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A. Εισαγωγικά 

Η παρούσα ανάλυση αποτελεί προϊόν της Ερευνητικής Ομάδας Μεταναστευτικού και 

Προσφυγικού Ζητήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών κι έχει ως 

αντικείμενο την συνοπτική αποτύπωση της εικόνας της του Μεταναστευτικού-Προσφυγικού 

ζητήματος, κατά τον μήνα Ιούνιο 2020. 

Β. Γενική Εικόνα Μηνός 

Η Ελλάδα προχωράει με σταθερά βήματα στην διαμόρφωση υποδομών και νομοθεσίας για την 

καλύτερη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την αρτιότερη φύλαξη των χερσαίων 

και θαλάσσιων διασυνοριακών σημείων της χώρας. Ο αριθμός των εισερχομένων μεταναστών 

και προσφύγων από τα θαλάσσια σύνορα της χώρας είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με 

τους αντίστοιχους των περασμένων ετών, γεγονός που οφείλεται τόσο στο γενικότερο κλίμα 

που δημιουργεί ο COVID-19 όσο και στα μέτρα αποτροπής της Ελληνικής κυβέρνησης. Οι 

μεταφορές μεταναστών και προσφύγων από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την 

ελληνική ενδοχώρα με σκοπό την διαχείρισή τους και την αποσυμφόρηση των νησιών 

συνεχίζονται. Σημαντικές διπλωματικές κινήσεις και νομοθετήματα λαμβάνουν χώρα με σκοπό 

την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου και των απελάσεων μεταναστών προς τις χώρες 

προέλευσης. Παρά ταύτα σημαντικός παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων στη χώρα μας 

γεγονός που δημιουργεί ποικιλόμορφα προβλήματα ενώ δεν υπάρχουν ευοίωνες προοπτικές 

για την επίλυση αυτού του προβλήματος καθώς αφενός οι αιτίες της μετανάστευσης 

παραμένουν ενώ η Δύση (και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση) αδυνατούν επί του παρόντος να 

υιοθετήσουν μια κοινή στρατηγική. Επίσης ανησυχητικές εμφανίζονται - οι σε διεθνές επίπεδο- 

προσπάθειες επίρριψης ευθυνών στην Ελλάδα για χρήση θανατηφόρας βίας στα γεγονότα του 

Έβρου και αθέμιτες τακτικές παρεμπόδισης παράνομης εισόδου λέμβων στα ελληνικά χωρικά 

ύδατα.  Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά όλες αυτές τις κατηγορίες ως απολύτως 

αναληθείς, στερούμενες αποδεικτικών στοιχείων καιν προερχόμενες –ως επί το πλείστον- από 

πηγές που προσπαθούν να διαβάλουν την χώρα.  

Γ. Πηγές Πληροφόρησης 

Πρωτογενής πηγή για την εκπόνηση της παρούσας ανάλυσης συνιστούν τα ανοικτά στατιστικά 

στοιχεία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου 

(Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)1, της Ελληνικής Αστυνομίας2, καθώς και του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου3. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ως δευτερογενής πηγή πληροφόρησης, έγκριτη διεθνής και 

εγχώρια αρθρογραφία. 

 

 
1 https://infocrisis.gov.gr/category/pliroforiaka-stoixeia/apotyposi-ikonas-sta-nisia/ 
2 http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=93710&Itemid=2443&lang= 
3 http://www.immigration.gov.gr/miniaia-statistika-stoixeia 
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Δ. Μηνιαία Τάση Φαινομένου 

Κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 

Οι νέοι είσοδοι παράνομα εισερχόμενων αλλοδαπών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για 

τον μήνα Ιούνιο 2020, ήταν 267 άτομα (245 άτομα στην Λέσβο και 22 άτομα στην Ρόδο). Τα 198 

εκ των 245 ατόμων που εισήλθαν στην Λέσβο, συνελήφθησαν σε τρεις συγκεκριμένες ημέρες, 

στις 4/6, 7/6, 14/6, 15/6 και 27/6/2020. Οι μετακινήσεις παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών 

από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, προς την ελληνική ενδοχώρα για τον μήνα Ιούνιο 2020 

ήταν 3.270 και με νησί προέλευσης, συγκεκριμένα ως ακολούθως4: 

 

Μετακινήσεις παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 

προς την ενδοχώρα τον Ιούνιο 2020 

Λέσβος Χίος Σάμος Λέρος Κως Λοιπά Νησιά 

2.388 224 126 254 201 77 

(Εικόνες κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο μηνός Ιουνίου 2020, Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και 

Ασύλου) 

 
(Aegean Islands Weekly Snapshot, UNHCR Greece, 28/6/2020) 

 

Οι διαμένοντες παράνομα εισερχόμενοι αλλοδαποί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την 

30/6/20205, ήταν συνολικά 33.066 άτομα, με το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών να βρίσκεται 

στις δομές φιλοξενίας της Λέσβου.  

