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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μετανάστευση αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έχει διαστάσεις 

σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.  Αυτό το φαινόμενο επηρεάζει την κοινωνία 

,οικονομία ,πολιτική και πολιτισμό. Η σύγχρονη μετανάστευση μπορεί να είναι 

μόνιμη ή προσωρινή ή εποχιακή . Η μόνιμη μετανάστευση είναι η αλλαγή του τόπου 

κατοικίας για περισσότερο από ένα έτος και  η προσωρινή για λιγότερο από ένα έτος . 

Η εποχιακή συνίσταται στην αλλαγή του τόπου κατοικίας  για μια συγκεκριμένη  

εποχή του έτους κατά την οποία εκτελούνται κατά κύριο λόγο γεωργικές ή 

οικοδομικές εργασίες. Τα μεταναστευτικά ρεύματα , ανάλογα με την διεθνή συγκυρία 

, αναπτύσσουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με την εξέλιξη των αναγκών των 

χωρών που υποδέχονται και αποστέλλουν μετανάστες. 

Στην Ευρώπη οι τελευταίες δεκαετίες σημαδεύτηκαν από γεγονότα τα οποία 

διαμόρφωσαν μια συγκεκριμένη μεταναστευτική πραγματικότητα τα οποία 

επηρεάστηκαν από εξελίξεις : 

α) Στα πλαίσια της διευρυμένης αγοράς της Ενωμένης Ευρώπης  η ελεύθερη 

διακίνηση εργαζομένων β) Οι αλλαγές που αναπτύχθηκαν στις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης καθώς και η ένωση των δύο Γερμανιών γ) Το μεγάλο πρόβλημα της 

λαθρομετανάστευσης από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(1)

. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο απαιτείται από τα κράτη η υιοθέτηση 

μεταναστευτικής πολιτικής . Αυτή η πολιτική έχει σχέση με τα θεσμοθετημένα μέτρα 

και τις άτυπες πρακτικές με κύριο στόχο την αντιμετώπιση των ζητημάτων που 

προκύπτουν από την μετανάστευση και βοηθούν στη κοινωνική συνοχή. 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη τoυ μεταναστευτικού 

δικαίου  που ακολουθεί η Ελλάδα. Συγκεκριμένα οι νόμοι που ψήφισαν και οι 

πρακτικές που ακολούθησαν για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης , την 

κοινωνική ένταξη των μεταναστών, οι διαδικασίες νομιμοποίησής τους καθώς και 

δυνατότητες πολιτογράφησης. 

Αναπτύσσεται σύγκριση, στα πλαίσια του μεταναστευτικού δικαίου, με άλλες 

γειτονικές χώρες και συγκεκριμένα με την Ιταλία . Επίσης αναπτύσσεται το νομικό 

πλαίσιο σχετικά με την λαθρομετανάστευση τόσο στην χώρα μας όσο και στην 

Ευρώπη . 

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η  μετανάστευση στο 

Διεθνές Δίκαιο , στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Στο δεύτερο κεφάλαιο 

αναπτύσσεται το μεταναστευτικό δίκαιο  στην Ελλάδα από την αρχαιότητα έως και 

σήμερα με βάση και τον τελευταίο μεταναστευτικό νόμο . Στο τρίτο  κεφάλαιο 

αναπτύσσεται η σύγκριση μεταξύ της χώρας μας και  με άλλη χώρα και συγκεκριμένα 

με την Ιταλία αναφορικά με το μεταναστευτικό δίκαιο και την μεταναστευτική 

πολιτική. Στο τέταρτο   κεφάλαιο αναπτύσσεται το φαινόμενο της 

λαθρομετανάστευσης στην Ελλάδα οι τρόποι αντιμετώπισης της , νομικές και 

πολιτικές διαστάσεις και ο ρόλος της Frontex. Στο τελευταίο κεφάλαιο 

περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν από την  

εξέταση του θέματος της διπλωματικής εργασίας . 

 

 1) Μουσούρου, Λ.(2003) Μετανάστευση & Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αθήνα: 

Εκδόσεις Gutenberg. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Η μετανάστευση στο Διεθνές Δίκαιο και στην Ευρώπη 

1.1  Η μετανάστευση στο Διεθνές Δίκαιο 

Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού υιοθέτησε το 1948   την Οικουμενική 

Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Διακήρυξη αποτέλεσε την αφετηρία 

και τον οδηγό, που ενέπνευσε τη μεταγενέστερη παγκόσμια και περιφερειακή 

δικαιοπαραγωγική κίνηση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Aπό τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1980  συγκροτήθηκε  η 

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών 

Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών Τους. Το προπαρασκευαστικό έργο 

ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 1990. Η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε την  Σύμβαση 

χωρίς ψηφοφορία και την έθεσε στην κρίση των κρατών. Αυτή η Διεθνής Σύμβαση 

για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των 

Μελών των Οικογενειών τους αποτελείται από προοίμιο και 93 άρθρα.
(2)

 Ένας 

μεγάλος  αριθμός άρθρων της Σύμβασης  έχει εφαρμογή σε όλους τους μετανάστες 

εργαζόμενους ανεξάρτητα από το νόμιμο ή παράτυπο καθεστώς τους. Η σύμβαση για 

το καθεστώς των προσφύγων υπογράφηκε το 1951 ακριβώς μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Κύριος σκοπός της ήταν να αντιμετωπίσει τα προβλήματα  των 

προσφύγων που προέκυψαν από τον πόλεμο στην Ευρώπη . 

Η ελληνική  νομοθεσία συμπυκνώνεται στο π.δ. 61/1999 το οποίο αποτυπώνει τη 

διαδικασία του ασύλου .  Η Ελλάδα θα υποχρεωθεί ως χώρα να ενσωματώσει τις 

τέσσερις ευρωπαϊκές Οδηγίες στο ελληνικό δίκαιο . Η χώρα μας θα πρέπει να δώσει 

αρκετά χρήματα για την ανάπτυξη κατάλληλων χώρων υποδοχής . Επίσης  προέκυψε 

ότι τα  αστυνομικά μέτρα δεν περιορίζουν από μόνα την μετανάστευση . Σχετικά με 

το δίκαιο υπάρχει εναρμόνιση με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών
(3)

. 

Το  2003  ξεκίνησε την λειτουργία της η Παγκόσμια Επιτροπή για τη Διεθνή 

Μετανάστευση. Οι κύριοι στόχοι της Επιτροπής είναι να αναπτυχθεί η διεθνής 

μετανάστευση στην παγκόσμια ημερησία διάταξη αλλά και για τους τρόπους 

ενδυνάμωσης της  εθνικής, περιφερειακής και παγκόσμια διαχείρισης της διεθνούς 

μετανάστευσης. 

Το 2005, το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε τη Σύμβαση για τη Δράση κατά της 

Εμπορίας Ανθρώπων. Αρκετές από τις  Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης 

αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Επίσης  στα  πλαίσια του 

Συμβουλίου αναπτύχθηκε  και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Μετανάστευση με 

σκοπό να αναπτύξει την Ευρωπαϊκή συνεργασία στη μετανάστευση, στο καθεστώς 

και στην κοινωνική ενσωμάτωση των πληθυσμών μεταναστευτικής προέλευσης και 

των προσφύγων και στις σχέσεις εντός των κοινοτήτων»
(2) 

 

 

 

 

2) Ζάϊκος ,Ν., (χ.χ.), Η ρύθμιση της μετανάστευσης στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο.  

3) Σταυροπούλου, Μ., (2007), Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για το άσυλο και τη μετανάστευση :Τι μας 

επιφυλάσσουν, στο : Μετανάστευση και Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών Μελετών. 11Ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 

Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή :  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα. 
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Όσο περισσότερο κοινοτικοποιείται η νομοθεσία περί αλλοδαπών με την έκδοση 

Κανονισμών , Οδηγιών και άλλων κοινοτικών κειμένων τόσο πιο πολύ οι υποθέσεις 

αυτές θα άγονται κατευθείαν στο ΣτΕ αφού οι υποθέσεις των αλλοδαπών που 

διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο παραμένουν στην απ΄ευθείας αρμοδιότητα του 

ΣτΕ.  Το δικαστήριο και το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο είναι Συνθήκες διεθνείς 

επικυρωμένες από την Ελλάδα .  Το Σύνταγμα και τους νόμους μας να τα 

ερμηνεύουμε κατά τέτοιον τρόπο ο οποίος προσήκει σε διακύβευση εννόμων αγαθών 

όπως είναι η ζωή και η ελευθερία.
(4)

 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Μετανάστευσης, το  2012 η Ελλάδα ενσωμάτωσε στο εθνικό της δίκαιο την Οδηγία 

2009/50/EK σχετικά με τις προϋποθέσεις  εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων 

χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Επίσης την Οδηγία 

2009/92/ΕΚ σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε όσους εργοδότες απασχολούν 

παράνομους μετανάστες  Παράλληλα, με τη δημιουργία του Εθνικού Συντονιστικού 

Κέντρου Επιτήρησης Ελέγχου Συνόρων υλοποιεί την Πρόταση κανονισμού 

EUROSUR προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη φύλαξη των συνόρων.
(45) 

 

Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Ζάικος,  συνάγεται το συμπέρασμα ότι η υφιστάμενη 

διεθνής πολυνομία δεν έχει οδηγήσει σε μία οικουμενική και αποτελεσματική 

προσέγγιση των προβλημάτων, που έχουν σχέση  με τη διεθνή μετανάστευση και 

ιδιαίτερα  με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων. Απαιτείται 

επιπλέον δικαιοπαραγωγική δραστηριότητα στον τομέα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί  λιγότερο αποσπασματική και περισσότερο 

συντονισμένη, συστηματική, τακτική και ομοιόμορφη νομική προσέγγιση. Αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσμα  όχι μόνο την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, αλλά και 

την προστασία της ευάλωτης ομάδας, που είναι οι μετανάστες εργαζόμενοι.
(2) 

1.2 Η μετανάστευση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο  Παγκόσμιο Πόλεμο 

Οι μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε στις Ευρωπαϊκές χώρες ο Δεύτερος 

Παγκόσμιος Πόλεμος δημιούργησε την ανάγκη για την ανοικοδόμηση και την 

βιομηχανική ανάπτυξη των χωρών αυτών . Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη για ξένο 

εργατικό δυναμικό σε αυτές τις χώρες  με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεγάλων 

μεταναστευτικών ρευμάτων . Η αφετηρία αυτών των μεταναστευτικών ρευμάτων ήταν οι 

χώρες της Βόρειας Μεσογείου (Ελλάδα , Ιταλία ,Ισπανία και Πορτογαλία ). 

Πολλές χώρες όπως το Βέλγιο ,η Μεγάλη Βρετανία , η Γαλλία , η Γερμανία και η 

Σουηδία υποδέχτηκαν μετανάστες από την Νότια Ευρώπη και την Μεσόγειο αλλά και 

από χώρες της Ασίας , Καραϊβικής και της Αφρικής . Η μετανάστευση από χώρες εκτός 

Ευρώπης έχει σχέση με το αποικιακό παρελθόν των χωρών προορισμού ορισμένων 

Ευρωπαϊκών χωρών.
(5)

 Ένα μέρος αυτών των μεταναστών επέστρεψαν στην χώρα τους 

ενώ αρκετοί παρέμειναν στις χώρες που μετανάστεψαν και επανενώθηκαν με τις 

οικογένειές τους .  Αυτή η αύξηση του πληθυσμού στις χώρες υποδοχής δημιούργησε 

την ανάγκη για την εφαρμογή πολιτικών ένταξης αυτών των μεταναστών στις κοινωνίες . 

 

 

 

4) Ράντος,Α., (2007), Η μετανάστευση στο πλαίσιο του διοικητικού δικαίου, στο : Μετανάστευση και Δίκαιο, 

Εταιρία Δικαστικών Μελετών. 11Ο Πανελλήνιο Συνέδριο , Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή:  

Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα. 

45) Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης.(2013) Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2012. 

2) Ζάϊκος ,Ν., (χ.χ.), Η ρύθμιση της μετανάστευσης στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο.  

5) Τριανταφυλλίδου, Ά., Ρουμπίνη, Γ., (2009)<< Ελλάδα >>, σε   Τριανταφυλλίδου Άννα , Ρουμπίνη Γρώπα 

(επιμ.),  Η μετανάστευση στην Ενωμένη Ευρώπη .Αθήνα : Εκδόσεις Κριτική 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι πετρελαϊκές κρίσεις άλλαξαν την δυναμική της 

μετανάστευσης. Η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών της Δυτικής 

Ευρώπης είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας και τις αλλαγές στην αγορά 

εργασίας .  Μειώθηκε αισθητά η μεταναστευτική ροή από τις χώρες του Ευρωπαϊκού 

Νότου προς τις Βόρειες Χώρες . Επιπλέον οι χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης 

ανέπτυξαν πολιτικές για την μείωση της εισροής μεταναστών και ορισμένες έθεσαν ως 

στόχο την μηδενική μετανάστευση . 

Η πτώση του τείχους του Βερολίνου και των πρώην κομμουνιστικών καθεστώτων   

δημιούργησαν, ως γνωστόν, ένα μεγάλο κύμα μεταναστών προς την Ελλάδα και τη  

Δυτ. Ευρώπη. Η Ελλάδα από χώρα αποστολής μεταναστών προς πλουσιότερα  κράτη 

μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεγάλου αριθμού μεταναστών και    προσφύγων.
(6)

 

Αρκετοί πολίτες των χωρών αυτών αναζήτησαν την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή και 

εργασία σε χώρες της Δυτικής και Νότιας Ευρώπης . Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης 

αποδείχθηκαν ανέτοιμες στο νέο μεταναστευτικό ρεύμα .Παρουσιάστηκαν σε αυτές τις 

χώρες περιπτώσεις κοινωνικών ταραχών αλλά και περιπτώσεις ρατσισμού και 

προκατάληψης με αποτέλεσμα την εφαρμογή προγραμμάτων νομιμοποίησης των 

παράνομων μεταναστών προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία .   Η 

μετανάστευση προκαλούν παραδοσιακά την εχθρότητα των γηγενών  που τους 

κατηγορούν ότι τους παίρνουν τις δουλειές και ότι τους υποβαθμίζουν τον πολιτισμό . Οι 

κοινωνίες προσπαθούν να ρυθμίσουν την είσοδο μεταναστών με διάφορους τρόπους.
(7)

  

Η σύμβαση για το καθεστώς των προσφύγων υπογράφηκε το 1951 ακριβώς μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κύριος σκοπός της ήταν να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα  των προσφύγων που προέκυψαν από τον πόλεμο στην Ευρώπη .  Η 

ελληνική  νομοθεσία συμπυκνώνεται στο π.δ. 61/1999 το οποίο αποτυπώνει τη 

διαδικασία του ασύλου .  Η Ελλάδα έχει  υποχρεωθεί ως χώρα να ενσωματώσει τις 

τέσσερις ευρωπαϊκές Οδηγίες στο ελληνικό δίκαιο . Η χώρα μας θα πρέπει να δώσει 

αρκετά χρήματα για την ανάπτυξη κατάλληλων χώρων υποδοχής.
(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Μάνος,Ι.,(2012) Μετανάστευση και πολύ-πολιτισμικότητα όροι και περιεχόμενο. Σημειώσεις στο μάθημα 

η Μετανάστευση στην ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ . Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

7) Μπάγκαβος Χ.& Παπαδοπούλου Δ. (2006 ) (επιμ.) , Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην 

ελληνική κοινωνία , Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. 

3) Σταυροπούλου, Μ., (2007), Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για το άσυλο και τη μετανάστευση :Τι μας 

επιφυλάσσουν, στο : Μετανάστευση και Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών Μελετών. 11Ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 

Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή :  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα. 
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1.3 Το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στον τομέα της  

μετανάστευσης 

Παρόλο που ήδη από το 1957 η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

περιλαμβάνει στους στόχους της την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο 

έδαφος της Κοινότητας, δεν προβλέπει κανένα μέτρο στους τομείς της διέλευσης των 

συνόρων, της μετανάστευσης ή της πολιτικής για τις θεωρήσεις εισόδου. Η ελεύθερη 

κυκλοφορία συνεπώς αφορά αποκλειστικά τους εργαζομένους. Η θέληση για 

επέκταση της ελευθερίας αυτής σε όλα τα πρόσωπα και η ανάπτυξη ορισμένων 

φαινομένων όπως το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, η διακίνηση ναρκωτικών, η 

λαθρομετανάστευση και η τρομοκρατία οδηγούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας στην επεξεργασία μιας ουσιαστικής συνεργασίας στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων από τη δεκαετία του 1970.
(8)

 

 

Το 1967, η σύμβαση της Νάπολης σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των 

τελωνειακών αρχών αποτελεί ένα πρώτο πλαίσιο ανταλλαγών μεταξύ των κρατών 

μελών. Από το 1975, αναπτύσσεται σταδιακά διακυβερνητική συνεργασία εκτός του 

νομικού πλαισίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους τομείς της μετανάστευσης, 

του δικαιώματος ασύλου και της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Oι 

υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης των κρατών μελών ξεκίνησαν από το 1994 

τακτικές συναντήσεις κάθε εξάμηνο για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων, όπως 

η αστυνομική και τελωνειακή συνεργασία ή η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. 

 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη που συνήφθη το 1986 αποτελεί σταθμό στη 

διακυβερνητική αυτή συνεργασία διότι σ’ αυτήν για πρώτη φορά προβλέπεται στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η θέσπιση ενιαίας αγοράς που βασίζεται σε 

τέσσερις θεμελιώδεις αρχές: την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των 

κεφαλαίων, των υπηρεσιών και των προσώπων. Μετά την έκδοση της Ενιαίας 

Πράξης, τα κράτη μέλη δημιουργούν νέες ομάδες εργασίας, πάντα εκτός του 

κοινοτικού πλαισίου, σε συνάρτηση με τις ανάγκες τους· τέτοια ομάδα ήταν η ad hoc 

ομάδα για τη μετανάστευση το 1986. 

 

Λόγω των δυσκολιών προώθησης της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων και της 

συνεργασίας σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Γαλλία, η Γερμανία και οι χώρες του Μπενελούξ (Βέλγιο 

- Ολλανδία – Λουξεμβούργο) υπέγραψαν σχετική συμφωνία το 1985 στο Σένγκεν , η 

οποία συμπληρώθηκε από σύμβαση εφαρμογής το 1990. Οι συμφωνίες αυτές έχουν 

ως στόχο τη διευκόλυνση της κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, 

αναπτύσσοντας παράλληλα τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και την 

εναρμόνιση των μέτρων σε θέματα θεωρήσεων εισόδου, ασύλου, αστυνομικής και 

δικαστικής συνεργασίας. 

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη συνεργασία 

στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και καλύτερος 

δημοκρατικός έλεγχος, κρίθηκε απαραίτητο να ενσωματωθούν οι ομάδες εργασίας, 

που λειτουργούσαν η κάθε μία αυτόνομα, σε μια ευρύτερη δομή εντός του νομικού 

πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 

8) (Εγκ.38/05 ΥΠ.ΕΣ). 

 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/s22001.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/s22007.htm
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Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνθήκη ΕΕ) του 1993 θέτει τη συνεργασία 

όλων των κρατών μελών σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων σε νέα 

βάση προσθέτοντας έναν τρίτο πυλώνα στο κοινοτικό οικοδόμημα (επονομάζεται 

επίσης «τίτλος VI» της συνθήκης ΕΕ, από το άρθρο 29 ως το άρθρο 42). Η 

συνεργασία αυτή βασίζεται σε εννέα θέματα κοινού ενδιαφέροντος: το άσυλο, τη 

διέλευση των εξωτερικών συνόρων, τη μετανάστευση, την καταπολέμηση των 

ναρκωτικών και της τοξικομανίας, την καταπολέμηση της απάτης σε διεθνές επίπεδο, 

την δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις , την τελωνειακή 

συνεργασία και την αστυνομική συνεργασία. 

 

Η συνθήκη του Άμστερνταμ τροποποιεί τη συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης 

και των εσωτερικών υποθέσεων δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης με ευρύτερες και πιο συγκεκριμένες φιλοδοξίες, με μεθόδους πιο 

αποτελεσματικές, πιο δημοκρατικές και με ένα πιο ισορροπημένο ρόλο των θεσμικών 

οργάνων, εντάσσοντας τα θέματα αυτά στην κοινοτική αρμοδιότητα. Ο 

επιδιωκόμενος στόχος είναι να επιτευχθεί κατά τα πέντε προσεχή έτη η ελεύθερη 

κυκλοφορία των υπηκόων της ΕΕ, καθώς και των υπηκόων τρίτων χωρών επί του 

εδάφους της Ένωσης, 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από τις ραγδαίες εξελίξεις στην μετανάστευση των χωρών 

της αντιλήφθηκε την ανάγκη υιοθέτησης ενός κοινού πλαισίου αντιμετώπισης αυτού του 

φαινόμενου. Το 1997 υπογράφηκε στο Άμστερνταμ συνθήκη σχετικά με την ένταξη των 

θεμάτων της μετανάστευσης στις προτεραιότητες των πολιτικών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης . συγκεκριμένα πολιτικές που αφορούν τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων , το 

άσυλο , τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών και την διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών . 

Στο Συμβούλιο του Τάμπερε το 1999 τέθηκαν οι βασικές αρχές της κοινής 

μεταναστευτικής πολιτικής . Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η συνεργασία με τις χώρες 

προέλευσης των μεταναστών , η ανάπτυξη κοινού ευρωπαϊκού συστήματος απόδοσης 

ασύλου, η δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών και η διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών. Έπειτα από τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 

στην συνεδρίαση στη Σεβίλλη δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο της παράνομης 

μετανάστευσης 

Αφιερωμένη στη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η 

σύνοδος κορυφής του Τάμπερε έκρινε ότι η σπουδαιότητα της καθιέρωσης του χώρου 

αυτού ήταν ίση με εκείνη της δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς. Οι αρχηγοί 

κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν επίσης από την Επιτροπή να εκπονήσει έναν 

πίνακα ελέγχου που αποτέλεσε κατάλογο όλων των μέτρων που πρέπει να ληφθούν 

εντός των προσεχών πέντε ετών, για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των μέτρων 

αυτών. Στόχος είναι να αναπτυχθεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση ανοικτή και ασφαλής, 

σεβόμενη τις υποχρεώσεις της Σύμβασης της Γενεύης όσον αφορά το δικαίωμα 

ασύλου και τα δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς και να διευκολυνθεί η πρόσβαση 

των ευρωπαίων πολιτών στη δικαιοσύνη σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Από το 1999 έως το 2004, η ΕΕ πορεύθηκε με βάση αυτό το πολυετές πρόγραμμα 

που υιοθετήθηκε στο Τάμπερε.
(8)

  

 

 

 8) (Εγκ.38/05 ΥΠ.ΕΣ). 

 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/s22000.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/s22000.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/l14001.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/l14001.htm
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Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003, επί Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου, 

πραγματοποιήθηκε σημαντικότατη πρόοδος ειδικά στα θέματα νόμιμης 

μετανάστευσης με την υιοθέτηση των πρώτων Οδηγιών στον τομέα για το δικαίωμα 

στην οικογενειακή επανένωση και σχετικά με τους επί μακρόν διαμένοντες υπηκόους 

τρίτων χωρών. Στις επακολουθήσασες Ιταλική και Ιρλανδική προεδρίες, το κοινοτικό 

κεκτημένο για την νόμιμη μετανάστευση διευρύνθηκε με την υιοθέτηση των Οδηγιών 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης και των μελών των 

οικογενειών τους, την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, την εισδοχή 

σπουδαστών, ενώ ολοκληρώθηκε και η Οδηγία για την εισδοχή ερευνητών. 

