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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η οικονομική μετανάστευση θεωρείται ως ένα από τα καθοριστικά ζητήματα των 

απαρχών του 21ου αιώνα, καθώς σήμερα βρίσκονται σε φάση μετακίνησης 

περισσότεροι άνθρωποι από κάθε άλλη στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας, 

περίπου 192 εκ. άνθρωποι κατοικούν σε χώρες διαφορετικές από εκείνες του 

τόπου γέννησής τους. 

Ωστόσο σε πολύ λίγες χώρες υφίσταται σαφώς προσδιορισμένη και 

διατυπωμένη μεταναστευτική πολιτική. Σήμερα, στη διαχείριση του φαινομένου 

της μετανάστευσης λαμβάνουν ενεργά μέρος διεθνείς φορείς, όπως ο ΟΗΕ, ο 

Διεθνής Οργανισμός Εργασίας και η Ε.Ε. 

Στην Ελλάδα υπήρξε μία έκρηξη εισροής μεταναστών από το 1990 και μετά. Το 

ποσοστό μεταναστών στην χώρα μας άγγιξε κατά την απογραφή του 2001 το 

7,27%. Μεταξύ των μεταναστών κυρίαρχη εθνότητα είναι η αλβανική. Ο 

μεταναστευτικός πληθυσμός αποτελείται κυρίως από νέους ανθρώπους , 

απασχολούμενους σε τομείς που δεν προτιμούνται από Έλληνες εργαζομένους , 

όπως οι οικοδομές και η γεωργικές εργασίες, και των οποίων η μετακίνηση στην 

χώρα μας προσλαμβάνει ολοένα και πιο μόνιμο χαρακτήρα. 

Η μετανάστευση αποτελεί θετικό παράγοντα όσον αφορά την αναπτυξιακή 

διαδικασία της χώρας, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγής και της 

απασχόλησης. Γι΄ αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πολιτική της απώθησης των 

μεταναστών έχει δώσει τη θέση της στην ελεγχόμενη εισροή μεταναστευτικού 

εργατικού δυναμικού. 

Το νομοθετικό καθεστώς των  αλλοδαπών σήμερα στηρίζεται στο νόμο 

3386/2005. Μετά από αλλεπάλληλους νομοθετικούς πειρασμούς, Ο εν λόγω 

νόμος φιλοδοξεί – κατά την πρόθεση του νομοθέτη – να παράσχει τα μέσα 

άσκησης μίας νέας, ευέλικτης και μακροπρόθεσμης μεταναστευτικής πολιτικής, 

εστιάζοντας το ενδιαφέρον στο τρίπτυχο: νομιμότητα, ασφάλεια δικαιωμάτων, 

κοινωνική ένταξη. 
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Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (1) 
 

Η οικονομική μετανάστευση θεωρείται ως ένα από τα καθοριστικά ζητήματα των 

απαρχών του 21ου αιώνα, καθώς σήμερα βρίσκονται σε φάση μετακίνησης 

περισσότεροι άνθρωποι από κάθε άλλη χρονική στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού για τη Μετανάστευση 

(International Organization for Migration), περίπου 192 εκατομμύρια άνθρωποι 

κατοικούν σε χώρες διαφορετικές από εκείνες του τόπου γέννησής τους, 

πληθυσμός που αντιστοιχεί στο 3 % του παγκόσμιου πληθυσμού. Πρακτικά, 

αυτό σημαίνει ότι ένας σε κάθε τριάντα πέντε ανθρώπους είναι μετανάστης, ενώ 

αν το σύνολο των μεταναστών ήταν κάτοικοι μιας χώρας αυτή θα ήταν η 5η σε 

πληθυσμό χώρα παγκοσμίως. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 1965 – 

1990 ο αριθμός των μεταναστών διεθνώς αυξήθηκε κατά 45 εκατομμύρια, με 

ετήσιο ρυθμό αύξησης 2.1%. Ο παρών ρυθμός αύξησης σήμερα αγγίζει το 2.9%. 

Η συζήτηση πάνω στο θέμα της μετανάστευσης περιλαμβάνει πολλές 

προοπτικές. Ολοένα και περισσότερο καθίσταται ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι 

η μετανάστευση αποτελεί αναγκαίο επακόλουθο της οικονομικής και κοινωνικής 

ζωής κάθε κράτους, καθώς και ότι η ορθή και συνετή διαχείριση της 

μετανάστευσης μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη τόσο στα άτομα όσο και στις 

κοινωνίες. Οι πολλαπλές και σύνθετες εκφάνσεις του φαινομένου της 

μετανάστευσης συμπεριλαμβάνουν: 

 

Την οικονομική μετανάστευση με σκοπό την αναζήτηση εργασίας 

Την οικογενειακή επανένωση 

Την μετανάστευση με στόχο την ασφάλεια 

Τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης 

Την μετανάστευση σε συσχετισμό με το εμπόριο 

Τα δικαιώματα των μεταναστών  

Την περίθαλψη των μεταναστών 

Την ενσωμάτωση των μεταναστών 

                                                 
1 Στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνούς Οργανισμού για τη μετανάστευση 
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Την εξέλιξη των μεταναστών 

 

Οι πολιτικοί έχουν την ανάγκη να αναπτύξουν ένα κατανοητό μοντέλο 

απεικόνισης του πολυδιάστατου φαινομένου της  μετανάστευσης προκειμένου να 

το διαχειριστούν αποτελεσματικά. Μία ευρεία και συλλογική προσέγγιση της 

διεθνούς μετανάστευσης αποτελεί προαπαιτούμενο της επιτυχούς διαχείρισης 

των μεταναστευτικών πιέσεων αυτού του αιώνα. Μία τέτοια προσέγγιση οφείλει 

να συμπεριλάβει πολιτικές και προγράμματα για το συνδυασμό μετανάστευσης 

και ανάπτυξης, τη διευκόλυνση των μεταναστών, τη ρύθμιση της μετανάστευσης 

και την εξαναγκασμένη μετανάστευση. Για να έχει επιτυχή έκβαση η διεθνής 

διαχείριση της μετανάστευσης δεν πρέπει να αναληφθεί από τις κυβερνήσεις 

μονομερώς. 

Υπάρχουν πολλές διεθνείς τάσεις πίσω από τον σημερινό αεικίνητο κόσμο, οι 

οποίες θα έχουν αντίκτυπο στη μετανάστευση και τη διαχείριση της , 

συμπεριλαμβανομένων: 

 

Δημογραφικές τάσεις 

Οικονομικές ανισότητες μεταξύ αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών 

Η απελευθέρωση του εμπορίου που απαιτεί ένα κινητικότερο εργατικό δυναμικό 

Τα δίκτυα επικοινωνίας που ενώνουν όλα τα μέρη του κόσμου 

Η διεθνική μετανάστευση 

Οικονομική Απελευθέρωση 

 

Το εμπόριο και το κλίμα των επενδύσεων συντηρεί τη ροή των μεταναστών. Η 

υψηλή ζήτηση για εργατικό δυναμικό στις ανεπτυγμένες οικονομίες και η 

διαθεσιμότητα στις υπανάπυκτες έθεσε σε κίνηση την παγκόσμια μετανάστευση 

εργατικού δυναμικού. Η  τεράστια παγκόσμια αγορά εργασίας έχει δώσει στους 

εργοδότες την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την πρόσληψη μεταναστών 

εργαζομένων ως μέρος της στρατηγικής τους για τη μείωση των λειτουργικών 

εξόδων. 
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Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση και οι συσχετιζόμενες με αυτήν δυνάμεις έχουν 

αυξήσει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εκτός συνόρων, ενώ ήδη 

έχουν εξαναγκάσει την κινητικότητα εξειδικευμένων εργατών. Οι πολυεθνικές 

εταιρίες ενθαρρύνουν τη μετακίνηση εργατικού δυναμικού και ιδιαίτερα εκείνου 

που εμφανίζει υψηλή εξειδίκευση. Αντιμέτωπες με οξύτατες ελλείψεις εργατικού 

δυναμικού οι βιομηχανίες των ανεπτυγμένων χωρών εκτιμούν τις 

μεταναστευτικές πολιτικές και δείχνουν προτίμηση για ένα σχετικά ευέλικτο 

μηχανισμό. Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές βιομηχανίες 

υπηρεσιών πιέζουν για μία πιο φιλελεύθερη πολιτική για τη μετακίνηση εργατικού 

δυναμικού ως «παροχείς υπηρεσιών», ειδικά στους τομείς των ξενοδοχείων και 

εστιατορίων, λογισμικού, ασφαλίσεων και οικονομικών υπηρεσιών. 

Επίσης, άνθρωποι με υψηλή μόρφωση και εξειδίκευση μεταναστεύουν 

περισσότερο. Η μετακίνηση αυτή ικανοτήτων επηρεάζει τόσο τις ανεπτυγμένες 

όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι έλκονται 

από τις ευκαιρίες μίας από τις πιο δυναμικές οικονομίες  και πολιτιστικές 

μητροπόλεις της παγκόσμιας οικονομίας. Όσον αφορά στους άλλους τύπους 

μεταναστών, ο απόλυτος αριθμός ή ακόμα και η αναλογία των υψηλά 

εξειδικευμένων μεταναστών είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Στην αφρικανική 

ήπειρο ως σύνολο, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι περίπου 70.000 Αφρικανοί 

επαγγελματίες και απόφοιτοι πανεπιστημίου αφήνουν κάθε χρόνο την χώρα 

καταγωγής τους για να εργαστούν στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική (Weiss 

2001a). Αυτή η έξοδος καθυστερεί την οικονομική, βιομηχανική και αγροτική 

ανάπτυξη σημαντικά καθώς, εκτός όλων των άλλων, ακρωτηριάζει τις 

δυνατότητες μεταφοράς τεχνολογίας. Η στέρηση επιστημόνων επιφέρει τα 

αποτελέσματά της ιδιαιτέρως όταν αυτοί οι υψηλά εξειδικευμένοι μετανάστες δεν 

επιστρέφουν στην χώρα προέλευσής τους (ΙΟΜ 2003). 

 

Οικονομική παρακμή 

 

Η παγκόσμια οικονομία έχει γνωρίσει μεγάλη πτώση από τις αρχές του 2001. Το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει υπολογίσει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη 
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σε ποσοστό 3.2% χαμηλότερα από τα προηγούμενα έτη. Ως συνέπεια αυτού του 

γεγονότος, προκλήθηκε μεγάλη πίεση για μετακίνηση εργατικού δυναμικού, 

ιδιαιτέρως στον τομέα της πληροφορικής και στο κατασκευαστικό τομέα. Ωστόσο, 

το πραγματικό αντίκτυπο της οικονομικής αυτής πτώσης, σε όρους της 

επιστροφής μεταναστών στην χώρα προέλευσης τους δεν έχει γίνει αισθητό 

ακόμη. Η εμπειρία της ασιατικής κρίσης του 1999 έδειξε ότι οι μετανάστες έχουν 

την τάση να παραμένουν στην χώρα υποδοχής τους ακόμα και όταν οι συνθήκες 

χειροτερεύουν. Μία προσωρινή κάμψη δεν προκαλεί πάντα ρήγμα στη ροή των 

μεταναστών και δεν    

Διαφοροποιεί τις τάσεις σε καθοριστικό βαθμό. 

 

Δημογραφικές αλλαγές 

 

Το μέγεθος του παγκόσμιου πληθυσμού  διαφέρει ανάμεσα στις 

αναπτυσσόμενες και τις ανεπτυγμένες χώρες. Στις αναπτυγμένες χώρες, ο 

τρέχων ρυθμός αύξησης του πληθυσμού υπολείπεται του 0.3%, ενώ στον 

υπόλοιπο κόσμο ο πληθυσμός αυξάνεται περίπου έξι φορές γρηγορότερα.. Οι 

δημογραφικές αλλαγές επηρεάζουν την διεθνή μετανάστευση με δύο τρόπους. Η 

ραγδαία αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με οικονομική δυσχέρεια ωθεί 

τους ανθρώπους στην εγκατάλειψη της εστίας τους και ένας παρακμάζων και 

γηραιός πληθυσμός ωθεί τις χώρες να δέχονται μετανάστες. 

Η συντηρούμενη υπογεννητικότητα στις ανεπτυγμένες χώρες δημιουργεί έναν 

ολοένα και πιο γερασμένο πληθυσμό, ο οποίος μπορεί να είναι η αιτία για 

μεγαλύτερη κινητικότητα των ανθρώπων μέσα στα επόμενα 50 χρόνια.. 

Σύμφωνα με προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών η Ιαπωνία και όλες οι 

ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν αυτού του είδους το πρόβλημα με τη σύνθεση του 

πληθυσμού τους τα επόμενα 50 χρόνια. 
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Η αναγκαιότητα των μεταναστευτικών δικτύων 

 

Τα δίκτυα των μεταναστών από συγκεκριμένη περιοχή ή περιοχές έχουν 

αναδειχθεί ως κυρίαρχη δύναμη στην ενίσχυση της κινητικότητας των 

ανθρώπων. Επηρεάζουν πολιτικές αποφάσεις στις χώρες  υποδοχής για την 

παροχή  οικονομικής βοήθειας στην χώρα προέλευσής τους. Επίσης, 

επηρεάζουν οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών προέλευσης 

και υποδοχής και προϋποθέτουν περισσότερο δημιουργικές και παραγωγικές 

διαδικασίες ενσωμάτωσης. 

 

 

Η εμφάνιση της διεθνικής  μετανάστευσης 

 

Η εξέλιξη τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες που ενώνουν τόπους και 

ανθρώπους παγκοσμίως προκάλεσαν την εμφάνιση του «διεθνικού χώρου 

μετανάστευσης». Το φαινόμενο αυτό εξαπλώνεται  σε περισσότερα του ενός 

γεωγραφικά μέρη στα οποία οι μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να 

πηγαινοέρχονται σε περισσότερες της μίας κατοικίες. Εκτός από τη φυσική 

μετακίνηση, η ροή των πληροφοριών, των ικανοτήτων και των εμβασμάτων είναι 

τα άλλα συστατικά του «διεθνικού χώρου μετανάστευσης». Τα κενά μεταξύ του 

«χώρου μετανάστευσης» και του «γεωγραφικού χώρου» έχουν συρρικνωθεί με 

απώτερες συνέπειες ση διεθνή μετανάστευση. 

Το πιο άμεσο αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι η ολοένα αυξανόμενη 

αποδοχή της διπλής υπηκοότητας, των πολλαπλών εμπράγματων δικαιωμάτων 

και πολιτικών δικαιωμάτων. Τα κράτη πλέον αναγνωρίζουν ότι η συμμετοχή σε 

αυτά δεν καθορίζεται πλέον κατά κύριο λόγο από εδαφικούς παράγοντες. Μία 

νέα μορφή σχέσεων κράτους – πολιτών, η οποία κερδίζει γρήγορα έδαφος στη 

διεθνή πολιτική σκηνή, είναι πιθανό να επηρεάσει τη μελλοντική ανθρώπινη 

κινητικότητα. 
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Λίγες χώρες διαχειρίζονται τη μετανάστευση αποτελεσματικά 

 

Μία πληθώρα αιτιών είναι υπεύθυνη για την ύπαρξη σε λίγες μόνο χώρες σαφώς 

προσδιορισμένης  και διατυπωμένης μεταναστευτικής πολιτικής. Είναι εξαιρετικά 

δυσχερής η διαχείριση οποιουδήποτε θέματος  χωρίς εδραιωμένη πολιτική δομή 

που να είναι σε θέση να καθοδηγήσει τους υπεύθυνους για τη διαχείριση. 

Σήμερα, ακόμα και χώρες που έχουν συνοχή στη μεταναστευτική πολιτική τους 

υποστηριζόμενη από ανάλογη νομοθεσία, συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα 

στη διαχείριση της μετανάστευσης. 

Ορισμένοι κριτικοί της εσωτερικής πολιτικής, ιδιαιτέρως  σε αναπτυγμένες χώρες  

έχουν χαρακτηρίσει την περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 ως τώρα 

ως το τέταρτο του αιώνα της κακοδιαχείρισης της μετανάστευσης. Επιπλέον, η 

διευρυμένη μετακίνηση ανθρώπων δεν έχει σταματήσει. Η παράνομη 

μετανάστευση έχει καταστεί ένα από τα κύρια προβλήματα του καιρού μας. Η 

εισαγωγή λαθρομεταναστών συναγωνίζεται το εμπόριο ναρκωτικών σε έσοδα 

από οργανωμένο έγκλημα. Η μετανάστευση έχει ανέβει στη λίστα των 

σημαντικών θεμάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι  χώρες του 

ανεπτυγμένου κόσμου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής 

ατζέντας των χωρών που απαρτίζουν τους G8. 

Δεν παρουσιάζει δυσκολία η κατανόηση των λόγων για τους οποίους άνθρωποι 

από φτωχότερες περιοχές της γης επιδιώκουν να μεταναστεύσουν σε 

πλουσιότερες. Οι άνθρωποι μετακινούνται από τη μία περιοχή στην άλλη πάντα 

με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τους, να παράσχουν στα παιδιά 

τους περισσότερες ευκαιρίες, ή να ξεφύγουν από την φτώχεια,  τον πόλεμο και 

την πείνα. Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας της μετανάστευσης που ισχύει από την 

αρχή του χρόνου. 

Σήμερα, με τα σύγχρονα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις τηλεπικοινωνίες, 

περισσότεροι άνθρωποι παρακινούνται και έχουν τη δυνατότητα να 

μετακινηθούν. Οι φτωχοί και μειονεκτούντες έχουν  τώρα την ευκαιρία να δουν με 

τα ίδια τους τα μάτια την ανισότητα ανάμεσα στο δικό τους βιοτικό επίπεδο και 
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εκείνο των πλούσιων και πλεονεκτούντων ανθρώπων του κόσμου. Επιθυμούν να 

μοιραστούν τον πλούτο και με τις σύγχρονες μεταφορές το να φτάσουν σε 

πλουσιότερες περιοχές είναι ζήτημα ωρών. Με την οικονομική παγκοσμιοποίηση 

και την κερδοφορία των διεθνών επιχειρήσεων υπάρχει, επίσης, μία αυξανόμενη 

ζήτηση για κινητικότητα επαγγελματιών. Η πρόκληση  για όλες τις χώρες είναι 

τώρα το πώς θα ρυθμίσουν και θα διαχειριστούν αυτές τις ευρύτατες 

μεταναστευτικές κινήσεις.   

 

 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
 

 

Ο ορισμός της έννοιας «μετανάστευση» και κατ’ επέκταση «μετανάστης» 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα δυσχερής. Η δυσκολία ανάπτυξης ενός ευρέως 

αποδεκτού ορισμού έγκειται στο γεγονός ότι η μετανάστευση προέρχεται από 

ποικίλα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, τα οποία 

στην πραγματικότητα διαφέρουν εξαιρετικά. Συνεπώς, οι συγκρίσεις καθίστανται 

δύσκολες όχι μόνο επειδή διαφέρουν τα στατιστικά κριτήρια, αλλά κυρίως επειδή 

αυτές οι διαφορές αντανακλούν ουσιαστικές διαφορές στην κοινωνική και 

οικονομική ουσία της μετανάστευσης, ανάλογα με το συγκεκριμένο περιβάλλον 

(Castles, 2000). 

Στην απλούστερη εκδοχή της, η μετανάστευση περιλαμβάνει μία οριστική φυσική 

μετακίνηση από μία τοποθεσία σε μία άλλη. Όσον αφορά στη διεθνή 

μετανάστευση, οι τοποθεσίες που εμπλέκονται είναι προφανώς δύο διαφορετικές 

χώρες.  Ωστόσο, είναι λιγότερο προφανές το πώς θα οριστεί αν η διεθνής 

μετανάστευση είναι οριστική. Η έρευνα για έναν παγκόσμιο ορισμό του διεθνούς 

μετανάστη επικεντρώνονται στον καθορισμό σαφών κριτηρίων σχετικά με το αν η 

μετακίνηση ενός ατόμου από τη μία χώρα στην άλλη είναι οριστική. 

Για να υπάρξει ομοιομορφία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών πρότεινε το 1976  

στις «Συστάσεις για τη Στατιστική της Διεθνούς Μετανάστευσης» 
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(“Recommedations on International Migration Statistics”), ως διεθνείς μετανάστες 

να χαρακτηρίζονται «πρόσωπα τα οποία ενώ ήταν συνεχώς παρόντα στην χώρα 

καταγωγής τους για διάστημα περισσότερο του ενός έτους, την εγκατέλειψαν για 

να παραμείνουν στην χώρα προορισμού τους για περισσότερο από ένα έτος». 

Αυτός ο ορισμός δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά στην υπηκοότητα ή στην 

εθνικότητα των μεταναστών στους οποίους αναφέρεται. Επίσης, δεν αναφέρεται 

σε άδειες εισόδου ή παραμονής στην χώρα προορισμού, ούτε σε νομικούς ή 

άλλους περιορισμούς σχετικούς με την εγκατάλειψη της χώρας καταγωγής. Παρ’ 

όλα αυτά, απομονώνοντας μόνο την ουσία τη μετανάστευση και διαχωρίζοντάς 

την από συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου της διεθνούς μετανάστευσης, βρίσκει 

εφαρμογή τόσο σε μετανάστες που υπόκεινται σε έλεγχο, τόσο και σε αυτούς 

που εξαιρούνται από αυτόν.  

Ο παραπάνω ορισμός αναδιατυπώθηκε από  τα Ηνωμένα Έθνη το 1998 ως εξής 

: «μετανάστης είναι το πρόσωπο που εισέρχεται σε μία χώρα, διαφορετική από 

εκείνη της οποίας υπήρξε υπήκοος τους τελευταίους 12 μήνες, αφού έχει 

απουσιάσει για ένα χρόνο ή περισσότερο». Το κριτήριο αυτό της διάρκειας 

παραμονής μπορεί να είναι σχετικά ευέλικτο, όπως στην περίπτωση  των 

εποχιακών εργατών που μεταναστεύουν για τη διάρκεια της αγροτικής ή 

τουριστικής περιόδου. 

Ωστόσο οι σχετικοί με τη μετανάστευση ορισμοί ποικίλουν ανάλογα με την χώρα, 

καθώς τα δεδομένα για τη μετανάστευση αναφέρονται είτε σε μεταναστευτικό 

πληθυσμό (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο) ή σε αλλοδαπούς πληθυσμούς (π.χ. Γαλλία). 

Τα διαφορετικά αυτά συστήματα συλλογής δεδομένων συνδέονται, επίσης, με το 

ιστορικό υπόβαθρο της κάθε χώρας και τη νομοθεσία που διέπει την απόκτηση 

ιθαγένειας (Le Monde, 2002). 1

 

Σύμφωνα με το ελληνικό δικαιικό σύστημα οι βασικοί ορισμοί για τη 

μετανάστευση αναλύονται ως εξής(ΕΚΣΔ,2004): 
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Μετανάστης:  

Πρόσωπο, το οποίο µετακινείται σε δεδοµένο χρόνο από ένα συγκεκριµένο 

µέρος της γης σε άλλο, κατά κανόνα, όχι κάτω από ιδανικές συνθήκες. Βασικές 

κατηγορίες µεταναστών είναι οι οικονοµικοί µετανάστες και οι εργαζόµενοι 

µετανάστες. Ο νόµος 2910/2001 δεν περιλαµβάνει ορισµό του µετανάστη, 

γεγονός που είναι δυνατό να προκαλέσει ζητήµατα ερµηνείας.  