Διαμένοντες παράνομα εισερχόμενοι αλλοδαποί στα νησιά του  

Ανατολικού Αιγαίου την 30/6/2020 

Λέσβος Χίος Σάμος Λέρος Κως Λοιπά Νησιά 

17.425 4.871 6.641 1.589 2.422 118 

(Εικόνες κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο μηνός Ιουνίου 2020, Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και 

Ασύλου) 

 
4 Εικόνες κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο μηνός Ιουνίου 2020, Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου 

(Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.), ιστοσελίδα infocrisis.gov.gr. 
5 Εικόνα της κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 30/6/2020, Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.), 

ιστοσελίδα infocrisis.gov.gr. 
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Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των διαμενόντων παράνομα εισερχόμενων αλλοδαπών, στα νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου, είναι υπήκοοι Αφγανιστάν, με τους υπηκόους Συρίας και Σομαλίας να ακολουθούν. Το 

ποσοστό των ανήλικων αλλοδαπών είναι 33%6. 

 
(Aegean Islands Weekly Snapshot, UNHCR Greece, 28/6/2020) 

 

Δομές Φιλοξενίας Ύπατης Αρμοστείας για του Πρόσφυγες 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΤΙΑ, σε δομές φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες, ανά την ελληνική επικράτεια, φιλοξενούνται την 29/6/2020, 22.610 

μετανάστες και πρόσφυγες. Οι 16.139 είναι άτομα των οποίων εκκρεμεί η εξέταση αιτήματος 

ασύλου και οι 6.471 κατέχουν ήδη το καθεστώς πρόσφυγα. Το 54% των ατόμων αυτών, 

βρίσκεται σε δομές εντός της Αττικής, το 21% σε δομές της Κεντρικής Μακεδονίας και οι λοιπές 

σε δομές του οργανισμού στην Στερεά Ελλάδα, της Κρήτη, την Ήπειρο, το Αιγαίο, την Θεσσαλία 

και την Πελοπόννησο7.  

 
(Χωρική κατανομή προσφύγων και μεταναστών ESTIA Μάιος 2020)8 

 
6 Aegean Islands Weekly Snapshot, UNHCR Greece, 22-28/6/2020. 
7 Population breakdown in ESTIA Accommodation Scheme, UNHCR Greece, 29/6/2020.  
8 Ενημερωτικό σημείωμα στέγασης ESTIA Μάιος 2020 
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(Δημογραφικά στοιχεία προσφύγων και μεταναστών Μάιος 2020)9 

 

Εκ των 22.610 προσφύγων και μεταναστών, οι 11.483 είναι ανήλικοι ηλικίας 4-17 ετών (27% 

αγόρια και 24% κορίτσια). Το 72% εξ αυτών έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση10. 

 

Η δυναμικότητα των δομών της Ύπατης Αρμοστείας, ανά την ελληνική επικράτεια, είναι 23.035 

άτομα και είναι καλυμμένη κατά 98,2%11.  

 
(ESTIA Accommodation Capacity Weekly Update) 

 

 
(Είδος εγκατάστασης διαμονής ποσοστιαία κατανομή Μάιος 2020) 

 
9 Ενημερωτικό σημείωμα στέγασης ESTIA Μάιος 2020 
10 Population breakdown in ESTIA Accommodation Scheme, UNHCR Greece, 29/6/2020. 
11 ESTIA Accommodation Capacity Weekly Update, UNHCR Greece, 29/6/2020. 
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Στοιχεία Υπηρεσίας Ασύλου 

Η Υπηρεσία Ασύλου δεν έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία για το άσυλο των μηνών Μάρτιος-Ιούνιος 

2020. Η τελευταία επικαιροποίηση των στοιχείων αφορά τον Φεβρουάριο 2020, παράθεση των 

οποίων έγινε στην Μηνιαία Αποτύπωση του Απριλίου 2020.  

 

Δημογραφία Προσφύγων και Μεταναστών που εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

έτος 2019 

Στο παρακάτω γράφημα που αποτελεί προϊόν ανάλυσης συνεργασίας της Ύπατης Αρμοστείας 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της UNICEF και του Διεθνής Οργανισμού Μετανάστευσης, 

παρουσιάζονται δημογραφικά χαρακτηρίστηκα των προσφυγικών και μεταναστευτικών 

πληθυσμών που εισήλθαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2019.  

Είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι στην Ελλάδα για το έτος 2019, από τους πληθυσμούς 

προσφύγων και μεταναστών που εισήλθαν, το 38% ήταν άνδρες ηλικίας 18+, ενός από τους 

ανήλικους που εισήλθαν (40% επί του συνόλου των εισόδων), το 85% είναι άρρενες. 

