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Νέα στρατηγική της ΕΕ για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη:
Ερωτήσεις και απαντήσεις

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2021

Τι παρουσιάζει σήμερα η Επιτροπή;

Η Επιτροπή εγκρίνει την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για την οικειοθελή επιστροφή και την επανένταξη με
στόχο την προώθηση της οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης ως αναπόσπαστο μέρος ενός
κοινού συστήματος της ΕΕ για τις επιστροφές και τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας της
μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, που αποτελούν βασικούς στόχους στο πλαίσιο του νέου συμφώνου
για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η στρατηγική προσδιορίζει τις προκλήσεις που πρέπει να
αντιμετωπιστούν και προτείνει πρακτικά μέτρα, τα οποία βασίζονται σε 7 πυλώνες, για την ενίσχυση
του νομικού και επιχειρησιακού πλαισίου για τις οικειοθελείς επιστροφές από την Ευρώπη και από τις
χώρες διέλευσης, τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων επιστροφής και επανένταξης, τη
δημιουργία καλύτερων δεσμών με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και την ενίσχυση της συνεργασίας με
τις χώρες-εταίρους. Η στρατηγική βασίζεται επίσης σε πρωτοβουλίες που είχαν δρομολογηθεί τα
προηγούμενα έτη και στην πείρα που έχει αποκτηθεί από την υλοποίηση εθνικών και κοινών
προγραμμάτων οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης προγραμμάτων, καθώς σε
χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ πρωτοβουλίες στις χώρες-εταίρους.

Τι κάνει η ΕΕ για την αύξηση των επιστροφών και τη βελτίωση της επανένταξης;

Η επιστροφή, η επανεισδοχή και η βιώσιμη επανένταξη αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της συνολικής και
ισορροπημένης προσέγγισης που ορίζεται στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Στο
πλαίσιο του συμφώνου, η Επιτροπή πρότεινε ένα κοινό σύστημα της ΕΕ για τις επιστροφές, βασιζόμενο
στις προτεινόμενες τροποποιήσεις της οδηγίας για την επιστροφή, μια νέα διαδικασία στα σύνορα που
θα προβλέπει ταχείες επιστροφές και την έννοια της χορηγίας επιστροφής, ώστε να καταστεί δυνατή η
στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία ιδίως σε καταστάσεις πίεσης στα εθνικά συστήματα. Η Επιτροπή θα
διορίσει επίσης έναν συντονιστή επιστροφών που θα επικουρείται από ένα νέο δίκτυο υψηλού επιπέδου
για την επιστροφή, το οποίο θα περιλαμβάνει εκπροσώπους των κρατών μελών. Η ΕΕ επιδιώκει επίσης
να δημιουργήσει αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες χρησιμοποιώντας όλα τα
απαραίτητα διαθέσιμα μέσα πολιτικής μεταξύ άλλων σε θέματα επιστροφής και επανεισδοχής καθώς
και για την πλήρη εφαρμογή του νέου κώδικα θεωρήσεων.

Η νέα στρατηγική βασίζεται σε προηγούμενες πρωτοβουλίες και στην πείρα που έχει αποκτηθεί από την
υλοποίηση εθνικών και κοινών προγραμμάτων οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης
προγραμμάτων, καθώς σε χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ πρωτοβουλίες στις χώρες-εταίρους. Το
χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιστροφής και Επανένταξης διευκολύνει τη
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων για τη μετανάστευση αρχών στηρίζοντας την επιστροφή και
επανένταξη περίπου 25 000 ατόμων στις χώρες καταγωγής τους από τα μέσα του 2018. Η Επιτροπή
έχει αναπτύξει ένα ενωσιακό πλαίσιο για την παροχή συμβουλών σε θέματα επιστροφής με στόχο την
παροχή καθοδήγησης σε οργανισμούς των κρατών μελών όσον αφορά τη θέσπιση, τη διαχείριση και
την ανάπτυξη δομών παροχής συμβουλών στα κράτη μέλη της ΕΕ και επί του παρόντος αναπτύσσει
ένα κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης συμβούλων σε θέματα επιστροφής, το οποίο επικεντρώνεται στις
δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται οι σύμβουλοι. Βάσει της ενισχυμένης εντολής που
διαθέτει, ο Frontex παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη για τις οικειοθελείς επιστροφές, με ποσοστό
περίπου 18 % των επιχειρήσεων επιστροφής το 2020 να είναι οικειοθελείς επιστροφές, και με στόχο
είναι να αυξηθεί το ποσοστό αυτό.

