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Περίληψη 

 

Το κοινωνικό φαινόμενο της μετανάστευσης αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα 

για όλες τις χώρες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει το ζήτημα της 

μετανάστευσης μέσα από τις διάφορες πτυχές που μπορεί να πάρει στην Ελλάδα και 

τη Σουηδία και τις επιπτώσεις της στο νομικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της 

κάθε μιας μέχρι το έτος 2010. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας που έχει διαμορφώσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία μιας ενιαίας πολιτικής 

αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος. Το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας και 

της Σουηδίας βασίζεται στα θεμέλια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κάθε 

μία έχει κάνει μεταβολές σύμφωνα με τις ανάγκες της. Η Σουηδία, έχοντας αυξημένες 

οικονομικές δυνατότητες, φαινομενικά αποτελεί πρότυπο ως προς τις κρατικές 

παρεμβάσεις για την ένταξη των μεταναστών. Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να 

ενσωματώσει αποτελεσματικά τους μετανάστες στην αγορά εργασίας και πολλοί από 

αυτούς εκμεταλλεύονται τα προνόμια της παρεμβατικής σουηδικής πολιτικής. Η 

Ελλάδα από την άλλη πλευρά, αν και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να 

παρέμβει όσο η Σουηδία, έχει επιτύχει την ένταξη των μεταναστών στον εργασιακό 

τομέα και την ενίσχυση της οικονομία της στους τομείς που απασχολείται μεγάλο 

ποσοστό μεταναστών, όπως η γεωργία. Τα μειονεκτήματα της ελληνικής πολιτικής 

εντοπίζονται κυρίως στη στέγαση των μεταναστών και στο μεγάλο ποσοστό 

παράνομων μεταναστών. Μέσα από την ανάλυση της μετανάστευσης στις δύο χώρες 

έχουν αναδειχθεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των πολιτικών που 

εφαρμόζουν οι δύο χώρες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος σε 

όλους τους τομείς. Το σημαντικότερο συμπέρασμα της παρούσας εργασίας είναι η 

ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών με βάσει τις ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε 

περίπτωση και κάθε χρονική στιγμή. Ο αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων, η 

καταγραφή όλων των μεταναστών και η εκπαίδευση όσων διαμένουν στη χώρα θα 

πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστες διαστάσεις της μεταναστευτικής πολιτικής. 
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Abstract 

 

The social phenomenon of immigration is an important issue for all countries. 

The purpose of this paper is to examine immigration through its various aspects both 

in Greece and Sweden and analyze its impact on the laws, the social context and each 

country’s economy until 2010. The particular character that European Union has 

formed, has significantly contributed to the creation of a common policy about 

immigration. In both Greece and Sweden, laws are based on the foundations set by the 

European Union but each one of them has done the appropriate changes according to 

its needs. Sweden, which has increased economic opportunities, has apparently 

organized a policy about integration of immigrants that seems to be a model for every 

other country. However, it has failed to effectively  integrate immigrants into the 

labor market and many of them take advantage of the privileges that the Swedish 

interventional policy offers. On the other hand, although Greece does not have the 

financial capacity to intervene as Sweden does, it has achieved effective integration of 

immigrants in the workplace and has managed to increase the economy in the areas 

that immigrants are mostly occupied, such as agriculture. Greek policy’s 

disadvantages are mainly detected in its weakness to provide immigrants houses as 

well as to control the large percentage of illegal immigrants. Through the analysis of 

immigration in both countries, advantages and disadvantages have arisen concerning 

the policies which are applied in both countries in order to solve all problems that 

immigration can cause in every field. The most important finding of this study is the 

need to adjust policies based on the needs arising in every different case and occasion. 

If borders are controlled effectively, all immigrants are recorded and immigrants have 

access to education, immigration policy can deliver results. 

 

  



 

5 

Κεφάλαιο 1ο 

 

1. Εισαγωγή 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης αποτελεί πολυδιάστατο και πρωταρχικό 

θέμα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής ΕΕ). Τις τελευταίες δεκαετίες 

τα ποσοστά των ανθρώπων που αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους, 

ηθελημένα ή μη, προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους, συνεχώς 

αυξάνονται. Η ΕΕ και τα Θεσμικά Όργανά της προσπαθούν να δημιουργήσουν και να 

ακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη κοινή πολιτική για το μεταναστευτικό φαινόμενο. 

Εκτός από την μεταναστευτική πολιτική που ορίζεται και εφαρμόζεται από το 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις ευρωπαϊκές συνθήκες, κάθε χώρα διαμορφώνει τη δική της 

πολιτική. Ωστόσο, οι αδυναμίες εφαρμογής των μέτρων που αφορούν τους 

μετανάστες μεταβάλλουν συνεχώς τα δεδομένα του νομικού, κοινωνικού και 

οικονομικού πλαισίου της κάθε χώρας. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το φαινόμενο της 

μετανάστευσης και να παρουσιάσει την πολιτική που ακολουθούν δύο κράτη –μέλη 

της Ένωσης, η Ελλάδα και η Σουηδία και να εντοπίσει τις αδυναμίες της κάθε χώρας 

στην εφαρμογή των μέτρων. Για την επίτευξη του σκοπού γίνεται μια αναλυτική 

προσπάθεια παρουσίασης του νομικού, κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου που 

ακολουθούν οι δύο χώρες για το μεταναστευτικό ζήτημα.  

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στον ορισμό της 

μετανάστευσης. Δίνονται οι ορισμοί για τα είδη των μεταναστών και αναδεικνύονται 

οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι επιλέγουν να διαμείνουν σε άλλη χώρα. 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

αφορούν τη μετανάστευση. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα θεσμικά όργανα, 

περιγράφονται τα ευρωπαϊκά συμβούλια των μεταναστών και αναλύονται οι 

ευρωπαϊκές συνθήκες και το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που διέπει το μεταναστευτικό 

ζήτημα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πολιτική που έχει διαμορφώσει το 

ελληνικό κράτος. Αναδεικνύεται το νομικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της 
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μετανάστευσης και προβάλλονται οι αδυναμίες αντιμετώπισης του ζητήματος στην 

Ελλάδα. 

Αντίστοιχα, στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα αντίστοιχα στοιχεία που 

πλαισιώνουν τη μεταναστευτική πολιτική της Σουηδίας. Τα στοιχεία αφορούν τις 

νομικές διατάξεις, τις κοινωνικές – πολιτισμικές επιδράσεις και τη διαμόρφωση της 

οικονομίας της Σουηδίας εξαιτίας των μεταναστών. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα σημαντικότερα ζητήματα και 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν συγκρίνοντας τις πολιτικές των 

δύο χωρών. Τέλος, γίνεται συζήτηση για τα αρνητικά στοιχεία που προκύπτουν από 

την εκάστοτε πολιτική, τα κωλύματα, οι ελλείψεις και οι αδυναμίες τους.  
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Κεφάλαιο 2ο 

 

2. Το φαινόμενο της μετανάστευσης 

2.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός της μετανάστευσης 

Τα δύο βασικότερα κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί κάποιος να χαρακτηρισθεί 

κάποιος ως μετανάστης είναι η εθνικότητα και ο τόπος γεννήσεως
1
. Είναι δύσκολο να 

δοθεί ένας κατάλληλος ορισμός για τη μετανάστευση, καθώς η περιγραφή της έως 

και το 2007 διέφερε από χώρα σε χώρα
2
. Ένας αυστηρός ορισμός περιλαμβάνει μόνο 

όσους κατοικούν σε μια χώρα αλλά έχουν γεννηθεί σε μια άλλη
3
. Γενικά, με τον όρο 

μετανάστευση, αναφερόμαστε στη μετακίνηση μεμονωμένων ανθρώπων ή ομάδων 

είτε εντός είτε εντός των συνόρων της χώρας για να ζήσουν σε άλλο τόπο (τόπος 

διαμονής) και έχοντας ως σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την 

αναζήτηση νέων ευκαιριών
4
. Ως τόπος διαμονής σε κάθε περίπτωση θεωρείται ο 

τόπος ή η κατοικία του κάθε ατόμου, όπου έχει συνηθίσει να ζει και το σημείο 

συνάντησης με τα αγαπημένα του άτομα, είτε συνδέεται μαζί τους με οικογενειακούς 

δεσμούς είτε όχι
5
. Στον όρο μετανάστευση περιλαμβάνεται κάθε είδους μετακίνηση 

των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την απόσταση, τη σύνθεση και τις αιτίες της
6
.  

Στους μετανάστες συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες
7
: 

 Πρόσφυγας (refugee): Ένα πρόσωπο που διαμένει εκτός της χώρας 

καταγωγής του, λόγω του φόβου δίωξης εξαιτίας της ένταξής του σε 

διαφορετική φυλή, θρησκεία ή εθνικότητα, συμμετοχή σε μια συγκεκριμένη 

                                                           
1
 OECD Factbook 2007, “Immigrant population”, OECD, 

http://www.oecd.org/publications/factbook/38336539.pdf, (Ανακτήθηκε 18 Δεκεμβρίου 2015), 

σελ.252. 
2
Το ίδιο, σελ.252. 

3
Το ίδιο, σελ.252. 

4
Social Policy, «Ορισμοί της μετανάστευσης», Social Policy, http://socialpolicy.gr/2014/01/ορισμοί-

της-μετανάστευσης.html (Ανακτήθηκε 4 Απριλίου 2014). 
5
Statistical office of European Communities (Eurostat), “Is the measurement of international migration 

flows improving in Europe”, Conference of European Statisticians, Working Paper No.12, 16 May 

2001, p.1. 
6
 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, “The phenomenon of migration: Its 

significance or meaning in human societies throughout history”, 

http://www.ifrc.org/PageFiles/89397/the%20phenomenon%20of%20migration_TYPEFI_final_En.pd

f, (Ανακτήθηκε 18 Δεκεμβρίου 2015), σελ.2. 
7
Το ίδιο, σελ.2. 

http://www.oecd.org/publications/factbook/38336539.pdf
http://socialpolicy.gr/2014/01/ορισμοί-της-μετανάστευσης.html
http://socialpolicy.gr/2014/01/ορισμοί-της-μετανάστευσης.html
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κοινωνική ομάδα ή εξαιτίας αντίθετων πολιτικών πεποιθήσεων
8
. Η επιστροφή 

είναι αδύνατη είτε γιατί ο ίδιος φοβάται είτε γιατί οι συνθήκες στη χώρα 

καταγωγής του δεν του το επιτρέπουν
9
. Ως πρόσφυγες θεωρούνται όσοι έχουν 

αιτηθεί να τους έχει δοθεί άσυλο από μια χώρα προορισμού και η τελευταία 

έχει αποδεχθεί το αίτημά τους
10

.  

 Εκτοπισμένος μετανάστης (Internally Displaced Person - IDP): Ένα 

πρόσωπο που αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα, την περιοχή ή το σπίτι του 

λόγω δυσμενών συνθηκών αλλά δεν βγαίνει από τα σύνορα του κράτους Οι 

λόγοι μπορεί να είναι  πολιτικοί,  κοινωνικοί περιβαλλοντικοί και άλλοι
11

. 

 Οικονομικός μετανάστης (economic migrant): Οι οικονομικοί μετανάστες 

αποτελούν ένα μέρος της κατηγορίας της εκούσιας μετανάστευσης (βλ.2.2.3.). 

Ωθούνται στην μετακίνηση εξαιτίας οικονομικών λόγων
12

 και σαν έννοια 

ταυτίζεται με τους εργασιακούς μετανάστες, καθώς η μετακίνηση γίνεται 

κυρίως για την εύρεση εργασίας
13

. Ο όρος του οικονομικού μετανάστη 

περιλαμβάνει και όσους αποφάσισαν να διαμείνουν σε άλλη περιοχή 

προκειμένου να βελτιώσουν τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά τη ποιότητα 

ζωής τους
14

. 

2.2. Κατηγορίες μετανάστευσης 

Οι μεταβλητές που περιλαμβάνει η έννοια της μετανάστευσης μπορούν να 

καθορίσουν τις κατηγορίες, με βάσει τις οποίες διαχωρίζονται όσοι μετανάστες έχουν 

κάποια κοινά στοιχεία
15

. Οι κατηγορίες των μεταναστών ποικίλουν ανάλογα με το 

χώρο, το χρόνο, τη πρόθεση μετακίνησης, το μέγεθος, το καθεστώς εισόδου και άλλα 

κριτήρια. 

                                                           
8
 National Geographic Society, “What is Human Migration?”, 2005, 

http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/lessons/09/g68/migrationguidestudent.pdf, 

(Ανακτήθηκε 18 Δεκεμβρίου 2015), σελ.2. 
9
 Refugee Council, “The truth about asylum: Who’s who”, 

http://www.refugeecouncil.org.uk/policy_research/the_truth_about_asylum/the_facts_about_asylum, 

(Ανακτήθηκε 18 Δεκεμβρίου 2015). 
10

Το ίδιο. 
11

 National Geographic Society, ό.π., σελ. 2. 
12

Refugee Council, ό.π.. 
13

Ερυθρός Σταυρός, «Ο οδηγός «Θετικές εικόνες» οδηγού για τον εκπαιδευτικό – Ορισμοί», 

http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Teaching-resources/Teaching-packages/Positive-

Images/~/media/BritishRedCross/Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching

%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf, (Ανακτήθηκε 18 Δεκεμβρίου 2015), 

σελ.6. 
14

Το ίδιο, σελ. 6. 
15

Statistical office of European Communities (Eurostat), ό.π., σελ.1. 

http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/lessons/09/g68/migrationguidestudent.pdf
http://www.refugeecouncil.org.uk/policy_research/the_truth_about_asylum/the_facts_about_asylum
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2.2.1. Κατηγορίες με κριτήριο το χώρο 

Όταν η μετακίνηση γίνεται στο εσωτερικό μιας χώρας  χαρακτηρίζεται ως 

εσωτερική και όταν γίνεται εκτός των συνόρων της χώρας καταγωγής ως 

εξωτερική
16

. Η μετάβαση από τον τόπο προσέλευσης ονομάζεται αποδημία ή εκροή 

μεταναστών (διεθνής ορισμός: emigration) ενώ η προσέλευση στον τόπο υποδοχής 

ονομάζεται εισροή (διεθνής ορισμός: immigration)
17

. Η μετακίνηση σε άλλη χώρα 

διαμονής ονομάζονται και διεθνής μετανάστευση (διεθνής ορισμός: international 

migration)
18

. Οι καταστάσεις που αφορούν τη δήλωση του τόπου διαμονής των 

μεταναστών είναι: 

 Αν κάποιος δηλώσει τη μεταβολή της κατοικίας του και στη χώρα καταγωγής 

του και στη χώρα υποδοχής, καταμετράται και η εκροή και η εισροή και θα 

θεωρείται εγγεγραμμένος στη χώρα προορισμού. 

 Αν η δήλωση γίνεται μόνο στη χώρα άφιξης, καταγράφεται μόνο η εισροή και 

θεωρείται μέλος του εγγεγραμμένου (dejure) πληθυσμού και των δύο χωρών. 

 Αν η δήλωση γίνεται μόνο στη χώρα αναχώρησης, υπολογίζεται μόνο η εκροή 

και ο μετανάστης δεν θεωρείται μόνιμος κάτοικος καμίας εκ των δύο χωρών, 

ούτε της χώρας αναχώρησης ούτε της χώρας υποδοχής. 

 Τέλος, αν δεν δηλωθεί καμία μεταβολή του τόπου διαμονής, τότε δεν θα 

θεωρηθεί διεθνής μετανάστης και συνεχίζει να καταμετράται ως μέλος του 

εγγεγραμμένου πληθυσμού της χώρας αποστολής, ενώ ουσιαστικά αποτελεί 

μέλος του πραγματικού (defacto) πληθυσμού της χώρας υποδοχής.  

Η παλιννόστηση και η μετανάστευση ομογενών αλλοδαπών είναι δύο ακόμη 

κατηγορίες οι οποίες συνήθως συγχέονται
19

. Στην πρώτη περίπτωση 

πραγματοποιείται οικειοθελής επιστροφή στην χώρα καταγωγής, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση μετακινούνται τα άτομα που έχουν την εθνικότητα του κράτους διαμονής 

αλλά δεν είναι πολίτες της συγκεκριμένης χώρας.  

2.2.2. Κατηγορίες με κριτήριο το χρόνο 

Ο χρόνος παραμονής στη χώρα προορισμού διαχωρίζει τη μετανάστευση σε 

προσωρινή ή μόνιμη, όταν πραγματοποιείται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

                                                           
16

 Social Policy, ό.π.. 
17

Το ίδιο. 
18

Statistical office of European Communities (Eurostat), ό.π., σελ.2. 
19

Ηλιάδης Κωνσταντίνος & Λένης Αλέξανδρος, «Η Δραπετσώνα ως επιλογή Διαδικασίες 

εγκατάστασης μεταναστών, Διπλωματική εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Αθήνα, Οκτώβριος 2012, σελ. 7. 
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ή δεν οριοθετείται χρονικά αντίστοιχα
20

. Ο διαχωρισμός είναι μια δύσκολη 

διαδικασία καθώς κάποιος μπορεί να διαθέτει κατοικίες σε δύο χώρες
21

. Σε αυτή τη 

περίπτωση, εξετάζεται ο λόγος που κάποιος έχει δύο ή και περισσότερες ξεχωριστές 

κατοικίες σε διαφορετικές χώρες ή η διάρκεια κατοχής τους
22

.  Επιπλέον, 

διαχωρίζεται η περιστασιακή διαμονή για επαγγελματικούς λόγους ή για τουρισμό
23

. 

Για την διάκριση μεταξύ μόνιμων και προσωρινών κατοικιών κρίνεται απαραίτητος ο 

καθορισμός μιας ελάχιστης περιόδου κατοχής μιας κατοικίας, ανάλογα με το αν είναι 

κατειλημμένο για περισσότερο ή λιγότερο από το επιλεγμένο χρονικό όριο
24

. 

Συνεπώς, μόνο η αλλαγή του συνήθους τόπου διαμονής με διάρκεια διαμονής 

μεγαλύτερη από το κατώτατο καθορισμένο όριο θεωρείται ως μόνιμη μετανάστευση. 

Σύμφωνα με τις Κυριακίδου & Παπαδοπούλου
25

, ελάχιστη διάρκεια παραμονής για 

το χαρακτηρισμό μιας μόνιμης μετανάστευσης ορίζεται ο ένας χρόνος. 

2.2.3. Κατηγορίες με κριτήριο τη πρόθεση μετακίνησης 

Επιπλέον, υπάρχει μία ακόμη κατηγορία, σύμφωνα με το κριτήριο της 

πρόθεσης των ανθρώπων για τη μετανάστευση, η εκούσια και η ακούσια ή 

αναγκαστική
26

. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εσωτερικές καταστάσεις της χώρας 

μπορεί να αναγκάσουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την χώρα τους υπό τον 

φόβο των διώξεων (πολιτικές, θρησκευτικές ή άλλου είδους) και της καταπάτησης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αναζητήσουν άσυλο σε κάποια άλλη χώρα η 

οποία κατά κανόνα δεν αντιμετωπίζει ίδια ή συναφή προβλήματα
27

. Η ακούσια 

μετανάστευση μπορεί να είναι βίαιη, κατηγορία η οποία αφορά τη μετακίνηση που 

οφείλεται στην επιβολή της από της δημόσιες αρχές του κράτους καταγωγής και τα 

άτομα δεν έχουν το δικαίωμα επιλογής να διαμείνουν στη χώρα τους
28

. Παραδείγματα 

της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι οι απελάσεις, οι ξενηλασίες, οι αναγκαστικές 

ανταλλαγές πληθυσμών και άλλες αιτίες. 

                                                           
20

Κυριακίδου Ζωή & Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, «Βαθμός ικανοποίησης των παράνομων 

μεταναστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το 

παράδειγμα της PRAKSIS», Πτυχιακή Εργασία, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

Κρήτης, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ηράκλειο, 2009, 

σελ. 6-7. 
21

Statistical office of European Communities (Eurostat), ό.π., σελ. 2. 
22

Το ίδιο, σελ.2. 
23

Το ίδιο, σελ.2. 
24

Το ίδιο, σελ.2. 
25

Κυριακίδου Ζωή & Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, ό.π., σελ.7. 
26

Το ίδιο, σελ. 7. 
27

Statistical office of European Communities (Eurostat), ό.π., σελ. 2-3. 
28

Ηλιάδης Κωνσταντίνος & Λένης Αλέξανδρος,  ό.π.,   σελ. 7. 
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2.2.4. Κατηγορίες με κριτήριο το μέγεθος 

Οι Ηλιάδης & Λένης
29

 αναφέρουν μια κατηγοριοποίηση η οποία οφείλεται 

στο μέγεθος του πληθυσμού, την ανεξάρτητη και τη μαζική. Στην ανεξάρτητη 

μετανάστευση το μέγεθος του πληθυσμού που μετακινείται είναι είτε ένα άτομο είτε 

μια μικρή ομάδα ατόμων. Η μαζική μετανάστευση είναι η μετακίνηση κατά μεγάλες 

ομάδες ατόμων - μάζες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπου η μετακίνηση γίνεται 

κατά μάζες, είναι ακούσια.  

2.2.5. Κατηγορίες με κριτήριο το καθεστώς εισόδου 

Όσον αφορά το καθεστώς εισόδου σε μια χώρα διακρίνονται δύο κατηγορίες, 

η νόμιμη και η παράνομη μετανάστευση. Συγκεκριμένα, η νόμιμη μετανάστευση 

είναι η διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι εισέρχονται σε μια χώρα έχοντας όλα 

τα απαιτούμενα χαρτιά και τις άδειες για την παραμονή και εργασία στη 

συγκεκριμένη χώρα και έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές της χώρας 

προορισμού
30

. Η παράνομη μετανάστευση περιγράφει εκείνους που έχουν εισέλθει σε 

μια χώρα ή παραμένουν σε αυτή, χωρίς να έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα 

μετακίνησης ή τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τους νόμους τις 

εκάστοτε χώρας
31

. Στην πρώτη περίπτωση, οι αλλοδαποί χαρακτηρίζονται και ως 

λαθρομετανάστες και πολλές φορές εντοπίζονται όταν μια χώρα έχει περιορίσει τον 

αριθμό των νόμιμων μεταναστών που μπορεί να δεχθεί ή για κάποιο λόγο αδυνατεί 

να δεχθεί άλλους νόμιμους μετανάστες
32

. 

  

                                                           
29

Το ίδιο, σελ.8. 
30

Το ίδιο, σελ.7-8. 
31

Ερυθρός Σταυρός, ό.π.,  σελ.6. 
32

Ηλιάδης Κωνσταντίνος & Λένης Αλέξανδρος, ό.π., σελ.8. 
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Κεφάλαιο 3ο 

 

3. Μετανάστευση και ΕΕ 

3.1. Ευρωπαϊκή Ένωση 

3.1.1. Βασικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νομοθεσίας 

περί μετανάστευσης. 

Η ανάγκη των ευρωπαϊκών χωρών για μία κοινή πολιτική και οικονομική 

πορεία οδήγησε στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1
η
 Νοεμβρίου 1993.Την 

απαρτίζουν 28 κράτη-μέλη με περισσότερους από 500 εκατομμύρια κατοίκους. 

Στόχος της είναι η ελεύθερη διακίνηση προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. 

Τα κυριότερα θεσμικά όργανα που αποτελούν την ΕΕ είναι
33

: 

 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

 το Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

 το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
34

 εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια. Ο αριθμός των 

ευρωβουλευτών είναι ανάλογος με τον πληθυσμό της κάθε χώρας και προκύπτει με 

εκλογές που πραγματοποιούνται  σε όλα τα κράτη-μέλη την ίδια χρονική περίοδο. Οι 

αρμοδιότητες του κοινοβουλίου περιλαμβάνουν δράσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της 

ΕΕ, εποπτικές, ασκώντας μεταξύ άλλων έλεγχο στη δράση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δημοσιονομικές.  