Παρατηρούμε ότι το υψηλότερο ποσοστό ανηλίκων, αναλογικά με το σύνολο των εισόδων 

εισήλθε στην Ελλάδα, ενώ το υψηλότερο ποσοστό σε άνδρες ηλικίας 18+ εντοπίζεται στις 

εισόδους που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο12.  

 
(Demographic of Arrivals, including Accompanied, Unaccompanied and Separated Children) 

 

 
12 “Refugee and Migrant Children in Europe Accompanied, Unaccompanied and Separated”, UNHCR, UNICEF, IOM, January-December 2019. 
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Μεταναστευτικοί πληθυσμοί στο Ιράκ και η διαχείρισή τους 

Σύμφωνα με έκθεση του μηνός Μαρτίου 2020, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, ο αριθμός των προσφύγων στο Ιράκ ξεπερνά τους 288.000, με τους 247.000 να 

είναι υπήκοοι Συρίας, οι οποίοι έχουν προωθηθεί στις βόρειες επαρχίες του Ιράκ, από τις 

βόρειες επαρχίες της Συρίας. Μεγάλο κομμάτι αυτών είναι συριακής κουρδικής καταγωγής13.  

 

 
(Iraq – Refugees Population Heatmap, UNHCR Greece, March 2020) 

 

Το σύνολο των καταυλισμών σύριων προσφύγων στην χώρα, βρίσκονται σε περιοχές της 

ημιαυτόνομης περιοχής των κούρδων στο βόρειο Ιράκ. Η Ύπατη αρμοστεία διατηρεί 

αξιωματικούς συνδέσμους, στις μεγάλες πόλεις της χώρας και περιορισμένων αριθμητικά 

δυνατοτήτων, ειρηνευτικές μονάδες εδάφους, κοντά στην Βαγδάτη14.   

 

Κατά τον Φεβρουάριο 2020, στους ανωτέρω καταυλισμούς κατέφθασαν 21.346 σύριοι 

πρόσφυγες, οι οποίοι εισήλθαν στο Ιράκ κυρίως οδικώς, από τους διασυνοριακούς σταθμούς Al 

Walid και Semalka. Το 46,40% εξ αυτών αφορά γυναίκες. Οι περισσότεροι ήταν ηλικίας 18 έως 

59 ετών15.  

 

 
13 “Iraq – Refugees Population Heatmap”, UNHCR Greece, March 2020. 
14 “Iraq – Refugees Population Heatmap”, UNHCR Greece, March 2020. 
15 “Movement to Iraq”, UNHCR Greece, March 2020. 
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(Movement to Iraq, UNHCR Greece, March 2020) 
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Ε. Πολιτικές και Στρατιωτικές εξελίξεις  

Οι πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις του φαινομένου εξακολουθούν να σχετίζονται με τις αιτίες 

των προηγουμένων μηνών και να αφορούν τις περιφερειακές συγκρούσεις της μεσογείου, την 

αλλαγή εποχής και την παγκόσμια πανδημία του SARS-COV-2. 

Πολιτικές Εξελίξεις 

Όσον αφορά τις διεθνείς μετακινήσεις, οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί για την 

καταπολέμηση της εξάπλωσης του SARS-COV-2 έχουν αρχίσει να αναιρούνται. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση εξέδωσε κατάλογο με 14 χώρες οι οποίες θεωρούνται ασφαλείς από τον ιό και για τις 

οποίες θα επιτρέπεται η μετακίνηση ατόμων από και προς την Ε.Ε. . Στις χώρες αυτές 

συμπεριλαμβάνονται η Αυστραλία, η Αλγερία, ο Καναδάς, η Γεωργία, η Ιαπωνία, το 

Μαυροβούνιο, το Μαρόκο, η Νέα Ζηλανδία, η Ρουάντα, η Σερβία, η Τυνησία, η Νότια Κορέα, η 

Ταϊλάνδη και η Ουρουγουάη. Οι περισσότεροι έλεγχοι εντός της Ε.Ε. έχουν ομοίως 

περιοριστεί16. Η φιλοσοφία πίσω από την απελευθέρωση των μετακινήσεων έχει να κάνει 

περισσότερο με την έλευση της καλοκαιρινής περιόδου και την ανάγκη για την εξυπηρέτηση της 

τουριστικής βιομηχανίας. 

 

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά σύνορα, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού 

εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, ένας αριθμός πυλών εισόδου από την Τουρκία προς την Ελλάδα οι 

οποίες είχαν κλείσει και παρέμειναν κλειστές μέχρι και σήμερα θα ξανανοίξουν από τις αρχές 

του επόμενου μήνα. Τα σημεία εισόδου αυτά αφορούν τις πύλες εισόδου των Ευζώνων, της 

Κακαβιάς, της Κρυσταλλοπηγής, του Προμαχώνα, της Νυμφαίας, των Κήπων και των 

Καστανιών17.  