 

Το 2003 στο Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης έγινε πρόταση για τη σύσταση ειδικής 

υπηρεσίας για την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και τον Μάϊο του 2005 ανέλαβε 

δράση . Το 2008 στο Συμβούλιο των Βρυξελλών έγινε η έγκριση του Ευρωπαϊκού 

Συμφώνου   για τη Μετανάστευση και το Άσυλο . Οι βασικές αρχές είναι η οργάνωση 

της νόμιμης μετανάστευσης , η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης ,η 

ενίσχυση των μέτρων φύλαξης των συνόρων και η συγκρότηση της Ε.Ε. ως χώρα 

ασύλου.
(9)

  

Τα ζητήματα που άπτονται στη νόμιμη μετανάστευση σχετίζονται με: 

 τη συνέχιση και προώθηση πρωτοβουλιών αναφορικά με τις διεθνείς 

μεταναστευτικές ροές και τις γενεσιουργές αιτίες της μετανάστευσης, 

 την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων φορέων των κ-μ για 

τις πολιτικές μετανάστευσης, 

 την κοινή ανάλυση των μεταναστευτικών φαινομένων και των επιπτώσεών 

τους, 

 την συντονισμένη προσπάθεια και πρακτική συνεργασία σχετικά με την 

διάχυση της πληροφόρησης, 

 την ανάπτυξη του ρόλου της νόμιμης μετανάστευσης στην ενίσχυση της 

οικονομίας (στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας), 

 την προώθηση γενικότερων δράσεων αναφορικά με την καταπολέμηση της 

παράνομης μετανάστευσης, μέσω της ενίσχυσης της νόμιμης, 

 την προώθηση των πρωτοβουλιών της ΕΕ στο πλαίσιο των σχέσεών της με 

τρίτες χώρες, στα θέματα μετανάστευσης. 

 θέματα που άπτονται της ένταξης των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

Σχετικά με την υλοποίηση του Πολυετούς Προγράμματος της Χάγης η Ε. Επιτροπή, 

προετοίμασε, στο πρώτο εξάμηνο του 2005, το σχέδιο δράσης και αναμένεται ο 

αρχικός πίνακας αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά 

το Τάμπερε. 

 

 

 

 

9) Καλοφωλιάς, Κ. , (2011) ,Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Μεσόγειο ( Ισπανία –Ιταλία –Ελλάδα), 

Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα. 
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Πέρα από την δραστηριότητα που παρατηρείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η 

Ε.Επιτροπή έχει αναλάβει ενεργό ρόλο, εκτός των άλλων, και για την προώθηση της 

πρότερης διαβούλευσης με τα Κράτη – Μέλη και άλλους εταίρους της κοινωνίας των 

πολιτών με την λειτουργία διάφορων συμβουλευτικών «οργάνων», όπως: 

 Η Επιτροπή για την Μετανάστευση και το Άσυλο 

 Το Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για την Μετανάστευση 

 Το Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για την Ένταξη των μεταναστών 

 

Ο Ράντος, αναφέρει ότι  όσο περισσότερο κοινοτικοποιείται η νομοθεσία περί 

αλλοδαπών με την έκδοση Κανονισμών , Οδηγιών και άλλων κοινοτικών κειμένων 

τόσο πιο πολύ οι υποθέσεις αυτές θα άγονται κατευθείαν στο ΣτΕ αφού οι υποθέσεις 

των αλλοδαπών που διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο παραμένουν στην απ΄ευθείας 

αρμοδιότητα του ΣτΕ .  Το δικαστήριο και το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο είναι 

Συνθήκες διεθνείς επικυρωμένες από την Ελλάδα .  Το Σύνταγμα και τους νόμους μας 

να τα ερμηνεύουμε κατά τέτοιον τρόπο ο οποίος προσήκει σε διακύβευση εννόμων 

αγαθών όπως είναι η ζωή και η ελευθερία .
(4) 

Όπως αναφέρει ο Ζάϊκος η πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει ότι οι κρατικές αρχές 

συχνά δεν συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα που αφορούν τη 

μετανάστευση και επίσης συχνά αδυνατούν να την ελέγξουν.
(46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ράντος,Α., (2007), Η μετανάστευση στο πλαίσιο του διοικητικού δικαίου, στο : Μετανάστευση και 

Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών Μελετών. 11Ο Πανελλήνιο Συνέδριο , Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –

Κομοτηνή:  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα. 

46 Zaikos N.(2007), Reflections on contemporary international law-making related to labour migration. 

Retrieved 20/05/2014 from: https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/SOC469/um/Zaikos_labour_migration.pdf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας 

2.1 Η μετανάστευση στην Αρχαία Ελλάδα 

Η μετανάστευση δεν είναι νέο κοινωνικό φαινόμενο για την ελληνική κοινωνία. Η 

Ελλάδα έχει ιστορία πολλών ετών  στη μετακίνηση του πληθυσμού και στο 

εσωτερικό ,αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Η μετανάστευση μάλιστα στο εξωτερικό έχει 

τις ρίζες τις στην Αρχαία Ελλάδα. 

 

Σ' αυτό στην αρχαιότητα ιδιαίτερα σημαντικό  φαινόμενο αποτελεί αυτό  του 

αποικισμού των Ελλήνων στην Ιταλία από τον όγδοο ως τον τρίτο π.Χ αιώνα. 

Από τις πρώτες αποικίες είναι εκείνες στην Ταρσό και στην Αλ Μίνα κατά το 800 

π.Χ. Στην πρώτη προηγήθηκαν οι Ρόδιοι και ακολούθησαν οι Ευβοείς, ενώ στη 

δεύτερη συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Η εγκατάσταση εκεί ελληνικών εμπορικών 

πρακτορείων οφείλεται στην μεγάλη  ζήτηση σιδήρου από τα ελληνικά εργαστήρια. 

Στην αρχαία Ελλάδα, μέτοικοι ήταν οι ξένοι ελληνικής η βαρβαρικής καταγωγής που 

μετοίκησαν από την πατρίδα τους σε κάποια άλλη ελληνική πόλη για διάφορους 

λόγους, αλλά και οι απελεύθεροι δούλοι. Ιδιαίτερα στην Αθήνα, μέτοικος ονομαζόταν 

ο μόνιμα εγκατεστημένος, χωρίς όμως να έχει  πολιτικά δικαιώματα, ο ξένος. 

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο ο θεσμός των μετοίκων ξεκίνησε από τον Σόλωνα, ο 

οποίος έδωσε πολιτικά δικαιώματα στους πολιτικούς εξορίστους και σε όσους 

τεχνίτες έφθαναν με την οικογένειά τους για μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα. 

Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι οι μέτοικοι υπήρχαν πριν από τον Κλεισθένη και ότι, τον 

5
ο
 π.χ. αιώνα, είχαν  άμεση σχέση  με τους δήμους στους οποίους κατοικούσαν. Γύρα 

στα μέσα του 5
ου

 αιώνα η αύξηση του αριθμού των μετοίκων έφθασε σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να απειλείται πλέον η γνησιότητα των Αθηναίων πολιτών και σχεδόν να 

αμφισβητείται. 

Αυτός είναι ο λόγος που  ο Περικλής, με τον νόμο του 451/450 π.χ, προσπάθησε και 

κατάφερε για κάποιο χρονικό διάστημα να εμποδίσει τη διείσδυση των μετοίκων 

μεταξύ των γνήσιων Αθηναίων . Ο νόμος επανήλθε σε ισχύ το 403/402 π.χ. και 

αργότερα καταργήθηκε η επιγαμία, δηλαδή το δικαίωμα να συνάπτουν γάμο οι 

πολίτες δύο διαφορετικών πόλεων 

Οι μέτοικοι της Αθήνας, δεν θεωρούνταν μέρος της πολιτείας ούτε συμμετείχαν στα 

κοινά, αλλά κατείχαν  το εμπόριο και τη βιοτεχνία, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν 

σημαντικά στην οικονομική άνθηση της κλασσικής Αθήνας. Επίσης  μαζί με τους 

δούλους αποτελούσαν σημαντική κοινωνική ομάδα με πλούσιο παραγωγικό έργο, 

που επέτρεπε στους Αθηναίους να ασχοληθούν περισσότερο χρόνο με τη δημόσια 

ζωή. 
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Κάθε οικογένεια μετοίκων έπρεπε να καταβάλλει κάθε χρόνο το μετοίκιον η ξενικόν, 

δηλαδή ετήσιο φόρο, που ήταν 12 δραχμές για τον άνδρα και 6 δραχμές για τη χήρα, 

προκειμένου να παρατείνεται η άδεια παραμονής στην Αθήνα. Εάν μέτοικος  δεν 

ήθελε η δεν είχε να πληρώσει, τότε γινόταν δούλος. Ο κάθε μέτοικος υποχρεωνόταν 

ακόμη να επιλέξει κάποιον Αθηναίο πολίτη ως προστάτη του. Αυτός  εκτελούσε χρέη 

μεσάζοντα μεταξύ του μετοίκου και της πόλης, όπως και εγγυητή για τη διαγωγή του 

μετοίκου και την καταβολή του μετοικίου.
(10,11)

  

2.2. Η  μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα από το 1823 ως σήμερα 

 

Από το Σύνταγμα του Άστρους του 1823 υπήρχε ειδική διάταξη που προέβλεπε για 

την προστασία των αλλοδαπών στη χώρα μας . Επίσης στο 2 άρθρο του Συντάγματος 

του 1975 αναφέρεται ουσιαστικά ότι η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τους 

γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου και να επιδιώκει την 

εμπέδωση της ειρήνης και δικαιοσύνης .Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της 

Επικρατείας σύμφωνα με τις οποίες η συνταγματική προστασία περιορίζεται και δεν 

εκτείνεται στην ελευθερία κινήσεως και εγκαταστάσεως στην χώρα . Επιπλέον  το 

ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα κανάλια 

της ενοποίησης της διεθνούς έννομης τάξης.
(12)

  

H Ελλάδα, μετατράπηκε από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών σε 

ελάχιστα χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Η εισροή μεταναστών στα πρώτα 

χρόνια της δεκαετίας του ’90 ήταν πολύ μεγάλης έκτασης από Ρωσοπόντιους 

παλιννοστούντες και οι Βορειοηπειρώτες, μετανάστες από τις πρώην κομμουνιστικές 

χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και πολίτες χωρών της 

Ασίας και της Αφρικής. Το 1971 οι νόμιμοι αλλοδαποί στην χώρα μας ανέρχονταν σε 

84000  και το 2004  σε 1000000.  Η ελληνική κοινωνία μετατρέπεται βαθμιαία από 

μονοπολιτισμική σε πολυπολιτισμική . 

 

Ο πρώτος νόμος “περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι”, ο ν. 

3275, ψηφίστηκε στα 1925 και ίσχυσε μόλις δύο χρόνια: από το 1927 που κυρώθηκε 

έως το 1929. Ο νόμος 4310/1929 “περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν 

Ελλάδι, αστυνομικού ελέγχου, διαβατηρίων, απελάσεων και εκτοπίσεων”, ρύθμιζε τα 

θέματα της μετανάστευσης , αναθεωρημένο το 1948, ο οποίος αφορούσε κυρίως 

θέματα μεταναστευτικών εκροών. Αυτός ο νόμος , ίσχυσε για περισσότερο από 60 

χρόνια, έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990.
(13)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) http://www.uoi.gr/schools/early-childhood/metanastes/history.htm 

11) http://athamastos.blogspot.gr/2012/05/blog-post_18.html 

12) Φλογαϊτης , Σ.,(2007) ,Μετανάστευση και ελληνική συνταγματική έννομη τάξη στο : Μετανάστευση 

και Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών Μελετών . 11Ο Πανελλήνιο Συνέδριο , Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα 

–Κομοτηνή :  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα. 

13) ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ,(2004). ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ .ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

Τεύχος 104, Ανακτήθηκε [ 30 Μαϊου 2014] από: http://www.inegsee.gr/sitefiles/files/104_MARTIOS.pdf. 

 

http://www.uoi.gr/schools/early-childhood/metanastes/history.htm
http://athamastos.blogspot.gr/2012/05/blog-post_18.html
http://www.inegsee.gr/sitefiles/files/104_MARTIOS.pdf
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Στην αρχή της δεκαετίας του 1990, στην χώρα μας δεν υπήρχε  νομοθετικό πλαίσιο 

για τον έλεγχο ή τη διαχείριση μεταναστευτικών εισροών.  Ο πρώτος νόμος που 

προσπάθησε να ρυθμίσει τα θέματα της μετανάστευσης ήταν ο νόμος  1975/1991 

΄΄Είσοδος, έξοδος, παραμονή,εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης 

προσφύγων και άλλες διατάξεις΄΄. Ο νόμος αυτός περιελάμβανε 43 άρθρα που 

αφορούσαν κυρίως τις θεωρήσεις εισόδου ,τις ομάδες δίωξης λαθρομετανάστευσης 

,τον αστυνομικό έλεγχο και την προσωρινή διαμονή . 

Επίσης τις άδειες παραμονής για εργασία , μελών οικογένειας ,για σπουδές και 

βραχείας διάρκειας .  Ο νόμος 1975/1991 είχε σκοπό κυρίως στον περιορισμό της 

μετανάστευσης, στον αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων και στην απέλαση του 

μεγαλύτερου μέρους των παράτυπων μεταναστών από την ελληνική επικράτεια. 

Ουσιαστικά ο νόμος δεν άφηνε πολλά περιθώρια  στην είσοδο και εγκατάσταση 

ξένων στη χώρα μας με σκοπό την εργασία.
(14)

  

 

Ο νόμος 1975/1991 αρνούνταν να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα των 150000-

200000 παράνομων μεταναστών . Ουσιαστικά εξουσιοδοτούσε τον κανονιστικό 

νομοθέτη να ρυθμίσει με προεδρικά διατάγματα το θέμα εν λευκώ . Απειλούσε ο 

παραπάνω νόμος με χρηματικό πρόστιμο και ποινή φυλάκισης τόσο τον εργοδότη 

όσο και τον παράνομο μετανάστη.
(15)

  

 

Ο νόμος του 1991 χαρακτηρίζεται για τις συντηρητικές του αντιλήψεις . Απέβλεπε 

περισσότερο στην παρεμπόδιση εισόδου των μεταναστών , χωρίς να δίνει σημασία 

ότι αυτοί αντιμετωπίζουν πιεστικά προβλήματα.
(16)

 

Για πρώτη φορά επιχειρήθηκε η χάραξη μιας νέας μεταναστευτικής πολιτικής το 

1996.  Προβλέφθηκαν με νόμο, εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση των δύο 

διαταγμάτων του 1997 σχετικά με την νομιμοποίηση των μεταναστών . Ωστόσο τα 

αποτελέσματα υπολείπονταν κατά πολύ των προσδοκιών . 

Τα επόμενα χρόνια πολλοί μετανάστες εισήλθαν μη νόμιμα στην χώρα μας 

αναζητώντας εργασία . Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου δημιουργήθηκαν   

τα προεδρικά διατάγματα 358/1997 και 359/1997 με κύριο σκοπό την νομιμοποίηση 

παράτυπων μεταναστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Τριανταφυλλίδου, Α., (2005) ,Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική : Προβλήματα και Κατευθύνσεις , 

ΕΛΙΑΜΕΠ. Ανακτήθηκε 15/05/2014 από: http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/TRIAND.pdf. 
 

15) Αλιβιζάτος, Ν.,(2007), Μετανάστευση και πολυπολιτισμικότητα, στο: Μετανάστευση και Δίκαιο, 

Εταιρία Δικαστικών Μελετών. 11Ο Πανελλήνιο Συνέδριο , Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή:  

Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα. 

16) Παπαδημητρίου, Γ., (2007), Μετανάστευση και Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών Μελετών . 11Ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο , Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή :  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα. 

 

http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/TRIAND.pdf
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Τα προεδρικά διατάγματα 358/97 και 359/97 καθόριζαν τις προϋποθέσεις 

νομιμοποίησης παράτυπων μεταναστών στην Ελλάδα . Τα δικαιολογητικά που έπρεπε να 

καταθέσουν ήταν : 

α) Σύμβαση εργασίας 

β) Απόδειξη καταβολής κοινωνικών εισφορών 

γ) Πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού ενσήμων 

δ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο 

ε) Λευκό ποινικό μητρώο 

στ) Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 

Έπειτα από την κατάθεση των δικαιολογητικών αποκτούν την λευκή κάρτα που τους 

εξασφαλίζει την νόμιμη παραμονή τους για περιορισμένο χρονικό διάστημα . Στη 

συνέχεια αιτούνταν την έκδοση της πράσινης κάρτας χρονικής ισχύος ενός ,δύο ή πέντε 

ετών . 

Συνολικά 371.641 μετανάστες κατέθεσαν αίτηση για να λάβουν τη λευκή κάρτα  

αλλά μόνον 212.860 αλλοδαποί πέρασαν όμως στη δεύτερη φάση του προγράμματος, 

υποβάλλοντας αίτηση για την πράσινη κάρτα (προσωρινή κάρτα διαμονής, με 

διάρκεια 1, 2 ή 5 ετών). Το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης είχε αρκετές πρακτικές 

και διοικητικές αδυναμίες στην εφαρμογή του. Αυτές οι αδυναμίες δημιούργησαν 

προβλήματα σε αρκετούς μετανάστες να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους 

έτσι ώστε αποκτήσουν τελικά την πράσινη κάρτα. Ωστόσο αυτό πρόγραμμα αυτό 

συνέβαλλε σημαντικά στην ‘ομαλοποίηση’ του μεταναστευτικού φαινομένου στην 

χώρα μας . 

 

Το 2001 τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος 2910/2001 με τίτλο ‘Είσοδος και παραμονή 

αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με 

πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις’. Ο νόμος είχε 81 άρθρα είχε στόχο την ανάπτυξη 

ενός δεύτερου προγράμματος νομιμοποίησης για την αντιμετώπιση  του φαινομένου 

της παράνομης μετανάστευσης στην Ελλάδα. Επίσης να ρυθμίσει ζητήματα σχετικά 

με τον  έλεγχο των συνόρων αλλά  και τις προϋποθέσεις για την είσοδο αλλοδαπών 

στην Ελλάδα με σκοπό την εργασία ή τις σπουδές καθώς τελικά 

και θέματα πολιτογράφησης αλλοδαπών που κατοικούν στη Ελλάδα. Επίσης ιδρύεται 

Επιτροπή Μετανάστευσης με κύριο σκοπό την διατύπωση γνώμης για την χορήγηση 

ή ανανέωση άδεις παραμονής του αλλοδαπού. Περίπου 370.000 μετανάστες 

κατέθεσαν δικαιολογητικά  στα πλαίσια του νέου προγράμματος νομιμοποίησης.
(14)

  

Ο νόμος του 2001 αποτελεί αισθητή πρόοδο , χωρίς όμως να δίνει συνολική 

απάντηση στα προβλήματα της μετανάστευσης.
(16)

  

 

 

 

 

16) Παπαδημητρίου, Γ., (2007), Μετανάστευση και Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών Μελετών . 11Ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο , Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή :  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα. 
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Ο νόμος αναθεωρήθηκε το 2002 και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και 

δικαιολογητικών επιμηκύνθηκαν. Η ανεπάρκεια των διοικητικών πόρων για την 

εφαρμογή του προγράμματος συνεχίστηκε παρόλα αυτά, γιατί οι άδειες διαμονής και 

εργασίας δίνονταν συνήθως για ένα μόνον χρόνο. Λίγο δηλαδή μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας απόκτησης της άδειας, ο μετανάστης καλούνταν να υποβάλλει εκ 

νέου τα χαρτιά του/της για την ανανέωση της. Μόνον τον Ιανουάριο του 2004 

αποφάσισε η κυβέρνηση να χορηγεί άδειες διαμονής για δύο συνεχή χρόνια (νόμος 

3202/2004) ελαφρύνοντας έτσι τον φόρτο εργασίας για την δημόσια διοίκηση και 

διευκολύνοντας τους μετανάστες. 

Ο νόμος 2910/2001 καθόριζε μια περίπλοκη διοικητική διαδικασία για τη χορήγηση 

άδειας διαμονής με σκοπό την εργασία ή τις σπουδές. Όσον αφορά στην εξαρτημένη 

εργασία, η ρύθμιση των μεταναστευτικών εισροών βασιζόταν στον προγραμματισμό 

από τον ΟΑΕΔ των αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας στο τελευταίο τρίμηνο 

κάθε έτους (άρθρο 19). Η διαδικασία που προέβλεπε ο νόμος είναι με συντομία η 

εξής: Ο ΟΑΕΔ διαπιστώνει την ανάγκη εργατικών χεριών σε τάδε τομείς σε τάδε 

περιοχές και αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στις ελληνικές προξενικές αρχές 

(γραφεία εργασίας που θα συσταθούν εκεί). Οι εκεί αλλοδαποί εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους με αίτηση τους στις προξενικές αρχές και εγγράφονται σε σχετικούς 

καταλόγους. Παράλληλα, οι Έλληνες εργοδότες εκδηλώνουν και αυτοί το ενδιαφέρον 

τους για να προσλάβουν αλλοδαπούς εργαζόμενους με αίτηση τους στη νομαρχία. Ο 

εργοδότης επιλέγει ονομαστικά από τις καταστάσεις των ενδιαφερομένων που στο 

μεταξύ έχουν αποστείλει οι προξενικές αρχές. Η νομαρχία υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις εκδίδει και αποστέλλει την άδεια εργασίας για το συγκεκριμένο 

αλλοδαπό στη χώρα προέλευσης του/της. Τότε ο/η αλλοδαπός παίρνει θεώρηση 

εισόδου (visa) και με την άφιξη του/της στην Ελλάδα υποβάλλει νέα σειρά 

δικαιολογητικών για να λάβει την άδεια διαμονής.
(14)

 

 

Ο νόμος έδινε έμφαση στον νομότυπο χαρακτήρα της διαδικασίας και όχι στην ουσία. 

Είναι σημαντικό να  λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς εργασίας, τη 

σημασία πλήρωσης κενών θέσεων σε ικανό χρόνο για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα 

και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Επίσης αρκετοί  από τους μετανάστες, υπό 

την πίεση  της φτώχειας  ή  την πολιτική καταπίεση, θα προσπαθήσουν να 

μεταναστεύσουν παράνομα.
(14)

. Ο νόμος 2910/2001 ήταν ιδιαίτερα περίπλοκος και 

γραφειοκρατικός . Οι οικονομικοί μετανάστες με την εργασία τους βοήθησαν την 

είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ ,μερική εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος , 

στην δημιουργία σημαντικών υποδομών.
(15)

  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι μεγάλες πολιτικές μεταβολές που 

αναπτύχθηκαν-στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είχαν ως 

αποτέλεσμα την μεταναστευτική εισροή στη χώρα από πολίτες των παραπάνω χωρών 

. Επίσης λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας και σε συνδυασμό το μεγάλο 

ποσοστό παραοικονομίας προστέθηκαν και μετανάστες από χώρες της Αφρικής και 

της Ασίας . 

 

 

 
14) Τριανταφυλλίδου, Α., (2005) ,Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική : Προβλήματα και Κατευθύνσεις , 

ΕΛΙΑΜΕΠ. Ανακτήθηκε 15/05/2014 από: http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/TRIAND.pdf. 

15) Αλιβιζάτος, Ν.,(2007), Μετανάστευση και πολυπολιτισμικότητα, στο: Μετανάστευση και Δίκαιο, 

Εταιρία Δικαστικών Μελετών. 11Ο Πανελλήνιο Συνέδριο , Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή:  

Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα. 