Τι είναι η οικειοθελής επιστροφή;

Οικειοθελής επιστροφή είναι η υποστηριζόμενη ή ανεξάρτητη επιστροφή, στη χώρα καταγωγής ή
διέλευσης, ενός ατόμου που δεν έχει δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ και η οποία βασίζεται στην
ελεύθερη βούλησή του. Για να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τις οικειοθελείς επιστροφές, τα
κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν βοήθεια στον επιστρέφοντα, για παράδειγμα καλύπτοντας τα
έξοδα ταξιδίου και παρέχοντας βοήθεια, σε χρήμα ή σε είδος, για σύντομο χρονικό διάστημα κατά την
άφιξη. Η ΕΕ στηρίζει επίσης τις οικειοθελείς επιστροφές από χώρες-εταίρους, για παράδειγμα στο
πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας της ΕΕ και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην
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Αφρική και στους επιστρέφοντες από το Αφγανιστάν και το Μπανγκλαντές.

Τι είναι η βιώσιμη επανένταξη;

Η επανένταξη είναι βιώσιμη όταν λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, ψυχοκοινωνικές και οικονομικές
πτυχές της επιστροφής του ατόμου στην κοινότητα καταγωγής του. Η βιώσιμη επανένταξη αποσκοπεί
στη στήριξη όχι μόνο των ατόμων, αλλά και των δομών και υπηρεσιών που καθιστούν δυνατή την
επανένταξη, όπως η αναζήτηση εργασίας, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η στήριξη της
επιχειρηματικότητας ή οι διοικητικές δομές. Αυτό με τη σειρά του ωφελεί ολόκληρη την κοινότητα και
θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των λόγων που οδήγησαν τους μετανάστες να
εγκαταλείψουν τη χώρα τους.

Γιατί είναι αποτελεσματικότερες οι οικειοθελείς επιστροφές;

Οι οικειοθελείς επιστροφές μπορεί να κοστίζουν λιγότερο [βλ. ερωτήσεις και απαντήσεις παρακάτω] και
να είναι πιο αποτελεσματικές από τις αναγκαστικές επιστροφές. Οι οικειοθελείς επιστροφές λαμβάνουν
υπόψη τις ατομικές ανάγκες, τις προσδοκίες και τις προοπτικές του επιστρέφοντος μόλις επιστρέψουν
στη χώρα επιστροφής. Η στήριξη της επανένταξης βοηθά τους επαναπατριζόμενους να επιτύχουν
οικονομική ανεξαρτησία και να επανενταχθούν επιτυχώς στην κοινότητα. Στο πλαίσιο μιας
ολοκληρωμένης εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση, η σημερινή στρατηγική συμβάλλει επίσης στην
αύξηση της συμμετοχής και της ανάληψη ιδίας ευθύνης της διαδικασίας των χωρών επιστροφής.

Πώς λειτουργεί στην πράξη η οικειοθελής επιστροφή;

Στα άτομα που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ παρέχεται γενικά προθεσμία οικειοθελούς
αναχώρησης κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να επιστρέψουν οικειοθελώς σύμφωνα με
απόφαση επιστροφής. Η περίοδος αυτή κυμαίνεται συνήθως από 7 έως 30 ημέρες. Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου, οι αρχές δεν μπορούν να εκτελέσουν την απόφαση, εκτός εάν εντοπίσουν κίνδυνο
διαφυγής ή κινδύνους για την ασφάλεια. Οι επιστρέφοντες επικουρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας από επαγγελματίες συμβούλους επιστροφής, οι οποίοι συζητούν τις διάφορες επιλογές και
τις συνέπειές τους και διερευνούν την πιθανή στήριξη της επιστροφής και της επανένταξης με άτομα
που αποφασίζουν να επιστρέψουν.

Πόσο κοστίζει η οικειοθελής επιστροφή;

Η οικειοθελής επιστροφή θεωρείται γενικά λιγότερο δαπανηρή από την αναγκαστική επιστροφή. Το
κόστος της οικειοθελούς επιστροφής εξαρτάται από κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Στις δαπάνες
περιλαμβάνονται τα έξοδα ταξιδίου, η βοήθεια σε χρήμα και σε είδος που παρέχεται στον επιστρέφοντα
και, κατά περίπτωση, η δέσμη μέτρων επανένταξης. Αντίθετα, οι αναγκαστικές επιστροφές
συνεπάγονται επίσης πρόσθετες δαπάνες όπως κράτηση πριν από την απομάκρυνση, συνοδούς
αναγκαστικής επιστροφής και άλλες ειδικές ρυθμίσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επιστροφή.
Η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτιμά ότι το κόστος της αναγκαστικής επιστροφής
ανέρχεται σε 3 414 ευρώ, έναντι 560 ευρώ για κάθε οικειοθελή επιστροφή. Το μέσο ενδεικτικό κόστος
των επιστροφών από χώρες διέλευσης εκτιμάται σε περίπου 2 500 EUR ανά άτομο.