 

Ένα αξιοσημείωτο περιστατικό αφορά την αποχώρηση της Γαλλίας από την Νατοϊκή Επιχείρηση 

Sea Guardian. Η αποχώρηση ήταν μία κίνηση διαμαρτυρίας σε περιστατικό κατά το οποίο 

τουρκικό πολεμικό πλοίο στόχευσε γαλλικό πολεμικό το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση στα 

ανοιχτά της Λιβύης και εκτέλεσε πολεμικούς ελιγμούς εναντίων του. Το περιστατικό αυτό έχει 

δημιουργήσει ένταση στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Γαλλίας – Τουρκίας, με την Γαλλία να 

κατηγορεί την Τουρκία για την εμπλοκή της στον λιβυκό εμφύλιο18. 

 

Ακόμη, ο έλληνας Υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε εντός του μήνα μια σειρά 

επισκέψεων σε χώρες όπως η Αίγυπτος19 και η Τυνησία20 και, όπως αναφέρθηκε από τις 

επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, στην ατζέντα των επισκέψεων υπήρξε και 

η διαμάχη της Λιβύης. 

 

 
16«Εν αναμονή διευκρινίσεων: Αντιδράσεις στον Έβρο μετά τα περί ανοίγματος των συνόρων στις Καστανιές», 

ιστοσελίδα cnn.gr, 02/07/2020 
17“Εβρος: Αναβρασμός για το άνοιγμα των Καστανιών - Ζητούν διάψευση της δήλωσης Πέτσα”, ιστοσελίδα ethnos.gr, 02/07/2020. 
18 “Οργή Γαλλίας κατά ΝΑΤΟ για "κατευνασμό" της Τουρκίας: Αποχωρεί από ναυτική επιχείρηση στη Μεσόγειο”, ιστοσελίδα capital.gr, 02/07/2020. 
19 “Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στην Αίγυπτο (Κάιρο, 18.06.2020)”, ιστοσελίδα mfa.gr, 02/07/2020. 
20 “Δηλώσεις Υπουργού Εξωτερικών, Ν. Δένδια, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Τυνησίας, Kais Saied (Τύνιδα, 29.06.2020)”, ιστοσελίδα mfa.gr, 02/07/2020.    
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Στρατιωτικές Εξελίξεις  

Οι εξελίξεις στο ζήτημα της Λιβύης ήταν ραγδαίες τον προηγούμενο μήνα. Η Τουρκία συνέχισε 

με σχεδόν μηδενικές ουσιώδεις παρενοχλήσεις την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στον GNA. 

Η παρεχόμενη αυτή βοήθεια είχε ως αποτέλεσμα το GNA να υπερδιπλασιάσει σχεδόν την 

περιοχή η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχό του. Σημαντικότερα εκ των σημείων που πέρασαν 

υπό τον έλεγχο του GNA αποτελούν ο Διεθνής Αερολιμένας της Τρίπολης και μία 

πετρελαιοπηγή (Al Fil) εκ των τριών υπαρχόντων (Al Fil, El Sharara, Sharara) στα νότια της 

χώρας, στα σύνορα με περιοχές που ελέγχονται από τοπικούς φύλαρχους21. 

 

 
Εικόνα: Σύγκριση της περιοχής που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του GNA την 01/06/20 (αριστερά) με την 30/06/20 (δεξιά) 

 

Λόγω της προέλασης του GNA προς τα ανατολικά, η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει 

στρατεύματα προς τα σύνορα με την Λιβύη. Η Αίγυπτος έχει προειδοποιήσει πως θα προβεί σε 

στρατιωτική επέμβαση σε περίπτωση που οι δυνάμεις του GNA προχωρήσουν περαιτέρω. Η 

αντίδραση αυτή από πλευράς της Αιγύπτου φαίνεται ότι προκύπτει από τις όχι και τόσο καλές 

σχέσης της χώρας με την Τουρκία και την απειλή η πλευρά η οποία θα επικρατήσει τελικώς στον 

εμφύλιο να είναι φιλικά προσκείμενη προς την Τουρκία22. 

 

Αυτή η ανατροπή του σκηνικού στην Λιβύη, από τις αρχές του έτους όπου ο LNA είχε 

προωθηθεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι και την πόλη της Τρίπολης, δείχνει πως η διαμάχη θα 

παραταθεί σημαντικά. Η παράταση της εμφύλιας διαμάχης θα έχει ως συνέπεια την διατήρηση 

των παραγόντων έλξης και απώθησης οι οποίοι ωθούν την μετανάστευση από την Λιβύη προς 

τις άλλες βορειοαφρικανικές χώρες και την Ευρώπη. 