 

 

http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/TRIAND.pdf
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Για να αντιμετωπιστεί αυτή η νέα πραγματικότητα ψηφίζεται ο νόμος 2910/2001 

Με κυριότερα στοιχεία 

1) Για την απόκτηση δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης μειώνεται από 15 σε 2 

έτη ο απαιτούμενος χρόνος μόνιμης διαμονής 

2) Δυνατότητα πρόσβασης των ανηλίκων μεταναστών στην δημόσια υποχρεωτική 

εκπαίδευση 

3) Πρόσβαση των μεταναστών στο σύστημα κοινωνικής προστασίας και δικαιοσύνης 

4) Ρύθμιση θεμάτων πολιτογράφησης 

 

Στην μελέτη της ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αναφέρεται ότι «το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι 

η Ελληνική Πολιτεία βρέθηκε μάλλον  απροετοίμαστη απέναντι στο φαινόμενο της 

μεταναστευτικής εισροής όπως αυτό εκδηλώθηκε στις διάφορες μορφές του: 

παλιννόστηση ελλήνων υπηκόων, παλιννόστηση και εισροή ομογενών, εισροή 

παράνομων αλλοδαπών».
(17)

  

Το 2003 συγκροτήθηκε το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής με σημαντικές 

αρμοδιότητες .  Με το θεσμικό και διοικητικό εξοπλισμό που διαθέτει η χώρα μας δεν 

είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μετανάστευσης.
(16)

 

2.2.1 Η εφαρμογή του Ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α΄ /23.8.05) 

Σημαντικός σταθμός στα πλαίσια του μεταναστευτικού δικαίου στην χώρα 

μας αποτελεί ο νόμος 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05) με τίτλο «Είσοδος, διαμονή 

και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». Με το 

νόμο αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν κυρίως στις προϋποθέσεις εισόδου και 

διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, στα θέματα απέλασης, στην 

κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, σε λειτουργικά θέματα για την 

καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων, καθώς επίσης δίνεται η 

δυνατότητα νόμιμης τακτοποίησης της διαμονής στη χώρα μας, όσων π.χ. έχουν λήξει 

οι άδειες διαμονής τους, ή όσων εισήλθαν πέραν των διατάξεων του προηγούμενου 

ν.2910/01 και μέχρι σήμερα παραμένουν μη νόμιμα στη χώρα, εφόσον βεβαίως 

πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νέου νόμου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 17) Μπάγκαβος, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ., (2003) , στο : ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . Μελέτη 15 της ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ. 

16) Παπαδημητρίου, Γ.,(2007), Μετανάστευση και Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών Μελετών . 11Ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο , Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή :  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα.. 

 



19 
 

Οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους κινείται ο νέος νόμος, για την 

καθιέρωση μιας σύγχρονης, μακροπρόθεσμης και κοινωνικώς δίκαιης 

μεταναστευτικής πολιτικής, είναι οι ακόλουθοι: 

 Ο συντονισμός και παρακολούθηση της μεταναστευτικής πολιτικής στη χώρα μας 

από Διυπουργική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Υπουργούς των συναρμόδιων 

με το θέμα αυτό Υπουργείων 

 Ο ορθολογικός προγραμματισμός της εισόδου των μεταναστών στην Ελληνική 

Επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις ανάγκες της κοινωνικής και 

οικονομικής μας ζωής. 

 Η αποφυγή περιστασιακών και ανεξέλεγκτων αλλαγών του καθεστώτος, με το 

οποίο εγκαθίσταται νομίμως ο υπήκοος τρίτης χώρας στην Ελλάδα. 

 Η διασφάλιση των όρων εργασίας των αλλοδαπών που έρχονται στην Ελλάδα, 

προκειμένου να εργασθούν υπό συνθήκες που αρμόζουν σ’ ένα σύγχρονο κράτος 

δικαίου. 

 Η καθιέρωση κινήτρων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. 

 Η εισαγωγή ενός σύγχρονου καθεστώτος κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. 

 Η θεσμοθέτηση των κατάλληλων εγγυήσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή 

των κανόνων της Ελληνικής έννομης τάξης, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα 

παράνομης εισόδου και εξόδου αλλοδαπών στη Χώρα. 

 Η διασφάλιση, ιδίως, πρόσφορων συνθηκών για την ακώλυτη άσκηση των κάθε 

είδους δικαιωμάτων των αλλοδαπών και κυρίως εκείνων που αφορούν την 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την ελεύθερη συμμετοχή τους 

στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας υπό καθεστώς κοινωνικής 

δικαιοσύνης και τον σεβασμό των πολιτισμικών και θρησκευτικών 

ιδιαιτεροτήτων τους.
(18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ) (Εγκ.26/05 ΥΠ.ΕΣ.). 
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Πιο συγκεκριμένα το  νομοσχέδιο, θεσπίζει ένα σύστημα διαχείρισης, μη 

γραφειοκρατικό, λειτουργικό, επωφελές για την εθνική μας οικονομία και ασφαλές 

για τα δικαιώματα των οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας και εισάγει μια σειρά 

από καινοτομίες, σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι σπουδαιότερες 

των οποίων είναι οι εξής: 

α)  Δημιουργία Διυπουργικού Οργάνου για τον συντονισμό της μεταναστευτικής 

πολιτικής. 

β)  Ενοποίηση της άδειας διαμονής και εργασίας σε μία πράξη, η οποία εκδίδεται 

από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 

γ)  Απλούστευση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης για την χορήγηση άδειας 

διαμονής, για το συγκεκριμένο σκοπό που εισέρχεται ο αλλοδαπός στη χώρα. 

δ)  Δημιουργία δομής στο Δήμο για την παροχή πληροφόρησης στον αλλοδαπό 

προς αποφυγή ταλαιπωρίας τόσο των ιδίων, όσο και των Υπηρεσιών. 

ε)  Εξορθολογισμός του συστήματος μετακλήσεων αλλοδαπών για εργασία στην 

Ελλάδα, με την ενδυνάμωση και ουσιαστική ενεργοποίηση των Περιφερειακών 

Επιτροπών Μετανάστευσης, που θα καθορίζουν τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού 

σε επίπεδο Περιφέρειας και αναλυτικά για κάθε νομό της Χώρας, σε συνάρτηση με 

την προσφορά και ζήτηση της εργασίας ανά κατηγορίες ειδικοτήτων και πάντοτε, 

βεβαίως, σε συνάρτηση με το υπάρχον αντίστοιχο ημεδαπό και αλλοδαπό εργατικό 

δυναμικό. 

στ)  Εξορθολογισμός των χορηγούμενων τύπων αδειών διαμονής και μείωση των 

αντίστοιχων κατηγοριών. Πλήρης οριοθέτηση των περιπτώσεων στις οποίες 

χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ώστε να αποφευχθεί η 

κατάχρηση. 

ζ)  Πρόβλεψη βασικών αρχών για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν 

διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα και καθορισμός κριτηρίων για την 

χορήγησή του. 

η)  Πρόβλεψη βασικών αρχών για την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών στην 

Ελληνική κοινωνία, με τη συνδρομή συγκεκριμένων κριτηρίων και εφαρμογή 

ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για το σκοπό αυτό. 

θ)  Καθιέρωση σαφών προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση της οικογενειακής 
επανένωσης. 

ι)  Διευκόλυνση της άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και 

πραγματοποίησης μεγάλων επενδύσεων, από πλευράς χορήγησης άδειας διαμονής. 

ια)  Εντατικοποίηση των ελέγχων, προς την κατεύθυνση του περιορισμού της 

εισόδου και διαμονής παράνομων αλλοδαπών στη Χώρα. 

ιβ)  Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο. 
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Επίσης  λαμβάνεται μέριμνα, μέσω της επικείμενης τροποποίησης των οργανισμών των 
Περιφερειών, καθώς και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των εμπλεκόμενων φορέων, μέσω 
ενιαίου πληροφορικού συστήματος, για τη βελτίωση των οργανωτικών δομών των 
υπηρεσιών που εμπλέκονται στα θέματα μετανάστευσης, και την on line μεταφορά της 
πληροφορίας με στόχους την άμεση έκδοση των σχετικών πράξεων και την έγκυρη 
πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Σ’ αυτούς τους στόχους θα πρέπει να επικεντρωθούν 
οι προσπάθειες όλων των φορέων και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η προσωπική 
συνεισφορά κάθε υπαλλήλου. 

Η εφαρμογή του Ν.3386/05 διακρίνεται σε δύο στάδια: στο στάδιο των μεταβατικών 
ρυθμίσεων, η ισχύς των οποίων αρχίζει από την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή, από 
23.8.05 και το στάδιο που αφορά τις κυρίως ρυθμίσεις της εισόδου και διαμονής υπηκόων 
τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, κοινωνική ένταξη, κλπ., η ισχύς των οποίων αρχίζει 
από την 1η Ιανουαρίου 2006, και τούτο διότι απαιτείται ο αναγκαίος χρόνος, τόσο για την 
οργάνωση και τη στελέχωση των υπηρεσιών με επαρκές και έμπειρο προσωπικό και την 
κατάλληλη επιμόρφωση του προσωπικού αυτού, σύμφωνα με τις ειδικότερες μεταβατικές 
διατάξεις του παρόντος, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις των 
νέων ρυθμίσεων, όσο και για την έγκαιρη ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών 
αναφορικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.(18)  

Τύποι αδειών διαμονής 

 

Στο άρθρο 9 αναφέρονται οι τύποι αδειών διαμονής. Καθιερώνονται οι παρακάτω 

κατηγορίες αδειών διαμονής, καθώς και οι τύποι αδειών που περιλαμβάνονται σε 

αυτές. Οι τύποι αδειών διαμονής παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του νόμου αυτού: 

Α) Άδεια διαμονής για εργασία: 

Α1. Εξηρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου 

Α2 Εποχική Εργασία Καταργήθηκε με το άρθρο 15 του ν.4018/2011. 

Α3. Στελέχη εταιριών 

Α4. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας 

Α5. Αθλητές Προπονητές 

Α6. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων 

Α7. Πνευματικοί δημιουργοί 

Α8. Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών 

Β) Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα: 

Β1. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα 

Β2. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας 

Γ) Άδεια διαμονής για ειδικούς λόγους: 

Γ1. Σπουδές 

Γ2. Επαγγελματική κατάρτιση 

Γ3. Υπότροφοι Ειδικά προγράμματα 

Γ4. Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές 

Γ5. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας 

Γ6. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα 

Γ7. Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων 

Γ8. Υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών 

Γ9. Ανταποκριτές ξένου τύπου 

Γ10. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών 

Γ11. Αθωνιάδα Σχολή 

Γ12. Σπουδή, γνωριμία και άσκηση του μοναχικού βίου 

18 ) (Εγκ.26/05 ΥΠ.ΕΣ.). 
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Γ13. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού 

Γ14. Ερευνητές 

Δ) Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους: 

Δ1. Ανθρωπιστικοί 

Δ2. Δημόσιο Συμφέρον 

Δ3. Θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών. 

Ε) Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση: 

Ε1. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας 

Ε2. Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας Ε3. Μέλη 

οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. 

ΣΤ) Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας. 

Ζ) Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος. 

 

3. Οι παραπάνω άδειες εκδίδονται με τη μορφή αδειών διαμονής ενιαίου τύπου κατ' 

εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 1030/2002, με εξαίρεση τις άδειες τύπου Ε3, οι οποίες 

εκδίδονται με τη μορφή Δελτίου Διαμονής και Δελτίου Μόνιμης Διαμονής. Με 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο των 

ανωτέρω Δελτίων. 

 

4. Σε κάθε άδεια διαμονής αναγράφεται εάν επιτρέπεται στον κάτοχο η πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας, με επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του νόμου αυτού. 

 

Στο άρθρο 10 αναφέρονται γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής .Το 

δικαίωμα διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται νόμιμα στην Ελλάδα, για 

έναν από τους λόγους του νόμου αυτού, τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Να είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που 

αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις. 

β) Να μη συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

γ) Να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 

δ) Να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που 

καλύπτονται για τους ημεδαπούς. 

ε) Να διαθέτουν πόρους για την κάλυψη των εξόδων επιστροφής τους στη Χώρα 

προέλευσης. Σε περίπτωση που για την επιστροφή τους προκαλείται δημόσια δαπάνη, 

υποχρεούνται να την καλύψουν. 

 

Με τον νόμο 3386/2005 επιχειρείται για πρώτη φορά να εφαρμοστούν πολιτικές ένταξης 

των οικονομικά μεταναστών με κύριο στόχο την διασφάλιση της συμμετοχής τους στην 

οικονομική , κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Ελλάδας . Με αρκετές μετέπειτα 

τροποποιήσεις αποτελεί το βασικό νομοθέτημα της ελληνικής μεταναστευτικής 

πολιτικής . Τα βασικότερα στοιχεία αυτού του νόμου είναι 

1) Η ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών για την οικογενειακή επανένωση των 

μεταναστών και την χορήγηση του καθεστώτος ¨επί μακρόν διαμένοντος 

αλλοδαπού¨ 

2) Η επιβολή βαρύτατων οικονομικών ,διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε όσους 

παρέχουν υπηρεσίες σε παράνομους μετανάστες 

3) Η ενοποίηση των αδειών εργασίας και διαμονής σε ένα έγγραφο καθώς και η 

πραγματοποίηση καμπάνιας για την νομιμοποίηση των παράτυπων μεταναστών. 
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Για πρώτη φορά επιχειρήθηκε η χάραξη μιας νέας μεταναστευτικής πολιτικής το 

1996.  Προβλέφθηκαν με νόμο , εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση των δύο 

διαταγμάτων του 1997 σχετικά με την νομιμοποίηση των μεταναστών . Ωστόσο τα 

αποτελέσματα υπολείπονταν κατά πολύ των προσδοκιών . 

Ο νόμος του 2001 αποτελεί αισθητή πρόοδο , χωρίς όμως να δίνει συνολική 

απάντηση στα προβλήματα της μετανάστευσης . 

 

2.2.2  Η εφαρμογή του νόμου 3536/07 

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 42/Α/23.2.2007  ο Ν. 3536/07      με τίτλο         «Ειδικές 

ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», οι διατάξεις του 

οποίου συμπληρώνουν και τροποποιούν διατάξεις του ν.3386/05. 

Ο νόμος αυτός έχει ως κατευθυντήριο άξονα την αποτροπή  γραφειοκρατικών 

προβλημάτων που εμφανίστηκαν κατά την εφαρμογή του νόμου 3386/05 και τα οποία 

σχετίζονται κυρίως  με τη μετάβαση από το προισχύσαν νομικό καθεστώς (ν. 

2910/01) στο νέο, δεδομένης της σημαντικής διαφοροποίησης σε αρκετά ζητήματα 

αφενός και της ενσωμάτωσης κοινοτικών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία αφετέρου, 

με στόχο τη μέγιστη δυνατή  απλούστευση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των 

υπηκόων τρίτων χωρών  προς την κατεύθυνση επίλυσης προβλημάτων που δεν 

οφείλονται σε υπαίτια συμπεριφορά τους και τελικά  την ομαλότερη ένταξη των 

μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. 

Πιο συγκεκριμένα θεσμοθετείται η σύσταση ενός αντιπροσωπευτικού κεντρικού οργάνου, η 

Εθνική Επιτροπή για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών , η οποία θα είναι επιφορτισμένη 

με την επεξεργασία προτάσεων στα θέματα της ένταξης των μεταναστών και η διεξαγωγή 

του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών για τη διαμόρφωση 

πολιτικών που προάγουν την ένταξη των μεταναστών. 

Επίσης θεσμοθετείται Διυπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής 

Πολιτικής προβλέπεται και η συμμετοχή των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

και Πολιτισμού, δοθέντος, ότι η μέχρι τώρα εμπειρία ανέδειξε, ότι είναι αναγκαία η συμβολή 

τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής καθώς και  της 

πολιτικής  σε θέματα κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Επιπλέον  ρυθμίζονται ζητήματα 

με τις ρυθμίσεις διαδικασίας μετάκλησης ,διευκόλυνσης της κινητικότητας των υπηκόων 

τρίτων χωρών, θέματα εξαρτημένης εργασίας και άλλα.(19)  

 

Ο νόμος 3536/2007 ήρθε να καλύψει τα νομικά και διοικητικά κωλύματα που 

δημιούργησε ο προηγούμενος νόμος . Οι βασικές προσθήκες αυτού του νόμου είναι η 

δυνατότητα που έχουν οι μετανάστες να εξαγοράζουν το είκοσι τοις εκατό των ενσήμων 

που τους λείπει για την ανανέωση των αδειών διαμονής τους . Επίσης δίνεται η 

δυνατότητα να νομιμοποιηθούν οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στις δύο πρώτες 

βαθμίδες της εκπαίδευσης . 

 

 

19)  (Εγκ. 30/07 ΥΠ.ΕΣ.) 
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2.2.3 Εφαρμογή ΠΔ 106/2007 και Ν. 3731/2008, N.3801/2009 

 Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός στα πλαίσια του μεταναστευτικού δικαίου αποτελεί η εφαρμογή 
των διατάξεων του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/21.6.2007) σχετικά με την «Ελεύθερη 
κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των μελών των οικογενειών τους». 

Με αυτό το Προεδρικό Διάταγμα  ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 
δικαίωμα της κινητικότητας των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους. 

Ο όρος κινητικότητα σημαίνει ότι ο πολίτης της Ε.Ε. μπορεί να κυκλοφορεί και να 

διαμένει ελεύθερα σε όλη την επικράτεια των κρατών μελών. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι ο πολίτης της Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα να μετακινείται από μια χώρα 

κράτος μέλος της Ε.Ε. σε μια άλλη,  με σκοπό (α) είτε την αναζήτηση εργασίας, (β) 

είτε έχοντας εργασία (οπότε διαθέτει και τους ανάλογους πόρους διαβίωσης). 

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού, από τον πολίτη της Ε.Ε. συμπαρασύρει και τα μέλη 

της οικογένειας του, είτε αυτά είναι  πολίτες της Ε.Ε. είτε είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. 

Το εν λόγω Π.Δ., ισχύει για τους πολίτες της Ένωσης, των χωρών ΕΟΧ (Νορβηγία, 

Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και των πολιτών της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, οι οποίοι 

εισέρχονται ή διαμένουν στην Ελλάδα και δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια καθώς και 

για τα μέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που τους συνοδεύουν ή 

έρχονται να τους συναντήσουν.
(20)

 

Στην εγκύκλιο 15/03-04-2009 του Υπουργείου Εσωτερικών αναπτύσσονται ζητήματα 

σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008). 

Πιο συγκεκριμένα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 40 και των παραγράφων 1 και 

2 του άρθρου 45  του υπόψη νόμου, ρυθμίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. 

Σχετικά με την άδεια διαμονής συζύγων  επαναπατρισθέντων,  παλιννοστησάντων, 

ομογενών – Αυτοτελές δικαίωμα διαμονή, με τις άδειες διαμονής δεκαετούς 

διάρκειας . Επίσης Θέματα οικογενειακής επανένωσης και θέματα χορήγηση άδειας 

διαμονής σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται στην Ελλάδα. 

Στο άρθρο 43 N.3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163) αναπτύχθηκαν ζητήματα σχετικά με την  

διευκόλυνση της πρόσβασης κατόχων άδειας διαμονής στην απασχόληση .Πιο 

συγκεκριμένα σε υπηκόους τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί ή χορηγείται 

αυτοτελής άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), 

όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του π.δ.131/2006 (ΦΕΚ 143 Α΄), 

σχετικά με το δικαίωμα για οικογενειακή επανένωση, παρέχεται πρόσβαση στη 

μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου, χωρίς να απαιτείται 

ειδική έγκριση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20)  (Εγκ. 10/08 ΥΠ.ΕΣ.) 
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Επίσης δίνεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας 

παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της αυτοτελούς άδειας διαμονής 

κατείχε προηγουμένως άδεια διαμονής, η οποία του επέτρεπε την άσκηση 

ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή είχε λάβει έγκριση για άσκηση 

ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και εφόσον η δραστηριότητα εξακολουθεί 

να υφίσταται. Η ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγουμένου εδαφίου για 

ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα δεν θεωρείται ως αρχική χορήγηση άδειας 

διαμονής. 

 

Στο άρθρο 14 N.3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49 αναπτύχθηκαν ζητήματα σχετικά με το 

δικαίωμα του εκλέγειν. .Πιο συγκεκριμένα αναπτύσσονται οι προϋποθέσεις έτσι ώστε 

οι ομογενείς και λοιποί αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών να μπορούν να 

συμμετέχουν στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με δικαίωμα 

ψήφου . Στο άρθρο 15 αναφέρεται η αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς 

καταλόγους και στο άρθρο 16  σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος. 

 

Ιδιαίτερα σημαντικό αυτού του νόμου αποτελεί και το άρθρο 17 σχετικά Δικαίωμα 

του εκλέγεσθαι. Στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 15 του παρόντος, που κατά την ημέρα 

διενέργειας των εκλογών έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας 

τους, μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών 

διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι διαθέτουν 

επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση των καθηκόντων τους και 

τηρούν τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (κ.ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

Ωστόσο όμως η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ.αρ 460/2013 

και με θέμα ΄΄Απόδοση ιθαγένειας σε τέκνα αλλοδαπών λόγω γέννησής τους στην 

Ελλάδα ή φοίτησής τους σε ελληνικό σχολείο επί εξαετία – Εκλογικά δικαιώματα 

αλλοδαπών στις εκλογές των πρωτοβάθμιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης΄΄ , 

έκρινε αντισυνταγματικά ορισμένα άρθρα του νόμου 3838/2010. 

Αντισυνταγματικές κρίνονται οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την απόδοση ιθαγένειας 

σε παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς, που διαμένουν 

νόμιμα και μόνιμα τουλάχιστον 5 χρόνια στη χώρα καθώς και σε παιδιά που φοιτούν 

επιτυχώς επί εξαετία σε ελληνικό σχολείο. Αντισυνταγματική κρίθηκε επίσης και η 

ρύθμιση που δίνει στους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα εκλέγειν 

και εκλέγεσθαι στις εκλογές των ΟΤΑ. 

 

Σύμφωνα με την υπ.αρ 460/2013  απόφασης, ο νομοθέτης κατά τον καθορισμό των 

προϋποθέσεων θα πρέπει να συνδυάζει τα τυπικά κριτήρια και με ουσιαστικά, ώστε 

να τεκμηριώνεται ο γνήσιος δεσμός του αλλοδαπού προς την ελληνική κοινωνία, 

δηλαδή η ενσωμάτωσή του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα κριτήρια κρίνονται 

τυπικά και επισφαλή. Επίσης αναφέρεται ότι το  κριτήριο της διαμονής των γονέων 

επί πενταετία δεν τεκμηριώνει την ουσιαστική ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, 

αφού δεν συνδυάζεται και με άλλα στοιχεία που θα προσέδιδαν στη διαμονή 

ουσιαστικά χαρακτηριστικά ένταξης. Επίσης αναφέρεται ότι η φοίτηση σε ελληνικό 

σχολείο και μάλιστα μόνον επί μια εξαετία δεν εγγυάται την επιζητούμενη ένταξη, 

δεδομένου ότι ο νόμος δεν αξιώνει και μια ουσιαστική σχέση των γονέων με τη χώρα, 

τη στιγμή μάλιστα που το Σύνταγμα απαιτεί εννεαετή φοίτηση για τα παιδιά των 
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Ελλήνων. Ως προς τη ρύθμιση που δίνει το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε 

αλλοδαπούς τρίτων χωρών αναφέρεται  ότι παραβιάζει την αρχή ότι τα πολιτικά αυτά 

δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά σε έλληνες πολίτες. 

Στο ΦΕΚ Α’ 163/4.9.2009, δημοσιεύτηκε ο ν.3801/2009 με τίτλο  «Ρυθμίσεις 

θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 

άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Με τις 

διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του υπόψη νόμου, ρυθμίζονται θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής, για την ορθή  εφαρμογή των οποίων  σας αποστέλλουμε 

την παρούσα. Συγκεκριμένα αφορά την διευκόλυνση της πρόσβασης κατόχων άδειας 

διαμονής στην απασχόληση.
(20)

  

Ιδιαίτερα σημαντική αποτελεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με  αριθμ. 