Ως αντιπρόσωπος του υψηλότερου επιπέδου πολιτικής συνεργασίας μεταξύ 

των ευρωπαϊκών χωρών χαρακτηρίζεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
35

. Οι αρχηγοί των 

κρατών, συνήθων ανά τρεις μήνες, συνεδριάζουν για να χαράξουν τις γενικότερες 

                                                           
33

Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/index_el.htm, (Ανακτήθηκε 4 Απριλίου 2014). 
34

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-

parliament/index_el.htm, (Ανακτήθηκε 4 Απριλίου 2014). 
35

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-

council/index_el.htm, (Ανακτήθηκε 4 Μαρτίου 2014). 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_el.htm


 

13 

κατευθυντήριες γραμμές της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας και 

συζητούν για σύνθετα και ευαίσθητα προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν από 

άλλα όργανα. Στις συνεδριάσεις, υπό τη μορφή συνόδου κορυφής, υπάρχει ένας 

μόνιμος πρόεδρος και ο Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφαλείας. 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
36

, το οποίο αποτελείται από 

υπουργούς όλων των χωρών της ΕΕ, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που πρόκειται 

να συζητηθεί, συνεδριάζει για την έγκριση νόμων και τον ετήσιο προϋπολογισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, υπογράφει συνθήκες ανάμεσα στην ΕΕ και τις 

υπόλοιπες χώρες αποφασίζοντας για την πορεία της οικονομικής πολιτικής στην 

Ευρώπη. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει την εξωτερική πολιτική 

και την πολιτική ασφαλείας που πρόκειται να ακολουθήσει η ΕΕ ακολουθώντας τις 

κατευθυντήριες γραμμές που διαμορφώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.  

Κύριο θεσμικό αλλά πολιτικά ανεξάρτητο εκτελεστικό όργανο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
37

. Αποτελείται από 28 επιτρόπους, 

ένας επίτροπος από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Κύριος στόχος της είναι η προάσπιση 

των συμφερόντων της ΕΕ, όπως και η καλύτερη διάθεση των κονδυλίων της.  Οι 

αρμοδιότητές της είναι η κατάρτιση προτάσεων για τη νομοθεσία και η εφαρμογή 

των αποφάσεων τόσο του Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η Επιτροπή είναι υπόλογη στο Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί και να την 

καθαιρέσει. 

Η διασφάλιση και η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου για όλα τα κράτη-

μέλη καθορίζεται από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης
38

. Μπορεί να επιλύσει 

διαφορές μεταξύ των χωρών και να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών, των 

επιχειρήσεων ή των οργανισμών, ώστε αυτά να είναι σεβαστά από όλα τα όργανα της 

ΕΕ. Το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης 

αποτελούν μέρη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλύουν τις διαφορές 

και εκδίδουν αποφάσεις. 

                                                           
36

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/council-eu/index_el.htm, (Ανακτήθηκε 4 Μαρτίου 2014). 
37

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-

commission/index_el.htm, (Ανακτήθηκε 4 Μαρτίου 2014). 
38

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/court-justice/index_el.htm, (Ανακτήθηκε 4 Μαρτίου 2014). 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_el.htm
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Τέλος, το Ελεγκτικό Συνέδριο
39

 ελέγχει τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, φροντίζει για τα συμφέροντα όλων των φορολογούμενων και παρουσιάζει 

εκθέσεις για τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων. Δεν έχει νομοθετική εξουσία αλλά 

σε περίπτωση παράβασης οφείλει να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης.   

3.1.2. Ευρωπαϊκά Συμβούλια για Μετανάστες 

Η ΕΕ έχει προβεί σε συμβούλια προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο 

ενιαίας πολιτικής για τους μετανάστες. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα παρακάτω 

συμβούλια: 

 Συμβούλιο Τάμπερε
40

: Στις 15 και 16 Οκτωβρίου του 1999 πραγματοποιήθηκε 

η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Τάμπερε της Φινλανδίας. 

Αποφασίστηκε η πολιτική που θα ακολουθήσει η ΕΕ στο ζήτημα των 

μεταναστών. Πρωταρχικός ρόλος ήταν η καταπολέμηση του φαινομένου της 

παράνομης μετανάστευσης και εγκληματικότητας. Επιπλέον, συζητήθηκε ο 

καθορισμός ενός κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου απόδοσης ασύλου καθώς και η 

διευκόλυνση των μεταναστών ως προς την κοινωνική τους ένταξη (είσοδος 

για σπουδές, οικογενειακή επανένωση, δίκαιη μεταχείριση κ.α.). Επιπρόσθετα, 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέδειξε την ανάγκη ελέγχου των μεταναστευτικών 

ροών, την ανάγκη δράσεων για το περιορισμό όλων των μορφών εμπορίας 

ανθρώπων και την απαλλαγμένη από κάθε είδους ρατσισμό και ξενοφοβία 

μεταχείριση όλων των πολιτών των τρίτων χωρών που μεταναστεύουν στην 

Ευρώπη. 

 Συμβούλιο Λάκεν
41

: Στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2001 διεξάγεται το συμβούλιο 

Λάκεν στις Βρυξέλλες. Με βάση τις αποφάσεις που πάρθηκαν εντοπίζεται η 

έμφαση που δόθηκε στην άμεση και αποτελεσματική συνεργασία της ΕΕ με 

τις χώρες προέλευσης των μεταναστών για την επίλυση θεμάτων που μπορεί 

να προκύψουν. Στο Συμβούλιο τονίσθηκε η πρόοδος που σημειώθηκε από το 

Συμβούλιο του Τάμπερε και δόθηκαν οι νέες  βάσεις που πρέπει να τεθούν για 

                                                           
39

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/court-auditors/index_el.htm, (Αναστήθηκε 4 Μαρτίου 2014).  
40

Συμπεράσματα της Προεδρίας - Τάµπερε, 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, Υπουργείο Εσωτερικών, 

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-

eca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf,(Ανακτήθηκε 12Μαρτίου 2014). 
41

Συμπεράσματα της Προεδρίας –Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάκεν, 14 και 15 Δεκεμβρίου 2001, 

Κυπριακή Δημοκρατία, http://www2.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_laaken.pdf, 

(Ανακτήθηκε 12 Μαρτίου 2014). 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_el.htm
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf
http://www2.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_laaken.pdf
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την ταχύτερη κάλυψη ορισμένων τομέων που παρουσιάζουν καθυστέρηση. 

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής μεταναστών 

με συγκεκριμένες χώρες, η κοινή πολιτική ασύλου που πρέπει να ακολουθηθεί 

και ο αποτελεσματικός έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

 Συμβούλιο Σεβίλλης
42

: Το 2002 πραγματοποιήθηκε η σύνοδος του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Σεβίλλη. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η 

παράνομη μετανάστευση και πως αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ως 

αναγκαίο μέτρο αναδείχθηκε η καλύτερη φύλαξη των συνόρων. Δόθηκε 

ιδιαίτερη σημασία στους μηχανισμούς επαναπροώθησης των μη-νόμιμων 

μεταναστών στις χώρες προέλευσης. Αποφασίστηκε, ακόμη, η δημιουργία 

κάποιων εμπορικών – οικονομικών σχέσεων με τις χώρες αυτές, ώστε οι 

υπήκοοι να μπορούν να επιβιώσουν εκεί και να μη χρειάζεται να 

μεταναστεύουν. Η κοινή διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων 

επαναπροσδιορίζεται, ώστε να βελτιωθεί η αντιμετώπιση των αιτούντων 

ασύλου και των λαθραίων μεταναστών τηρώντας τους κανόνες δικαίου της 

ΕΕ. 

 Συμβούλιο Θεσσαλονίκης
43

: Την περίοδο που η προεδρία του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου ήταν ελληνική, η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης στις 19 και 20 Ιουνίου το 2003. Στο συμβούλιο αυτό τονίζεται 

η ανάγκη για την ύπαρξη μιας πιο συγκροτημένης πολιτικής της ΕΕ για τη 

μετανάστευση. Αποφασίστηκε η άμεση σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες, 

η ανάγκη επιστροφής των παράνομων μεταναστών στις χώρες τους καθώς και 

ένα πλαίσιο ομαλής ένταξης των νόμιμων μεταναστών στις ευρωπαϊκές χώρες. 

Τέλος, καθορίζεται, για την επίτευξη των στόχων του συμβουλίου, η 

χρηματοδότηση για την περίοδο 2004-2006 και η σύσταση ενός Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για την φύλαξη των συνόρων των κρατών μελών.  

                                                           
42

Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης, 21 και 22 Ιουνίου 2002, 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/el/ec/72641.pdf, (Ανακτήθηκε 12 

Μαρτίου 2014). 
43

Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, 19 και 20 Ιουνίου 2003 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/76288.pdf (Ανακτήθηκε 12 

Μαρτίου 2014). 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/el/ec/72641.pdf
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 Πρόγραμμα της Χάγης
44

: Το πρόγραμμα της Χάγης εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο που διεξήχθη στις 4 και 5 Νοεμβρίου του 2004 και διατυπώνει 

δέκα σημαντικές προτάσεις με στόχο τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της 

ασφάλειας εντός των συνόρων της ΕΕ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Χάγης 

δίνονται οι παρακάτω δέκα προτεραιότητες: 

o Ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας. 

o Καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 

o Καθορισμός πλαισίου αντιμετώπισης της μετανάστευσης. 

o Διαμόρφωση ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της 

Ένωσης.  

o Θέσπιση κοινής διαδικασίας σε θέματα ασύλου. 

o Μεγιστοποίηση των θετικών συνεπειών της μετανάστευσης. 

o Επίτευξη ικανοποιητικής ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του 

ιδιωτικού βίου και της ασφάλειας  κατά τη διαβίβαση πληροφοριών. 

o Διαμόρφωση στρατηγικής αντίληψης σχετικά με το οργανωμένο 

έγκλημα. 

o Κατανομή των αρμοδιοτήτων και μέριμνα για την αλληλεγγύη. 

o Εγγύηση Ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. 

 Συμβούλιο των Βρυξελλών 2003
45

: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 

Δεκεμβρίου 2003 συνεδρίασε στην περιοχή των Βρυξελλών. Εκεί 

αποφασίστηκε η εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης, θέτοντας ως 

προτεραιότητα την ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών εντός των 

ευρωπαϊκών χωρών διευκολύνοντας τις διαδικασίες της νόμιμης 

μετανάστευσης. Επιπλέον, καθιερώθηκε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα 

απόδοσης ασύλου. Τέλος, τέθηκε για ακόμη μία φορά το ζήτημα ελέγχου της 

παράνομης μετανάστευσης και του περιορισμού της μη-νόμιμης εργασίας. 

 Συμβούλιο Βρυξελλών 2005
46

: Μετά από δύο χρόνια στις 22 και 23 Μαρτίου 

του 2005 το Συμβούλιο συνεδρίασε ξανά στις Βρυξέλλες και αποφασίστηκε η 

                                                           
44

«Το πρόγραμμα της Χάγης: 10 προτεραιότητες για την προσεχή πενταετία», Ευρωπαϊκή Ένωση, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l16002, (Ανακτήθηκε 12 Μαρτίου 

2014). 
45

Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Βρυξελλών 12 Δεκεμβρίου 2003, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-03-5_el.htm, (Ανακτήθηκε 12 

Μαρτίου 2014). 
46

Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, 22 και 23 Μαρτίου 2005, 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l16002
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-03-5_el.htm
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διαχείριση του φαινομένου της μετανάστευσης να πραγματοποιηθεί μέσω μιας 

ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών προέλευσης, διέλευσης και 

προορισμού των μεταναστών.  

 Συμβούλιο Βρυξελλών 2007
47

:  Στις 14 Δεκεμβρίου 2007 το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο θέτει τα πλαίσια της συνολικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη 

μετανάστευση, επισημαίνει την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά 

σύνορα της Ένωσης και τονίζει τη σημασία των δραστηριοτήτων ένταξης των 

μεταναστών στο εσωτερικό της, μια από τις οποίες είναι η ίδρυση του Ταμείου 

Ένταξης Μεταναστών τρίτων χωρών
48

 για το διάστημα μεταξύ 2007-2013, το 

οποίο θα βοηθήσει τους υπηκόους τρίτων χωρών να ενταχθούν στις 

ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

 Συμβούλιο Βρυξελλών 2008
49

:  Το επόμενο συμβούλιο έγινε στις 11 και 12 

Δεκεμβρίου 2008. Εκεί δεν συζητήθηκε το μεταναστευτικό ζήτημα. Ωστόσο, 

δόθηκε το πλαίσιο της πολιτικής άμυνας και επισημάνθηκε η 

αποφασιστικότητα των δράσεων πολιτικής με τις γείτονες χώρες. Άλλωστε, το 

ίδιο έτος εγκρίθηκε το «Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το 

Άσυλο»
50

. Το σύμφωνο προβλέπει την ενίσχυση της συνοριακής φύλαξης, την 

οργάνωση της μετανάστευσης σύμφωνα με τις δυνατότητες του κάθε κράτους-

μέλους και την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης των μεταναστών. Ζητήθηκε να 

μπορούν τα κράτη μέλη να προσφέρουν στους μετανάστες δυνατότητες 

εργασίας και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών αναδεικνύοντας μια Ευρώπη - 

χώρο ασύλου. Τέλος, το σύμφωνο ενισχύει την καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης ενθαρρύνοντας τα κράτη της ΕΕ να βοηθούν στον 

επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών. 

                                                                                                                                                                      
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/84337.pdf, (Ανακτήθηκε 12 

Μαρτίου 2014). 
47

Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, 14 Δεκεμβρίου 2007, 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/el/ec/97689.pdf, (Ανακτήθηκε 13 

Μαρτίου 2014). 
48

Ταμείο Ένταξης (2007-2013), Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14572, (Ανακτήθηκε 13 Μαρτίου 2014). 
49

Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, 11 και 12 Δεκεμβρίου 2008, 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/el/ec/104702.pdf, (Ανακτήθηκε 

13 Μαρτίου 2014). 
50

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και άσυλο, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ajl0038, (Ανακτήθηκε 13 Μαρτίου 2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14572
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14572
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 Συμβούλιο Βρυξελλών 2009 (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009)
51

:   

Το Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο το οποίο έγινε στις 19 και 20 Μαρτίου το 2009 

ψήφισε το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το μηχανισμό που θα αξιολογεί την 

επανεισδοχή των μεταναστών και τις συμφωνίες επανεισδοχής της Ένωσης με 

χώρες όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Επιπλέον, θέλοντας να 

παρεμποδισθεί η παράνομη μετανάστευση που συχνά οδηγεί σε ανθρώπινες 

τραγωδίες ενισχύθηκε ο διάλογος με τις τρίτες χώρες καθώς και η 

χρηματοδότηση υποδομών σε αυτές. 

3.1.3. Ευρωπαϊκές Συνθήκες για τη Μετανάστευση 

Η σημαντικότερη ενέργεια που σήμαινε την αρχή για μια ενιαία πολιτική 

μετανάστευσης και ασύλου για τις ευρωπαϊκές χώρες είναι η υπογραφή της συνθήκης 

της Ευρωπαϊκής και Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ)
52

 ανάμεσα στο Βέλγιο, τη 

Δυτική Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία στην 

Ρώμη το 1957. Η συνένωση των κρατών είχε ως αποτέλεσμα την προώθηση των 

εμπορικών συναλλαγών με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη.  

Στις 17 Φεβρουαρίου 1986 υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο η Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ)
53

 από εννέα κράτη μέλη και στις 28 Φεβρουαρίου 1986 

από άλλες τρεις χώρες, τη Δανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Η ΕΕΠ προέβλεπε τη 

δημιουργία Κοινής Αγοράς στα πλαίσια της αναθεώρησης της συνθήκης της Ρώμης, 

κατά την οποία η κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών είναι 

ελεύθερη. Η σημασία αυτής της Πράξης έγκειται στο γεγονός ότι αποτέλεσε την 

απαρχή για την οικοδόμηση μιας κοινής πολιτικής ελεύθερης μετανάστευσης και 

έθεσε τις βάσεις για τη χάραξη μιας κοινής εξωτερικής ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Στις 14 Ιουνίου 1985, υπεγράφη η σύμβαση του Σένγκεν
54

 ανάμεσα στα πέντε 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία έδινε τη δυνατότητα κατάργησης 

των ελέγχων των κοινών συνόρων καθώς και την ελευθερία στη διακίνηση των 

πολιτών των κρατών που υπέγραφαν τη Συνθήκη. Στις 19 Ιουνίου 1990 υπεγράφη η 
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 Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, 19 και 20 Μαρτίου 2009, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/106821.pdf, (Ανακτήθηκε 13 

Μαρτίου 2014). 
52

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, συνθήκη ΕΟΚ - πρωτότυπο 

κείμενο (μη ενοποιημένη έκδοση), Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Axy0023, (Ανακτήθηκε 14 Μαρτίου 2014). 
53

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Axy0027, (Ανακτήθηκε 14 Μαρτίου 2014). 
54

Σύμβασης του Σένγκεν, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties-

other.html?locale=el#new-2-26, (Ανακτήθηκε 14 Μαρτίου 2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Axy0023
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«Σύμβαση Εφαρμογής της Συμμαχίας του Σένγκεν», η οποία συμπλήρωνε την 

αρχική. Πλέον, η Ευρώπη αποτελεί ένα χώρο χωρίς σύνορα που περιλαμβάνει 26 

χώρες (Εικόνα 1). Την Σύμβαση Εφαρμογής της Συμμαχίας του Σένγκεν υπέγραψαν 

ακόμη και χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία 

και η Ελβετία
55

. Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων των κρατών του χώρου Σένγκεν 

είναι ζωτικής σημασίας για την ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ευρώπης και η 

διασφάλιση της νόμιμης εισόδου αποτελεί πρώτιστο μέλημα των συγκεκριμένων 

κρατών
56

. Η Ελλάδα υπέγραψε τα πρωτόκολλα και τις συμφωνίες το 1992, ενώ η 

Σουηδία το 1996 αντίστοιχα, ενώ τελικά εφαρμόστηκαν το 2000 και το 2001 

αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 1. Ο χώρος Σένγκεν56. 
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 De la Rica Sara, Glitz Albrecht & Ortega Francesc, “Immigration in Europe: Τrends, Policies and 

Empirical Evidence”, IZA, Discussion Paper No. 7778, November 2013, σελ.8. 
56

Ο χώρος Σένγκεν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_el.pdf, (Ανακτήθηκε 20 Δεκεμβρίου 

2015). 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_el.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_el.pdf
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Το 1992, στη Συνθήκη του Μάαστριχτ
57

, όπου ο όρος Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα αντικαταστάθηκε από τον όρο ΕΕ, ανακηρύσσονται ως θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος τα ζητήματα θεωρήσεων (visa), η πολιτική ασύλου, η πολιτική 

μετανάστευσης και υπηκόων τρίτων χωρών και εντάσσονται στη διακυβερνητική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται ακόμη στους κανόνες και 

στη νομιμότητα της εισόδου από τα εξωτερικά σύνορα, οι προϋποθέσεις εισαγωγής, 

διαμονής και εργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Τη Συνθήκη του Μάαστριχτ διαδέχτηκε το Μάιο του 1999 η Συνθήκη του 

Άμστερνταμ
58

, η οποία τροποποιεί τη συνθήκη για την ΕΕ. Σύμφωνα με αυτή, τα 

ζητήματα της μετανάστευσης, των συνόρων, του ασύλου και γενικότερα η ελεύθερη 

κυκλοφορία προσώπων, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη έγιναν πολιτικά θέματα 

κεντρικής σημασίας για την ΕΕ. 

3.1.4. Ευρωπαϊκές Οδηγίες νομικού περιεχομένου για τη μετανάστευση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως βασικό στόχο το μεταναστευτικό ζήτημα 

έχοντας πάντα ως γνώμονα σε κάθε ενέργειά της την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το 

2005 εξετάσθηκε ο τρόπος διαχείρισης των οικονομικών μεταναστών θεωρώντας 

αναγκαία την ύπαρξη ενός κοινού συνόλου κανόνων, μέσω της Πράσινης Βίβλου για 

την ενσωμάτωσή τους
59

. Από το 2006 και μετά ενισχύθηκε η άποψη μιας παγκόσμιας 

προσέγγισης του φαινομένου και κυρίως η καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης
60

. Το πρόγραμμα της  Στοκχόλμης
61

,  που εγκρίθηκε από  τους 

αρχηγούς των κρατών μελών προέβλεπε τη συνεχή ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 

πολιτικών ως προς τα μέτρα που θα ληφθούν για την επιβολή του νόμου σε ότι αφορά 

τη μετανάστευση. Στόχος του ήταν η χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων και η 

ενίσχυση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών ώστε να δημιουργηθεί για τους 

μετανάστες ένα περιβάλλον ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας.  

                                                           
57

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/eu-law/decision-

making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_el.pdf, (Ανακτήθηκε 14 

Μαρτίου 2014). 
58

Συνθήκη του Άμστερνταμ, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/eu-law/decision-

making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_el.pdf, (Ανακτήθηκε 14 Μαρτίου 

2014). 
59

Eurostat Statistics Explained, Ευρωπαϊκή Ένωση, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_st

atistics, (Ανακτήθηκε 10 Μαρτίου 2014). 
60

Το ίδιο. 
61

Το ίδιο. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει τις παρακάτω οδηγίες
62

: 

 2003/86/ΕΚ: Δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης. 

 2003/109/ΕΚ: Καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για υπηκόους 

τρίτων χωρών. 

 2004/114/ΕΚ: Είσοδος στη χώρα για σπουδές (φοιτητές).  

 2008/115/ΕΚ: Επαναπατρισμός των μη-νόμιμων διαμενόντων 

υπηκόων τρίτων χωρών.    

3.1.5. Διαμονή και Εργασία Νόμιμων Μεταναστών στην ΕΕ. 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/38/ΕΚ
63

, κάθε πολίτης της ΕΕ έχει δικαίωμα να 

μεταβεί από ένα κράτος σε ένα άλλο με την προϋπόθεση ότι κατέχει δελτίο 

ταυτότητας ή διαβατήριο. Όσοι αποτελούν μέλη της οικογένειας κάποιου πολίτη της 

Ένωσης αλλά δεν έχουν την ιθαγένεια του κράτους μέλους που βρίσκονται, έχουν τα 

ίδια δικαιώματα  με τον πολίτη και τους χορηγείται μια θεώρηση (visa) σύντομης 

διαμονής τριών μηνών. Η άδεια σύντομης διαμονής, η οποία χορηγείται σε κάθε 

πολίτη της ΕΕ, μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών μηνών με την προϋπόθεση ότι 

αυτός μπορεί να εξασφαλίσει τα έξοδα διαμονής του, την ασφάλεια και την 

περίθαλψής του. Επίσης, δικαίωμα για άδεια μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος 

έχουν όσοι πολίτες της ΕΕ εισέρχονται σε ένα κράτος-μέλος  προκειμένου να 

ασκήσουν κάποια οικονομική δραστηριότητα. Δικαίωμα νόμιμης διαμονής έχουν οι 

πολίτες που ζουν μόνιμα για τουλάχιστον πέντε έτη και το ίδιο ισχύει και για τα μέλη 

της οικογένειάς τους. Όλες οι άδειες μπορούν να διακοπούν σε περίπτωση που 

συντρέξει λόγος ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή τάξης. 

Για τη μόνιμη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με την Οδηγία 

2003/109/ΕΚ
64

 του συμβουλίου απαιτείται πενταετής νόμιμη διαμονή καθώς και 

κάλυψη ασφάλειας ασθενείας. Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τους υπηκόους τρίτων 

χωρών που εισέρχονται σε αυτά και με βάσει τη νομοθεσία κάθε κράτους 

πραγματοποιείται η ένταξη τους. Κοινό στοιχείο μεταξύ των μελών είναι η έκδοση 
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Το ίδιο. 
63

Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ΕΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33152, (Ανακτήθηκε 10 Μαρτίου 2014). 
64

Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων 

τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0109, (Ανακτήθηκε 10 Μαρτίου 

2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33152
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33152
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θεώρησης ενιαίου τύπου για την διαμονή άνω των τριών μηνών που τους έχει 

επιβληθεί. 