 

Η κατάσταση στη Συρία δεν παρουσιάζει σχεδόν καμία διαφορά με εκείνη του προηγούμενου 

μήνα. Η κύριες εξελίξεις συμβαίνουν στα βορειοδυτικά της χώρας, όπου και λαμβάνουν χώρα 

σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών και αντικυβερνητικών δυνάμεων. Διάφοροι 

θύλακες του ISIS εξακολουθούν να πραγματοποιούν επιχειρήσεις εντός της συριακής 

επικράτειας εναντίων κυβερνητικών στόχων, σε περιορισμένη όμως κλίμακα23. 

 
21 Ροή γεγονότων, ιστοσελίδα libya.liveuamap.com. 
22 “Η Αίγυπτος απειλεί με επέμβαση στην Λιβύη”, ιστοσελίδα avgi.gr, 02/07/2020. 
23 Ροή γεγονότων, ιστοσελίδα syria.liveuampa.com. 
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ΣΤ. Οικονομικές Εξελίξεις 

Τρομοκρατικό χτύπημα στο Χρηματιστήριο του Πακιστάν 

Την 29/6/2020 πραγματοποιήθηκε βομβιστική επίθεση στο Χρηματιστήριο του Πακιστάν που 

στοίχησε την ζωή σε επτά ανθρώπους2425. Η ενέργεια είχε έντονο αντίκτυπο στο 

χρηματιστηριακό κλίμα των αγορών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ωστόσο παρατηρείται έντονη 

άνοδος της αξίας των συναλλαγών στο πακιστανικό χρηματιστήριο, το οποίο επανέρχεται από 

την μεγάλη πτώση που είχε κατά την περίοδο Μάρτιος-Απρίλιος 2020.  

 

 
(Τάση συναλλαγών χρηματιστήριο Πακιστάν Απρίλιος-Ιούλιος 2020)26 

 

H πακιστανική κυβέρνηση κατηγόρησε την Ινδία ότι συμμετείχε στην επίθεση μέσω 

παραστρατιωτικών οργανώσεων που υποστηρίζει στο εσωτερικό του Πακιστάν με σκοπό την 

προσβολή κινεζικών συμφερόντων στην χώρα27. Το ζήτημα είναι άξιο παρακολούθησης καθώς 

επηρεάζει χρηματοοικονομικά κανάλια διαχείρισης κεφαλαίων από την παράνομη διακίνηση 

μεταναστών28. 

Ρωσική εμπλοκή στο σύστημα Hawala του Αφγανιστάν 

Αναλυτές πληροφοριών της κυβέρνησης των ΗΠΑ, επισήμαναν ότι διαπίστωσαν μεγάλες 

οικονομικές συναλλαγές μεταξύ της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και των 

Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Τα οικονομικά αυτά κεφάλαια διαχειρίζονται και αξιοποιούν στην 

συνέχεια Αφγανοί επιχειρηματίες μέσω του συστήματος Hawala29. 

 
24 “Πακιστάν: Ένοπλη επίθεση στο Χρηματιστήριο του Καράτσι”, naftemporiki.gr, 29/6/2020. 
25 “Multiple people dead after attack on Pakistan Stock Exchange in Karachi”, cnn.com, 29/6/2020. 
26 “Pakistan Stock Market (KSE100)”, tradingeconomics.com, 01/07/2020. 
27 “Pakistani PM blames India for Militant Raid on Stock Exchange”, voanews.com, 30/06/2020. 
28 “Σύστημα Hawala και μεταναστευτικό/προσφυγικό”, Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, 2020. 
29 “The early edition: July 1, 2020”, justsecurity.org, 01/07/2020. 



 

Μηνιαία Αποτύπωση Μεταναστευτικού-Προσφυγικού Ιούνιος 2020 Σελίδα 13 
 

Ζ. Νομικές Εξελίξεις 

Ζ1. Εξελίξεις στο εσωτερικό  

1. Ενέργειες της ελληνικής κυβερνήσεως 

Η εστίαση στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας και τον ουσιαστικό έλεγχο των διαχειριστών 

του μεταναστευτικού προβλήματος εξακολουθεί να αποτελεί διακηρυγμένη προτεραιότητα της 

Ελλάδος. Συγχρόνως, έχουν αρχίσει απελάσεις μη δικαιουμένων ασύλου – υπολογίζονται σε 

5.000 μετανάστες σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη – με 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Συνάπτονται και διμερείς συμφωνίες με τις χώρες καταγωγής των 

υπό επιστροφή μεταναστών30, παρακάμπτοντας έτσι την μη συνεργάσιμη Τουρκία. 