15055/546/10.8.2011. Επέρχεται τροποποίηση στην αριθ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6) 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με την 

1356/27.1.2009 (ΦΕΚ Β/114) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορους 

τομείς . Ο σημαντικότερος αφορά την αύξηση της ανεργίας , την μείωση των μισθών 

και την πτώση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων στην Ελλάδα . Αυτή η Κοινή 

Υπουργική Απόφαση προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτή την πραγματικότητα 

Συγκεκριμένα 

 Μειώνεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό 

διάστημα ασφάλισης ανά έτος ή ανά διετία και ασφαλιστικό φορέα που πρέπει 

να πραγματοποιούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να πληρείται η 

προϋπόθεση για ανανέωση των αδειών διαμονής τους σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου 3386/2005 

 Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην εργασία των 

υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής 

επανένωσης βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20)  (Εγκ. 10/08 ΥΠ.ΕΣ.) 
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2.2.4 Η εφαρμογή των διατάξεων του ν.4018/2011 

Τον Σεπτέμβριο του 2011, στο ΦΕΚ Α΄ 215 / 30.09.2011 δημοσιεύτηκε ο ν. 

4018/2011,  με τίτλο «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή 

αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εσωτερικών». Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου, ιδρύονται 

στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις «υπηρεσίες μίας στάσης» με αρμοδιότητα την 

παραλαβή των αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών, τη χορήγηση ή ανανέωση των 

αδειών διαμονής τους, καθώς και την επίδοση των σχετικώς εκδιδόμενων 

αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό, η εν λόγω αρμοδιότητα (παραλαβής των ανωτέρω 

αιτήσεων) μεταφέρεται από τους Δήμους της Χώρας στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στη χωρική αρμοδιότητα των 

οποίων αυτοί υπάγονται. Τα σημεία υποδοχής καθορίζονται, ανά νομό ή νομαρχία, με 

αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται μετά 

από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. Στις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται η ημερομηνία μεταφοράς των σχετικών 

αρμοδιοτήτων των Δήμων στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των 

οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 του ν.4018/2011 και με στόχο στην 

έναρξη της διαδικασίας λειτουργίας των υπηρεσιών τους, «ως  υπηρεσιών μίας 

στάσης», οφείλουν άμεσα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την 

προετοιμασία των υπηρεσιών τους προς την ως άνω κατεύθυνση. Oι «υπηρεσίες μιας 

στάσης» θα εκτελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του 

ν.4018/2011, εκτός των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων Διευθύνσεων Αλλοδαπών 

και Μετανάστευσης, τις ακόλουθες λειτουργίες: 

(α) παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή 

άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

(β) αναζήτηση δικαιολογητικών, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται 

τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των 

αιτήσεων, 

(γ) επίδοση / παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών 

ή ανακλητικών αποφάσεων, 

(δ) παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού 

δυναμικού, 

(ε) παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις 

προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για έκδοση ή ανανέωση άδειας 

διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, 

(στ) παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και 

(ζ) είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία 

τελών και παραβόλων.
(21)

 

 

 

 

 

 

21)  (Εγκ. 12/2012 ΥΠ.ΕΣ.) 
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2.2.5 Η εφαρμογή των διατάξεων του ν.4146/2013 

O Νόμος  4146/2013( ΦΕΚ 90 Α) με τίτλο  «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 

Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»  του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, διευκολύνει 

την παραμονή επενδυτών τρίτων χωρών, των οποίων οι επενδύσεις έχουν 

χαρακτηριστεί ως στρατηγικές επενδύσεις, μέσω της παροχής διευρυμένων χρονικών 

ορίων παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των 

συνεργατών τους.  

Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων 

χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας 

στην Ελλάδα, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ. Οι δύο αυτοί επιπλέον 

τύποι αδειών διαμονής προστίθενται στον ήδη υπάρχοντα Νόμο 3386/2005 «Είσοδος, 

διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». 

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι για τις περιπτώσεις επενδύσεων, οι 

οποίες έχουν  χαρακτηρισθεί ως «στρατηγικές επενδύσεις» μετά από  απόφαση της 

Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής στο ν. 3894/2010 

(Α΄204) μπορεί να χορηγούνται άδειες διαμονής στο νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

της στρατηγικής επένδυσης, και έως και σε δέκα (10) πρόσωπα των οποίων η έκδοση 

άδειας διαμονής θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη 

πραγματοποίηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου, και τα οποία πρόσωπα μπορούν 

να συνοδεύονται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 3386/2005, μέλη 

των οικογενειών τους, καθώς και από βοηθητικό προσωπικό, εφόσον πρόκειται για 

άτομα με ειδικές ανάγκες, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική 

άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων. 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων 

στην Ελλάδα . Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει 

θεώρηση εισόδου όταν απαιτείται και διαθέτει, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού 

προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδιά του ανήκουν εξ ολοκλήρου, 

κατά κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή έχει συνάψει 

τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση του ν. 1652/1986 . 

Αυτή η  άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, εφόσον η ακίνητη 

περιουσία παραμένει κατά τους παραπάνω τρόπους στην κυριότητα, νομή και κατοχή 

του ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις της  προηγούμενου παραγράφου  και 

πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις. Το ελάχιστο ύψος 

της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των χρονομεριστικών 

μισθώσεων και των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών 

επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου 

καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας 

μπορεί να αναπροσαρμόζεται, και θα προκύπτει σύμφωνα με τις αναγραφόμενες επί 

των συμβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης. 

 

http://www.investingreece.gov.gr/files/Pdf/Law_4146.pdf
http://www.investingreece.gov.gr/files/Pdf/Law_4146.pdf
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Σύμφωνα με έκθεση  του Υπουργείο Εσωτερικών το 2013 στόχοι της ελληνικής 

μεταναστευτικής πολιτικής είναι: 

 H ορθολογική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. 

 H διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης με βάση τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. 

 H ομαλή κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών, 

βάσει των αρχών και του  πλαισίου των αξιών  της Ελληνικής 

Δημοκρατίας.
(23)

 

 

2.2.6 Η εφαρμογή του νόμου 4251/2014 

Τον Απρίλιο του 2014, στο ΦΕΚ Α΄ 80 δημοσιεύτηκε ο ν. 4251/2014 με τίτλο « 

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις». Αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό νόμο, εφεξής Κώδικα, επειδή σε αυτόν  ενσωματώνονται οι 

ρυθμίσεις του ν.3386/2005 και άλλων 19 τροποποιητικών νομοθετικών παρεμβάσεων, 6 

προεδρικών διαταγμάτων, ενώ γίνεται προσπάθεια περιορισμού του απαιτούμενου 

αριθμού εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων. Ο Κώδικας Μετανάστευσης και 

Κοινωνικής Ένταξης αποτελείται από 139 άρθρα. 

Το πρώτο μέρος του Κώδικα  αποτελείται από 8 κεφάλαια και περιλαμβάνει τα άρθρα 1 

έως 31. Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει γενικές διατάξεις. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει 

ρυθμίσεις για τη διαδικασία εισόδου και εξόδου από τη χώρα. Το τρίτο κεφάλαιο 

περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με το δικαίωμα διαμονής και τις προβλεπόμενες διοικητικές 

διατυπώσεις. Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με τη διαμονή για 

εργασία και άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Το πέμπτο κεφάλαιο περιέχει 

ρυθμίσεις για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς και 

άλλους λόγους. Το έκτο κεφάλαιο περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με τα δικαιώματα, τις 

υποχρεώσεις και τις κυρώσεις. Το έβδομο κεφάλαιο περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με την 

ανάκληση άδειας διαμονής και τις διαδικαστικές εγγυήσεις, ενώ το όγδοο κεφάλαιο 

περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με υποχρεώσεις υπηρεσιών, υπαλλήλων, συμβολαιογράφων, 

εργοδοτών, μεταφορέων κ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής,(2013), Εθνική 

Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. 
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Το δεύτερο μέρος του Κώδικα αποτελείται από 6 τμήματα και περιλαμβάνει τα 

άρθρα 31 έως 127. Το πρώτο τμήμα περιέχει τις ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών   

τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές , την εθελοντική υπηρεσία και άλλες διατάξεις 

σύμφωνα με την οδηγία 2004/114 ΕΚ. Το δεύτερο τμήμα περιέχει τις ρυθμίσεις για την 

εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών - θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης 

μεταναστών σύμφωνα με την οδηγία 2004/81/ΕΚ (άρθρα 49 έως 56). Το τρίτο τμήμα 

περιέχει ρυθμίσεις για την ειδική διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για 

σκοπούς επιστημονικής έρευνας  σύμφωνα με την οδηγία 2005/71/ΕΚ (άρθρα 57 έως 

68). Το τέταρτο τμήμα περιέχει ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών για 

οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με την οδηγία 2003/86/ΕΚ  και ρυθμίσεις για τα 

μέλη οικογένεια Έλληνα πολίτη (άρθρα 69 έως 87). Το πέμπτο τμήμα περιέχει 

ρυθμίσεις για το καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν 

διαμένοντες σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, καθώς 

και ρυθμίσεις προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 

2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 

που τροποποιεί την οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου επεκτείνοντας το πεδίο 

εφαρμογής της και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (άρθρο 88 έως 108). Το 

έκτο τμήμα περιέχει ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την 

απασχόληση υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με την οδηγία 2009/50/ΕΚ (άρθρο 109 έως 

127). 

Το τρίτο μέρος του Κώδικα  αποτελείται από τρία κεφάλαια και περιλαμβάνει τα 

άρθρα 128 έως 139. Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει ρυθμίσεις για την κοινωνική ένταξη 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει ρυθμίσεις οργανωτικού χαρακτήρα. Το τρίτο κεφάλαιο 

περιέχει μεταβατικές ρυθμίσεις.
(22)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22)  (Εγκ.12/2014 ΥΠ.ΕΣ.). 
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3 . Παράγοντες ενσωμάτωσης μεταναστών στην Ελλάδα 

Οι παράγοντες ενσωμάτωσης μεταναστών στην Ελλάδα είναι : 

 Χρόνος παραμονής στη χώρα υποδοχής. 

 Διαδικασία νομιμοποίησης και χρόνος νομιμότητας. 

 Γλώσσα – Εκπαιδευτικό υπόβαθρο (Η άγνοια της ελληνικής γλώσσας έχει 

αρνητικές συνέπειες: στο επίπεδο και την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων 

στην καθημερινή ζωή, στην εύρεση εργασίας, στη συναλλαγή με το 

Κράτος, στην εκπαίδευση). 

 Απασχόληση. 

 Οικογενειακή συνένωση (Μετανάστες που ακολουθούν τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες, εντοπίζουν προβλήματα, όπως: 

γραφειοκρατίας, οικονομικών απαιτήσεων και αυστηρών προϋποθέσεων). 

 Κατοικία (Συνδέεται με τη γενικότερη ποιότητα διαβίωσης στην Ελλάδα 

και με την προοπτική μόνιμης εγκατάστασης, καθώς έχει θετικό 

αντίκτυπο στο αίσθημα αυτοεκτίμησης, αξιοπρέπειας και ασφάλειας του 

μετανάστη. Η διαδικασία ανεύρεσης κατοικίας όμως συνδέεται με 

αρνητικά φαινόμενα όπως: υψηλές τιμές ενοικίασης, ρατσιστικές 

συμπεριφορές ιδιοκτητών και άσχημες συνθήκες στέγασης). 

 Σχέσεις με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα – συλλόγους – άτυπες κοινωνικές 

σχέσεις. 

4.    Απόκτηση Ελληνικής  Ιθαγένειας 

Ο βασικός νόμος για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από μετανάστες είναι ο 

Ν. 3838/2010. Τα παιδιά των αλλοδαπών γονέων αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με 

την γέννησή τους στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι και οι δύο γονείς διαμένουν 

στην Ελλάδα νόμιμα και μόνιμα επί πέντε τουλάχιστον έτη. Επίσης την αποκτούν τα 

παιδιά τους  όταν  έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων 

ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα. 

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να γίνουν Έλληνες πολίτες με πολιτογράφηση θα πρέπει 

να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα επί επτά συνεχή έτη . Βασικές προϋποθέσεις είναι 

το λευκό ποινικό μητρώο ,η γνώση της ελληνικής γλώσσας , η εξοικείωσή τους με τους 

θεσμούς του πολιτεύματος και η ομαλή ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της 

χώρας.
(9)

  

 

 

 

 

 

9) Καλοφωλιάς, Κ. , (2011) ,Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Μεσόγειο ( Ισπανία –Ιταλία –Ελλάδα), 

Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα. 
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Τη διετία 2010-2011 οι ρυθμοί πολιτογράφησης είναι αισθητά μικρότεροι από την 

προηγούμενη τριετία 2007-2009! Ετσι, το 2010 απέκτησαν ελληνική ιθαγένεια 6.537 

άτομα (εκ των οποίων 375 αλλογενείς, οι υπόλοιποι ομογενείς) και το 2011 5.863 (707 

αλλογενείς). Αντίστοιχα το 2007 είχαμε 6.894 πολιτογραφήσεις (1.071 αλλογενείς), το 

2008 10.844 (898 αλλογενείς) και το 2009 12.966 (612)! Βεβαίως, προ του 2007 οι 

πολιτογραφήσεις παρέμεναν κάτω των 2.000 ατόμων κατ' έτος, κυρίως όμως λόγω 

χαμηλής συμμετοχής ομογενών. Ας σημειωθεί, ότι οι ομογενείς πολιτογραφούμενοι, 

προέρχονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την Αλβανία (Βορειοηπειρώτες) 

και πολύ λιγότερο από την Τουρκία (Κωνσταντινουπολίτες). Τα άτομα που έχουν 

λάβει ελληνική ιθαγένεια κατόπιν αιτήσεως με βάση το ν. 3838 είναι μόλις 83 

αλλογενείς και 4 ομογενείς, όλοι εντός του 2011. Βεβαίως, υπάρχει αύξηση των 

αιτήσεων πολιτογράφησης στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από μη 

ομογενείς αλλοδαπούς. Οι αιτήσεις φτάνουν τις 7.329 και θα κριθούν από τις αρμόδιες 

επιτροπές. 

5.  Κοινωνικές πολιτικές ενσωμάτωσης μεταναστών στην Ελλάδα 

Έως το 2005 δεν υπήρχαν στην Ελλάδα ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικής 

πολιτικής . Τα ασφαλιστικά  και κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών ήταν 

περιορισμένα με αποτέλεσμα να μην δικαιούνται επιδόματα ανεργίας και οι αμοιβές 

τους ήταν χαμηλότερες των κανονικών . Ο μεταναστευτικός νόμος του 2005 ήρθε να 

καλύψει το κενό αυτό που υπήρχε .  Στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης οι νόμιμη 

μετανάστες έχουν ισότιμη πρόσβαση με τους έλληνες  πολίτες στις υπηρεσίες υγείας . 

Οι παράτυποι μετανάστες δικαιούνται περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο , μόνο για 

έκτακτα περιστατικά . 

Στον τομέα της στέγασης, στους νόμιμους μετανάστες που γίνονται κρατήσεις για την 

Εργατική Εστία , δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής τους σε προγράμματα επιδότησης 

ενοικίου , επισκευής κτιρίων και απόκτησης σπιτιού εάν έχουν τις αντίστοιχες 

προϋποθέσεις . Η απουσία ενός κρατικού συστήματος υποδοχής μεταναστών 

αντικαθίσταται από άτυπα δίκτυα αρωγής τα οποία αναλαμβάνουν ζητήματα σχετικά 

με τη στέγασή τους αλλά και άλλα ζητήματα σχετικά με την επιβίωσή τους . Το 

ογδόντα τοις εκατό των μεταναστών  ζουν και εργάζονται στα αστικά κέντρα ενώ οι 

μισοί από αυτούς είναι στην Αττική . Το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων       

μεταναστών είναι από χώρες της Αφρικής και της Ασίας και διαμένουν μαζικά σε 

μισθωμένα διαμερίσματα τα οποία δεν πληρούν τους βασικούς όρους υγιεινής και 

διαβίωσης. Αυτό έχει  ως αποτέλεσμα να απειλείται η δημόσια υγεία αλλά και 

γενικότερα  με κατάρρευση ο κοινωνικός ιστός της Αθήνας  . 

Στον τομέα της εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης , ανεξάρτητα του 

καθεστώτος παραμονής τους , στους ανήλικους  μετανάστες στα δημόσια σχολεία . Με 

τον νόμο 3386/2005 δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης Διαπολιτισμικών Σχολείων με κύριο 

στόχο την παροχή εκπαίδευσης στους μετανάστες με κοινωνικές , πολιτιστικές και 

εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες . Επίσης αναπτύσσονται προγράμματα για την εκμάθηση 

της ελληνικής γλώσσας στους ενήλικες μετανάστες . 

Στον τομέα των πολιτικών δικαιωμάτων δεν δίνονταν η δυνατότητα συμμετοχής των 

μεταναστών στις εθνικές εκλογές . Με την ψήφιση του νόμου 3838/2010 οι 

πολιτογραφημένοι πολίτες απολαμβάνουν ίδια πολιτικά δικαιώματα με τους έλληνες 

πολίτες . Στις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν δικαίωμα του εκλέγειν οι υπήκοοι τρίτων 

χωρών . Αυτή η δυνατότητα παρέχεται σε όσους έχουν άδεια διαμονής δεκαετούς ή 
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αόριστης διάρκειας , είναι γονείς ανήλικων Ελλήνων πολιτών και διαμένουν νόμιμα 

στη χώρα επί μία πενταετία , και έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του επί μακρόν 

διαμένοντος αλλοδαπού.
(9)

 

Ο Γεωργούλας, θεωρεί ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των μεταναστών 

στον σχεδιασμό , εφαρμογή , αξιολόγηση και επανασχεδιασμό κάθε προγράμματος που 

τους αφορά.
(25) 

6. Συμπεράσματα μεταναστευτικής πολιτικής Ελλάδας 

Η Ελλάδα ενώ βρίσκεται σε βαθιά οικονομική κρίση συνεχίζει να εφαρμόζει τον νόμο 

του 2005 όταν είχε οικονομική ανάπτυξη . Έτσι  εφαρμόζει ακόμα ευνοϊκές διατάξεις 

για την είσοδο μεταναστών στο εσωτερικό της . Στο ζήτημα της απόδοσης ιθαγένειας 

ενώ η Ελλάδα θέτει ως προϋπόθεση την επταετή νόμιμη  παραμονή τους τα επτά έτη 

στην Ιταλία είναι τα δέκα έτη.. Στην Ελλάδα τόσο με τον νόμο 2910/2001 όσο και με 

τον νόμο 3386/2005 ενθαρρύνεται η νόμιμη μετανάστευση και επιχειρείται η 

καταπολέμηση της παράνομης . 

Η Ελλάδα ενώ είναι η κυριότερη πύλη εισόδου των παράνομων μεταναστών δεν 

εφαρμόζει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την επίλυση του προβλήματος . Το 2002 

υπήρξε συμφωνία με την Τουρκία ,για τους  λαθρομετανάστες που περνούν παράνομα 

από τα σύνορα της στην Ελλάδα και συλλαμβάνονται, να επιστρέφουν στην Τουρκία. 

Αυτή δεν τηρείται από αυτήν  και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παράνομης 

μετανάστευσης . Η ανάπτυξη των δυνάμεων της Frontex ήρθε αργοπορημένα , ωστόσο 

μείωσε ως ένα βαθμό το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης . Επίσης λόγω της 

οικονομικής κατάστασης που υπάρχει στη χώρα μας δεν αναπτύσσονται συμφωνίες 

συνεργασίας με τις χώρες αποστολής μεταναστών , δίνοντας παράλληλα οικονομική 

βοήθεια στις χώρες αυτές για την συγκράτηση των μεταναστών στις χώρες τους . 

Με αυτό τον τρόπο γίνονταν συνυπεύθυνη και εργοδότες στην διαδικασία 

νομιμοποίησής τους . Επιπλέον απαιτούνταν το λευκό ποινικό μητρώο , συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα παραμονής τους πριν την υποβολή αίτησης και επαγγελματική 

απασχόληση. Στην Ελλάδα επιπλέον των προηγούμενων προϋποθέσεων ήταν και η 

συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού ενσήμων . 

Στην Ελλάδα δεν έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις των νόμων 2910/2001 και 3386/2005 

περί ρυθμίσεως του ποσοστού εισόδου των οικονομικά μεταναστών για λόγους 

εργασίας .Επιπλέον η απουσία των ελεγκτικών μηχανισμών έχει αυξήσει την παράνομη 

εργασία κε αποτέλεσμα την αύξηση της παραοικονομίας . Η είσοδος των μεταναστών 

βοήθησε στην αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος τους . 

Παρέχεται ισότιμα η ιατρική περίθαλψη σε όλους τους πολίτες ( νόμιμους μετανάστες 

αλλά και γηγενείς ). Επίσης παρέχεται σε έκτακτες ανάγκες η ιατρική περίθαλψη και 

στους παράνομους μετανάστες. 

 

 

 

9) Καλοφωλιάς, Κ. , (2011) ,Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Μεσόγειο ( Ισπανία –Ιταλία –Ελλάδα), 

Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα. 

25) Γεωργούλας, Σ. ,( 2011) , Η νέα μεταναστευτική κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και η νομιμοποίησή 

τους , σε Μαρβάκης Αθανάσιος, Παρσάνογλου Δημήτρης & Παύλου Μίλτος (επιμ .), Μετανάστες στην 

Ελλάδα . Αθήνα :Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 

 



34 
 

Στο εκπαιδευτικό τομέα  δίνεται η δυνατότητα στους  ανηλίκων μαθητών από γονείς 

μετανάστες  της πρόσβασης στην εκπαίδευση. Επίσης στον ενήλικες μετανάστες 

προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας των χωρών υποδοχής των μεταναστών. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής( έτος αναφοράς το 2012) , 

βάση της απογραφής του 2011, ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 

11.062.508 . Από αυτούς οι 10.200.127 ήταν Έλληνες υπήκοοι, οι 203.120 υπήκοοι 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 659261 ήταν υπήκοοι χωρών εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ο Νίκας, αναφέρει ότι η μεγάλη αύξηση  της ανεργίας στην Ελλάδα σε επίπεδα άνω 

του 20%  επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και τους μετανάστες με αποτέλεσμα να είναι 

ορατές οι τάσεις για μαζική παλιννόστηση τους. Η παλιννόστηση αυτή θα έχει και 

μια περιφερειακή διάσταση, όπως ακριβής είχε και η μετανάστευση.
(26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26)  Νίκας, Χ., (2007) Μετανάστευση, Παλιννόστηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: 

Η Περίπτωση Αλβανίας – Ελλάδας. 10ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο , 

Θεσσαλονίκη, 1 – 2 Ιουνίου 2012 “Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής” 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Σύγκριση του Δικαίου της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες στον τομέα της 

μετανάστευση : το παράδειγμα της Ιταλίας 

3.1 Η μεταναστευτική πολιτική της Ιταλίας 

Η πετρελαϊκή κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 1970 αποτέλεσε σημείο αφετηρίας για 

την Ιταλία προκειμένου να καταστεί χώρα υποδοχής μεταναστών .  Η κατάρρευση του 

υπαρκτού σοσιαλισμού στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είχε ως 

αποτέλεσμα τη μετανάστευση από τις χώρες αυτές πληθυσμού στην Ιταλία . 