Αλλοδαπός:  

Κατά τον ορισµό του άρ. 1 στοιχ. α΄ Ν. 2910/2001 για την εφαρµογή των 

διατάξεων του νόµου αυτού, αλλοδαπός είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν 

έχει την ελληνική ιθαγένεια ή που δεν έχει ιθαγένεια. Ενώ η ιθαγένεια αποτελεί τη 

βάση της διάκρισης µεταξύ ηµεδαπού και αλλοδαπού φυσικού προσώπου, η 

εθνικότητα, δηλαδή ο πραγµατικός δεσµός µεταξύ ενός φυσικού προσώπου και 

ενός έθνους, αποτελεί τη βάση της διάκρισης µεταξύ οµογενούς και αλλογενούς. 

Έτσι ηµεδαπός µπορεί να είναι και κάποιος αλλογενής. Ήδη από το 1991 η 

νοµοθεσία επιφύλαξε ευνοϊκότερη µεταχείριση των οµογενών σε σχέση µε τους 

λοιπούς αλλοδαπούς, διαχωρίζοντας τους αλλοδαπούς σε αλλογενείς και 

οµογενείς (άρ. 17 Ν. 1975/1991).  

 

Υπήκοοι κρατών-µελών ΕΕ:  

Περαιτέρω, µία δεύτερη κατηγορία αλλοδαπών αφορά στους υπηκόους κρατών-

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρ. 17§1 της Συνθήκης. Οι 

διάφοροι νόµοι και προεδρικά διατάγµατα που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση 

κοινοτικών Οδηγιών έχουν δηµιουργήσει ένα ευνοϊκό καθεστώς για πάρα πολλές 

κατηγορίες κοινοτικών υπηκόων, ιδίως ως προς την άσκηση επαγγελµάτων τα 

οποία επιφυλάσσονταν παλαιότερα µόνον σε Έλληνες πολίτες. Το νοµικό 

καθεστώς των κοινοτικών υπηκόων στην Ελλάδα ρυθµίζεται µε ειδικές διατάξεις 

τόσο του εθνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου και τέλος, αυτοί έχουν εξαιρεθεί 

ρητά από τη ρυθµιστική ενέργεια του Ν. 2910/2001.  
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Ανιθαγενής:  

Ανιθαγενής είναι το πρόσωπο που στερείται ιθαγένειας, δηλαδή το πρόσωπο 

που δεν θεωρείται πολίτης οποιασδήποτε πολιτείας σύµφωνα µε το δίκαιό της
8
.  

 

 

Πρόσφυγας:  

O αλλοδαπός, ο οποίος δηλώνει προφορικά ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε 

ελληνικής αρχής, στα σηµεία εισόδου στη ελληνική επικράτεια ή εντός αυτής, ότι 

ζητεί άσυλο στη χώρα ή ο αλλοδαπός, ο οποίος µε οποιονδήποτε τρόπο ζητεί να 

µην απελαθεί σε κάποια χώρα εξ αιτίας φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, 

εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων, θεωρείται ως αιτών 

άσυλο σύµφωνα µε τη σύµβαση της Γενεύης του 1951 και, µέχρι την οριστική 

κρίση του αιτήµατός του, δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποµάκρυνσή 

του από τη χώρα (άρ. 1 του Π.∆. 61/1999).  

Επίσης, ως αιτών άσυλο θεωρείται και ο αλλοδαπός, ο οποίος εισέρχεται σε 

ελληνικό έδαφος κατ’ εφαρµογή της Σύµβασης του ∆ουβλίνου της 15.06.1990 

που κυρώθηκε µε το Ν. 1996/1991.  

Ο Ν. 2910/2001 δεν εφαρµόζεται ως προς τους πρόσφυγες και µάλιστα, όχι µόνο 

ως προς τους αναγνωρισµένους, αλλ’ ούτε ως προς εκείνους που έχουν απλώς 

υποβάλει αίτηση για την αναγνώρισή τους ως προσφύγων (άρ. 2§1, στοιχ. γ’ Ν. 

2910/2001).  

 

Αλλοδαποί-Υπήκοοι χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ειδικές διµερείς 

συµβάσεις:  

Πρόκειται για πρόσωπα, των οποίων το καθεστώς ρυθµίζεται από συµβάσεις 

που αποβλέπουν στην ειδική µεταχείρισή τους επί διαφόρων θεµάτων.  

  

«Επί µακρόν διαµένων» στην επικράτεια κράτους-µέλους ΕΕ :  

Ως «επί µακρόν διαµένων» θεωρείται όποιος έχει συµπληρώσει συγκεκριµένη 

διάρκεια διαµονής στην επικράτεια ενός κράτους-µέλους κατά τρόπο νόµιµο και 
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αδιάλειπτο, ώστε να διαφαίνεται ή να εικάζεται η βούλησή του να εγκατασταθεί ή 

να παραµείνει στη χώρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
 

Οι ροές της μετανάστευσης και οι συνακόλουθες διαφορές κουλτούρας μεταξύ 

των ανθρώπων δεν εκλαμβάνονται από τις κοινωνίες τόσο καλά όσο οι ροές 

κεφαλαίων και αγαθών. Το κράτος, όπως ξεκίνησε ιστορικά και παραμένει, είναι 

υπεύθυνο για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών του και η 

μετανάστευση συχνά αντιμετωπίζεται ως απειλή στην εθνική κυριαρχία και 

ταυτότητα και για το λόγο αυτό πολλά κράτη έχουν την τάση να την περιορίσουν. 

Αναρίθμητα άτομα που επιθυμούν να μεταναστεύσουν προσωρινά ή οριστικά  

βρίσκονται αντιμέτωπα με μία ασαφή κατάσταση. Έχουν το δικαίωμα να 

εγκαταλείψουν την χώρα τους, αλλά όχι να εισέλθουν σε κάποια άλλη. Πράγματι,  

το δικαίωμα να εγκαταλείψει κάποιος την χώρα του έχει αποτυπωθεί στο άρθρο 

13 § 2  της Οικουμενικής  Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπως 

υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, μόλις το 1948, και 

έχει ως εξής: «καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, 

ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν. Σε αντίθεση με αυτό το 

δικαίωμα δεν υφίσταται  νομική κατοχύρωση του αντίστροφου δικαιώματος, 

αυτού, δηλαδή, της εισόδου σε κάποια χώρα. 

Η μετανάστευση αποτελεί ένα αμιγώς πολιτικό θέμα. Την τελευταία δεκαετία η 

πολιτικοποίηση της μετανάστευσης έχει αποδειχθεί με μία σειρά από εξελίξεις: ο 

φόβος που καλλιεργήθηκε στις δυτικές χώρες για τεράστια εισροή μεταναστών 

από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση για εισβολή από πολίτες νεοεισερχόμενων κρατών - μελών  σε κάθε 

διεύρυνση της, η αμφισβήτηση του ρόλου των μεταναστών  στην οικονομική και 

 14



κοινωνική ανάπτυξη, η οποία προήλθε από την οικονομική κρίση στη 

νοτιοανατολική Ασία, η λήψη περιοριστικών μέτρων και το ξέσπασμα κατά των 

μεταναστών από το φόβο νέων τρομοκρατικών ενεργειών στην Αμερική μετά την 

11η Σεπτεμβρίου και τα κρούσματα ξενοφοβίας σε πολλές αφρικανικές χώρες, 

όπου αποδίδεται η εσωτερική κρίση στους μετανάστες. Όλα τα παραπάνω 

παραδείγματα είναι ενδεικτικά για το πόσο στενή σύνδεση υφίσταται  μεταξύ 

οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων από τη μία και της κινητικότητας 

των ατόμων από την άλλη. Για αυτόν τον λόγο σήμερα περισσότερο από κάθε 

άλλη φορά η μεταναστευτική πολιτική αποτελεί στόχο με ποικίλες ψυχολογικές, 

οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις.  

Ως τώρα  οι περισσότερες προσπάθειες από εθνικά κράτη και τη διεθνή 

κοινότητα να διαχειριστούν τη μετανάστευση ήταν σποραδικές και αφορούσαν 

κυρίως σε συγκεκριμένες ad hoc καταστάσεις. Συχνά, αυτές οι προσπάθειες 

αποτέλεσαν μέσο αντίδρασης σε μεμονωμένα και με ευρεία δημοσιοποίηση 

θέματα, όπως κρίσεις ανθρωπισμού ή προσωπικές τραγωδίες. Συνεπώς, σήμερα 

υφίσταται τεράστια αναγκαιότητα για τη δημιουργία μίας διεθνούς στρατηγικής 

που θα συμφιλιώσει και θα συνδέσει τη μετανάστευση ως πραγματική κατάσταση 

με τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς, τους οποίους θέτουν 

οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Για τη 

μακροπρόθεσμη επιτυχία αυτής της στρατηγικής θα πρέπει να ενισχυθεί η 

διαχείριση της μετανάστευσης που συνυπολογίζει τα συμφέροντα όλων των 

εμπλεκομένων κρατών, προέλευσης, διαμετακόμισης και προορισμού, αλλά και 

την προσωπική κατάσταση των μεταναστών ως ανθρώπων. Μία τέτοιου είδους 

διαχείριση μετανάστευσης θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να καθιστά 

την ίδια τη μετανάστευση πιο οργανωμένη και πιο παραγωγική, παρέχοντας ένα 

εθνικό και πολυδιάστατο πλαίσιο που απευθύνεται στα συμφέροντα όλων των 

εμπλεκομένων μερών. 

Η διαμόρφωση μηχανισμών διαχείρισης της μετανάστευσης αποτελεί μία 

τολμηρή πρόκληση για τις κυβερνήσεις. Σε αντίθεση με άλλες ροές, η 

μετανάστευση αποτελεί συνονθύλευμα των μεμονωμένων επιλογών ατόμων, οι 

οποίες σχεδόν πάντα δεν στέκεται δυνατό να ενταχθούν στα πλαίσια μίας 
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συλλογικής στρατηγικής και ενός οργανωσιακού ελέγχου. Για αυτό το λόγο οι 

κυβερνήσεις, όχι μόνο δεν αποτελούν πλέον τους πρωταρχικούς φορείς για την 

υλοποίηση τους, αλλά βρίσκονται εκτεθειμένες στις διακυμάνσεις της 

μετανάστευσης και αναγκάζονται να διαμορφώσουν πολιτικές μετανάστευσης. 

Για τη διαμόρφωση των πολιτικών αυτών, οι κυβερνήσεις πρέπει να 

εναρμονίζονται με τα αποτελέσματα μίας δυναμικής κοινωνικής διαδικασίας, η 

οποία παρεμβαίνει σε πολλές από τις κυριαρχικές τους δυνάμεις, ενώ 

παράλληλα δίνει έμφαση στις πολιτικές σχέσεις (Badie and Smouts, 1999). 

Το γεγονός αυτό καθίσταται ολοένα και πιο ενδιαφέρον δεδομένου της 

αυξανόμενης σημασίας υπερεθνικών ενοτήτων και συμφωνιών, όπως η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η NAFTA ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO). 

Πολλά εργαλεία για τον έλεγχο πληθυσμών και εδαφών, όπως επίσης και η 

μετανάστευση – απεικονίζοντας τη δυναμική σχέση αυτών των δύο- βρίσκονται 

στα χέρια και χρησιμοποιούνται ενιαία  από μη κυβερνητικούς οργανισμούς. 

Απόδειξη αυτής της τάσης αποτελούν τα ιδιωτικοποιημένα διεθνή καθεστώτα 

που ρυθμίζουν το διασυνοριακό εμπόριο και η αυξανόμενη κυριαρχία των 

παγκόσμιων οικονομικών αγορών σε βάρος των εθνικών οικονομικών πολιτικών 

(Sassen, 2002). 

Ενώ τα νέα ειδικά καθεστώτα που ρυθμίζουν την κυκλοφορία των παροχών 

υπηρεσιών σύμφωνα με τη NAFTA  ή τη Διεθνή Σύμβαση του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS) δεν απευθύνονται 

στη μετανάστευση ευθέως, ωστόσο παρέχουν ένα πλαίσιο για την ενθάρρυνση 

της μετανάστευσης των εποχιακών εργαζομένων. Στην πραγματικότητα, και οι 

δύο στοχεύουν στη διαχείριση συγκεκριμένων τομέων της μετακίνησης κάτω από 

την επίβλεψη υπερεθνικών ενοτήτων. Ο Sassen (2002) το θεωρεί ως μία 

ιδιωτικοποίηση των κανονισμών ορισμένων τομέων της μετακίνησης και  της 

διασυνοριακής εργασίας. Με αυτό τον τρόπο η NAFTA και η GATS εγκρίνουν σε 

ορισμένο βαθμό την ιδιωτικοποίηση  από οτιδήποτε είναι δυνατό να τύχει 

διαχείρισης και να παράγει κέρδος, όπως για παράδειγμα η υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, ευέλικτη και οικονομικά  επικερδής μετανάστευση (δηλαδή, 

η μετανάστευση ανθρώπινου δυναμικού με υψηλά προσόντα με σκοπό την 
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εργασία σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, υποκείμενης σε αποτελεσματικό έλεγχο 

βασισμένο στη φιλελεύθερη αντίληψη του εμπορίου και των επενδύσεων).    

  Βεβαίως,  το υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που εμφανίζει 

κινητικότητα αποτελεί ένα απειροελάχιστο κομμάτι του όγκου των μεταναστών, 

που αλλάζει τόπο, χώρα ή και ήπειρο για την αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης. 

Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουν οι κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν το 

σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε μία κοινωνία όπου η 

κινητικότητα αποτελεί των κανόνα δεν μπορεί να υπάρξει «ανθρώπινο» μέλλον 

για τη μετανάστευση χωρίς αυτήν την παραδοχή (Farine, 2002). 

Ενώ, λοιπόν, δεν υφίσταται κάποιο κατανοητό νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τη 

διεθνή μετανάστευση, πέντε βασικά νομικά εργαλεία καλύπτουν ορισμένους 

τομείς της και αναδεικνύουν κάποιες δυνατότητες. Αυτά είναι τα εξής: 

Η Σύμβαση που αφορά στην κατάσταση των προσφύγων (1951) 

Το Πρωτόκολλο που αφορά στην κατάσταση των προσφύγων (1967) 

Η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών 

Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους (1990) 

Το Πρωτόκολλο για την Αποτροπή της Καταπίεση και για την Τιμωρία της 

Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων, ιδιαιτέρως Παιδιών και Γυναικών, το οποίο 

αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνούς 

Οργανωμένου Εγκλήματος, και  

Το Πρωτόκολλο κατά της Λαθρεμπορίας Μεταναστών από Στεριά, Θάλασσα και 

Αέρα, το οποίο αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 

του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος. 

 

Ενώ τα δύο νομικά κείμενα σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων τέθηκαν 

σε ισχύ μετά την υιοθέτηση τους, η Σύμβαση του 1990 για τους Μετανάστες 

Εργάτες άρχισε να ισχύει το 2003 και τα δύο Πρωτόκολλα του 2000 για την 

Παράνομη Διακίνηση και τη Λαθρεμπορία Ανθρώπων δεν έχουν εφαρμοστεί 

ακόμα, καθώς προαπαιτείται η επικύρωσή τους από 40 τουλάχιστον κράτη. 

Ειδικότερα, ως προς τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων 

των Μεταναστών Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους, η οποία 
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υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά από μακροχρόνιες 

διαπραγματεύσεις που υπερέβησαν τη δεκαετία, κυρώθηκαν από την εικοστή 

χώρα, όπως απαιτούσε το κείμενο της Σύμβασης το 2002 και τέθηκε σε 

εφαρμογή μόλις το 2003.Παρά τις εκκλήσεις, όμως, της Ύπατης Αρμοστείας του 

ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πολλές χώρες απομένουν για να 

κυρώσουν το κείμενο της Σύμβασης μεταξύ αυτών και η δική μας, στην οποία 

έγινε και παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2002 για την 

αναγκαιότητα της προσχώρησης της στη Σύμβαση αυτή.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι τα σημαντικότερα σημεία της Σύμβασης 

έχουν ως εξής: 

 (α) Σε αντίθεση με προγενέστερες Συμβάσεις για τους μετανάστες η Σύμβαση 

του ΟΗΕ εφαρμόζεται, κατ’ αρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 1, σε όλους τους 

μετανάστες εργαζομένους  και στα μέλη των οικογενειών τους χωρίς καμία 

διάκριση «λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

πολιτικών ή άλλων απόψεων, εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, 

ιθαγένειας, ηλικίας, οικονομικής κατάστασης, ιδιοκτησίας, προσωπικής 

κατάστασης, γέννησης ή άλλου καθεστώτος» 

(β) Το άρθρο 7 της Σύμβασης κατοχυρώνει τη θεμελιώδη αρχή της μη διάκρισης, 

βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, για όλους τους μετανάστες εργαζόμενους και τις 

οικογένειές τους, «σύμφωνα με τα διεθνή κείμενα που αφορούν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα» 

(γ) Το Κεφάλαιο ΙΙΙ της Σύμβασης περιέχει μια σειρά διατάξεων προστατευτικών 

των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και υποχρεώσεων, για όλους 

ανεξαιρέτως τους μετανάστες εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους. 

Τα κυριότερα από αυτά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις είναι τα εξής: 

Δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 9)  

Δικαίωμα στην ελευθερία από βασανιστήρια ή άλλους τρόπους σκληρής, 

απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (άρθρο 10)  

Ελευθερία από την κατάσταση «δουλείας ή δουλοπρέπειας», και από 

καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία (άρθρο 11)  
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Δικαίωμα ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας (άρθρο 12) 

και το δικαίωμα έκφρασης (άρθρο 13)  

Προστασία της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 14)  

Προστασία της ιδιοκτησίας (άρθρο 15)  

Ελευθερία και ασφάλεια του προσώπου (άρθρα 16 και 17)  

Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες του κράτους υποδοχής ενώπιον των 

δικαστηρίων (άρθρο 18)  

Ρητή απαγόρευση της καταστροφής διαβατηρίων ή αντίστοιχων εγγράφων, από 

οιονδήποτε, ενός μετανάστη εργαζομένου ή μέλους της οικογένειάς του (άρθρο 

21)  

Απαγόρευση μέτρων ομαδικής απέλασης (άρθρο 22)  

Δικαίωμα απόλαυσης «μεταχείρισης όχι λιγότερο ευνοϊκής από αυτή που 

αναγνωρίζεται στους πολίτες του Κράτους απασχόλησης» αναφορικά με, μεταξύ 

άλλων, τη μισθοδοσία τους, τις συνθήκες εργασίας και τους όρους απασχόλησης 

(άρθρο 25) 

Δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι (άρθρο 26)  

Δικαίωμα εθνικής μεταχείρισης όσον αφορά στην κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 

27)  

Δικαίωμα ιατρικής περίθαλψης σε επείγουσες περιπτώσεις (άρθρο 28)  

Δικαίωμα των παιδιών των μεταναστών εργαζομένων να έχουν πρόσβαση στην 

εκπαίδευση (άρθρο 30)  

Σεβασμός της πολιτισμικής ταυτότητας των μεταναστών και διευκόλυνση από τα 

κράτη μέρη της διατήρησης των πολιτισμικών δεσμών με το κράτος καταγωγής 

(άρθρο 31)  

Υποχρέωση των μεταναστών να συμμορφώνονται με τους νόμους και τις 

ρυθμίσεις κάθε κράτους διέλευσης και κράτους απασχόλησης και να σέβονται την 

πολιτισμική ταυτότητα των κατοίκων αυτών των κρατών (άρθρο 34)  

(δ) Ειδικότερα δικαιώματα προβλέπονται για τους νόμιμους μετανάστες 

εργαζομένους και τις οικογένειές τους από το Κεφάλαιο ΙV της Σύμβασης, 

κυριότερα των οποίων είναι τα εξής: 
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Δικαίωμα, πριν την αναχώρησή τους ή το αργότερο κατά την εισδοχή τους, σε 

πλήρη ενημέρωση από το κράτος καταγωγής ή απασχόλησης όλων των όρων 

εισδοχής, παραμονής και εργασίας στο κράτος απασχόλησης (άρθρο 37)  

Δικαίωμα να απουσιάζουν προσωρινά από το κράτος απασχόλησης χωρίς να 

επηρεάζεται η άδεια παραμονής ή εργασίας  (άρθρο 38)  

Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος του κράτους απασχόλησης (άρθρο 

39)  

Δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι (άρθρο 40)  

Δικαίωμα πρόσβασης σε κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, σε επαγγελματική 

επιμόρφωση και επανεπιμόρφωση (άρθρα 43 και 45)  

Δικαίωμα στη διασφάλιση της ενότητας των οικογενειών (άρθρο 44)  

Παροχή άδειας παραμονής ισχύουσα τουλάχιστον για την περίοδο που ισχύει η 

άδεια εργασίας για μισθωτή απασχόληση (άρθρο 49)  

Προστασία του καθεστώτος διαμονής των μελών της οικογένειας σε περίπτωση 

θανάτου του μετανάστη εργαζόμενου (άρθρο 50)  

Εθνική μεταχείριση όσον αφορά στην προστασία από την απόλυση, τις ωφέλειες 

της ανεργίας και την πρόσβαση σε εναλλακτική απασχόληση σε περίπτωση 

απώλειας της εργασίας ή λήξης της μισθωτής εργασίας (άρθρο 54)  

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους συνοριακούς και τους εποχικούς εργαζόμενους 

(άρθρα 58-59)  

(ε) Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Κεφάλαιο VI της Σύμβασης περιέχει 

ιδιαίτερα σημαντικές διατάξεις για την προαγωγή, σε εθνικό και διακρατικό 

επίπεδο, «δίκαιων και ανθρώπινων» συνθηκών για τους αλλοδαπούς μετανάστες 

εργαζομένους, όπως είναι μεταξύ άλλων: 

H δημιουργία από τα κράτη μέρη κατάλληλων υπηρεσιών για τη δημιουργία και 

εφαρμογή μεταναστευτικής πολιτικής, τη συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα 

κράτη, την παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους εργοδότες, εργαζόμενους 

και στις οργανώσεις τους, την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους 

μετανάστες και στις οικογένειές τους (άρθρο 65)  

Η συνεργασία των κρατών μερών για την ομαλή επιστροφή των μεταναστών 

εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους (άρθρο 67)  
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Η συνεργασία των κρατών μερών για την πρόληψη και την εξάλειψη των 

παράνομων μετακινήσεων και την παράνομη απασχόληση των μεταναστών 

εργαζομένων (άρθρο 68) . 

Εκτός από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ένας ακόμη 

από τους εξειδικευμένους οργανισμούς του, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας 

(International Labor Organisation), ο οποίος έχει ως σκοπό του την «προώθηση 

της κοινωνικής δικαιοσύνης και των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και 

εργατικών δικαιωμάτων», έχει ασχοληθεί από πολύ νωρίς με το θέμα της 

διεθνούς μετανάστευσης και ανέπτυξε μια ειδική κατηγορία συμβάσεων και 

συστάσεων που αφορούν στην καθιέρωση διεθνών ελάχιστων προτύπων 

εργασίας για τους μετανάστες εργαζομένους. 