Τέλος σύμφωνα με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ
65

 το δικαίωμα για την 

οικογενειακή επανένωση έχουν όλοι οι μετανάστες που ζουν νόμιμα στην ΕΕ. Στην 

οικογένεια του μετανάστη δίνεται τουλάχιστον ένα έτος νόμιμης άδειας διαμονής και 

η δυνατότητα για μόνιμη άδεια. Σε περίπτωση πολυγαμίας δικαίωμα στην επανένωση 

έχει ένας-μία σύζυγος και τα τέκνα του-της. Τα μέλη της οικογένειας μετά την 

επανένωση έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτόν που αιτήθηκε την επανένωση. 

3.1.6. Η ιστορία των μετακινήσεων στον ευρωπαϊκό χώρο 

Η τάση των μετακινήσεων εντός της ΕΕ ξεκίνησε από το δεύτερο παγκόσμιο 

Πόλεμο
66

. Με το τέλος του πολέμου, υπήρξε μια έντονη τάση προς τις χώρες της 

κεντρικής Ευρώπη
66

. Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) το 

1957 οδήγησε στην ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων εντός των χωρών της ΕΟΚ
69

. 

Ταυτόχρονα, η κατάρρευση της «σοβιετικής αυτοκρατορίας», οι πολιτικές και 

οικονομικές αναδιαρθρώσεις οδήγησαν σε μαζικές μετακινήσεις προσφύγων προς την 

Ευρώπη
66

. Μεταπολεμικά, οι μετακινήσεις εντός της Ευρώπης ήταν κυρίως 

οικονομικού χαρακτήρα
67

. Οι Νότιες χώρες αποτέλεσαν πόλο έλξης για οικονομικούς 

μετανάστες
67

. Η Γερμανία, η οποία εμφάνιζε ελλείψεις εργατικού δυναμικού 

αποτέλεσε τη χώρα υποδοχής ποσοστού της τάξεως του 60% των μεταναστών εντός 

της ΕΕ
67

. Ανάμεσα στις χώρες προέλευσης των μεταναστών εντοπίζεται και η 

Ελλάδα, η οποία βρέθηκε στην τρίτη θέση μετά τις άλλες δύο χώρες της Μεσογείου, 

την Ιταλία και την Ισπανία
67

. Η μετακίνηση των πολιτών της ΕΕ εξαιτίας 

οικονομικών λόγων οφείλεται μέχρι και σήμερα στη γενικότερη πολιτική 

σταθερότητα της Ευρώπης. 

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν σήμερα το δικαίωμα να αναζητήσουν μια θέση 

εργασίας σε μια  άλλη χώρα, να εργασθούν και να διαμείνουν εκεί χωρίς να 

χρειάζονται άδεια εργασίας
67

. Επίσης, μπορούν να παραμείνουν εκεί, ακόμη και όταν 

σταματήσουν να εργάζονται και να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς 
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Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα 

οικογενειακής επανένωσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=celex:32003L0086, (Ανακτήθηκε 10 Μαρτίου 2014). 
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 Christian Dustmann & Tommaso Frattini, “Immigration: The European Experience”, Norface 

Migration, Discussion Paper No. 2012-01, November 2012, σελ.4. 
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 Χατζηγεωργακίδης Ευάγγελος, Η κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Προβλήματα και προοπτικές, Πτυχιακή Εργασία, Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας, Σχολή 

Διοίκησης και οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής, Καβάλα, 2007, σελ.18. 
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όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας και όλα τα 

άλλα κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήματα
70

. Τα δικαιώματα αυτά είναι 

κεντρικής σημασίας για την ιδέα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και ουσιαστικά 

επιτρέπουν την απεριόριστη μετανάστευση εντός της ΕΕ
70

.  
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Κεφάλαιο 4ο 

 

4. Η μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα κατά τις αρχές της δεκαετίας του ’90 παρατηρήθηκε μεγάλη 

εισροή μεταναστών. Η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην 

Ανατολική Ευρώπη και η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης υπήρξαν βασικοί λόγοι για 

τη διαμόρφωση της σύνθεσης των μεταναστών της Ελλάδας68. Παράλληλα, εξαιτίας 

της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους από τις χώρες της 

Ασίας και της Αφρικής όχι ως τελικό προορισμό για τη μόνιμη εγκατάστασή τους 

αλλά ως χώρα «πύλη» προκειμένου να μετακινηθούν ευκολότερα σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες
69

.  

4.1. Νομικό Πλαίσιο 

4.1.1. Νομικό πλαίσιο τη Ελλάδας κατά την περίοδο 1990 – 2012 

Το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας με την αύξηση του αριθμού των 

μεταναστών την δεκαετία του 1990 δεν ήταν μέχρι τότε κατάλληλα διαμορφωμένο 

ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και να διαχειριστεί το φαινόμενο αυτό. Η 

δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου υπήρξε παράλληλη με την εφαρμογή των 

ευρωπαϊκών διατάξεων στα πλαίσια της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, μετά την 

ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Την περίοδο πριν το 1990 η ελληνική νομοθεσία για 

την μετανάστευση ήταν ελλιπής και περιοριζόταν σε δύο νόμους, το Νόμο 3275/1925 

‹‹Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι››
70

 και το Νόμο 4310/1929 

‹‹Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού ελέγχου, 
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 Στρατουδάκη Χαρά, 2008. «Έρευνες για τους μετανάστες στην Ελλάδα», Εθνικό κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών, 20, Αθήνα.  
69

Ζουμποπούλου Αργυρω, Στατιστικά στοιχεία για τους μετανάστες στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας. http://extras.ha.uth.gr/g-m/ln2/paper_05.asp (Ανακτήθηκε 10 Απριλίου 2014) 
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Νόμος 3275/1925, ΦΕΚ A 24/1925, Εθνικό Τυπογραφείο, Νόμοι και Διατάγματα, 
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διαβατηρίων, απελάσεων και εκτοπίσεων››
71

. Οι δύο νόμοι απαγόρευαν την είσοδο 

των αλλοδαπών στην Ελλάδα εκτός και αν είχαν στην κατοχή τους όλα τα νόμιμα 

έγγραφα και άδεια εργασίας. Ωστόσο, την περίοδο από το 1990 έως και το 2012, το 

νομικό πλαίσιο της Ελλάδας ενισχύθηκε με τους εξής νόμους: 

1) Νόμος 1975/1991 με τίτλο: ‹‹Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση 

αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες 

διατάξεις››
72

. 

2) Νόμος 2910/2001  με τίτλο ‹‹Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική 

Επικράτεια Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες 

διατάξεις ›› 
73

. 

3) Νόμος 3013/2002
74

. 

4) Νόμος 3202/ 2004
75

με τίτλο «Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και 

δημοτικές εκλογές, Οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα 

αλλοδαπών και άλλες διατάξεις». 

5) Νόμος 3386/2005
76

 με τίτλο «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη 

υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια». 
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6) Νόμος 3536/2007
77

 με τίτλο «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπόν ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 

7) Νόμος 3838/2010
78

«Σύγχρονες Διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια την 

πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες 

ρυθμίσεις». 

8) Νόμος 3852/2010
79

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

9) Νόμος 3907/2011
80

 με τίτλο «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας 

Πρώτης Υποδοχής προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Διατάξεις 

της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 

κράτη –μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων  υπηκόων τρίτων 

χωρών και λοιπές διατάξεις». 

10) Νόμος 4018/2011
81

 με τίτλο: «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης 

για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 

Ρυθμίσεις Θεμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

Ο Νόμος 1975/1991
82

αποτελεί μια προσπάθεια της Ελλάδας να αντιμετωπίσει  

και να περιορίσει τον αυξανόμενο αριθμό εισερχόμενων μεταναστών. Σύμφωνα με το 

περιεχόμενο του νόμου, γίνεται μια προσπάθεια ρύθμισης των όρων εισόδου, 

παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών στη χώρα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
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η λαθρομετανάστευση, δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας στη Ελληνική 

Αστυνομία για τον καλύτερο έλεγχο των συνόρων. Για όσους κατάφεραν να 

εισέλθουν χωρίς τα νόμιμα δικαιολογητικά προβλέπεται η άμεση επαναπροώθηση 

τους στην χώρα καταγωγής τους (άρθρο 4). Για την αντιμετώπιση της μη-νόμιμης 

μετανάστευσης εντός των συνόρων κατοχυρώθηκε με βάση το άρθρο 27 ο θεσμός της 

διοικητικής απέλασης βάση του οποίου έγιναν  οι ‹‹επιχειρήσεις σκούπα››. Επίσης, 

επιβάλλει πρόστιμα σε εκείνους που έχουν στην εργασία τους και γενικότερα σε 

όσους υποθάλπουν παράνομους μετανάστες. Σε ότι αφορά τους νόμιμους εισελθόντες 

αλλοδαπούς, προβλέπεται η παραμονή τους χωρίς άδεια μέχρι τρείς μήνες με 

δικαίωμα παράτασης μέχρι έξι μήνες. Επιπρόσθετα, για αυτούς που έρχονται στη 

χώρα με σκοπό να σπουδάσουν σε ελληνικά ιδρύματα, ο νόμος προβλέπει την παροχή 

μιας ειδικής θεώρησης εισόδου και άδειας παραμονής  διάρκειας ενός έτους δίνοντας 

τη δυνατότητα ανανέωσης κάθε χρόνο μέχρι την αποφοίτηση τους. Μία άλλη 

κατηγορία που περιλαμβάνεται στο Νόμο 1975/1991 είναι οι αλλοδαποί που έχουν 

στην κατοχή τους άδεια εργασίας. Οι τελευταίοι πρέπει να ανανεώνουν την άδεια 

τους κάθε χρόνο για τα πρώτα πέντε έτη και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια με την 

προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για τον οποίο 

χορηγήθηκε η άδεια εργασίας. Μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών και εφόσον ο 

αλλοδαπός έχει κοινωνική ασφάλιση μπορεί να αιτηθεί την εγκατάσταση της 

οικογένειας του στη χώρα
83

. 

Προκειμένου να διορθωθούν αδυναμίες του Νόμου 1975/1991, το 1996 

συστάθηκε μια ειδική επιτροπή η οποία πρότεινε δύο Προεδρικά Διατάγματα, η ισχύς 

των οποίων θα ήταν παράλληλα με το νόμο. Το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα ήταν το 

Π.Δ. 358/1997 «Προϋποθέσεις και διαδικασία για τη νόμιμη παραμονή  και εργασία 

αλλοδαπών στην Ελλάδα που δεν είναι υπήκοοι των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης»
84

και το δεύτερο, το Π.Δ 359/1997 «Χορήγηση της Κάρτας Παραμονής 

Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς»
85

.   
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Τα δύο Προεδρικά Διατάγματα αποτελούν μια προσπάθεια της ελληνικής 

κυβέρνησης καταγραφής των μη-νόμιμων μεταναστών που διαμένουν στη χώρα. 

Μετά την καταγραφή, η κυβέρνηση έχοντας μια εικόνα για τον αριθμό των 

μεταναστών, θέλοντας να περιορίσει το πρόβλημα, θέτει τις προϋποθέσεις και τους 

όρους ώστε να τους παρέχεται μια κάρτα παραμονής περιορισμένης χρονικής 

διάρκειας. Οι μετανάστες, σύμφωνα με τα διατάγματα, θα πρέπει να υποβάλλουν 

αίτηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) για να 

λάβουν αρχικά τη λευκή κάρτα διάρκειας έξι μηνών και στη συνέχεια την πράσινη 

κάρτα η οποία τους εξασφαλίζει διαμονή από ένα έως το πολύ πέντε έτη. Ωστόσο, 

λόγω της περίπλοκης διαδικασίας και του συστήματος δεν κατάφεραν όλοι οι 

αιτούντες να παραλάβουν την πράσινη κάρτα.  

Ο Νόμος 2910/2001
86

 προσθέτει νέες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της 

παράνομης μετανάστευσης. Αναφέρει τις προϋποθέσεις για την είσοδο στην Ελλάδα 

με σκοπό την εργασία ή τις σπουδές και διευκολύνει τις διαδικασίες για την 

απόκτηση της άδειας παραμονής κάνοντας δεκτά πιστοποιητικά από τις τοπικές 

αρχές, λογαριασμούς νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, δημιουργούνται 

Επιτροπές Μετανάστευσης που είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση έγκρισης ή 

απόρριψης της παροχής άδειας στον εκάστοτε μετανάστη. Η χορήγηση της άδειας 

έπαψε να είναι αρμοδιότητα των αστυνομικών αρχών και την υποχρέωση ανέλαβε ο 

Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Ο χρόνος υποβολής της αίτησης 

πολιτογράφησης μειώθηκε από δεκαπέντε έτη σε δέκα, ενώ οι ποινές για αυτούς που 

μεταφέρουν, φιλοξενούν ή προσλαμβάνουν στις δουλειές τους μη-νόμιμους 

μετανάστες αυξήθηκε. Τέλος, δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας Κέντρων, στα οποία 

θα μπορεί να φιλοξενηθεί ο μετανάστης.  

Ένα χρόνο αργότερα ψηφίστηκε ένας νέος νόμος, ο 3013/2002
87

, ο οποίος δεν 

μεταβάλει καθόλου τον 2910/2001 αλλά παρατείνει όλες τις άδειες παραμονής που 

είχαν λήξει στις 30/12/2002 και προβλέπει την ίδρυση του Ινστιτούτου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ), το οποίο θα λειτουργεί ως σύμβουλος της 

κυβερνήσεως σχετικά με προγράμματα ένταξης μεταναστών. Στη συνέχεια επήλθε ο 

                                                                                                                                                                      
nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL847AG_mgQA5p5

MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvW

S_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXDExcC8cVPnrSY-

ox8Kcb4gSSSAiV9JnYm47fawrNBL,(Ανακτήθηκε 10 Μαΐου 2014). 
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Νόμος 3202/ 2004
88

, ο οποίος αυξάνει τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής στα 

δύο έτη. 

Στο Νόμο 3386/2005
89

 θεσπίζεται το καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος» 

και οι προϋποθέσεις για  την απόκτηση αυτής της ιδιότητας  (άρθρο 1, 66-69). Οι 

υπήκοοι που προέρχονται από τρίτες χώρες, για να εισέλθουν στην Ελλάδα θα πρέπει 

να έχουν στην κατοχή τους διαβατήριο, κάποιο άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο 

αναγνωρισμένο από Διεθνείς Συμβάσεις ή χορήγηση θεώρησης εισόδου (visa). Η 

χορήγηση της visa γίνεται από την αρμόδια προξενική αρχή της Ελλάδας. Στο άρθρο 

3 αναφέρεται η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τον συντονισμό της 

μεταναστευτικής πολιτικής. Η Επιτροπή αποτελείται από Υπουργούς και συνέρχεται 

δύο φορές το χρόνο. Σύμφωνα με το άρθρο 6, οι υπήκοοι των τρίτων χωρών που δεν 

έχουν υποχρέωση θεώρησης εισόδου, μπορούν να παραμείνουν για διάστημα τριών 

μηνών ή τμηματικά εντός διαστήματος έξι μηνών από την ημερομηνία της πρώτης 

εισόδου. Το άρθρο 10 συμπληρώνει πως εκτός των όσων αναφέρονται στο άρθρο 6, ο 

αλλοδαπός θα πρέπει να μην αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, ασφάλεια και 

υγεία και να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας. Τέλος, θα πρέπει να διαθέτει 

πόρους για την κάλυψη των εξόδων επιστροφής του στη χώρα προέλευσης. 

Σημαντικό σημείο του Νόμου είναι η ενοποίηση της άδειας διαμονής και εργασίας σε 

μια πράξη (άρθρο 9). Στα άρθρα 44-45 προβλέπεται χορήγηση άδειας διαμονής ή 

ανανέωση της για ανθρωπιστικούς λόγους. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος, ώστε να αποφθεχθούν οι παράνομες πράξεις. Η άδεια αυτή 

είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης και επιτρέπει στο μετανάστη να έχει 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Τα άρθρα 55-56 συντελούν στη διευκόλυνση της 

οικογενειακής επανένωσης μετά τα δύο έτη μόνιμης εγκατάστασης του αλλοδαπού. Η 

πολυγαμία απαγορεύεται γιατί αντικρούει με το ελληνικό σύνταγμα περί ισότητας 

των δύο φύλων.  

Καινοτομία του Νόμου αποτελούν τα άρθρα 65 και 66 που αναφέρονται στη 

διάρθρωση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης για την κοινωνική ένταξη 

των μεταναστών δίνοντας έμφαση στη γνώση της ελληνικής γλώσσας και στην 

ενεργό κοινωνική συμμετοχή. Για τους αλλοδαπούς που θέλουν να σπουδάσουν στην 

Ελλάδα επιβάλλεται χρονικός περιορισμός και η διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να 

υπερβεί τα έτη του προγράμματος προσθέτοντας ένα επιπλέον έτος για την εκμάθηση 

                                                           
88

Νόμος  3202/2003, ό.π. 
89

Νόμος 3386/2005, ό.π. 



 

30 

της γλώσσας. Τα ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών υπάγονται στην 

υποχρεωτική σχολική φοίτηση των ημεδαπών. Ο Νόμος 3386/2005 δεν εφαρμόζεται 

σε πολίτες της ΕΕ, σε όσους έχουν επιδείξει διαπιστευτήρια από πρεσβείες, προξενεία 

και διεθνείς οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει για τους πρόσφυγες και 

σε εκείνους που έχουν υποβάλει αίτηση για να αναγνωριστούν. Τέλος, για τη λήψη 

άδειας διαμονής που σχετίζεται με κάποια επένδυση, προκειμένου η επένδυση να έχει 

θετικές επιπτώσεις στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι αξίας άνω των 30000 ευρώ. 

Ο Νόμος 3536/2007
90

 οδηγεί στη σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την 

Κοινωνική Ένταξη Μεταναστών. Σκοπός της Επιτροπής είναι η διασφάλιση της 

ισότιμης συμμετοχής των μεταναστών στα δρώμενα της χώρας, του σεβασμού, των 

αξιών και των κανόνων της ελληνικής κοινωνία. Η επιτροπή καταθέτει κάθε χρόνο 

μία έκθεση και προτάσεις στη Βουλή και την Διυπουργική Επιτροπή. Μέσω του 

άρθρου 6 δίνεται η δυνατότητα μετατροπής της άδειας διαμονής για εξαρτώμενη 

εργασία σε άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, με 

τον όρο να έχουν περάσει τρία έτη από την έναρξη της αρχικής άδειας. Ο Νόμος 

διευκολύνει (άρθρο 18) όλους αυτούς που δεν προλαβαίνουν να ανανεώσουν τις 

άδειες ή δεν έχουν συμπληρώσει τα ένσημά τους καθώς επανεξετάζονται οι αιτήσεις 

τους  

Μετά το Νόμο 3536/2007, ακολουθούν δύο Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ. 

220/2007
91

 και Π.Δ. 96/2008
92

) σχετικά με τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τις 

αιτήσεις ασύλου. Ο αιτών άσυλο πρέπει να είναι υπήκοος ξένης χώρας και να 

υποβάλλει στις Ελληνικές Αρχές  αίτηση για διεθνή προστασία, σύμφωνα με τη 

Σύμβαση της Γενεύης. Η Ελληνική Αστυνομία καθορίζεται ως αρμόδια αρχή για την 

παραλαβή και την εξέταση της αίτησης. Επίσης, προβλέπεται η στέγαση στα Κέντρα 

Φιλοξενίας να μην υπερβαίνει το ένα έτος και διευκολύνεται ο αιτών για την 

εξασφάλιση ιδιωτικού χώρου στέγασης (άρθρο 13). Συγκεκριμένα στο Π.Δ. 220/2007 

υιοθετείται από την ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/9/ΕΚ, που ορίζει 

τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη υποδοχή των αιτούντων άσυλο καθώς και οι 

υποχρεώσεις της κάθε χώρας – μέλος (ιατροφαρμακευτική κ.α.)
93

 . 
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Ο Νόμος 3838 του 2010 προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής 

ιθαγένειας για
94

: 

 Τέκνα μεταναστών που διαμένουν μαζί με τους γονείς νόμιμα και μόνιμα στη 

χώρα για τουλάχιστον 5 έτη. 

 Τέκνα μεταναστών τα οποία έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον έξι τάξεις σε 

ελληνικό σχολείο. 

Σχετικά με τη διαδικασία της πολιτογράφησης, ο Νόμος αναφέρει ότι ο 

αλλοδαπός θα πρέπει να διαμένει επτά συναπτά έτη πριν από την υποβολή αίτησης 

και να μην συντρέχει λόγος απόρριψης της αίτησης (λευκό ποινικό μητρώο, κ.α.). 

Επιπλέον, παρέχεται το δικαίωμα συμμετοχής των μεταναστών στις εκλογές 

αυτοδιοίκησης. Ο Νόμος αυτός κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας καθώς θεωρήθηκε πως το δικαίωμα του «εκλέγειν και του εκλέγεσθαι 

ανήκει μόνο στους Έλληνες Πολίτες»
95

. 

Το ίδιο έτος ψηφίστηκε ο Νόμος 3852 στον οποίο καθορίζεται ως Αρμόδια 

Αρχή για τη χορήγηση διαμονής η Γενική Διεύθυνση  Περιφέρειας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ορίζεται η σύσταση και η λειτουργία του 

Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78). Το συμβούλιο αποτελείται από πέντε 

έως έντεκα άτομα, τα οποία ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο και λειτουργεί ως 

συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ένταξη των μεταναστών στην τοπική 

κοινωνία.
96

 

Το άρθρο 16 του Νόμου 3907/2011
97

 αναφέρεται στην ίδρυση Υπηρεσίας 

Ασύλου που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αποτελείται 

από την Κεντρική Υπηρεσία και τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου τα οποία 

υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία. Η Υπηρεσία Ασύλου εκτείνεται σε όλη την 

επικράτεια. 

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου είναι: 
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 Υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης της πολιτικής της χώρας όσον 

αφορά στη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας. 

 Παραλαβή και εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας και ενημέρωση 

των αιτούντων για τη διαδικασία εξέτασης. 

 Ενημέρωση των αιτούντων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  

που έχουν στα πλαίσια της αίτησης. 

 Συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική, 

κοινωνική και πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης των 

αλλοδαπών. 

 Διευκόλυνση των αιτούντων άσυλο ως προς τις υλικές συνθήκες υποδοχής. 

 Παροχή νόμιμων εγγραφών στους αιτούντες και τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας. 

 Επικοινωνία και συνεργασία με κρατικούς φορείς , ανεξάρτητες αρχές και μη-

κυβερνητικές οργανώσει, όργανα και οργανισμούς τόσο της ΕΕ όσο και 

διεθνείς.  

Οι κανονισμοί της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφύγων (που 

αποτελείται από μία ή περισσότερες επιτροπές και εξετάζει τις προτάσεις ασύλου που 

έχουν απορριφθεί για πρόσφυγες) θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 από τον 

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ιδρύεται 

μία νέα υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, όπως ονομάζεται, που διαχειρίζεται τις 

διαδικασίες Πρώτης Υποδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν εισέλθει 

παράνομα στη χώρα, με γνώμονα πάντα τον σεβασμό απέναντι στην ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια (άρθρο 6). Η Υπηρεσία συγκροτείται από τη Κεντρική Υπηρεσία, τα 

Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και τις Έκτακτες ή Κινητές Μονάδες που αποτελούν 

Περιφερειακές Υπηρεσίες. 

Οι διαδικασίες συμφώνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3907/2011 είναι: 

1. Εξακρίβωση ταυτότητας και ιθαγένειας του αλλοδαπού. 

2. Καταγραφή του αλλοδαπού.  

3. Έλεγχος κατάστασης υγείας και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης όπου κρίνεται αναγκαίο. 
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4. Ενημέρωση του αλλοδαπού σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις του 

καθώς και τις προϋποθέσεις μέσω των οποίων θα μπορεί να υπαχθεί σε 

καθεστώς διεθνούς προστασίας . 

5. Μέριμνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να πραγματοποιηθούν 

τα προβλεπόμενα από τον νόμο. 

Ο νόμος 3907/2011 ενσωματώνει την Οδηγία 2008/115/ΕΚ (Άρθρα 16-18). 