Γιατί το ποσοστό επιστροφών από την ΕΕ είναι τόσο χαμηλό;



Το χαμηλό ποσοστό επιστροφών από την ΕΕ οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι
κατακερματισμένες και αναποτελεσματικές διαδικασίες εντός της ΕΕ, καθώς και τα χαμηλά επίπεδα
συνεργασίας των χωρών εκτός της ΕΕ για την ταυτοποίηση και την επανεισδοχή των επιστρεφόντων.
Το ζήτημα αυτό διερευνήθηκε λεπτομερώς στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που
συνοδεύει τις προτάσεις για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο (ιδίως το τμήμα 3). 

Η πρόταση της Επιτροπής για την αναδιατύπωση της οδηγίας για την επιστροφή, η τροποποιημένη
πρόταση κανονισμού για τις διαδικασίες ασύλου και η πρόταση κανονισμού για τη διαχείριση του
ασύλου και της μετανάστευσης αποσκοπούν στη βελτίωση των διαδικασιών εντός της ΕΕ, μεταξύ
άλλων μέσω της γεφύρωσης των κενών μεταξύ ασύλου και επιστροφής. Η στρατηγική για τις
οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ελλείψεων από την
πλευρά της οικειοθελούς επιστροφής, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των ποσοστών
επιστροφής μέσω αποτελεσματικότερου συντονισμού και ισχυρότερης δέσμευσης με τις χώρες-εταίρους
για την επιστροφή, την επανεισδοχή και την επανένταξη στο πλαίσιο των ευρύτερων αμοιβαία
επωφελών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ για τη μετανάστευση με τρίτες χώρες.

Πώς συνδέεται η στρατηγική αυτή με άλλες προτάσεις στο πλαίσιο του συμφώνου;

Η στρατηγική υποστηρίζει την επιτυχή υλοποίηση των βασικών στόχων του νέου συμφώνου, δηλαδή
της διαδικασίας στα σύνορα και της χορηγίας επιστροφής, και αποτελεί μέρος των συνολικών
εταιρικών σχέσεων για τη μετανάστευση με τις χώρες-εταίρους. Η ανάληψη πιο συντονισμένης δράσης
για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη θα διευκολύνει την εφαρμογή της νέας διαδικασίας
στα σύνορα για την επιστροφή, καθώς και την εκπλήρωση του νέου μέτρου αλληλεγγύης με τη μορφή
χορηγίας επιστροφής. Προτείνει επίσης μια προσέγγιση που προωθεί τη συνεκτική δράση, δημιουργεί
στενότερους δεσμούς με τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τις εθνικές στρατηγικές σε τρίτες χώρες
και ενισχύει την ικανότητα και την ανάληψη ίδιας ευθύνης όσον αφορά την επιστροφή, την
επανεισδοχή και την επανένταξη των πολιτών τους.

Ποια μέσα διαθέτει η Επιτροπή για να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας των χωρών
καταγωγής όσον αφορά την επιστροφή, την επανεισδοχή και την επανένταξη των πολιτών
τους;

Η ανάπτυξη ικανοτήτων για τρίτες χώρες, όπως η κατάρτιση, η διομότιμη μάθηση και η ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών, αποτελούν πολύτιμα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο αρκετών
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ πρωτοβουλιών και πολυμερών διαλόγων με τις χώρες εταίρους. Στο
πλαίσιο της ενισχυμένης εντολής του, ο Frontex είναι σε θέση να παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη
ικανοτήτων στις χώρες εταίρους. Η χρηματοδότηση της ΕΕ στηρίζει επίσης χώρες εκτός ΕΕ στην
ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών και τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών για την επιστροφή,
την επανεισδοχή και την επανένταξη. Τέλος, πιλοτικά έργα με περιορισμένο πεδίο εφαρμογής μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της πραγματικής ικανότητας και τη στήριξη της δημιουργίας
υπηρεσιών επανένταξης σε τρίτες χώρες, με στόχο τη σταδιακή αύξηση της ανάληψης ίδιας ευθύνης
της τρίτης χώρας όσον αφορά τη διαδικασία επανένταξης.

Ποιες διασφαλίσεις υπάρχουν για να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της μη
επαναπροώθησης;

Η αρχή της μη επαναπροώθησης, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
πρέπει να τηρείται από όλα τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την επιστροφή.