Η ΔΟΕ έχει στηρίξει τις μέχρι σήμερα διεθνείς νομοθετικές προσπάθειές της για 

τους μετανάστες εργαζομένους σε τέσσερις βασικές αρχές: 

Τα κράτη υποδοχής και τα κράτη προέλευσης οφείλουν να συνεργάζονται έτσι 

ώστε να υπάρχει οργάνωση της μετανάστευσης εργαζομένων που μπορούν να 

εξυπηρετούν τις ανάγκες των κρατών υποδοχής  

Η απόφαση των μεταναστών να μετακινηθούν για εύρεση εργασίας πρέπει να 

είναι μια ορθολογική απόφαση που να βασίζεται στη γνώση των συνθηκών ζωής 

και εργασίας, όπως επίσης των πραγματικών εργατικών αναγκών που 

υφίστανται στη χώρα υποδοχής  

Η προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών εργαζομένων συνδέεται άμεσα 

με την προστασία των ημεδαπών εργαζομένων  

Η καθιέρωση και προστασία της αρχής της ισότητας για τους μετανάστες 

εργαζομένους στη χώρα υποδοχής, μέσα από τα ανωτέρω διεθνή κείμενα της 

ΔΟΕ, προωθεί την θεσμοθέτηση της ίσης αξίας της εργασίας του αλλοδαπού και 

του ημεδαπού εργατικού δυναμικού 2  

3. Δύο είναι οι βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ για τους αλλοδαπούς (μετανάστες) 

εργαζομένους: η (αναθεωρημένη) Σύμβαση περί μετανάστευσης για λόγους 

εργασίας του 1949 («Για τους μετανάστες εργάτες») 3 και η Σύμβαση για τους 

μετανάστες εργαζομένους του 1975 («Για τη μετανάστευση με παράνομες 

συνθήκες και την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης των 
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μεταναστών εργατών»)4. Και οι δύο αυτές Συμβάσεις βασίζονται στην αρχή της 

οικουμενικότητας και προστατεύουν όλους τους μετανάστες εργαζομένους χωρίς 

διάκριση βάσει της εθνικότητάς τους. Επίσης δεν ισχύει για τα κείμενα αυτά, 

όπως συμβαίνει και με όλα τα νομικά κείμενα προστασίας δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, η αρχή της αμοιβαιότητας. 

4. Aν και οι ανωτέρω συμβάσεις περιέχουν βασικές, ελάχιστες, αρχές δια- και 

ενδοκρατικής οργάνωσης της μετανάστευσης αλλοδαπών εργαζομένων 

(Σύμβαση του 1949) και προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους σε όλες 

τις συμβαλλόμενες χώρες (Σύμβαση του 1975), η Ελλάδα δεν έχει ακόμη 

προσχωρήσει στις συμβάσεις αυτές που είναι σε ισχύ. 

5. Η ΕΕΔΑ προτείνει την άμεση προσχώρηση της Ελλάδας στις ανωτέρω 

συμβάσεις πιστεύοντας ότι η εφαρμογή των διεθνών νομικών αυτών κειμένων 

από τη χώρα μας θα συμβάλει ιδιαίτερα στην αναδιαμόρφωση της 

μεταναστευτικής νομοθεσίας με στόχο την αποτελεσματικότερη οργάνωση και 

λειτουργία του ισχύοντος μεταναστευτικού κανονιστικού αλλά και διοικητικού 

πλαισίου. 

6. Τα σημαντικότερα σημεία της Σύμβασης 97 ΔΟΕ «Για τους μετανάστες 

εργάτες» που θεωρείται σκόπιμο να υπογραμμισθούν είναι τα εξής: 

To άρθρο 2 της Σύμβασης 97 ΔΟΕ προβλέπει τη λειτουργία στις συμβαλλόμενες 

χώρες επαρκών υπηρεσιών που παρέχουν δωρεάν ακριβείς πληροφορίες στους 

αλλοδαπούς εργαζομένους σχετικά με θέματα εργασίας στις χώρες αυτές  

Το άρθρο 4 της ίδιας Σύμβασης  προβλέπει τη λήψη μέτρων από τα 

συμβαλλόμενα κράτη, στα όρια της αρμοδιότητάς τους, για τη διευκόλυνση «της 

αναχώρησης, του ταξιδιού και της υποδοχής» των μεταναστών εργαζομένων  

Το άρθρο 5 επιβάλλει στα συμβαλλόμενα κράτη τη δημιουργία κατάλληλων 

ιατρικών υπηρεσιών που θα είναι αρμόδιες για τη διαπίστωση και την 

εξασφάλιση της υγείας των μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών τους 

κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους  

Το άρθρο 6 της Σύμβασης 97 ΔΟΕ προβλέπει για τους νόμιμους αλλοδαπούς 

στη χώρα υποδοχής μεταχείριση «όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που ισχύει για 

τους ημεδαπούς» στα εξής, μεταξύ άλλων, κύρια θέματα: (1) μισθούς, ελάχιστη 

 22



ηλικία εργασίας, επαγγελματική εκπαίδευση, εργασία γυναικών, εργασία νέων 

ατόμων – (2) συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και στις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις – (3) κοινωνική ασφάλιση – (4) θεσμοθέτηση ένδικων 

βοηθημάτων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των διατάξεων 

της Σύμβασης 97 ΔΟΕ  

Το άρθρο 10 της Σύμβασης προβλέπει, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει 

μετακίνηση μεγάλου αριθμού μεταναστών εργαζομένων από ένα κράτος σε ένα 

άλλο, τη δυνατότητα συνεργασίας και σύναψης συμφωνιών των αρμόδιων 

υπηρεσιών των ενδιαφερομένων κρατών, «όταν αυτό είναι αναγκαίο ή 

επιθυμητό», για τη ρύθμιση της εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης που 

αφορούν σε «ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος»  

Το Πρώτο (προαιρετικό) Παράρτημα της Σύμβασης περιέχει ιδιαίτερα σημαντικές 

ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία νομοθετικού πλαισίου για τις 

συνθήκες εργασίας αλλοδαπών εργαζομένων που προσλαμβάνονται από 

εργοδότες σε άλλη χώρα, εκτός των (δια)κυβερνητικών συμφωνιών για ομαδικές 

μεταφορές εργαζομένων  

Το Δεύτερο (προαιρετικό) Παράρτημα της Σύμβασης προβλέπει εξίσου 

σημαντικές ρυθμίσεις για την πρόσληψη και τις συνθήκες εργασίας αλλοδαπών 

εργαζομένων σύμφωνα με κρατικά προγράμματα μεταφοράς ομάδων 

μεταναστών εργαζομένων  

Το Τρίτο (προαιρετικό) Παράρτημα της Σύμβασης 97 ΔΟΕ περιέχει διατάξεις για 

τη διευκόλυνση της εισαγωγής των προσωπικών ειδών, εργαλείων και 

εξοπλισμού των μεταναστών εργαζομένων στις χώρες υποδοχής.  

7. Τα σημαντικότερα σημεία της Σύμβασης 143 ΔΟΕ «Για τη μετανάστευση με 

παράνομες συνθήκες και την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης 

των μεταναστών εργατών», συμπληρωματικής της Σύμβασης 97 ΔΟΕ, που είναι 

σκόπιμο να τονιστούν είναι τα παρακάτω: 

To άρθρο 1 της Σύμβασης επιβάλλει στα συμβαλλόμενα κράτη τον σεβασμό των 

«θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργατών». Η 

διάταξη ορθώς δεν διακρίνει μεταξύ νόμιμων και παράνομων μεταναστών 

εργατών  
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Τα συμβαλλόμενα κράτη, σύμφωνα με το άρθρο 2, αναλαμβάνουν να ελέγχουν 

την ύπαρξη παράνομα εργαζομένων μεταναστών στο έδαφός τους και την 

αναχώρηση, διέλευση ή άφιξη στο έδαφός τους μεταναστών με σκοπό την 

εργασία, κατά τις οποίες διαδικασίες οι μετανάστες υποβάλλονται κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού τους, κατά την άφιξη ή τη διαμονή και εργασία τους σε 

συνθήκες αντίθετες προς διεθνείς συμβάσεις ή την εθνική νομοθεσία. Με την ίδια 

διάταξη επιβάλλεται η διαβούλευση των συμβαλλομένων κρατών με τις 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων για τα 

προαναφερθέντα θέματα  

Το άρθρο 3 της Σύμβασης 143 ΔΟΕ επιβάλλει στα συμβαλλόμενα κράτη την 

υιοθέτηση όλων των «αναγκαίων και κατάλληλων μέτρων», με ή χωρίς τη 

συνεργασία άλλων συμβαλλομένων κρατών, για:  

(α) την καταστολή της παράνομης διακίνησης μεταναστών με σκοπό την εργασία 

και 

(β) την καταπολέμηση των οργανωτών της ανωτέρω παράνομης διακίνησης 

αλλά και των προσώπων που απασχολούν παράνομους αλλοδαπούς 

μετανάστες, με σκοπό την καταπολέμηση και εξάλειψη των παραβιάσεων του 

άρθρου 2 της ίδιας Σύμβασης 

Τα συμβαλλόμενα κράτη, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης 143 ΔΟΕ, 

υποχρεούνται να θεσπίσουν νομοθεσία για τον αποτελεσματικό έλεγχο της 

παράνομης απασχόλησης μεταναστών εργαζομένων και για τον καθορισμό και 

εφαρμογή διοικητικών, αστικών και ποινικών κυρώσεων για την παράνομη 

απασχόληση των παραπάνω προσώπων, την οργάνωση της διακίνησης των 

ίδιων προσώπων που έχει ως αποτέλεσμα τις παραβιάσεις του άρθρου 2 της 

Σύμβασης 143 ΔΟΕ και για την παροχή, κερδοσκοπικής ή μη, βοήθειας σε αυτή 

τη διακίνηση  

Το άρθρο 8 περιέχει μια εξαιρετικής σημασίας διάταξη που προβλέπει ότι σε 

περιπτώσεις μεταναστών εργαζομένων που έχουν εργασθεί νόμιμα σε 

συμβαλλόμενο κράτος αυτοί δεν πρέπει να χάνουν το καθεστώς νόμιμης 

παραμονής μόνο εξαιτίας της απώλειας της εργασίας τους η οποία δεν πρέπει 

αφ εαυτής να συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας παραμονής ή εργασίας. 
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Επιπλέον, οι εν λόγω μετανάστες πρέπει να τυγχάνουν εθνικής μεταχείρισης 

σχετικά, μεταξύ άλλων, με τις εγγυήσεις της ασφάλειας εργασίας, της 

ανακατάταξης και της επαγγελματικής επανεκπαίδευσης  

Εξίσου σημαντική για την προστασία των μεταναστών εργαζομένων είναι η 

διάταξη του άρθρου 9 της Σύμβασης 143 ΔΟΕ σύμφωνα με την οποία σε 

περίπτωση που ο μετανάστης εργαζόμενος παραμένει παράνομα στη χώρα 

υποδοχής χωρίς τη δυνατότητα νομιμοποίησης, ο ίδιος και η οικογένειά του 

απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις παρελθούσες 

απασχολήσεις τους. Σε περίπτωση αμφισβήτησης των δικαιωμάτων αυτών ο 

ενδιαφερόμενος μετανάστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσφυγής, 

αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, σε αρμόδια Αρχή για την επίλυση της εν 

λόγω διαφοράς  

Θεμελιώδους σημασίας είναι η διάταξη του άρθρου 10 της Σύμβασης 143 ΔΟΕ 

που προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να προωθούν και να 

διασφαλίζουν για όλους τους νόμιμους μετανάστες και τα μέλη των οικογενειών 

τους ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης σχετικά με την εργασία και την 

απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, τον συνδικαλισμό, τα πολιτισμικά 

δικαιώματα και «τις ατομικές και συλλογικές ελευθερίες»  

Τέλος, το άρθρο 14 της Σύμβασης 143 ΔΟΕ επιτρέπει την καθιέρωση από τα 

συμβαλλόμενα κράτη ως όρους της ελεύθερης επιλογής εργασίας από το 

μετανάστη εργαζόμενο τη νόμιμη διαμονή του Η ΔΟΕ έχει στηρίξει τις μέχρι 

σήμερα διεθνείς νομοθετικές προσπάθειές της για τους μετανάστες 

εργαζομένους σε τέσσερις βασικές αρχές: 

Τα κράτη υποδοχής και τα κράτη προέλευσης οφείλουν να συνεργάζονται έτσι 

ώστε να υπάρχει οργάνωση της μετανάστευσης εργαζομένων που μπορούν να 

εξυπηρετούν τις ανάγκες των κρατών υποδοχής  

Η απόφαση των μεταναστών να μετακινηθούν για εύρεση εργασίας πρέπει να 

είναι μια ορθολογική απόφαση που να βασίζεται στη γνώση των συνθηκών ζωής 

και εργασίας, όπως επίσης των πραγματικών εργατικών αναγκών που 

υφίστανται στη χώρα υποδοχής  
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Η προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών εργαζομένων συνδέεται άμεσα 

με την προστασία των ημεδαπών εργαζομένων  

Η καθιέρωση και προστασία της αρχής της ισότητας για τους μετανάστες 

εργαζομένους στη χώρα υποδοχής, μέσα από τα ανωτέρω διεθνή κείμενα της 

ΔΟΕ, προωθεί την θεσμοθέτηση της ίσης αξίας της εργασίας του αλλοδαπού και 

του ημεδαπού εργατικού δυναμικού.  

3. Δύο είναι οι βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ για τους αλλοδαπούς (μετανάστες) 

εργαζομένους: η (αναθεωρημένη) Σύμβαση περί μετανάστευσης για λόγους 

εργασίας του 1949 («Για τους μετανάστες εργάτες») και η Σύμβαση για τους 

μετανάστες εργαζομένους του 1975 («Για τη μετανάστευση με παράνομες 

συνθήκες και την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης των 

μεταναστών εργατών»). Και οι δύο αυτές Συμβάσεις βασίζονται στην αρχή της 

οικουμενικότητας και προστατεύουν όλους τους μετανάστες εργαζομένους χωρίς 

διάκριση βάσει της εθνικότητάς τους. Επίσης δεν ισχύει για τα κείμενα αυτά, 

όπως συμβαίνει και με όλα τα νομικά κείμενα προστασίας δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, η αρχή της αμοιβαιότητας. 

4. Aν και οι ανωτέρω συμβάσεις περιέχουν βασικές, ελάχιστες, αρχές δια- και 

ενδοκρατικής οργάνωσης της μετανάστευσης αλλοδαπών εργαζομένων 

(Σύμβαση του 1949) και προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους σε όλες 

τις συμβαλλόμενες χώρες (Σύμβαση του 1975), η Ελλάδα δεν έχει ακόμη 

προσχωρήσει στις συμβάσεις αυτές που είναι σε ισχύ. 

5. Η ΕΕΔΑ προτείνει την άμεση προσχώρηση της Ελλάδας στις ανωτέρω 

συμβάσεις πιστεύοντας ότι η εφαρμογή των διεθνών νομικών αυτών κειμένων 

από τη χώρα μας θα συμβάλει ιδιαίτερα στην αναδιαμόρφωση της 

μεταναστευτικής νομοθεσίας με στόχο την αποτελεσματικότερη οργάνωση και 

λειτουργία του ισχύοντος μεταναστευτικού κανονιστικού αλλά και διοικητικού 

πλαισίου. 

6. Τα σημαντικότερα σημεία της Σύμβασης 97 ΔΟΕ «Για τους μετανάστες 

εργάτες» που θεωρείται σκόπιμο να υπογραμμισθούν είναι τα εξής: 
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To άρθρο 2 της Σύμβασης 97 ΔΟΕ προβλέπει τη λειτουργία στις συμβαλλόμενες 

χώρες επαρκών υπηρεσιών που παρέχουν δωρεάν ακριβείς πληροφορίες στους 

αλλοδαπούς εργαζομένους σχετικά με θέματα εργασίας στις χώρες αυτές  

Το άρθρο 4 της ίδιας Σύμβασης  προβλέπει τη λήψη μέτρων από τα 

συμβαλλόμενα κράτη, στα όρια της αρμοδιότητάς τους, για τη διευκόλυνση «της 

αναχώρησης, του ταξιδιού και της υποδοχής» των μεταναστών εργαζομένων  

Το άρθρο 5 επιβάλλει στα συμβαλλόμενα κράτη τη δημιουργία κατάλληλων 

ιατρικών υπηρεσιών που θα είναι αρμόδιες για τη διαπίστωση και την 

εξασφάλιση της υγείας των μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών τους 

κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους  

Το άρθρο 6 της Σύμβασης 97 ΔΟΕ προβλέπει για τους νόμιμους αλλοδαπούς 

στη χώρα υποδοχής μεταχείριση «όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που ισχύει για 

τους ημεδαπούς» στα εξής, μεταξύ άλλων, κύρια θέματα: (1) μισθούς, ελάχιστη 

ηλικία εργασίας, επαγγελματική εκπαίδευση, εργασία γυναικών, εργασία νέων 

ατόμων – (2) συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και στις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις – (3) κοινωνική ασφάλιση – (4) θεσμοθέτηση ένδικων 

βοηθημάτων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των διατάξεων 

της Σύμβασης 97 ΔΟΕ  

Το άρθρο 10 της Σύμβασης προβλέπει, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει 

μετακίνηση μεγάλου αριθμού μεταναστών εργαζομένων από ένα κράτος σε ένα 

άλλο, τη δυνατότητα συνεργασίας και σύναψης συμφωνιών των αρμόδιων 

υπηρεσιών των ενδιαφερομένων κρατών, «όταν αυτό είναι αναγκαίο ή 

επιθυμητό», για τη ρύθμιση της εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης που 

αφορούν σε «ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος»  

Το Πρώτο (προαιρετικό) Παράρτημα της Σύμβασης περιέχει ιδιαίτερα σημαντικές 

ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία νομοθετικού πλαισίου για τις 

συνθήκες εργασίας αλλοδαπών εργαζομένων που προσλαμβάνονται από 

εργοδότες σε άλλη χώρα, εκτός των (δια)κυβερνητικών συμφωνιών για ομαδικές 

μεταφορές εργαζομένων  

Το Δεύτερο (προαιρετικό) Παράρτημα της Σύμβασης προβλέπει εξίσου 

σημαντικές ρυθμίσεις για την πρόσληψη και τις συνθήκες εργασίας αλλοδαπών 
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εργαζομένων σύμφωνα με κρατικά προγράμματα μεταφοράς ομάδων 

μεταναστών εργαζομένων  

Το Τρίτο (προαιρετικό) Παράρτημα της Σύμβασης 97 ΔΟΕ περιέχει διατάξεις για 

τη διευκόλυνση της εισαγωγής των προσωπικών ειδών, εργαλείων και 

εξοπλισμού των μεταναστών εργαζομένων στις χώρες υποδοχής.  

7. Τα σημαντικότερα σημεία της Σύμβασης 143 ΔΟΕ «Για τη μετανάστευση με 

παράνομες συνθήκες και την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης 

των μεταναστών εργατών», συμπληρωματικής της Σύμβασης 97 ΔΟΕ, που είναι 

σκόπιμο να τονιστούν είναι τα παρακάτω: 

To άρθρο 1 της Σύμβασης επιβάλλει στα συμβαλλόμενα κράτη τον σεβασμό των 

«θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργατών». Η 

διάταξη ορθώς δεν διακρίνει μεταξύ νόμιμων και παράνομων μεταναστών 

εργατών  

Τα συμβαλλόμενα κράτη, σύμφωνα με το άρθρο 2, αναλαμβάνουν να ελέγχουν 

την ύπαρξη παράνομα εργαζομένων μεταναστών στο έδαφός τους και την 

αναχώρηση, διέλευση ή άφιξη στο έδαφός τους μεταναστών με σκοπό την 

εργασία, κατά τις οποίες διαδικασίες οι μετανάστες υποβάλλονται κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού τους, κατά την άφιξη ή τη διαμονή και εργασία τους σε 

συνθήκες αντίθετες προς διεθνείς συμβάσεις ή την εθνική νομοθεσία. Με την ίδια 

διάταξη επιβάλλεται η διαβούλευση των συμβαλλομένων κρατών με τις 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων για τα 

προαναφερθέντα θέματα  

Το άρθρο 3 της Σύμβασης 143 ΔΟΕ επιβάλλει στα συμβαλλόμενα κράτη την 

υιοθέτηση όλων των «αναγκαίων και κατάλληλων μέτρων», με ή χωρίς τη 

συνεργασία άλλων συμβαλλομένων κρατών, για:  

(α) την καταστολή της παράνομης διακίνησης μεταναστών με σκοπό την εργασία 

και 

(β) την καταπολέμηση των οργανωτών της ανωτέρω παράνομης διακίνησης 

αλλά και των προσώπων που απασχολούν παράνομους αλλοδαπούς 

μετανάστες, με σκοπό την καταπολέμηση και εξάλειψη των παραβιάσεων του 

άρθρου 2 της ίδιας Σύμβασης 
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Τα συμβαλλόμενα κράτη, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης 143 ΔΟΕ, 

υποχρεούνται να θεσπίσουν νομοθεσία για τον αποτελεσματικό έλεγχο της 

παράνομης απασχόλησης μεταναστών εργαζομένων και για τον καθορισμό και 

εφαρμογή διοικητικών, αστικών και ποινικών κυρώσεων για την παράνομη 

απασχόληση των παραπάνω προσώπων, την οργάνωση της διακίνησης των 

ίδιων προσώπων που έχει ως αποτέλεσμα τις παραβιάσεις του άρθρου 2 της 

Σύμβασης 143 ΔΟΕ και για την παροχή, κερδοσκοπικής ή μη, βοήθειας σε αυτή 

τη διακίνηση  

Το άρθρο 8 περιέχει μια εξαιρετικής σημασίας διάταξη που προβλέπει ότι σε 

περιπτώσεις μεταναστών εργαζομένων που έχουν εργασθεί νόμιμα σε 

συμβαλλόμενο κράτος αυτοί δεν πρέπει να χάνουν το καθεστώς νόμιμης 

παραμονής μόνο εξαιτίας της απώλειας της εργασίας τους η οποία δεν πρέπει 

αφ εαυτής να συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας παραμονής ή εργασίας. 

Επιπλέον, οι εν λόγω μετανάστες πρέπει να τυγχάνουν εθνικής μεταχείρισης 

σχετικά, μεταξύ άλλων, με τις εγγυήσεις της ασφάλειας εργασίας, της 

ανακατάταξης και της επαγγελματικής επανεκπαίδευσης  

Εξίσου σημαντική για την προστασία των μεταναστών εργαζομένων είναι η 

διάταξη του άρθρου 9 της Σύμβασης 143 ΔΟΕ σύμφωνα με την οποία σε 

περίπτωση που ο μετανάστης εργαζόμενος παραμένει παράνομα στη χώρα 

υποδοχής χωρίς τη δυνατότητα νομιμοποίησης, ο ίδιος και η οικογένειά του 

απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις παρελθούσες 

απασχολήσεις τους. Σε περίπτωση αμφισβήτησης των δικαιωμάτων αυτών ο 

ενδιαφερόμενος μετανάστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσφυγής, 

αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, σε αρμόδια Αρχή για την επίλυση της εν 

λόγω διαφοράς  

Θεμελιώδους σημασίας είναι η διάταξη του άρθρου 10 της Σύμβασης 143 ΔΟΕ 

που προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να προωθούν και να 

διασφαλίζουν για όλους τους νόμιμους μετανάστες και τα μέλη των οικογενειών 

τους ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης σχετικά με την εργασία και την 

απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, τον συνδικαλισμό, τα πολιτισμικά 

δικαιώματα και «τις ατομικές και συλλογικές ελευθερίες»  
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Τέλος, το άρθρο 14 της Σύμβασης 143 ΔΟΕ επιτρέπει την καθιέρωση από τα 

συμβαλλόμενα κράτη ως όρους της ελεύθερης επιλογής εργασίας από το 

μετανάστη εργαζόμενο τη νόμιμη διαμονή του μετανάστη στη χώρα υποδοχής 

για λόγους εργασίας για κάποια συγκεκριμένη περίοδο που δεν μπορεί όμως να 

υπερβαίνει τα δύο έτη, ή, εάν η σχετική νομοθεσία προβλέπει τη σύναψη 

συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου κάτω των δύο ετών, τη συμπλήρωση 

της πρώτης σύμβασης εργασίας (Σιταρόπουλος , 2002).  

