαν ορισμένες νομοθετικές 
διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής Προσφυγών με πολλαπλούς στόχους που αποβλέπουν 
στην α) επιτάχυνση της έκδοσης αποφάσεων σε δεύτερο βαθμό για τις αιτήσεις ασύλου, β) στην απαλλαγή 
από τις αντιφάσεις στην εφαρμογή και στην ερμηνεία του όρου «τελεσίδικη απόφαση», εναρμονίζοντας τον 
ορισμό της με εκείνον που προβλέπεται στο άρθρο 2 (ε) της Οδηγίας για την Αναγνώριση (2013/32/EΕ), 
και γ) σε εναλλακτικούς τρόπους επίδοσης «τελεσίδικων αποφάσεων» που εκδίδονται από τις Επιτροπές 
Προσφυγών σε περιπτώσεις που η πραγματική επίδοση δεν είναι εφικτή.

 Ιρλανδία: Τον Ιούνιο 2018, ανακοινώθηκαν νέα μέτρα που επιτρέπουν στους αιτούντες διεθνή προστασία 
να αναζητήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μετά την επικείμενη έναρξη ισχύος της (αναδιατύπωσης) 
της Οδηγίας της ΕΕ για τις Συνθήκες Υποδοχής.

Στις 16 Απριλίου 2018, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Ισότητας όρισε τις χώρες Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Αλβανική Δημοκρατία και Δημοκρατία 
της Σερβίας ως ασφαλείς χώρες καταγωγής, με την Κανονιστική Πράξη 121/2018 - Διαταγή 2018, βάσει 
Νόμου για τη Διεθνή Προστασία 2015 (Ασφαλείς Χώρες Καταγωγής).

 Ιταλία: Συνολικός αριθμός 250 δημοσίων υπαλλήλων υψηλής ειδίκευσης προσλήφθηκαν για ενίσχυση 
του προσωπικού που έχει αναλάβει την εξέταση αιτήσεων ασύλου στο πλαίσιο των Εδαφικών Επιτροπών. 
Πρόθεση είναι η προσαρμογή των διαδικασιών σε νόμο του 2017 που αποβλέπει στην βελτίωση του 
συστήματος ασύλου της Ιταλίας και στη διαρθρωτική ενίσχυση της οργάνωσης και του συντονισμού των 
διαδικασιών. Σκοπός επίσης είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου.

 Ολλανδία: Στις 8 Ιουνίου, ο Υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε μια πιο αυστηρή προσέγγιση για τους 
αιτούντες άσυλο που προκαλούν προβλήματα. Ένα σημαντικό μέρος των αιτούντων άσυλο που προκαλούν 
προβλήματα σε κέντρα υποδοχής προέρχεται κυρίως από ασφαλείς χώρες καταγωγής και προσδιορίζονται 
συχνά από κριτήρια διαδικασίας του Δουβλίνου (που περιλαμβάνουν ασυνόδευτους ανηλίκους που 
επιστρέφουν και είναι ηλικίας άνω των 16 σε μεμονωμένες περιπτώσεις). Για την επίλυση των προβλημάτων 
με τα συγκεκριμένα άτομα, θα επεκταθούν οι δυνατότητες της Ολλανδικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης 
και Πολιτογράφησης (IND) ώστε να επιταχυνθεί η εξέταση των υποθέσεων Δουβλίνου, ενώ οι διάφορες 
οργανώσεις που συνεργάζονται στις διαδικασίες μετανάστευσης θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
κατάρτιση των φακέλων ώστε, όπου χρειάζεται, να είναι εφικτή η προσωρινή κράτηση. Επιπλέον, μέλη του 
προσωπικού της IND θα αναλάβουν να εξασφαλίζουν ότι οι επαναπατριζόμενοι θα φθάνουν εγκαίρως στις 
συναντήσεις που ορίζονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις χωρίς λόγο στις 
διαδικασίες ασύλου. Η IND θα συνεννοείται επίσης με τις δικαστικές αρχές ώστε να καθορίζεται αν μπορούν 
να εξεταστούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις ασύλου όσων προκαλούν σοβαρά προβλήματα από τα τοπικά 
δικαστήρια για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόρριψής των αιτήσεων.

 Πορτογαλία: Στις 29 Ιουνίου και στις 25 Μαΐου αντίστοιχα, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Συνόρων (SEF) 
παρουσίασε το αίτημά της για δύο νέα έργα επανεγκατάστασης με συγχρηματοδότηση, το ένα σχετικό με 
μια νέα δέσμευση για 955 άτομα για επανεγκατάσταση στο διάστημα 2018-2020, ενώ το άλλο αφορά την 
ανάπτυξη ειδικών αποστολών για το άσυλο, με καθοδήγηση των Συνοριοφυλάκων της SEF, στην Αίγυπτο 
και στην Τουρκία με σκοπό να χορηγήσουν στους αιτούντες άσυλο όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για 
να αποφασίσουν για τις αιτήσεις τους, καθώς επίσης και για να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις ασφαλείας 
ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επανεγκατάσταση στην Πορτογαλία.

https://emnbelgium.be/news/humanitarian-corridor-34-syrians-arrive-belgium
https://emnbelgium.be/news/humanitarian-corridor-34-syrians-arrive-belgium
https://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/irakin-afganistanin-ja-somalian-tilannekatsaukset-paivitetty
https://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttovirasto-teki-onnistuneen-tiedonhankintamatkan-libanoniin-ja-syyriaan-huhtikuussa
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/31/INTV1812839D/jo/texte/fr
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR18000213
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR18000213
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/si/121/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/si/121/made/en/print
https://www.government.nl/latest/news/2018/06/08/tougher-approach-to-asylum-seekers-causing-disturbances
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 Ισπανία: Στις 17 Ιουνίου, 630 μετανάστες από το πλοίο ανθρωπιστικής διάσωσης Aquarius έφθασαν στην 
Ισπανία.

 Ηνωμένο Βασίλειο: Τον Μάιο, δημοσιεύθηκε για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο επίσημων οδηγιών της 
Φροντίδας Οικογένειας και Φίλων από το Υπουργείο Παιδείας του ΗΒ. Το περιεχόμενο των οδηγιών έχει 
αναθεωρηθεί για να συμπεριλάβει ανήλικους αιτούντες άσυλο που μεταφέρονται στο ΗΒ σύμφωνα με τον 
κανονισμό Δουβλίνου ΙΙΙ για να ενωθούν με την οικογένεια ή τους συγγενείς τους. 

Τον Μάιο, δημοσιεύθηκε για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο επίσημων οδηγιών της Φροντίδας Οικογένειας 
και Φίλων από το Υπουργείο Παιδείας του ΗΒ. Οι οδηγίες αυτές δημιουργούν ένα πλαίσιο στήριξης όσων 
φροντίζουν οικογένειες και φίλους και έχει αναθεωρηθεί για να συμπεριλάβει ανήλικους αιτούντες άσυλο 
που μεταφέρονται στο ΗΒ σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνου ΙΙΙ για να ενωθούν με την οικογένεια ή 
τους συγγενείς τους.

Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση

 Ιρλανδία: Τον Μάιο 2018, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ισότητας ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα 
ανθρωπιστικών εισδοχών, το Πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Εισδοχής 2 (IHAP), στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Προστασίας Προσφύγων της Ιρλανδίας (IRPP). Πολίτες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και πρόσφυγες του 
προγράμματος μπορούν να προτείνουν επιλέξιμα μέλη οικογενειών για να εξεταστεί η δυνατότητα εισδοχής 
τους στην Ιρλανδία.

 Ισπανία: Από τις 24 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά 1.359 μετεγκαταστάσεις και 1.433 
επανεγκαταστάσεις στην Ισπανία.

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

 Στις 16 Μαΐου, η Eurostat δημοσίευσε τις επίσημες 
στατιστικές για την καταγραφή ασυνόδευτων 
ανηλίκων στην ΕΕ για το 2017. Αυτή τη χρονιά, 
31.400 αιτούντες άσυλο για διεθνή προστασία στα 
Κράτη Μέλη θεωρήθηκαν ασυνόδευτοι ανήλικοι.

 Στις 12 Απριλίου, είχε περάσει ένας χρόνος από 
την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών στις 
μεταναστευτικές διόδους. Από τότε, πολλές από τις 
δράσεις της Ανακοίνωσης έχουν εφαρμοστεί από την 
Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη, όπως για παράδειγμα ο ορισμός και η κατάρτιση των ομάδων προστασίας των 
παιδιών στα κέντρα πρώτης υποδοχής στην Ελλάδα, η αυξημένη στήριξη στην Ιταλία από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου στην εφαρμογή της νομοθεσίας προστασίας των παιδιών, καθώς επίσης η 
δημιουργία Ευρωπαϊκού δικτύου επιτροπείας για τα παιδιά-μετανάστες.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Γαλλία: Στις 26 Απριλίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε διάταγμα για την αναλογική υποδοχή 
ασυνόδευτων ανηλίκων στη Γαλλική επικράτεια. Υπάρχει ένα σύστημα διανομής που καθορίζει τους 
ποσοστιαίους στόχους φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων για το 2018 και για κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα.

  Τον Απρίλιο 2018, η ειδική ομάδα για τους ασυνόδευτους ανήλικους που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 
δημοσίευσε την έκθεση ετήσιας δραστηριότητας για το 2017. Η ομάδα αυτή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση 
όλων των φακέλων που αφορούν την αξιολόγηση, τις οδηγίες και τη φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων, 
καθώς επίσης και τα θέματα παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Η έκθεση ετήσιας δραστηριότητας περιέχει 
δεδομένα για το 2017 και αξιολογεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τις προόδους που έχουν σημειωθεί.