Η πολιτική των κλειστών συνόρων δεν μπορούσε να έχει εφαρμογή στην Ιταλία βασικά 

εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης.
(26)

   

Ο πρώτος ολοκληρωμένος μεταναστευτικός νόμος έχει ως αφετηρία το 1986. 

Σύμφωνα με το νόμο  943/1986  ρυθμίζεται το ποσοστό εισόδου των οικονομικών 

μεταναστών βάσει των αναγκών της αγοράς εργασίας , παραχωρείται το δικαίωμα της 

οικογενειακής επανένωσης και η δυνατότητα νομιμοποίησης των μεταναστών που 

εργάζονταν παράνομα στην Ιταλία . Επίσης οι εργαζόμενοι μετανάστες έχουν ισότιμα 

δικαιώματα ως προς τις κοινωνικές παροχές και ιατρική περίθαλψη σε σχέση με τους 

Ιταλούς πολίτες.
(48)

   

Ο πρώτος σημαντικός  μεταναστευτικός νόμος εφαρμόστηκε το 1986. Σύμφωνα με το 

νόμο  943/1986  ρυθμίζεται το ποσοστό εισόδου των οικονομικών μεταναστών βάσει 

των αναγκών της αγοράς εργασίας , δίνεται το δικαίωμα της οικογενειακής 

επανένωσης και η δυνατότητα νομιμοποίησης των μεταναστών που εργάζονταν 

παράνομα στην Ιταλία . 

Προκειμένου να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική το Ιταλικό 

κοινοβούλιο ψηφίζει τον νόμο 39/1990. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού του νόμου 

είναι η ενίσχυση των ελέγχων της παράνομης μετανάστευσης , η έκδοση άδειας εισόδου 

(visa) και η υποχρεωτική πραγματοποίηση απελάσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις . 

Επίσης θεσπίζονται αυστηρά κριτήρια για την ανανέωση των αδειών διαμονής και 

παραμονής . Επειδή αναγνωρίζεται η συμβολή των μεταναστών που εργάζονται στην 

Ιταλία και προκειμένου να ενσωματωθούν ομαλότερα στην κοινωνία ψηφίζεται ο νόμος 

40/1998. 

Δίνεται η δυνατότητα ιατρικής περίθαλψης σε όλους τους μετανάστες , της δικαστικής 

υπεράσπισης ,της οικογενειακής επανένωσης και της απεριόριστης άδειας διαμονής . 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ανήλικους μετανάστες να έχουν πρόσβαση 

στην υποχρεωτική παιδεία και καθορίζονται οι ετήσιες μεταναστευτικές ροές προς την 

χώρα . 

 

 

 

 

 26) Campani Giovanna(1993)  Immigration and racism in southern Europe: The Italian Case,  Retrieved 

08/12/2011from http://dx.doi.org/10.1080/01419870.1993.9993794. 

48) Kosic.A.,& Τριανταφυλλίδου, Α.,(2009), Ιταλία στο: Η Μετανάστευση στην Ενωμένη Ευρώπη 

,Εκδόσεις Κριτική. 
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Το 2002 ψηφίζεται ο νόμος 189 όπου προέβλεπε ,για την χορήγηση της κάρτας , ο 

απαιτούμενος χρόνος διαμονής είναι τα έξι χρόνια . Ο χρόνος της άδειας διαμονής για 

εξαρτημένη εργασία πρέπει να συμπίπτει με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας . Επίσης 

πρέπει να υπάρχει το Συμβόλαιο Διαμονής με τον εργοδότη προκειμένου να επιτραπεί η 

είσοδος στη χώρα για τους εργαζόμενους τρίτων χωρών . 

Η Zincone, θεωρεί ότι υπήρξε συνέχεια στην μεταναστευτική πολιτική της Ιταλίας 

ανεξάρτητα από την αλλαγή των συνασπισμών στην Κυβέρνηση της χώρας .     Οι 

μεταναστευτικές εισροές ουσιαστικά στηρίζονται στο σύστημα των ποσοστώσεων . Οι 

ενώσεις εργοδοτών κάθε περιφέρειας και επαρχίας καθώς και οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Απασχόλησης δίνουν στοιχεία με τις ανάγκες τους σε ξένο εργατικό 

δυναμικό. Τα στοιχεία αυτά ουσιαστικά ρυθμίζουν τις ποσοστώσεις σε εισροές 

μεταναστών.
(27) 

Με αυτό το σύστημα οι Ιταλικές αρχές είχαν ως κύριο στόχο την μείωση των 

μεταναστών . Ευνοϊκές ποσοστώσεις έχουν τεθεί για την Αλβανία , Τυνησία , Μαρόκο 

Αίγυπτο ,Νιγηρία Μολδαβία και Σρι Λάνκα.
(28,5)

 

Επιπλέον κριτήρια για την είσοδο των μεταναστών στην Ιταλία αποτελεί και δυνατότητα 

στέγασής τους . Στους όρους συμβολαίου μεταξύ του εργοδότη και του δυνητικού 

μετανάστη στο Συμβόλαιο Διαμονής είναι 

Α) Η κάλυψη από τον εργοδότη, όταν λήξη η σύμβαση , των εξόδων επιστροφής του 

μετανάστη στην πατρίδα του 

Β) Η παραχώρηση καταλύματος για την στέγαση του μετανάστη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27) Zincone Giovanna, (2006), The Making of Policies: Immigration and Immigrants in Italy,2006 

Retrieved 08/12/2011from http://dx.doi.org/10.1080/13691830600554775. 

28) Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής.(2006)  Πολιτικές ένταξης των Μεταναστών : Η Ευρωπαϊκή 

Εμπειρία ,Αθήνα :ΙΜΕΠΟ. 

5) Τριανταφυλλίδου, Ά., Ρουμπίνη, Γ., (2009)<< Ελλάδα >>, σε   Τριανταφυλλίδου Άννα , Ρουμπίνη 

http://dx.doi.org/10.1080/13691830600554775
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Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ιταλικές αρχές είναι οι παράτυποι 

μετανάστες . Τα τελευταία είκοσι χρόνια αναπτύχθηκαν έξι προγράμματα νομιμοποίησής 

τους . Ο μεγαλύτερος αριθμός νομιμοποίησης μεταναστών -650000- πραγματοποιήθηκε 

το 2002. Η απασχόλησή  τους ήταν κατά κύριο λόγο στην μεταποίηση και την 

βιομηχανία αλλά και στις υπηρεσίες φροντίδας . Το 2009 κατατέθηκαν 295000 αιτήσεις 

οικονομικών μεταναστών για νομιμοποίηση.
(9)

 

Η μετανάστευση πρέπει να πραγματοποιείται βάση των πραγματικών αναγκών της 

ιταλικής αγοράς και να καλύπτεται η ζήτηση σε εργατικό δυναμικό . Αυτό θα 

δημιουργήσει και μια σταθερότητα στην αγορά εργασίας.
(29,30,31)

 

 

3.2  Απόκτηση Ιταλικής Ιθαγένειας 

Ο νόμος 91/1992 καθορίζει τις προϋποθέσεις απόκτησης ιταλικής ιθαγένειας από 

μετανάστες. Αυτές είναι η δεκαετής νόμιμη διαμονή τους , η οικονομική τους αυτάρκεια 

, η γνώση της ιταλικής γλώσσας και το λευκό ποινικό μητρώο. 

Για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ιταλία δεν προβλέπεται η απόκτηση της 

ιθαγένειας αυτόματα . Αυτή τη δυνατότητα έχουν μόνο όταν ενηλικιωθούν και εφόσον 

αποδείξουν τη νόμιμη και συνεχή διαμονή τους στην Ιταλία μέχρι το έτος ενηλικίωσής 

τους.
(9)

   

3.3 Ένταξη των μεταναστών στην Ιταλία 

Τα πρώτα χρόνια εισροής μεταναστών στην Ιταλία δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα  

με την διαδικασία ένταξής τους . Το 1998 σε ένα  νόμο , υπήρχε ένα άρθρο που 

περιελάμβανε για την καταπολέμηση των διακρίσεων το οποίο όμως δεν εφαρμόστηκε 

ποτέ . Το 2003δημιουργήθηκε το Εθνικό Γραφείο για την προώθηση της Ίσης 

Μεταχείρισης και την Καταπολέμηση των Φυλετικών και Εθνοτικών Διακρίσεων με 

κύριο στόχο την συγκέντρωση καταγγελιών θυμάτων διακρίσεων και να παρέχει 

συμβουλές . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Καλοφωλιάς, Κ. , (2011) ,Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Μεσόγειο ( Ισπανία –Ιταλία –Ελλάδα), Εκδόσεις 

Σιδέρη, Αθήνα.    

29) Watts, J., (1998)  Italian and Spanish Labour Leaders’ Unconventional Immigration Policy Preferences, 
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30) Amelie Constant & Zimmermann Klaus , (2005) Immigrant performance and selective immigration policy : 

a European perspective, Retrieved 08/12/2011from http://ner.sagepub.com/content/194/1/94. 

31)  Triandafyllidou, A.,(2003)  Immigration policy implementation in Italy: organisational culture, identity 

processes and labour market control, Retrieved 08/12/2011from 
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3.4   Κοινωνικές πολιτικές ενσωμάτωσης μεταναστών στην Ιταλία 

Αναδείχθηκε έντονα η ανάγκη να προσαρμοστεί η μεταναστευτική πολιτική στην 

ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία.
(32)

 Τον Φεβρουάριο του 2010 οι Ιταλικές 

αρχές καθιέρωσαν ένα σύστημα συλλογής πόντων . Οι πόντοι που θα αποκτούσαν 

έδινε τη δυνατότητα στους μετανάστες να αποκτήσουν την προσωρινή άδεια 

παραμονής .  Οι πόντοι συλλέγονταν από την αποδεδειγμένη γνώση της Ιταλικής 

γλώσσας , η εγγραφή στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και των παιδιών τους στο 

σχολείο και η εξοικείωση με την νομοθεσία της χώρας 

Στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης οι νόμιμη μετανάστες έχουν ισότιμη πρόσβαση 

με τους ιταλούς πολίτες στις υπηρεσίες υγείας . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

εγγραφή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας . Στην περίπτωση που είναι νόμιμοι αλλά 

δεν έχουν εγγραφεί στο παραπάνω σύστημα , δικαιούνται περίθαλψη για τις 

περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης θεραπείας . Οι παράνομοι μετανάστες δικαιούνται 

ιατρικής περίθαλψης όταν διακινδυνεύει άμεσα η υγεία τους . Επίσης για τον 

εμβολιασμό , την προστασία μητρότητας, την περίθαλψη παιδιών και την διάγνωση –

περίθαλψη λοιμωδών νοσημάτων . Οι μετανάστες  με άδεια παραμονής ενός έτους και 

πάσχουν από βαριές ασθένειες δικαιούνται οικονομικά επιδόματα και ειδική αρωγή 

από την κοινωνική πρόνοια. 

Στον τομέα της στέγασης, στους νόμιμους μετανάστες που έχουν ανάγκη, προβλέπεται 

η φιλοξενία μέχρι και έξι μήνες σε Ειδικά Κέντρα Υποδοχής . Εξασφαλίζουν τροφή και 

στέγαση , ιατρική και κοινωνική βοήθεια, επαγγελματική κατάρτιση και διδασκαλία 

ιταλικής γλώσσας .  Τα προηγούμενα στοιχεία δίνουν τη δυνατότητα στους παραπάνω 

μετανάστες να ενσωματωθούν ομαλότερα στην ιταλική κοινωνία . Οι νόμιμοι 

μετανάστες με άδεια παραμονής τουλάχιστον δύο ετών δικαιούνται ισότιμα με τους 

ιταλούς πολίτες την ένταξή τους σε προγράμματα δημόσιας στέγασης . 

Στον τομέα της εκπαίδευσης , η ιταλική εκπαιδευτική πολιτική σέβεται το πολιτιστικό 

υπόβαθρο των αλλοδαπών μαθητών . Προωθεί  προγράμματα για την προστασία του 

πολιτισμού και της γλώσσας της χώρας τους . Σε όλους τους ανήλικους μετανάστες 

αναγνωρίζεται το δικαίωμα στη δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση . Στην Ιταλία 

υπάρχουν μετανάστες από διακόσιες διαφορετικές εθνικότητες . Αυτό δημιουργεί 

προβλήματα εξοικείωσης  στο εκπαιδευτικό προσωπικό με τις πολιτιστικές 

ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων και στην ομαλή ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οι μετανάστες έχουν ισότιμη πρόσβαση με τους ιταλούς πολίτες στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση . Στους ενήλικους μετανάστες παρέχονται προγράμματα εκμάθησης της 

ιταλικής γλώσσας , επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης απολυτηρίου 

υποχρεωτικής ή ανώτερης εκπαίδευσης . 

 

 

 

 

 

32) Sciortino Giuseppe ,Colombo Asher,( 2004)The flows and the flood: the public discourse on 

immigration in Italy, 1969–2001, Retrieved 08/12/2011from 

http://dx.doi.org/10.1080/1354571042000179209. 
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Στον τομέα των πολιτικών δικαιωμάτων δεν δίνεται η δυνατότητα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι στους μετανάστες και η συμμετοχή τους περιορίζεται σε καθαρά 

συμβουλευτικό ρόλο.  Αντίθετα η συμμετοχή των μεταναστών στα εργατικά συνδικάτα 

της χώρας είναι περισσότερο ενεργή και ουσιαστική καθώς έχουν τη δυνατότητα να 

εκλέγονται . Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Μετανάστευσης είναι σημαντικός για 

την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών όπου αναλύονται τα προβλήματά 

τους και αναπτύσσονται πολιτικές ενσωμάτωσής τους.
(9)

 Σύμφωνα  όμως με την άποψη 

της Caponio, οι ενώσεις των μεταναστών διαδραμάτισαν ένα οριακό ρόλο στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων.
(33) 

Ο Veugelers, θεωρεί ότι οι κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές  για το ζήτημα της 

μετανάστευσης δεν είναι αρκετές φορές στις προτεραιότητες της χώρας.
(34) 

Σε έρευνα που διενεργήθηκε το 2009 η ιταλική κοινή γνώμη σε ποσοστό 49% θεωρεί 

ότι η μετανάστευση είναι περισσότερο ως πρόβλημα παρά ως ευκαιρία . Το 87% των 

ιταλών πολιτών τάσσεται υπέρ της απόδοσης κοινωνικών δικαιωμάτων στους νόμιμους 

μετανάστες και το 57% θεωρεί ότι οι οικονομικοί μετανάστες πρέπει να αποκτήσουν 

πλήρη πολιτικά δικαιώματα. 

3.5 . Συμπεράσματα μεταναστευτικής πολιτικής Ελλάδας-Ιταλίας 

Το σημαντικότερο στοιχείο της μεταναστευτικής πολιτικής της Ιταλίας σήμερα είναι η 

ψήφιση του μεταναστευτικού νόμου του 2009 είναι η προσαρμογή της στα νέα 

οικονομικά δεδομένα της διεθνούς κρίσης με τα αντίστοιχα αρνητικά δεδομένα . Ο 

βασικός στόχος της Ιταλίας είναι ο περιορισμός της μεταναστευτικής ροής . Η Ελλάδα 

ενώ βρίσκεται σε βαθιά οικονομική κρίση συνεχίζει να εφαρμόζει τον νόμο του 2005 

όταν είχε οικονομική ανάπτυξη . Έτσι  εφαρμόζει ακόμα ευνοϊκές διατάξεις για την 

είσοδο μεταναστών στο εσωτερικό της . Στο ζήτημα της απόδοσης ιθαγένειας ενώ η 

Ελλάδα θέτει ως προϋπόθεση την επταετή νόμιμη  παραμονή τους τα επτά έτη στην 

Ιταλία είναι τα δέκα έτη. Στην Ιταλία ο νόμος 40/1998 είχε ως κύριο στόχο την 

κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών , ο νόμος 189/2002 επιβάλει αυστηρά μέτρα 

για τον έλεγχο της μετανάστευσης . Στην Ελλάδα τόσο με τον νόμο 2910/2001 όσο και 

με τον νόμο 3386/2005 ενθαρρύνεται η νόμιμη μετανάστευση και επιχειρείται η 

καταπολέμηση της παράνομης . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Καλοφωλιάς, Κ. , (2011) ,Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Μεσόγειο ( Ισπανία –Ιταλία –Ελλάδα), 

Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα. 

33) Caponio Tiziana,( 2005) Policy Networks and Immigrants’ Associations in Italy: The Cases of Milan, 

Bologna and Naples, Retrieved 08/12/2011from http://dx.doi.org/10.1080/13691830500177891. 

34) Veugelers John ,( 1994) ,Recent Immigration Politics in Italy: A Short Story, Retrieved 

08/12/2011from http://dx.doi.org/10.1080/01402389408425013. Frontex (2013)  Mission and Tasks . 

Retrieved [ 05/03/2013] from http://www.frontex.europa.eu/about/mission-and-tasks. 
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Στην Ιταλία εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό συγκρατημένη πολιτική στην οργάνωση της 

νόμιμης μετανάστευσης και στον περιορισμό της ανεπιθύμητης . Αυτό επιτυγχάνεται 

σε μεγάλο βαθμό με τις ποσοστώσεις στην εισροή μεταναστών βάση των αναγκών της 

οικονομίας αλλά και τις δυνατότητες στο ζήτημα της στέγασής τους . Επίσης έχει 

υπογράψει συνθήκες συνεργασίας με τις χώρες αποστολής παράνομων μεταναστών . 

Το γεγονός αυτό και με την ενίσχυση των μέτρων φύλαξη των συνόρων με τις δυνάμεις 

της Frontex, είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση των παράνομων μεταναστών . Η 

Ελλάδα ενώ είναι η κυριότερη πύλη εισόδου των παράνομων μεταναστών δεν 

εφαρμόζει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την επίλυση του προβλήματος . Το 2002 

υπήρξε συμφωνία με την Τουρκία ,για τους  λαθρομετανάστες που περνούν παράνομα 

από τα σύνορα της στην Ελλάδα και συλλαμβάνονται, να επιστρέφουν στην Τουρκία. 

Αυτή δεν τηρείται από αυτήν  και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παράνομης 

μετανάστευσης . Η ανάπτυξη των δυνάμεων της Frontex ήρθε αργοπορημένα , ωστόσο 

μείωσε ως ένα βαθμό το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης . Επίσης λόγω της 

οικονομικής κατάστασης που υπάρχει στη χώρα μας δεν αναπτύσσονται συμφωνίες 

συνεργασίας με τις χώρες αποστολής μεταναστών , δίνοντας παράλληλα οικονομική 

βοήθεια στις χώρες αυτές για την συγκράτηση των μεταναστών στις χώρες τους . 

 

Προκειμένου να αρθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός αλλά και η παράνομη εργασία 

ψηφίστηκαν στην Ιταλία οι νόμοι το 2002 και 2005 προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι 

παράνομοι μετανάστες . Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτηση τους 

ήταν και αντίστοιχη αίτηση από τον εργοδότη . Με αυτό τον τρόπο γίνονταν 

συνυπεύθυνη και εργοδότες στην διαδικασία νομιμοποίησής τους . Επιπλέον 

απαιτούνταν το λευκό ποινικό μητρώο , συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παραμονής 

τους πριν την υποβολή αίτησης και επαγγελματική απασχόληση. Στην Ελλάδα 

επιπλέον των προηγούμενων προϋποθέσεων ήταν και η συμπλήρωση συγκεκριμένου 

αριθμού ενσήμων . 

Στην Ιταλία το σύστημα των ποσοστώσεων είχε ως αποτέλεσμα τον έλεγχο των 

οικονομικών μεταναστών και έχε σχέση με τις ανάγκες της οικονομίας .  Στην Ελλάδα 

δεν έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις των νόμων 2910/2001 και 3386/2005 περί 

ρυθμίσεως του ποσοστού εισόδου των οικονομικά μεταναστών για λόγους εργασίας 

.Επιπλέον η απουσία των ελεγκτικών μηχανισμών έχει αυξήσει την παράνομη εργασία 

κε αποτέλεσμα την αύξηση της παραοικονομίας . Και στις δύο χώρες όμως η είσοδος 

των μεταναστών βοήθησε στην αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος τους . 

Επίσης και στις δύο χώρες παρέχεται ισότιμα η ιατρική περίθαλψη σε όλους τους 

πολίτες ( νόμιμους μετανάστες αλλά και γηγενείς ). Επίσης παρέχεται σε έκτακτες 

ανάγκες η ιατρική περίθαλψη και στους παράνομους μετανάστες. 

Στο εκπαιδευτικό τομέα και οι δύο χώρες δίνουν τη δυνατότητα στους  ανηλίκων 

μαθητών από γονείς μετανάστες  της πρόσβασης στην εκπαίδευση. Επίσης στον 

ενήλικες μετανάστες προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας των χωρών υποδοχής των 

μεταναστών . 

Η Ιταλία στο ζήτημα της στέγασης πρωτοπορεί με την λειτουργία των Ειδικών 

Κέντρων Υποδοχής Μεταναστών  ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοια κέντρα 

σημαντικά για την κοινωνική τους ενσωμάτωση . Ωστόσο όμως εμφανίζεται και στις 

δύο χώρες το φαινόμενο της ομαδικής συμβίωσης στα μεγάλα αστικά κέντρα με 
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αποτέλεσμα την υποβάθμιση της υγιεινής των ίδιων των μεταναστών και κατά 

επέκταση της δημόσιας υγιεινής . 

Στο ζήτημα των πολιτικών ζητημάτων στην Ιταλία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των 

μεταναστών σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία . Στην Ελλάδα με τον νόμο 

3838/2010 δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής των μεταναστών στις αυτοδιοικητικές 

εκλογές . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4 .Η Λαθρομετανάστευση στην Ελλάδα. Τρόποι αντιμετώπισης, νομικές και 

πολιτικές διαστάσεις και ο ρόλος της Frontex " . 

4.1 Η έννοια της λαθρομετανάστευσης και τα χαρακτηριστικά της 

Στην σύγχρονη εποχή μετανάστευση και λαθρομετανάστευση αποτελούν ένα ενιαίο 

φαινόμενο. Πρόκειται για τους αλλοδαπούς οι οποίοι, είτε εισήλθαν στη χώρα 

εξαρχής, χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, οπότε χαρακτηρίζονται 

λαθρομετανάστες είτε εισήλθαν νόμιμα μεν, υπό κάποια ιδιότητα (τουρισμός, 

σπουδές, νόμιμη εργασία κ.λ.π.) αλλά στη συνέχεια παραμένουν παράνομα στη χώρα, 

ως αντικανονικοί μετανάστες. 

Η λαθρομετανάστευση, σαν κοινωνικό φαινόμενο, συμπίπτει με την εμφάνιση της 

νομικής υπόστασης του κράτους και των συναφών εννοιών της κυριαρχίας των 

συνόρων των πολιτών, που περιόρισαν και έθεσαν υπό τον έλεγχο της κρατικής 

εξουσίας, την ελεύθερη είσοδο και παραμονή εντός των ορίων της κρατικής 

κυριαρχίας, ξένων προς το κράτος ατόμων ή των ομάδων. 

Η μείωση της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί 

προτεραιότητα. Εξαιτίας της φύσης του φαινομένου, δεν υπάρχουν ακριβή 

αριθμητικά στοιχεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

υπάρχουν τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες κατανεμημένοι σε 

όλη την ΕΕ. Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο αριθμός τους είναι ακόμη μεγαλύτερος. 