 

ΜETΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
Τα τελευταία χρόνια η μετανάστευση έχει αναδειχθεί σε τομέα πολιτικής και ενός 

άλλου υπερεθνικού φορέα, ο οποίος θεσπίζει πρωτογενείς κανόνες δικαίου, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ευρώπη έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει μια δέσμη 

αλληλένδετων ζητημάτων: τη νόμιμη και την παράνομη μετανάστευση, το 

δικαίωμα στο άσυλο, τη δημογραφική παρακμή και το ζήτημα της 

συνταξιοδότησης. 

Η μετανάστευση αποτελεί ζήτημα που προκαλεί έντονες συγκινήσεις και διχάζει. 

Ορισμένοι Ευρωπαίοι τη θεωρούν απειλή για την εθνική τους ταυτότητα, ενώ 

άλλοι την υποδέχονται ευνοϊκά ως πηγή πολιτιστικής πολυμορφίας. Ωστόσο, 

κρίνοντας αποκλειστικά με βραχυπρόθεσμα οικονομικά κριτήρια, μπορεί κανείς 

να υποστηρίξει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μετανάστες απλώς και μόνο για να 

ξεπεράσει τις ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό. Ορισμένοι κλάδοι, όπως η 

γεωργία, οι οικοδομές, τα ξενοδοχεία και εστιατόρια, καθώς και οι οικιακές και 

προσωπικές υπηρεσίες, διατηρούνται σε κίνηση μόνο και μόνο χάρη σε 

ανειδίκευτους μετανάστες εργαζομένους. Επίσης, οι Ευρωπαίοι εργοδότες όλο 

και περισσότερο αναζητούν ειδικευμένους και μορφωμένους μετανάστες με 

υψηλά προσόντα, για παράδειγμα στον τομέα της τεχνολογίας των 

πληροφοριών. Εξετάζοντας το ζήτημα σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, η 

Ευρώπη αντιμετωπίζει δύο τάσεις που δεν προοιωνίζονται καλά για τα 

συνταξιοδοτικά της συστήματα: την επιβράδυνση της αύξησης του πληθυσμού 

και τη θεαματική άνοδο της μέσης ηλικίας του πληθυσμού.  
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Η μετανάστευση αποτελεί περίπλοκο θέμα με οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές προεκτάσεις και για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

αντιμετωπιστεί από τα κράτη μέλη σε  μεμονωμένη βάση. Λαμβάνοντας υπόψη 

την οικονομική κινητικότητα, την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και τη σταθερή διάλυση 

των συνόρων μέσα στην Ευρώπη, απαιτούνται τυποποιημένες πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις άδειες παραμονής, το δικαίωμα των μεταναστών να 

προσκαλούν μέλη της οικογένειάς τους  και το ζήτημα των νόμιμων διαύλων της 

μετανάστευσης. Για το λόγο αυτό, όταν οι αρχηγοί κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης συναντήθηκαν το 1999 στο Τάμπερε της Φιλανδίας, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι «τα ξεχωριστά αλλά στενά συνδεδεμένα ζητήματα του ασύλου 

και της μετανάστευσης απαιτούν την χάραξη μιας κοινής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Από τότε ως σήμερα ποικίλα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα έθεσαν θεμελιώδεις 

αρχές στη διαχείριση του ζητήματος την μετανάστευσης, χωρίς όμως να 

επιτευχθεί η διαμόρφωση ενός ενιαίου και δεσμευτικού για τα κράτη μέλη 

θεσμικού πλαισίου. Ενδεικτικά το 2001 ένα σημαντικό έγγραφο πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής έθεσε ως στόχο την χάραξη κατευθύνσεων για μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα της μετανάστευσης. Μεταξύ άλλων το ψήφισμα 

αυτό αναγνωρίζει το αδύνατο της θέσπισης νομοθεσίας για όλα τα ζητήματα που 

ανακύπτουν και αφορούν στο θέμα της μετανάστευσης και υπογραμμίζει την 

ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των χωρών προέλευσης, διαμετακόμισης και 

προορισμού των μεταναστών. Επίσης, καλεί το Ευρωκοινοβούλιο να 

διαμορφώσουν ένα ενιαίο πλαίσιο με ελάχιστο περιεχόμενο (ILO, 2005): 

Α) την είσοδο και παραμονή των μεταναστών εργαζομένων 

Β) τη ρύθμιση με τρόπο ευέλικτο και ενιαίο του ζητήματος της εκδόσεως αδειών 

παραμονής 

Γ) τη διαμόρφωση ενός συστήματος παροχής αδειών παραμονής στους 

μετανάστες εργαζόμενους 

Δ) τη ρύθμιση της μετακίνηση εντός των συνόρων της Ε.Ε. υπηκόων τρίτων 

χωρών κατόχων αδειών παραμονής για ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. 
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Ένα μήνα αργότερα η Διακήρυξη της Αθήνας (Νοέμβριος 2001) ορίζει ότι τα 

κράτη πρέπει να εμπνέονται από τις εξής βασικές αρχές κατά την χάραξη των 

μεταναστευτικών πολιτικών τους: 

Α) Η μετανάστευση στις χώρες υποδοχής εμπλουτίζει την οικονομική, κοινωνική 

και πολιτισμική ζωή των τελευταίων 

Β) Οι μετανάστες πρέπει να τυγχάνουν  μεταχείρισης σύμφωνης με τις 

ανθρωπιστικές αξίες και το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου, και 

ιδιαίτερα  την αρχή της μη διάκρισης. 

Γ) Τα κράτη οφείλουν να καθορίζουν τις ικανότητες τους απορρόφησης 

μεταναστευτικού δυναμικού λαμβάνοντας υπόψη τις αιτίες που ωθούν τους 

μετανάστες σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. 

Παράλληλα, στη σύνοδο κορυφής της Σεβίλλης (21-22 Ιουνίου 2002) οι 

εκπρόσωποι των κρατών της Ε.Ε. τόνισαν ότι η δράση της Ε.Ε. στον χώρο της 

μετανάστευσης πρέπει να βασίζεται στις εξής, μεταξύ άλλων, αρχές: 

Η «θεμιτή φιλοδοξία»των μεταναστών για μια καλύτερη ζωή πρέπει να 

εναρμονίζεται με τη δυνατότητα υποδοχής της Ε.Ε. και των κρατών μελών της, 

ενώ η μετανάστευση πρέπει να λαμβάνει χώρα πάντα στο πλαίσιο της 

νομιμότητας. 

Ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών στην Ε.Ε. σημαίνει την αναγνώριση 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από τα θεμελιώδη δικαιώματα 

που είναι αναγνωρισμένα στην Ε.Ε. 

Από τη στιγμή της επικύρωσης της Συνθήκης του Άμστερνταμ η Επιτροπή της 

Ε.Ε.  έχει υποβάλει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σειρά 

σημαντικών προτάσεων Οδηγιών αλλά και κειμένων με κατευθύνσεις πολιτικής 

σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Αυτές οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 

νομοθετικού, κυρίως, χαρακτήρα, ευρισκόμενες ακόμη στα πρώτα στάδια 

εξέλιξής τους, θα επιδράσουν θετικά ιδίως σε εσωτερικές έννομες τάξεις, όπως 

της Ελλάδας, που δεν έχουν εξελιγμένες δομές ρύθμισης των  εν λόγω θεμάτων. 

Πέρα, όμως,  από τη μετανάστευση υπηκόων τρίτων χωρών σε χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τελευταία χρόνια με τη διεύρυνση το Μάιο του 2004  και 

τη μετάβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών – μελών 
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(συμπεριλήφθησαν 8 χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η Κύπρος και η 

Μάλτα) έχει ανακύψει και το ζήτημα της μετακίνησης ανθρώπινου δυναμικού από 

τα 10 νεοεισερχόμενα μέλη στα 15 παλαιά. Μπορεί, λοιπόν, οι πολίτες των 

χωρών της  να απολαμβάνουν το κεκτημένο δικαίωμα της ελεύθερης 

εγκατάστασης και άσκησης επαγγέλματος εντός των συνόρων της Ε.Ε., αλλά δεν 

ισχύει το ίδιο και για τους πολίτες των 10 νέων κρατών μελών. 

Από το σύνολο των δέκα αυτών κρατών επετράπη χωρίς κανένα περιορισμό η 

μετακίνηση εντός των συνόρων της Ένωσης μόνο στους πολίτες της Κύπρου και 

της Μάλτας. Αντίθετα, η μετακίνηση των πολιτών των υπόλοιπων οκτώ χωρών, 

οι οποίες για συντομία καλούνται Α-8, υπόκειται σε ποικίλους περιορισμού, οι 

οποίοι θα διαρκέσουν μέχρι το 2011. 

Πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση των παλαιών μελών της Ένωσης στο ζήτημα 

παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις, αλλά σε αδρές γραμμές μπορεί να 

ομαδοποιηθεί σε τέσσερις βασικές  κατηγορίες, ενώ μεταβλήθηκε από την 

διεύρυνση της Ε.Ε. το 2004 μέχρι σήμερα (2007) και απεικονίζεται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

 

2004 2007 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. των 15 

Περιορισμένη Περιορισμένη Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, 

Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 

Πορτογαλία, Ισπανία 

Περιορισμένη Απεριόριστη Φιλανδία 

Απεριόριστη Απεριόριστη Σουηδία 

Απεριόριστη Περιορισμένη Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία 

Πηγή IPPR 

 

 Αυτό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αρχικά, μόνο η 

Ιρλανδία αποφάσισε να μη θέσει κανένα απολύτως περιορισμό στην είσοδο στην 

αγορά εργασίας της πολιτών των νέων κρατών – μελών της Ένωσης. Η Αγγλία 

επίσης δεν υιοθέτησε περιοριστικά μέτρα. Ωστόσο, μία νέα νομοθετική πράξη για 
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την εγχώρια αγορά εργασίας της θέτει περιορισμούς στους εργαζομένους 

απαιτώντας την εγγραφή και  λήψη σχετικού πιστοποιητικού από ειδικά γραφεία 

εργασίας. 

Η Γερμανία και η Αυστρία συγκροτούν την πρώτη από τις τρεις κατηγορίες. 

Έχουν διατηρήσει τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία θα εξαλείψουν αφού 

εξαντλήσουν το χρονικό περιθώριο που έχει τεθεί από την Επιτροπή μέχρι το 

2011. Δικαιολογούν αυτή την επιφυλακτικότητα λόγω της υποψίας ότι θα 

κατακλυστούν από μετανάστες εργάτες από τα νέα κράτη – μέλη. 

Η δεύτερη κατηγορία των παλαιών κρατών – μελών αποτελείται από την 

Ολλανδία και τη Σουηδία που δεσμεύτηκαν να καταργήσουν κάθε περιοριστικό 

μέτρο που εξακολουθεί να υφίσταται στις εσωτερικές έννομες τάξεις τους. 

Η τελευταία κατηγορία  έχει αποφασίσει να καταργήσει προοδευτικά κάθε 

περιορισμό έναντι των πολιτών των νέων  κρατών – μελών και να επιτρέψουν 

τελικά την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους. Η Γαλλία θα ανοίξει 

την αγορά της μετά από πέντε έτη ενώ, η Φιλανδία, η Ελλάδα, το Βέλγιο, η 

Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία θα ανοίξουν τις αγορές τους σε δύο έτη.  

Είναι προφανές 5ότι με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ο σχεδιασμός πολιτικών διαχείρισης της μετανάστευσης 

αποτελεί εξίσου πολιτικό και τεχνικό ζήτημα, η επίλυση του οποίου προϋποθέτει 

μία ευέλικτη προσέγγιση. Η «βέλτιστη αντιμετώπιση» σε μία χώρα μπορεί να 

αποδειχτεί η «χείριστη σε μία άλλη. Για παράδειγμα, η στόχευση των 

προγραμμάτων μετανάστευσης στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών της 

εγχώριας αγοράς εργασίας αποδείχθηκε επιτυχής σε χώρες της Βόρειας 

Ευρώπης, αλλά τελείως αναποτελεσματική στη Νότια Ευρώπη. 

Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, 

προσπάθησαν να κρατήσουν τα ζητήματα μετανάστευσης στο τέλος της 

πολιτικής τους ατζέντας. Οι προσπάθειες τους να αντιμετωπίσουν  τα ζητήματα 

που ανέκυπταν πήραν τη μορφή είτε της διαχείρισης κρίσεως είτε της αμυντικής 

τακτικής, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης των ελέγχων στα σύνορα, την 

επιβολή επιλεκτικών προγραμμάτων μετανάστευσης και τη μαζική υιοθέτηση 

κανονισμών. 

 34



Οι στρατηγικές για τη διαχείριση της διεθνούς ροής εργατικού δυναμικού πρέπει 

να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού διαλόγου  άμεσα 

συνδεδεμένες με το εμπόριο και την αγορά κεφαλαίου. Όσο συνεχίζουν να 

υφίστανται οι παγιωμένες δύσκαμπτες απόψεις και η έλλειψη ισορροπίας στις 

αγορές εργασίες, η νομισματική ολοκλήρωση από μόνη της δεν θα μπορέσει να 

προσδώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 
Πριν από την παρουσίαση της κατάστασής όσον αφορά τη μετανάστευση στην  

Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κρίνεται σκόπιμο να δούμε με συντομία πως έχουν τα 

στατιστικά δεδομένα για τη μετανάστευση ανά τον κόσμο. 

Οι νόμιμοι μετανάστες παγκοσμίως, λοιπόν, αυξήθηκαν την πενταετία 2000-2005 

από 176 σε 191 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι το 3% του 

παγκόσμιου πληθυσμού ζει εκτός της χώρας καταγωγής του για οικονομικούς 

λόγου, ενώ αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι συγκεντρωνόταν σε μία χώρα αυτή θα 

αποτελούσε την Πέμπτη σε πληθυσμό χώρα παγκοσμίως. 

Εκτός από τους νόμιμους οικονομικούς μετανάστες αυτή τη στιγμή υπάρχουν 

περίπου 30 με σαράντα εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες, των οποίων ο 

ακριβής αριθμός δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία 

από τις βασικότερες χώρες υποδοχής μεταναστών, εκτιμάται ότι οι παράνομοι 

μετανάστες  αντιστοιχούν στο 30% του αλλοδαπού πληθυσμού τους.  

Παράλληλα, υπάρχουν περίπου 8, 5 εκατομμύρια πρόσφυγες από περιοχές που 

βρίσκονται  σε εμπόλεμη κατάσταση ή έχουν χτυπηθεί από ακραία καιρικά 

φαινόμενα. Τέλος, στους παραπάνω αριθμούς προστίθενται και 23,7 

εκατομμύρια άνθρωποι σε 50 συνολικά χώρες που απομακρύνθηκαν από τις 

εστίες του στο εσωτερικό της χώρας τους εξαιτίας πολιτικών αναταραχών.  

Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία (Dilip 2007), τα εμβάσματα των μεταναστών 

το 2006 άγγιξαν τα 206 εκ. Δολάρια, σαφώς αυξημένο ποσό σε σχέση με τα 193 

εκ. Δολάρια το 2005 και σχεδόν το διπλάσιο ποσό από το 2001. Οι τρεις βασικές 
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χώρες – αποδέκτες εμβασμάτων μεταναστών είναι η Ινδία, η Κίνα και το Μεξικό, 

καθεμία από τις οποίες λαμβάνει ετησίως περίπου 25 εκ. Δολάρια. Είναι γεγονός 

ότι οι φτωχότερες χώρες λαμβάνουν μεγαλύτερο ποσά εμβασμάτων από 

μετανάστες. Για παράδειγμα, τα εμβάσματα αυτά ως ποσοστό του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος αποτελούν το 30% αυτού  στη Μολδαβία, το 27% στο 

Τόνγκο και το 22% στην Γκάνα. 

 

 
 
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  (Katselis, 
2004 & Muenz 2005) 
 
To 2006 ο συνολικός πληθυσμός της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης, των 

Βαλκανίων και της Τουρκίας ήταν 594 εκατομμύρια. Η ευρωπαϊκή ένωση είχε 

462 εκατομμύρια κατοίκους, το 84 % (389 εκ) των οποίων  πολίτες ή αλλοδαποί 

κάτοικοι των χωρών- μελών της Ε.Ε. των 15, και 16% (73 εκ) κάτοικοι των δέκα 

νέων χωρών – μελών της Ένωσης.  Εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 25 χωρών – μελών, 29,3 εκατομμύρια άνθρωποι κατοικούν στις 

υπό ένταξη χώρες Βουλγαρία και Ρουμανία, ενώ η Τουρκία που βρίσκεται  και 

αυτή σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις έχει πληθυσμό 72.5 εκατομμύρια.  Η 

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία έχουν άλλα 12 εκατομμύρια 

πληθυσμό. Τέλος, στα δυτικά Βαλκάνια, η Αλβανία, η Βοσνία – Ερζεγοβίνη, η 

FYROM και η Σερβία και Μαυροβούνιο υπάρχουν άλλα 17 εκατομμύρια  

άνθρωποι. 

Η δημογραφικές μετρήσεις καταδεικνύουν τις αλλαγές στη σύνθεση του 

πληθυσμού της Ευρώπης. Μεταξύ των ετών 2000 και 2004 η ετήσια μεταβολή 

του πληθυσμού (γεννήσεις μείον θάνατοι)  στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 ήταν 

μόλις +0,1%. Επίσης, και  τα νέα κράτη – μέλη της Ένωσης αντιμετωπίζουν 

προβλήματα μαρασμού του πληθυσμού τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 η 

φυσική αύξηση άγγιξε το 0.7% ανά 1000 κατοίκους.. Συνεπώς, η αύξηση του 
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πληθυσμού της Ευρώπης κατά περισσότερο από δύο εκατομμύρια μεταξύ του 

Ιανουαρίου του 2005 και του Ιανουαρίου του 2006 οφείλεται κυρίως στη 

μετανάστευση. 

Ορισμένες μάλιστα χώρες, όπως η Τσεχία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Σλοβενία και η 

Σλοβακία εμφάνισαν πληθυσμιακή αύξηση μέσα στο 2005 αποκλειστικά και μόνο 

χάρη στη μετανάστευση. Άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ουγγαρία, με 

πρόσφατη μείωση του πληθυσμού, θα υφίσταντο ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση 

πληθυσμού αν δεν είχαν θετικό ισοζύγιο μεταναστών. Η Ευρωπαϊκή  Ένωση των 

25, μέσα στο 2005 είχε ένα ποσοστό μετανάστευσης της τάξης του +3.7 ανά 

1000 κατοίκους και μία καθαρή αύξηση πληθυσμού από τη  διεθνή μετανάστευση 

ύψους 1,8 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η αύξηση αυτή αποτελεί και το 85% της 

συνολικής αύξησης του πληθυσμού στην Ευρώπη το 2005.  

Σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού της, το ελληνικό κομμάτι της Κύπρου 

παρουσίασε το μεγαλύτερο θετικό ισοζύγιο μετανάστευσης (+27 ανά 1000 

κατοίκους), ακολούθησε η Ισπανία (+15), η Ιρλανδία (+11,4). Στον αντίποδα, 

αρνητικό ισοζύγιο παρουσίασαν η Λιθουανία (-3,0 ανά 1000 κατοίκους), η 

Ολλανδία (-1.8) και η Λετονία (-0,5). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
 
 
Κατά το χρονικό διάστημα από το 1990 έως και σήμερα η Ελλάδα δέχθηκε 

εισροή ανθρώπινου δυναμικού, οποία θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο με την 

κάθοδο των Δωριέων κατά την αρχαιότητα ως προς τις μεταβολές που επέφερε 

στις κοινωνικές και οικονομικές δομές τις χώρας. 

Πράγματι, το κύριο χαρακτηριστικό της Ελλάδας είναι ότι, ενώ ως τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 συγκαταλεγόταν στις παραδοσιακές χώρες αποστολής 

μεταναστών ή λειτουργούσε απλώς ως κράτος διευκόλυνσης μετεγκατάστασης 

μεταναστών και προσφύγων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής , 

μεταβλήθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα σε χώρα υποδοχής 

Οι λόγοι6 που οδήγησαν στη μεταβολή αυτή και στην αθρόα εισαγωγή 

αλλοδαπού εργατικού δυναμικού στην χώρα ποικίλουν και αφορούν τόσο σε 

μεταβολές στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας, όσο και στις διεθνείς 

πολιτικές συγκυρίες. 

Αρχικά, για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία της, η Ελλάδα βιώνει από τη 

μεταπολίτευση του 1974 και μετά ένα τόσο μεγάλο πολιτικής σταθερότητας 

απαλλαγμένη από την αστάθεια, τα αυταρχικά καθεστώτα, τις εμφύλιες 

συρράξεις και διχασμούς, και την εμπλοκή εξωκοινοβουλευτικών θεσμών όπως 

το στράτευμα, η μοναρχία και η εμπλοκή ξένων χωρών στην πολιτική ζωή. Η 

σταθερότητα αυτή επέτρεψε την ένταξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή έννομη 

τάξη του αυξανόμενου σεβασμού για του κανόνες του κράτους δικαίου και την 

ενσωμάτωση της σε περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, ο 

ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ. Κατέστησε θεμελιώδες και αναπόσπαστο κομμάτι της εσωτερικής 

έννομης τάξης και μάλιστα με  συνταγματική κατοχύρωση τους κανόνες του 

διεθνούς δικαίου και επικύρωσε σχεδόν το σύνολο των διεθνών συνθηκών 

σχετικά με τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τις Πολιτικές Ελευθερίας και την 

 38



προστασία των Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων. Με την πάροδο του χρόνου, 

λοιπόν, απέκτησε μια πρωτόγνωρη για την ιστορία της διεθνή αξιοπιστία η οποία 

την έφερε σε θέση να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες λειτουργώντας έτσι ως 

μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων  δίνοντας τέλος στην απομόνωση, την 

περιθωριακή υπόσταση  και την ανυποληψία της χώρας στη διεθνή πολιτική 

σκηνή. 

Σε οικονομικό επίπεδο, η Ελλάδα των αρχών του 21ου  είναι ένα εκ των 

παλαιοτέρων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανήκει στη ζώνη του Ευρώ και τη 

νομισματική σταθερότητας που αυτή προσφέρει και σύμφωνα με τις στατιστικές 

του ΟΟΣΑ έχει το 25ο έως το 28ο υψηλότερο κατά κεφαλήν  εισόδημα στον 

κόσμο, ενώ σύμφωνα με το δείκτη ποιότητας ζωής του Προγράμματος 

Ανάπτυξης των Ηνωμένων  

Εθνών κατέχει την 21η θέση. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην χώρα, 

λοιπόν, έχει βελτιωθεί κατά πολύ από την εποχή εκείνη που αποτελούσε χώρα 

αποστολής μεταναστών βυθισμένη στην οικονομική υπανάπτυξη και την 

περιθωριοποιημένη  υπόσταση. 

Παράλληλα με αυτή την νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στην 

Ελλάδα, αλλαγές στη διεθνή πολιτική σκηνή όπως η κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης , η πτώση του καθεστώτος και το άνοιγμα των συνόρων με την Αλβανία, 

η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, έκαναν την χώρα μας να φαντάζει ως μία  

εξαιρετική λύση σε πληθώρα ανθρώπων που  ήθελαν να αναζητήσουν μία 

καλύτερη τύχη. 