Εξετάζει τις περιπτώσεις αυτών που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα διακρίνοντας 

τους σε δύο κατηγορίες: 

1. Σε αυτούς που χρήζουν προστασία με βάση τις Διεθνείς Συνθήκες ,οπότε και 

δεν υποχρεώνονται να επιστρέψουν στη χώρα τους. 

2. Σε εκείνους που πρέπει να επιστρέψουν. 

Στο καθεστώς Διεθνούς Προστασίας, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/115/ΕΚ
98

 

ανήκουν οι παρακάτω κατηγορίες: 

 Υπερήλικες. 

 Έγκυες γυναίκες και γυναίκες μέχρι και έξι μήνες μετά τον τοκετό. 

 Αλλοδαποί γονείς ημεδαπού ανηλίκου που έχουν την επιμέλεια του ή 

υποχρέωση διατροφής. 

 Ομογενείς. 

 Σε όσους έχει χορηγηθεί το Καθεστώς Διεθνούς Προστασίας και σε όσους δεν 

έχει κριθεί οριστικά το αίτημά τους υπό την επιφύλαξη των άρθρων 32 και 33 

της Σύμβασης της Γενεύης του 1951.  

Στις περιπτώσεις που τα άτομα αυτά αποτελέσουν κίνδυνο για την εθνική 

ασφάλεια και δημόσια υγεία παύουν να χρήζουν προστασίας και δεν ισχύει η 

απαγόρευση επιστροφής τους. Για όσους έχει κριθεί πως πρέπει να γυρίσουν στη 

χώρα προέλευσης τους καθώς και για όλους εκείνους που δεν έχουν συμμορφωθεί με 

την απόφαση αυτή ξεπερνώντας το χρονικό περιθώριο (7 έως 30 ημέρες) επιβάλλεται 

απομάκρυνση. Για την περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων που πρέπει να 

επιστρέψουν, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, πριν εκτελέσουν την απόφαση 
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βεβαιώνονται για την επιστροφή του σε κατάλληλο μέρος και άτομο της οικογενείας 

ή ορισθέντα κηδεμόνα. 

Ο Νόμος 4018/2011
99

 αποτελεί μια προσπάθεια της ελληνικής νομοθεσίας να 

προσαρμόσει τα οριζόμενα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1030/2002, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 380/2008. Στις Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις ιδρύονται «υπηρεσίες μιας στάσης» για τους πολίτες των τρίτων χωρών. Η 

αρμοδιότητα για τις άδειες διαμονής μεταφέρεται από τους δήμους της χώρας στις 

Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Οι 

υπηρεσίες αναλαμβάνουν τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Παραλαβή των αιτήσεων για την χορήγηση ή ανανέωση αδειών παραμονής. 

 Παράδοση των αδειών στους κατόχους και γνωστοποίηση των 

απορριφθέντων. 

 Παροχή πληροφοριών σχετικά με την  πορεία της αίτησης. 

 Είσπραξη παραβόλου. 

Οι άδειες διαμονής, σύμφωνα με το νόμο 4018/2011, αποτελούν ένα 

αυτοτελές έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει βιομετρικά δεδομένα του κατόχου. Σε 

περίπτωση που αλλάξει κάποιο στοιχείο των βιομετρικών δεδομένων, οι πολίτες των 

τρίτων χωρών έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές. Αρμόδιες 

υπηρεσίες για την λήψη των βιομετρικών δεδομένων είναι: 

 Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων. 

 Ελληνική Αστυνομία και Λιμενικό Σώμα (για την λήψη και τον έλεγχο  μόνο 

δακτυλικών αποτυπωμάτων). 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2, ορίζεται ένα σημείο υποδοχής αιτήσεων 

σε κάθε περιοχή με εξαίρεση την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, την 

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Μακεδονίας και του Αιγαίου εξαιτίας του αυξημένου 

αριθμού των πολιτών τρίτων χωρών και της γεωγραφικής θέσης τους, όπου μπορούν 

να συσταθούν περισσότερα σημεία υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, όσοι από τους 

πολίτες τρίτων χωρών καταθέτουν αίτηση για να λάβουν άδεια παραμονής, 
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λαμβάνουν μία βεβαίωση στα σημεία υποδοχής, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

προσωρινά σαν έγγραφο διαμονής και έχει διάρκεια ένα έτος. 

Για όσους εισέρχονται στη χώρα με σκοπό να παραμείνουν ένα καθορισμένο 

διάστημα παραμονής (συγκεκριμένα αναφέρεται στη μετάκληση αλιεργατών)  και για 

όσους έρχονται για εποχιακή δουλειά, προβλέπεται η χορήγηση μιας ειδικής 

θεώρησης εισόδου διάρκειας ίση με τη σύμβαση εργασίας που δεν ξεπερνάει τους έξι 

μήνες. Η θεώρηση εισόδου δίνεται άμεσα, αφού ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλεται 

στη διαδικασία λήψης βιομετρικών δεδομένων. Τέλος, το άρθρο 13 προβλέπει τη 

χορήγηση της Ελληνικής Ιθαγένειας σε πολίτες του Ισραήλ που έχουν γεννηθεί έως 

και την 9
η
 Μαΐου 1945 και βρίσκονται εν ζωή. Αναφέρεται σε πολίτες που ήταν 

θύματα του Ολοκαυτώματος, κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια και την 

απώλεσαν για οποιονδήποτε λόγο
100

.  

4.2. Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης 

4.2.1. Κοινωνιολογική  προσέγγιση του μεταναστευτικού φαινομένου 

Η Ελλάδα, εξαιτίας των γεγονότων που διαδραματίστηκαν στις γειτονικές 

χώρες αλλά και της γεωγραφικής θέσης της, βρέθηκε να αποτελεί τόπο 

συγκέντρωσης μεταναστών. Όπως ήταν αναμενόμενο, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα 

ζήτημα που δεν ήξερε να διαχειριστεί εξαιτίας της έλλειψης γνώσεων και κανόνων. 

Στη πορεία είναι εμφανές ότι προσπάθησε, μέσω τον νόμων που ψηφίζονται, να 

οργανώσει μια κοινωνία που να μπορεί να ενσωματώσει ανθρώπους από όλα τα μήκη 

και πλάτη της γης. Βέβαια, αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα 

κατά την εφαρμογή όλων όσων θεσπίστηκαν. Το ελληνικό κράτος, έχοντας ως στόχο 

την ένταξη των  μεταναστών στην κοινωνία, θέσπισε το 2005 ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα για τους μετανάστες. Μέχρι τότε  οι νόμοι που υπήρχαν δεν τους 

κατοχύρωναν ασφαλιστικά και κοινωνικά. 

Ο νόμος 3386/2005
101

 κατοχύρωνε την είσοδο, τη διαμονή και την κοινωνική 

ένταξη των μεταναστών στον ελλαδικό χώρο. Όλα τα άρθρα του νόμου απηχούν 

στους μετανάστες που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα. Όσον αφορά τις περιπτώσεις 

υγείας, η ελληνική νομοθεσία κατοχυρώνει ακόμη και τους παράνομους μετανάστες. 

Οι τομείς της υγείας, της παιδείας ,της στέγασης και των πολιτικών δικαιωμάτων 
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αποτελούν δικαιώματα των μεταναστών και οδούς μέσω των οποίων γίνεται ομαλά η 

ένταξη τους στην κοινωνία. Ειδικότερα: 

 Στον τομέα της υγείας: Οι μετανάστες  έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά 

των ελλήνων πολιτών. Ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα βασίζεται στα 

Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις ιδιωτικές 

ασφάλειες. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρηματοδοτείται από τον 

προϋπολογισμό του κράτους και τους ασφαλισμένους του και παρέχει ιατρική 

κάλυψη σε όλους τους νόμιμους διαμένοντες. Τα Ταμεία Κοινωνικής 

Ασφάλισης προσφέρουν υπηρεσίες στους δικαιούχους
102

. Για όσους έχουν 

εισέλθει με μη-νόμιμες διαδικασίες στη χώρα, σε περίπτωση ανάγκης, 

παρέχεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη
103

. 

 Στον τομέας των πολιτικών δικαιωμάτων: Με βάση τον νόμο 3838/2010
104

, 

όσοι από τους μετανάστες είναι πολιτογραφημένοι έχουν το ίδιο δικαίωμα 

ψήφου με αυτό του Έλληνα πολίτη. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες 

τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή για 

τουλάχιστον για δέκα έτη. Το ίδιο δικαίωμα απολαμβάνουν όσοι αλλοδαποί 

είναι γονείς ανήλικων Ελλήνων και βρίσκονται στη χώρα νόμιμα επί μια 

πενταετία
105

. 

 Στον τομέα της εκπαίδευσης: Δικαίωμα παρακολούθησης μαθημάτων στα 

ελληνικά σχολεία έχουν όλοι οι ανήλικοι μαθητές
106

. Με τον νόμο 3386/2005 

δόθηκε η δυνατότητα ίδρυσης σχολείων για μαθητές με ιδιαιτερότητες, όπως 

αυτές των μεταναστών, καθώς και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για 

ενήλικες μετανάστες
107

. 

 Στον τομέα της στέγασης: Σε ότι αφόρα το κομμάτι της στέγασης των 

μεταναστών το ελληνικό σύστημα αντιμετωπίζει προβλήματα. Σε όσους είναι 

νόμιμοι και εργάζονται παρέχεται μια μικρή βοήθεια από την Εργατική 
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Εστία
108

. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. 

Τα κενά που δεν μπορεί να καλύψει το ελληνικό κράτος προσπαθούν να 

καλύψουν διάφορες Μη-Κυβερνητικές οργανώσεις
109

. Ακόμα πιο δύσκολο 

είναι το ζήτημα των παράνομων μεταναστών μιας και προσπαθούν να 

επιβιώσουν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης κατοικώντας ομαδικά σε 

ερειπωμένα καταλύματα.  

4.2.1.1. Μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Το ελληνικό κράτος, παρά τις σεβαστές προσπάθειες που κάνει για να 

δημιουργήσει μια μεταναστευτική πολιτική που θα προσφέρει ασφάλεια, ελευθερία 

και πρόνοια στους μετανάστες, πολλές φορές δεν καταφέρνει να επιφέρει το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα. Τροχοπέδη αποτελεί η παράτυπη είσοδος μεταναστών στη 

χώρα. Οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) αποτελούνται από ανθρώπους που 

λειτουργούν βοηθητικά και συμβουλευτικά για τους μετανάστες. Πολλές φορές έχει 

παρατηρηθεί οι ΜΚΟ να ασκούν πιέσεις στις εκάστοτε κυβερνήσεις, ώστε να 

απλοποιηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στις οποίες υποβάλλονται οι 

μετανάστες. Οι ΜΚΟ αποτελούν σανίδα σωτηρίας για εκείνους που βρέθηκαν στην 

χώρα χωρίς να ακολουθήσουν την νόμιμη οδό. Τα μέλη τους υποδεικνύουν στους 

μετανάστες τον τρόπο, πολλές φορές μεταφρασμένο στη γλώσσα τους, με τον οποίο 

θα μπορέσουν να λάβουν κάποιο έγγραφο νόμιμης διαμονής. Σε έκτακτες 

περιπτώσεις ανάγκης, όπως προβλήματα υγείας, τους παρέχουν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη. Έχοντας ως κανόνα την προφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

προσπαθούν να βοηθήσουν ώστε η παραμονή των μεταναστών στη χώρα να μην τους 

δημιουργήσει παραπάνω προβλήματα (ρατσισμό, απομόνωση) από αυτά που ήδη 

έχουν. 

4.2.1.2. Όργανα και Υπηρεσίες υπεύθυνες για τους μετανάστες 

Στην Ελλάδα, αρμόδιο υπουργείο για τους μετανάστες κατά κύριο λόγο είναι 

το Υπουργείο Εσωτερικών που αποτελείται από δύο διευθύνσεις, τη Διεύθυνση 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και την Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης
110
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Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής αποτελείται από τα τμήματα 
111

: 

 Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου 

 Τμήμα Χορήγησης Αδειών Διαμονής 

 Τμήμα Χορήγησης Αδειών Διαμονής Στελεχών Εταιρειών 

 Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών 

Όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης ασχολούνται με τον συντονισμό της 

μεταναστευτικής πολιτικής, την εφαρμογή των νόμων και των προεδρικών 

διαταγμάτων. Τέλος, ασχολούνται με τις άδειες διαμονής και τις προϋποθέσεις 

χορήγησής τους. 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης αποτελείται από τα εξής τμήματα 
112

: 

 Τμήμα Σχεδιασμού για την πολιτική κοινωνικής ένταξης μεταναστών. 

 Τμήμα Εφαρμογής 

 Τμήμα Ένταξης Ομογενών και λοιπών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που παρατίθεται παραπάνω, άλλα 

Υπουργεία και Επιτροπές και Υπηρεσίες που ασχολούνται με τους μετανάστες 

είναι
113

: 

 Υπουργείο Υγείας 

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

 Υπουργείο Εξωτερικών 

 Υπουργείο Οικονομικών  

 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ  

 Συνήγορος του Πολίτη  

 Ελληνική Αστυνομική Αρχή  

 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

 Επιτροπές Προσφύγων 

 Υπηρεσίες Αλλοδαπών 
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4.2.2. Οικονομική  προσέγγιση του μεταναστευτικού φαινομένου 

Βασικός στόχος των πολιτικών που ακολουθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις για 

το μεταναστευτικό ζήτημα είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της οικονομίας 

ενσωματώνοντας τους μετανάστες στην ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα 

της εφημερίδας «Η Καθημερινή», το 2005
114

, όπου το ποσοστό των μεταναστών ήταν 

μεταξύ 5% και 10% του πληθυσμού, η μετανάστευση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται 

ως «επιτυχία» για την οικονομία της χώρας. Δύο από τους βασικούς τομείς στους 

οποίους απασχολήθηκαν κατά κύριο λόγο οι μετανάστες είναι ο γεωργικός και ο 

κατασκευαστικός
115

. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που απασχολούνταν 

στην ύπαιθρο ήταν ηλικιωμένοι. Αυτό συνέβη γιατί τα άτομα μικρότερης ηλικίας 

εξαιτίας του μορφωτικού τους επιπέδου είχαν μετακινηθεί προς τα αστικά κέντρα με 

σκοπό την εύρεση εργασίας συναφούς αντικειμένου με αυτό των σπουδών τους
116

. 

Συνεπώς, όπως φαίνεται από άρθρο, ο κλάδος της γεωργίας χρειαζόταν νέα 

παραγωγικά άτομα για να τονωθεί και κατ’ επέκταση  να τονωθούν και οι τοπικές 

οικονομίες. Στον κατασκευαστικό κλάδο, μεγαλύτερο όφελος από την μαζική 

παρουσία των μεταναστών είχαν οι εταιρείες, οι οποίες εκμεταλλεύθηκαν την 

παρουσία τους προκειμένου να μειώσουν το κόστος εργασίας
117

. Η συμμετοχή των 

μεταναστών ευνόησε την αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας και εμπόδισε την 

αντικατάσταση του εργατικού δυναμικού από μηχανές παραγωγής. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα κάποιοι από τους εργάτες ελληνικής καταγωγής να μεταφερθούν σε πιο 

υπεύθυνες θέσεις και οι θέσεις τους να αντικατασταθούν από τους μετανάστες. 

Όλοι όσοι ήρθαν να διαμείνουν στην Ελλάδα και νομιμοποίησαν την διαμονή 

τους, έχουν ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας νέας ζωής χωρίς τα προβλήματα 

που τους οδήγησαν στην μετανάστευση. Η εργασία αποτελεί για αυτούς σημαντικό 

αρωγό για τη διαμονή τους και αυτή με τη σειρά της δημιουργεί και άλλες ανάγκες 

όπως αυτή της στέγασης. Κατ’ επέκταση οδηγούνται σε επενδύσεις αγοράζοντας νέες 

κατοικίες ή μεταβιβάζοντας εισοδήματα σε άλλα νοικοκυριά (ενοίκια).  

Επιπλέον, η συνεισφορά των μεταναστών στα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και 

η έμμεση φορολογία από το μερίδιο του εισοδήματος που καταναλώνουν στη χώρα 
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αποτελούν θετικό αποτέλεσμα της μετανάστευσης για την ελληνική οικονομία
118

. Με 

τη μείωση του κόστους παραγωγής λόγω των χαμηλών ημερομισθίων των 

μεταναστών, ενδυναμώνεται η επιχειρηματικότητα με αποτέλεσμα να παράγονται 

οικονομικότερα προϊόντα και να αυξάνεται η κατανάλωση
119

.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι νόμιμοι εργαζόμενοι 

μετανάστες συμβάλουν στην αύξηση του Α.Ε.Π (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν), το 

οποίο χαρακτηριστικά το έτος 2005 αυξήθηκε με ρυθμό 3,7%
120

. Κατά την περίοδο 

1992-2008, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλά επίπεδα και αυτό αποδεικνύεται 

από τις θέσεις εργασίας στην αγορά. Η αύξηση του πληθυσμού των ελληνίδων 

γυναικών που εντάσσονται στην αγορά εργασίας είναι ορατή την συγκεκριμένη 

περίοδο. Το επίτευγμα των Ελληνίδων οφείλεται και στην παρουσία μεταναστών στη 

χώρα. Η μετανάστριες που κατέφθασαν στην Ελλάδα απασχολήθηκαν αρχικά στους 

γεωργικούς τομείς και αργότερα σε υπηρεσίες σπιτιού και στη φύλαξη των 

παιδιών
121

. Αυτό αποτέλεσε σημαντική βοήθεια για την ελληνίδα μητέρα-νοικοκυρά 

αφού την απελευθέρωσε από τις υποχρεώσεις και της πρόσφερε το δικαίωμα και την 

ικανότητα στην εξωτερική εργασία. 

Οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τη χώρα τους, ηθελημένα ή μη, και βρέθηκαν 

σε μία νέα «πατρίδα» προσπαθούν να ξαναχτίσουν της ζωή τους από το μηδέν. 

Αναλαμβάνουν θέσεις εργασίας χαμηλού μισθού δίνοντας την ευκαιρία στους 

γηγενείς να ανελιχθούν στο χώρο αναλαμβάνοντας θέσεις, όπως αυτή του μικρο-

εργολάβου και του προϊσταμένου
122

. Ωστόσο, οι μετανάστες όχι μόνο δεν αυξάνουν 

την ανεργία αλλά δημιουργούν και νέες θέσεις εργασίας. Όπως προαναφέρθηκε, η 

συμμετοχή τους στον αγροτικό τομέα εκτός του ότι τόνωσε τις επαρχίες που είχαν 

ερημώσει έκανε και πιο παραγωγικό τον κλάδο που υπολειτουργούσε. Σαφέστατα 

δημιουργήθηκε η ανάγκη περισσότερων ωρών εργασίας και εργατικού δυναμικού στα 

χωράφια αλλά και στις εταιρείες που παραλαμβάνουν το  κάθε αγροτικό προϊόν με 

αποτέλεσμα ο κλάδος να γίνει ανταγωνιστικός και πάλι στη διεθνή αγορά. Το ίδιο 
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συμβαίνει και με της γυναίκες μετανάστριες, οι οποίες με τη βοήθειά τους ωθούν τις 

Ελληνίδες στην αγορά  εργασίας. 

Τέλος, τίθεται και το θέμα της παραοικονομίας. Οι μετανάστες μπορεί να 

συμβάλλουν στη διόγκωση του προβλήματος αλλά δεν είναι υπαίτιοι για τη 

δημιουργία του. Την περίοδο του 2008 παρατηρείται αύξηση του φαινομένου της 

παράτυπης μετανάστευσης. Αυτό οφείλεται στο ότι κάποιοι παρέμειναν εντός 

συνόρων μετά τη λήξη της τουριστικής τους visa, ενώ άλλοι δεν κατάφεραν να 

ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους γιατί ήδη εργάζονταν άτυπα και δεν είχαν στην 

κατοχή τους τα απαραίτητα έγγραφα για την ανανέωσή της
123

. Το υπάρχων σύστημα 

δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα και αυτό ευνοεί την εύκολη 

εκμετάλλευσή τους από του επιχειρηματίες. Άλλωστε, η παράτυπη εργασία 

λειτουργεί θετικά στον ατομικό λογαριασμό του εργοδότη, αφού του παρέχονται 

υπηρεσίες μόνο με ένα χαμηλό μισθό χωρίς άλλες υποχρεώσεις απέναντι στον 

εργαζόμενο
124

. Πλήγμα για την κοινωνία αποτελεί το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις 

προσφέρουν εισοδήματα σε ανθρώπους που παραμένουν στην χώρα παράνομα 

δίνοντάς τους την ώθηση να συνεχίσουν να το κάνουν.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2011 το ποσοστό της 

παραοικονομίας φτάνει το 30%
125

. Το κόστος που επιφέρει η παραοικονομία στην 

ελληνική οικονομία είναι μεγάλο. Οι ασφαλιστικές εισφορές των μεταναστών προς το 

κράτος αποτελούν σημαντική απώλεια. Ζώντας σε ένα καθεστώς παρανομίας, οι 

μετανάστες δεν λειτουργούν ως φυσιολογικά μέλη της κοινωνίας και η κίνηση του 

χρήματος από την παράνομη εργασία τους είναι περιορισμένη
126

. Ο φόβος του 

ελέγχου εν ώρα εργασίας ταυτίζεται με το φόβο της επιστροφής τους στη χώρα απ’ 

όπου προέρχονται. Συνεπώς, καθίσταται αδύνατη η δυνατότητα αγοράς στέγης ή η 

λήψη δανείου από τις ελληνικές τράπεζες
127

. Πολλές φορές προκειμένου να 

αποφύγουν την απέλασή τους από τη χώρα αποφεύγουν να μισθώσουν κάποιο σπίτι 

για τη διαμονή τους και καταφεύγουν σε λύσεις όπως αυτή των εγκαταλελειμμένων 

οικημάτων ή στη διαμονή με πλήθος άλλων ανθρώπων σε μη βιώσιμες συνθήκες 
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υγιεινής
128

. Ενώ έχουν τη δυνατότητα να πάρουν χρήματα δεν έχουν το περιθώριο να 

δράσουν υπό της φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς. 

Συμπερασματικά, η διαμόρφωση μιας καλύτερης πολιτικής αντιμετώπισης 

των μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα θα μπορούσε να βοηθήσει στη 

βελτίωση της ελληνικής οικονομίας. Η παραοικονομία που βρίσκεται σε άνθιση 

μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με την καλύτερη διαχείριση των παράνομων 

μεταναστών και γενικότερα της παράνομης εργασίας. Η εκμετάλλευση των 

μεταναστών σε θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού μπορεί να γίνεται μόνο στα πλαίσια 

του νόμου και σε συνδυασμό με την παροχή πρόσθετων πλαισίων ενσωμάτωσης στον 

ελληνικό χώρο δίνοντας στους μετανάστες παροχές και υποχρεώσεις προς το 

ελληνικό κράτος. Η εκπαίδευση και οι επιμορφωτικές δράσεις θα εξαλείψουν το 

φαινόμενο της περιθωριοποίησης και ως νόμιμο εργατικό δυναμικό θα ενισχύσουν 

την οικονομία και θα εξελίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
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Κεφάλαιο 5ο 

5. Η μεταναστευτική πολιτική στη Σουηδία 

Με την πάροδο του χρόνου ο χαρακτήρας της μεταναστευτικής ροής στη 

Σουηδία έχει μεταβληθεί. Η Σουηδία γνώρισε κυρίως την μετανάστευση μετά το 

δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
129

. Η μεταναστευτική ροή ξεκίνησε με τους επισκέπτες -

εργάτες που έφτασαν την δεκαετία του 1960 και του 1970 από την Ισπανία, την 

Ελλάδα και την Ιταλία
130

. Τις τελευταίες δεκαετίες, το μεταναστευτικό κύμα που 

σχετίζεται με την εργασία έχει μειωθεί. Σε αυτό συνέβαλε κυρίως η μεταστροφή της 

Σουηδικής πολιτικής καθώς από το 1968 πριν την είσοδο στην χώρα απαιτείται από 

τους εν δυνάμει μετανάστες να λάβουν άδεια για εργασία. Σήμερα είναι δύσκολο για 

αυτούς που προέρχονται από χώρες εκτός Σκανδιναβίας και Δυτικής Ευρώπης να 

αποκτήσουν αυτή την άδεια
131

. Το 2010, 1.33 εκατομμύρια άνθρωποι ή το 14.3% των 

κατοίκων στη Σουηδία ήταν από το εξωτερικό. Από αυτούς, το 64,6% είχαν γεννηθεί 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι υπόλοιποι είχαν γεννηθεί σε άλλο κράτος 

μέλος της ΕΕ
132

. Η μετανάστευση στη Σουηδία αφορά κυρίως εκείνους που 

καταφεύγουν για λόγους οικογενειακής επανένωσης και τους πρόσφυγες. Ωστόσο, η 

νομιοθεσία προβλέπει άδειες διαμονής και για άλλους λόγους όπως σπουδές,  εργασία 

(μόνιμη ή εποχιακή) ή αυτό-απασχόληση καθώς και σε ειδικές περιστάσεις
133

.  