Οι περισσότεροι παράνομοι μετανάστες βρίσκουν εργασία στους τομείς των 

κατασκευών, της γεωργίας, της οικιακής εργασίας, της καθαριότητας και της 

τροφοδοσίας. Οι χώρες της ΕΕ έχουν θεσπίσει κανόνες για να αντιμετωπίσουν την 

επίπτωση της διαθεσιμότητας παράνομης εργασίας σε σχέση με την προσέλκυση 

παράνομων μεταναστών. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν προληπτικά μέτρα, 

επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες και υποχρέωση των εθνικών αρχών να 

βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους επιθεώρησης εργασίας.
(47)

  

Κάθε έτος, οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ συλλαμβάνουν περίπου 500 000 

παράνομους μετανάστες στην επικράτειά τους. Το 40 % περίπου αυτών των 

μεταναστών επαναπροωθούνται στις χώρες καταγωγής τους ή στη χώρα μέσω της 

οποίας ταξίδεψαν στην ΕΕ. 

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί  μεγάλη κοινή προσπάθεια από τις υπηρεσίες 

ακτοφυλακής και το πολεμικό ναυτικό των χωρών της ΕΕ για να σταματήσουν την 

εισροή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να σώσουν ζωές που κινδυνεύουν. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί κέντρα υποδοχής μεταναστών οι οποίοι 

καταφθάνουν παράνομα στην Ελλάδα, τη Μάλτα, την Ιταλία και την Ισπανία.
(35)

  

 

 

 

47) Europa(χ.χ.)   Ο οργανισμός FRONTEX : αξιολόγηση και μελλοντική ανάπτυξη 

Ανακτήθηκε [ 09 Μαρτίου 2013] από: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-84_el.htm   

 35) Ευρωπαϊκή Ένωση.( 2010)  Μια Ευκαιρία και μια πρόκληση . Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.Ανακτήθηκε(09 Μαρτίου 2013] από: 

http://ec.europa.eu/archives/publications/booklets/move/81/index_el.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-84_el.htm
http://ec.europa.eu/archives/publications/booklets/move/81/index_el.htm
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Υπάρχουν δύο Πρωτόκολλα του ΟΗΕ , γνωστά και ως Πρωτόκολλα του Παλέρμο , 

που συμπληρώνουν την Σύμβαση του ΟΗΕ ενάντια στο Διεθνικό Οργανωμένο 

Έγκλημα. Σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα αυτά λαθραία μεταφορά προσώπων ( 

smuggling) είναι η  παροχή της οργάνωσης της παράνομης εισόδου στην χώρα ενός 

υπηκόου τρίτης χώρας με στόχο οικονομικές ή υλικές απολαβές , χωρίς εξαναγκασμό 

και περαιτέρω εκμετάλλευση του προσώπου μετά την άφιξη . Από την άλλη εμπορία 

προσώπων ( trafficking)   είναι η διακίνηση προσώπων με στόχο την εκμετάλλευση  

και με την χρήση απειλής ή βίας ή άλλων μεθόδων εξαναγκασμού και εξαπάτησης . 

Κοινωνιολογικά η λαθρομετανάστευση αποτελεί μια μη νόμιμη μορφή της λεγόμενης 

“εξωτερικής” μετανάστευσης δηλαδή της μετακίνησης ατόμων ή ομάδων από τη 

χώρα προέλευσης τους προς μια άλλη χώρα-κράτος με εθνολογική οντότητα, 

κοινωνική δομή και ίδιο πολιτισμό. Το κύριο αίτιο που προκύπτει το φαινόμενο της 

μετανάστευσης και κατ’ επέκταση της λαθρομετανάστευσης υπήρξε, ανέκαθεν, η 

αναζήτηση καλύτερων “όρων ζωής” που δημιουργεί μια ισχυρότατη “δυναμική” 

μετακίνησης ατόμων ή ομάδων από χώρες χαμηλού βιοτικού επιπέδου σε χώρες 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προηγμένες.
(36)

  

Στην ετήσια έκθεση πολιτικής   του  Ευρωπαϊκού  Δικτύου Μετανάστευσης  που 

ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2012 αναφέρεται στο πλαίσιο της παράνομης 

μετανάστευσης  .Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου παράνομων 

μεταναστών στην Ευρώπη. Η παράνομη μετανάστευση συνιστά μία από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις και προβλήματα που η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει. 

Σύμφωνα με το άρθρο 80 της Συνθήκης της Λισσαβόνας, «οι πολιτικές της Ένωσης 

[σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση] και η 

εφαρμογή τους διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 

ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο. Η 

παράνομη μετανάστευση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, και 

όχι μόνο ως ελληνικό, και  σύμφωνα με τις ως άνω αρχές στο πλαίσιο μάλιστα του 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναμόρφωση του Ασύλου και τη Διαχείριση των 

Μεταναστευτικών Ροών που υιοθετήθηκε τον Αύγουστο του 2010.
(37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36) Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής,(2008), Μετανάστευση στην Ελλάδα . Εμπειρίες –Πολιτικές –

Προοπτικές . Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής . Τόμος Α΄. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ  

37) Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης.(2012) Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011  
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4.2 Το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης  στην Ελλάδα 

 

 

Το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης πέρασε τα ελληνικά σύνορα στα τέλη 

της δεκαετίας του ’80, με την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων της 

Ανατολικής Ευρώπης. Η γεωγραφική της εγγύτητα στα γεγονότα αυτά και η κομβική 

γεωγραφική θέση της ως διηπειρωτικό σταυροδρόμι (Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής), 

κατέστησαν άκρως επιτακτική τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο των εξωτερικών 

χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της. Όμως η Ελλάδα, παραδοσιακή χώρα 

αποδημίας, βρέθηκε πολλαπλώς απροετοίμαστη μπροστά στο πρωτόγνωρο γι’ αυτήν 

φαινόμενο· όχι μόνο λόγω αυτής ακριβώς της έλλειψης ανάλογης εμπειρίας στη 

διαχείρισή του, αλλά και λόγω της πολιτικής έμφασης στην αποκατάσταση των 

διερρηγμένων από την πρόσφατη δικτατορία δημοκρατικών θεσμών, καθώς και 

εξαιτίας της εκτεταμένης παραοικονομίας στη χώρα που προσέλκυε ολοένα και 

περισσότερους παράνομους μετανάστες. 

Μέχρι το τέλος του 1980 υ συχνότητα λαθρομετανάστευσης ήταν μικρή . 

Συγκεκριμένα ορισμένοι Κούρδοι και Τούρκοι ακτιβιστές που περνούσαν με βάρκες 

τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου , ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ελάχιστοι 

μετανάστες που έρχονταν στην Ελλάδα με βίζα και συνέχιζαν την παραμονή τους και 

μετά την λήξη της . Στην δεκαετία του 1990  διάφορες κοινωνικές και πολιτικές 

αλλαγές έφεραν μεγαλύτερα κύματα μεταναστών στην Ευρώπη και Ελλάδα . Τέτοια 

ήταν πέραν της κατάρρευσης των κομμουνιστικών καθεστώτων ,το Κουρδικό στην 

Τουρκία , ο πόλεμος στο Ιράκ , οι συγκρούσεις η φτώχεια και η εξαθλίωση σε χώρες 

της Αφρικής και της Ασίας . Το πέραμα των συνόρων αναπτύσσεται πλέον παράνομα 

και γίνεται οργανωμένα.
(36)

  

 

4.3  Οι επιπτώσεις της λαθρομετανάστευσης 

 

Οι επιπτώσεις της λαθρομετανάστευσης είναι σημαντικές για την χώρα υποδοχής  . 

Δημιουργεί διάφορα ζητήματα στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστεύσεων , της 

πολιτικής υποδοχής και ένταξης , στον τομέας της ασφάλειας και του συνοριακού 

ελέγχου . Επίσης δημιουργεί προβλήματα στην χώρα υποδοχής προκειμένου να έχει 

την εποπτεία του πληθυσμού ,των αναγκών και των πιθανών  κινδύνων. Είναι 

σημαντικό όμως να διαπιστωθεί ότι η λαθρομετανάστευση δεν αποτελεί μόνο 

πρόβλημα για την Ελλάδα αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

. Επειδή πλέον τα σύνορα είναι διευρυμένα και ότι δικαιώματα μετακίνησης 

αποκτήσουν στην χώρα μας θα τους δώσουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν και στις 

υπόλοιπες χώρες.
(36)

   

Όμως η λαθρομετανάστευση δημιουργεί προβλήματα και στους ίδιους τους 

λαθρομετανάστες καθώς πολλές φορές δημιουργείται ζήτημα και για την ίδια την ζωή 

και ασφάλειά τους . Ουσιαστικά είναι απροστάτευτη σε ζητήματα υγείας και 

κοινωνικής ένταξης . 

 

 

 

 

 

 36) Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής,(2008), Μετανάστευση στην Ελλάδα . Εμπειρίες –Πολιτικές –

Προοπτικές . Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής . Τόμος Α΄. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ  
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4.4    Η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας – Νομικό πλαίσιο 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι μεγάλες πολιτικές μεταβολές που αναπτύχθηκαν 

στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είχαν ως αποτέλεσμα την 

μεταναστευτική εισροή στη χώρα από πολίτες των παραπάνω χωρών . Επίσης λόγω της 

γεωγραφικής θέσης της χώρας μας και σε συνδυασμό το μεγάλο ποσοστό 

παραοικονομίας προστέθηκαν και μετανάστες από χώρες της Αφρικής και της Ασίας . 

Η μετανάστευση προκαλούν παραδοσιακά την εχθρότητα των γηγενών  που τους 

κατηγορούν ότι τους παίρνουν τις δουλειές και ότι τους υποβαθμίζουν τον πολιτισμό . Οι 

κοινωνίες προσπαθούν να ρυθμίσουν την είσοδο μεταναστών με διάφορους τρόπους.
(38)

  

Με τον Ν. 3386/2005, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς στο σχετικό νομοθετικό 

πλαίσιο, η ελληνική μεταναστευτική πολιτική περνά στη φάση της «ωρίμανσης», 

καθώς αρχίζει να αντιμετωπίζει το φαινόμενο της μετανάστευσης υπό ένα 

σφαιρικότερο πρίσμα που ενσωματώνει κατάλληλες πολιτικές τόσο για τη διαχείριση 

διαφορετικών μορφών της όσο και για την ένταξη των μεταναστών στη χώρα.
(9)

 

Ειδικότερα, προωθήθηκε ο τελευταίος κύκλος Νομιμοποίησης των παράνομων 

μεταναστών, με χαμηλή τελικώς προσέλευσή τους ενώ προβλέφθηκε επιβολή 

αυστηρών ποινικών, οικονομικών και διοικητικών κυρώσεων σε όσους τους παρείχαν 

οποιαδήποτε υπηρεσία. 

 

Ο νόμος 3536/2007 ήρθε να καλύψει τα νομικά και διοικητικά κωλύματα που 

δημιούργησε ο προηγούμενος νόμος . Οι βασικές προσθήκες αυτού του νόμου είναι η 

δυνατότητα που έχουν οι μετανάστες να εξαγοράζουν το είκοσι τοις εκατό των ενσήμων 

που τους λείπει για την ανανέωση των αδειών διαμονής τους . Επίσης δίνεται η 

δυνατότητα να νομιμοποιηθούν οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στις δύο πρώτες 

βαθμίδες της εκπαίδευσης . 

Μετά την κοινοτική απαγόρευση των μαζικών νομιμοποιήσεων, η Ελλάδα έχασε ένα 

πρόσκαιρα αποτελεσματικό εργαλείο πολιτικής διαχείρισης της παράνομης 

μετανάστευσης. Έτσι, στις πιο πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις εντάσσεται ο 

Ν.3772/2009 που προβλέπει αυστηρότερες ποινές για τους διακινητές 

λαθρομεταναστών, καθώς και ο Ν.3907/2011 περί Ιδρύσεως Υπηρεσίας Ασύλου και 

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής που αποτελεί ορόσημο στην ουσιαστική βελτίωση 

του ελληνικού συστήματος ασύλου, καθώς προβλέπει την πλήρη απεμπλοκή της 

αστυνομίας στην όλη διαδικασία και αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38) Παπαδοπούλου –Κούρκουλα, Α.(2008) Λαθρομετανάστευση : Μύθοι και Πραγματικότητες . Στο : 

Μετανάστευση στην Ελλάδα . Εμπειρίες –Πολιτικές –Προοπτικές . Ινστιτούτο Μεταναστευτικής 

Πολιτικής . Τόμος Α΄. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ.  

9) Καλοφωλιάς, Κ. , (2011) ,Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Μεσόγειο ( Ισπανία –Ιταλία –Ελλάδα), 

Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα. 
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4.5  Αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης 
Η λαθρομετανάστευση δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ενισχυμένους συνοριακούς 

ελέγχους . Οφείλει να αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και 

διαχείρισης της μετανάστευσης και να ισορροπεί μεταξύ ελέγχου και προστασίας . 

Όσο αναγκαία είναι συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και μεσογειακών ακτοφυλακών 

, άλλο τόσο είναι και η βελτίωση της υποδομής για την υποδοχή των νεοαφιχθέντων , 

στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες . Η κρατική πολιτική οφείλει να παρέχει 

ρεαλιστικές δυνατότητες εισόδου , διαμονής και εγγύηση προστασίας των 

προσφύγων , χωρίς μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να 

αποφεύγεται η ανακύκλωση προσφύγων και μεταναστών μεταξύ κρατών –μελών.
(38)

  

 

Στην ετήσια έκθεση πολιτικής 2011 του  Ευρωπαϊκού  Δικτύου Μετανάστευσης  

σημειώθηκε ότι  η Ελληνική Κυβέρνηση συζήτησε και υιοθέτησε το Σχέδιο Δράσης 

για το Κέντρο της Αθήνας.
(37) 

Το 2011, υπήρξαν περιπτώσεις άρνησης εισόδου στη χώρα μας υπηκόων τρίτων 

χωρών λόγω καταχώρισής τους στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen (SIS) από 

άλλο κράτος μέλος. Επίσης σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/115/EΚ, το άρθρο 

26 παρ. 4 του Ν. 3907/2011 προβλέπει ότι: «όταν εξετάζεται η έκδοση άδειας 

διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα σε υπήκοο τρίτης χώρας, στον οποίο 

έχει επιβληθεί απαγόρευση από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

αρμόδια υπηρεσία διαβουλεύεται μέσω του εθνικού Γραφείου SIRENE με το κράτος 

μέλος που εξέδωσε την απαγόρευση εισόδου, με βάση το δημόσιο συμφέρον, 

σύμφωνα με το άρθρο 25 της Σύμβασης Σένγκεν. 

Η Ελλάδα πιστή στις δεσμεύσεις της που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 

σχετικά με το ζήτημα των νομιμοποιήσεων, τροποποίησε τη σχετική της εθνική 

νομοθεσία εκδίδοντας άδειες διαμονής υπό συγκεκριμένες και αυστηρές 

προϋποθέσεις μόνο σε ατομική βάση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του 

Ν. 3907/2011, ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί, μετά από 

γνώμη ειδικής Επιτροπής, άδεια διαμονής διάρκειας ενός (1) έτους σε υπηκόους 

τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει 

ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα, εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι 

δημόσιας τάξης. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους μπορεί να ανανεώνεται 

μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους του N. 3386/2005. Το άρθρο 44, παρ. 2, του 

νόμου, πριν τροποποιηθεί, προέβλεπε τη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής 

εξάμηνης διάρκειας, σε υπηκόους τρίτων χωρών από τον Υπουργό Εσωτερικών, μετά 

από γνώμη ειδικής επιτροπής, για λόγους διαφορετικούς από αυτούς που 

περιγράφονταν ως ανθρωπιστικοί. Η ισχύουσα διάταξη εξειδικεύει τους λόγους για 

τους οποίους η άδεια διαμονής μπορεί να χορηγηθεί και τις προϋποθέσεις που πρέπει 

να πληρούνται. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 42 του Ν. 3907/2011, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Εργασίας μπορούν να 

χορηγούν (με κοινή υπουργική απόφαση) άδεια διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής 

φύσεως σε υπηκόους τρίτων χωρών, εφόσον αυτοί δεν αποτελούν κίνδυνο για τη 

δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

 

38) Παπαδοπούλου –Κούρκουλα, Α.(2008) Λαθρομετανάστευση : Μύθοι και Πραγματικότητες. Στο: 

Μετανάστευση στην Ελλάδα . Εμπειρίες –Πολιτικές –Προοπτικές . Ινστιτούτο Μεταναστευτικής 

Πολιτικής . Τόμος Α΄. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ.  

37) Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης.(2012) Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011  
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Οι υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής για 

λόγους ανθρωπιστικής φύσης ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες, όπως: α) 

θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν συνεργάζονται με τις διωκτικές αρχές, εφόσον 

υφίσταται σχετική πράξη χαρακτηρισμού τους από τον αρμόδιο Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών, β) θύματα εγκληματικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 1 

και 2 του ν. 927/1979 και στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3304/2005 (θύματα 

μεταχείρισης που ενέχει διάκριση) εφόσον έχει ασκηθεί γι’ αυτές ποινική δίωξη και 

μέχρι να εκδοθεί δικαστική απόφαση. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα υποβάλλονται σε 

θεραπευτική αγωγή, η άδεια διαμονής εξακολουθεί να χορηγείται για όσο χρονικό 

διάστημα διαρκεί η θεραπεία τους, γ) ενήλικοι, θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή 

ανίκανοι να επιμεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που 

αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύματα ή 

άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές 

περιβάλλον είναι αδύνατη. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής για τα θύματα 

εμπορίας ανθρώπων είναι ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο έτη 

μόνο με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η διερεύνηση της σχετικής ποινικής 

διαδικασίας. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής των περιπτώσεων (β) και (γ) 

είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο έτη εφόσον πληρούνται οι 

ίδιες προϋποθέσεις.
(49)

  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

μετανάστευση τον Μαϊο  του 2011.
(39)

 Η ύπαρξη αποτελεσματικών και αξιόπιστων 

εξωτερικών συνόρων είναι βασικής σημασίας. Η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να 

διαχειρίζεται τις ροές προσώπων που επιθυμούν να ταξιδέψουν για μικρό χρονικό 

διάστημα ή να μεταναστεύσουν νόμιμα στην ΕΕ, ενώ συγχρόνως να εμποδίζει την 

είσοδο εκείνων που δεν δικαιούνται να εισέλθουν. Ο συνοριακός έλεγχος συμβάλλει 

επίσης σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση του εγκλήματος, όπως εξηγήθηκε στη 

στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας που υποβλήθηκε από την Επιτροπή το 2010. 

Κατά συνέπεια, ο διττός στόχος της Επιτροπής πρέπει να είναι η διατήρηση υψηλών 

επιπέδων ασφάλειας, κάνοντας συγχρόνως απλούστερη τη διέλευση των συνόρων για 

εκείνους που δικαιούνται την είσοδο, με πλήρη τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

τους. 

Η Χιονάτου, αναφέρει προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

παράνομης μετανάστευσης . Αυτές είναι συνοπτικά: 

 Εγκαθίδρυση ενός κοινού συστήματος εκτίμησης της παράνομης 

μετανάστευσης. 

 Δημιουργία περισσότερων διαύλων νόμιμης μετανάστευσης. 

 Προτεραιότητα στη συμφωνία επανεισδοχής Ε.Ε.-Τουρκίας. 

 Παροχή οικονομικής βοήθειας προς χώρες προέλευσης. 

 Άμεση αναθεώρηση του «Δουβλίνο ΙΙ» και υλοποίηση της «Ευρώπης 

ασύλου». 

 Περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των μεσογειακών χωρών - Μελών.
(40)

 

 

 

 

 

49) Europa (χ.χ.) Ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, άσυλο και μετανάστευση. Ανακτήθηκε [08 Μαρτίου 2013] από: 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l330

20_el.htm. 

39) Ευρωπαϊκή Επιτροπή .(2011) Ανακοίνωση για την μετανάστευση. Ανακτήθηκε [ 02 Μαρτίου 2013] από: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/pdf/248_act_part1_v3_el.pdf. 

 

40) Χιονάτου , Ε.(2012 ) Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία: κοινοτικές μεσογειακές «πύλες» της παράνομης μετανάστευσης. 

Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς. Ανακτήθηκε [ 18 Μαρτίου 2013] από: 

http://www.emmedia.gr/EMMEDIA_Chionatou_WP3.pdf. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_el.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/pdf/248_act_part1_v3_el.pdf
http://www.emmedia.gr/EMMEDIA_Chionatou_WP3.pdf
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4.5.1 Σχέδιο έξι σημείων για τη λαθρομετανάστευση στο Αιγαίο 
 

Tο πρόβλημα των παράνομων μεταναστών, αυτών που καθημερινά αποκαλούμε 

«λαθρομετανάστες», συνιστά μια από τις παγκόσμιες προκλήσεις του 21ου αιώνα. 

Στην «καρδιά» αυτού του παγκόσμιου προβλήματος βρίσκεται η Ευρώπη και η χώρα 

μας λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως πύλης εισόδου προς την Ευρώπη από την 

Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, είναι εκτεθειμένη στις μεταναστευτικές 

αυτές πιέσεις. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ για τις ακριτικές περιοχές της 

πατρίδας μας και μάλιστα στα ανατολικά μας σύνορα, στο Αιγαίο.  

Τα τελευταία χρόνια επιδιώξαμε με επιμονή και μεθοδικότητα οι θέσεις μας να γίνουν 

θέσεις ολόκληρης της Ευρώπης των 27, καθώς το πρόβλημα δεν γίνεται εύκολα 

κατανοητό από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. από αυτές που δεν έχουν θαλάσσια 

σύνορα. 

Η Ελλάδα ήδη από το 2004 πρωταγωνιστεί δυναμικά στη δημιουργία μιας κοινής 

ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής στα ζητήματα αυτά. Οι δαιδαλώδεις 

διαστάσεις του προβλήματος δεν επιδέχονται υπεραπλουστεύσεων για εσωτερική 

κατανάλωση. Αντίθετα, απαιτούν ολοκληρωμένο σχέδιο, δηλαδή κινητοποίηση 

πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, χρήση εθνικών και ευρωπαϊκών μέσων, 

συνεργασίες, συμμαχίες, επίπονες διαπραγματεύσεις. 

 

Η μη συνεργασία της Τουρκίας με την Ελλάδα αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

γενικότερα στον τομέα της λαθρομετανάστευσης  έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 

της λαθρομετανάστευσης το τελευταίο χρονικό διάστημα . Σε αυτό το στοιχείο 

προστίθεται και η αύξηση των πολεμικών συρράξεων αλλά και της οικονομικής 

ανέχειας σε γειτονικές χώρες με την Τουρκία .Πίνακες 1,2,3. 

 
 
Πίνακας 1.  Συλληφθέντες μη νόμιμοι μετανάστες, για παράνομη είσοδο & παραμονή,  

από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές 3μηνο 2013 - 3μηνο 2014 Πηγή Ελληνική 

Αστυνομία 

http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/statistics14/allod2014/statistics_all_2014_all.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/statistics14/allod2014/statistics_all_2014_all.pdf
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Πίνακας 2. Συλλήψεις μη νόμιμων μεταναστών στα Ελληνοτουρκικά χερσαία και θαλάσσια 

σύνορa 

3μηνο 2013 - 3μηνο 2014  Πηγή Ελληνική Αστυνομία 

 

Πίνακας 3. Συλληφθέντες μη νόμιμοι μετανάστες, για παράνομη είσοδο & παραμονή ανά 

υπηκοότητα  3μηνο 2014 Πηγή Ελληνική Αστυνομία 

 

 

http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/statistics14/allod2014/statistics_all_2014_et.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/statistics14/allod2014/statistics_all_2014_et.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/statistics14/allod2014/statistics_all_2014_et.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/statistics14/allod2014/statistics_all_2014_sull_yphkoothta.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/statistics14/allod2014/statistics_all_2014_sull_yphkoothta.pdf


50 
 

4.5.2 Αντιμετώπιση της  μετανάστευσης –λαθρομετανάστευσης   από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και Έρευνας πολλοί 

μετανάστες φτάνουν στα Ευρωπαϊκά σύνορα χωρίς τα απαραίτητα 

έγγραφα, όπως είναι η βίζα ή οι άδειες εργασίας.
(41) 

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού η Ε.Ε. έχει αναπτύξει μια στρατηγική με 

τρία σκέλη: 

• αυξημένους συνοριακούς ελέγχους για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του 

προβλήματος 

• διεξαγωγή συνομιλιών με τις χώρες στις οποίες φτάνουν οι περισσότεροι 

μετανάστες 

ώστε να ενδυναμώσουν τη συνεργασία για τη διαχείριση της μετανάστευσης και 

• ενθάρρυνση ανάπτυξης στις χώρες αποστολής, για να βοηθηθούν μακροπρόθεσμα 

να μειώσουν την συρροή μεταναστών. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις χώρες «αποστολής» έχουν προσφερθεί κίνητρα 

όπως στοχευμένη  χρηματοδότηση, ευκαιρίες εκπαίδευσης και αυξημένοι αριθμοί 

νόμιμης μετανάστευσης ως επιβράβευση και ώθηση για ακόμη καλύτερες 

προσπάθειες αναχαίτησης της ροής της μετανάστευσης. 

Ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας η οποία στοχεύει στην δημιουργία 

στενότερων σχέσεων με χώρες που βρίσκονται στα Ευρωπαϊκά σύνορα, η Ε.Ε. 

προσφέρει κίνητρα όπως είναι οι ελαστικοί κανόνες για την χορήγηση βίζας στις 

χώρες που συμφωνούν να δεχθούν πίσω παράνομους μετανάστες. 

Χρησιμοποιούνται επίσης τοπικές συμφωνίες συνεργασίας με ομάδες χωρών για 

τη διευθέτηση του ζητήματος αυτού, που συμπεριλαμβάνουν την προσφορά 

ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ώστε να βοηθήσουν τις χώρες διέλευσης να βελτιώσουν 

τον έλεγχο των συνόρων τους και τα συστήματα παροχής ασύλου, ως μέρος των 

προσπαθειών προώθησης συνεργασιών που αφορούν στη διαχείριση της 

μετανάστευσης και την ενδυνάμωση της ανάπτυξης. 

4.6 Η Συνθήκη του Σένγκεν 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  14 Ιουνίου 1985 

υπογράφηκε η πρώτη συμφωνία μεταξύ των πέντε ιδρυτικών μελών. Εκπονήθηκε 

σύμβαση που υπογράφηκε στις 19 Ιανουαρίου 1990. Αυτή άρχισε να ισχύει το 1995 

και επέτρεψε την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των χωρών 

που την είχαν υπογράψει, ενώ δημιούργησε ενιαία εξωτερικά σύνορα, όπου 

πραγματοποιούνται έλεγχοι εισόδου στον χώρο Σένγκεν σύμφωνα με τις ίδιες 

διαδικασίες. Καθιερώθηκαν κοινοί κανόνες όσον αφορά την έκδοση θεώρησης, το 

δικαίωμα ασύλου και τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα έτσι ώστε να επιτραπεί η 

ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό των χωρών που έχουν 

υπογράψει τη σύμβαση χωρίς να διαταράσσεται η δημόσια τάξη. 

 

 

 

41) Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και Έρευνας- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(χ.χ.). Η μετανάστευση και ο Διεθνής ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ανακτήθηκε [ 18 Μαρτίου 2013] από: 

http://www.aueb.gr/statistical-institute/european-citizens/Immigration.pdf. 

 

http://www.aueb.gr/statistical-institute/european-citizens/Immigration.pdf
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Με αυτή την οπτική, και προκειμένου να συνδυασθεί η ελευθερία με την ασφάλεια, η 

ελεύθερη αυτή κυκλοφορία συνοδεύεται από τα καλούμενα «αντισταθμιστικά» 

μέτρα. Πρόκειται για τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των 

αστυνομικών υπηρεσιών και των δικαστικών αρχών για τη διαφύλαξη της εσωτερικής 

ασφάλειας των κρατών μελών και ιδιαίτερα για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν 

(SIS). Το SIS είναι μια πολύπλοκη βάση δεδομένων που επιτρέπει σε αρμόδιες αρχές 

των κρατών Σένγκεν την ανταλλαγή δεδομένων αναφορικά με ορισμένες κατηγορίες 

προσώπων και αγαθών. 

Ο χώρος Σένγκεν επεκτάθηκε σιγά σιγά σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Η Ιταλία 

υπέγραψε τις συμφωνίες στις 27 Νοεμβρίου 1990, η Ισπανία και η Πορτογαλία στις 

25 Ιουνίου 1991, η Ελλάδα στις 6 Νοεμβρίου 1992, η Αυστρία στις 28 Απριλίου 1995 

και η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία στις 19 Δεκεμβρίου 1996. Η Τσεχική 

Δημοκρατία, η Εσθονία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, Πολωνία, η 

Σλοβενία και η Σλοβακία εντάχθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου 2007 και η Ελβετία, 

συνδεδεμένη χώρα, στις 12 Δεκεμβρίου 2008. Η Βουλγαρία, η Κύπρος και η 

Ρουμανία δεν είναι ακόμη πλήρη μέλη του χώρου Σένγκεν. Οι έλεγχοι στα σύνορα 

μεταξύ των χωρών αυτών και του χώρου Σένγκεν διατηρούνται έως ότου το 

Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίσει ότι πληρούνται οι όροι για την άρση των ελέγχων στα 

εσωτερικά σύνορα 

4.6.1 Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από τα κράτη στο πλαίσιο της συνεργασίας 

Σένγκεν 

Οι κύριοι κανόνες που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο Σένγκεν περιλαμβάνουν: 

 άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα· 

 κοινή σειρά κανόνων που εφαρμόζονται σε άτομα που διασχίζουν τα 

εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ· 

 εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τους όρους εισόδου και θεώρησης 

διαβατηρίου για σύντομες διαμονές· 

 ενισχυμένη αστυνομική συνεργασία (συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων διασυνοριακής παρακολούθησης και συνεχούς καταδίωξης)· 

 ενισχυμένη δικαστική συνεργασία μέσω ενός ταχύτερου συστήματος έκδοσης 

και καλύτερης μεταβίβασης της εκτέλεσης των κατασταλτικών δικαστικών 

αποφάσεων· 

 θέσπιση και ανάπτυξη του συστήματος πληροφόρησης Σένγκεν (SIS). 

 

Μια από τις βασικές λειτουργίες ενός κράτους ή μιας περιοχής χωρίς εσωτερικά 

σύνορα είναι ο έλεγχος πρόσβασης στο έδαφός του. Στο χώρο Σένγκεν, κάθε 

συμμετέχον κράτος είναι συνυπεύθυνο για την άσκηση της λειτουργίας αυτής με 

αξιόπιστο τρόπο. Κάθε κράτος μέλος διαχειρίζεται τα εξωτερικά του σύνορα, όχι 

μόνον για να ελέγχει την πρόσβαση στο δικό του έδαφος αλλά επίσης για να ελέγχει 

την πρόσβαση στον χώρο Σένγκεν ως σύνολο· κατά συνέπεια, ενεργεί προς το 

συμφέρον των άλλων κρατών μελών και εκτελεί μια υπηρεσία εξ ονόματος της ΕΕ. 

Επίσης, η κατάσταση σε εκείνα τα κράτη που αντιμετωπίζουν υψηλή πίεση στα 

εξωτερικά τους σύνορα πρέπει να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί με πλήρη 

τήρηση της αρχής της αλληλεγγύης. 
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Ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς ώστε να 

ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης και της 

ασφάλειας. Τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν πόσο γρήγορα ένα τμήμα των 

εξωτερικών συνόρων που θεωρείται χαμηλού κινδύνου μπορεί να υποστεί κρίσιμη 

μεταναστευτική πίεση. Το οργανωμένο έγκλημα είναι υπεύθυνο για την εμπορία 

ανθρώπων ή τη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης και συνεχώς 

προσαρμόζει τις μεθόδους του και τους δρόμους διέλευσης. Συγχρόνως, η γενική 

τάση είναι η αύξηση των ταξιδιωτικών ροών και η απαίτηση ταχύτερης και 

ευκολότερης διέλευσης των συνόρων. 

Η αδυναμία σε ορισμένα τμήματα των εξωτερικών συνόρων υπονομεύει την 

αξιοπιστία της ικανότητας της Ένωσης για έλεγχο πρόσβασης στο έδαφός της, καθώς 

και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Υπάρχει ήδη μια κοινή δέσμη κανόνων αλλά είναι 

επίσης αναγκαίο να αναπτυχθεί περαιτέρω μια κοινή νοοτροπία μεταξύ των εθνικών 

αρχών. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θεσπίσει τον Μάιο μια τροποποιημένη 

έκδοση του εγχειριδίου SIRENE και τον Ιούνιο θα ενημερώσει το κοινό πρακτικό 

εγχειρίδιο για τους συνοριοφύλακες. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η σκοπιμότητα 

της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήματος συνοριοφυλάκων. Αυτό δεν θα 

απαιτούσε υποχρεωτικά τη θέσπιση μιας κεντρικής ευρωπαϊκής διοίκησης, αλλά τη 

δημιουργία μιας κουλτούρας κοινών ικανοτήτων και προτύπων, που θα 

υποστηρίζονται από πρακτική συνεργασία. 

Αντίστοιχα, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μια προσέγγιση βασιζόμενη στην ανάλυση 

του κινδύνου, και να εξασφαλιστεί η ευρύτερη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας τόσο 

στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα. Πρέπει να βελτιωθεί η καθημερινή 

συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών· θα πρέπει να ανταλλάσσονται άμεσα οι 

επιχειρησιακές πληροφορίες για οποιοδήποτε γεγονός στα εξωτερικά σύνορα μεταξύ 

των ομόρων κρατών μελών. Αυτός είναι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR), το οποίο αναπτύσσεται σταδιακά από το 

2008. Η Επιτροπή θα υποβάλει κατά τη διάρκεια του 2011 νομοθετική πρόταση που 

θα επιτρέπει στις αρχές των κρατών μελών να διεξάγουν δραστηριότητες εποπτείας 

των συνόρων για να μοιράζονται επιχειρησιακές πληροφορίες και να συνεργάζονται 

μεταξύ τους και με τον FRONTEX. 

4.7 Ο οργανισμός FRONTEX 

Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα 

εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) άρχισε 

να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2005. Η ανακοίνωση που παρουσιάστηκε σήμερα 

αξιολογεί τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, συνεκτιμά την περίοδο κατά την οποία 

λειτουργεί ο οργανισμός, υποβάλλει συστάσεις για μέτρα που μπορούν να ληφθούν 

βραχυπρόθεσμα, εντός των ορίων της παρούσας εντολής του FRONTEX, και 

σκιαγραφεί μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τη μελλοντική ανάπτυξή του. 

Ο ρόλος του FRONTEX είναι βασικής σημασίας για τη διοχέτευση πόρων σε σημεία 

όπου τα σύνορα βρίσκονται υπό πίεση, όπως απέδειξε η – πρωτοφανής - ανάπτυξη 

ομάδων ταχείας επέμβασης στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα το 2010 και η 

ανάπτυξη της κοινής ναυτικής δράσης HERMES προς υποστήριξη της Ιταλίας το 

2011. Το νομικό πλαίσιο FRONTEX απαιτεί ενημέρωση ώστε να μπορέσει να 

αποκτήσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά την επιχειρησιακή του 

ικανότητα να ασκεί δραστηριότητα στα εξωτερικά σύνορα. Η Επιτροπή πρότεινε τις 
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αναγκαίες αλλαγές τον Φεβρουάριο του παρελθόντος έτους
1
 και αυτή τη στιγμή είναι 

επείγον, ιδίως βάσει των πρόσφατων γεγονότων, να εγκρίνουν το Συμβούλιο και το 

Κοινοβούλιο την πρόταση αυτή πριν από τα τέλη του τρέχοντος εξαμήνου, όπως 

ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Η δημιουργία του χώρου Σένγκεν αποτελεί ένα από τα πλέον απτά, δημοφιλή και 

επιτυχή επιτεύγματα της ΕΕ. Για τη διαφύλαξη του επιτεύγματος αυτού και την 

προετοιμασία της συνεχούς του εξέλιξης, πρέπει να προβλεφθούν περαιτέρω 

διαβήματα για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, όπως υπογραμμίστηκε 

παραπάνω. Επιπλέον, απαιτείται ένα σαφές σύστημα διακυβέρνησης Σένγκεν. Αυτή 

τη στιγμή η Ένωση εξακολουθεί να βασίζεται σε ένα διακυβερνητικό σύστημα 

αξιολογήσεων ομοτίμων που εξασφαλίζει την εφαρμογή των κοινών κανόνων. Η 

τρέχουσα αναθεώρηση του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν πρέπει να βασιστεί σε 

μια κοινοτική προσέγγιση με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, 

της FRONTEX, με επικεφαλής την Επιτροπή. Ο προταθείς μηχανισμός θα 

εξασφάλιζε μεγαλύτερη διαφάνεια και θα βελτίωνε την παρακολούθηση των 

ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων των 

εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα εκδώσει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την 

εξασφάλιση μιας συνεκτικής εφαρμογής και ερμηνείας των κανόνων Σένγκεν. 

4.8 Συμπεράσματα –Προτάσεις 

 

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής το 2008 

προκύπτει ότι  η λαθρομετανάστευση προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 

είναι προσωρινό φαινόμενο που πρόκειται να εκλείψει σύντομα. Αντίθετα, φαίνεται 

να αποκτά χαρακτήρα μονίμου φαινομένου πληθυσμιακών μετακινήσεων. Η 

αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης είναι δύσκολη, ιδιαίτερα σε χώρες που δεν 

είναι διοικητικά προετοιμασμένες και που έχουν εκτεταμένα εθνικά σύνορα. Η 

εκτίμηση του αριθμού των παρανόμων μεταναστών σε μία χώρα είναι εξαιρετικά 

δύσκολη, δεδομένου ότι οι μετανάστες που δεν έχουν άδεια παραμονής κάνουν κάθε 

προσπάθεια να παραμείνουν αφανείς, παρά το γεγονός ότι πάντα αφήνουν «ίχνη». 

Επίσης  αριθμός των παρανόμων μεταναστών μπορεί να αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα 

δεδομένου ότι νέοι μετανάστες μπορεί να εισέρχονται στη χώρα συνεχώς, άλλοι 

μπορεί να εγκαταλείπουν τη χώρα μετακινούμενοι προς άλλες χώρες ή επιστρέφοντας 

στην πατρίδα τους κυρίως όταν υπάρχουν κοινά σύνορα ή οι αποστάσεις είναι μικρές, 

άλλοι αποκτούν νόμιμη άδεια παραμονής με διάφορους τρόπους, ενώ άλλοι που ήσαν 

νόμιμοι επιλέγουν να μην ανανεώσουν την άδεια τους και παραμένουν ως παράνομοι. 

Η Ελλάδα ενώ είναι η κυριότερη πύλη εισόδου των παράνομων μεταναστών δεν 

εφαρμόζει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την επίλυση του προβλήματος . Το 2002 υπήρξε 

συμφωνία με την Τουρκία ,για τους  λαθρομετανάστες που περνούν παράνομα από τα 

σύνορα της στην Ελλάδα και συλλαμβάνονται, να επιστρέφουν στην Τουρκία. Αυτή δεν 

τηρείται από αυτήν  και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παράνομης 

μετανάστευσης . Η ανάπτυξη των δυνάμεων της Frontex ήρθε αργοπορημένα , ωστόσο 

μείωσε ως ένα βαθμό το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης . Επίσης λόγω της 

οικονομικής κατάστασης που υπάρχει στη χώρα μας δεν αναπτύσσονται συμφωνίες 

συνεργασίας με τις χώρες αποστολής μεταναστών , δίνοντας παράλληλα οικονομική 

βοήθεια στις χώρες αυτές για την συγκράτηση των μεταναστών στις χώρες τους . 
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Στην Ελλάδα δεν έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις των νόμων 2910/2001 και 3386/2005 

περί ρυθμίσεως του ποσοστού εισόδου των οικονομικά μεταναστών για λόγους 

εργασίας .Επιπλέον η απουσία των ελεγκτικών μηχανισμών έχει αυξήσει την 

παράνομη εργασία με αποτέλεσμα την αύξηση της παραοικονομίας. 

Στα συμπεράσματα του  11
Ο
 Πανελλήνιου Συνεδρίου της  Εταιρίας  Δικαστικών 

Μελετών αναφέρεται ότι η  Ελλάδα δεν είναι σε θέση να αντέξει νέο κύμα αλλοδαπών 

σε συνδυασμό με το πρόβλημα έξαρσης της ανεργίας και ενδεχόμενης αλλοίωσης της 

πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων.  Αποτελεί  σημαντικό  στοιχείο η ταχύτερη 

αφομοίωση των εδώ αλλοδαπών στην κοινωνία μας αλλά και η περαιτέρω θωράκιση 

των συνόρων μας . Η οποιαδήποτε νέα εισροή μεταναστών να είναι απολύτως 

ελεγχόμενη και να καλύπτει μόνο τις πραγματικές ανάγκες του τόπου .  Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό αυτό ιδίως σήμερα με την οικονομική κρίση που υπάρχει στην χώρα μας 

σήμερα .  Η μετανάστευση είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο που ξεπερνά τα 

γεωγραφικά όρια της ελληνικής επικράτειας . Απαιτεί την συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις γειτονικές χώρες. Όπως αναφέρεται και στα 

πορίσματα του Συνεδρίου ΄΄ ο τρόπος που εμείς και η Ένωση θα αντιμετωπίσουμε το 

πρόβλημα συνιστά γνώμονα και μέτρο για τις αξίες του πολιτισμού μας . 

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση στους λαθρομετανάστες ανάμεσα σε αυτούς που 

έρχονται για να βρουν εργασία και σε αυτούς που φεύγουν από τις χώρες προέλευσης 

για λόγους ασφαλείας ή επιβίωσης . Η Σύμβαση της Γενεύης για την Προστασία των 

Προσφύγων(1951)  ορίζει ότι τα άτομα που διώκονται και εισέρχονται παράνομα σε 

άλλη χώρα δεν πρέπει να τιμωρούνται αλλά να τους δίνεται η δυνατότητα να 

υποβάλουν αίτηση για άσυλο . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

Συμπεράσματα –Προτάσεις 

 

H Ελλάδα, μετατράπηκε από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών σε 

ελάχιστα χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Ο νόμος 1975/1991 είχε σκοπό 

κυρίως στον περιορισμό της μετανάστευσης, στον αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων 

και στην απέλαση του μεγαλύτερου μέρους των παράτυπων μεταναστών από την 

ελληνική επικράτεια. Ουσιαστικά ο νόμος δεν άφηνε πολλά περιθώρια  στην είσοδο 

και εγκατάσταση ξένων στη χώρα μας με σκοπό την εργασία. Ο Νταφούλης, 

αναφέρει  ότι η νομολογία αλλάζει όπως η ζωή . Η Ελλάδα μετατράπηκε σε χώρα 

υποδοχής μεταναστών από χώρα αποστολής μεταναστών . Η ελληνική πολιτεία 

ψήφισε με καθυστέρηση τον νόμο 1975/1991 για τους αλλοδαπούς εκείνους που δεν 

διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο. Αυτός ο νόμος αντικατέστησε τον νόμο 

4310/1929 ο οποίος ήταν ανεπαρκής.
(14,42) 

Τα επόμενα χρόνια πολλοί μετανάστες εισήλθαν μη νόμιμα στην χώρα μας 

αναζητώντας εργασία . Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου δημιουργήθηκαν   

τα προεδρικά διατάγματα 358/1997 και 359/1997 με κύριο σκοπό την νομιμοποίηση 

παράτυπων μεταναστών 

Ο νόμος 2910/2001 καθόριζε μια περίπλοκη διοικητική διαδικασία για τη χορήγηση 

άδειας διαμονής με σκοπό την εργασία ή τις σπουδές. Όσον αφορά στην εξαρτημένη 

εργασία, η ρύθμιση των μεταναστευτικών εισροών βασιζόταν στον προγραμματισμό 

από τον ΟΑΕΔ των αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας στο τελευταίο τρίμηνο 

κάθε έτους (άρθρο 19). 

Ο νόμος έδινε έμφαση στον νομότυπο χαρακτήρα της διαδικασίας και όχι στην ουσία. 

Είναι σημαντικό να  λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς εργασίας, τη 

σημασία πλήρωσης κενών θέσεων σε ικανό χρόνο για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα 

και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Επίσης αρκετοί  από τους μετανάστες, υπό 

την πίεση  της φτώχειας  ή  την πολιτική καταπίεση, θα προσπαθήσουν να 

μεταναστεύσουν παράνομα.
(14)

  

Πριν το  Ν.2910/2001 οι αρμοδιότητες έκδοσης των αδειών ήταν στον ΟΑΕΔ. Με 

τον νόμο αυτόν υφίστανται  δύο τύποι αδειών : άδεια διαμονής και άδεια εργασίας . 

Υπήρξαν δαιδαλώδες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

 

 

 

 

 

 

14) Τριανταφυλλίδου, Α., (2005) ,Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική : Προβλήματα και Κατευθύνσεις , 

ΕΛΙΑΜΕΠ. Ανακτήθηκε 15/05/2014 από: http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/TRIAND.pdf. 

42) Νταφούλης, Α., (2007) , Η εξέλιξη της ελληνικής νομολογίας σε αστικά δικαιώματα μεταναστών , στο 

:Μετανάστευση και Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών Μελετών. 11Ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Κως 8-10 

Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή :  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα. 

 

http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/TRIAND.pdf
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Με τον Ν.3386/2005 υπάρχει ενοποίηση της άδειας εργασίας με την άδεια διαμονής 

σε ένα έντυπο. Οι Νομαρχίες πλέον δεν συμμετέχουν στην διαδικασία έκδοσης των 

αδειών . Υπάρχει πλέον προσπάθεια εξειδίκευσης των αδειών διαμονής . Το 

μειονέκτημα του νόμου αυτού είναι ότι υπέστη πολλές τροποποιήσεις .Οι κρατικές 

περιφέρειες συνεχίζουν την διαδικασία έκδοσης των αδειών διαμονής . Οι αιτήσεις με 

τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και 

στην συνέχεια αποστέλλονται για έλεγχο και έκδοση αδειών από τις κρατικές 

περιφέρειες .Σημαντικός σταθμός στα πλαίσια του μεταναστευτικού δικαίου στην 

χώρα μας αποτελεί ο νόμος 3386/2005.Με τον νόμο 3386/2005 επιχειρείται για 

πρώτη φορά να εφαρμοστούν πολιτικές ένταξης των οικονομικά μεταναστών με 

κύριο στόχο την διασφάλιση της συμμετοχής τους στην οικονομική , κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή της Ελλάδας 

Στο νόμο 3838/2010 αναπτύχθηκαν ζητήματα σχετικά με το δικαίωμα του εκλέγειν. 

.Πιο συγκεκριμένα αναπτύσσονται οι προϋποθέσεις έτσι ώστε οι ομογενείς και λοιποί 

αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών να μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές της 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με δικαίωμα ψήφου . Ιδιαίτερα σημαντικό 

αυτού του νόμου αποτελεί και το άρθρο 17 σχετικά Δικαίωμα του εκλέγεσθαι. 

Ωστόσο όμως η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ.αρ 460/2013 

απόφασή της έκρινε αντισυνταγματικά ορισμένα άρθρα του νόμου 3838/2010. 