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, η Ελλάδα, χώρα που χαρακτηρίζεται από 

εξαιρετικά υψηλή εθνολογική, θρησκευτική και γλωσσολογική ομοιογένεια, 

κλήθηκε να ενσωματώσει στον κοινωνικό της ιστό διαφορετικά πολιτισμικά 

στοιχεία και μάλιστα σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλες 

χώρες  της Δυτικής Ευρώπης, στις οποίες η μετάβαση έγινε σταδιακά, μέσα σε 

περισσότερες δεκαετίες. Η μετάβαση στη δεδομένη χρονική συγκυρία δεν 

μπορούσε παρά να συσχετισθεί με τα προβλήματα της διογκούμενης ανεργίας, 

τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, το κύμα των παλινοστούντων 
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ομογενών και τη γενικότερη συγκυρία εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας 

και αποβολής κάποιον παραδοσιακών στοιχείων που την χαρακτήριζαν. 

Η πολιτική συζήτηση για τους μετανάστες στην Ελλάδα δεν παρουσιάζει καμία 

πρωτοτυπία. Όπως και σε άλλες χώρες αποτελεί ένα μείγμα  παρορμητισμού και 

τάσης να ελεγχθεί η μετανάστευση μέσω αυστηρών περιοριστικών κανόνων. 

Η κυρίαρχη αντίληψη μεταξύ των πολιτικών είναι ότι η μετανάστευση αποτελεί 

«πρόβλημα». Αυτή η αντίληψη αντανακλάται στην κοινή γνώμη και αυτός είναι, 

πιθανότατα, ένας από τους λόγους για τους οποίους η ελληνική κοινή γνώμη 

είναι σε γενικές γραμμές αρνητική στο φαινόμενο της μετανάστευσης. Φυσικά 

αυτή ή άρνηση της κοινής γνώμης εμποδίζει τους πολιτικούς να εφαρμόσουν 

αντιρατσιστικές πολιτικές και πολιτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών. Σε αυτό 

το κλίμα εχθρότητας η κυβέρνηση έχει ακόμα λιγότερες ευκαιρίες να επιβάλει 

πρακτικές λύσεις και να εφαρμόσει πολιτικές αναγνώρισης των δικαιωμάτων των 

μεταναστών. Παραπέρα, αυτή η κατάσταση δυναμιτίζει και τις σχέσεις Ελλήνων 

πολιτών και μεταναστών. 

Επίσης, η εφαρμογή πολιτικών μετανάστευσης εμποδίζεται σημαντικά από τις 

διοικητικές αδυναμίες και αναποτελεσματικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις. 

Διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν αποτύχει να θεσπίσουν αποτελεσματικές λύσεις 

στο πρόβλημα των παράνομων μεταναστών και της συνακόλουθης 

παραοικονομίας. 

Μετά από χρόνια μαζικής παράνομης μετανάστευσης που συνοδεύτηκε από 

παράνομες απελάσεις, κυρίως Αλβανών, Βούλγαρων και Ρουμάνων, η Ελλάδα 

έθεσε απρόθυμα το 1997 σε εφαρμογή, το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης 

των παράνομων μεταναστών. Η Λευκή Κάρτα, διάρκειας 6 μηνών δόθηκε σε 

όλους σχεδόν τους 327.000 υποψηφίους και προσέφερε εκείνη την χρονική 

στιγμή τα μόνα αξιόπιστα στοιχεία για τους μετανάστες . Το πρόγραμμα που 

ακολούθησε, η Πράσινη Κάρτα, με διάρκεια 1-3 έτη, έθετε ποικίλα εμπόδια σε 

όσους επιθυμούσαν να κάνουν αίτηση. Συνεπώς, ο αριθμός των αιτήσεων ήταν 

228.000, ενώ η διαδικασία σημαδεύτηκε από σημαντικές γραφειοκρατικές 

καθυστερήσεις. 

 40



Μέσα σε αυτό το κλίμα χρειάστηκε σχεδόν δεκαπέντε χρόνια για να αρχίσουν να 

έρχονται οι πρώτες φωνές υποστήριξης προς τους μετανάστες και την 

αναγνώριση των δικαιωμάτων τους.   Σήμερα, ολοένα και περισσότερο κερδίζει 

έδαφος η άποψη ότι η μετανάστευση είχε θετικό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία 

και ότι θα προσφέρει στην Ελλάδα μακροπρόθεσμα οφέλη.  

Ένα άλλο στοιχείο που συμπληρώνει την εικόνα της μετανάστευσης στην Ελλάδα 

είναι ότι η πλειονότητα των μεταναστών εκφράζει καθημερινά και με σταθερότητα 

την επιθυμία να παραμείνει για αόριστο χρονικό διάστημα στην χώρα και τη 

βούληση να ενταχθεί στον κοινωνικό της ιστό, κλονίζοντας έτσι το μέχρι 

πρόσφατα ισχύον πρότυπο του εργάτη αρσενικού γένους, ο οποίος απλώς 

φιλοξενείται προσωρινά στην χώρα με σκοπό τη συγκέντρωση συγκεκριμένου 

κεφαλαίου και απώτερο στόχο την επιστροφή στην χώρα προέλευσή του. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση  της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και 

της αποτελεσματικής διεκδίκησης έχουν συσταθεί τα τελευταία έτη και  Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις – Οργανισμοί, όπως το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής 

Πολιτικής, το Κέντρο Έρευνας Μειονοτικών Ομάδων,  ενώ εξίσου σημαντικό έργο 

προσφέρουν ο  

Συνήγορος του Πολίτη και το Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 

 

 
 
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ 
 
Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια προσπάθεια να προσδιοριστούν 

ποσοτικά οι μεταναστευτικές τάσεις στην Ελλάδα. Το έλλειμμα αυτό υφίσταται 

εξαιτίας τριών σημαντικών προβλημάτων: τη μεγάλη έκταση της παράνομης και 

για αυτό μη υπολογίσιμης μετανάστευσης, το χαοτικό χαρακτήρα των τριών 

προγραμμάτων νομιμοποίησης μεταναστών που έχουν εκπονηθεί ως σήμερα και 

την συνακόλουθη ύπαρξη ασύνδετων στοιχείων από διαφορετικά υπουργεία και 

τέλος το πρόβλημα με τους ομογενείς.  
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Τα πρώτα επίσημα στοιχεία, λοιπόν, για τον αριθμό των μεταναστών σήμερα  

αφορούν στους παράνομους μετανάστες  και προέρχονται από τις αιτήσει για 

άδεια παραμονής και νομιμοποίησης  του 1998, δηλαδή, για τη λήψη, αρχικά, της 

λευκής κάρτας, και εφόσον ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις , της 

πράσινης κάρτας. Τα στοιχεία αυτά  παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Εκείνο που 

προκαλεί εντύπωση είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του αριθμού εκείνων που 

υπέβαλαν αίτησης για λευκή κάρτα (371.600) και όσων στη συνέχεια υπέβαλαν 

και για πράσινη (212.900), Η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες, όπως π.χ. αδυναμία των μεταναστών να προσκομίσουν τα 

πρόσθετα απαιτούμενα για την πράσινη κάρτα έγγραφα, εγγραφή ορισμένων ω 

προστατευόμενα μέλη οικογένειας, προτίμηση να παραμείνουν στην χώρα μας 

χωρίς άδεια εργασίας ώστε να αποφύγουν την πληρωμή εισφορών, πιθανή 

παρεμπόδιση από τον εργοδότη κτλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 59,4% των 

ανδρών που έκαναν αίτηση για λευκή κάρτα , έκαναν, επίσης και για πράσινη, 

ενώ στις γυναίκες το ποσοστό αυτό είναι 50%. 

Σύμφωνα με στοιχεία των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού οι μετανάστες είναι 

περίπου 240.000 (μέσος όρος των τεσσάρων ετών) . Ο  αριθμός των 

μεταναστών που προκύπτει από τα στοιχεία των ερευνών αυτών φαίνεται 

σχετικά μικρός σε σύγκριση  με άλλες εκτιμήσεις. Σύμφωνα με την Απογραφή του 

πληθυσμού του 2001 κατά την ημέρα της απογραφής υπήρχαν στην χώρα μας 

797.000 αλλοδαποί. Βέβαια, οι αλλοδαποί δεν είναι κατ’ ανάγκη μετανάστες, 

νόμιμοι ή παράνομοι. Το σύνολο, όμως των αλλοδαπών στην χώρα μας στην 

απογραφή του 1991 ήταν μόλις 166.000 άτομα. Η αύξηση, λοιπόν, των 

αλλοδαπών κατά 631.000 άτομα είναι πολύ πιθανό να οφείλεται σε νόμιμους και 

παράνομους μετανάστες που προτίμησαν να μην ζητήσουν άδεια παραμονής ή 

ήρθαν στην Ελλάδα αργότερα  ή ακόμη και γεννήθηκαν στην χώρα εν τω μεταξύ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Έτος Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Δεν δήλωσαν 

φύλο 

Πηγή στοιχείων 

1998 371,6 269,1 93,8 8,7 Αιτήσεις για λευκή κάρτα 
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1998 212,9 160,0 46,9 6,0 Αιτήσεις για πράσινη 

κάρτα 

1998 228,3 113,8 114,5  Έρευνα Εργατικού 

Δυανμικού 

1999 238,4 120,3 118,1                     » 

2000 234,3 111,6 122,7                     » 

2001 262,0 133,3 128,7                     » 
Σημείωση: Τα στοιχεία των αιτήσεων για λευκή κάρτα και πράσινη κάρτα είναι από την Καβουνίδη 

(2002). Τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού καθώς και των αιτήσεων για λευκή και 

πράσινη κάρτα αναφέρονται σε άτομα άνω των 14 ετών. 

 

Από το σύνολο των 762.191 ατόμων που κατοικούν στην χώρα χωρίς ελληνική 

υπηκοότητα, τα οποία κατέγραψε η Απογραφή του 2001, λοιπόν, και που 

αποτελούν το 7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας μας, 48.560 είναι 

πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπάρχουν και 17.426 Κύπριοι που 

απολαμβάνουν κάποια προνόμια λόγω της υπηκοότητας τους. Οι υπόλοιπου 

690.000 είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και για όσους από αυτούς είναι ενήλικες 

απαιτείται από το νόμο να έχουν κανονική άδεια παραμονής στην χώρα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί την ευρωπαϊκή χώρα με τη 

μεγαλύτερη σχετική αύξηση του ποσοστού αλλοδαπών υπηκόων ως προς το 

συνολικό πληθυσμό κατά τα τέλη του 20ου αιώνα. Το 2002, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 2, το ποσοστό αυτό (~7%) την κατατάσσει στις ευρωπαϊκές χώρες με τη 

μεγαλύτερη ποσοστιαία παρουσία μεταναστών και πολύ κοντά σε κράτη της 

κεντρικής Ευρώπης με σταθερά υψηλά ποσοστά μεταναστών για πάρα πολλές 

δεκαετίες.  

Τέλος, εκτιμάται ότι μεγάλος αριθμός μεταναστών αποκρύπτεται λόγω του 

γεγονότος ότι από το 1990 και μετά μετανάστες που ισχυρίζονται ότι έχουν 

ελληνική καταγωγή κατόρθωσαν να παραμείνουν στην χώρα χωρίς έγγραφη 

τεκμηρίωση ή καταμέτρηση. Συνεπώς, όσοι ανήκαν σε αυτήν την κατηγορία δεν 

ήταν δυνατόν να διακριθούν στην πράξη από τους παράνομους μετανάστες. Η 

παροχή της ελληνικής υπηκοότητας στους ομογενείς της πρώην Σοβιετικής 
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Ένωσης έγινε χωρίς διαφανείς διαδικασίες και δεν υπά4ρχουν αξιοποιήσιμα 

στοιχεία. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περίπου 150.000 μετανάστες έλαβαν την 

υπηκοότητα μέσω αυτής της διαδικασίας. Τέλος, σχετικά την κάρτα ομογενών 

που δίδεται από το 2000  δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία και μόνο εκτιμήσεις 

μπορούν να γίνουν, σύμφωνα  με τις οποίες περίπου 350.000 ομογενείς Έλληνες 

μετανάστες έχουν λάβει ως σήμερα την ελληνική υπηκοότητα ή την τριετούς 

διάρκειας κάρτα ομογενούς. Ωστόσο, παραμένει αδύνατο χωρίς λεπτομερή 

ετήσια στοιχεία να διακρίνουμε ανάμεσα στη μετατροπή των μη εγγεγραμμένων 

ομογενών σε νόμιμους κατοίκους και την μη εγγεγραμμένη παρουσία 

παράνομων μεταναστών χωρίς ελληνική καταγωγή.    
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ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
  
Οι αιτήσεις για τη λήψη λευκής και πράσινης κάρτας με το πρόγραμμα 

νομιμοποίησης του 1998 αποτελούν την πρώτη επίσημη πηγή στοιχείων και για 

τον προσδιορισμό της χώρας προέλευσης των μεταναστών που διαμένουν στην 

Ελλάδα. 

Από τις αιτήσεις αυτές προκύπτει ότι οι μετανάστες από την Αλβανία 

υπερισχύουν συντριπτικά των υπολοίπων εθνοτήτων και αποτελούν το 65 % του 

συνόλου των μεταναστών. Στη συνέχεια και σαφώς πιο ολιγάριθμοι ακολουθούν 

οι Βούλγαροι με ποσοστό 6,8% και οι Ρουμάνοι με ποσοστό 4,6%. Οι μετανάστες 

που προέρχονται από χώρες της περιοχής των Βαλκανίων 

συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ανέρχονται 

στο 78,2% του συνόλου των μεταναστών. 

O πληθυσμός των Αλβανών μεταναστών στην απογραφή του 1991 ήταν μόλις 

27.185 άτομα, ενώ στην απογραφή του 2001 εκτοξεύτηκε στα 443.550 άτομα, 

γεγονός που καταδεικνύει όχι μόνο την αύξηση της ροής μεταναστών από τη 

γειτονική χώρα, αλλά και την έκταση του φαινομένου της παράνομης 

μετανάστευσης από αυτήν.  

Πράγματι, από το 1990 που πήρε τρομερές διαστάσεις το φαινόμενο της 

εξωτερικής μετανάστευσης  των Αλβανών, η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις 

προτιμήσεις τους. Η αιτία αυτού έγκειται κυρίως στη γειτνίαση των δύο χωρών , 

γεγονός που καθιστά την παράνομη μετάβαση από τη μία χώρα στην άλλη 

ιδιαίτερα εύκολη και σχετικά ανέξοδη υπόθεση. Επίσης, τις δύο χώρες συνδέει 

σχετικά παρόμοια πολιτισμική παράδοση, ενώ η ελληνική κοινότητα της Βορείου 

Ηπείρου αποτελεί σχεδόν το 12% του εγχώριου πληθυσμού της. 

Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδηγούν, όμως, στη μαζική μετανάστευση των 

Αλβανών μετά το 1990 αφορούν στην κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό 

της χώρας και ειδικότερα στην ύπαρξη μεγάλου ποσοστού νέων ανθρώπων στη 

σύνθεση του πληθυσμού, καθώς το 1989 περίπου το 19, 5 % το πληθυσμού της 

ανήκε στην ηλικιακή ομάδα από 15-24. Παρά το γεγονός, όμως, της ύπαρξης 
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νέου εργατικού δυναμικού η ανεργία αγγίζει ιλιγγιώδη ποσοστά, ενώ και ο 

πληθωρισμός της χώρας έφτασε μετά το 1990  ποσοστό ρεκόρ της τάξης του 

350%. Με το 30% του πληθυσμού της χώρας να ζει κάτω από το όριο της 

φτώχιας, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας για τα αίτια που ωθούν τους 

κατοίκους της γειτονικής χώρας να μεταναστεύουν στη δική μας, ειδικά, μάλιστα, 

όταν η γειτνίαση των δύο χωρών επιτρέπει συχνές επισκέψεις ήδη μεταναστών 

στην Ελλάδα, οι οποίοι με τις διηγήσεις για τη ζωή τους εδώ λειτουργούν ως 

μηχανισμός προσέλκυσης νέων μεταναστών. 

Οι πολιτικές που ακολουθεί σήμερα η Αλβανία σε σχέση με τη μετανάστευση 

εστιάζουν κυρίως σε δύο σημεία : τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών 

μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των πολιτών της που μεταναστεύουν με την  υπογραφή διμερών 

συμφωνιών με τις κυριότερες χώρες – προορισμούς των Αλβανών μεταναστών, 

όπως έπραξε και με την Ελλάδα το 1997. Τέλος, Γίνεται μία προσπάθεια να 

αποθαρρυνθούν οι Αλβανοί επίδοξοι λαθρομετανάστες παρέχοντας πληροφορίες 

και υποστήριξη για νόμιμη μετανάστευση αυτών. (Barjaba, 2004)    

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
 

Η σχετική με τη γεωγραφική κατανομή των μεταναστών στην χώρα υποδοχής 

τους βιβλιογραφία (Stark, 1991, Lalonde και Topel, 1997 και Venturini, 1994), 

έχει προσδιορίσει ορισμένα τυπικά δεδομένα (stylized facts) που προκύπτουν 

από τη μεταναστευτική εμπειρία διαφόρων χωρών. Οι κυριότερες τάσεις ως προς 

τη γεωγραφική κατανομή των μεταναστών, λοιπόν, έχουν ως εξής: 

 

•  Οι μετανάστες από μία ορισμένη προέλευση δεν κατανέμονται τυχαία στις 

διάφορες περιοχές ή πόλεις της χώρας υποδοχής ούτε συγκεντρώνονται 

σεμία περιοχή ή πόλη. Αντίθετα. Έχει παρατηρηθεί ότι τείνουν να 

συγκεντρώνονται σε ορισμένες πόλεις ή περιοχές. 
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• Η συγκέντρωση μεταναστών σε ορισμένες περιοχές δεν παραμένει 

σταθερή διαχρονικά . Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξει ένα δεύτερο κύμα 

μεταναστών της ίδιας προέλευσης δεν θα ακολουθήσει την ίδια 

γεωγραφική κατανομή όπως το πρώτο. 

• Ο αριθμός των μεταναστών από ορισμένη χώρα μπορεί να είναι μεγάλος 

ως απόλυτο μέγεθος, αλλά σε σχέση με τον εγχώριο πληθυσμό το 

μέγεθος των μεταναστών να είναι μικρό, δηλαδή η αναλογία του αριθμού 

των  μεταναστών προς τον αριθμό του εγχώριου πληθυσμού να είναι 

μικρή.  

• Οι νέοι μετανάστες χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις που 

έχουν με εκείνους που μεταναστεύουν πρώτοι στην χώρα υποδοχής, 

δηλαδή υπάρχουν δίκτυα επικοινωνίας λόγω συγγένειας και φιλίας τα 

οποία επηρεάζουν την επιλογή του τόπου προορισμού για τους 

μεταγενέστερους μετανάστες. 

• Η έκταση στην οποία παρουσιάζεται γεωγραφική συγκέντρωση των 

μεταναστών εξαρτάται από το επίπεδο εκπαίδευσης και ειδίκευσης το 

οποίο κατέχουν καθώς και από την εθνική τους προέλευση.  

Έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότερο εκπαιδευμένοι παρουσιάζουν 

μικρότερη συγκέντρωση από ότι οι λιγότερο εκπαιδευμένοι. Φαίνεται ότι η 

ύπαρξη της κοινότητας των μεταναστών είναι πιο σημαντική για τους 

λιγότερο εκπαιδευμένους νέους μετανάστες, διότι τους προσφέρει 

σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. 

• Η γεωγραφική συγκέντρωση των μεταναστών στην χώρα υποδοχής δε 

μεταβάλλεται εύκολα ή γρήγορα. Αυτό οφείλεται στο ότι, ενώ οι 

μετανάστες μετακινούνται μέσα στην ίδια χώρα, οι μετακινήσεις τους είναι 

μεταξύ περιοχών όπου ήδη υπάρχουν συγκεντρώσεις μεταναστών της 

ίδιας προέλευσης. 

 

Στην χώρα μας η αναλογία ντόπιο ημεδαπών – αλλοδαπών στα βασικά 

γεωγραφικά διαμερίσματα, σύμφωνα πάντα  με στοιχεία της Απογραφής 

Πληθυσμού του 2001 απεικονίζεται στον Πίνακα 3, ενώ ο καθαρός αριθμός των 
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μεταναστών στους δέκα νομούς με το μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών στον 

Πίνακα 4. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε γενικές γραμμές οι νεότεροι μετανάστες που έχουν 

νόμιμα έγγραφα προτιμούν τα αστικά κέντρα, ενώ η παράνομη μετανάστευση 

ανθεί κυρίως στην περιφέρεια. 

Ένα άλλο ζήτημα που αξίζει να σχολιαστεί περαιτέρω είναι το γεγονός ότι τα 

τελευταία δεκαπέντε χρόνια το ποσοστό των μεταναστών που εγκαταστάθηκε σε 

αγροτικές περιοχές της χώρας μας είναι σαφώς μεγαλύτερο από εκείνο του 

αντίστοιχου ντόπιου πληθυσμού και , φυσικά ότι  μετανάστες αποτελούν την 

κύρια αιτία για την  εκτεταμένη αύξηση των ημερομισθίων στη γεωργία η οποία 

έφτασε το 20% την τελευταία δεκαετία.7  

Οι λόγοι που οδήγησαν τους μετανάστες στην εγκατάστασή τους σε αγροτικές 

περιοχές είναι κυρίως οι δημογραφικές αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού  με 

την ερήμωση της υπαίθρου από νέους ανθρώπους ικανούς να προσφέρουν 

εργασία, γεγονός το οποίο αύξησε σημαντικά τις ανάγκες για εποχιακό και 

ευέλικτο εργατικό δυναμικό, καθώς και η έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρου 

από τον ντόπιο πληθυσμό για απασχόληση στον τομέα της γεωργίας με τα 

χαμηλά ημερομίσθια και τις δύσκολες συνθήκες εργασίας.8

Επιπλέον η άφιξη των μεταναστών στην χώρα μας συνέπεσε με σημαντικές 

εξελίξεις για τη γεωργία της Νότιας Ευρώπης και τις αγροτικές περιοχές 

γενικότερα. Καθώς, λοιπόν, οι άμεσοι δασμοί  και οι επιδοτήσεις άρχισαν να 

μειώνονται ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 

της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαπραγματεύσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, μεγάλα κομμάτια του αγροτικού τομέα της 

Νότιας Ευρώπης ένιωθαν να απειλούνται όχι μόνο από φθηνά εισαγόμενα 

προϊόντα, αλλά και από την καινοτόμο και τεχνολογικά υποκινούμενη 

ανταγωνιστική γεωργία. 

Αυτές οι εξελίξεις ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για την ελληνική, δομημένη με βάση 

την οικογένεια γεωργία, η οποία εξακολουθεί να κατέχει δεσπόζουσα θέση τόσο 

στην οικονομία όσο και στην κοινωνία της χώρας. 
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Ειδικότερα, μετά από μία περίοδο περιστασιακής αύξησης του αγροτικού 

εισοδήματος, λόγω της στήριξης από την ΚΑΠ, οι πρώτες επιπτώσεις της 

πτώσης της ανταγωνιστικότητας των της ελληνικής γεωργίας εμφανίστηκαν ως 

αποτέλεσμα του περιορισμού στις ιδιωτικές επενδύσεις, κακή διαχείριση των 

πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναποτελεσματική οργανωτική πολιτική.9   

Η αναμόρφωση της ΚΑΠ και η αναπροσαρμογή της εθνικής αγροτικής πολιτικής  

δημιούργησε σοβαρές απειλές για το αγροτικό εισόδημα. Οι ασκούμενες πιέσεις 

για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό  και βελτίωση της αγροτικής παραγωγής είχε ως 

αποτέλεσμα από τη μία την απασχόληση μελών της αγροτικής οικογένειας με μη 

αγροτικές εργασίες και από την άλλη την αύξηση των αναγκών για εποχιακό 

εργατικό δυναμικό. Αυτή η εξέλιξη υπήρξε αποτέλεσμα και της δημογραφικής 

ανεπάρκειας που προκλήθηκε από τη μαζική εγκατάλειψη της ελληνικής 

υπαίθρου, καθώς και της ενασχόλησης των κατοίκων με οικονομικά πιο 

συμφέρουσες δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός και ο κατασκευαστικός κλάδος. 