5.1. Νομικό Πλαίσιο 

Η Σουηδία άρχισε να διαμορφώνει το νομικό πλαίσιο για την μετανάστευση 

μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχικά, ασχολήθηκε με την επέλαση των μη-

επιθυμητών αλλοδαπών. Το πλαίσιο της σουηδικής νομοθεσίας επεκτάθηκε από τότε 

για να συμπεριληφθεί η παροχή των αδειών διαμονής και εργασίας καθώς και οι 
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προϋποθέσεις της θεώρησης και τους κανόνες των διαβατηρίων
134

. Η νομοθεσία της 

Σουηδίας για το μεταναστευτικό ζήτημα ιστορικά περιλαμβάνει δύο νόμους, το Νόμο 

περί αλλοδαπών του 1989 και την ισχύουσα νομοθεσία, το Νόμο περί αλλοδαπών 

2005 που εγκρίθηκε στις 31 Μαρτίου 2006 και αντικατέστησε το νόμο του 1989
135

. Ο 

Νόμος αυτός έχει ως στόχο την ουσιαστική διάκριση μεταξύ των λόγων για την 

χορήγηση άδειας διαμονής και την επιβολή των Σουηδικών υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Νόμο. Ο Νόμος περί αλλοδαπών του 2006 προέκυψε 

από136: 

 την οδηγία 2003/109 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορά τους υπηκόους 

τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοικοι επί μακρόν,  

 τα πρακτικά του Διευθυντικού Συμβουλίου 2003/86 του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης και  

 τα πρακτικά του Διευθυντικού Συμβουλίου 2004/38 του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 

ελεύθερα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το περιεχόμενο του Νόμου περί αλλοδαπών 2006 περιγράφει τη σουηδική 

πολιτική και περιλαμβάνει πλήρεις πληροφορίες για: 

 τους κανόνες και την πολιτική θεώρησης , 

 τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης των μεταναστών, 

 τη προβλεπόμενη διαδικασία για τη χορήγηση της θεώρησης, 

 τα νομικά δικαιώματα των μεταναστών, 

 τις προϋποθέσεις παραμονής και  

 τις συνεργασίες με τρίτες χώρες. 

5.1.1. Κανόνες και πολιτική θεώρησης 

Η αίτηση για θεώρηση υποβάλλεται στη Σουηδική Πρεσβεία ή στο Προξενείο 

ή εν απουσία των παραπάνω στην ξένη εκπροσώπηση Σένγκεν της χώρας που 

βρίσκεται στην περιοχή
137

. Η Σουηδική Επιτροπή Μετανάστευσης είναι, στις 
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περισσότερες περιπτώσεις, η αρχή που αποφασίζει για τις αιτήσεις visa
138

. Εντός του 

Διοικητικού Συμβουλίου Μετανάστευσης οι αιτήσεις για visa θεωρούνται υπό την 

εποπτεία “Visits and Housing”
139

. Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να πάρει 

αποφάσεις επί αυτών των θεμάτων το Κυβερνητικό Γραφείο
140

. Η αστυνομική αρχή 

μπορεί να επέμβει σε περιπτώσεις όπως άρνηση εισόδου για άτομα που δεν έχει 

εκδοθεί άδεια παραμονής και οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη 

της
141

. 

Η Σουηδία κυρίως εκδίδει ενιαίες ομοιόμορφες θεωρήσεις (uniform visa) για 

την είσοδο και την παραμονή αλλοδαπού για διάστημα τριών μηνών σε μια περίοδο 6 

μηνών
142

. Ωστόσο, όταν οι προϋποθέσεις για ομοιόμορφες θεωρήσεις δεν πληρούνται 

και υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, μπορούν να χορηγηθούν ως επικουρικό μέτρο εθνικές 

θεωρήσεις (national visa)
143

. Ιδιαίτεροι λόγοι μπορεί να είναι ανθρωπιστικοί λόγοι, το 

ισχυρό εθνικό ενδιαφέρον για χορήγηση visa και οι επιχειρησιακές ή οικογενειακές 

ανάγκες
144

. Οι εθνικές θεωρήσεις μπορούν να χορηγηθούν για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα από ότι οι ομοιόμορφες αλλά με ανώτατο όριο το ένα έτος
145

. Η έκδοση 

visa δεν απαιτείται για τους υπηκόους οι οποίοι επωφελούνται από την απαλλαγή visa 

ή από τους ξένους στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής
146

. 

Για να εκδοθεί μία visa θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει
147

 1) το 

διαβατήριό του σε ισχύ για τουλάχιστον τρεις μήνες περισσότερο από το 

προβλεπόμενο διάστημα διαμονής, 2) απόδειξη της ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης 

κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η οποία θα πρέπει να καλύπτει κόστος έως και 

30.000 ευρώ, όλες τις επείγουσες ιατρικές ανάγκες και τη μεταφορά στη χώρα 

καταγωγής για ιατρικούς λόγους και 3) να διαθέτει επαρκή μέσα για να υποστηρίξει 

τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του και της επιστροφής του μετά το 

πέρας του διαστήματος διαμονής στη Σουηδία. Ως επαρκές μέτρο επί του παρόντος 

ορίζεται ως κατώτερο όριο το ποσό των 40 ευρώ την ημέρα
148

. Επιπλέον, μπορεί να 
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ζητηθούν από τον αιτούντα να προσκομίσει έγγραφα που να τεκμηριώνουν τον σκοπό 

της επίσκεψης του
149

. 

Μια αίτηση για visa απορρίπτεται εάν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στη λίστα 

των ατόμων που τους έχει απαγορευθεί η είσοδος στη Σουηδία ή αν ενέχει κίνδυνο 

για την δημόσια ασφάλεια, την εσωτερική ασφάλεια ή τις σχέσεις μεταξύ των κρατών 

Σένγκεν
150

. Οι Σουηδικές Αρχές μπορούν επίσης να αρνηθούν έκδοση visa σε ένα 

άτομο που έχει καταχωρηθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (Schengen 

Information System –SIS)
151

, ή σε αιτούντα ο οποίος υπόκεινται σε περιορισμό 

εισόδου αφού καταδικάστηκε και του ασκήθηκε ποινική δίωξη ενώπιον σουηδικού 

δικαστηρίου. Οι λόγοι για αρνητική απόφαση έκδοσης visa μπορούν να δοθούν στον 

αιτούντα εφόσον το ζητήσει
152

.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο Μετανάστευσης κρίνει την ανάγκη παραμονής του 

αιτούντα στη Σουηδία έναντι του «κινδύνου» που μπορεί να προκαλέσει η διαμονή 

του στη χώρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο για το οποίο 

του χορηγήθηκε η visa
153

. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα στοιχεία όπως 

είναι η κατάσταση των προσφυγών στη χώρα προέλευσης τους, προηγούμενες 

επισκέψεις στη Σουηδία και η δυνατότητα επιστροφής του μετά την επίσκεψη
154

. 

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την έκδοση ομοιόμορφης θεώρησης 

είναι σύμφωνες με την Συνθήκη Σένγκεν. Οι Σουηδικές Αρχές γενικά εφαρμόζουν 

τους κανόνες θεώρησης σε ευρεία ερμηνεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μεγάλο 

ποσοστό αποδοχής για τις θεωρήσεις που εκδόθηκαν
155

. Ο μέσος χρόνος 

επεξεργασίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης είναι 7 ημέρες
156

. 

Για μια απορριπτική απόφαση χορήγησης visa δεν δίνεται το δικαίωμα στον 

αιτούντα να την αμφισβητήσει ή να απευθυνθεί στο δικαστήριο
157

. Η μόνη περίπτωση 

κατά την οποία κάποιος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της έφεσης κατά της 

απόρριψης της αίτησης για χορήγηση visa είναι μόνο για τους συγγενείς των 
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υπηκόων της EEA
158

 υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση έχει ληφθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο Μετανάστευσης
159

. Παρόλα αυτά, μπορεί να ζητηθεί από την 

Αρχή που απέρριψε την αίτηση visa (στις περισσότερες περιπτώσεις, το Διοικητικό 

Συμβούλιο Μετανάστευσης) να επανεξετάσει την απόφασή της
160

. 

5.1.2. Αρμόδιες αρχές διαχείρισης των μεταναστών 

Οι Αρχές που εμπλέκονται στη διαχείριση της μετανάστευσης στη Σουηδία 

είναι οι εξής:  

 το Διοικητικό Συμβούλιο Μετανάστευσης,  

 το Κυβερνητικό Γραφείο,  

 οι αστυνομικές Αρχές,  

 3 Δικαστήρια Μετανάστευσης και  

 το Εφετείο Μετανάστευσης.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο Μετανάστευσης είναι η κύρια Αρχή που αποφασίζει 

για τις αιτήσεις που αφορούν τις άδειες παραμονής, τις άδειες εργασίας, την άρνηση 

εισόδου ή την απέλαση και την ανάκτηση των αδειών
161

. Υπό ορισμένες συνθήκες, 

μπορεί να πάρει αποφάσεις επί αυτών των θεμάτων και το Κυβερνητικό Γραφείο
162

. 

Το κύριο όργανο αποφάσεων για τις άδειες εργασίας είναι το Διοικητικό 

Συμβούλιο Μετανάστευσης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και η αίτηση δεν 

μπορεί να απορριφθεί το Διοικητικό Συμβούλιο Μετανάστευσης με τη σειρά του 

συμβουλεύεται το Εθνικό Συμβούλιο Αγορών σχετικά με όλες τις αιτήσεις για τις 

άδειες εργασίας
163

. Το Εθνικό Συμβούλιο Αγορών έχει την αρμοδιότητα να 

μεταβιβάζει την ανακοίνωση σχετικά με τις άδεις εργασίας στο Διοικητικό 

Συμβούλιο Μετανάστευσης και στο Συμβούλιο Εργασίας της Κομητείας
164

. 

Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις, στις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο 

Μετανάστευσης, μπορεί να πάρει ανεξάρτητες αποφάσεις χωρίς διαβούλευση με το 

Εθνικό Συμβούλιο Αγορών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις οποίες το 
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Διοικητικό Συμβούλιο Μετανάστευσης ανακοινώνει μια απόφαση σύμφωνη με την 

κατευθυντήρια γραμμή από το Εθνικό Συμβούλιο Αγορών
165

.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο Ένταξης, μια άλλη κυβερνητική αρχή, ιδρύθηκε το 

1998 και έκλεισε τον Ιούλιο του 2007. Ήταν αρμόδιο για την παραλαβή όσων έχουν 

αποκτήσει άδεια παραμονής και για την επικοινωνία με τις τοπικές κυβερνήσεις, 

όπου τα άτομα είναι εγγεγραμμένα από τότε που αποκτούν την άδεια. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο Μετανάστευσης  και οι περιφερειακές κρατικές αρχές έχουν αναλάβει τα 

καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου Ένταξης. 

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για διαμονή στη Σουηδία διαφέρουν 

σύμφωνα με το τύπο της αίτησης. Παρόλα αυτά, αρκετοί από τους κανόνες και τις 

αρχές είναι κοινοί σε διαφορετικές καταστάσεις μετανάστευσης.  

5.1.3. Η προβλεπόμενη διαδικασία για τη χορήγηση της visa 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι άδειες διαμονής αιτούνται και παρέχονται 

πριν την είσοδο στη Σουηδία
166

. Ορισμένες εξαιρέσεις γίνονται, για παράδειγμα, σε 

περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης
167

. Σε γενικές γραμμές, όλοι οι αιτούντες 

υπόκεινται στα τέλη που καθορίζονται από τον τύπο της αίτησης που υποβάλλεται
168

. 

Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι μπορούν να συντηρήσουν 

τον εαυτό τους κατά την περίοδο της προβλεπόμενης παραμονής τους στη 

Σουηδία
169

. Η αίτηση για τον σκοπό επίσκεψης στη Σουηδία για εργασία ή για 

σπουδές κοστίζει 110 ευρώ για τους ενήλικες και 55 ευρώ για τα παιδιά
170

. Οι 

υπήκοοι της EEA απαλλάσσονται από την υποχρέωση αμοιβής
171

. 

Στις περιπτώσεις των αιτήσεων με σκοπό την επίσκεψη στη Σουηδία ή με 

σκοπό την εργασία ή τις σπουδές, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν 

αποδεικτικά έγγραφα ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης για τη διάρκεια παραμονής 

τους στη Σουηδία
172

. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση ιατρικών εξετάσεων ούτε να είναι 

εξοικειωμένοι με την σουηδική γλώσσα, την ιστορία και τις πολιτισμικές 

παραδόσεις
173

. Οι επισκέπτες, οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες, και οι φοιτητές πρέπει να 
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κάνουν μια δήλωση πρόθεσης εγκατάλειψης της Σουηδίας μετά τη σύντομη άδεια 

παραμονής τους
174

. Δεν υπάρχει νομική βάση αλλά αποτελεί πάγια πρακτική του 

Διοικητικού Συμβουλίου Μετανάστευσης. Όσον αφορά τους λόγους για την άρνηση 

χορήγησης άδειας διαμονής, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την εξέταση μιας αίτησης 

(βασισμένη σε λόγους εκτός οικογενειακής επανένωσης), οι αρμόδιες αρχές δίνουν 

ιδιαίτερη προσοχή στο κατά πόσο ο αιτών είναι ύποπτος εγκληματικής 

δραστηριότητας
175

. Οι αιτήσεις για οικογενειακή επανένωση σε αρκετές περιπτώσεις 

μπορεί να απορριφθούν όπως, για παράδειγμα, αν ο αιτών έχει παρουσιάσει ψευδείς 

πληροφορίες ή  κρίνεται ως απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια
176

. 

Τέλος, κάθε μετανάστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα σε όλες τις 

περιπτώσεις
177

. Αυτό είναι σύμφωνο με την συνταγματική αρχή στο σουηδικό νομικό 

σύστημα περί πρόσβασης δημοσίων εγγράφων. Ο βασικός κανόνας είναι ότι όλες οι 

επίσημες εγγραφές είναι διαθέσιμες σε όλους και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση και σε όσα έγγραφα έχουν αμφισβητηθεί. Ο 

κανόνας εφαρμόζεται επίσης στους ξένους υπηκόους στους οποίους δίνεται το 

δικαίωμα να παρακολουθούν την υπόθεσή τους και να βρίσκουν όλες τις 

πληροφορίες που έχει η κάθε σουηδική αρχή στην κατοχή της
178

. Εκτός από την 

γενική αρχή, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνει τον αιτούντα για την 

κατάσταση της υπόθεσής του
179

. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αναγράφει το 

κίνητρο για όλες τις αποφάσεις σχετικά με τις άδειες ή την κατάσταση των μόνιμων 

κατοίκων
180

. 

5.1.4. Νομικά δικαιώματα των μεταναστών 

Η δομή του δευτεροβάθμιου συστήματος άλλαξε ριζικά από  διοικητικό 

δικαστήριο σε ένα σύστημα δευτεροβάθμιων δικαστηρίων το 2006. Αυτή η αλλαγή 

βοήθησε στην προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων άδειας παραμονής γιατί το 

προηγούμενο σύστημα είχε επικριθεί για μη δίκαιες αποφάσεις. Οι αποφάσεις πλέον 

μπορούν να αμφισβητηθούν σε ένα από τα τρία Δικαστήρια Μετανάστευσης αν και η 

άμεση δικαστική προσφυγή δεν είναι εφικτή
181

. Αρχικά, για να γίνει διοικητική 
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επανεξέταση της απόφασης από το Συμβούλιο Μετανάστευσης πρέπει να υποβληθεί 

αίτημα, έπειτα το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και την 

αλλάζει μόνο αν αποδειχθεί ότι η πρώτη ήταν εσφαλμένη
182

. Εάν το Συμβούλιο 

Μετανάστευσης εμμένει στην αρχική του απόφαση, η προσφυγή γίνεται σε ένα από 

τα 3 Δικαστήρια Μετανάστευσης
183

. Μια περαιτέρω έφεση κατά της απόφασης του 

Συμβουλίου Μετανάστευσης μπορεί να γίνει στο Εφετείο Μετανάστευσης
184

. Στην 

περίπτωση αυτή η προσφυγή στην έφεση πρέπει να γίνει δεκτή από το Εφετείο 

Μετανάστευσης
185

. Τέτοια προσφυγή δεν μπορεί να χορηγηθεί σε περίπτωση 

«απαλλαγής προτεραιότητας» ή «έκτακτης απαλλαγής»
186

. Η πρώτη αναφέρεται σε 

μια υπόθεση που θα μπορούσε να παράσχει καθοδήγηση για μελλοντικές αποφάσεις, 

ενώ η δεύτερη σημαίνει ότι υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι για να επανεξετάσει την 

αίτηση αναιρέσεως
187

. 

Επειδή η νέα διαδικασία προσφυγής έχει καθιερωθεί πρόσφατα, μια εκτίμηση 

του μέσου όρου διάρκειας για την άσκηση έφεσης δεν έχει ακόμη υπολογιστεί. Για τα 

δικαστήρια μετανάστευσης έχει οριστεί ένα ανώτατο όριο χρόνου 4 μηνών και 5 

μήνες για το Εφετείο Μετανάστευσης. Από την ίδρυση του νέου δικαστικού 

σώματος, στο 6% των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Εφετείο Μετανάστευσης 

έχει χορηγηθεί έκτακτη απαλλαγή. 

5.1.5. Προϋποθέσεις παραμονής 

Η άδεια προσωρινής παραμονής, που κανονικά εκδίδεται για διάρκεια ενός 

έτους, μπορεί να δοθεί σε αρκετές περιπτώσεις με την πρώτη αίτηση, ακόμη και για 

τους σκοπούς εργασίας, σπουδών ή επίσκεψης
188

, καθώς και σε περιπτώσεις 

οικογενειακής επανένωσης, όταν οι σύζυγοι δεν έχουν μείνει μαζί σε μόνιμη βάση 

στο εξωτερικό
189

. 

Ο νόμος περί αλλοδαπών δεν προσδιορίζει τις συνθήκες και τους 

διαδικαστικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις προσωρινές άδειες παραμονής
190

. Η 

κύρια προϋπόθεση για την έκδοση μόνιμης άδειας είναι ο αιτών να έχει την πρόθεση 
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να μείνει μόνιμα στη Σουηδία
191

. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η άδεια δίνεται σε 

όποιον υποβάλλει αίτηση για έκδοση άδειας στα πλαίσια της οικογενειακής 

επανένωσης, εκτός από τις νεοσύστατες σχέσεις ή γιατί του προσφέρθηκε μόνιμη 

σύμβαση εργασίας
192

. Εάν η πρόθεση του είναι να μείνει για μεγάλο χρονικό 

διάστημα,  ο αιτών λαμβάνει συμβόλαιο μόνιμης κατοικίας
193

. Με άλλα λόγια, δεν 

υπάρχει κάποιος όρος ή ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα παραμονής, προκειμένου να 

χορηγηθεί μια άδεια μόνιμης διαμονής. 

Η αίτηση για άδεια μόνιμης διαμονής μπορεί να απορριφθεί αν το άτομο είναι 

ύποπτο για μελλοντική παράβαση ή εγκληματική συμπεριφορά
194

. Σε αυτή την 

περίπτωση μπορεί να χορηγηθεί προσωρινή άδεια διαμονής
195

. Άλλες πιθανότητες 

άρνησης άδειας είναι αν ο αιτών έχει ήδη ποινικό παρελθόν ή αν παρουσιάσει 

ψευδείς πληροφορίες για τον εαυτό του
196

. Υπάρχουν επίσης ειδικοί κανόνες σχετικά 

με τα άτομα που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Η άδεια 

διαμονής δεν χορηγείται εάν το πρόσωπο αυτό συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη 

και ασφάλεια
197

. Για έναν αλλοδαπό στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια μόνιμης 

διαμονής δεν απαιτείται άδεια εργασίας
198

. 

Εκτός από τις εθνικές άδειες διαμονής, η Σουηδία χορηγεί επίσης μακράς 

διαρκείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής άδειες παραμονής
199

. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις η άδεια διαμονής μακράς διαρκείας Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής είναι πρόσθετη σε μια ήδη χορηγούμενη άδεια διαμονής
200

. Η άδεια αυτή 

χορηγείται για μία αρχική περίοδο 5 ετών, όταν ο αιτών έχει διαμείνει συνεχώς για 

τουλάχιστον 5 έτη στη Σουηδία και ανήκει σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

μόνιμος κάτοικος, κάτοικος επί μακρόν σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και κάτοικος 

της Σουηδίας ή κάτοικος της Σουηδίας και οικογενειακό μέλος επί μακρών 

διαμενόντων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ
201

. Στη Σουηδία, γίνεται διάκριση μεταξύ 

εκείνων που διαθέτουν άδεια μόνιμης διαμονής στη Σουηδία και εκείνους που είναι 
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επί μακρόν διαμένοντες σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή είναι συγγενείς των 

προσώπων αυτών. Στους πρώτους χορηγείται απεριόριστη άδεια παραμονής ενώ στις 

υπόλοιπες κατηγορίες λαμβάνουν άδεια διαμονής μόνο για 5 έτη
202

. Για να χορηγηθεί 

μακροπρόθεσμη άδεια Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κάθε μετανάστης πρέπει να διαθέτει 

επαρκή μέσα διαβίωσης για την στήριξη τόσο του ίδιου όσο και της οικογενείας 

του
203

. Τα απαιτούμενα μέσα στήριξης δεν είναι υψηλά, ωστόσο, ακολουθούν τις 

ανάγκες που ορίζονται από τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα
204

. Συνοψίζοντας, ο 

νόμος περί αλλοδαπών του 2006 θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για 

συγκεκριμένους τύπους μετανάστευσης όπως η οικογενειακή επανένωση και η 

εποχιακή εργασία. 

5.1.5.1. Οικογενειακή Επανένωση 

Όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση, γίνεται μια βασική διάκριση 

μεταξύ των οικογενειών μελών της EEA, μελών οικογενειών υπηκόων τρίτων χωρών 

και οικογενειών πολιτών της Σουηδίας. Η πρώτη κατηγορία επωφελείται από 

ευνοϊκότερη μεταχείριση. Δεν απαιτείται άδεια διαμονής, αλλά για διαμονή άνω των 

τριών μηνών, η άδεια διαμονής είναι αναγκαία. Η εν λόγω άδεια είναι έγκυρη για 

μέγιστη περίοδο 5 ετών, μετά την οποία, αν η διαμονή είναι συνεχής, χορηγείται 

μόνιμη άδεια παραμονής. Τα μέλη της οικογένειας που επωφελούνται από αυτό το 

καθεστώς είναι οι εξής: οι σύζυγοι, καταχωρημένοι σύντροφοι, παιδιά κάτω των 21 

ετών ή μεγαλύτεροι αν εξαρτώνται. 