Αντισυνταγματικές κρίνονται οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την απόδοση ιθαγένειας 

σε παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς, που διαμένουν 

νόμιμα και μόνιμα τουλάχιστον 5 χρόνια στη χώρα καθώς και σε παιδιά που φοιτούν 

επιτυχώς επί εξαετία σε ελληνικό σχολείο. Αντισυνταγματική κρίθηκε επίσης και η 

ρύθμιση που δίνει στους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα εκλέγειν 

και εκλέγεσθαι στις εκλογές των ΟΤΑ. 

 

Στον νόμο 4018/2011,  αναφέρονται αναλυτικά οι νέες  διαδικασίες για την έκδοση 

αδειών διαμονής . Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες από τους Δήμους μεταφέρονται  

Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ,όπου 

ιδρύονται «υπηρεσίες μίας στάσης» με αρμοδιότητα την παραλαβή των αιτήσεων 

υπηκόων τρίτων χωρών, τη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών διαμονής τους, καθώς 

και την επίδοση των σχετικώς εκδιδόμενων αποφάσεων. 

Ιδιαίτερος  σταθμός στο μεταναστευτικό δίκαιο αποτελεί η εφαρμογή του νόμου 

4251/2014. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό νόμο, εφεξής Κώδικα, επειδή σε αυτόν  

ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις του ν.3386/2005 και άλλων 19 τροποποιητικών 

νομοθετικών παρεμβάσεων, 6 προεδρικών διαταγμάτων, ενώ γίνεται προσπάθεια 

περιορισμού του απαιτούμενου αριθμού εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων. 

Ο νόμος 4251/2014 έλαβε σε σημαντικό βαθμό την πρωτόγνωρη οικονομική 

κατάσταση που βιώνει η χώρα μας .Δεν απαιτείται πλέον η απόδειξη επάρκειας 

οικονομικών πόρων  για ανανέωση αδειών διαμονής για οικογενειακή συνένωση .  

Επίσης υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις επαναξέτασης των αιτημάτων αλλοδαπών 

για άδειες διαμονής . Υπήρξε μεγάλος όγκος απορρίψεων αιτήσεων για άδειες 

διαμονής εξαιτίας της μη καταβολής των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών . Έτσι οι 

αιτούντες αλλοδαποί έχαναν το δικαίωμα για νόμιμη διαμονή . 

Δίνεται πλέον η δυνατότητα, με μεταβατικές διατάξεις, επανεξέτασης των 

απορριφθέντων αιτήσεων και επανάκτησης των απωλεσθέντων  δικαιωμάτων για 

νόμιμη διαμονή υπό προϋποθέσεις .  Απαιτείται να προϋπήρχε η άσκηση προσφυγής 

στα διοικητικά δικαστήρια και η ύπαρξη απόφασης αυτών με αναστολή των 



57 
 

απορριφθέντων αιτημάτων τους . Επίσης να είναι το βιβλιάριο υγείας τους σε ισχύ 

άρα να υπήρξε απασχόληση με την αντίστοιχη καταβολή των ασφαλιστικών 

εισφορών  στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία . 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό ιδίως σήμερα με την οικονομική κρίση που υπάρχει 

στην χώρα μας σήμερα . 

Η μετανάστευση είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο που ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια 

της ελληνικής επικράτειας . Απαιτεί την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά 

και τις γειτονικές χώρες. Όπως αναφέρεται και στα πορίσματα του Συνεδρίου  ΄΄ ο 

τρόπος που εμείς και η Ένωση θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα συνιστά γνώμονα 

και μέτρο για τις αξίες του πολιτισμού μας . 

Από τα αποτελέσματα του Συνεδρίου 2004 στην Κω  προέκυψε ότι οι Ελλάδα και 

πρέπει να σέβονται τους αλλοδαπούς όχι όμως ανεξέλεγκτα αλλά στα πλαίσια των 

νομικών κανόνων. Επίσης  προέκυψε ότι τα  αστυνομικά μέτρα δεν περιορίζουν από 

μόνα την μετανάστευση. Σχετικά με το δίκαιο υπάρχει εναρμόνιση με το καθεστώς 

υπηκόων τρίτων χωρών. Σε κοινωνικό επίπεδο θα πρέπει να αναπτυχθεί μία πολιτική 

μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική , ικανή να ανταπεξέλθει στα προβλήματα της 

εποχής μας . Σε κοινωνικό  επίπεδο θα πρέπει να απαλλαγούμε από τα ξενοφοβικά 

μας στερεότυπα περί αλλοδαπών.
(43)

 

Ο Κουράκης, αναφέρει ότι η  Ελλάδα δεν είναι σε θέση να αντέξει νέο κύμα 

αλλοδαπών σε συνδυασμό με το πρόβλημα έξαρσης της ανεργίας και ενδεχόμενης 

αλλοίωσης της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων.  Αποτελεί  σημαντικό  

στοιχείο η ταχύτερη αφομοίωση των εδώ αλλοδαπών στην κοινωνία μας αλλά και η 

περαιτέρω θωράκιση των συνόρων μας . Η οποιαδήποτε νέα εισροή μεταναστών να 

είναι απολύτως ελεγχόμενη και να καλύπτει μόνο τις πραγματικές ανάγκες του 

τόπου.
(44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43) Μετανάστευση και Δίκαιο.(2007) Εταιρία Δικαστικών Μελετών. 11Ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Κως 8-10 

Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή :  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα. 

44) Κουράκης .Ν.,(2007),Οικονομικοί μετανάστες και πρόσφυγες: Εγκληματολογική και ποινική 

προσέγγιση στο: Μετανάστευση και Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών Μελετών. 11Ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 

Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή:  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα. 
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                                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η μετανάστευση αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έχει διαστάσεις σε 

πολλά και διαφορετικά επίπεδα.  Αυτό το φαινόμενο επηρεάζει την κοινωνία 

,οικονομία ,πολιτική και πολιτισμό. Η σύγχρονη μετανάστευση μπορεί να είναι 

μόνιμη ή προσωρινή ή εποχιακή . Τα μεταναστευτικά ρεύματα , ανάλογα με την 

διεθνή συγκυρία , αναπτύσσουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με την εξέλιξη 

των αναγκών των χωρών που υποδέχονται και αποστέλλουν μετανάστες. 

H Ελλάδα, μετατράπηκε από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών σε 

ελάχιστα χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Ο νόμος 1975/1991 είχε σκοπό 

κυρίως στον περιορισμό της μετανάστευσης, στον αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων 

και στην απέλαση του μεγαλύτερου μέρους των παράτυπων μεταναστών από την 

ελληνική επικράτεια. Ουσιαστικά ο νόμος δεν άφηνε πολλά περιθώρια  στην είσοδο 

και εγκατάσταση ξένων στη χώρα μας με σκοπό την εργασία. 

Με τον Ν.3386/2005 υπάρχει ενοποίηση της άδειας εργασίας με την άδεια διαμονής 

σε ένα έντυπο. Οι Νομαρχίες πλέον δεν συμμετέχουν στην διαδικασία έκδοσης των 

αδειών . Υπάρχει πλέον προσπάθεια εξειδίκευσης των αδειών διαμονής . Το 

μειονέκτημα του νόμου αυτού είναι ότι υπέστη πολλές τροποποιήσεις .Οι κρατικές 

περιφέρειες συνεχίζουν την διαδικασία έκδοσης των αδειών διαμονής 

Ο νόμος 4251/2014 έλαβε σε σημαντικό βαθμό την πρωτόγνωρη οικονομική 

κατάσταση που βιώνει η χώρα μας .Δεν απαιτείται πλέον η απόδειξη επάρκειας 

οικονομικών πόρων  για ανανέωση αδειών διαμονής για οικογενειακή συνένωση .  

Επίσης υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις επαναξέτασης των αιτημάτων αλλοδαπών 

για άδειες διαμονής . Υπήρξε μεγάλος όγκος απορρίψεων αιτήσεων για άδειες 

διαμονής εξαιτίας της μη καταβολής των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών . Έτσι οι 

αιτούντες αλλοδαποί έχαναν το δικαίωμα για νόμιμη διαμονή .  

Η μετανάστευση είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο που ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια 

της ελληνικής επικράτειας . Απαιτεί την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά 

και τις γειτονικές χώρες.  Αποτελεί  σημαντικό  στοιχείο η ταχύτερη αφομοίωση των 

εδώ αλλοδαπών στην κοινωνία μας αλλά και η περαιτέρω θωράκιση των συνόρων 

μας . Η οποιαδήποτε νέα εισροή μεταναστών να είναι απολύτως ελεγχόμενη και να 

καλύπτει μόνο τις πραγματικές ανάγκες του τόπου .  Είναι σημαντικό το δίκαιο της 

χώρας μας στον τομέα της μετανάστευσης να λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές που 

συμβαίνουν τόσο εντός της χώρας μας όσο και στο διεθνές δίκαιο . 
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                                                       SUMMARY 

 

The immigration constitutes a social phenomenon which has dimensions in many and 

different levels. This phenomenon influences the society, economy, policy and 

culture. The modern immigration can be permanent or provisional or seasonal. The 

immigratory currents, depending on the international economic situation, develop 

particular characteristics concerning the development of needs of countries that 

receives and dispatches immigrants. 

 

Greece, was changed by country of mission in country of reception of immigrants in 

minimal years in the dues of decade the '80. Law 1975/1991 had aim mainly in the 

restriction of immigration, in the stricter control of borders and in the deportation of 

bigger part of irregular immigrants from the Greek territory. Substantially the law did 

not leave a lot of margins in the entry and installation of foreigners in our country 

aiming at the work. 

 

With the N.3386/2005 exists unification of empty work with the authorisation of stay 

in a form. The Prefectures henceforth do not participate in the process of publication 

of authorisations. Exists henceforth effort of specialisation of authorisations of stay. 

The disadvantage of this law is that it suffered a lot of modifications. The government 

owned regions continue the process of publication of authorisations of stay 

 

Law 4251/2014 received in important degree the unusual economic situation that 

experiences our country. Is not required more the proof of sufficiency of economic 

resources for renewal of authorisations of stay for familial conjunction. Also exist 

transient provisions of epanaxetasis demands of foreighers on authorisations of stay. 

Existed big volume of rejects of applications for authorisations of stay exaitias the not 

payment of legal actuarial contributions. Thus the applicant foreighers lost the right 

for legal stay.  

 

The immigration is a problem very big that exceeds the geographic limits of Greek 

territory. It requires the collaboration with the European Union but also the 

neighbouring countries. Constitute important element the more rapid assimilation of 

here foreighers in our society but also the further armouring of our borders. The any 

new surge of immigrants she is absolutely checked and it only covers the real needs of 

place.  Is important the right of our country in the sector of immigration it takes into 

consideration the changes that happen so much inside our country what in the 

international right. 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 



61 
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ        ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ     

 

Αλιβιζάτος , Ν.,(2007) , Μετανάστευση και πολυπολιτισμικότητα , στο : 

Μετανάστευση και Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών Μελετών . 11
Ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο 

, Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή :  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα 

Γεωργούλας, Σ. ,( 2011) , Η νέα μεταναστευτική κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και 

η νομιμοποίησή τους , σε Μαρβάκης Αθανάσιος, Παρσάνογλου Δημήτρης & Παύλου 

Μίλτος (επιμ .), Μετανάστες στην Ελλάδα . Αθήνα :Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα . 

Ζάϊκος ,Ν., (χ.χ.) , Η ρύθμιση της μετανάστευσης στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο  

Καλοφωλιάς, Κ. , (2011) ,Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Μεσόγειο ( Ισπανία –

Ιταλία –Ελλάδα), Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα. 

Μπάγκαβος Χ.& Παπαδοπούλου Δ. (2006 ) (επιμ.) , Μετανάστευση και ένταξη των 

μεταναστών στην ελληνική κοινωνία , Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. 

Europa (χ.χ.) Ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων , άσυλο και μετανάστευση  

Ανακτήθηκε [ 08 Μαρτίου 2013] από: 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_

persons_asylum_immigration/l33020_el.htm  

Europa(χ.χ.)   Ο οργανισμός FRONTEX : αξιολόγηση και μελλοντική ανάπτυξη 

Ανακτήθηκε [ 09 Μαρτίου 2013] από: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-84_el.htm  

Ευρωπαϊκή Ένωση.( 2010)  Μια Ευκαιρία και μια πρόκληση . Η μετανάστευση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση .  

Ανακτήθηκε  [ 09 Μαρτίου 2013] από: 

http://ec.europa.eu/archives/publications/booklets/move/81/index_el.htm 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης.(2012) Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011  

 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης.(2013) Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2012 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-84_el.htm
http://ec.europa.eu/archives/publications/booklets/move/81/index_el.htm


62 
 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή .(2011) Ανακοίνωση για την μετανάστευση  

Ανακτήθηκε [ 02 Μαρτίου 2013] από: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/pdf/248_act_part1_v3_el.pdf 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ,(2004). ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ .ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Τεύχος 104,  

Ανακτήθηκε [ 30 Μαϊου 2014] από: 

http://www.inegsee.gr/sitefiles/files/104_MARTIOS.pdf 

Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής,(2008), Μετανάστευση στην Ελλάδα . 

Εμπειρίες –Πολιτικές –Προοπτικές . Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής . Τόμος 

Α΄. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ  

Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής.(2006)  Πολιτικές ένταξης των Μεταναστών : 

Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία ,Αθήνα :ΙΜΕΠΟ. 

Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και Έρευνας- Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (χ.χ.) . Η μετανάστευση και ο Διεθνής ρόλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

Ανακτήθηκε [ 18 Μαρτίου 2013] από: 

http://www.aueb.gr/statistical-institute/european-citizens/Immigration.pdf 

 

Καλοφωλιάς, Κ .(2011) Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Μεσόγειο ( Ισπανία –Ιταλία 

–Ελλάδα).Αθήνα : Εκδόσεις Σιδέρη. 

Kosic.A.,& Τριανταφυλλίδου, Α.,(2009) , Ιταλία στο: Η Μετανάστευση στην 

Ενωμένη Ευρώπη ,Εκδόσεις Κριτική  

 Κουράκης .Ν.,(2007) ,Οικονομικοί μετανάστες και πρόσφυγες : Εγκληματολογική και 

ποινική προσέγγιση στο : Μετανάστευση και Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών Μελετών . 

11
Ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο , Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή :  

Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα 

Μάνος,Ι.,(2012)  Μετανάστευση και πολύ-πολιτισμικότητα όροι και περιεχόμενο. 

Σημειώσεις στο μάθημα η Μετανάστευση στην ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ . Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  

Μπάγκαβος , Χ., & Παπαδοπούλου, Δ., (2003) , στο : ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ  

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . Μελέτη 15 της ΙΝΕ-

ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/pdf/248_act_part1_v3_el.pdf
http://www.inegsee.gr/sitefiles/files/104_MARTIOS.pdf
http://www.aueb.gr/statistical-institute/european-citizens/Immigration.pdf


63 
 

Μπάγκαβος, Χ.,& Παπαδοπούλου, Δ. (επιμ.). (2006) Μετανάστευση και ένταξη των 

μεταναστών στην ελληνική κοινωνία , Αθήνα :Εκδόσεις Gutenberg. 

  Μετανάστευση και Δίκαιο.(2007) Εταιρία Δικαστικών Μελετών . 11
Ο
 Πανελλήνιο 

Συνέδριο , Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή :  Εκδόσεις Αντ.Ν. 

Σάκκουλα 

Μουσούρου, Λ.(2003) Μετανάστευση & Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα και 

στην Ευρώπη . Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

Νίκας, Χ., (2007) Μετανάστευση, Παλιννόστηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: 

Η Περίπτωση Αλβανίας – Ελλάδας. 10ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο , 

Θεσσαλονίκη, 1 – 2 Ιουνίου 2012 “Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και 

Συνοχής” ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA 

 Νταφούλης, Α., (2007) , Η εξέλιξη της ελληνικής νομολογίας σε αστικά δικαιώματα 

μεταναστών , στο :Μετανάστευση και Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών Μελετών . 11
Ο
 

Πανελλήνιο Συνέδριο , Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή :  Εκδόσεις 

Αντ.Ν. Σάκκουλα 

Παπαδημητρίου, Γ., (2007), Μετανάστευση και Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών 

Μελετών . 11
Ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο , Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –

Κομοτηνή :  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα 

Παπαδοπούλου –Κούρκουλα, Α.(2008) Λαθρομετανάστευση : Μύθοι και 

Πραγματικότητες . Στο : Μετανάστευση στην Ελλάδα . Εμπειρίες –Πολιτικές –

Προοπτικές . Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής . Τόμος Α΄. Αθήνα: Εκδόσεις 

ΙΜΕΠΟ  

Ράντος,Α., (2007), Η μετανάστευση στο πλαίσιο του διοικητικού δικαίου , στο : 

Μετανάστευση και Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών Μελετών . 11
Ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο 

, Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή :  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα 

 Σταυροπούλου, Μ., (2007) , Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για το άσυλο και τη 

μετανάστευση :Τι μας επιφυλάσσουν, στο : Μετανάστευση και Δίκαιο, Εταιρία 

Δικαστικών Μελετών . 11
Ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο , Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. 

Αθήνα –Κομοτηνή :  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα 

 Τριανταφυλλίδου, Α., (2005) ,Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική : Προβλήματα 

και Κατευθύνσεις , ΕΛΙΑΜΕΠ  

Ανακτήθηκε 15/05/2014 από : 

http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/TRIAND.pdf 

 

  Τριανταφυλλίδου, Ά., Ρουμπίνη, Γ., (2009)<< Ελλάδα >>, σε    Τριανταφυλλίδου 

Άννα , Ρουμπίνη Γρώπα (επιμ.),  Η μετανάστευση στην Ενωμένη Ευρώπη .Αθήνα : 

Εκδόσεις Κριτική . 

http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/TRIAND.pdf


64 
 

Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής 

Συνοχής,(2013) , Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών 

 Φλογαϊτης , Σ.,(2007) ,Μετανάστευση και ελληνική συνταγματική έννομη τάξη στο : 

Μετανάστευση και Δίκαιο, Εταιρία Δικαστικών Μελετών . 11
Ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο 

, Κως 8-10 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα –Κομοτηνή :  Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα 

 Χιονάτου , Ε.(2012 ) Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία: κοινοτικές μεσογειακές «πύλες» της 

παράνομης μετανάστευσης. Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς  

Ανακτήθηκε [ 18 Μαρτίου 2013] από: 

http://www.emmedia.gr/EMMEDIA_Chionatou_WP3.pdf 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emmedia.gr/EMMEDIA_Chionatou_WP3.pdf


65 
 

 

                                          ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

  Watts, J., (1998)  Italian and Spanish Labour Leaders’ Unconventional Immigration 

Policy Preferences,  

Retrieved 08/12/2011from 

http://dx.doi.org/10.1080/13608740308539550 

 

  Amelie Constant & Zimmermann Klaus , (2005) Immigrant performance and 

selective immigration policy : a European perspective , 

Retrieved 08/12/2011from 

http://ner.sagepub.com/content/194/1/94 

 

 Triandafyllidou, A.,(2003)  Immigration policy implementation in Italy: 

organisational culture, identity processes and labour market control,  

Retrieved 08/12/2011from 

http://dx.doi.org/10.1080/1369183032000079611 

 

Sciortino Giuseppe ,Colombo Asher,( 2004)The flows and the flood: the public 

discourse on 

immigration in Italy, 1969–2001, 

Retrieved 08/12/2011from 

http://dx.doi.org/10.1080/1354571042000179209 

 

 Campani Giovanna(1993)  Immigration and racism in southern Europe: The Italian 

Case,  

Retrieved 08/12/2011from 

http://dx.doi.org/10.1080/01419870.1993.9993794 

http://dx.doi.org/10.1080/13608740308539550
http://ner.sagepub.com/content/194/1/94
http://dx.doi.org/10.1080/1369183032000079611
http://dx.doi.org/10.1080/1354571042000179209
http://dx.doi.org/10.1080/01419870.1993.9993794


66 
 

 

 Caponio Tiziana,( 2005) Policy Networks and Immigrants’ Associations in Italy: The 

Cases of Milan, Bologna and Naples,  

Retrieved 08/12/2011from 

http://dx.doi.org/10.1080/13691830500177891 

 

Zaikos N.(n.d.), Reflections on contemporary international law-making  

related to labour migration 

 

Retrieved 20/05/2014 from 

https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/SOC469/um/Zaikos_labour_migration.pdf 

 

 Zincone Giovanna,( 2006), The Making of Policies: Immigration and Immigrants in 

Italy,2006 

Retrieved 08/12/2011from 

http://dx.doi.org/10.1080/13691830600554775 

 

 Veugelers John ,( 1994) ,Recent Immigration Politics in Italy: A Short Story, 

Retrieved 08/12/2011from 

http://dx.doi.org/10.1080/01402389408425013 

 

Frontex (2013)  Mission and Tasks . 

Retrieved [ 05/03/2013] from  

http://www.frontex.europa.eu/about/mission-and-tasks  

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1080/13691830500177891
http://dx.doi.org/10.1080/13691830600554775
http://dx.doi.org/10.1080/01402389408425013
http://www.frontex.europa.eu/about/mission-and-tasks


67 
 

Διαδικτυακοί τόποι 

http://www.statistics.gr/ 

http://www.astynomia.gr 

http://ec.europa.eu 

http://www.ypes.gr 

http://www.inegsee.gr 

http://news.kathimerini.gr 

- Forced Migration Online (FMO) http://www.forcedmigration.org/ 

- European Migration Network (EMN) http://emn.intrasoft-intl.com 

- Mediterranean Migration Observatory http://www.mmo.gr/ 

http://www.uoi.gr/schools/early-childhood/metanastes/history.htm 

http://athamastos.blogspot.gr/2012/05/blog-post_18.html 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=341590 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astynomia.gr/
http://www.ypes.gr/
http://www.inegsee.gr/
http://news.kathimerini.gr/
http://www.forcedmigration.org/
http://emn.intrasoft-intl.com/
http://www.mmo.gr/
http://www.uoi.gr/schools/early-childhood/metanastes/history.htm
http://athamastos.blogspot.gr/2012/05/blog-post_18.html


68 
 

Νόμοι –Εγκύκλιοι 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην 

Ελληνική Επικράτεια 

 Ν. 3386/2005   (ΦΕΚ Α΄ 212) 

 Ν. 3448/2006  (ΦΕΚ Α΄ 57) 

 Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42) 

 Ν. 3613/2007  (ΦΕΚ Α΄ 263) 

 Ν. 3649/2008 (ΦΕΚ Α’ 39) 

 Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263) 

 Ν. 3772/2009 (ΦΕΚ Α΄ 112) 

 N. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163) 

  Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α’ 49) 

 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α’66) 

 Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α’ 138) 

 Ν.3875/2010 (ΦΕΚ Α’ 158) 

 Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163) 

 Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α’ 213) 

 Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α’ 7) 

 Ν.3938/2011 (ΦΕΚ Α’61) 

  Ν.4018/2011 (ΦΕΚ Α’ 215) 

  Ν.4061/2012 (ΦΕΚ Α’ 66) 

  Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) 

  Ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α’89) 

  Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24) 

  Ν.4139/2013 (ΦΕΚ Α’ 74) 

  Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90) 

  Ν. 4251/2014  (ΦΕΚ Α΄ 80) 

 

Πηγή :Υπουργείο Εσωτερικών  

 

 

 

 



69 
 

Έγγραφο αρ.πρωτ. 13703/28-06-2007 Υπουργείο Εσωτερικών  

Έγγραφο αρ.πρωτ. 1356/21-01-2009 Υπουργείο Εσωτερικών  

Υπουργική Απόφαση  8966/18-05-2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) 

 

Εφαρμογή ΠΔ 106/2007  

.(Εγκ.38/05 ΥΠ.ΕΣ) 

(Εγκ.26/05 ΥΠ.ΕΣ.) 

(Εγκ. 30/07 ΥΠ.ΕΣ.) 

(Εγκ. 10/08 ΥΠ.ΕΣ.) 

(ΕΓΚ 12/2012 ΥΠ.ΕΣ) 

(Εγκ.12/2014 ΥΠ.ΕΣ.) 

 