Σε κάθε περίπτωση , τα τελευταία δεκαπέντε έτη ,  δημογραφικοί, οργανωτικοί 

και κοινωνικοί παράγοντες έχουν οδηγήσει σε τμηματικά αυξημένες ελλείψεις 

εργατικού δυναμικού, οι οποίες είχαν περιστασιακά αρνητικές επιπτώσεις για τα 

κόστη της παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας. Η 

άφιξη των μεταναστών και η εγκατάσταση τους σε αγροτικές περιοχές φαίνεται 

να προσφέρει λύσεις σε αυτά τα πιεστικά προβλήματα δημιουργώντας 

ταυτόχρονα νέα ζήτηση για εργατικό δυναμικό  και νέες θέσεις  εργασίας στη 

γεωργία και την ελληνική ύπαιθρο γενικότερα(Kasimis 2003). 
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ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
 
Οι μετανάστες είναι συνήθως μικρής ηλικίας, διότι μεταναστεύοντας σε σχετικά 

μικρή ηλικία ο χρόνος απόδοσης της μετακίνησής του είναι μεγαλύτερης 

διάρκειας και οι δυνατότητες προσαρμογής στις οικονομικές και κοινωνικές 

συνθήκες στη χώρα προορισμού μεγαλύτερες. 

Πράγματι, όπως προκύπτει και από τον πίνακα 4 και στην περίπτωση της 

μετανάστευσης προς την Ελλάδα, το 52% των μεταναστών είναι άτομα κάτω τω 
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30 ετών, ενώ το 39% είναι μεταξύ 30 και 45 ετών. Το μεταναστευτικό κύμα 

παρουσιάζει πιο νεανική -ηλικιακά- δομή (μεγαλύτερες αναλογίες νέων 0-15 ή 0-

19 ετών), ενώ εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσης στις λεγόμενες 

παραγωγικές ηλικίες (14-45, 19-45 ή 20-49 ετών) και μικρότερες αναλογίες 

ηλικιωμένων (άνω των 65). Στις ηλικίες 0-14 υπερτερούν οι γυναίκες, ενώ στις 

ηλικίες 15-64 οι άνδρες. Στις μη παραγωγικές ηλικίες ανήκει το 17% των 

μεταναστών (0-14 ετών) και το 4% των ηλικιωμένων (65 και άνω). 

Υφίσταται, όμως, και ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 9,1% (6,8% για τους 

άνδρες και 16% για τις γυναίκες) που αποτελείται από άτομα άνω των 44 ετών 

και για τα οποία το διάστημα προσαρμογής, αλλά και επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας είναι μάλλον περιορισμένο. Διαπιστώνουμε, επίσης, ότι στις 

ομάδες μεγαλύτερων ηλικιών υπερτερούν αριθμητικά οι γυναίκες, γεγονός που 

αντανακλά τη ζήτησή τους για οικιακή βοήθεια και φροντίδα παιδιών και 

ηλικιωμένων, ζήτηση που δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από το εγχώριο εργατικό 

δυναμικό. Η απόφαση για μετανάστευση, και μάλιστα παρανόμως, για τα άτομα 

αυτά μπορεί να εξηγηθεί από δύο παράγοντες: πρώτον, τη γειτνίαση των 

σημαντικότερων χωρών προέλευσης με την Ελλάδα και συνεπώς το χαμηλό 

κόστος μετακίνησης, και δεύτερον το τον εποχικό χαρακτήρα της μετανάστευσης 

αυτών των χωρών. Φυσικά, υπάρχουν και παράγοντες που έχουν σχέση με την 

προσωπική κατάσταση κάθε μετανάστη, όπως οι συνθήκες που επικρατούν στην 

χώρα προέλευσής του, αλλά κυρίως με τη μετανάστευση της υπόλοιπης 

οικογένειάς του, τη στιγμή μάλιστα που η μετανάστευση ατόμων στην χώρα μας 

γίνεται ολοένα και περισσότερο με σκοπό τη μόνιμη εγκατάσταση.  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μετανάστες είναι κατά κύριο 

λόγο άτομα νεαρής ηλικίας. Το 52% των μεταναστών έχουν ηλικία κάτω των 30 

και το 90% κάτω των 45 ετών. Φυσικά, σε σχέση με τη διάρθρωση των ηλικιών 

του ελληνικού πληθυσμού οι μετανάστες εμφανίζουν μικρότερους μέσους όρους 

ηλικίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το ελληνικό εργατικό δυναμικό, το ποσοστό 

άνω των 44 ετών αντιστοιχεί στο 34, 6% έναντι του μόλις 9,1% των μεταναστών. 

Επίσης, το ποσοστό των μεταναστών άνω των 65 ετών είναι μόλις 4%, ενώ το 

τελευταίο αυτό ποσοστό μόνο στον ελληνικό πληθυσμό ανεβαίνει στο 18%. 
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Αλλοδαποί  κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 
 

Ομάδες 
ηλικιών Σύνολο 

% επί 
του 

συνόλου
Άνδρες

% 
ανδρών 
επί του 
συνόλου 

Γυναίκες 
% γυναικών 
επί του 
συνόλου 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 762.191 100% 415.552 54,5% 346.639 45,5%

ποσοστό επί 
του συνόλου 100% 100% 100% 

0-14 127.090 100% 66.584 52,4% 60.506 47,6%
ποσοστό επί 
του συνόλου 16,7% 16,0% 17,5% 

15-19 59.635 100% 34.124 57,2% 25.511 42,8%
ποσοστό επί 
του συνόλου 7,8% 8,2% 7,4% 

20-29 200.954 100% 119.425 59,4% 81.529 40,6%
ποσοστό επί 
του συνόλου 26,4% 28,7% 23,5% 

30-54 316.306 100% 167.723 53,0% 148.583 47,0%
ποσοστό επί 
του συνόλου 41,5% 40,4% 42,9% 

55-64 31.521 100% 15.392 48,8% 16.129 51,2%
ποσοστό επί 
του συνόλου 4,1% 3,7% 4,7% 

65+ 26.685 100% 12.304 46,1% 14.381 53,9%
ποσοστό επί 
του συνόλου 3,5% 3,0% 4,1% 

  
Πίνακας 4 
 Πηγή:  ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001, Το Κοινωνικό 
Πορτραίτο της Ελλάδας 2003-04, σ. 77, ΕΚΚΕ-Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, 
Αθήνα 2005. 
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ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Πίνακας 5 

 

Πηγή:  ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001, Το Κοινωνικό Πορτραίτο 

της Ελλάδας 2003-04, σ. 77, ΕΚΚΕ-Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα 2005

Η οικογενειακή κατάσταση των αλλοδαπών παρουσιάζεται στον πίνακα 6. 

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό οι μισοί περίπου (52%) μετανάστες στην χώρα μας 

και το 44% ήταν άγαμοι. Για τους άνδρες το ποσοστό εγγάμων και αγάμων είναι 

περίπου ίσα, αλλά για τις γυναίκες η διαφορά είναι σημαντική με 61% έγγαμες και 

28% άγαμες. 

 
 

Οικογενειακή κατάσταση αλλοδαπών που έχουν σκοπό την εργασία 
(αμφοτέρων των φύλων) 

Πινακας 6 
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 Πηγή:  ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001, Το Κοινωνικό 
Πορτραίτο της Ελλάδας 2003-04, σ. 76,   ΕΚΚΕ-Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, 
Αθήνα 2005. 

. 
 
 
 

Η πιο εντυπωσιακή διαφορά, ωστόσο είναι στις αναλογίες διαζευγμένων και 

χήρων. Ο απόλυτος αριθμός των γυναικών που είναι διαζευγμένες ή χήρες 

είναι τετραπλάσιος του αριθμού των ανδρών και, ενώ στο σύνολο των 

γυναικών αποτελούν το 11%, οι άνδρες αποτελούν το 1% περίπου του δικού 

τους συνόλου. 

 Σύνο
λο 

% 
Συνό
λου 

Άγαμ
οι 

% 
Άγαμ
ων 

Έγγα
μοι 

% 
Έγγα
μων

Χήρ
οι 

% 
Χήρ
ων

Διαζε
υγ-
μένοι 

% 
Διαζε
υγ 

μένω
ν 

Σε 
διάστ
αση 

%  Σε 
διάστ
αση 

Σύνολο 
Χώρας 

413.2
41 100 144.8

41 35 231.0
52 56 14.5

80 4 16.14
0 4 6.628 2

Με 
οικογένεια   

249.0
85 100 58.67

6 24 177.7
73 71 5.93

6 2 5.596 2 1.104 0

Χωρίς 
οικογένεια 

164.1
56 100 86.16

5 52 53.27
9 32 8.64

4 5 10.54
4 6 5.524 3

α. Αστικές  
     
Περιοχές   

324.9
66 100 109.2

78 34 183.5
19 56 12.5

27 4 13.88
2 4 5.760 2

 Με 
οικογένεια   

201.5
00 100 46.81

2 23 143.8
65 71 5.12

4 3 4.791 2 908 0

 Χωρίς 
οικογένεια 

123.4
66 100 62.46

6 71 39.65
4 32 7.40

3 6 9.091 7 4.852 4

β. 
Αγροτικές 
     
Περιοχές 

88.27
5 100 35.56

3 40 47.53
3 54 2.05

3 2 2.258 3 868 1

 Με 
οικογένεια   

47.58
5 100 11.86

4 25 33.90
8 71 812 2 805 2 196 0

 Χωρίς 
οικογένεια 

40.69
0 100 23.69

9 58 13.62
5 33 1.24

1 3 1.453 4 672 2

Ο μεγάλος αριθμός των άγαμων γυναικών και που αποτελούν το 39% του 

συνόλου των γυναικών, είναι αξιοσημείωτος για δύο λόγους. Πρώτον, είναι 

πιθανόν οι γυναίκες που μεταναστεύουν μόνες τους να έχουν την πρόθεση 
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μονιμότερης εγκατάστασης στην χώρα προορισμού. Δεύτερον, μπορεί να 

θεωρηθεί ως μία περίπτωση διεθνώς παρατηρούμενης τάσης κατά την οποία οι 

γυναίκες μεταναστεύουν μόνες τους ως ανεξάρτητα άτομα παρά ως σύζυγοι 

που συνοδεύουν ή ακολουθούν τους συζύγους τους (Castles, 1999). 

Μία συνέπεια, του πρώτου, δηλαδή της ενδεχόμενης πρόθεσης για μόνιμη 

εγκατάσταση, μπορεί να είναι η επιδίωξη εξασφάλισης καλής επαγγελματικής 

αποκατάστασης, πράγμα που αποτελεί κίνητρο για μεγαλύτερη 

παραγωγικότητα και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων , όχι μόνο γλωσσικών 

αλλά και επαγγελματικών, ή αξιοποίηση αυτών που ήδη κατέχουν. 

Με βάση τον σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό διαζευγμένων και χήρων γυναικών 

σε σύγκριση με αυτό των ανδρών, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι 

γυναίκες αυτές είναι πιο πρόθυμες να μεταναστεύσουν από ότι οι άνδρες της 

ίδιας κατηγορίας ή ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη για μετακίνηση. Όμως, 

κάτι τέτοιο θα ήταν παρακινδυνευμένο, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε τη 

σχετική κατανομή των πληθυσμών στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι 

μετανάστες. 

 

Όπως είναι γνωστό και από παλαιότερη βιβλιογραφία, η μετανάστευση ως 

διαδικασία ευνοεί την επιλογή των ατόμων με την υψηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης (Shryock και Nam, 1965, και Hamilton, 1959) 

Τα στοιχεία για το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών όπως 

παρουσιάζονται στον πίνακα 7 καταδεικνύουν ότι οι περισσότεροι μετανάστες 

είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης (51%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (9.1%) 

έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ποσοστό των αναλφάβητων είναι μικρό, μόλις 

1,9%.  
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Πίνακας 7 
Αλλοδαποί κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης 

 

Επίπεδο   εκπαίδευσης Σύνολο 
 Χώρας 

Ποσοστό 
επί του 
συνόλου

Άνδρες
Ποσοστό 
ανδρών 
επί του 
συνόλου

Γυναίκ
ες 

Ποσοστό 
γυναικών 
επί του 
συνόλου

Σύνολο 762.191 100% 415.552 54,5% 346.63
9 

45,5%

Ποσοστό επί του συνόλου 100% 100% 100% 
Κάτοχοι 
Διδακτορικού/Μεταπτυχια
κού  
τίτλου % επί του συνόλου 

4.799 
 

0,6 

100% 2.771

0,7

57,7 2.028 
 

0,6 

42,3

Πτυχιούχοι 
Ανώτατης/Ανώτερης 
Εκπαίδευσης % επί του 
συνόλου 

70.632 
 

9,3 

100% 30.653

7,4

43,4 39.979 
 

11,5 

56,6

Πτυχιούχοι Μετα-
δευτεροβάθμιας 
 Εκπαίδευσης % επί του 
συνόλου 

20.659 
 

2,7 

100% 8.445

2,0

40,9 12.214 
 

3,5 

59,1

Απόφοιτοι Μέσης 
εκπαίδευσης 
% επί του συνόλου 

223.034 
29,3 

100% 116.346
28,0

52,2 106.68
8 

30,8 

47,8

Απόφοιτοι 3ταξίου 
Γυμνασίου 
% επί του συνόλου 

128.137 
16,8 

100% 75.295
18,1

58,8 52.842 
15,2 

41,2

Απόφοιτοι Δημοτικού 
% επί του συνόλου 

166.937 
21,9 

100% 101.130
24,3

60,6 65.807 
19,0 

39,4

Φοιτούν στο Δημοτικό  
% επί του συνόλου 

56.707 
7,4 

100% 29.892
7,2

52,7 26.815 
7,7 

47,3

Εγκατέλειψαν το δημοτικό 
αλλά  
γνωρίζουν γραφή και 
ανάγνωση 
% επί του συνόλου 

21.058 
 

2,8 

100% 12.584

3,0

59,8 8.474 
 

2,4 

40,2

΄Άλλες περιπτώσεις* 
%  επί του συνόλου 

70.228 
9,2 

100% 38.436
9,2

54,7 31.792 
9,2 

45,3

Πηγή:  ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001, Το Κοινωνικό Πορτραίτο 
της Ελλάδας 2003-04, σ. 77, ΕΚΚΕ-Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα 
2005.*Περιλαμβάνονται και τα παιδιά δεν έχουν ακόμη  τη σχολική ηλικία 
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Το εντυπωσιακό στοιχείο των παρακάτω δεδομένων έγκειται στη διαφορά των 

ποσοστών ανδρών – γυναικών στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης.  

Παραδείγματος χάριν, το ποσοστό των γυναικών με δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

είναι 57% έναντι 48,8 % των ανδρών. Η διαφορά αυτή αυξάνεται ακόμη 

περισσότερο στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου το ποσοστό για 

τις γυναίκες είναι 16,4 %, ενώ για τους άνδρες μόλις 6,6%. Συμπεραίνουμε, 

λοιπόν, ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης σε σχέση με 

τους άνδρες. 

Βέβαια, σε σχέση με τα ως άνω στοιχεία οφείλουμε να τονίσουμε ότι δεν μπορεί 

να εξακριβωθεί κατά πόσον οι πληροφορίες που παρείχαν οι μετανάστες είναι 

ακριβείς, αλλά και η ποιότητα των γνώσεων και δεξιοτεχνιών που προσφέρουν 

τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα.  

Τέλος, όπως προκύπτει και από τον πίνακα 8, η κατανομή κατά εθνικότητα 

αναδεικνύει αντίστοιχα διαφοροποιημένα προφίλ εκπαιδευτικού επιπέδου. 

Υψηλότερο τυπικά επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζουν οι μετανάστες από χώρες 

της πρών ΕΣΣΔ (Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία, Πολωνία, Ρουμανία) και της 

ανατολικής Ευρώπης γενικότερα, ενώ σχετικά χαμηλότερο επίπεδο 

παρουσιάζουν οι μετανάστες από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και το Πακιστάν 

(ανάλογα με άλλες ασιατικές χώρες).(Παύλου 2004)  
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Πίνακας 8 

 

 

Μετανάστευση και απασχόληση στην Ελλάδα 
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1,9 2,6

8

34,4

28,1 26,9

17,5

22,9

15,7

19,8

18,1
14,5

15,5

13,4

10,9
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25,9

32

28,6 50,5

30,3
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7,4

4
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13,4
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3,6
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5

13,9
6

13,811,2

Πηγή: Απογραφή 2001. Αναλύονται εδώ οι 8 πολυπληθέστερες κοινότητες μεταναστών 
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Δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση
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Μετανάστες και εγκληματικότητα 
 

Η σχέση των μεταναστών με την αντεγκληματική πολιτική σημασιοδοτείται μέσα 

από τον τρόπο με τον οποίο οι επίσημοι θεσμοί κοινωνικού ελέγχου (αστυνομία, 

ποινική δικαιοσύνη, σωφρονιστικό σύστημα) αντιμετωπίζουν τη συμμετοχή των 

μεταναστών στην εξέλιξη της σύγχρονης εγκληματικότητας και διαχειρίζονται 

ποινικά ένα φαινόμενο το οποίο γνώριζε σημαντικές διακυμάνσεις την τελευταία 

δεκαπενταετία στην Ελλάδα. Πράγματι, το φαινόμενο της Εγκληματικότητας των 

αλλοδαπών εμφανίστηκε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

(Καρύδης 1996), έλαβε ιδιαίτερες διαστάσεις μετά το 1995 και αποτελεί σήμερα 

μία από τις σταθερές συνιστώσες των γενικότερων απεικονίσεων της 

εγκληματικής δραστηριότητας (Κουράκης 2005). Πρέπει να σημειωθεί ότι όπως 

έχουμε ήδη τονίσει , η σχέση αλλοδαπών και αντεγκληματικής πολιτικής 

επηρεάζεται άμεσα από τις διαμορφώσεις της μεταναστευτικής πολιτικής, 

ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου για αρκετά χρόνια η αντεγκληματική πολιτική 

λειτούργησε ως θεσμικός μηχανισμός διευθέτησης των προβλημάτων, τα οποία 

αποτύγχανε να λύσει η μεταναστευτική πολιτική. 

Η καθυστερημένη ανάπτυξη της μεταναστευτικής πολιτικής, τόσο στο επίπεδο 

δομών υποδοχής αλλοδαπών, όσο και σε αυτό της στρατηγικής και 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης δομών κοινωνικής ένταξης τους, παρέπεμψε το 

πρόβλημα της αντικοινωνικής δράσης μερίδας των αλλοδαπών στο πεδίο 

διαχείρισης της αντεγκληματικής πολιτικής. Παράλληλα, δεν επιχειρήθηκε από 

τους επίσημους κρατικούς θεσμούς η αποτίμηση της σχέσης θυματοποίησης – 

εγκληματικότητας των μεταναστών, καθώς και των συνεπειών της στη 

διαμόρφωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ώστε να ληφθούν εγκαίρως τα 

απαραίτητα μέτρα πρόληψης και να προσαρμοστεί ηαντεγκληματική και η 

μεταναστευτική πολιτική στα νέα κοινωνικά δεδομένα. Αντίθετα, οι 

αποσπασματικές εκτιμήσεις, οι επιλεκτικές κρίσεις και οι έντεχνες γενικεύσεις 

αναφορικά με την εθνική ταυτότητα ορισμένων δραστών συνέβαλαν στην 

κατασκευή στερεοτύπων και τροφοδότησαν το συλλογικό φαντασιακό με μία 

στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας. 
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Οι τάσεις της γενικότερης συμμετοχής των αλλοδαπών στην εξέλιξη της 

συνολικής εγκληματικότητας είναι σε αντιστοιχία με την αυξημένη εισροή των 

μεταναστευτικών πληθυσμών στην Ελλάδα μετά το 1990. Για να κατανοήσουμε 

την εξέλιξη αυτή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι από 1,63% του γενικού 

πληθυσμού που αντιπροσώπευαν οι μετανάστες το 1991, η χώρα πέρασε στο 

7,27% της απογραφής του 2001. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε μέσα από τα επίσημα στοιχεία των εγκληματολογικών 

στατιστικών της Ελληνικής Αστυνομίας, τη βαθμιαία αύξηση της συμμετοχής των 

αλλοδαπών δραστών στη συνολική εγκληματικότητα, κάτι όμως που συνδυάζεται 

με την αύξηση του μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

παρατηρούμε ότι στο επίπεδο της συνολικής εγκληματικότητας οι γνωστοί 

αλλοδαποί δράστες, το 1990 ήταν 3.451 σε σχέση με τους 307.118 γνωστούς 

ημεδαπούς δράστες. Ο αριθμός τους αυξάνεται σε 9.000 (σε σχέση με 270.552 

ημεδαπούς δράστες) το 1995, σε 15.969 σε σχέση με 310.817 ημεδαπούς το 

1998 (ποσοστό 4,9% του συνόλου των γνωστών δραστών), σε 17.100 σε σχέση 

με 315.134 ημεδαπούς το 2001 και 20.963 έναντι 273.298 ημεδαπών το 2003. 

Τα στοιχεία απεικονίζουν την εγκληματική δραστηριότητα αλλοδαπών κάθε 

εθνικότητας. Η τάση είναι πράγματι αυξητική, όπως αυξητικός είναι και ο 

πληθυσμός των αλλοδαπών που εισήλθαν και εγκαταστάθηκαν, κατά την ίδια 

περίοδο, στην Ελλάδα. Αν δε,  συγκριθεί με το σύνολο του αλλοδαπού 

πληθυσμού που ζούσε και εργαζόταν στη χώρα (περίπου 10% του συνολικού 

πληθυσμού της χώρας σήμερα) τότε καθίσταται εμφανές ότι η ποσοστιαία 

συμμετοχή των αλλοδαπών στη συνολική εγκληματικότητα παραμένει από 

αναλογική έως και μειούμενη. Βεβαίως, δε θα πρέπει να παραβλέψουμε το 

γεγονός ότι σε ορισμένες χρονικές περιόδους όπως π.χ. κατά το έτος 1998 η 

συμμετοχή αλλοδαπών δραστών στη διάπραξη ορισμένων επιμέρους 

αδικημάτων όπως ανθρωποκτονίες (203 Ελλ., 72 αλλ.), κλοπές-διαρρήξεις (3847 

Ελλ., 3064 αλλ.), ληστείες (502 Ελλ., 330 αλλ.), περιπτώσεις πλαστογραφίας 

(221 Ελλ., 563 αλλ.) κ.λ.π., υπήρξε ιδιαίτερα ενισχυμένη. Αλλά, όπως ορθά 

επισημαίνει ο Ν. Κουράκης, σε απόλυτους αριθμούς, η αυτής της μορφής 
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ανάμειξη των αλλοδαπών δεν φαίνεται να υπερβαίνει τις 50-100 περιπτώσεις ανά 

αδίκημα (Κουράκης, 2003). Είναι σίγουρο δε, ότι συχνά η εμπλοκή των 

αλλοδαπών σε σοβαρές εγκληματικές πράξεις συνδέεται με τη δραστηριότητα 

ορισμένων ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, γεγονός που αιτιολογεί την εν 

λόγω υπερεκπροσώπησή τους. 

Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι ότι ένα 

σημαντικό μέρος του συνόλου των αδικημάτων που φέρονται ότι διέπραξαν οι 

αλλοδαποί αφορούν στις παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Η 

κατηγορία αυτή των αδικημάτων καταλαμβάνει για ορισμένες εθνικές ομάδες 

μεγάλο ποσοστό της συνολικής εγκληματικότητας που εμφανίζουν (Καρύδης, 

1996). Ο συνυπολογισμός και αυτής της παραμέτρου μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η πραγματική εγκληματικότητα των αλλοδαπών αντιστοιχεί σε 

ποσοστό σαφώς χαμηλότερο από αυτό που καταγράφεται στις στατιστικές. 

Για τις τάσεις της εγκληματικότητας των μεταναστών ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

τα στατιστικά στοιχεία της πενταετίας 1999-2005, αναφορικά με τις 

ανθρωποκτονίες, κλοπές και διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων και ληστειών. 

 

Πίνακας 9 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1999-2005 

Εγκλήματα 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΗΜ ΑΛΛ ΗΜ ΑΛΛ ΗΜ ΑΛΛ ΗΜ ΑΛΛ ΗΜ ΑΛΛ ΗΜ ΑΛΛ ΗΜ ΑΛΛ Ανθρωποκτονίες 

175 97 214 62 185 92 189 98 189 113 193 64 195 91 

Κλοπές-

διαρρήξεις 

3983 2929 4625 2597 5036 2214 5227 2532 5507 2447 5026 1985 5291 2020 

Κλοπές Τροχ. 245 113 1417 450 1428 425 1212 440 1170 353 1104 300 994 330 

Ληστείες 603 344 616 241 570 279 646 319 710 273 553 321 581 300 

Πηγή: ΥΔΤ/ΔΔΑ 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η συμμετοχή των 

αλλοδαπών στην τέλεση ανθρωποκτονιών από πρόθεση ακολουθεί μετά το 1999 

σταθερά πτωτική πορεία (με εξαίρεση το 2002 και 20030. Το ίδιο συμβαίνει και 

στις κλοπές και τις διαρρήξεις όπου η μείωση στην πενταετία 1999-2004 είναι της 
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τάξης περίπου του 30%, όπως και στις κλοπές τροχοφόρων, όπου από το 2000 

και μετά η συμμετοχή των αλλοδαπών μειώνεται αισθητά. Το αντίθετο συμβαίνει 

στις ληστείες, όπου μετά το 2000 παρατηρούνται αυξητικές τάσεις της 

συμμετοχής αλλοδαπών. Τέλος, παρατηρούμε ότι, πλην των ληστειών, στα άλλα 

επιλεγμένα εγκλήματα, η συμμετοχή των αλλοδαπών παρουσιάζει μικρή αύξηση 

κατά το έτος 2005. Οι παραπάνω αυξομειώσεις, ενδεικτικές των τάσεων της 

εγκληματικότητας πείθουν για το αυτονόητο. Η συμμετοχή των αλλοδαπών στην 

εξέλιξη της εγκληματικότητας είναι φυσικό, συνθετικό και – ως ένα σημείο- 

αναλογικό στοιχείο του σύγχρονου εγκληματικού φαινομένου, που συνδυάζεται 

τόσο με την κοινωνική πραγματικότητα όσο και με την πληθυσμιακή μεταβολή 

της χώρας. 

Εξάλλου, σημαντική, ως προς την αποτίμηση της ποινικής και σωφρονιστικής 

διαχείρισης του προβλήματος της εγκληματικότητας των μεταναστών, είναι η 

«αριθμητική» των ελληνικών σωφρονιστικών καταστημάτων. Σύμφωνα με 

στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την 1η  Ιανουαρίου 2006 ο αριθμός των 

κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές έφθασε τους 9.964. Αντίστοιχα, από τους 

9.964 κρατούμενους, οι 4.254, δηλαδή το 49,1 % του συνολικού σωφρονιστικού 

πληθυσμού ήταν αλλοδαποί. Το υψηλό αυτό ποσοστό καταδεικνύει τη σοβαρή 

δυσαναλογία μεταξύ ημεδαπών/ αλλοδαπών δραστών σε σχέση με τη συνολική 

εγκληματικότητα και του ποσοστού των κρατουμένων αλλοδαπών στις ελληνικές 

φυλακές σε σχέση με τους ημεδαπούς. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στον 

επίσημο αριθμό των κρατουμένων δεν περιλαμβάνονται οι κρατούμενοι προς 

απέλαση αλλοδαποί, οι οποίοι κρατούνται σε χώρους ευθύνης της Ελληνικής 

Αστυνομίας. Η εν λόγω ποσοτική δυσαναλογία οφείλει να απασχολήσει έντονα 

τους επίσημους θεσμούς χάραξης και εφαρμογής της αντεγκληματικής και 

μεταναστευτικής πολιτικής.  

Τέλος, θα πρέπει να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ εγκληματικότητας και 

εγκληματοποίησης των αλλοδαπών, ώστε να αναλυθούν και να αναδειχθούν τα 

αίτια του φαινομένου. Οι παράμετροι της σχέσης αυτής εντοπίζονται κυρίως στο 

κυρίαρχο εγκληματολογικό στερεότυπο στην κοινή γνώμη περί της 

εγκληματικότητας των αλλοδαπών, οδηγεί συχνότερα από ότι για τους 
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ημεδαπούς στην καταγγελία (Μαγγανάς, 2004) στις αστυνομικές αρχές πράξεων 

με φερόμενους ως δράστες αλλοδαπούς. Επίσης, η αστυνομία χρησιμοποιεί 

συχνότερα το χώρο των αλλοδαπών ως προνομιακό χώρο επιχειρησιακής 

δράσης, τόσο μέσα από τους μαζικούς ελέγχους νομιμότητας, όσο και στη βάση 

των κατά καιρούς εφαρμοσθέντων μέτρων για την κατοχύρωση της ασφάλειας 

στις πόλεις (Σχέδια «Ασφαλείς Πόλεις» και επιχειρήσεις «Πόλις»2). Εξάλλου, η 

ποινική δικαιοσύνη απονέμεται με αυστηρότερο τρόπο απέναντι στους 

αλλοδαπούς κατηγορούμενους, από ό,τι απέναντι στους ημεδαπούς, όπως αυτό 

φαίνεται να προκύπτει από τη συχνότητα των καταδικαστικών αποφάσεων για 

χαμηλής ποινικής απαξίας αδικήματα, από τη βαρύτερη επιμέτρηση της ποινής, 

αλλά και από την περιορισμένη πρόσβαση του αλλοδαπού στο σύστημα της 

νομικής αρωγής και υποστήριξης. 

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
Σύμφωνα με τους μελετητές του μεταναστευτικού φαινομένου στις αναπτυγμένες 

χώρες, όπου επικρατεί η μισθωτή απασχόληση, η μεταναστευτική πολιτική 

καθορίζεται κατά βάση από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σ’ αυτές τις 

κοινωνίες το επάγγελμα και το είδος της απασχόλησης του ατόμου αποτελούν 

έναν από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της ταυτότητάς 

του. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το είδος της επαγγελματικής απασχόλησης του 

μετανάστη αντιμετωπίζεται ως πρωταρχικός μηχανισμός ένταξής του στην 

κοινωνία υποδοχής. Η εργασία είναι αυτή που εξασφαλίζει την παραμονή, τα 

εισοδήματα αλλά και τα κοινωνικά δικαιώματα που απολαμβάνει ο μετανάστης. 

Το είδος της εργασίας του μετανάστη διαμορφώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους 

όρους και τις προϋποθέσεις παραμονής και δραστηριοποίησής του στη νέα 

κοινωνία. Για παράδειγμα, στη Γερμανία δίνεται έμφαση στην ίση αμοιβή των 

ξένων εργατών με αυτή των Γερμανών, αλλά αυτοί οι εργάτες δεν είναι 

υποχρεωμένοι να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές στο γερμανικό κράτος 

                                                 
2 www.ydt.gr 
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παρά μόνο ό,τι έχει ρυθμιστεί από τη χώρα προέλευσής τους και συνεπώς 

εντάσσονται στη γερμανική κοινωνία κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

που δεν ταυτίζονται με αυτές των γερμανών πολιτών. 

Από την άλλη πλευρά, η απουσία θέσεων εργασίας (ανεργία) για τον γηγενή 

πληθυσμό ενδέχεται να οδηγεί σε δυσμενείς διακρίσεις κατά των μεταναστών, 

αναφορικά με την απασχόληση και από αυτή την άποψη αποτελεί παράγοντα 

αποκλεισμού τους. Επιπλέον, η ανεργία συνιστά ανασταλτικό παράγοντα στη 

διαδικασία της ένταξης του μετανάστη, καθώς συνδέεται με μία ποικιλία 

αρνητικών φαινομένων που κυμαίνονται από τις ρατσιστικές διακρίσεις μέχρι την 

άρνηση αναγνώρισης των δεξιοτήτων και προσόντων των μεταναστών ή ακόμα 

με την μεγαλύτερη αυστηρότητα στις προϋποθέσεις ανανέωσης των εγγράφων 

νόμιμης παραμονής. 

Θα πρέπει επίσης να γίνει διάκριση μεταξύ του τρόπου εισόδου και των 

διαδικασιών ένταξης στη χώρα υποδοχής. Τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν 

κατά την είσοδο του μετανάστη στη χώρα υποδοχής είναι αφενός ο νόμιμος ή όχι 

χαρακτήρας της και αφετέρου η εξασφάλιση ή όχι απασχόλησης πριν και μετά 

την είσοδό του. Στις περιπτώσεις που η αναχώρηση και η είσοδος στη χώρα 

υποδοχής γίνεται έπειτα από ειδική συμφωνία ή πρόσκληση, η είσοδος του 

μετανάστη είναι ομαλή και οι διαδικασίες της ένταξής του λίγο ως πολύ 

προδιαγεγραμμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μεταναστευτικής 

πρακτικής είναι η στρατολόγηση ειδικευμένων εργατών, όπου παρουσιάζεται 

έλλειψη στην εθνική αγορά εργασίας. Όταν πάλι ο μετανάστης εισέρχεται με τις 

διαδικασίες της οικογενειακής συνένωσης ή / και για λόγους σπουδών 

διαμορφώνονται διαφορετικές προϋποθέσεις και κανόνες για την ένταξή του, οι 

οποίες όμως είναι επίσης προδιαγεγραμμένες (OECD, 2001). 

Αντίθετα όταν η είσοδος στη χώρα υποδοχής γίνεται ακούσια ή εκούσια με 

αποκλειστική πρωτοβουλία του μετανάστη, οι όροι και οι προϋποθέσεις εισόδου 

λαμβάνουν χώρα χωρίς την εξασφάλιση απασχόλησης και εγγράφων νόμιμης 

διαμονής και συνεπώς διαμορφώνονται άλλες συνθήκες ένταξης. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις ο μετανάστης βρίσκεται στη χώρα υποδοχής με δική του ευθύνη και 

πρωτοβουλία και η κρατική μεταναστευτική πολιτική καλείται εκ των υστέρων να 
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ρυθμίσει τους όρους παραμονής και ένταξης. Ως εκ τούτου, το ερώτημα είναι αν 

η μεταναστευτική πολιτική της χώρας υποδοχής συντελεί στην ένταξη ή τον 

αποκλεισμό των οικονομικών μεταναστών αυτής της κατηγορίας. Κατά τη γνώμη 

μας, το πρώτο βήμα γι’ αυτό είναι η αναγνώριση της ιδιόμορφης παρουσίας τους 

και η ένταξή τους στις βασικές συνισταμένες καθορισμού της μεταναστευτικής 

πολιτικής.(Δημουλάς 2004) 

Η Ελλάδα είναι ίσως η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνώρισε τις 

μεγαλύτερες αλλαγές σε ότι αφορά τη μετανάστευση, κατά την περίοδο μετά το 

τέλος της δεκαετίας του 1980.Παρά την επιφυλακτικότητα της κοινής γνώμης, 

απεδείχθη ότι η ζήτηση για τη φτηνή εργασία των μεταναστών ήταν ισχυρή, και 

ότι η δυνατότητα απορρόφησης αυτού του νέου εργατικού δυναμικού όχι μόνο 

από την οικονομία αλλά και από την ελληνική κοινωνία, ήταν πολύ μεγάλη. Από 

την άλλη μεριά όμως, η προσαρμογή της νομοθεσίας και της λειτουργίας του 

κρατικού μηχανισμού, στις νέες συνθήκες, παρουσίασε σοβαρά προβλήματα, τα 

οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον, αν δεν επιθυμούμε να 

συσσωρευθούν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα δικαιωμάτων. 

Η εισροή μεταναστών σε μία χώρα όπου ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας 

παρουσίαζε σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τις προσδοκίες του εργατικού 

δυναμικού, προσέφερε τη δυνατότητα να καλυφθούν σημαντικού τομείς της 

ζήτησης για φτηνή εργασία. Οι μετανάστες προσέφεραν καταρχήν τη δυνατότητα 

διαμόρφωσης για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες μιας κατηγορίας 

μισθωτών της αγροτικής οικονομίας, και με τις χαμηλές αμοιβές τους διατήρησαν 

τη βιωσιμότητα δραστηριοτήτων σε κρίση οι οποίες χρειάζονται εκσυγχρονισμό. 

Τον ίδιο ρόλο έπαιξε η φτηνή εργασία των μεταναστών στους τομείς της 

μεταποίησης, των κατασκευών και των υπηρεσιών, που δεν μπόρεσαν να 

ανταποκριθούν με γρήγορους ρυθμούς στα νέα πρότυπα ανταγωνιστικότητας. Οι 

μετανάστες οδηγήθηκαν επίσης στις οικιακές υπηρεσίες για τις οποίες υπήρχε 

μια νέα ζήτηση προερχόμενη από τα κοινωνικά στρώματα που ευνόησε η 

αναδιανομή του εισοδήματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από το 

τέλος της δεκαετίας του 1980. 
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Η είσοδος αυτού του νέου εργατικού δυναμικού που καλύπτει, πλέον, το ένα 

τρίτο του συνολικού αριθμού των μισθωτών οι οποίοι απασχολούνται στην 

Ελλάδα, δεν οδήγησε σε σοβαρές απορυθμίσεις στην αγορά εργασίας και την 

κοινωνία, και στο επίπεδο της οικονομίας επέτρεψε την αναβολή της 

αντιμετώπισης σημαντικών προβλημάτων, αυξάνοντας το προϊόν της χώρας. 

χωρίς όμως να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των διάφορων δραστηριοτήτων. 

Επειδή παρατηρείται αναπόφευκτα μια σταθεροποίηση της σχέσης αυτού του 

εργατικού με την αγορά εργασίας, αλλά  συγχρόνως  χάνονται ευκαιρίες 

αναδιάρθρωσης, μπορεί κανείς να προβλέψει ότι η στασιμότητα ως προς τη 

διάρθρωση της οικονομίας σε αρκετούς τομείς ανανεώνει τη ζήτηση για φτηνή 

εργασία και επομένως για μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό, που φτάνει στην 

Ελλάδα σε συνθήκες που το οδηγούν κατ ΄ ευθείαν στην παραοικονομία. 

Η ελληνική εμπειρία σε ότι αφορά τη σχέση μετανάστευσης και οικονομικής 

δραστηριότητας, οδηγεί στα εξής συμπεράσματα. Είναι σαφές ότι οι οικονομικές 

εξελίξεις των τελευταίων 10 – 15 ετών θα είχαν ακολουθήσει αρκετά διαφορετική 

πορεία αν δεν ήταν διαθέσιμοι οι μετανάστες που τόσο γρήγορα ενσωματώθηκαν 

στην οικονομική δραστηριότητα. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι μπορούμε να τους 

χρεώσουμε τις αρνητικές πλευρές αυτών των εξελίξεων. Οι πόρτες της 

παραοικονομίας έμειναν και παραμένουν ανοιχτές, λόγω μιας κρατικής 

συμπεριφοράς ου αναγνωρίζει σε σημαντικά κομμάτια της οικονομίας να 

λειτουργούν χωρίς το σεβασμό της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας.  

Η μετανάστευση προς την Ελλάδα, που ακόμα αντιμετωπίζεται, παρά τον όγκο 

της, ως ένα περιθωριακό φαινόμενο, είναι μια εξέλιξη η οποία φωτίζει με τον πιο 

καθαρό τρόπο τις πραγματικές συνθήκες της οικονομικής δραστηριότητας και 

ανάπτυξη στη χώρα μας την τελευταία 15ετία. Η προσπάθεια ρύθμισης της 

προσφοράς αλλοδαπού εργατικού δυναμικού χωρίς την προσπάθεια ρύθμισης 

της ζήτησης, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε διάσταση επιδιώξεων και 

πραγματικών εξελίξεων. Αυτή η διαπίστωση ισχύει και για το σύνολο της ζώνης 

της Ευρώπης. Η μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί παρά να είναι μέρος της 

αναπτυξιακής πολιτικής και πολιτικής εργατικού δυναμικού, να έχει επομένως 
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στόχους που συμβαδίζουν με τις άλλες κρατικές πρακτικές σε αυτούς τους 

τομείς. (Λινάρδος-Ρυλμόν , 2002) 

 

Κλάδοι απασχόλησης μεταναστών στην Ελλάδα  
 

Παρά το γεγονός ότι το μορφωτικό επίπεδο των μεταναστών δεν υστερεί 

σημαντικά από εκείνο των Ελλήνων, όπως προκύπτει και από τον πίνακα 9, 

ωστόσο δεν δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες απασχόλησης σε αυτούς, κυρίως λόγο 

άγνοιας της γλώσσας και έλλειψης διασυνδέσεων με την τοπική κοινωνία. 

 

Πίνακας 9 

 Αλλοδαποί % Έλληνες % 

Αγράμματοι 3.237 1.4 304.284 3.6 

Πρωτοβάθμια 57.369 25.1 3.647.699 43,0

Δευτεροβάθμια 122.021 53.4 3.182.066 37,5

Τριτοβάθμια 45.696 20,0 1.357.793 16,0

Σύνολο 228.323  8.491.842  
Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1998 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, από τα στοιχεία του πίνακα10 προκύπτει ότι οι μετανάστες 

υστερούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ως προς τη συμμετοχή τους στα ανώτερα 

κοινωνικά επαγγέλματα συγκριτικά με τους Έλληνες πολίτες. Στην 

επαγγελματική κατηγορία των πωλητών και συναφών επαγγελμάτων 

υπολείπονται μόλις κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες της ποσοστιαίας 

συμμετοχής των Ελλήνων. Στο σύνολο της χώρας οι μετανάστες συμμετέχουν 

σε πολύ μικρότερο βαθμό από τους Έλληνες στα γεωργικά επαγγέλματα, αλλά 

δεν συμβαίνει το ίδιο στην Αττική. Τέλος, οι μετανάστες ασχολούνται σε πολύ 

μεγάλο ποσοστό (άνω του 68%)  με τα επαγγέλματα των τεχνιτών, χειριστών, 

ανειδίκευτων εργατών και μικροεπαγγελματιών και συμπληρώνουν σε 

σημαντικό ποσοστό τη μάζα της εργατικής τάξης των πόλεων. Σε απόλυτους 

 67



αριθμούς και πάντα σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού του 2001 οι 

Έλληνες που απασχολούνταν στις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες 

ήταν 1.250.622 άτομα και οι μετανάστες 267.521 άτομα ή 21,39% των 

Ελλήνων. (Δημουλάς 2004). 

 

Πίνακας 10 

 

 

Έλληνες Μετανάστες 

Σύνολο 4.020.934 391.674 

Ανώτερα Διοικητικά και Διευθυντικά Στελέχη 8,8 2,35 

Επιστημονικά και συναφή επαγγέλματα 12,0 3,23 

Τεχνολόγοι, Τεχνικοί και συναφή επαγγέλματα 7,9 1,85 

Υπάλληλοι Γραφείου 9,6 2,17 

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 

πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 

13,6 10,45 

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι 

και αλιείς 

12,6 6,90 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 15,2 68,30 

Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων εξοπλισμού και 

συναρμολογητές 

7,0 - 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

μικροεπαγγελματίες 

8,9 - 

Δήλωσαν ανεπαρκώς το επάγγελμά τους 4,4 - 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001, Απογραφή Πληθυσμού 

 

 από τα στοιχεία του πίνακα11 ροκύπτει ότι η απασχόληση των μεταναστών 

παρουσιάζει συγκέντρωση σε τέσσερις κυρίως κλάδους κατασκευές  με 

ποσοστό 24,5% επί του συνόλου, γεωργία με ποσοστό 17,5%, ιδιωτικά 

νοικοκυριά με ποσοστό 20,5% και μεταποιητικές βιομηχανίες με ποσοστό 

11,9%. 
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Πίνακας 11 
Απασχολούμενοι αλλοδαποί κατά φύλο και Κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

 

Κλάδος   οικονομικής   
δραστηριότητας 

Σύνολο 
 Χώρας 

Ποσοστό 
επί του 
συνόλου 

Άνδρες 
Ποσοστό 
ανδρών 
επί του 
συνόλου 

Γυναίκες 
Ποσοστό 

γυναικών επί 
του συνόλου 

Σύνολο 391.674 100% 270.771 69,1% 120.903 30,9%

Ποσοστό στο σύνολο των κλάδων 100% 100% 100% 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, 
δασοκομία, αλιεία 

68.682 100% 53.721 78,2% 14.961 21,8%

Ποσοστό στο σύνολο των κλάδων 17,5% 19,8% 12,4% 

Ορυχεία, λατομεία 648 100% 628 96,9% 20 3,1%

Ποσοστό στο σύνολο των κλάδων 0,2% 0,2% 0,0% 

Μεταποιητικές  βιομηχανίες 46.553 100% 36.995 79,5% 9.558 20,5%

Ποσοστό στο σύνολο των κλάδων 11,9% 13,7% 7,9% 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου, νερού 

569 100% 525 92,3% 44 7,7%

Ποσοστό στο σύνολο των κλάδων 0,1% 0,2% 0,0% 

Κατασκευές 96.003 100% 94.935 98,9% 1.068 1,1%

Ποσοστό στο σύνολο των κλάδων 24,5% 35,1% 0,9% 

Εμπόριο, επισκευές ξενοδοχεία 
εστιατόρια 

61.497 100% 37.446 60,9% 24.051 39,1%

Ποσοστό στο σύνολο των κλάδων 15,7% 13,8% 19,9% 

Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 10.721 100% 8.720 81,3% 2.001 18,7%

Ποσοστό στο σύνολο των κλάδων 2,7% 3,2% 1,7% 

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 

1.506 823 54,6% 683 45,4%

Ποσοστό στο σύνολο των κλάδων 0,4% 0,3% 0,6% 

Λοιπές υπηρεσίες 80.488 100% 17.810 22,1% 62.678 77,9%

Ποσοστό στο σύνολο των κλάδων 20,5% 6,6% 51,8% 

Δήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν 
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

25.007 100% 19.168 76,7% 5.839 23,3%

Ποσοστό στο σύνολο των κλάδων 6,4% 7,1% 4,8% 

 
Πηγή:  ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001, Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2003-
04, σ. 78, ΕΚΚΕ-Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα 2005. 

. 