 Ελλάδα: Στις 26 Ιουνίου κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο για την επιμέλεια ασυνόδευτων 
ανηλίκων και παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους.

  Στις 12 Ιουνίου δημοσιεύθηκε ένας νέος νόμος (4547/2018) για την αναδιοργάνωση των υποστηρικτικών 
δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το τέταρτο τμήμα του νόμου αφορά τις 
υποστηρικτικές δομές εκπαίδευσης παιδιών-μεταναστών.

  Στις 22 Μαΐου, ως αποτέλεσμα του νέου νόμου για την ευθυγράμμιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την 
αναδιατύπωση της Οδηγίας για τις Συνθήκες Υποδοχής, η αρμοδιότητα προστασίας των ασυνόδευτων 
ανηλίκων και των παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους πέρασε από το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Επιπλέον, μόνο τα ευάλωτα άτομα, όπως είναι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, θεωρούνται άτομα με ειδικές 
ανάγκες υποδοχής και έχουν επομένως δικαίωμα ειδικής υποστήριξης. 

 Ολλανδία: Η προσέγγιση σχετικά με αιτούντες άσυλο που προκαλούν προβλήματα είναι πλέον πιο αυστηρή 
(βλ. Κεφάλαιο 2) και ο Υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε ότι θα είναι δυνατόν να αποστέλλονται 

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  
- Υπόθεση C-353/16 MP

Στις 24 Απριλίου, το ΔΕΕ έκρινε ότι σύμφωνα με 
το δίκαιο της ΕΕ, το γεγονός ότι ένα άτομο έχει 
υποστεί βασανιστήριαστο παρελθόν από τις αρχές 
της χώρας καταγωγής του αλλά δεν κινδυνεύει 
πλέον από αυτού του είδους τη μεταχείριση αν 
επιστρέψει στην χώρα αυτή δεν επαρκεί από μόνο 
του για την χορήγηση επικουρικής προστασίας. 
Ωστόσο, το ΔΕΕ θεωρεί ότι η Χάρτα Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ απαγορεύει σε ένα Κράτος 
Μέλος την απέλαση πολίτη τρίτης χώρας αν η 
απέλαση αυτή θα μπορούσε, στην ουσία, να 
καταλήξει σε σημαντική και μόνιμη επιδείνωση 
των ψυχικών διαταραχών του ατόμου αυτού.

http://justice.ie/en/JELR/Pages/PR18000149
http://justice.ie/en/JELR/Pages/PR18000149
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8895109/3-16052018-BP-EN.pdf/ec4cc3d7-c177-4944-964f-d85401e55ad9
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036888032&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAA-MMNA-2017.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=6fcd1da1-4916-4e9e-83b8-a90b00e43f20
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8sN_CI5tJ5zV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufwsuG5x2FZp4dRmpsuHroxzyOwkWo8OopyrDmjZYcMW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ZeQumndtvSoClrL8r598mVlpWhjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijMw2-E3i_pYzqYlEdrYpdXxWYuZCC--urAys0mjSg5bC
https://www.government.nl/latest/news/2018/06/08/tougher-approach-to-asylum-seekers-causing-disturbances
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=c-353/16
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η ανήλικοι ηλικίας άνω των 16 ετών που προορίζονται για επιστροφή σε ειδικά κέντρα επίβλεψης και 
παρακολούθησης (που ονομάζονται «EBTL» και στα Ολλανδικά: extra begeleiding en toezichtlocatie).

  Τα EBTL ξεκίνησαν να λειτουργούν αρχικά το 2017 για την τοποθέτηση αιτούντων άσυλο που προκαλούν 
προβλήματα στα γενικά κέντρα για αιτούντες άσυλο. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που προορίζονται για 
επιστροφή θα τοποθετούνται στα κέντρα αυτά μόνο εφόσον προκαλούν προβλήματα (όπως επιθέσεις, 
βανδαλισμούς και απειλητικές συμπεριφορές) και σε εξατομικευμένη βάση. Τα κέντρα EBTL λειτουργούν με 
αυστηρότερους κανόνες σε σύγκριση με τα κανονικά κέντρα υποδοχής. Οι φιλοξενούμενοι που βγαίνουν από 
τα κέντρα αυτά μπορούν μόνο να μεταβαίνουν σε συγκεκριμένους χώρους και πρέπει να δίνουν αναφορά 
στο προσωπικό κάθε φορά που βγαίνουν και επιστρέφουν στο κέντρο EBTL. Οφείλουν να αναφέρονται στο 
προσωπικό σε καθημερινή βάση και δεν λαμβάνουν οικονομικά βοηθήματα όπως όσοι φιλοξενούνται στις 
κανονικές εγκαταστάσεις. 

 Σουηδία: Τον Ιούνιο, το Σουηδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νέο νόμο με τον οποίο είναι δυνατόν για 
νεαρούς ασυνόδευτους ανήλικους των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου, να υποβάλλουν αίτηση 
άδειας διαμονής για λόγους σπουδών σε σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναμένεται ότι 
ο προσωρινός αυτός νόμος θα τακτοποιήσει την νομική κατάσταση πολλών χιλιάδων νεαρών μεταναστών 
που έφθασαν στη Σουηδία ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και δεν έγινε δεκτή η αίτηση ασύλου τους μετά από 
μεγάλο χρόνο αναμονής. Η ευκαιρία χορήγησης άδειας διαμονής για φοίτηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση αφορά μόνο τους ασυνόδευτους ανήλικους που υπέβαλαν αίτηση ασύλου πριν από τις 24 
Νοεμβρίου 2015, που ανέμεναν απόφαση για το άσυλο για τουλάχιστον 15 μήνες και βρίσκονται ακόμα στη 
Σουηδία. 

 Ηνωμένο Βασίλειο: Στις 15 Ιουνίου δημοσιεύθηκαν από την Κυβέρνηση νέες αλλαγές στον Νόμο για τη 
Μετανάστευση 2016. Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ στις 6 Ιουλίου 2018. Μια αλλαγή που ανακοινώθηκε, 
αφορά τη δημιουργία μιας νέας άδειας διαμονής για παιδιά που υπάγονται στο άρθρο 67 του Νόμου για τη 
Μετανάστευση 2016 (η τροποποίηση Dubs). Με αυτή εξασφαλίζεται ότι τα παιδιά στα οποία δεν μπορεί να 
χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, θα έχουν δικαίωμα διαμονής 
μακράς διαρκείας στο ΗΒ. Όσοι είναι επιλέξιμοι για αυτή τη νέα μορφή άδειας διαμονής θα μπορούν να 
σπουδάσουν, να εργαστούν, να έχουν πρόσβαση σε δημόσια κονδύλια και υγειονομική περίθαλψη, καθώς 
και να υποβάλουν αίτηση εγκατάστασης μετά από 5 χρόνια, χωρίς καταβολή του σχετικού τέλους. Η αλλαγή 
αυτή επισημαίνει τη δέσμευση της κυβέρνησης για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που έχει προς τα παιδιά 
που εμπίπτουν στην τροποποίηση Dubs αλλά συνάδει και με το πνεύμα του νόμου.

4. ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

 Οι στατιστικές που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλύπτουν ότι περισσότερες από 16,2 εκατομμύρια 
αιτήσεις για θεωρήσεις μικρής διάρκειας υποβλήθηκαν 
στα προξενεία των Κρατών Σένγκεν το 2017, 6,3% 
περισσότερες από το 2016 και την πρώτη αύξηση της 
ζήτησης από το 2013.

 Στις 16 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την 
αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις (VIS), που είναι η βάση δεδομένων με 
τις πληροφορίες για άτομα που αιτούνται θεωρήσεις 
Σένγκεν, με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση στα 
θέματα ασφαλείας και στα μεταναστευτικά προβλήματα 
που εξελίσσονται συνεχώς, καθώς και για καλύτερη 
διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 

 Στις 25 Απριλίου, οι συννομοθέτες της ΕΕ ενέκριναν την 
τελική πολιτική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS) που είχε 
προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο 2016, 
σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ που ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει, πριν ταξιδέψουν, να ζητήσουν σχετική εξουσιοδότηση.

 Στις 18 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) 
δημοσίευσαν έκθεση όπου επισημαίνονται οι βασικές προκλήσεις για την ένταξη των μεταναστών και 
παρουσιάζονται συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής για αντιμετώπιση των προβλημάτων. Με τη συγκέντρωση 
βέλτιστων πρακτικών από μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Άμστερνταμ, η Αθήνα, το Βερολίνο, το 
Παρίσι και η Ρώμη, στην έκθεση υπογραμμίζονται 12 βασικά σημεία που απευθύνονται στους τοπικούς, 
στους περιφερειακούς και στους εθνικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σε άλλους αρμόδιους φορείς 
για να τα λάβουν υπόψη στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων ένταξης. Οι συστάσεις 
επικεντρώνονται σε κλάδους πολιτικής όπως στην υγεία, στην εργασία, στη στέγαση και στην εκπαίδευση 
και ποικίλουν από καλύτερο ταίριασμα των δεξιοτήτων των μεταναστών με τις ανάγκες των τοπικών αγορών 
εργασίας έως τη δημιουργία κοινών χώρων συνάντησης και σύναψης δεσμών με τις τοπικές κοινωνίες.