Επιδιώκεται η περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών εξετάσεως αιτήσεων ασύλου και προς 

τον σκοπό αυτόν τίθεται σε εφαρμογή από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Μητρώο 

Εισηγητών-Βοηθών Χειριστών Ασύλου. 

Επιπροσθέτως, από τις 8 Ιουνίου ετέθη σε ισχύ η απαγόρευση διαμονής μεταναστών και 

προσφύγων σε πλατείες, αύλειους χώρους, εγκαταλελειμμένα κτίρια και δημόσιες εκτάσεις, 

ύστερα από την απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Ν. Μηταράκη, να 

αποδεσμεύσει 11.237 που έχουν λάβει άσυλο, από τα συνολικά 110.000 άτομα που διαμένουν 

σε δομές. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των οδηγιών, δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν 

αναπτυχθεί επί 24ωρου βάσεως στις πλατείες Ομονοίας, Βάθη, Βικτωρίας, Αμερικής και σε 

διάφορα κεντρικά σημεία, ενώ επιτηρούνται κτίρια τα οποία κατά το παρελθόν 

χρησιμοποιήθηκαν από μετανάστες. Ωστόσο έως και την στιγμή που γράφονται αυτές οι 

γραμμές έχουν παρατηρηθεί αρρυθμίες καθώς κάποιες δεκάδες μετανάστες με προσφυγικό 

προφίλ παραμένουν στην Πλατεία Βικτωρίας, υποστηριζόμενοι από άτομα του αναρχικού και 

ευρύτερου αριστερού χώρου (αλληλέγγυους)31. 

Ζήτημα ανέκυψε ένεκα του κινδύνου ταχείας εξαπλώσεως του  κορονοϊού το πρώτο δεκαήμερο 

του μηνός από τις ουρές που σημειώθηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου στην Κατεχάκη (Π. 

Κανελλοπούλου). Προς αποφυγή συνωστισμού ενημερώθηκαν οι κάτοχοι αδειών παραμονής 

ότι η ισχύς των παρατάθηκε. 

Επίσης προβλέπεται πλέον και η καταγραφή αιτημάτων διεθνούς προστασίας μέσω της 

εφαρμογής Skype32. 

 
30https://twitter.com/GKoumoutsakos/status/1272916946334429186?s=19 
31“Μηταράκης: Κάποιος υπέδειξε την πλατεία Βικτωρίας στους συγκεντρωμένους πρόσφυγες”, protothema.gr, 16/06/2020. 
32“Υπ. Ασύλου: Λειτουργία skype για την καταγραφή αιτημάτων διεθνούς προστασίας”, thegreeklawyer.gr, 17/06/2020. 
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(Καταγραφή αιτημάτων ασύλου με την εφαρμογή skype) 

 

Μείζον ζήτημα παραμένει η αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών από την 

Τουρκία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ιδίως υπό το πρίσμα του κινδύνου από τον 

κορονοϊό, δοθέντος ότι εντοπίστηκαν τρία κρούσματα σε αλλοδαπούς που περισυλλέγησαν στα 

ανοιχτά της Λέσβου. 
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2. Αστυνομικές επιχειρήσεις για την πάταξη της διακινήσεως μεταναστών 

Υπήρξαν αναφορές για απείθεια οδηγού οχήματος στην ορεινή περιοχή του Σουφλίου να 

ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο ύστερα από σήματα της Αστυνομίας. Ακολούθησε καταδίωξη στο 

τέλος της οποίας ο οδηγός συνελήφθη διότι ευρέθησαν δεκατρείς (13) παράνομοι μετανάστες 

εντός του αυτοκινήτου. Δύο εξ αυτών τραυματίσθηκαν ελαφρά από βολές των αστυνομικών 

εναντίον των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία και η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα 

Ασφαλείας Διδυμοτείχου.  

Στις 18/6 συνελήφθη στη Ροδόπη αλλοδαπός διακινητής ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό 

της χώρας επτά (7) μετανάστες33.  

3. Εγκλήματα μεταναστών και διακινητών 

Την Πέμπτη 11/6 συνελήφθη Σύριος από στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας του Κεντρικού 

Λιμεναρχείου Πειραιώς για την τέλεση των εγκλημάτων του βιασμού και της προσβολής 

γενετήσιας αξιοπρέπειας εις βάρος ημεδαπής 26 ετών. Οι πράξεις φέρονται τελεσθείσες στο 

πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά-Πειραιάς. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον 

Εισαγγελέα. 

19χρονος Σύριος μετανάστης συνελήφθη ως υπαίτιος εμπρησμού από αμέλεια για πυρκαγιά 

που κατέκαψε αγροτική περιοχή στη Λάρισα. Ο κατηγορούμενος διαμένει στον καταυλισμό 

μεταναστών της περιοχής. Ο εμπρησμός αυτός προστίθεται σε αρκετούς προηγούμενους που 

σύμφωνα με τους κατοίκους διαπράττονται από μετανάστες της παρακείμενης δομής. 