Τα μέλη των οικογενειών των υπηκόων από τρίτες χώρες που κατέχουν άδεια 

διαμονής (μόνιμη ή προσωρινή), καθώς και τα μέλη οικογενειών Σουηδών πολιτών 

έχουν το δικαίωμα χορήγησης άδειας παραμονής. Σε αυτή την περίπτωση, ως μέλη 

της οικογένειας νοούνται: σύζυγοι, καταχωρημένοι σύντροφοι, υποψήφιοι σύζυγοι, 

παιδιά κάτω των 18 χρόνων και στενοί συγγενείς άνω των 18 χρόνων σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η άδεια διαμονής χορηγείται για την 

ίδια περίοδο όπως αυτή χορηγείται στον ανάδοχο (στην περίπτωση της οικογενειακής 

επανένωσης με ένα σουηδό πολίτη παρέχεται μία μόνιμη άδεια παραμονής). Ωστόσο, 

όταν η σχέση είναι πρόσφατα καταχωρημένη, δηλαδή οι σύζυγοι και οι 

καταχωρημένοι σύντροφοι που δεν έχουν ζήσει μαζί για τουλάχιστον 2 χρόνια στη 

χώρα προέλευσης εκδίδεται μια προσωρινή άδεια παραμονής για μέγιστη περίοδο 2 
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χρόνων(ή τουλάχιστον 6 μηνών). Μετά από την περίοδο των 2 ετών, εκδίδεται άδεια 

μόνιμης διαμονής. 

Ο στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου Μετανάστευσης είναι να αποφασίσει 

σχετικά με τα θέματα επανένωσης εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης. Ωστόσο, αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Η αίτηση για την 

οικογενειακή επανένωση πρέπει να συνοδεύεται από το  διαβατήριο, 2 φωτογραφίες 

μεγέθους διαβατηρίου έως 6 μηνών και κατά περίπτωση πιστοποιητικό γάμου, 

πιστοποιητικό καταχωρημένης συμβίωσης ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη. Δεν υπάρχει 

καμία απαίτηση κατάλληλης στέγης ή μέσα διαβίωσης κατά της διάρκεια της 

διαμονής στη Σουηδία. Για τη χορήγηση άδειας παραμονής λαμβάνεται υπόψη μόνο 

ο κίνδυνος εγκληματικής δραστηριότητας
205

. 

5.1.5.2. Μόνιμη εργασία 

Η άδεια εργασίας χορηγείται σε επαγγελματίες για χρονικό διάστημα ενός 

έτους κάθε φορά ή λιγότερο αν η εργασία έχει μικρότερη διάρκεια
206

. Εάν στην άδεια 

υπάρχει προσωρινή έλλειψη εργασίας, χορηγείται για μέγιστη διάρκεια 18 μηνών. Σε 

ορισμένες περιστάσεις, η άδεια μπορεί να παραταθεί μετά από αίτηση προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο Μετανάστευσης. Αυτό συμβαίνει όταν ένας μετανάστης 

κατοικεί στη Σουηδία για λόγους οικογενειακής επανένωσης ή έχει ισχυρούς λόγους 

να μην φύγει πριν από την υποβολή νέας αίτησης
207,208

. 

Για τη χορήγηση άδειας εργασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο Μετανάστευσης 

συμβουλεύεται το Εθνικό Συμβούλιο Εργασίας, το οποίο εφαρμόζει έναν έλεγχο 

αγοράς εργασίας. Ο ενδεχόμενος εργοδότης στη Σουηδία πρέπει να αναφέρει μία 

διαθέσιμη θέση στο Συμβούλιο Εργασίας της Κομητείας, περιλαμβάνοντας την 

πρόθεση να συμμετέχουν και υπήκοοι τρίτων χωρών και τη γνωμάτευση από την 

ένωση των εργαζομένων σχετικά με αυτό το θέμα. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, 

το Διοικητικό Συμβούλιο Εργασίας της Κομητείας ανακοινώνει μια απόφαση σχετικά 

με την ανάγκη για τους εργαζόμενους που προέρχονται από χώρες εκτός της 

Σουηδίας, Σκανδιναβίας και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπήκοοι τρίτων 

χωρών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο αν η απόφαση αυτή είναι θετική. Στην 
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περίπτωση αυτή, η αίτηση για τη χορήγηση άδειας εργασίας πρέπει να υποβληθεί 

εκτός Σουηδίας, στην πλησιέστερη Σουηδική Πρεσβεία ή στο Προξενείο
209

 

Αν η απασχόληση είναι για περισσότερο από τρεις μήνες, απαιτείται άδεια 

διαμονής αντί της άδειας εργασίας, διαφορετικά η visa είναι αρκετή. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο Μετανάστευσης ζητάει γραπτή πρόταση εργασίας στη Σουηδία. Ο 

εργοδότης θα πρέπει να εξασφαλίζει μισθό, ασφαλιστική κάλυψη και άλλους όρους 

εργασίας τουλάχιστον ίσους με αυτούς της συλλογικής σύμβασης ή της πρακτικής 

στην συγκεκριμένη εργασία. Επιπλέον, ο εργοδότης θα πρέπει να έχει κανονίσει τον 

τόπο διαμονής του εργαζόμενου. Η απόφαση επί των αιτήσεων που σχετίζονται με 

την εργασία ανακοινώνεται σε διάστημα περίπου 6 έως 8 εβδομάδων. 

Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, μια πρόταση εργασίας θα πρέπει 

πρώτα να ανακοινωθεί στη Σουηδία και στη βάση δεδομένων του EURES
210

 για 

τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες πριν δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης ατόμων από 

τρίτες χώρες. Μια βασική διαφορά με τη νέα αυτή νομοθεσία είναι ότι κάθε 

προσωρινή άδεια εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη κατοικία, αν ο εν λόγω 

μετανάστης εξακολουθεί να έχει μια θέση εργασίας μετά από τέσσερα χρόνια 

παραμονής στη Σουηδία. Στο σημερινό σύστημα, μπορεί να εκδοθεί προσωρινή άδεια 

εργασίας στους μετανάστες που λαμβάνουν μια πρόταση εργασίας από Σουηδό 

εργοδότη. Αυτές οι προσωρινές άδειες εργασίας μπορεί να ισχύουν έως και 18 μήνες 

και μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος ο μετανάστης θα πρέπει να επιστρέψει 

στην πατρίδα του. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, η σουηδική κυβέρνηση δεν 

έχει καμία δικαιοδοσία να αποφασίσει εάν ή όχι υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά 

εργασίας. Αντ’ αυτού ζητείται από τους εργοδότες να διαπιστώσουν αν υπάρχει ή όχι 

ζήτηση για τέτοιου είδους μετανάστευση εργατικού δυναμικού. Έτσι το σύστημα 

είναι καθοδηγούμενο από την αγορά και όχι από το κράτος.  

Για να εκτελέσει κάποιος μια αυτό-απασχολούμενη δραστηριότητα, είναι 

απαραίτητη η άδεια διαμονής. Είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, ότι η άδεια εργασίας δεν 

είναι απαραίτητη. Η αίτηση για άδεια διαμονής πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 3 

μήνες πριν από την προοριζόμενη άφιξη στη Σουηδία και η άδεια θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένη στο διαβατήριο πριν την είσοδο στη Σουηδία. Η παράδοση της άδειας 
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διαμονής εξαρτάται από την εμπορική αξιολόγηση του σκοπού και την απόδειξη της 

ρεαλιστικότητας του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει 

ότι έχει το κεφάλαιο που απαιτείται για την δημιουργία της επιχείρησης ή την αγορά 

της και ότι είναι σε θέση να συντηρήσει τόσο τον εαυτό του όσο και την οικογένειά 

του για τουλάχιστον 1 έτος στη Σουηδία. Το Διοικητικό Συμβούλιο Μετανάστευσης 

μπορεί επίσης να ζητήσει αναλυτική τεκμηρίωση επιχειρηματικών σχεδίων, όπως η 

πρόβλεψη της αγοράς και ένας προϋπολογισμός κέρδους. Επιπλέον, ο αιτών πρέπει 

να υποβάλει τα στοιχεία των αναφορών των πελατών, τραπεζικές συνδέσεις, σχετική 

εμπειρία στον τομέα και κάθε είδους κατάρτιση ή εκπαίδευση που μπορεί να έχει 

λάβει. Εάν αγοραστεί μια υπάρχουσα εταιρεία, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την 

αίτηση οι 2 πιο πρόσφατες αναφορές. Επίσης, πρέπει να συμπεριληφθεί μια έκθεση 

που εκπονείται από ορκωτό λογιστή που ορίζει το κράτος της Σουηδίας. 

Εάν χορηγηθεί η άδεια παραμονής, ο αυτό-απασχολούμενος εργοδότης πρέπει 

να εγγραφεί στο Σουηδικό Γραφείο ευρεσιτεχνίας και Σημάτων. Η άδεια διαμονής 

χορηγείται για ένα έτος κάθε φορά και για δοκιμαστική περίοδο δύο ετών. Στο τέλος 

της δοκιμαστικής περιόδου μπορεί να χορηγηθεί άδεια μόνιμης διαμονής. 

5.1.5.3. Εποχιακή εργασία 

Οι Σουηδικές Αρχές μπορούν να χορηγήσουν άδειες για εποχιακή εργασία
211

. 

Το Συμβούλιο Εργασίας της Κομητείας καθορίζει τον αριθμό των εποχιακών 

εργαζομένων που θα γίνει αποδεκτός από την σουηδική αγορά εργασίας κάθε χρόνο. 

Αυτές οι ετήσιες ποσοστώσεις για την εποχική εργασία βασίζονται σε μια εκτίμηση 

της ανάγκης για εργασία την επόμενη σεζόν. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, εποχιακή 

εργασία περιλαμβάνει μόνο την εργασία στους τομείς της δασοκομίας, της 

κηπουρικής και συναφών επαγγελμάτων
212

. 

Η αίτηση για χορήγηση άδειας εποχιακής εργασίας υποβάλλεται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο Μετανάστευσης (στην αντίστοιχη πρεσβεία ή το προξενείο) 

ενώ την απόφαση παίρνει το αντίστοιχο Διοικητικό Συμβούλιο Εργασίας της 

Κομητείας. Κατά μέσο όρο, μια αίτηση για άδεια εποχιακής εργασίας αποφασίζεται 

εντός τριών μηνών. 
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5.1.5.4. Σπουδές 

Οι προϋποθέσεις για τις αιτήσεις για εκείνους που σκοπεύουν να σπουδάσουν 

σε Πανεπιστήμια και κολλέγια της Σουηδίας διαφέρουν από αυτές που ισχύουν για 

τις ανταλλαγές φοιτητών. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις η αίτηση πρέπει να 

υποβληθεί πριν την είσοδο στη Σουηδία. 

Η αίτηση για άδεια διαμονής στη Σουηδία για σπουδές σε κάποιο 

Πανεπιστήμιο ή κολλέγιο προϋποθέτει ο υποψήφιος να γίνει δεκτός στο Ίδρυμα και 

να εγγραφεί σε αυτό ως σπουδαστής πλήρους απασχόλησης
213

. Επιπλέον, πρέπει να 

συμπεριληφθεί στα δικαιολογητικά της αίτησης απόδειξη που να πιστοποιεί ότι 

μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό του σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος
214

. Οι 

φοιτητές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μηνιαίο  διαθέσιμο εισόδημα 773 ευρώ για 

10 μήνες του έτους
215

. Εάν ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι έχει πρόσβαση σε δωρεάν 

κατάλυμα ή σκάφος απαιτούνται λιγότερα χρήματα 
216

. Επιπλέον, εάν οι σπουδές 

διαρκούν λιγότερο από ένα έτος, το Διοικητικό Συμβούλιο Μετανάστευσης απαιτεί 

ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη υγείας και μια δήλωση πρόθεσης ότι ο αιτών θα 

εγκαταλείψει τη χώρα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών
217

. Εάν η αίτηση 

χορηγηθεί, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δουλεύει παράλληλα χωρίς την 

απαίτηση άδειας εργασίας
218

. 

Η αίτηση για σπουδές στη Σουηδία κοστίζει 106 ευρώ219. Οι περισσότεροι 

υποψήφιοι φοιτητές προέρχονται από την Κίνα, το Πακιστάν, τη Νιγηρία και την 

Ινδία η οποία έχει ποσοστό πάνω από το 45%
220

. Ο μέσος χρόνος αναμονής για την 

έκδοση απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις για σπουδές είναι λιγότερο από 3 μήνες
221

. 

Η αίτηση για άδεια παραμονής ως φοιτητής μέσω προγράμματος ανταλλαγής 

φοιτητών (ERASMUS) πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη ότι οι σπουδές θα 

πρέπει να διεξαχθούν με πλήρη παρακολούθηση και ως μέρος ενός οργανωμένου 
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προγράμματος ανταλλαγής
222

. Η εγγραφή πρέπει να επιβεβαιωθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο Μετανάστευσης και πρέπει να παρέχονται σε αυτό λεπτομερείς 

πληροφορίες σχετικά με τους υπευθύνους καθηγητές στη Σουηδία
223

. Ο αιτών πρέπει 

να δηλώσει την πρόθεση να εγκαταλείψει τη χώρα μόλις οι σπουδές ολοκληρωθούν. 

Άδειες για ανταλλαγές φοιτητών χορηγούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα 1 

έτους
224

. 

Μια νέα αίτηση πρέπει να υποβληθεί όταν λήξει η σύντομη άδεια 

παραμονής
225

. Αν ο φοιτητής δεν μπορεί να αποδείξει ότι εξακολουθεί να είναι 

φοιτητής και πληροί τις προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας σπουδών μπορεί να 

υποβάλλει αίτηση για άδεια εργασίας, αν θέλει να παραμείνει στη χώρα και να 

εργαστεί
226

. 

Οι άδειες παραμονής δίνονται και σε επισκέπτες-ερευνητές
227

. Η προϋπόθεση 

για την παραμονή τους είναι ότι αποτελούν μέρος ενός διεθνούς προγράμματος 

ανταλλαγής ή ότι έχουν ειδική αρμοδιότητα να συμμετέχουν σε σύντομο ερευνητικό 

έργο εντός της Σουηδίας 
228

. Επίσης, ο εργοδότης θα πρέπει να μπορεί να εγγυηθεί το 

μισθό, την ασφαλιστική κάλυψη και τους άλλους όρους εργασίας ίσους προς τη 

συλλογική σύμβαση ή τη σουηδική πρακτική σε αυτό το επάγγελμα ή τον κλάδο του 

εμπορίου. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η 

στέγαση
229

. 

5.1.6. Συνεργασίες με τρίτες χώρες 

Δεν υπάρχουν μέτρα που να έχουν ληφθεί σε συνεργασία των αναπτυγμένων 

χώρων με σκοπό να εμποδίσουν τους ανθρώπους να εισέλθουν στη Σουηδία. 

Υπάρχει, ωστόσο, συνεργασία που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη, η οποία βασίζεται 

στην ιδέα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας230. Η σουηδική νομοθεσία παρέχει το 

δικαίωμα στους μετανάστες άνω των 65 ετών να έχουν τις συντάξεις τους που έχουν 

κερδίσει στη Σουηδία και να τους καταβληθούν στις χώρες καταγωγής τους, εάν 
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αποφασίσουν να επιστρέψουν
231

. Άλλωστε, η Σουηδία είναι μία από τις τρεις χώρες 

που έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΕΟ) για την 

τήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μεταναστών232.  

5.1.7. Αξιολόγηση του αντίκτυπου της μεταναστευτικής νομοθεσίας για τη 

μετανάστευση στην πράξη 

Επειδή ο νέος νόμος περί αλλοδαπών τέθηκε σε ισχύ από το 2006, τα 

αποτελέσματα του νόμου χρειάζονται χρόνο για να αξιολογηθούν. Σημαντικό ζήτημα 

στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας της Σουηδίας είναι η προσβασιμότητα των 

αποφάσεων από τα δικαστήρια και οι ανισότητες σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις, 

αφού παρατηρείται διαφοροποίηση στην έκβαση μιας υπόθεσης, ανάλογα με το ποιο 

από τα τρία μεταναστευτικά δικαστήρια προέβη στην εκδίκαση της υπόθεσης. 

Είναι πολύ νωρίς να αναφερθούν με βεβαιότητα οι πρακτικές συνέπειες της 

εφαρμογής του σχετικά με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άνθρωποι που 

έχουν άδεια παραμονής μπορούν να επιλέγουν τον τόπο διαμονής τους, όπου 

εντοπίζονται θέσεις εργασίας ή όπου βρίσκονται άνθρωποι που γνωρίζουν ή μιλούν 

την ίδια γλώσσα. Πρόσθετα, υπάρχει διάκριση στην αγορά εργασίας ανάλογα με το 

διάστημα που θέλουν να διαμείνουν οι μετανάστες και δεν είναι σαφές πως η 

κυβέρνηση στοχεύει να το αντιμετωπίσει κατά την υποδοχή υπηκόων τρίτων χωρών 

στη χώρα όταν αυτοί αποσκοπούν να μεταναστεύσουν για εργασιακούς λόγους. 

5.2. Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης 

Η μετανάστευση και η, κατά κύριο λόγο, εκούσια μετανάστευση, εκτός από 

τις προσδοκίες και τις ελπίδες για μια καλύτερη πορεία ζωής συνήθως συνοδεύεται 

και με κάποιες δυσκολίες. Αυτές μπορεί να είναι η διαφορετική γλώσσα, τα ήθη και 

τα έθιμα και οι συνθήκες διαβίωσης. Η Σουηδία έχει καταφέρει, μέσω της πολιτική 

της να δέχεται κυρίως πρόσφυγες και μετανάστες στα πλαίσια τηw ελεύθερης 

διακίνησης προσώπων εντός της ΕΕ, να μετατραπεί σε μια πολυπολιτισμική χώρα 

που συνδυάζει μια φιλελεύθερη οικονομία με πολιτικές κρατικής πρόνοιας
233

.Σκοπός 

της εκάστοτε χώρα υποδοχής και στην συγκεκριμένη περίπτωση της Σουηδίας είναι 
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να προσφέρει κοινωνικά εφόδια για την καλύτερη και ταχύτερη αφομοίωση του 

μετανάστη στο κοινωνικό σύνολο. 

5.2.1. Κοινωνικές παροχές 

Ο πρώτος δημόσιος φορέας που καταγράφεται σε τοπικό επίπεδο με στόχο την 

κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών είναι τα «Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Μεταναστών». Η δημιουργία τους τοποθετείται στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 

’60 και η συνεχής αυξανόμενη μεταναστευτική ροή τα έχει διατηρήσει έως σήμερα. 

Ακόμα, δραστηριοποιούνται θρησκευτικές ή εθνικές ομάδες και εθελοντικές 

οργανώσεις. 

Ένα σημαντικό εφόδιο που παρέχεται σε ορισμένους μετανάστες είναι η 

παροχή στέγης. Το νομοθετικό πλαίσιο της Σουηδίας, δίνει τη δυνατότητα στον 

αιτούντα εργασία να έχει στέγη καθώς απαιτείται από τον υποψήφιο εργοδότη να του 

καλύψει διαμονή εφόσον η απασχόλησή του διαρκέσει περισσότερο από τρεις μήνες.  

Η Σουηδία χαρακτηρίζεται από μια ιδιόμορφη γλώσσα η οποία δεν είναι 

ευρέως διαδεδομένη. Είναι λοιπόν αναμενόμενο οι μετανάστες που επιλέγουν την 

Σουηδία να μην γνωρίζουν τη γλώσσα. Για αυτό τον σκοπό δημιουργήθηκαν οι 

κύκλοι εκμάθησης της σουηδικής γλώσσας για μετανάστες από οργανισμούς (κυρίως 

κρατικούς) οι οποίοι συγχρόνως προσπαθούν να διευκολύνουν την προσαρμογή τους. 

Τα μαθήματα διαρκούν 4 βδομάδες (15 ώρες παράδοσης ανά βδομάδα). Δεν 

χρειάζονται δίδακτρα ούτε να έχει ήδη κάποιες γνώσεις αρκεί ο ενδιαφερόμενος να 

έχει κλείσει το 16
ο
 έτος της ηλικίας του. Οι μετανάστες έχουν το δικαίωμα να λάβουν 

δωρεάν εκπαίδευση στη σουηδική γλώσσα αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να 

συμμετάσχουν
234

.  

Παρόλα αυτά, διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια η ύπαρξη έντονων 

συγκρούσεων σε προάστια μεγάλων πόλεων όπως της Στοκχόλμης με αφορμή τον 

κοινωνικό αποκλεισμό, την ανεργία και την περιθωριοποίηση ομάδων μεταναστών. 

Το «σουηδικό μοντέλο» που επί σειρά ετών έδειχνε να πετυχαίνει τους στόχους του, 

διαπιστώνεται πως παρουσιάζει πολλές ελλείψεις.      
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5.2.2. Πολιτικές ένταξης και τα αποτελέσματά τους 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ένταξη των μεταναστών είναι μια δύσκολη 

διαδικασία, ειδικότερα όταν οι μετανάστες προέρχονται από μη ευρωπαϊκές χώρες235. 

Η κατάσταση για τα νέα κύματα μετανάστευσης είναι απαισιόδοξη. Όσοι 

μετανάστευσαν στη Σουηδία μετά το 1990, σύμφωνα με τον EkbergJan, δεν έχουν 

καταφέρει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και αυτό έχει άμεση επίπτωση στα 

παιδιά τους, ακόμη και αν αυτά γεννήθηκαν στη Σουηδία
236

. Η καταγωγή των γονέων 

έχει άμεση επίδραση στο ενδεχόμενο τα παιδιά των μεταναστών να είναι άνεργα
237

. 

Ωστόσο, οι μετανάστες γνωστοί ως μετανάστες πρώτης γενιάς, που έχουν 

εγκατασταθεί στη Σουηδία τις δεκαετίες 1950 και 1960 έχουν αποκτήσει την 

σουηδική νοοτροπία και κατάφεραν να ενσωματωθούν στη χώρα που τους 

φιλοξένησε για τόσα έτη
238

. Τα παιδιά τους, οι μετανάστες δεύτερης γενιάς έχουν 

αποκτήσει πια ευρωπαϊκό υπόβαθρο, έχουν ενσωματωθεί στην αγορά εργασίας και 

φαίνεται να έχουν πλέον ίδια εισοδήματα με τα παιδιά που οι γονείς τους είναι από τη 

Σουηδία
239

. Οι μετανάστες δεύτερης γενιάς έχουν ακόμη ίδια ποσοστά απασχόλησης 

με τους Σουηδούς πολίτες
240

. Επιπλέον, ο EkbergJan αναφέρει ότι το εκπαιδευτικό 

σύστημα της Σουηδίας δεν έχει καταφέρει να συμβάλει σημαντικά στην ένταξη των 

μεταναστών
241

.  

Συνεπώς, τα ποσοστά της ανεργίας στη Σουηδία εμφανίζονται ιδιαίτερα 

αυξημένα εξαιτίας των μεταναστών. Συγκεκριμένα, το 2013 το ποσοστό των άνεργων 

μεταναστών ήταν 12,6% αυξημένο σε σχέση με το γηγενή πληθυσμό, τη στιγμή που 

στην Ελλάδα το ίδιο ποσοστό είναι 10,7%
242

. Προκειμένου να βελτιώσει το 

πρόβλημα, η σουηδική κυβέρνηση τρέχει πολλά προγράμματα ένταξης των 

μεταναστών στην αγορά εργασίας
243

. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν 

προγράμματα για την εξεύρεση και κατάρτιση των μεταναστών προκειμένου να 
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βρουν μια θέση απασχόλησης
244

. Στα προγράμματα άλλοτε παρατηρείται μειωμένη 

συμμετοχή και άλλοτε κάποιοι μετανάστες αποκλείονται ή απορρίπτονται από 

συγκεκριμένες ομάδες μεταναστών που έχουν την ίδια χώρα καταγωγή
245

. Για 

παράδειγμα, μετανάστες από τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα 

στην εξεύρεση εργασίας, μετά βίας περιλαμβάνονται στα ενεργά προγράμματα για 

την αγορά εργασίας που παρέχει το σουηδικό κράτος
246

.  