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  
- Υπόθεση C-673/16 MP Coman και άλλοι

Στις 5 Ιουνίου, το ΔΕΕ έκρινε ότι ο όρος «σύζυγος», 
κατά την έννοια των διατάξεων του δικαίου της 
ΕΕ για την ελευθερία διαμονής των πολιτών 
της ΕΕ και των οικογενειών τους περιλαμβάνει 
συζύγους του ιδίου φύλου. Επομένως, αν και τα 
Κράτη Μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν αν 
θα εγκρίνουν γάμους μεταξύ ατόμων του ιδίου 
φύλου, δεν μπορούν να εμποδίζουν ωστόσο την 
ελευθερία διαμονής πολίτη της ΕΕ αρνούμενα να 
χορηγήσουν, στον/στην σύζυγο του ιδίου φύλου, 
πολίτη τρίτης χώρας, δευτερογενές δικαίωμα 
διαμονής στην επικράτειά τους.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/04/prop.-201718252/
https://www.gov.uk/government/news/changes-to-the-immigration-rules--2
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/716674/CCS207_CCS0618810832-1_HC1154_Web_Accessible.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en#stats
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180516_regulation-proposal-european-parliament-council_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3527_en.htm
http://www.europeanmigrationlaw.eu/documents/OECD-2018-Working together for local integration of migrants and refugees.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=299040
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 Στις 13 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας του 
Ευρωβαρόμετρου 469 για την «Ένταξη των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
στα 28 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 21 και 30 Οκτωβρίου 2017. Σύμφωνα με την έρευνα, 
μόνο η μειοψηφία (37%) των Ευρωπαίων θεωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι για θέματα μετανάστευσης 
και ένταξης και μόλις πάνω από τους μισούς (54%) Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η ένταξη των μεταναστών 
είναι επιτυχής. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Αυστρία: Στις 20 Απριλίου, το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας τοποθέτησε μια ομάδα 720 
αλλοδαπών για προσωρινή απασχόληση στον κλάδο του καλοκαιρινού τουρισμού. Οι άδειες εργασίας 
μπορούν να εκδίδονται από την 1η Μαΐου 2018 και δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε διάρκεια τις 25 εβδομάδες, 
ενώ πρέπει να λήγουν το αργότερο τις 31 Οκτωβρίου 2018. Προτεραιότητα θα έχουν οι αλλοδαποί που 
υπόκεινται στις μεταβατικές διατάξεις ελεύθερης κυκλοφορίας και εποχιακών εργαζομένων της ΕΕ που 
απασχολούνταν νόμιμα τα τελευταία πέντε χρόνια (σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Νόμου για τη Ρύθμιση της 
Απασχόλησης Αλλοδαπών).6 

 Βέλγιο: Με το Βασιλικό Διάταγμα της 23ης Απριλίου 2018 δημιουργούνται αλλαγές στην επέκταση ή στη 
λήξη της διαμονής διεθνών σπουδαστών. Συγκεκριμένα, περιγράφονται - μεταξύ άλλων - οι περιπτώσεις που 
μπορεί να εκδίδεται διαταγή αποχώρησης από την επικράτεια για φοιτητή που έχει υπερβεί σε μεγάλο βαθμό 
τη νόμιμη διάρκεια των σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα. Με το Διάταγμα λαμβάνονται 
υπόψη οι πιο ευέλικτες διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήματος από τις διάφορες Κοινότητες της χώρας, 
καθώς επίσης και η δομή του συστήματος πτυχίων bachelor/master και του συστήματος ακαδημαϊκών 
μονάδων (ECTS).

 Τσεχία: Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε οικονομικά μια νέα ηλεκτρονική κινητή εφαρμογή της πόλης 
της Πράγας για μετανάστες που ονομάζεται “Praguer“ (οδηγός Πράγας). Η εφαρμογή περιέχει βασικές 
πληροφορίες για τη ζωή στην Πράγα, όπως μια επισκόπηση του Τσεχικού κοινωνικού και εκπαιδευτικού 
συστήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας σημαντικών οργανισμών και θεσμικών οργάνων στην Πράγα. Είναι 
διαθέσιμη στην Τσεχική, στην Αγγλική, στη Βιετναμέζικη και στη Ρωσική γλώσσα και προσφέρεται δωρεάν. 

 Η πρωτεύουσα Πράγα δημιούργησε ένα νέο ιστότοπο που ονομάζεται «η Πράγα για όλους». Ο ιστότοπος 
περιλαμβάνει πληροφορίες για τους μετανάστες που ζουν στην Πράγα και στηρίζει την ένταξή τους. Αποτελεί 
επίσης πηγή πληροφοριών για την κοινωνία της χώρας υποδοχής σχετικά με διάφορες διαπολιτισμικές 
και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Είναι διαθέσιμη στην Τσεχική, στην Αγγλική, στη Βιετναμέζικη, Ρωσική και 
Ουκρανική γλώσσα.

 Το Υπουργείο Εσωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας στήριξε οικονομικά την επέκταση τηλεφωνικής 
γραμμής μεταφράσεων σε μετανάστες που ομιλούν και την Ουκρανική γλώσσα. Η υπηρεσία αυτή για τους 
μετανάστες παρέχεται από την οργάνωση Caritas της Τσεχικής Δημοκρατίας, που παρέχει επίσης και τη 
γραμμή τηλεφωνικής γραμμής μεταφράσεων για πολίτες Μογγολίας (από το 2008) και Βιετνάμ (από το 
2012) που ζουν στην Τσεχική Δημοκρατία. Οι χειριστές του συστήματος μεταφράζουν και ορισμένες φορές 
απαντούν επίσης σε ερωτήματα που υποβάλλονται ανώνυμα και δωρεάν.

 Εσθονία: Στις 23 Μαΐου, τέθηκαν σε ισχύ οι τροποποιήσεις του Νόμου για τους Αλλοδαπούς. Σκοπός των 
τροποποιήσεων αυτών ήταν να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία της ΕΕ για τους Σπουδαστές και τους 
Ερευνητές ((EΕ) 2016/801).

 Φινλανδία: Στις 22 Μαΐου, δημοσιεύθηκε, μια νέα Επισκόπηση Μετανάστευσης που παρουσιάζει τις εξελίξεις 
στην εργασία των μεταναστών στη Φινλανδία, με στοιχεία από τις στατιστικές και τις τελευταίες νομοθετικές 
αλλαγές που διευκολύνουν τις εργασιακές διαδικασίες και από τις τελευταίες εξελίξεις και στατιστικές για το 
Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. 

 Γαλλία: Στις 4 Μαΐου, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υπερπόντιων Διαμερισμάτων δημοσίευσαν 
διάταγμα με το οποίο επεκτείνεται μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2018 η υποχρέωση χρήσης της τηλεϋπηρεσίας 
αιτήσεων αδειών εργασίας για μισθωτή εργασία και για θεωρήσεις σχετικές με συμφωνίες πρακτικής άσκησης 
για πολίτες τρίτων χωρών. Με το διάταγμα τροποποιούνται επίσης και διευκρινίζονται οι νέες περιπτώσεις 
άρνησης χορήγησης και ανάκλησης αδειών διαμονής για ενδοεταιρικές μεταθέσεις.

 Γερμανία: Στις 15 Ιουνίου, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα νομοθεσία με την οποία 
επιτρέπεται σε πρόσφυγες υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας να μεταφέρουν τους συγγενείς τους 
πρώτου βαθμού στη Γερμανία. Ο νόμος επιτρέπει στα μέλη του κεντρικού οικογενειακού πυρήνα (σύζυγοι, 
ανήλικα άγαμα παιδιά και γονείς ανήλικων παιδιών που βρίσκονται ήδη στη Γερμανία) να μεταναστεύουν στη 
Γερμανία για ανθρωπιστικούς λόγους από την 1η Αυγούστου 2018. Ωστόσο ο αριθμός τους θα περιορίζεται 
σε 1.000 άτομα ανά μήνα για να εξασφαλιστεί ότι η Γερμανία θα μπορέσει να τους ενσωματώσει. Θα εκδοθεί 
ένας μέγιστος αριθμός 5.000 θεωρήσεων στο χρονικό διάστημα από 1ης Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 
2018. Για την πρόληψη καταχρηστικών συμπεριφορών, προβλέπονται διάφοροι όροι, όπως για παράδειγμα 
ότι μόνο σύζυγοι που έχουν τελέσει γάμο πριν εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους θα είναι επιλέξιμοι 
και ότι το μέλος οικογένειας που ζει στη Γερμανία πρέπει να έχει καλές πιθανότητες να του επιτραπεί η 
διαμονή.

 Ελλάδα: Τον Απρίλιο, ξεκίνησε η λειτουργία του πιλοτικού έργου HELIOS (HELlenic IntegratiOn Sys-
tem) σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Το έργο είναι πιλοτικό μοντέλο με τη 
 

6 BGBl. II Αρ. 73/2018

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2169
https://emnbelgium.be/news/international-students-new-conditions-extending-and-ending-their-stay-belgium
https://emnbelgium.be/news/international-students-new-conditions-extending-and-ending-their-stay-belgium
http://praguer.icpraha.com/en/
http://metropolevsech.eu/en/
http://svet.charita.cz/en/foreigners-in-the-czech-republic/
http://svet.charita.cz/en/foreigners-in-the-czech-republic/
https://intermin.fi/en/article/-/asset_publisher/maahanmuuton-tilannekatsaus-tyoperaisen-maahantulon-painoarvo-kasvaa
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036876888&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw24-de-familiennachzug/558880
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βοήθεια του οποίου η τοπική αυτοδιοίκηση: α) μπορεί να διαχειρίζεται τις διαδικασίες ένταξης σύμφωνα με 
διεθνή προγράμματα ένταξης (δηλαδή προγράμματα εκμάθησης γλώσσας), και β) μπορεί να βασιστεί σε 
προγράμματα κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχονται ήδη σε άτομα που ζουν στην επικράτεια της χώρας ή 
στην επέκταση των προγραμμάτων αυτών.