Ειδικότερα, η οδηγία για την επιστροφή παρέχει προστασία έναντι της επαναπροώθησης σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας επιστροφής, για παράδειγμα απαιτώντας αξιολόγηση της αρχής κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας και συμπεριλαμβάνοντας τη μη επαναπροώθηση ως υποχρεωτικό λόγο
αναβολής της απομάκρυνσης. Το άρθρο 5 ορίζει ρητά ότι κατά την εφαρμογή της οδηγίας, τα κράτη
μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Με ποιες χώρες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες και ρυθμίσεις επανεισδοχής;

Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος εδώ.

Ποιος είναι ο ρόλος του συντονιστή επιστροφής;

Ο συντονιστής επιστροφής και το δίκτυο υψηλού επιπέδου για την επιστροφή, αποτελούμενο από
εκπροσώπους των κρατών μελών, θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη ώστε να
επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών που επηρεάζουν την
αποτελεσματικότητα των πολιτικών επιστροφής, με βάση τις θετικές εμπειρίες των κρατών μελών όσον
αφορά τη διαχείριση των επιστροφών. Στον τομέα της οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης, ο
συντονιστής επιστροφής θα επικεντρωθεί επίσης στη βοήθεια επανένταξης σε συγκεκριμένες χώρες
εταίρους, διασφαλίζοντας ιδίως ότι διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς συνεργάζονται για να
χρησιμοποιήσουν πλήρως τη διαθέσιμη στήριξη. Το έργο τόσο του συντονιστή όσο και του δικτύου
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υψηλού επιπέδου θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου διακυβέρνησης που καθορίζεται
στην πρόταση κανονισμού για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Ποια είναι τα εργαλεία που υποστηρίζουν την εφαρμογή της στρατηγικής;

Τα ειδικά εργαλεία της ΕΕ περιλαμβάνουν:

Το πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή συμβουλών σε θέματα επιστροφής, το οποίο
δημοσιεύεται με τη στρατηγική και αναπτύχθηκε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Μετανάστευσης, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία και
τη λειτουργία εθνικών δομών για την παροχή συμβουλών σε θέματα επιστροφής. Επιπλέον, από
κοινού με τον Frontex, η Επιτροπή θα αναπτύξει κοινό πρόγραμμα σπουδών για
συμβούλους επιστροφής, το οποίο περιλαμβάνει εκπαίδευση για όλες τις πτυχές της πολιτικής
και της πρακτικής για την επιστροφή. Ο Frontex θα στηρίξει τα κράτη μέλη με την αποστολή
εμπειρογνωμόνων σε θέματα επιστροφής που έχουν εκπαιδευτεί στην παροχή συμβουλών σε
θέματα επιστροφής στο πλαίσιο του μόνιμου σώματος.

Το διαδικτυακό εργαλείο βοήθειας για την επανένταξη (RIAT), το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο
για τα κράτη μέλη και τους παρόχους υπηρεσιών επανένταξης, επιτρέπει στους συμβούλους
επιστροφής να παραπέμπουν μεμονωμένες περιπτώσεις σε παρόχους υπηρεσιών σε χώρες-
εταίρους και να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την
επανένταξη (δηλαδή ανάγκες και σχέδια επανένταξης). Η Επιτροπή, με την υποστήριξη του
Frontex, θα προωθήσει επίσης τη διαλειτουργικότητα εργαλείων όπως το RIAT και τον
κατάλογο βοήθειας σε θέματα επιστροφής και επανένταξης με τα εθνικά συστήματα διαχείρισης
υποθέσεων επιστροφής, και θα διασφαλίσει κατάλληλες δομές διακυβέρνησης για αυτά.

Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη κοινών προτύπων ποιότητας, ένα πλαίσιο ποιότητας για τους
παρόχους υπηρεσιών επανένταξης θα συμβάλει στην αύξηση και την εναρμόνιση της
ποιότητας και του περιεχομένου της βοήθειας και θα διευκολύνει τη συγκρισιμότητα και την
παρακολούθηση.

Στον νέο δημοσιονομικό κύκλο 2021-2027, η ΕΕ θα ενισχύσει τη χρηματοδοτική της
στήριξη για δράσεις των κρατών μελών που προωθούν την αύξηση των οικειοθελών
επιστροφών από την ΕΕ και θα παράσχει χρηματοδότηση για προγράμματα υποστηριζόμενης
οικειοθελούς επιστροφής, καθώς και για προγράμματα επανένταξης στις χώρες-εταίρους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου: Διαχείριση της μετανάστευσης: Νέα στρατηγική της ΕΕ για τις οικειοθελείς επιστροφές
και την επανένταξη

Ανακοίνωση: Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Το πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή συμβουλών σε
θέματα επιστροφής και το εργαλείο βοήθειας για την επανένταξη
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Adalbert JAHNZ (+ 32 2 295 31 56)
Ciara BOTTOMLEY (+32 2 296 99 71 )
Laura BERARD (+32 2 295 57 21)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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