Παρόλο που οι μετανάστες δεν κατάφεραν να ενσωματωθούν επαρκώς στην 

σουηδική κοινωνία, η χώρα τους παρέχει, εκτός από τη δωρεάν παιδεία, δωρεάν 

υγειονομική περίθαλψη, εξασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική ασφάλειά 

τους
247

.  Σε αυτό έχει συμβάλει το γεγονός ότι η χώρα, όπως αναφέρεται το 2015, 

αποτελεί μια από τις πλουσιότερες χώρες με χαμηλά ποσοστά ανεργίας τα οποία 

έχουν μια συνεχή μείωση
248

. Η πολιτική της χώρας είναι να παρέχει πρόνοια στους 

πολίτες της και τους μετανάστες, όμως, οι ίδιες οι ενέργειές της έχουν άμεση 

επίπτωση στην επαγγελματική αναρρίχηση των μεταναστών, ανεξάρτητα από το 

επίπεδο της μόρφωσής τους
249

. Ως ανατρεπτικοί παράγοντες δεν είναι μόνο οι 

γενναιόδωρες κρατικές παροχές αλλά και οι αυξημένοι φόροι και οι αυστηροί 

κανονισμοί για τους εργαζόμενους
250

. Τα ποσοστά συμμετοχής των αλλοδαπών στην 

αγορά εργασίας (άνδρες και γυναίκες), στη Σουηδία εξακολουθούν να είναι 

χαμηλά
251

. Βέβαια, η οικονομία της Σουηδίας παραμένει σταθερή και η είσοδος των 

μεταναστών δεν έχει επιφέρει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις
252

. Κρίνοντας από 

το γεγονός ότι οι εισερχόμενοι μετανάστες που επιτρέπει η Σουηδία να διαμείνουν 

είναι 25 φορές περισσότεροι από αυτούς που επιτρέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, η Σουηδία έχει καταφέρει να διατηρήσει μια άριστη οικονομική 

κατάσταση και συνεχίζει να προσφέρει πρόσθετες παροχές ώστε να βοηθήσει τους 

μετανάστες να εξοικειωθούν με το νέο τόπο διαμονής τους και να ζήσουν ισάξια με 
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το γηγενή πληθυσμό της χώρας
253

.Ωστόσο, το γεγονός ότι η χώρα δαπανά τόσο 

μεγάλα ποσά για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ένταξης δεν έχει επιφέρει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα
254

. Πολλοί μετανάστες εκμεταλλεύονται τις παροχές του 

κράτους και επιλέγουν τη μετανάστευση στη Σουηδία προκειμένου να απολαμβάνουν 

τις παροχές της χώρας χωρίς να προσφέρουν στην αγορά εργασίας και στα έσοδα 

μέσω των φόρων
255

. 

5.2.3. Πολιτική αντιμετώπισης των διακρίσεων 

Τέλος, η Σουηδία προκειμένου να καταπολεμήσει τις διακρίσεις έχει προβεί, 

σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ (2014) στην εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής. Από το 

2009 εφαρμόζεται η Σουηδική Πράξη Κατά των Διακρίσεων (Swedish Anti -

Discrimination Act), μια πολιτική για την καταπολέμηση των διακρίσεων που 

εφαρμόζεται υπό την αιγίδα του Διαμεσολαβητή Ισότητας (Equality Ombudsman 

(DO)). Ο Διαμεσολαβητή Ισότητας είναι μια κρατική υπηρεσία η οποία επιδιώκει την 

καταπολέμηση των διακρίσεων (λόγω φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, αναπηρίας, 

διαφυλικής ταυτότητας, σεξουαλικής προτίμησης ή ηλικίας) και την προώθηση ίσων 

δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους. Για την αντιστάθμιση των συνεπειών των 

διακρίσεων, η Πράξη επιβάλει πρόστιμο σε όσους προβαίνουν σε διακρίσεις. Ο 

Διαμεσολαβητής Ισότητας καταγράφει και διερευνά καταγγελίες που υπάγονται στην 

απαγόρευση του νόμου περί διακρίσεων και παρενόχλησης και μπορεί να 

εκπροσωπήσει τα θύματα στο δικαστήριο χωρίς χρέωση. Το 2012 παραλήφθηκαν 

1559 καταγγελίες μειωμένες κατά 20% σε σύγκριση με το 2011 και κατά 40% σε 

σύγκριση με το 2010. Επιπρόσθετα, ο Διαμεσολαβητής Ισότητας παρακολουθεί το 

πώς οι εργοδότες, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα σχολεία 

ανταποκρίνονται στις διατάξεις του νόμου κατά των διακρίσεων και προωθεί ενεργά 

μέτρα για την καταπολέμησή τους. Εκτός από παρεμβατικό ο Διαμεσολαβητής 

Ισότητας έχει και πληροφοριακό ρόλο, καθώς ευαισθητοποιεί, διαδίδει γνώσεις και 

πληροφορίες σχετικά με τις διακρίσεις και τις απαγορεύσεις κατά των διακρίσεων σε 

όσους κινδυνεύουν να υποστούν διακρίσεις. 
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Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει την πολιτική που 

ακολουθούν η Ελλάδα και η Σουηδία ως προς το φαινόμενο της μετανάστευσης μέχρι 

και το 2010. Η μεταναστευτική πολιτική της κάθε χώρας αναλύεται μέσω της 

περιγραφής της επίδρασης της διάστασης της μετανάστευσης ως προς το νομικό, 

κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. Η ίδρυση της ΕΕ έχει συμβάλει σημαντικά στη 

διαμόρφωση της πολιτικής των χωρών μελών της και κατ’ επέκταση της πολιτικής 

που εφαρμόζεται στις δύο χώρες. Παράλληλα, οι δύο χώρες διαμορφώνουν την 

πολιτική προσαρμοσμένη στις ανάγκες που προκύπτουν, προκειμένου να επιτύχουν 

την ενσωμάτωση των μεταναστών στα πλαίσια της αλληλεγγύης και των κανόνων 

δικαίου. 

Ειδικότερα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν συμβάλει σημαντικά για τη 

θέσπιση της νομοθεσίας και της γενικότερης πολιτικής προκειμένου η ΕΕ σαν σύνολο 

και η κάθε χώρα μεμονωμένα να μπορεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της 

μετανάστευσης εφαρμόζοντας μια πολιτική που διασφαλίζει τη συνοχή και της 

εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης και του κάθε κράτους. Οι αποφάσεις των 

ευρωπαϊκών συμβουλίων περιγράφουν ένα γενικότερο πλαίσιο, που μεταξύ άλλων 

διαμορφώνει τη γενικότερη πολιτική για την καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης, τον καθορισμό ενός κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου απόδοσης ασύλου, 

την καταπολέμηση φαινομένων εμπορίας ανθρώπων, ρατσισμού και 

εγκληματικότητας, την κοινωνική ένταξη των μεταναστών αλλά και την εξωτερική 

πολιτική και συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες για τον επαναπατρισμό των 

παράνομων μεταναστών και τη διευθέτηση των θεμάτων που μπορούν να προκύψουν 

μεταξύ των χωρών προορισμού και των χωρών προέλευσης των μεταναστών. Η 

ενιαία πολιτική ενισχύεται μέσω της υπογραφής συνθηκών μεταξύ των χωρών της ΕΕ 

και της θέσπιση ευρωπαϊκών οδηγιών νομικού περιεχομένου που έχουν σκοπό να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο της μετανάστευσης λαμβάνοντας 

υπόψη τις έννοιες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και 

της ασφάλειας. Το σημαντικότερο επίτευγμα της ΕΕ αποτελεί η ελεύθερη διακίνηση 



 

64 

προσώπων η οποία έχει δημιουργήσει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο όπου δεν υπάρχουν 

σύνορα και οι πολίτες τους μπορούν κυκλοφορούν ελεύθερα. 

Το νομικό πλαίσιο που διαμορφώνουν ξεχωριστά οι δύο χώρες αποτελεί 

κυρίως απόρροια των αποφάσεων της ΕΕ για τη μεταναστευτική και εξωτερική 

πολιτική. Το νομικό πλαίσιο της κάθε χώρας ρυθμίζει τις προϋποθέσεις για να 

παραμείνουν οι μετανάστες εντός των χωρών, το χρονικό διάστημα που μπορούν να 

παραμείνουν ανάλογα με το λόγο για τον οποίο επέλεξαν ή αναγκάστηκαν να 

διαμείνουν στη χώρα προορισμού. Επιπλέον, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σουηδία 

έχουν δημιουργηθεί υπηρεσίες, οι οποίες διασφαλίζουν ότι τηρείται η νομοθεσία και 

οι διεθνείς υποχρεώσεις ως προς την ΕΕ και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι υπηρεσίες 

ελέγχουν τους μετανάστες, τους παρέχουν τα απαραίτητα για τη διαμονή τους 

έγγραφα και αποφασίζουν για την παροχή αδειών διαμονής ή ασύλου.  

Ειδικότερα, εκτός από την  προβλεπόμενη κατοχή διαβατηρίου, ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από τις Διεθνείς Συμβάσεις θεώρησης εισόδου 

προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής. Η νομοθεσία και των δύο χωρών 

προβλέπει την χορήγηση άδειας διαμονής σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για φοίτηση 

σε σχολές και πανεπιστήμια της χώρας, για εργασία ή για ανθρωπιστικούς λόγους. Η 

μεταναστευτική πολιτική της Σουηδίας, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από το νομικό 

πλαίσιο, στηρίζεται κυρίως στης οδηγίες της ΕΕ. Στη Σουηδία δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην χορήγηση άδειας διαμονής στους πρόσφυγες και σε όσες περιπτώσεις 

αφορούν λόγους οικογενειακής επανένωσης. Στην Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, 

προβλέπεται η χορήγηση βεβαίωσης στα σημεία υποδοχής που έχουν διαμορφωθεί 

μέχρι να αξιολογηθεί η αίτηση για άδεια διαμονής ή μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος 

της νομιμότητας των στοιχείων τους. Σημαντική διαφορά των δύο χωρών αποτελεί η 

γεωγραφική τους θέση. Η πρόσθετη νομοθεσία της Ελλάδας έγκειται στο γεγονός ότι 

η Ελλάδα αποτελεί σημείο υποδοχής μεταναστών που έχουν ως τελικό προορισμό 

άλλες χώρες της ΕΕ. Πολλοί από τους παράνομους μετανάστες καταφεύγουν στην 

Ελλάδα προσωρινά μέχρι να επιτύχουν τη μετάβασή τους σε άλλες χώρες εντός της 

ΕΕ. Έτσι, η νομοθεσία της Ελλάδας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των 

παράνομων μεταναστών και στις διαδικασίες επαναπατρισμού τους.  

Η ενσωμάτωση των εργαζομένων, από την πλευρά της κοινωνιολογικής 

προσέγγισης των δύο χωρών, αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την Ελλάδα και τη 

Σουηδία. Ο τομέας της κοινωνικής ασφάλισης και της προαγωγής της υγείας των 

μεταναστών στην Ελλάδα υπόκεινται στην ίδια νομοθεσία τόσο για τους μετανάστες 
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όσο και για το γηγενή πληθυσμό. Σε περίπτωση ανάγκης παρέχεται απαραίτητη 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ακόμη και σε παράνομους μετανάστες. Στη Σουηδία 

παρέχεται δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για όλους τους μετανάστες. Πρόσθετες 

παροχές προσφέρονται και στον τομέα της εκπαίδευσης  και στα δύο κράτη μέλη της 

ΕΕ. Μοναδική διαφορά των δύο χωρών αποτελούν οι μηνιαίοι κύκλοι εκμάθησης της 

σουηδικής γλώσσας για μετανάστες που προσφέρονται από οργανισμούς με την 

είσοδο των μεταναστών για τη διευκόλυνση της προσαρμογής τους. Ως προς την 

ένταξη των μεταναστών, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις στον τομέα 

παροχής στέγης. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κάνουν σημαντικά βήματα για την 

κάλυψη του προβλήματος της ελληνικής πολιτικής αλλά δεν έχουν καταφέρει να 

παρέμβουν στις ομαδικές άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Η κρατική παρέμβαση όχι 

μόνο είναι απαραίτητη  αλλά αποτελεί και το μοναδικό τρόπο για τη βελτίωση των 

υπαρχουσών συνθηκών και την αποφυγή ζητημάτων «γκετοποίησης». Η Σουηδία, 

στηρίζοντας την πολιτική πρόνοιας και ασφάλειας των μεταναστών έχει λάβει 

προληπτικά μέτρα και έχει καταφέρει να παρέχει στέγη σε όλους όσους διαμένουν 

στη Σουηδία για διάστημα άνω των τριών μηνών χωρίς το κράτος να παίρνει μέρος 

σε αυτή τη δαπάνη. 

Γενικότερα, η Σουηδία παρουσιάζεται ως μια χώρα πρότυπο γα τις κοινωνικές 

παροχές και της δράσεις ένταξης των μεταναστών.  Ωστόσο, έχει αντιμετωπίσει 

προβλήματα έντονων διακρίσεων, γι’ αυτό και αναγκάστηκε να προβεί σε ενέργειες, 

που διασφαλίζουν ότι μια τέτοια συμπεριφορά είναι αξιόποινη και πρέπει να 

προλαμβάνεται. Επιπρόσθετα, η Σουηδία δαπανά μεγάλα ποσά για την ομαλή ένταξη 

των μεταναστών αλλά συγκριτικά με το ύψος των αντίστοιχων δαπανών στην Ελλάδα 

δεν έχει καταφέρει να έχει αντίστοιχα υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Πολλοί μετανάστες 

εκμεταλλεύονται τις παροχές χωρίς να συνεισφέρουν στην αγορά εργασίας της 

Σουηδίας. Στο πρόβλημα αυτό έχει συμβάλει σημαντικά το γεγονός ότι η χώρα δεν 

δέχεται πολλούς εργατομετανάστες αλλά κυρίως πρόσφυγες και μετανάστες με σκοπό 

την οικογενειακή επανένωση. Άμεση επίπτωση των παραπάνω είναι τα διπλάσια 

ποσοστά ανεργίας των μεταναστών σε σχέση με τους ντόπιους. Η πρόκληση που 

αντιμετωπίζει η Σουηδία μπορεί να επιλυθεί με την διεύρυνση των δαπανών 

προκειμένου να ενισχυθεί η ειδική εκπαίδευση των μεταναστών. Η χρηματοδότηση 

ενεργειών προκειμένου οι νέοι μετανάστες να εκμεταλλευτούν μια πιθανή 

δυνατότητα να μεταβούν στη Σουηδία για περιορισμένη χρονική διάρκεια μόνο για 

εργασία μπορεί να μεταβάλει την υπάρχουσα κατάσταση. Ο τρόπος με τον οποίο  οι 
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μετανάστες θα συμμετάσχουν στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και, κατά 

συνέπεια, το πώς ο δημόσιος τομέας θα αναδιανείμει τα έσοδα μεταξύ μεταναστών 

και γηγενών στο μέλλον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της κατάστασης 

της απασχόλησης για τους μετανάστες. Μακροπρόθεσμα, το αποτέλεσμα θα 

εξαρτηθεί επίσης από το πώς θα μεταβληθεί η ηλικία του πληθυσμού των 

μεταναστών σε σχέση με εκείνη του γηγενούς πληθυσμού, μιας και η χώρα ήδη 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού υπερηλίκων. 

Η Ελλάδα δεν διαθέτει εξίσου σημαντικά ποσά για την ένταξη των 

μεταναστών. Ως αποτέλεσμα, οι παροχές της δεν είναι του ιδίου επιπέδου με αυτές 

της Σουηδίας. Αν και υπάρχουν οι υπηρεσίες παροχής των απαραίτητων εγγράφων 

και υποστήριξης, στα πλαίσια της ένταξης το ρόλο του κράτους σε πολλές 

περιπτώσεις έχουν αναλάβει οι μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες συνεισφέρουν 

στην επικοινωνία, την πληροφόρηση, τη βοήθεια και απλοποίηση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, την περίθαλψη και πολλές φορές την παροχή όλων 

των απαραίτητων για την επιβίωσή τους. 

Τέλος, η οικονομία των δύο χωρών δεν έχει μεταβληθεί από την είσοδο των 

μεταναστών. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν σε 

κάθε μια από αυτές. Στη Σουηδία το πρωτεύον πρόβλημα που συνδέεται και με την 

ένταξη των μεταναστών και αναφέρθηκε παραπάνω είναι η περιορισμένη ένταξη των 

μεταναστών στην αγορά εργασίας, η αποφυγή της συμμετοχής τους στα κρατικά 

προγράμματα και πολλές φορές η περιορισμένη συμμετοχή τους στους φόρους. 

Ανεξάρτητα από αυτά, η Σουηδία δεν αντιμετωπίζει κάποιο οικονομικό πρόβλημα 

εξαιτίας των μεταναστών αλλά μπορεί να βελτιώσει την υπάρχουσα κατάσταση αν 

εστιάσει στην επαγγελματική κατάρτιση των μεταναστών και στην αποδοχή 

μεταναστών για εργασία. Στην Ελλάδα η οικονομία έχει ενισχυθεί σημαντικά από την 

είσοδο των μεταναστών στη χώρα. Η ένταξή τους στην ελληνική αγορά εργασίας 

υπήρξε μια εύκολη διαδικασία σε σχέση με τη Σουηδία χωρίς να έχουν επενδυθεί 

κρατικές δαπάνες για αυτό το σκοπό. Το ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η 

Ελλάδα είναι η είσοδος πολλών παράνομων μεταναστών. Οι παράνομοι μετανάστες 

δεν συνεισφέρουν στα έσοδα του κράτους, δεν επενδύουν τα χρήματά τους στην 

αγορά ακινήτων και προωθούν την παραοικονομία.  

Εν κατακλείδι,  συμπεραίνεται ότι παρόλο που οι δύο χώρες ακολουθούν τα 

πρότυπα που προάγει η ΕΕ, κάθε μια πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που 

προκύπτουν  κατά περίπτωση. Η Ελλάδα θα πρέπει να διαμορφώσει μια πολιτική 
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εστιασμένη στην παροχή υπηρεσιών για την ομαλή ένταξη των μεταναστών στην 

κοινωνία έχοντας ως στόχο της την αποφυγή της περιθωριοποίησής τους και την 

ενίσχυση της πολυπολιτισμικής κουλτούρας. Για την ενίσχυση της οικονομίας της θα 

πρέπει να εντοπίσει τρόπους ελέγχου και διαχείρισης των παράνομων μεταναστών. Η 

Σουηδία, η οποία έχει ένα επαρκές σύστημα ένταξης, θα πρέπει να δώσει κίνητρα 

στους μετανάστες να ενταχθούν στη σουηδική αγορά εργασίας. Η αναδιάρθρωση του 

νόμου για το διάστημα διαμονής σε όσους επιθυμούν να διαμείνουν στη Σουηδία για 

να εργασθούν μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. Σε κάθε 

περίπτωση, η πολιτική παροχής ασύλου και η άδεια διαμονής για άλλους λόγους θα 

πρέπει να συνοδεύεται με μια ολοκληρωμένη πολιτική παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης στα πλαίσια της διασφάλισης της προσωπικής ή/και δημόσιας υγείας και 

ενός συστήματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Τέλος, ο έλεγχος των συνόρων και ο 

επαναπατρισμός των παράνομων μεταναστών θα πρέπει να αποτελεί πρώτο μέλημα 

των κρατών της ΕΕ προκειμένου να αποφευχθούν τα οποιαδήποτε οικονομικά 

προβλήματα και να περιορισθεί η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα. 

  



 

68 

Βιβλιογραφία 

 

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-

eu/institutions-bodies/court-justice/index_el.htm, (Ανακτήθηκε 4 Μαρτίου 

2014). 

De la Rica Sara, Glitz Albrecht & Ortega Francesc, “Immigration in Europe: Τrends, 

Policies and Empirical Evidence”, IZA, Discussion Paper No. 7778, November 

2013. 

Dustmann Christian & Frattini Tommaso, “Immigration: The European Experience”, 

Norface Migration, Discussion Paper No. 2012-01, November 2012. 

Έκθεση για την υγεία των μεταναστών στην Ελλάδα, 

http://www.antigone.gr/files/gr/library/selected-publications-on-migration-and-

asylum/greece/Ekthesi_ugeias_metanaston_gr_03_2009.pdf, (ανακτήθηκε 15 

Μαΐου 2014). 

Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ΕΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33152, (Ανακτήθηκε 

10 Μαρτίου 2014). 

Ελληνική οικονομία και μετανάστευση – Μύθοι και πραγματικότητες, Ελληνικό 

Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής, 

http://blogs.eliamep.gr/gropas/elliniki-ikonomia-ke-metanastefsi-mithi-ke-

pragmatikotites, (Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2014)  

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/184a_91.1150378740941. 

(Ανακτήθηκε 10 Απριλίου 2014). 

Ερυθρός Σταυρός, «Ο οδηγός «Θετικές εικόνες» οδηγού για τον εκπαιδευτικό – 

Ορισμοί», http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Teaching-

resources/Teaching-packages/Positive-

Images/~/media/BritishRedCross/Documents/What%20we%20do/Teaching%2

0resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.

pdf, (Ανακτήθηκε 18 Δεκεμβρίου 2015). 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/european-commission/index_el.htm, (Ανακτήθηκε 4 Μαρτίου 2014). 

http://www.antigone.gr/files/gr/library/selected-publications-on-migration-and-asylum/greece/Ekthesi_ugeias_metanaston_gr_03_2009.pdf
http://www.antigone.gr/files/gr/library/selected-publications-on-migration-and-asylum/greece/Ekthesi_ugeias_metanaston_gr_03_2009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33152
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33152
http://blogs.eliamep.gr/gropas/elliniki-ikonomia-ke-metanastefsi-mithi-ke-pragmatikotites
http://blogs.eliamep.gr/gropas/elliniki-ikonomia-ke-metanastefsi-mithi-ke-pragmatikotites
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/184a_91.1150378740941
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_el.htm


 

69 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-

eu/institutions-bodies/court-auditors/index_el.htm, (Αναστήθηκε 4 Μαρτίου 

2014).  

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/european-parliament/index_el.htm, (Ανακτήθηκε 4 Απριλίου 2014). 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/european-council/index_el.htm, (Ανακτήθηκε 4 Μαρτίου 2014). 

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και άσυλο, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ajl0038, (Ανακτήθηκε 

13 Μαρτίου 2014). 

Ekberg Jan, Immigration to the Welfare state. Is it a Burder or a Contribution? The 

case of Sweden, AMID Working Paper Series 48/2006, 

http://www.amid.dk/pub/papers/AMID_48-2006_Jan_Ekberg.pdf  (Ανακτήθηκε 

10 Φεβρουαρίου 2016). 

Europa, Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=el&catId=1&parentId=0 

(ανακτήθηκε 15 Μαΐου 2014) 

Europa, Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movemen

t_of_persons_asylum_immigration/jl0010_el.htm (Ανακτήθηκε 10 Μαΐου 

2014).  

Eurostat Statistics Explained, Ευρωπαϊκή Ένωση, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_

migrant_population_statistics, (Ανακτήθηκε 10 Μαρτίου 2014). 

Ζουμποπούλου Αργυρώ, Στατιστικά στοιχεία για τους μετανάστες στην Ελλάδα. 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. http://extras.ha.uth.gr/g-m/ln2/paper_05.asp 

(Ανακτήθηκε 10 Απριλίου 2014). 

Government offices of Sweden, 

http://www.government.se/content/1/c6/06/61/22/bfb61014.pdf (Ανακτήθηκε 2 

Μαΐου 2014). 

Guibourg Clara, A brief history of immigration in Sweden, 

http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/dec/11/a-brief-history-of-

immigration-in-sweden-democrats-election (Ανακτήθηκε 10 Φεβρουαρίου 

2016). 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_el.htm
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=el&catId=1&parentId=0
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0010_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0010_el.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
http://extras.ha.uth.gr/g-m/ln2/paper_05.asp
http://www.government.se/content/1/c6/06/61/22/bfb61014.pdf
http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/dec/11/a-brief-history-of-immigration-in-sweden-democrats-election
http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/dec/11/a-brief-history-of-immigration-in-sweden-democrats-election


 

70 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Axy0027, (Ανακτήθηκε 14 Μαρτίου 2014). 