 Ιρλανδία: Τον Μάιο 2018, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Αδειών Απασχόλησης (τροποποίηση) 2018, 
υιοθετήθηκαν νέοι κανονισμοί Γενικών Αδειών Απασχόλησης για εργαζόμενους στην καλλιέργεια κηπευτικών, 
στην επεξεργασία κρεάτων και για βοηθούς γαλακτοκομικών εκμεταλλεύσεων. Περιλαμβάνονται επίσης 
αλλαγές στις Άδειες Απασχόλησης για τους Σεφ μαγειρικής.

 Λιθουανία: Τον Απρίλιο, καταρτίστηκε η Στρατηγική για τη Δημογραφία, τη Μετανάστευση και την 
Ένταξη για την περίοδο 2018-2030. Πολίτες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιστήμονες και εκπρόσωποι 
επιχειρήσεων προσκλήθηκαν να συνεισφέρουν στη Στρατηγική με την ανάπτυξη νέων έργων ή με υποβολή 
προτάσεων προσθήκης σε έργα που είναι ήδη λειτουργικά. Η κυβέρνηση οργάνωσε επίσης δημόσια συζήτηση 
για την εξέταση των καλύτερων λύσεων για τα δημογραφικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λιθουανία.

 Από τον Μάρτιο 2018, εκδόθηκαν διπλάσιες αποφάσεις χορήγησης εθνικών θεωρήσεων (D) και προσωρινών 
αδειών διαμονής, σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε με μέτρα 
του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Μετανάστευσης: εφαρμόστηκαν νέες λύσεις ΤΠ, 
η Υπηρεσία Μετανάστευσης αύξησε των αριθμό υπαλλήλων που επεξεργάζονται τις υποθέσεις αυτές και, από 
τον Ιούνιο, 279 εταιρείες συμμετέχουν στον «Λευκό Κατάλογο» εγκεκριμένων εταιρειών με απλουστευμένες 
διαδικασίες απασχόλησης για πολίτες τρίτων χωρών.

 Λουξεμβούργο: Στις 27 Ιουνίου το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου ενέκρινε το νομοσχέδιο για την 
προώθηση της Λουξεμβουργιανής γλώσσας, όπου περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν ειδικά τους 
αλλοδαπούς.

 Από την 1η Ιουνίου, ο Νόμος της 23ης Μαίου για την τροποποίηση του Άρθρου 563 του Ποινικού Κώδικα 
απαγορεύει την απόκρυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου σε ορισμένους δημόσιους χώρους (σε 
ορισμένα σχολικά κτίρια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε ιατρικές εγκαταστάσεις ή σε κτίρια της δημόσιας 
διοίκησης). Αιτία της απαγόρευσης, που περιλαμβάνει επίσης τη χρήση μαντίλας που καλύπτει ολόκληρο 
το πρόσωπο, ήταν ότι υπάρχουν ορισμένοι χώροι όπου η επικοινωνία, η διάδραση και το “vivre ensemble” 
μεταξύ των ανθρώπων απαιτεί συνάντηση και επικοινωνία με ακάλυπτο πρόσωπο.

 Στις 16 Μαΐου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθεσία με την οποία δημιουργείται η θέση του σχολικού 
διαμεσολαβητή στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Παιδιών και Νέων. Ο διαμεσολαβητής, μεταξύ άλλων, 
εξετάζει τα παράπονα και τις καταγγελίες που αφορούν την ένταξη των παιδιών με ιστορικό μετανάστευσης.

 Στις 25 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Ανταλλαγής Απόψεων για Τοπικά 
Θέματα Ένταξης η οποία δημιουργήθηκε από το δεύτερο εθνικό συνέδριο για την ένταξη σε τοπικό επίπεδο. 
Στη συνάντηση, που οργανώθηκε με συνεργασία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ένταξης του Λουξεμβούργου, 
της Ένωσης Πόλεων και Δήμων Λουξεμβούργου και της ένωσης ASTI (Association de Soutien aux Travail-
leurs Immigrés), συμμετείχαν εκπρόσωποι δήμων και μέλη τοπικών επιτροπών ένταξης, που επεσήμαναν 
την ανάγκη συνεργασίας των δήμων του Λουξεμβούργου σε θέματα ένταξης και συμβίωσης στις τοπικές 
κοινότητες.

 Ολλανδία: Από την 1η Μαΐου, ο χρόνος αποκατάστασης παρατείνεται από τα τέσσερα στα πέντε χρόνια. Αυτό 
σημαίνει ότι όταν ένας πολίτης τρίτης χώρας επιθυμεί να γίνει Ολλανδός πολίτης, δεν μπορεί να καταδικαστεί 
για αδίκημα για πέντε χρόνια πριν την αίτηση. Η αλλαγή ισχύει τόσο για τις αιτήσεις πολιτογράφησης όσο 
και για μια δήλωση επιλογής. Η πολιτογράφηση και η δήλωση επιλογής είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες 
κτήσης της Ολλανδικής ιθαγένειας. Η δήλωση και η διαδικασία «επιλογής» είναι ένας εύκολος τρόπος 
κτήσης της Ολλανδικής ιθαγένειας. Παρέχεται μόνο σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, ιδίως σε πολίτες τρίτης 
χώρας με ειδικούς δεσμούς με την Ολλανδία (π.χ. σε όσους έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία, σε πρώην 
Ολλανδούς πολίτες).

 Εξαιτίας μιας αλλαγής στον μηχανισμό διανομής του ταμείου για τη μείωση του εκπαιδευτικού μειονεκτήματος, είναι 
πιθανότερο ότι θα διανεμηθούν περισσότερα χρήματα για την καταπολέμηση του εκπαιδευτικού μειονεκτήματος 
μεταξύ παιδιών με ιστορικό μετανάστευσης. Προγενέστερα, λαμβανόταν υπόψη μόνο το μορφωτικό επίπεδο των 
γονέων για την αξιολόγηση του κινδύνου εκπαιδευτικού μειονεκτήματος των παιδιών. Με το νέο σύστημα, για 
την αξιολόγηση του κινδύνου εκπαιδευτικού μειονεκτήματος των παιδιών, θα λαμβάνονται υπόψη η διάρκεια 
διαμονής στην Ολλανδία και η χώρα καταγωγής των γονέων.

 Πολωνία: Στις 28 Ιουνίου, ο Υπουργός Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, υπέγραψε κανονισμό 
τροποποίησης του διατάγματος για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων όπου εκδίδεται άδεια εργασίας χωρίς 
να τηρούνται οι ειδικοί όροι έκδοσης άδειας εργασίας για τους αλλοδαπούς. Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 
από την 1η Ιουλίου. Η τροποποίηση του κανονισμού απλουστεύει τη διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας σε 
περιπτώσεις ανάληψης θέσης εργασίας στα επαγγέλματα που προσδιορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού. 
Ο κατάλογος των επαγγελματικών κατηγοριών περιλαμβάνει 289 επαγγέλματα (283 επαγγέλματα που 
περιλαμβάνονται σε 32 στοιχειώδεις ομάδες και 6 ατομικά επαγγέλματα).

 Σλοβακία: Την 1η Μαΐου, άρχισε να ισχύει μια τροποποίηση του Νόμου για τις Υπηρεσίες Απασχόλησης που 
απλουστεύει τους όρους απασχόλησης πολιτών τρίτων χωρών σε επιλεγμένους επαγγελματικούς κλάδους 
που αντιμετωπίζουν έλλειψη εργατικού δυναμικού σε περιοχές της Σλοβακίας με μέσο όρο ανεργίας μικρότερο 

https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Workplace-and-Skills/Employment-Permits/Latest-updates/
https://chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=85290B4956309DADF916151E4146281C47EC139B0EDC44B84FE54AFB3549BE4AC0860A0E045DD463AD8E31F97EC1D6FC$C6174425FEAEC10D4769456545DF7731ria.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddab49fe162cc445a6a16cfb1dbf5ef12a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbNv0?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=551064&utm_source=ECRE+Newsletters&utm_campaign=abd800371f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_11&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9497afd-abd800371f-422304153
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/23/a413/jo
http://www.men.public.lu/fr/actualites/articles/communiques-conference-presse/2018/05/16-mediateur/index.html
http://www.men.public.lu/fr/actualites/articles/communiques-conference-presse/2018/05/16-mediateur/index.html
http://www.olai.public.lu/en/actualites/2018/05/gresil/index.html
http://www.olai.public.lu/en/actualites/2018/05/gresil/index.html
https://ind.nl/en/news/pages/term-application-dutch-citizenship-after-an-offeerm-application-dutch-citizenship-after-an-offence-from-four-to-five-years.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/26/kabinet-gaat-geld-voor-onderwijsachterstanden-beter-verdelen
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του 5%. Μετά από αυτό, δημοσιεύθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Οικογένειας ο κατάλογος των επαγγελμάτων που αντιμετωπίζουν ελλείψεις.