Ο Δανός μετανάστης Σαλάμ αλ Ντιν συνελήφθη για εμπορία ανθρώπων στη Λέσβο και κρατείται 

μέχρι να απελαθεί34.  

Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθησαν τρία άτομα στο νομό Ροδόπης, μετά από 

οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση35. 

4. Έλεγχοι σε ΜΚΟ 

Οι μικτές ομάδες ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Διεύθυνσης Οικονομικής 

Αστυνομίας με τη συνδρομή των εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 

Ερευνών (Δ.Ε.Ε) της ΕΛ.ΑΣ και Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε. συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την 

υλοποίηση του οριζόντιου προγράμματος ελέγχων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) 

που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του ασύλου και της μετανάστευσης36. 

Σημειωτέον ότι στις 14/6 εξέπνευσε η ταχθείσα δυνάμει της υπ’ αριθ. 3063/2020 Κοινής 

Υπουργικής Αποφάσεως προθεσμία υποβολής αιτήματος εγγραφής στο Μητρώο ΜΚΟ που 

είχαν πιστοποιηθεί στο παλαιό μητρώο του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τις 40 ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται εντός των δομών μόνον οι 18 υπέβαλαν αίτημα εγγραφής, επομένως 

αυτές μπορούν να συνεχίσουν την δράση τους, ενώ οι λοιπές αποκλείονται. 

5. Δικαστική προσφυγή πολιτών 

Αίτηση ακύρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών  και 

Μετανάστευσης κατέθεσε ο δήμος Παιονίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τη 

 
33

“Συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 7 μη νόμιμους μετανάστες”, astynomia.gr, 19/06/2020. 
34 “Danish emergency worker Salam Aldeen has been arrested in Greece”, enoughisenough14.org. 
35 “Συνελήφθησαν τρία άτομα στη Ροδόπη για παράνομη διακίνηση 12 μετανααστών”, timeline.gr. 

36“Έλεγχοι σε ΜΚΟ με αντικείμενο τη μετανάστευση σε Λέσβο, Θεσσαλονίκη», parapolitika.gr, 14/06/2020. 
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σύσταση δομής φιλοξενίας προσφύγων που αιτήθηκαν άσυλο στον καταυλισμό της Νέας 

Καβάλας στο Πολύκαστρο. Οι λόγοι προσφυγής στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας, 

αναφέρει η δημοτική αρχή, είναι η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, η παράβαση 

δημοσίου συμφέροντος και η παραβίαση αρχής δικαιολογημένης εμπιστοσύνης37. 

6. Επιβεβαίωση της θεώρησης του μεταναστευτικού ως  διεθνούς εγκλήματος εμπορίας 

ανθρώπων 

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τμηματάρχης της Διώξεως Εκβιαστών της Διευθύνσεως 

Ασφαλείας Αττικής Νικόλαος Νταβαρίνος αναφέρεται, μεταξύ άλλων,  στις πραγματικές 

προεκτάσεις του μεταναστευτικού που τυγχάνει ένα έγκλημα εμπορίας ανθρώπων. Λέει 

χαρακτηριστικά: «Οι μπράβοι έχουν την κύρια απασχόληση της “προστασίας” στα μαγαζιά αλλά 

κάνουν και όλα τα άλλα κακουργήματα: συμβόλαια θανάτου, τις μεγαλύτερες απαγωγές, 

ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών, γυναικών, όπλων κι εκρηκτικών, λαθρεμπόριο τσιγάρων και 

καυσίμων, τοκογλυφίες, διακίνηση προσφύγων…»38. 

 

Ζ2. Εξελίξεις στο εξωτερικό 

1. Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και συνομιλίες για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης 

και Ασύλου. Στο πλαίσιο αυτών η Ελλάδα δια του αναπληρωτή υπουργού Μετανάστευσης και 

Ασύλου Νότη Μηταράκη απέστειλε επιστολή προς τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Μαργαρίτη Σχοινά και την επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον. Σε αυτήν την 

επιστολή υλοποιείται η λεγόμενη Πρωτοβουλία για συμπερίληψη ρήτρας έκτακτης ανάγκης στο 

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου στην οποία συμμετέχουν και η Κύπρος και η 

Βουλγαρία. Ζητείται από την Ευρώπη να προβλέπεται η δυνατότητα για τις χώρες πρώτης 

γραμμής39 ενεργοποίησης έκτακτων μηχανισμών πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών, καθώς και αποκλίσεις στους τρόπους δράσης, όταν αυτό καθίσταται 

αναγκαίο. Κάτι παρόμοιο δηλαδή με την αναστολή αποδοχής αιτήσεων ασύλου που εφάρμοσε 

η Ελλάδα για έναν μήνα κατά την διάρκεια της υβριδικής πολιορκίας στον Έβρο από την 

Τουρκία. 