Ηλιάδης Κωνσταντίνος & Λένης Αλέξανδρος, «Η Δραπετσώνα ως επιλογή 

Διαδικασίες εγκατάστασης μεταναστών», Διπλωματική εργασία, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Μεταφορών και 

Συγκοινωνιακής Υποδομής, Αθήνα, Οκτώβριος 2012. 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, “The phenomenon 

of migration: Its significance or meaning in human societies throughout 

history”, 

http://www.ifrc.org/PageFiles/89397/the%20phenomenon%20of%20migration_

TYPEFI_final_En.pdf, (Ανακτήθηκε 18 Δεκεμβρίου 2015). 

Καλοφωλιάς, Κ. (2011), Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Μεσόγειο (Ισπανία -  

Ιταλία - Ελλάδα), Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα. 

Καλλικράτης, http://constitutionalism.gr/site/wp-

content/mgdata/pdf/38522010kallikratis.pdf (Ανακτήθηκε 10 Μαΐου 2014). 

Κυριακίδου Ζωή & Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, «Βαθμός ικανοποίησης των 

παράνομων μεταναστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τις μη 

κυβερνητικές οργανώσεις. Το παράδειγμα της PRAKSIS», Πτυχιακή Εργασία, 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Σχολή Επαγγελμάτων 

Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ηράκλειο, 2009. 

Μεταναστευτική πολιτική,  Υπουργείο Εσωτερικών, 

http://www.ypes.gr/el/Ministry/leadership/GeneralSecretaryIn/Immigration/Met

anasteftikh_politikh, (Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2014). 

Mitchell Daniel, Lessons from Sweden about welfare and immigration, The 

commentator, 

http://www.thecommentator.com/article/5714/lessons_from_sweden_about_wel

fare_and_immigration (Ανακτήθηκε 10 Φεβρουαρίου 2016). 

Νόμος 1975/1991, Εθνικό Τυπογραφείο, Νόμοι και Διατάγματα, 

http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL

8yb7l1HobT0h5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3

UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--

td6SIueeIJoJs1I6VdeUr6rm8dH48BoqugQMf4xf9ptudgeYw,(Ανακτήθηκε 10 

Μαΐου 2014). 

http://constitutionalism.gr/site/wp-content/mgdata/pdf/38522010kallikratis.pdf
http://constitutionalism.gr/site/wp-content/mgdata/pdf/38522010kallikratis.pdf
http://www.ypes.gr/el/Ministry/leadership/GeneralSecretaryIn/Immigration/Metanasteftikh_politikh
http://www.ypes.gr/el/Ministry/leadership/GeneralSecretaryIn/Immigration/Metanasteftikh_politikh
http://www.thecommentator.com/article/5714/lessons_from_sweden_about_welfare_and_immigration
http://www.thecommentator.com/article/5714/lessons_from_sweden_about_welfare_and_immigration
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL8yb7l1HobT0h5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueeIJoJs1I6VdeUr6rm8dH48BoqugQMf4xf9ptudgeYw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL8yb7l1HobT0h5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueeIJoJs1I6VdeUr6rm8dH48BoqugQMf4xf9ptudgeYw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL8yb7l1HobT0h5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueeIJoJs1I6VdeUr6rm8dH48BoqugQMf4xf9ptudgeYw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL8yb7l1HobT0h5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueeIJoJs1I6VdeUr6rm8dH48BoqugQMf4xf9ptudgeYw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL8yb7l1HobT0h5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueeIJoJs1I6VdeUr6rm8dH48BoqugQMf4xf9ptudgeYw


 

71 

Νόμος 2910/2001, Εθνικό Τυπογραφείο, Νόμοι και Διατάγματα, 

http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8

r598mVlpWhjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQ

EkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-

nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGyQaXOflMvGdYZ1iQoCD

RzEqRHm3k4nRwq2YCFqFiAP(Ανακτήθηκε 10 Μαΐου 2014).  

Νόμος 3013/2002, ΦΕΚ A 145/1922, Εθνικό Τυπογραφείο, Νόμοι και Διατάγματα, 

http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHAYKlaQHV3AHdtvSoCl

rL8-

zFLpBf_Zex5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3Un

Kl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--

td6SIufRaxx6rtkWlJxOhzlNyToeEQv29rTOWZSY5Z839JiWx (Ανακτήθηκε 

10 Μαΐου 2014). 

Νόμος 3202/2003, ΦΕΚ284/Α/ 11.12.2003, 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3202_03.htm, (Ανακτήθηκε 10 

Μαΐου 2014). 

Νόμος 3275/1925, ΦΕΚ A 24/1925, Εθνικό Τυπογραφείο, Νόμοι και Διατάγματα, 

http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF4yUQwfduCv3dtvSoClrL

8oXl4aC2zmBjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQ

EkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-

nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijAXIjqqJMicLIO3gzl0X4h3A

TrGgKYovmrr7Dxas-tmL (ανακτήθηκε στις 10 Απριλίου 2014, ώρα 11:00) 

Νόμος 3386/2005, ΦΕΚ A 42/2007, Εθνικό Τυπογραφείο, Νόμοι και 

Διατάγματα,http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL

8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQ

EkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-

nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJiCHmC4JkbyGRpkpOHdSL

uBeR7dcmP44o9qYiJZq6Kg (Ανακτήθηκε 10 Μαΐου 2014).  

Νόμος 3536/2007,  ΦΕΚ 42/Α'/23.2.2007, Εθνικό Τυπογραφείο, Νόμοι και 

Διατάγματα, http://www.et.gr/idocs-

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8r598mVlpWhjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGyQaXOflMvGdYZ1iQoCDRzEqRHm3k4nRwq2YCFqFiAP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8r598mVlpWhjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGyQaXOflMvGdYZ1iQoCDRzEqRHm3k4nRwq2YCFqFiAP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8r598mVlpWhjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGyQaXOflMvGdYZ1iQoCDRzEqRHm3k4nRwq2YCFqFiAP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8r598mVlpWhjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGyQaXOflMvGdYZ1iQoCDRzEqRHm3k4nRwq2YCFqFiAP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8r598mVlpWhjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGyQaXOflMvGdYZ1iQoCDRzEqRHm3k4nRwq2YCFqFiAP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8r598mVlpWhjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGyQaXOflMvGdYZ1iQoCDRzEqRHm3k4nRwq2YCFqFiAP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHAYKlaQHV3AHdtvSoClrL8-zFLpBf_Zex5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufRaxx6rtkWlJxOhzlNyToeEQv29rTOWZSY5Z839JiWx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHAYKlaQHV3AHdtvSoClrL8-zFLpBf_Zex5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufRaxx6rtkWlJxOhzlNyToeEQv29rTOWZSY5Z839JiWx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHAYKlaQHV3AHdtvSoClrL8-zFLpBf_Zex5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufRaxx6rtkWlJxOhzlNyToeEQv29rTOWZSY5Z839JiWx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHAYKlaQHV3AHdtvSoClrL8-zFLpBf_Zex5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufRaxx6rtkWlJxOhzlNyToeEQv29rTOWZSY5Z839JiWx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHAYKlaQHV3AHdtvSoClrL8-zFLpBf_Zex5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufRaxx6rtkWlJxOhzlNyToeEQv29rTOWZSY5Z839JiWx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHAYKlaQHV3AHdtvSoClrL8-zFLpBf_Zex5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufRaxx6rtkWlJxOhzlNyToeEQv29rTOWZSY5Z839JiWx
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3202_03.htm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF4yUQwfduCv3dtvSoClrL8oXl4aC2zmBjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijAXIjqqJMicLIO3gzl0X4h3ATrGgKYovmrr7Dxas-tmL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF4yUQwfduCv3dtvSoClrL8oXl4aC2zmBjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijAXIjqqJMicLIO3gzl0X4h3ATrGgKYovmrr7Dxas-tmL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF4yUQwfduCv3dtvSoClrL8oXl4aC2zmBjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijAXIjqqJMicLIO3gzl0X4h3ATrGgKYovmrr7Dxas-tmL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF4yUQwfduCv3dtvSoClrL8oXl4aC2zmBjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijAXIjqqJMicLIO3gzl0X4h3ATrGgKYovmrr7Dxas-tmL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF4yUQwfduCv3dtvSoClrL8oXl4aC2zmBjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijAXIjqqJMicLIO3gzl0X4h3ATrGgKYovmrr7Dxas-tmL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF4yUQwfduCv3dtvSoClrL8oXl4aC2zmBjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijAXIjqqJMicLIO3gzl0X4h3ATrGgKYovmrr7Dxas-tmL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJiCHmC4JkbyGRpkpOHdSLuBeR7dcmP44o9qYiJZq6Kg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJiCHmC4JkbyGRpkpOHdSLuBeR7dcmP44o9qYiJZq6Kg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJiCHmC4JkbyGRpkpOHdSLuBeR7dcmP44o9qYiJZq6Kg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJiCHmC4JkbyGRpkpOHdSLuBeR7dcmP44o9qYiJZq6Kg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJiCHmC4JkbyGRpkpOHdSLuBeR7dcmP44o9qYiJZq6Kg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJiCHmC4JkbyGRpkpOHdSLuBeR7dcmP44o9qYiJZq6Kg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJiCHmC4JkbyGRpkpOHdSLuBeR7dcmP44o9qYiJZq6Kg


 

72 

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL

8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQ

EkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-

nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJiCHmC4JkbyGRpkpOHdSL

uBeR7dcmP44o9qYiJZq6Kg, (ανακτήθηκε 10 Μαΐου 2014). 

Νόμος 3838/2010, ΦΕΚ A 49/2010, Εθνικό Τυπογραφείο, Νόμοι και για Διατάγματα, 

http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoCl

rL8mLbN9MULyzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSY

tMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-

nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB9UIgXvF7adz4j0BgDMm_

MGDvIFgwiKJHMwNyW089aQ (Ανακτήθηκε 10 Μαΐου 2014). 

Νόμος 3907/2011, Αιτιολογική έκθεση, http://gcr.gr/index.php/el/publications-

media/legal-documents/item/150-

%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3907-2011, (ανακτήθηκε 

10 Μαΐου 2014) 

Νόμος 4018/2011, Συνήγορος, http://www.synigoros.gr/resources/docs/n4018.pdf , 

(Ανακτήθηκε 16 Μαΐου 2014) 

Νόμος 4310/1929, ΦΕΚ A 75/1963, ΦΕΚ 287 τ.Α'/16-8-1929 Εθνικό Τυπογραφείο, 

Νόμοι και Διατάγματα, http://6dim-diap-

elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/NomothesiaDiapEkpshs/06

_MetanasteytikhPolitikh/n4310-1929.pdf (ανακτήθηκε στις 10 Απριλίου 2014, 

ώρα 11:10) 

Νόμος περί αλλοδαπών 2006 (Aliens Act (2005:716)), The government of Sweden, 

http://www.government.se/contentassets/784b3d7be3a54a0185f284bbb2683055

/aliens-act-2005_716.pdf, (ανακτήθηκε 10 Μαΐου 2014).  

National Geographic Society, 2005, “What is Human Migration?”, 

http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/lessons/09/g68/migrationguidest

udent.pdf, (Ανακτήθηκε 18 Δεκεμβρίου 2015). 

Refugee Council, “The truth about asylum: Who’s who”, 

http://www.refugeecouncil.org.uk/policy_research/the_truth_about_asylum/the_

facts_about_asylum, (Ανακτήθηκε 18 Δεκεμβρίου 2015). 

Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το 

καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8mLbN9MULyzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB9UIgXvF7adz4j0BgDMm_MGDvIFgwiKJHMwNyW089aQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8mLbN9MULyzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB9UIgXvF7adz4j0BgDMm_MGDvIFgwiKJHMwNyW089aQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8mLbN9MULyzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB9UIgXvF7adz4j0BgDMm_MGDvIFgwiKJHMwNyW089aQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8mLbN9MULyzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB9UIgXvF7adz4j0BgDMm_MGDvIFgwiKJHMwNyW089aQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8mLbN9MULyzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB9UIgXvF7adz4j0BgDMm_MGDvIFgwiKJHMwNyW089aQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8mLbN9MULyzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB9UIgXvF7adz4j0BgDMm_MGDvIFgwiKJHMwNyW089aQ
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/NomothesiaDiapEkpshs/06_MetanasteytikhPolitikh/n4310-1929.pdf
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/NomothesiaDiapEkpshs/06_MetanasteytikhPolitikh/n4310-1929.pdf
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/NomothesiaDiapEkpshs/06_MetanasteytikhPolitikh/n4310-1929.pdf
http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/lessons/09/g68/migrationguidestudent.pdf
http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/lessons/09/g68/migrationguidestudent.pdf
http://www.refugeecouncil.org.uk/policy_research/the_truth_about_asylum/the_facts_about_asylum
http://www.refugeecouncil.org.uk/policy_research/the_truth_about_asylum/the_facts_about_asylum


 

73 

Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0109, (Ανακτήθηκε 10 Μαρτίου 

2014). 

Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το 

δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32003L0086, (Ανακτήθηκε 10 

Μαρτίου 2014). 

Οδηγία 2008/115/ΕΚ, Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:EL:P

DF, (Ανακτήθηκε16 Μαΐου 2014).OECD Factbook 2007, “Immigrant 

population”, OECD, http://www.oecd.org/publications/factbook/38336539.pdf, 

(Ανακτήθηκε 18 Δεκεμβρίου 2015). 

Οικονομικό δελτίο, Τράπεζα της Ελλάδος, 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt201106.pdf, (Ανακτήθηκε 7 

Μαΐου 2014).  

Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-

eu/institutions-bodies/index_el.htm, (Ανακτήθηκε 4 Απριλίου 2014). 

Ο χώρος Σένγκεν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_el.pdf, 

(Ανακτήθηκε 20 Δεκεμβρίου 2015). 

OECD, 2014. Finding the Way: A discussion of the Sewdish Migrant Integration 

System, http://www.oecd.org/migration/swedish-migrant-intergation-

system.pdf, (Ανακτήθηκε 11 Φεβρουαρίου 2016). 

Παπαδημητρίου Μπάμπης, «Ωφέλησαν οι μετανάστες», Η Καθημερινή, 

http://www.kathimerini.gr/220855/article/epikairothta/politikh/wfelhsan-oi-

metanastes, (Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2014). 

Π.Δ. 96/2008, ΦΕΚ 152/Α'/30.7.2008, 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd96_08.htm (Ανακτήθηκε 10 

Μαΐου 2014). 

Π.Δ. 220/2007, http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/p.d._220_2007.pdf, 

(Ανακτήθηκε 10 Μαΐου 2014). 

Π.Δ. 358/1997, ΦΕΚ A 240/1997, Εθνικό Τυπογραφείο, Νόμοι και Διατάγματα, 

http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClr

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:EL:PDF
http://www.oecd.org/publications/factbook/38336539.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt201106.pdf
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_el.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_el.pdf
http://www.oecd.org/migration/swedish-migrant-intergation-system.pdf
http://www.oecd.org/migration/swedish-migrant-intergation-system.pdf
http://www.kathimerini.gr/220855/article/epikairothta/politikh/wfelhsan-oi-metanastes
http://www.kathimerini.gr/220855/article/epikairothta/politikh/wfelhsan-oi-metanastes
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/p.d._220_2007.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL847AG_mgQA5p5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXDExcC8cVPnrSY-ox8Kcb4gSSSAiV9JnYm47fawrNBL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL847AG_mgQA5p5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXDExcC8cVPnrSY-ox8Kcb4gSSSAiV9JnYm47fawrNBL


 

74 

L847AG_mgQA5p5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6

Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K

--td6SIuXDExcC8cVPnrSY-ox8Kcb4gSSSAiV9JnYm47fawrNBL, 

(Ανακτήθηκε 10 Μαΐου 2014). 

Π.Δ. 359/1997, ΦΕΚ A 240/1997, Εθνικό Τυπογραφείο, Νόμοι και Διατάγματα, 

http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClr

L847AG_mgQA5p5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6

Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K

--td6SIuXDExcC8cVPnrSY-ox8Kcb4gSSSAiV9JnYm47fawrNBL, 

(Ανακτήθηκε 10 Μαΐου 2014). 

Rakesh Sharma, The Economic Costs of Europe's Migrant Crisis, Investopedia, 

http://www.investopedia.com/articles/investing/092115/economic-costs-

europes-migrant-crisis.asp#ixzz4A4jqdWFi, (Ανακτήθηκε 10 Φεβρουαρίου 

2016). 

Στρατουδάκη Χαρά, 2008. «Έρευνες για τους μετανάστες στην Ελλάδα», Εθνικό 

κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 20, Αθήνα.  

Συλλογικός τόμος Ζωγραφάκης, 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//sylltomos14/381-

396%20Zografakis%202014.pdf, (Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2014).  

Σύμβασης του Σέγκεν, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-

law/treaties-other.html?locale=el#new-2-26, (Ανακτήθηκε 14 Μαρτίου 2014). 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-

eu/institutions-bodies/council-eu/index_el.htm, (Ανακτήθηκε 4 Μαρτίου 2014). 

Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Βρυξελλών 12 Δεκεμβρίου 

2003, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-03-

5_el.htm, (Ανακτήθηκε 12 Μαρτίου 2014). 

Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, 19 και 20 

Ιουνίου 2003 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/76288.p

df, (Ανακτήθηκε 12 Μαρτίου 2014). 

Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης, 21 και 22 

Ιουνίου 2002, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL847AG_mgQA5p5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXDExcC8cVPnrSY-ox8Kcb4gSSSAiV9JnYm47fawrNBL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL847AG_mgQA5p5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXDExcC8cVPnrSY-ox8Kcb4gSSSAiV9JnYm47fawrNBL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL847AG_mgQA5p5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXDExcC8cVPnrSY-ox8Kcb4gSSSAiV9JnYm47fawrNBL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL847AG_mgQA5p5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXDExcC8cVPnrSY-ox8Kcb4gSSSAiV9JnYm47fawrNBL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL847AG_mgQA5p5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXDExcC8cVPnrSY-ox8Kcb4gSSSAiV9JnYm47fawrNBL
http://www.investopedia.com/articles/investing/092115/economic-costs-europes-migrant-crisis.asp#ixzz4A4jqdWFi
http://www.investopedia.com/articles/investing/092115/economic-costs-europes-migrant-crisis.asp#ixzz4A4jqdWFi
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos14/381-396%20Zografakis%202014.pdf
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos14/381-396%20Zografakis%202014.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-03-5_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-03-5_el.htm


 

75 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/el/ec/72641.

pdf, (Ανακτήθηκε 12 Μαρτίου 2014). 

Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάκεν, 14 και 15 

Δεκεμβρίου 2001, Κυπριακή Δημοκρατία, 

http://www2.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_laaken.pdf, 

(Ανακτήθηκε 12 Μαρτίου 2014). 

Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, 11 και 12 

Δεκεμβρίου 2008, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/el/ec/104702

.pdf, (Ανακτήθηκε 13 Μαρτίου 2014). 

Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, 14 

Δεκεμβρίου 2007, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/el/ec/97689.

pdf, (Ανακτήθηκε 13 Μαρτίου 2014). 

Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, 19 και 20 

Μαρτίου 2009, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/106821.

pdf, (Ανακτήθηκε 13 Μαρτίου 2014). 

Συμπεράσματα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, 22 και 23 

Μαρτίου 2005, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/84337.p

df, (Ανακτήθηκε 12 Μαρτίου 2014). 

Συμπεράσματα της Προεδρίας - Τάµπερε, 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, Υπουργείο 

Εσωτερικών, http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-

eca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf, (Ανακτήθηκε 12Μαρτίου 

2014). 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/eu-

law/decision-

making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_el.pd

f, (Ανακτήθηκε 14 Μαρτίου 2014). 

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, συνθήκη ΕΟΚ - 

πρωτότυπο κείμενο (μη ενοποιημένη έκδοση), Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Axy0023, (Ανακτήθηκε 

14 Μαρτίου 2014). 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/el/ec/72641.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/el/ec/72641.pdf
http://www2.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_laaken.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Axy0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Axy0023


 

76 

Συνθήκη του Άμστερνταμ, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/eu-law/decision-

making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_el.pdf, 

(Ανακτήθηκε 14 Μαρτίου 2014). 

Συνθήκες  Στέγασης Μεταναστών, 

http://encounterathens.wordpress.com/2011/05/18/stegash-metanastvn, 

(Aνακτήθηκε 15 Μαΐου 2014). 

Social Policy, «Ορισμοί της μετανάστευσης», SocialPolicy, 

http://socialpolicy.gr/2014/01/ορισμοί-της-μετανάστευσης.html, (Ανακτήθηκε 4 

Απριλίου 2014). 

Statistical office of European Communities (Eurostat),“Is the measurement of 

international migration flows improving in Europe”, Conference of European 

Statisticians, Working Paper No.12, 16 May 2001. 

Strategy Report, 

http://strategyreports.wordpress.com/2013/02/05/%CE%BF%CF%81%CE%B9

%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-

%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8

4%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF

%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-

38382010, (Ανακτήθηκε 10 Μαΐου 2014) 

Swedish Migration Agency, Visiting in Sweden, 

http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Studying-in-

Sweden.html, (Ανακτήθηκε 20 Μαΐου 2014) 

Swedish Migration Agency, Working in Sweden, 

http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Working-in-

Sweden.html, (ανακτήθηκε 20 Μαΐου 2014) 

Ταμείο Ένταξης (2007-2013), Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14572, (Ανακτήθηκε 13 Μαρτίου 2014). 

 «Το πρόγραμμα της Χάγης: 10 προτεραιότητες για την προσεχή πενταετία», 

Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=URISERV:l16002, (Ανακτήθηκε 12 Μαρτίου 2014). 

Υπουργείο Εσωτερικών, www.ypes.gr/userFiles/foff9297f516-40ff-a70e-

eca84e2ec9b9/egk_12_28032012, (Ανακτήθηκε 15 Μαΐου 2014). 

http://encounterathens.wordpress.com/2011/05/18/stegash-metanastvn
http://socialpolicy.gr/2014/01/ορισμοί-της-μετανάστευσης.html
http://strategyreports.wordpress.com/2013/02/05/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-38382010
http://strategyreports.wordpress.com/2013/02/05/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-38382010
http://strategyreports.wordpress.com/2013/02/05/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-38382010
http://strategyreports.wordpress.com/2013/02/05/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-38382010
http://strategyreports.wordpress.com/2013/02/05/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-38382010
http://strategyreports.wordpress.com/2013/02/05/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-38382010
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Working-in-Sweden.html
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Working-in-Sweden.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14572
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14572
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l16002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l16002
http://www.ypes.gr/userFiles/foff9297f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk_12_28032012
http://www.ypes.gr/userFiles/foff9297f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk_12_28032012


 

77 

Χαλιάπα Αναστασία,  Διδακτορική Διατριβή, 

http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1050/1/Haliapa_Anastasia

_Phd.pdf, (Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2014).  

Χατζηγεωργακίδης Ευάγγελος, Η κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλήματα και προοπτικές, Πτυχιακή Εργασία, 

Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και οικονομίας, 

Τμήμα Λογιστικής, Καβάλα, 2007. 

Vasileva Katya, 6.5% of the EU population are foreigners and 9.4% are born abroad, 

Eurostat, 2011, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5579176/KS-

SF-11-034-EN.PDF (Ανακτήθηκε 14 Μαΐου 2014). 

Westin Charles, Sweden: Restrictive Immigration Policy and Multiculturalism, 

Migration Policy Institute, http://www.migrationpolicy.org/article/sweden-

restrictive-immigration-policy-and-multiculturalism, (Ανακτήθηκε 8 

Φεβρουαρίου 2016). 

Wikrén and Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer (The Foreigners Act and 

Commentary), 8th edition, 2006. 

Wiesborock Anja, 2011. “The Integration of Immigrants in Sweden: a Model for the 

European Union?”, International Organization for Migration, 

http://archives.cerium.ca/IMG/pdf/72-immigration-wiesbreck.pdf, (Ανακτήθηκε 

8 Φεβρουαρίου 2016). 

 

 

http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1050/1/Haliapa_Anastasia_Phd.pdf
http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1050/1/Haliapa_Anastasia_Phd.pdf
http://www.migrationpolicy.org/article/sweden-restrictive-immigration-policy-and-multiculturalism
http://www.migrationpolicy.org/article/sweden-restrictive-immigration-policy-and-multiculturalism
http://archives.cerium.ca/IMG/pdf/72-immigration-wiesbreck.pdf