 Ηνωμένο Βασίλειο: Στις 15 Ιουνίου, δημοσιεύθηκαν από την Κυβέρνηση του ΗΒ νέες αλλαγές στον Νόμο 
για τη Μετανάστευση 2016. Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ στις 6 Ιουλίου 2018. Περιλαμβάνονται 
αλλαγές στα ανώτατα όρια Θεωρήσεων (βαθμίδα 2), νέα σχέδια Θεωρήσεων για Νεοφυείς Επιχειρήσεις του 
ΗΒ και Φοιτητικών θεωρήσεων που εξορθολογίζονται για ορισμένες τρίτες χώρες, νέα «τροποποίηση dubs» 
για ασυνόδευτους ανηλίκους και χρήση των Ηλεκτρονικών Απαλλαγών Θεωρήσεων (EVW) σε ψηφιακή 
μορφή.

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

 Στις 12 Ιουνίου, οι συννομοθέτες της ΕΕ κατέληξαν σε 
συμφωνία για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με 
την ενίσχυση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 
(SIS II), ενώ νωρίτερα τον Μάιο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δημοσίευσε την πρώτη ετήσια έκθεση για 
τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

 Στις 24 Μαΐου, οι συννομοθέτες της ΕΕ κατέληξαν σε 
πολιτικό συμβιβασμό για την πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με την ενίσχυση της εντολής του eu-LI-
SA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού επιχειρησιακής 
διαχείρισης ευρείας κλίμακας συστημάτων ΤΠ για τη 
μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διαχείριση των 
συνόρων. Η αναβάθμιση, που είχε προταθεί από την 
Επιτροπή τον Ιούνιο 2017, θα επιτρέψει στον eu-LI-
SA να αναπτύξει τις τεχνικές λύσεις ολοκληρωμένης 
διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων 
της ΕΕ για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη 
διαχείριση των συνόρων. Ο οργανισμός θα διαθέτει πλέον τα κατάλληλα εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης 
μελλοντικών συστημάτων πληροφοριών ευρείας κλίμακας της ΕΕ, όπως για παράδειγμα του Συστήματος 
Εισόδου Εξόδου (EES) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS). Το 
σύστημα αυτό έρχεται να προστεθεί σε άλλα ήδη λειτουργικά συστήματα, όπως το Σύστημα Πληροφοριών 
Σένγκεν (SIS), το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και το Eurodac, για τα οποία ο Οργανισμός 
είναι ήδη υπεύθυνος.

 Στις 5 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε την πρώτη ετήσια έκθεσή του για την κατάσταση 
του χώρου Σένγκεν. Στην έκθεση περιγράφονται οι βασικές ανεπάρκειες της εφαρμογής του κεκτημένου 
Σένγκεν, οι πρόοδοι που έχουν σημειωθεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και τα μελλοντικά βήματα. 
Καταδικάζεται η συνέχεια της διεξαγωγής ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, διότι με αυτούς υπονομεύονται 
οι βασικές αρχές του χώρου Σένγκεν και υπογραμμίζεται η σημασία μεταρρύθμισης και προσαρμογής του 
SIS για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Αυστρία: Η Δημοκρατία της Αυστρίας και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας συμφώνησαν για 
τροποποίηση της κείμενης συμφωνίας για την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας από την 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στη διαδικασία έκδοσης Θεωρήσεων Σένγκεν. Από την 1η Ιουνίου, 
ο σταθμός εργασίας «Καμπούλ» διαγράφηκε από τον κατάλογο των τόπων στους οποίους η Γερμανία 
εκπροσωπεί την Αυστρία.7

 Με έναρξη ισχύος από την 1η Ιουνίου, η Δημοκρατία της Αυστρίας και η Τσεχία συμφώνησαν ότι η Τσεχία θα 
εκπροσωπεί επίσης τη Δημοκρατία της Αυστρίας στον σταθμό εργασίας «Βαγδάτη» σχετικά με τις αιτήσεις 
Ιρακινών πολιτών με κοινά διαβατήρια που ταξιδεύουν με πρόσκληση ενός διεθνούς οργανισμού με έδρα τη 
Βιένη, αν ο αριθμός αιτούντων δεν υπερβαίνει τα 30 άτομα ανά έτος.8

 Στις 9 Μαΐου, ο Αυστριακός Υπουργός Εσωτερικών υιοθέτησε κανονισμό με τον οποίο πραγματοποιούνται και 
πάλι οι προσωρινοί έλεγχοι συνόρων μεταξύ 11 Μαΐου 2018 και 11 Νοεμβρίου 2018 στα εσωτερικά σύνορα 
με τη Σλοβενία και την Ουγγαρία για τη διατήρηση του νόμου, της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας. Κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η διέλευση των εσωτερικών συνόρων μπορεί να πραγματοποιείται μόνο 
από τα σημεία εισόδου.9 

 Φινλανδία: Στις 11 Ιουνίου, ξεκίνησε η αξιολόγηση των συνόρων της Φινλανδίας (αξιολόγηση Σένγκεν). 
Οι αξιολογήσεις Σένγκεν παρακολουθούν την εφαρμογή του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν σε κάθε Κράτος 
Μέλος. Η τελευταία αξιολόγηση της Φινλανδίας έλαβε χώρα το 2011. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύθηκε 
επίσης η νέα ολοκληρωμένη Φινλανδική στρατηγική διαχείρισης των συνόρων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

 Γαλλία: Στις 11 Απριλίου, δημοσιεύθηκε η Συνθήκη μεταξύ Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας 
Ιρλανδίας που είχε υπογραφεί τον Ιανουάριο 2018. Σε αυτή προβλέπεται ενισχυμένη συνεργασία στη 

7 BGBl. IIΙ Αρ. 86/2018
8 BGBl. IIΙ Αρ. 87/2018
9 BGBl. II Αρ. 98/2018

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  
- Υπόθεση C-181/16 Gnandi

Στις 19 Ιουνίου, το ΔΕΕ έκρινε ότι ένας αιτών 
άσυλο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 
για την Επιστροφή αμέσως μόλις η αίτηση του 
απορριφθεί, εκτός αν το ενδιαφερόμενο Κράτος 
Μέλος αποφασίσει να χορηγήσει στον πολίτη 
αυτό αυτόνομη άδεια ή εξουσιοδότηση διαμονής 
για ανθρωπιστικούς ή για άλλους λόγους 
σύμφωνα με το Άρθρο 6(4) της Οδηγίας για 
την Επιστροφή. Ωστόσο, ενώ ένα Κράτος Μέλος 
μπορεί να υιοθετήσει απόφαση επιστροφής μετά 
από αρνητική απόφαση για αίτηση ασύλου, το 
ίδιο Κράτος Μέλος οφείλει να χορηγήσει δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής, που σημαίνει, ιδίως, ότι 
η απόφαση επιστροφής πρέπει να αναστέλλεται 
κατά τη διάρκεια της περιόδου που προβλέπεται 
για την υποβολή της προσφυγής αυτής και, αν η 
προσφυγή υποβληθεί, μέχρι τη σχετική απόφαση 
του δικαστηρίου.

http://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov/zoznam-zamestnani-s-nedostatkom-pracovnej-sily.html?page_id=806803
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4133_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4402_en.htm
http://www.europeanmigrationlaw.eu/documents/EP-Annual report on the functioning of the Schengen area.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1788_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0160+0+DOC+XML+V0//EN#title2
http://www.raja.fi/facts/news_from_the_border_guard/1/0/the_european_union_carries_out_a_schengen_evaluation_of_finnish_external_border_control_75721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036794301&dateTexte=&categorieLien=id
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203108&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=348952&utm_source=ECRE+Newsletters&utm_campaign=f5d6579ba8-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_20_05_03&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9497afd-f5d6579ba8-422304153
https://ecre.us1.list-manage.com/track/click?u=8e3ebd297b1510becc6d6d690&id=81f5e7d5b7&e=684d4d3248
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συντονισμένη διαχείριση των κοινών συνόρων. Η Συνθήκη αποβλέπει στη μείωση της μεταναστευτικής 
πίεσης στα κοινά σύνορα, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και στη δημιουργία μηχανισμών 
μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων.

 Λιθουανία: Τον Μάιο, το Υπουργικό Φόρουμ των Κρατών Μελών του Χώρου Σένγκεν με Εξωτερικά 
Χερσαία Σύνορα (περιλαμβάνονται η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Νορβηγία, η Ρουμανία, 
η Σλοβακία και η Ουγγαρία) συνεδρίασε στο Βίλνιους και συμφώνησε στην προσπάθεια συντονισμού 
των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για αυξημένη χρηματοδότηση προστασίας των 
συνόρων, καθώς επίσης και στην κατάρτιση ενός προτύπου παρακολούθησης των συνόρων που προτάθηκε 
από τη Λιθουανία.

 Πολωνία: Στις 14 - 15 Ιουνίου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοίκησης συμμετείχε στη διάσκεψη των 
Υπουργών Εσωτερικών του Φόρουμ του Σάλτσμπουργκ (SF) και των Δυτικών Βαλκανίων στο Βουκουρέστι. Η 
Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία αποτελούν την τριάδα της προεδρίας και υποδεικνύουν συγκεκριμένες 
προτεραιότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των χωρών του SF και των Δυτικών Βαλκανίων σχετικά 
με θέματα μετανάστευσης και ασύλου, προστασίας των συνόρων, καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης 
και εμπορίας ανθρώπων, καθώς και καταπολέμησης του διεθνούς εγκλήματος.

 Ηνωμένο Βασίλειο: Στις 6 Ιουνίου, το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε το νέο Νομοσχέδιο 
Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Ασφάλειας των Συνόρων. Με το νομοσχέδιο προτείνεται ότι αρμόδιοι 
υπάλληλοι θα έχουν τη δυνατότητα να σταματούν, να ερευνούν και να κρατούν άτομα στα σύνορα με 
σκοπό να καθοριστεί αν αυτά εμπλέκονται ή είχαν παλαιότερα εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες.

