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Μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη 

και στην Ελλάδα 

 

Ευρωπαϊκή μεταναστευτική κρίση και η 

μετανάστευση στην Ελλάδα  

        Η Ευρωπαϊκή μεταναστευτική κρίση ή Ευρωπαϊκή προσφυγική 

κρίση άρχισε το 2015, όταν αυξημένος αριθμός προσφύγων και 

μεταναστών άρχισε να μετακινείται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 



ταξιδεύοντας μέσω της Μεσογείου Θάλασσας ή της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, προκειμένου να ζητήσουν άσυλο κυρίως σε χώρες της 

Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Οι αιτούντες άσυλο προέρχονται από 

περιοχές όπως η Δυτική και Νότια Ασία, η Αφρική, αλλά και τα Δυτικά 

Βαλκάνια.  

       Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 

οι τρεις κορυφαίες εθνικότητες προσφύγων, με πάνω από ένα 

εκατομμύριο αφίξεις μέσω της Μεσογείου το 2015, ήταν οι Σύριοι 

(49%), οι Αφγανοί (21%) και οι Ιρακινοί (8%). Οι προσφυγές και 

μετανάστες που έφθασαν στην Ευρώπη μέσω θαλάσσης το 2015 ήταν 

κατά το 58% άνδρες, 17% γυναίκες και 25% παιδιά. Οι φράσεις 

"Ευρωπαϊκή μεταναστευτική κρίση" και "Ευρωπαϊκή προσφυγική κρίση" 

άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως τον Απρίλιο του 2015, όταν πέντε 

πλοία που μετέφεραν σχεδόν 2.000 μετανάστες προς την Ευρώπη 

βυθίστηκαν στη Μεσόγειο, με συνολικό αριθμό νεκρών που υπολογίζεται 

σε πάνω από 1.200. 

        Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας (γειτνίαση με χώρες στις οποίες 

συντελέστηκαν πολύ σημαντικές πολιτικο-οικονομικές αλλαγές, χώρα με 

εξωτερικά σύνορα για την Ε.Ε. κλπ.), η αναβάθμιση του πολιτικο-

οικονομικού της ρόλου ως κράτους μέλους της Ε.Ε., η ιδιαίτερη 

βαρύτητα ορισμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους 



παραδοσιακά απασχολούνται μετανάστες (γεωργία, τουρισμός, ναυτιλία, 

κατασκευές) καθώς και η ύπαρξη 

μιας παράλληλης οικονομίας η οποία συχνά τροφοδοτείται με 

παράνομους μετανάστες, αποτελούν ορισμένους από τους παράγοντες οι 

οποίοι συνετέλεσαν στο να καταστεί η Ελλάδα πόλος έλξης των 

μεταναστών.  

        Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η Ελλάδα μετατρέπεται από 

χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Ένας μικρός αριθμός 

μεταναστών από ασιατικές, αφρικανικές χώρες, αλλά και την Πολωνία, 

έρχεται στη χώρα στην αρχή και απασχολείται στις κατασκευές, στη 

γεωργία και στις κατ’ οίκον υπηρεσίες, χωρίς αυτό να έχει αποκτήσει 

χαρακτηριστικά μαζικού φαινομένου. Μετά την κατάρρευση, όμως, των 

καθεστώτων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η είσοδος 

παράνομων οικονομικών μεταναστών στη χώρα έγινε μαζική και 

ανεξέλεγκτη. Μετά το 1989 οι μετανάστες ήρθαν σε δύο κύματα. Το 

πρώτο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90, στο οποίο κυριαρχούσαν οι 

Αλβανοί, και το δεύτερο μετά το 1995, που φτάνει μέχρι τη δεκαετία του 

2000, με αύξηση της συμμετοχής από άλλες Βαλκανικές χώρες, αλλά και 

την Ασία (Πακιστάν, Ινδία, Μπαγκλαντές, Ιράκ και Αφγανιστάν) και την 

υποσαχάρια Αφρική. Ο μετασχηματισμός της Ελλάδας σε χώρα 

υποδοχής μεταναστών οφείλεται: 



 Στη γεωγραφική της θέση και την εύκολη προσβασιμότητα, που τη 

μετέτρεψαν σε ανατολική πύλη της ΕΕ με εκτενείς ακτογραμμές 

και εύκολα προσπελάσιμα σύνορα. 

