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Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης έχει πλήξει την ευρωζώνη 
και κυρίως τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά, 
καθώς τεράστιο κύμα προσφύγων καταφθάνει στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου λόγω των 
πολεμικών συρράξεων σε Μ. Ανατολή και Β. Αφρική. 
Όπως πληροφορεί με ανακοίνωσή του στις 4/8/2015 ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 
(ΙΟΜ) περισσότεροι από 2.000 πρόσφυγες έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο το 2015, 
ενώ με βάση τα στοιχεία του Λιμενικού το πρώτο τρίμηνο του 2015 υπήρξαν 10.762 νέοι 
είσοδοι στο Αιγαίο Πέλαγος, έναντι μόνο 2.863 εισόδων το αντίστοιχο διάστημα του 2014. 
 
Το εν λόγω ζήτημα επισήμανα για άλλη μια φορά από τη Σάμο όπου βρίσκομαι για 
περιοδεία. Έτσι επικεντρώθηκα στο ζήτημα των τεράστιων προσφυγικών ροών που 
αντιμετωπίζει το νησί αλλά και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και ενημέρωσα τους 
αρμόδιους φορείς για τις πρωτοβουλίες που έχω αναλάβει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την κατάργηση του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και την υιοθέτηση ρήτρας 
κατανομής των προσφυγικών ροών και των παράνομων μεταναστευτικών ροών σε επίπεδο 
Ε.Ε. με βάση την έκταση, τον πληθυσμό και το ΑΕΠ κάθε χώρας μέλους της Ε.Ε. 
λαμβάνοντας υπόψη και το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας στις εν λόγω χώρες. 
 
Η εφαρμογή του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» είχε ως συνέπεια τον εγκλωβισμό χιλιάδων 
προσφύγων και παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες υποδοχής 
του Ευρωπαϊκού Νότου, παρά την επιθυμία τους να μετακινηθούν στις χώρες του σκληρού 
πυρήνα της Ευρώπης. Συνεπώς, κρίθηκε αναγκαίο να αλλάξει άμεσα το σύστημα του 
Δουβλίνου.  
 
Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την αλλαγή του συστήματος του Δουβλίνο εντός 
του έτους 2016, με ρήτρα κατανομής των προσφύγων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., στη βάση 



του Άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης, ως ένας τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος 
της διαχείρισης των προσφυγικών ροών. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι η κατανομή αυτή θα 
γίνει με κριτήρια όπως το ΑΕΠ, ο πληθυσμός των κρατών-μελών της Ε.Ε. αλλά και τα 
ποσοστά ανεργίας, με τις χώρες που αντιμετωπίζουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας να 
καθίστανται χώρες μετεγκατάστασης των προσφύγων. 
 
Στην εν λόγω μεταβολή της ευρωπαϊκής πολιτικής συνέβαλε το γεγονός ότι χιλιάδες 
πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε διάφορα ναυάγια την άνοιξη 
του 2015 στη Μεσόγειο. Ένας ακόμα παράγοντας στη μεταβολή αυτή αποτέλεσε η 
συστηματική παρέμβαση διαφόρων ευρωβουλευτών στην Ευρωβουλή. 
 
Στο πλαίσιο αυτό ήδη από τον Οκτώβριο του 2014 με σειρά παρεμβάσεις μου είχα ζητήσει 
την άμεση κατάργηση του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ και την καθιέρωση ρήτρας κατανομής 
των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθότι το κύμα της παράνομης μετανάστευσης χτύπησε κυρίως τις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Νότου, οι οποίες ήδη υποφέρουν και έχουν φτωχοποιηθεί λόγω της μερκελικής 
λιτότητας με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες 
μεταναστευτικές ροές τις οποίες δέχονται. 
 
Τόνισα επίσης ότι η κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα θα επιδεινωθεί 
δραματικά λόγω των νέων δυσβάστακτων μέτρων που επιβάλλονται με το μνημόνιο 3 της 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.  Επίσης είχα επισημάνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να εφαρμόσει άμεσα την περίφημη αρχή της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. 
 
Τέλος είχα ζητήσει να εφαρμοστεί ρήτρα κατανομής των προσφύγων και των παράνομων 
μεταναστών σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με την έκταση, τον 
πληθυσμό και το ΑΕΠ  κάθε χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τόσο όσο τα αντίστοιχα 
ποσοστά ανεργίας όσο και τον αριθμό των παράνομων μεταναστών και προσφύγων που 
βρίσκονται στις διάφορες χώρες της Ε.Ε. 
 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η διαμόρφωση μιας σύγχρονης εθνικής στρατηγικής για τη 
διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών που αναμένεται να ενταθούν στο 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.» 
Άρθρο του ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά 
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