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

Δεν υπάρχουν επικαιροποιήσεις.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Βέλγιο: Την 1η Απριλίου, άρχισε να ισχύει ο νόμος της 19ης Σεπτεμβρίου. Ο νόμος αυτός προβλέπει 
προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα αντιμετώπισης των ψευδών δηλώσεων γονικής ιδιότητας. Μεταξύ 
άλλων, οι αρμόδιες αρχές καταχώρησης θα μπορούν να μεταθέτουν χρονικά ή να αρνούνται δήλωση 
γονικής ιδιότητας. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ακύρωσης δήλωσης γονικής ιδιότητας.

 Ο Βέλγος Υπουργός Πολιτικής Ασύλου και Μετανάστευσης πραγματοποίησε αποστολές ενημέρωσης/
πρόληψης στην Αλβανία (τον Απρίλιο) και στη Γεωργία (τον Ιούνιο). Ένας από τους σκοπούς των 
επισκέψεων αυτών ήταν η ενημέρωση των πολιτών της Αλβανίας και της Γεωργίας για τη μετανάστευση 
στο Βέλγιο. Η Αλβανία και η Γεωργία περιλαμβάνονται στον Βελγικό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής 
και, επομένως, η πιθανότητα να αναγνωριστεί καθεστώς διεθνούς προστασίας σε Αλβανούς ή Γεωργιανούς 
πολίτες είναι χαμηλή.

 Τσεχία: Στις 21 Ιουνίου, άρχισε να λειτουργεί ένα νέο κτίριο ειδικά σχεδιασμένο για την κράτηση οικογενειών 
μέσα στο κέντρο κράτησης Bělá-Jezová. Θα έχει χωρητικότητα γύρω στις 100 κλίνες. Πραγματοποιήθηκαν 
επίσης σημαντικές εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο ώστε, στον βαθμό του δυνατού, να υπάρχει ελευθερία 
κινήσεων στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου.

 Εσθονία: Την 1η Μαΐου, τέθηκαν σε ισχύ οι τροποποιήσεις του Νόμου για την Υποχρέωση Αποχώρησης 
και του Νόμου για τα Έγγραφα Ταυτότητας. Σκοπός των τροποποιήσεων ήταν να εξασφαλιστεί ότι η 
νομοθεσία της Εσθονίας πληροί τους όρους του Κανονισμού (EΕ) 2016/1953 για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού 
ταξιδιωτικού εγγράφου για την επιστροφή παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών.

 Φινλανδία: Στις 11 Απριλίου, η Υπηρεσία Μετανάστευσης της Φινλανδίας, το Υπουργείο Εξωτερικών 
Υποθέσεων και το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Φινλανδίας ξεκίνησαν ένα έργο προώθησης της 
οικειοθελούς επιστροφής, ειδικότερα προς το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Βασικός στόχος είναι η 
καλύτερη ενημέρωση για την οικειοθελή επιστροφή μεταξύ πιθανών υποψήφιων για επιστροφή. Τον Απρίλιο, 
η Μονάδα Ποινικών Ερευνών του Τμήματος Συνοριοφυλακής του κόλπου της Φινλανδίας πραγματοποίησε 
μια σειρά αιφνίδιων ελέγχων σχετικά με τη νομιμότητα απασχόλησης αλλοδαπών στη χώρα. Η έρευνα 
έφερε στο φως ένα παραποιημένο έγγραφο και πολλά άτομα που εργάζονταν παράνομα στη χώρα.

https://emnbelgium.be/news/new-law-fight-against-false-declarations-parenthood
https://emnbelgium.be/news/state-secretary-asylum-policy-and-migation-visits-albania-and-georgia
https://emnbelgium.be/news/state-secretary-asylum-policy-and-migation-visits-albania-and-georgia
https://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/vapaaehtoinen-paluu-tukee-turvapaikanhakijan-tulevaisuutta-kotimaassa
http://www.raja.fi/facts/news_from_the_border_guard/1/0/surprise_checks_by_finnish_border_guard_reveal_one_forged_document_and_several_individuals_working_illegally_in_the_country_75524
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 Γαλλία: Στις 27 Απριλίου, το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε υπουργική απόφαση όπου εξειδικεύεται το 
ποσόν του επιδόματος διαβίωσης και το μέγιστο ποσόν αρωγής επανένταξης που μπορεί να παρέχεται στους 
πολίτες τρίτων χωρών από την 1η Απριλίου 2018. 

 Ελλάδα: Στις 8 Μαΐου, η Ελλάδα έλαβε μέρος στην Κοινή Επιχείρηση Επιστροφής στο Αφγανιστάν με 
ναυλωμένη πτήση του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) που 
οργανώθηκε από την Ουγγαρία, με την επιστροφή δύο Αφγανών πολιτών. 

 Ιταλία: Στις αρχές Ιουνίου, η νέα Ιταλική κυβέρνηση τοποθέτησε τον Matteo Salvini στη θέση Υπουργού 
Εσωτερικών. Προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης είναι η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. 
Στα μέτρα που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνονται: συνεργασία με τη Λιβύη, στενός έλεγχος των συνόρων και 
περιορισμοί στη χρήση των λιμανιών.

 Λιθουανία: Το Λιθουανικό Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι αλλοδαποί που έχουν τοποθετηθεί σε θέση 
εργασίας με εθνική θεώρηση τύπου (D) μπορούν μόνο να τοποθετούνται για συγκεκριμένη εργασία και 
όταν η εταιρεία στην οποία αποστέλλεται ο αλλοδαπός ενεργεί ως εργοδότης. Αυτό έγινε πλέον πράξη 
μετά την απόφαση του Δικαστηρίου που καθόρισε ότι οι αλλοδαποί δεν πληρούν τα κριτήρια τοποθέτησης 
εργαζομένων όταν απασχολούνται σε φορέα παροχής προσωρινής απασχόλησης. 

 Λουξεμβούργο: Στις 7 Μαΐου τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος της 27ης Απριλίου 2018 για την έγκριση της 
Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των Κρατών Μελών της, από τη μια πλευρά, 
και της Νέας Ζηλανδίας, από την άλλη πλευρά. Σε αυτή τη συμφωνία, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν 
να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις στον τομέα της μετανάστευσης, και να συνεργάζονται 
στην πρόληψη και στον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης. Επιπλέον, οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται 
να διερευνήσουν τη δυνατότητα σύναψης συμφωνίας επανεισδοχής, μετά από αίτημα οποιουδήποτε 
συμβαλλόμενου.

 Ολλανδία: Στις 20 Απριλίου, η Ολλανδία και το Μαρόκο κατέληξαν σε συμφωνία αναβάθμισης της 
συνεργασίας τους σε θέματα μετανάστευσης. Το πιο σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η καλύτερη 
συνεργασία σχετικά με την επιστροφή Μαροκινών χωρίς άδειες διαμονής και αιτούντων άσυλο των 
οποίων απορρίφθηκε η αίτηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων υπογράμμισε τη σημασία της καλής 
συνεργασίας με το Μαρόκο, με την έννοια ότι το Μαρόκο είναι χώρα κλειδί στη διαχείριση των ροών 
παράτυπων μεταναστών προς την Ευρώπη.

 Πολωνία: Υπάλληλοι της Πολωνικής Συνοριοφυλακής του Tuplice, με τη συνεργασία υπηρεσιών από τη 
Γερμανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Αυστρία εξάρθρωσαν μια διεθνή εγκληματική ομάδα. Η ομάδα 
αυτή οργάνωνε παράνομες μεταφορές πολιτών από το Ιράκ, το Ιράν και τη Συρία από την Τουρκία στη 
Γερμανία. Συνολικά, συνελήφθησαν 170 αλλοδαποί και 10 μέλη της εγκληματικής ομάδας.

 Σουηδία: Μετά από κυβερνητικές οδηγίες, ο Σουηδικός Οργανισμός Μετανάστευσης επεκτείνει τη χωρητικότητα 
στα κέντρα κράτησης. Τον Μάιο και τον Ιούνιο 2018, δημιουργήθηκαν συμπληρωματικές θέσεις στα κέντρα 
κράτησης των πόλεων Flen και Märsta. Μέχρι το τέλος του 2018, πρόθεση είναι ο αριθμός των θέσεων στα 
κέντρα κράτησης να αυξηθεί από περίπου 350 στα 450. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός αιτούντων ασύλου των 
οποίων απορρίπτονται οι αιτήσεις, ο Οργανισμός Μετανάστευσης και η Σουηδική Αστυνομία εκτιμούν ότι θα 
χρειαστούν περίπου 900 θέσεις στα κέντρα κράτησης για το 2019 και το 2020. Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός 
Μετανάστευσης αναθεωρεί προς τα κάτω τη χωρητικότητα των κοινών κέντρων υποδοχής για αιτούντες 
άσυλο, μετά την μεγάλη μείωση του αριθμού νέων αιτούντων άσυλο.