Το αίτημα Ελλάδος-Κύπρου-Βουλγαρίας ερείδεται στην θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης η 

οποία ισχύει στην Ένωση και έχει καθοριστική σημασία για τις ευρωπαϊκές δράσεις. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή, η ρήτρα «πρέπει να είναι αυτομάτως στη 

διάθεση και προς άμεση υποστήριξη των κρατών-μελών που πλήττονται περισσότερο και 

υπόκεινται συστηματικά σε τεράστια μεταναστευτική πίεση προστατεύοντας ταυτόχρονα τα 

σύνορα της Ένωσης. Η αλληλεγγύη αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Δικαίου της Ένωσης, αρχή 

που εμφανίζεται 16 φορές στις Συνθήκες της ΕΕ. Η αρχή αυτή μας ενώνει». 

 
37“Στο ΣΤΕ κατά της Δομής προσφύγων στη Νέα Καβάλα ο Δήμος Παιονίας», voria.gr, 18/06/2020. 
38“Ο Νίκος Νταβαρίνος μιλά για τη Δίωξη Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ.”, katechaki.gr, 28/06/2020. 
39

Οι χώρες πρώτης γραμμής της Ευρώπης δεν έχουν σχέση με τις χώρες πρώτης υποδοχής μεταναστών. Στις χώρες πρώτης γραμμής της Ευρώπης 

περαιώνονται μετανάστες που προέρχονται συνήθως από τις χώρες πρώτης υποδοχής, π.χ. Τουρκία. 
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Ο Μ. Σχοινάς φαίνεται πως καλωσόρισε την καίρια πρόταση της ελληνικής κυβερνήσεως και 

μάλιστα σε συνέντευξή του40 αναφέρει περαιτέρω ότι το νέο Σύμφωνο θα στηρίζεται σε τρεις 

πυλώνες: 

-Στη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και τράνζιτ που θα δημιουργεί 

ευκαιρίες για παραμονή των προσφύγων. 

-Σε μια κοινή, ισχυρή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. 

-Επιμερισμός των βαρών ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη. 

2. Γαλλία 

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αναλαμβάνει αυτονόητες πρωτοβουλίες για την 

διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος στη χώρα του. Το νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό 

επεξεργασία προβλέπει απελάσεις για όσους μετανάστες δεν αποκτούν δικαίωμα ασύλου. 

Ακόμη προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες εξετάσεως αιτήσεων ασύλου και ουσιαστικότερο 

έλεγχο των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα.  

3. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ως απαράδεκτη την απόφαση της διοικήσεως Τραμπ να 

αναστείλει το πρόγραμμα DACA το οποίο προστατεύει μετανάστες που είχαν φτάσει στην 

Αμερική όταν ήταν ανήλικοι. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου το πρόβλημα 

εντοπίστηκε στην διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

Ο Πρόεδρος Τραμπ στις 15/6 παρέτεινε την αναστολή της πράσινης κάρτας για τους 

πρόσφατους μετανάστες και υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα για την αναστολή αδειών 

εργασίας μεταναστών τουλάχιστον μέχρι τέλους του έτους. Συν τοις άλλοις, η Αμερική 

χρησιμοποιεί την πανδημία για την μη χορήγηση ασύλου σε μετανάστες. 

4. Σταχυολόγηση Νομολογίας Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Διαπιστώνεται, δυνάμει της υπ’ αριθ. C-808/18 αποφάσεως41, μη συμμόρφωση της Ουγγαρίας 

με την προβλεπόμενη συνοριακή διαδικασία εξετάσεως αιτήσεων ασύλου. Προτείνεται η 

ανάληψη δράσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συνταχθεί η Ουγγαρία με το 

ευρωπαϊκό κεκτημένο επί του προκειμένου.  

Εισέτι δε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε πως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχία με την 

άρνησή τους να συμμορφωθούν με τον προσωρινό μηχανισμό μετακινήσεως αιτούντων 

διεθνούς προστασίας απέτυχαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του ευρωπαϊκού 

νόμου. 

Στην υπόθεση «Α και S» το Δικαστήριο έκρινε πως ανήλικος που ενηλικιώνεται κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας ασύλου διατηρεί το δικαίωμα για οικογενειακή επανένωση. 

 

 

 
40“Μ.Σχοιν΄ς για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης: Είναι η ώρα της Ευρωπαϊκής αντεπίθεσης», politisonline.com, 07/07/2020. 
41“Press Release No 79/20”, Court of Justice of the European Union, 25/06/2020. 
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