 Στις ραγδαίες οικονομικές αλλαγές, που μείωσαν την οικονομική 

και κοινωνική απόσταση της χώρας από τις άλλες βορειο-

ευρωπαϊκές χώρες μετά την ένταξη στην ΕΟΚ το 1981. 

 Στη βελτίωση του βιοτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου των νέων, 

που οδήγησαν στην απόρριψη των χαμηλού κύρους και χαμηλά 

αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης. 

      Εν τω μεταξύ, το εύρος της παραοικονομίας, η οικογενειακή βάση 

της και η εποχικότητα κλάδων όπως ο τουρισμός, η γεωργία και οι 

κατασκευές, δημιούργησαν ζήτηση για εργατικό δυναμικό ανεξάρτητο 

από τις πρακτικές του συνδικαλισμού και τη νομοθεσία για τα εργατικά 

δικαιώματα. Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν στη διαμόρφωση ενός 

ξεχωριστού καθεστώτος μετανάστευσης στην Ελλάδα και τις άλλες 

νοτιο-ευρωπαϊκές χώρες, που χαρακτηρίζεται από ύστερη 

εκβιομηχάνιση, με σημαντική την παρουσία της γεωργίας και του 

τουρισμού, κερδοσκοπική αστική ανάπτυξη και μια ανεπίσημη οικονομία 

με διευρυμένη οικογενειακή δομή. 

     Το «νοτιο-ευρωπαϊκό μοντέλο μετανάστευσης» διαφοροποιείται από 

το «βορειο-ευρωπαϊκό μοντέλο» νόμιμης μετανάστευσης λόγω της 

διευρυμένης «παρανομίας» της μετανάστευσης, της πολυεθνικότητας και 



ετερογένειας των μεταναστών που κατευθύνονται προς τη νότια Ευρώπη, 

της ασυμμετρίας των δύο φύλων (κατά κύριο λόγο άνδρες μετανάστες), 

της διαφοροποίησης της γεωγραφικής, κοινωνικής και πολιτισμικής 

προέλευσης των μεταναστών και, τελικά, της συνύπαρξης της 

μετανάστευσης με υψηλή ανεργία σε χώρες υποδοχής όπως η Ισπανία, η 

Ελλάδα και η Ιταλία. 

     Η Ελλάδα, εκτός από ομοιότητες όμως, εμφανίζει και αρκετές 

διαφοροποιήσεις από τις άλλες νοτιο-ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικότερα στην 

Ελλάδα: 

1. Το ποσοστό συμμετοχής των μεταναστών στον συνολικό πληθυσμό 

είναι το υψηλότερο στην ΕΕ (10% περίπου του πληθυσμού και 15% του 

οικονομικά ενεργού). 

2. Τα κοινά σύνορα με την Αλβανία και τη Βουλγαρία διευκολύνουν την 

είσοδο και δίνουν στο φαινόμενο μια μορφή κυκλικότητας. 

3. Περισσότεροι από τους μισούς μετανάστες παραμένουν σε καθεστώς 

παρανομίας. 

4. Η εποχικότητα και η τμηματοποίηση της αγοράς εργασίας έχουν 

καταστήσει τους μετανάστες διαρθρωτικό παράγοντα της απασχόλησης 

σε τομείς όπως οι κατασκευές, η γεωργία, οι υπηρεσίες και ο τουρισμός. 

5. Η εθνικότητα και το φύλο διαφοροποιούνται σημαντικά κατά κλάδο 

αλλά και κατά τη μορφή απασχόλησης, δίνοντας μια έμφυλη και 

εθνοτική διάκριση στη μετανάστευση (οι Αλβανοί στις κατασκευές και 



στη γεωργία, οι Πακιστανοί/Μπαγκλαντεσιανοί στις πιο σκληρές και 

ανθυγιεινές εργασίες στη γεωργία και στη βιοτεχνία, οι γυναίκες από την 

πρώην ΕΣΣΔ και οι Φιλιππινέζες στις οικιακές υπηρεσίες κ.ο.κ.). 
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