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

 Στις 13 Ιουνίου, οι επικεφαλής δέκα Ευρωπαϊκών Οργανισμών10 υπέγραψαν Κοινή Δήλωση δέσμευσης για 
συνεργασία στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, εξασφαλίζοντας συντονισμένη, συνεκτική και 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Ουγγαρία: Από τις 28-30 Μαΐου, υλοποιήθηκε το διεθνές έργο SAFE! (Ασφαλής και Κατάλληλη Επιστροφή, 
Δίκαιη Μεταχείριση και Έγκαιρη Ταυτοποίηση των Θυμάτων Εμπορίας) στην Ουγγρική πλευρά από το Γραφείο 
Βουδαπέστης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και από το Αρχηγείο της Ουγγρικής Αστυνομίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, η αστυνομία, εξειδικευμένες οργανώσεις πολιτών και ο ΔΟΜ επέστησαν την προσοχή 
στις εμπειρίες που είχαν αποκομίσει στην καθημερινή τους εργασία αναζήτησης πιθανών θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων στα κέντρα πρώτης υποδοχής για αιτούντες άσυλο και μετανάστες, στα Ευρωπαϊκά σύνορα 
και σε ασφαλή καταφύγια. Ένα μέρος του προγράμματος αυτού αφορά την ανάπτυξη και την υλοποίηση 
εξατομικευμένου διεθνούς προγράμματος κατάρτισης για την έγκαιρη ταυτοποίηση και προστασία των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Η Εθνική Πλατφόρμα, που περιλαμβάνει μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων 
και μια διημερίδα κατάρτισης για άτομα υπεύθυνα για την ταυτοποίηση θυμάτων από τρίτες χώρες, έλαβε 
χώρα στις 28-30 Μαΐου 2018 στο Αρχηγείο της Ουγγρικής Εθνικής Αστυνομίας.

10 Οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης Ασύλου (EASO), της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol), του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού επιχειρησιακής διαχείρισης ευρείας κλίμακας συστημάτων ΤΠ για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων (eu-LI-
SA), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), της Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας της ΕΕ (Eurojust), του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) και του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036858900
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/27/a344/jo
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_agencies_joint_statement_of_commitment_to_working_together_to_address_thb_.pdf
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 Λιθουανία: Ξεκινώντας από τον Ιούνιο, η Λιθουανική Κρατική Συνοριοφυλακή έλαβε μέρος στην επιχείρηση 
της FRONTEX «Ποσειδών 2018» στα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και στα χερσαία σύνορα 
της Ελλάδας με την Αλβανία, την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Στη διεθνή αυτή επιχείρηση έλαβε μέρος για 
όλο το καλοκαίρι το ελικόπτερο της Συνοριοφυλακής (Eurocopter 135) και το επιχειρησιακό σκάφος (Boo-
meranger 1100) με το πλήρωμά του.

 Ολλανδία: Οι εγκληματίες που είναι υπεύθυνοι για εμπορία ανθρώπων και για παράνομη διακίνηση 
ανθρώπων στη Λιβύη θα ενταχθούν σε διεθνή κατάλογο κυρώσεων. Η σχετική Ολλανδική πρόταση που 
αποβλέπει στην αντιμετώπιση της φρικτής κατάστασης ανθρώπινων δικαιωμάτων για τους μετανάστες και 
τους πρόσφυγες στη Λιβύη, υιοθετήθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών. 

 Με τις κυρώσεις θα «παγώσουν» όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί που ανήκουν σε έξι ηγετικά στελέχη των 
εγκληματικών δικτύων και θα τους απαγορευτούν τα ταξίδια στο εξωτερικό. Θα απαγορευτεί επίσης η 
διάθεση οικονομικών πόρων στα συγκεκριμένα ηγετικά στελέχη. Ο Υπουργός Μετανάστευσης εξήγησε ότι 
«οι κυρώσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης 
και της εμπορίας ανθρώπων και η κυβέρνηση θα εντείνει τον αγώνα αυτό, όπως προβλέπεται στη συμφωνία 
του κυβερνητικού συνασπισμού». 

 Πολωνία: Στις 12 Ιουνίου, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοίκησης οργάνωσε συνεδρίαση της διϋπουργικής 
Ομάδας για την Καταπολέμηση και την Πρόληψη Εμπορίας Ανθρώπων. Ένα από τα βασικά σημεία συζήτησης 
στη συνάντηση αυτή ήταν η ανάπτυξη ενός νέου τριετούς Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων την περίοδο 2019-2021. Το νέο έγγραφο θα συνταχθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών 
και Διοίκησης σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια όργανα μέχρι το τέλος του 2018.

 Πορτογαλία: Το Πορτογαλικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και δημοσίευσε το IV Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (2018-2021). Επιπλέον, το Παρατηρητήριο 
Εμπορίας Ανθρώπων (OTSH) παρουσίασε την «Ετήσια Στατιστική Έκθεση 2017» (εκκρεμεί η διανομή), 
καθώς και την πρώτη Τριμηνιαία Στατιστική Έκθεση (δεν θα κυκλοφορήσει). 

 Ηνωμένο Βασίλειο: Στις 18 Απριλίου, το Υπουργείο για τη Διεθνή Ανάπτυξη και το Υπουργείο Εσωτερικών 
δημοσίευσαν σχέδια για μια νέα δέσμη ενίσχυσης με τη στήριξη του Ταμείου Συγκρούσεων, Ασφάλειας και 
Σταθεροποίησης με στόχο να συνδράμουν στην εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης 
παιδιών στην Κοινοπολιτεία. Η δέσμη μέτρων στήριξης είναι συνολικού ύψους £ 5,5 εκ.

8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

 Στις 29 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε νέα προγράμματα και έργα συνολικού ύψους € 467 εκ. 
για το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για την Αφρική. Τα νέα μέτρα στήριξης στην περιοχή 
του Σαχέλ/Λίμνης Τσαντ και στο Κέρας της Αφρικής έχουν στόχο να ενισχύσουν τη σταθερότητα, τις θέσεις 
εργασίας και την ανάπτυξη, ιδίως για τους νέους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 Στις 20 Ιουνίου, το Περιφερειακό Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Απόκριση στην κρίση της Συρίας 
ενέκρινε νέα έργα αξίας 165 εκ. για την υποστήριξη των προσφύγων και των τοπικών κοινοτήτων. Τα 
έργα αυτά περιλαμβάνουν τη φοίτηση σε δημόσια σχολεία για παιδιά-πρόσφυγες στον Λίβανο και παροχή 
κοινωνικής μέριμνας σε ευάλωτους πρόσφυγες και τοπικές κοινότητες του Λιβάνου και της Ιορδανίας που 
έχουν πληγεί από την κρίση στη Συρία. Η νέα αυτή δέσμη ενίσχυσης οδηγεί τη συνολική αξία έργων του 
Καταπιστευματικού Ταμείου σε ποσόν πάνω από € 1,4 δις.

 Στις 7 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διάθεση ποσού € 1,5 εκ. σε ανθρωπιστική βοήθεια ως 
ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών που έχουν αποκλειστεί 
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Με αυτό το ποσόν, η συνολική ανθρωπιστική χρηματοδότηση για τα Δυτικά 
Βαλκάνια ανέρχεται πλέον σε € 30,5 εκ. από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Δεν υπάρχουν επικαιροποιήσεις.

https://www.government.nl/latest/news/2018/06/07/dutch-initiative-un-sanctions-against-human-traffickers-in-libya
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115536003/details/maximized
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3968_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4205_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4062_en.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΕΔΜ ΚΑΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.
Στοιχεία ΕΕ
Σχήμα 1α: Αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ28, Ιανουάριος 2017 - Απρίλιος 2018.
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Πηγή: Eurostat [migr_asyappctzm], σύνολο αιτούντων άσυλο, πρόσβαση 5 Ιουλίου2017.

Σχήμα 1β: Αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά και μεταγενέστεροι αιτούντες (από κοινού, αιτούντες 
άσυλο) στην ΕΕ28 και στη Νορβηγία, πρώτο τρίμηνο 2018 (τριμηνιαία δεδομένα)
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Πηγή: Eurostat [migr_asyappctzm], πρόσβαση 5 Ιουλίου 2018

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

Παρατήρηση: Τα δεδομένα της Frontex για τις 
παράνομες διελεύσεις συνόρων Οκτωβρίου-
Δεκεμβρίου 2017 δεν ήταν διαθέσιμα στον χρόνο της 
δημοσίευσης. 

Σχήμα 3γ: Παράνομη διαμονή – Οι συχνότερες 
εθνικότητες (σε %)

Παρατήρηση: Τα δεδομένα παράνομης διαμονής 
της Frontex Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017 δεν ήταν 
διαθέσιμα σ χρόνο της δημοσίευσης.

Σχήμα 3β: Άρνηση εισόδου - Οι συχνότερες 
εθνικότητες (σε %)

Παρατήρηση: Τα δεδομένα της Frontex για τις 
αρνήσεις εισόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017 δεν 
ήταν διαθέσιμα στον χρόνο της δημοσίευσης.

Σχήμα 3δ: Αποτελεσματική επιστροφή - Οι 
συχνότερες εθνικότητες (σε %)

Παρατήρηση: Τα δεδομένα της Frontex για τις 
αποτελεσματικές επιστροφές Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 
2017 δεν ήταν διαθέσιμα στον χρόνο της δημοσίευσης.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=en


14

23ο Δελτίο του ΕΔΜ

Τελευταίες διαθέσιμες εθνικές στατιστικές
ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ

 Φινλανδία: Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιεύσεις του Φινλανδικού Σημείου Επαφής του ΕΔΜ, ο αριθμός 
των αδειών διαμονής που εκδόθηκαν για λόγους διεθνούς προστασίας μειώθηκαν το 2017 σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος (33.674). Ταυτόχρονα, σημειώθηκε αύξηση στην οικογενειακή μετανάστευση και στη 
μετανάστευση για λόγους εργασίας. 

 Γαλλία: Στις 12 Ιουνίου, το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε τα τελευταία (προσωρινά) δεδομένα για 
τις άδειες διαμονής που εκδόθηκαν το 2017, τα οριστικά δεδομένα για τις αιτήσεις θεωρήσεων και ασύλου, 
καθώς επίσης και τα δεδομένα των κτήσεων Γαλλικής ιθαγένειας του 2017. Τα (προσωρινά) δεδομένα 
δείχνουν μια αύξηση 18,4% των αιτήσεων άδειας διαμονής για οικονομικούς λόγους, αύξηση 6,6% για 
λόγους σπουδών και 19,2% αύξηση για ανθρωπιστικούς λόγους (κυρίως αιτήσεις διεθνούς προστασίας). 

 Σουηδία: Ο αριθμός πολιτών τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση άδειας διαμονής για λόγους εργασίας 
στη Σουηδία παρουσιάζει έντονες αυξητικές τάσεις. Τους πρώτους έξι μήνες του 2018, περίπου 15.000 
άτομα υπέβαλαν αίτηση για άδεια εργασίας στη Σουηδία, σε σύγκριση με τα 10.700 άτομα της ίδιας περιόδου 
του περασμένου χρόνου. Η αύξηση αφορά τόσο θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης όσο και θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και εξηγείται κυρίως από τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει σε διάφορους οικονομικούς κλάδους της 
Σουηδίας.

Επικαιροποιήσεις για τη μεταφορά της νομοθεσίας ΕΕ στο εθνικό δίκαιο
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ

 Ελλάδα: Στις 22 Μαΐου, υιοθετήθηκε νέα νομοθεσία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της αναδιατύπωσης 
της Οδηγίας για τις Συνθήκες Υποδοχής (Οδηγία 2013/33/EΕ) και για την τροποποίηση πολλών διατάξεων 
του Νόμου 4375/2016 σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Με τον νέο νόμο 
προβλέπονται αλλαγές στη διαδικασία κοινοποίησης αποφάσεων σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να 
βρεθεί ο αιτών, αλλαγές στον προσδιορισμό της τελεσίδικης απόφασης (δηλαδή θεωρείται τελεσίδικη η 
απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών), καθώς επίσης και μείωση των προθεσμιών λήψης απόφασης στα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας, ενώ προβλέπεται και ρόλος της ΕASO στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας 
(και όχι μόνο κατά τη διαδικασία στα σύνορα).

ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ

 Τσεχία: Το Τσεχικό Κοινοβούλιο θα ξεκινήσει σύντομα συζητήσεις για ένα νέο σχέδιο τροποποιήσεων 
σχετικά με τη Διαμονή των Αλλοδαπών Πολιτών στην Επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας. Σκοπός των 
τροποποιήσεων αυτών είναι να μεταφερθεί η Οδηγία της ΕΕ για τους Σπουδαστές και τους Ερευνητές 
(2016/801) στο εθνικό δίκαιο για να απλουστευθεί η κατάσταση των αλλοδαπών που βρίσκονται στην 
επικράτεια της Τσεχίας για σπουδές ή για επιστημονική έρευνα. Η τροποποίηση προβλέπει δυνατότητα της 
κυβέρνησης για ρύθμιση του αριθμού των εισερχόμενων οικονομικών μεταναστών και την υιοθέτηση ενός 
εργαλείου Έκτακτης Θεώρησης για Εργασία αποβλέποντας σε καλύτερη διαχείριση της έλλειψης εργατικού 
δυναμικού. Προβλέπεται επίσης μια υποχρεωτική ημερίδα ένταξης.

 Ελλάδα: Η Οδηγία Ενδοεταιρικής Μετάθεσης (2014/66/EU)μεταφέρθηκε στο Ελληνικό εθνικό δίκαιο με τον 
Νόμο 4540/22-5-2018. 

 Ολλανδία: Στις 23 Μαίου, η Ολλανδία έθεσε σε εφαρμογή την Οδηγία της ΕΕ για τους Σπουδαστές και 
τους Ερευνητές (2016/801). Με τον τρόπο αυτό, απλουστεύονται οι κανόνες κινητικότητας στην ΕΕ για 
τους σπουδαστές και τους ερευνητές από τρίτες χώρες, που θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την 
κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕ εφόσον αποδείξουν ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Αυτό για 
παράδειγμα σημαίνει ότι ένας πολίτης τρίτης χώρας με Ολλανδική άδεια διαμονής μπορεί να περάσει ένα 
μέγιστο αριθμό ημερών σε άλλο Κράτος Μέλος χωρίς να χρειάζεται να υποβάλει αίτηση άδειας διαμονής σε 
εκείνο το Κράτος Μέλος (αυτή είναι μόνο η περίπτωση κινητικότητας μικρής διάρκειας). 

 Σλοβακία: Την 1η Μαΐου, τέθηκε σε ισχύ η Τροποποίηση του Νόμου για τη Διαμονή των Αλλοδαπών, 
μεταφέροντας την Οδηγία της ΕΕ για τους Σπουδαστές και τους Ερευνητές (2016/801).

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

 Ιταλία: Στις 7 Μαΐου, το Ιταλικό εθνικό σημείο επαφής του ΕΔΜ οργάνωσε συνέδριο αφιερωμένο στην 
υποδοχή και στην προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος εμπειρογνώμονες από 
την Ιταλία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για ένα θέμα 
που αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη σημασία. Στην Ιταλία, ποσοστό περίπου 15% των μεταναστών που 
φθάνουν στη χώρα είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Υπήρχαν 25.846 ασυνόδευτοι ανήλικοι το 2016 και 15.779 
τον επόμενο χρόνο. Οι εμπειρογνώμονες συζήτησαν κυρίως τις εθνικές και τοπικές πρακτικές υποδοχής, τις 
ιδιαίτερες ανάγκες ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων, τις δυσκολίες προσδιορισμού της ηλικίας τους και 
το ζήτημα των ανηλίκων που διαφεύγουν.

 Λετονία: Στις 7-8 Ιουνίου, το Λετονικό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης και 
το Υπουργείο Εσωτερικών οργάνωσαν το συνέδριο «Πρακτικές πτυχές αναγνώρισης των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων». Με το συνέδριο προωθήθηκε η συνειδητοποίηση σχετικά με την αναγνώριση θυμάτων 

file://\\icfi.icfconsulting.com\org\EA\Jobs\PIP\DG HOME EMN Service Provider 2018-2020\WS III Dissemination and coordination with other stakeholders\III.18 Visibility and dissemination\Bulletin\23rd\emn_the_total_number_of_residence_permits_issued_in_finland_decreased_in_2017.1448
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/info-ressources/etudes-et-statistiques/statistiques/essentiel-de-l-immigration/chiffres-cles
https://ind.nl/en/news/pages/new-directive-improves-mobility-within-the-eu-for-researchers-and-students-from--‘third-countries’.aspx
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/events_en
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εμπορίας ανθρώπων, ενώ παρουσιάστηκε επίσης μια επισκόπηση της σχετικής εμπειρίας των δημόσιων 
αρχών. Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αρχών του δημοσίου για την 
αναγνώριση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με την αποκόμιση διεθνούς εμπειρίας για τη συνεργασία 
μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων. 

 Σλοβακία: Από 22-24 Αυγούστου, το ΕΔΜ της Σλοβακίας οργάνωσε το 6ο εκπαιδευτικό σεμινάριο για 
τη Μετανάστευση με τίτλο «Αίτια και Επιπτώσεις της Αναγκαστικής Μετανάστευσης» που θα διεξαχθεί 
στη Μπρατισλάβα. Ενθαρρύνονται να λάβουν μέρος επαγγελματίες από τη δημόσια διοίκηση, από μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις, από ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης πολιτών 
τρίτων χωρών ή έχουν σχετικό ενδιαφέρον. Το σεμινάριο είναι ανοικτό για άτομα που έχουν έδρα τη 
Σλοβακία ή για άτομα που προέρχονται/ορίζονται από Εθνικά Σημεία Επαφής του ΕΔΜ άλλων χωρών της ΕΕ 
και της Νορβηγίας. Οι εγγραφές είναι ανοικτές ως τις 22 Ιουλίου 2018.

 Στις 22 Μαΐου, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Οικογένειας και ο Σύνδεσμος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς επίσης και Μέλη του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης οργάνωσαν Πρόγευμα Εργασίας του ΕΔΜ με δημοσιογράφους. 
Σκοπός της συνάντησης ήταν η υποβολή συστάσεων από εμπειρογνώμονες σχετικά με την προώθηση του 
θέματος της μετανάστευσης και της ένταξης στα μέσα ενημέρωσης, η συζήτηση για τις σχετικές ανάγκες 
και προκλήσεις και η ανάγκη χρήσης της ορθής ορολογίας στην παρουσίαση των θεμάτων. Οι συστάσεις 
μπορούν να αναζητηθούν εδώ.

 Ισπανία: Στις 31 Μαΐου, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διοργανική συνεργασία με σκοπό την 
εκπλήρωση των στόχων της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής κατά του Ρατσισμού, των Φυλετικών διακρίσεων, 
της ξενοφοβίας και των συναφών εκδηλώσεων μισαλλοδοξίας. Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούνιο, έλαβαν χώρα 
διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα συνεδριάσεις ομάδων εργασίας.

https://emnconference.sk/registration.html
https://emn.sk/en/activities/meetings-and-conferences/316-the-emn-working-breakfast-with-journalists
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