 

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εργασιακών Σχέσεων 

που δημοσιεύθηκε στην Ελλάδα από το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης 

παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταναστών και κατά υπηκοότητα. Οι 
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μετανάστες από τη Ρουμανία εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό στα 

επαγγέλματα οικοδομής και δομικών έργων που αγγίζει το 67%, 

ακολουθούμενοι από Πολωνούς και Αλβανούς με ποσοστά 51% και 50% 

αντίστοιχα, ενώ οι μετανάστες από το Πακιστάν εμφανίζουν μεγάλο ποσοστό 

απασχόλησης στην βιοτεχνία ύψους 55%, με δεύτερους τους Ουκρανούς με 

33% και τους Αλβανούς με 17%.Επίσης, αναφορικά με τις γυναίκες 

μετανάστριες το μεγαλύτερο ποσοστό απορροφάται στις υπηρεσίες σε 

ιδιωτικά νοικοκυριά, με πρώτες στον κλάδο αυτό τις μετανάστριες 

προερχόμενες από τις Φιλιππίνες με ποσοστό 96%, ακολουθούμενες από τις 

Ρουμάνες με ποσοστό 71%. 

Τέλος, η ως άνω έρευνα μας παρέχει τις εξής ενδιαφέρουσες πληροφορίες: 

• Το 92,5% των μεταναστών βρίσκονται σε σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, ενώ το 5,58% είναι αυτοαπασχολούμενοι με ή χωρίς 

προσωπικό 

• Το 36% των μεταναστών εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα, το 34% 

εργάζεται 41-50 ώρες την εβδομάδα, το 18% 51-60 ώρες και το 12% 

από 61 ώρες και πάνω 

• Το 19% των μεταναστών έχουν καθαρό εισόδημα κάτω από 500 Ευρώ 

το μήνα, ενώ το 21% είχε εισόδημα πάνω από 800 Ευρώ το μήνα.   
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Μετανάστευση και επιπτώσεις στην απασχόληση 
 
Ένα από τα παλαιότερα και βασικότερα ερωτήματα που ανέκυψαν σε σχέση με 

το ζήτημα της μετανάστευσης είναι το πώς αυτή επηρεάζει την απασχόληση του 

εγχώριου εργατικού δυναμικού και τις αμοιβές των εργαζομένων στην χώρα 

υποδοχής. 

Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, μια σειρά πρόσφατων οικονομικών μελετών έχουν 

δείξει ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξουν μονόπλευρα αποτελέσματα και 

σίγουρες απαντήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στην 

οικονομία υποδοχής. Αυτό συμβαίνει επειδή οι οικονομετρικές εκτιμήσεις είναι 

εξαιρετικά εύθραυστες ως προς την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους, 

εξαρτώνται δε σε μεγάλο βαθμό από παραδοχές που ενσωματώνονται στην 

κατασκευή του οικονομικού μοντέλου (δηλαδή στους υπολογισμούς). Τα 

αποτελέσματα των υπολογισμών προκύπτουν από μαθηματικά μοντέλα που 

ενσωματώνουν θεωρητικές υποθέσεις -ιδιαίτερα σε σχέση με τον ρόλο του 

κόστους εργασίας. Ανάλογα, λοιπόν, με τις θεωρητικές υποθέσεις του 

οικονομικού μοντέλου που υιοθετείται, προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα.  

 

Με δεδομένες αυτές τις δυσκολίες, η συνήθης μέθοδος υπολογισμού που 

συνίσταται στην ευθύς εξ' αρχής κατάστρωση ενός οικονομικού μοντέλου που θα 

περιελάμβανε όλους τους εμπλεκόμενους στο πρόβλημα παράγοντες, καταλήγει 

μοιραία σε ασάφειες και απροσδιοριστίες. Προτιμότερη είναι ίσως η μέθοδος των 

διαδοχικών προσεγγίσεων, που ενδιαφέρεται καταρχήν για μια ορισμένη πλευρά 

των πραγμάτων --π.χ. τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στην αγορά εργασίας-- 

και προοδευτικά ενσωματώνει τις άλλες πλευρές του ζητήματος.  

 

Όλοι αυτοί οι υπολογισμοί (οικονομετρικά μοντέλα, βλ. στο Jayet 1998), 

αναδεικνύουν τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στους αυτόχθονες 

εργαζόμενους, αλλά και τους όρους κάτω από τους οποίους αυτές οι επιπτώσεις 

υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, είναι μικρές ή μεγάλες. Μερικές χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις που προκύπτουν από τα οικονομετρικά μοντέλα είναι οι εξής:  
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�  Η μετανάστευση αυξάνει τον ρυθμό μεγέθυνσης του εργατικού δυναμικού. 

Όμως, ο δυνητικός ρυθμός μεγέθυνσης του προϊόντος (δηλαδή ο μέγιστος 

ρυθμός με τον οποίο μπορεί να αυξάνεται το ΑΕΠ μακροπρόθεσμα, χωρίς να 

αναπτύσσονται πληθωριστικές πιέσεις) είναι ίσος προς το άθροισμα της 

παραγωγικότητας της εργασίας και του ρυθμού μεγέθυνσης του εργατικού 

δυναμικού. Η μετανάστευση αυξάνει, λοιπόν, την δυνατότητα της οικονομίας 

υποδοχής να αναπτύσσεται ταχύτερα και για περισσότερο χρόνο. 

�  Εάν η μετανάστευση μετατρέπει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 

οικονομίας υποδοχής, βελτιώνοντας τις επιδόσεις της σε ορισμένους κλάδους 

παραγωγής, μπορεί να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα στο εμπορικό ισοζύγιο. 

�  Εάν η μετανάστευση δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες στην χώρα υποδοχής, 

η παραγωγή θα αυξηθεί και μαζί με αυτήν και η απασχόληση των αυτοχθόνων 

εργαζομένων.  

�  Η μετανάστευση, εφόσον αφορά σε νόμιμη εργασία, μετατρέπει τα δημόσια 

έσοδα και αυξάνει την μάζα των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών. Αυτές οι 

ευνοϊκές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά έχουν και σημαντικά δευτερογενή 

αποτελέσματα: π.χ. η αύξηση της φορολογίας μειώνει το δημόσιο έλλειμμα και 

συνακόλουθα τα επιτόκια --των οποίων η μείωση επιδρά θετικά στις επενδύσεις, 

στην παραγωγή και την απασχόληση. 

�  Οι μετανάστες συνήθως χρησιμοποιούνται ως εργασιακή δύναμη χαμηλής 

ειδίκευσης, και επομένως δέχονται χαμηλότερες αμοιβές. Στον βαθμό που η 

παραγωγικότητα της εργασίας τους είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τις 

αποδοχές τους, το όφελος της οικονομίας υποδοχής είναι μεγάλο. Το εν λόγω 

όφελος μεγιστοποιείται όταν η εργασία των μεταναστών έχει χαρακτηριστικά 

διαφορετικά από αυτά των αυτοχθόνων εργαζομένων. 

Ένα σύνηθες πρόβλημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν τα οικονομετρικά 

μοντέλα είναι η επίπτωση της μετανάστευσης επί των μισθών των αυτοχθόνων 

εργαζομένων. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η μετανάστευση ασκεί πίεση επί των 
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μισθών, αλλά επίσης ότι αυτό αφορά τον μισθό των ίδιων των μεταναστών. 

Βεβαίως, οι επιπτώσεις είναι διαφορετικές ανάλογα με το τμήμα της αγοράς 

εργασίας στο οποίο εντάσσονται οι μετανάστες. Για τον κλάδο της οικοδομής π.χ. 

πολλοί Έλληνες εργαζόμενοι στον κλάδο διατείνονται ότι η παρουσία των 

μεταναστών έχει ασκήσει πίεση για μικρότερους μισθούς των ήδη εργαζομένων 

στον κλάδο, είτε αυτοί είναι μετανάστες είτε είναι Έλληνες.  

 

 

Στις ΗΠΑ, μέχρι πρόσφατα, η πλειοψηφία των οικονομολόγων εκτιμούσαν ότι η 

παρουσία των μεταναστών είχε θετικό αποτέλεσμα στα μακροοικονομικά μεγέθη 

της αμερικανικής οικονομίας: οι μετανάστες επιδρούν πολύ λίγο στους μισθούς 

των αυτοχθόνων εργαζομένων, βελτιώνουν την κερδοφορία, εμφορούνται από 

επιχειρηματικό πνεύμα και επιτρέπουν στην οικονομία υποδοχής να παραμείνει 

ανταγωνιστική σε έναν κλάδο ή να αναπτύξει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε 

έναν άλλο (Papademetriou, 1994). Αυτές οι θέσεις είχαν τεθεί, βεβαίως, σε 

αμφισβήτηση από άλλους οικονομολόγους που τόνιζαν τις αρνητικές επιπτώσεις 

του ανταγωνισμού μεταναστών-αυτοχθόνων εργαζομένων, τα υψηλά ποσοστά 

ανεργίας μεταξύ των αλλοδαπών, την επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών. 

Επίσης, στην μετανάστευση αποδιδόταν --και αποδίδεται ακόμη-- ένα μέρος της 

ευθύνης τόσο για την ανάπτυξη οπισθοδρομικών μορφών εκμετάλλευσης της 

εργασίας, όσο και για την παραβίαση του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης των 

εργασιακών σχέσεων εκ μέρους ενός τμήματος της εργοδοσίας. Υπάρχουν 

αρκετές πρόσφατες συζητήσεις στις ΗΠΑ που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο 

χαρακτήρας των μεταναστευτικών ρευμάτων έχει αλλάξει ριζικά, έτσι ώστε να 

είναι δύσκολο πλέον στην σημερινή εποχή να μιλάμε για οικονομικά οφέλη σε 

αντίθεση με το παρελθόν-- καθώς τα νέα κύματα μεταναστών επιδεικνύουν 

μικρότερη κοινωνική κινητικότητα και μικρότερη ικανότητα αναβάθμισης των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων τους (Borjas, 1994).  

 

Σε ότι αφορά το κρίσιμο ζήτημα των μισθών, προφανώς αφορά κυρίως σε 
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αυτούς εκ των αυτοχθόνων εργαζομένων που έχουν συνθήκες εργασίας 

παρόμοιες με αυτές των μεταναστών, που καταλαμβάνουν π.χ. θέσεις εργασίας 

στον ίδιο κλάδο παραγωγής και με το ίδιο περίπου επίπεδο ειδίκευσης. Γι' αυτούς 

τους εργαζόμενους μπορεί να υπάρχει επιδείνωση του μισθού εξαιτίας της 

μετανάστευσης (Waldinger, 1996). Το αντίστροφο, ωστόσο, ισχύει για τους 

άλλους αυτόχθονες εργαζόμενους, που επωφελούνται από την υψηλότερη 

κερδοφορία των επιχειρήσεων, από την αύξηση της συνολικής ζήτησης που 

δημιουργεί θέσεις εργασίας σε κλάδους παραγωγής πέραν αυτών στους οποίους 

συγκεντρώνεται η απασχόληση των μεταναστών. Σύμφωνα με το Υπουργείο 

Εργασίας των ΗΠΑ, η τεκμηρίωση των συνολικών επιπτώσεων της 

μετανάστευσης στην αγορά εργασίας δεν επιβεβαιώνει την θέση σύμφωνα με την 

οποία οι μετανάστες προκαλούν μια γενική πτώση των μισθών (US Department 

of Labor, 1989).  

Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις της οικονομικής μετανάστευσης στα δημόσια 

οικονομικά, ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι αυτές είναι συνολικά θετικές (Fix & 

Passel, 1994) καθώς οι φόροι που καταβάλλονται από τους μετανάστες 

υπερβαίνουν τις δαπάνες που προκαλεί η παρουσία τους. Αυτό πιθανότατα 

σχετίζεται με το γεγονός ότι ενώ τυπικά δικαιούνται των ίδιων παροχών, τις 

απολαμβάνουν σπανιότερα --ενδεχομένως επειδή συναντούν πραγματικά 

εμπόδια (Frey & Mammey, 1996).  

Μια ανάλυση του INED (1991) που ανέλυσε τις επιπτώσεις της μετανάστευσης 

στην Γαλλία, έδειξε ότι παραδοσιακά, οι τελευταίοι εισερχόμενοι μετανάστες 

καταλαμβάνουν υποδεέστερες εργασίες, πρόσκαιρες και αμειβόμενες με 

χαμηλούς μισθούς. Αυτό επιτρέπει στους παλαιότερους μετανάστες να 

μετακινηθούν προς το επάνω μέρος της εργασιακής κλίμακας, όπου οι δουλειές 

έχουν καλύτερη ποιότητα. Επίσης, καθώς γηράσκει ο πληθυσμός των 

μεταναστών, μαθαίνει να προστατεύεται από τις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας. 

Εντούτοις, από την στιγμή που ο καπιταλισμός εισέρχεται σε μακροχρόνια 

διαρθρωτική κρίση, επιβραδύνεται η μεγέθυνση του προϊόντος και των 

επενδύσεων, εντείνονται οι αναδιαρθρώσεις, και η πλειοψηφία των "παλαιών" 
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μεταναστών παραμένει εγκλωβισμένη στο κατώτατο τμήμα της εργασιακής 

πυραμίδας, όπου συναντάει τους νέο-εισερχόμενους μετανάστες. Η μελέτη του 

INED βρήκε ότι η υποκατάσταση αυτοχθόνων εργαζομένων από μετανάστες 

είναι περιορισμένη, και ότι οι μισθοί των μεν δεν επηρεάζονται σημαντικά από 

τους μισθούς των δε. Αντιθέτως, οι μισθοί των παλαιών μεταναστών 

επηρεάζονται σημαντικά από τους μισθούς των νέο-εισερχομένων μεταναστών.  

Στα πλαίσια των οικονομικών αναλύσεων οι διαμάχες είναι έντονες, λοιπόν, 

εξαιτίας της πολυπλοκότητας του ζητήματος και της αδυναμίας μας να το 

περιγράψουμε ικανοποιητικά με ποσοτικό τρόπο ή να συμφωνήσουμε σε 

κρίσιμης σημασίας θεωρητικές υποθέσεις. Στην Ελλάδα, ωστόσο, τέτοιου είδους 

διαμάχες είναι άγνωστες: εδώ, οι πολίτες-τηλεθεατές, αποφαίνονται με ευκολία 

για την βλαβερή παρουσία των οικονομικών μεταναστών ακολουθώντας τις πιο 

χονδροειδείς ιδέες και τις πιο βάναυσες προκαταλήψεις που διαχέουν οι 

τηλεοπτικοί σταθμοί.  

 

Απασχόληση μεταναστών στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο των κρατών – μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 ως προς την συμμετοχή αλλοδαπού εργατικού 

δυναμικού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 12. 

Πίνακας 12 

Χώρα Σύνολο Εγχώριο Εργ. Δυναμικό Πολίτες Τρίτων Χωρών

Βέλγιο 64.6 65.4 42.4 

Δανία 80.6 81.3 53.7 

Γερμανία 71.2 71.8 62.4 

Ελλάδα 62.5 62.1 78.6 

Ισπανία 62.1 62.1 73.3 

Γαλλία 68.8 69.3 57.6 

 75



Ιρλανδία 66.4 66.5 45.0 

Ιταλία 59.6 59.5 68.2 

Λουξεμβούργο 63.2 60.7 53.2 

Ολλανδία 73.6 74.6 41.4 

Αυστρία 71.6 71.3 73.5 

Πορτογαλία 70.9 70.9 67.5 

Φιλανδία 76.4 76.5 67.4 

Σουηδία 76.5 77.2 54.0 

Ηνωμένο Βασίλειο 75.1 75.6 58.6 

Ε.Ε. 15 68.6 68.8 59.5 

Πηγή: Eurostat, Labor Force Survey 

Οι δείκτες απασχόλησης και ανεργίας μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών 

διαμορφώνονται όπως προκύπτει από τον πίνακα 13. 

Ηλικιακή 

Ομάδα 

Ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό 

δυναμικό 

Δείκτης ανεργίας 

 Έλληνες  Αλλοδαποί Έλληνες  Αλλοδαποί

15-24 37.4 49.3 30.3 22.3 

25-49 81.5 80.3 11.0 10.7 

55-64 55.1 67.8 5.1 9.1 

15-64 62.3 71.0 11.2 12.2 

Παρά το γεγονός ότι οι δύο αυτοί δείκτες δε διαφοροποιούνται σημαντικά 

ανάμεσα σε Έλληνες και αλλοδαπούς, ωστόσο η ελληνική κοινωνία στο 

μεγαλύτερο κομμάτι της διακατέχεται ακόμα από αισθήματα «οικονομικού 

ρατσισμού» ως προς τους αλλοδαπούς, καθώς διάχυτη είναι η πεποίθηση ότι οι  

μετανάστες ευθύνονται για την αύξηση της ανεργίας, τη μείωση των 

ημερομισθίων και τη διατήρηση της παραοικονομίας.(Κατσορίδας 2000) 
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 O οικονομικός αυτός ρατσισμός των Ελλήνων βασίζεται στην παραδοχή ότι ο 

αριθμός των θέσεων εργασίας είναι δεδομένος, σταθερός, αμετάβλητος, και το 

χειρότερο, ότι καθορίζεται ως δια μαγείας "από την ελληνική οικονομία". Αυτό 

αποτελεί μια παρεξήγηση: ο αριθμός των θέσεων εργασίας καθορίζεται από την 

οικονομική πολιτική, δηλαδή από την πολιτική εξουσία. Η Ελλάδα είναι μια 

πλούσια χώρα που μπορεί να έχει πλήρη απασχόληση, να δώσει εργασία σε 

όλους, στους ανέργους της και τους μετανάστες της. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, 

οφείλεται στην οικονομική πολιτική, στην πορεία προς την ΟΝΕ, στην 

κεφαλαιοκρατική αναδιάρθρωση και στην αποδυνάμωση των συνδικαλιστικών 

και πολιτικών οργανώσεων των εργαζόμενων τάξεων.  

 

Πέραν τούτου, ο "οικονομικός ρατσισμός" των Ελλήνων βασίζεται στην ιδέα πως 

οι μετανάστες επωφελούνται από την ελληνική οικονομία. Αυτό επίσης αποτελεί 

παρεξήγηση: η ελληνική οικονομία, μικροί και μεγάλοι Έλληνες καπιταλιστές και 

νοικοκυραίοι εκμεταλλεύονται την εργασία των μεταναστών. Η εργασία των 

μεταναστών κάνει κατά πολύ πλουσιότερους τους Έλληνες από ότι κάνει τους 

ίδιους του μετανάστες. Πόσος είναι ο μέσος βαθμός εκμετάλλευσης ενός 

μετανάστη; Σε τι αναλογία, δηλαδή, επιμερίζεται το προϊόν της εργασίας του 

μετανάστη σε αμοιβή του ιδίου και σε όφελος του εργοδότη; Σε αναλογία που δεν 

τολμούσε καν να ονειρευτεί κανένας εργοδότης πριν δεκαπέντε χρόνια. Μια 

εργασία για τις επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης στην ελληνική 

οικονομία (Sarris & Zografakis 1999) έδειξε ότι η μετανάστευση οδήγησε σε 

μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος δύο ομάδων νοικοκυριών 

μεταξύ των δεκαπέντε που περιλαμβάνονταν στο μοντέλο υπολογισμού. 

Διατυπωμένο αλλιώς, αυτό σημαίνει ότι τα 2/3 του πληθυσμού επωφελείται 

οικονομικά από την παρουσία των οικονομικών μεταναστών, έναντι του 1/3 που 

"ζημιώνει".  

 

Τελικά, όμως, ο "οικονομικός ρατσισμός" των Ελλήνων βασίζεται κυρίως στην 

ιδέα ότι η εργασία των μεταναστών μετατοπίζει Έλληνες από την απασχόληση 

και τους ρίχνει στην ανεργία. Αυτό είναι μια ακόμη παρεξήγηση: η εργασία των 
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μεταναστών δημιουργεί θέσεις εργασίας για Έλληνες, οι οποίες είναι 

περισσότερες από αυτές που μετατοπίζει. Καμιά μελέτη δεν έχει αποδείξει ότι η 

εργασία των μεταναστών ευθύνεται --έστω εν μέρει-- για την ανεργία στην 

Ελλάδα. Οι μετανάστες διαιρούνται σε δύο μερίδες: σε αυτούς που 

αναλαμβάνουν εργασίες για τις οποίες οι Έλληνες δεν δείχνουν το παραμικρό 

ενδιαφέρον και σε αυτούς που καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας τις οποίες υπό 

κανονικές συνθήκες θα κατελάμβαναν Έλληνες εργαζόμενοι. Έτσι, σε κάποιες 

εργασίες, σε κάποιους κλάδους, υπάρχει μετατόπιση Ελλήνων από αλλοδαπούς. 

Εντούτοις, οι μετανάστες που αναλαμβάνουν εργασίες για τις οποίες οι Έλληνες 

δεν δείχνουν ενδιαφέρον, όχι μόνον δεν δημιουργούν ανεργία, αλλά αυξάνουν 

την απασχόληση. Διότι, η εργασία τους δημιουργεί εισοδήματα, όχι μόνον για τον 

εαυτό τους, αλλά και για τους εργοδότες τους. Τα εισοδήματα αυτά δαπανώνται, 

μετατρέπονται σε αύξηση της ζήτησης, άρα και της παραγωγής. Η αύξηση της 

παραγωγής, όμως, επιφέρει αύξηση της απασχόλησης --της απασχόλησης των 

Ελλήνων. Η αύξηση της απασχόλησης των Ελλήνων δημιουργεί και πάλι νέα 

εισοδήματα που δαπανώνται και αυξάνουν την παραγωγή και έτσι στο διηνεκές. 

Η απασχόληση των μεταναστών έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και στο 

εισόδημα και στην απασχόληση των Ελλήνων. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το θετικό 

αποτέλεσμα της εργασίας των μεταναστών στην απασχόληση των Ελλήνων; 

Υπερκαλύπτει, άραγε, την μετατόπιση Ελλήνων εργαζομένων από αλλοδαπούς 

σε ορισμένους κλάδους; Το ποσοστό των μεταναστών που εργάζονται σε 

εργασίες τις οποίες οι Έλληνες δεν αναλαμβάνουν είναι υψηλό. Αντίστοιχα 

χαμηλό είναι το ποσοστό των μεταναστών που ανταγωνίζονται τους Έλληνες για 

την διεκδίκηση των ίδιων θέσεων εργασίας. Έτσι, κατά πάσα πιθανότητα, το 

θετικό αποτέλεσμα που έχει η εργασία των μεταναστών επί της απασχολήσεως 

υπερκαλύπτει το αποτέλεσμα της μετατόπισης Ελλήνων από ορισμένους 

κλάδους όπως π.χ. η οικοδομή. 

Για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι μετανάστες αυξάνουν την 

απασχόληση και τα εισοδήματα, εκτίθεται παρακάτω ένας απλός υπολογισμός 

που βασίζεται στην έννοια του "πολλαπλασιαστή" του John Meynard Keynes. Ο 
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αναγνώστης που ενδιαφέρεται για μια πληρέστερη ανάλυση, μπορεί να 

καταφύγει στην εργασία των Σαρρή και Ζωγραφάκη (1999) που στηρίζει τους 

υπολογισμούς της σε ένα μοντέλο γενικής ισορροπίας.  

 

Οι περισσότεροι οικονομικοί μετανάστες εργάζονται σε δουλειές στις οποίες δεν 

ανταγωνίζονται τους Έλληνες. Επομένως, δεν καταλαμβάνουν μια θέση εργασίας 

την οποία διεκδικούν Έλληνες. Ο μεγαλύτερος όγκος αυτών των εργασιών 

βρίσκεται στον αγροτικό τομέα και σε ορισμένες ειδικότητες του κλάδου της 

οικοδομής. Οι μετανάστες αυτοί, όχι μόνο δεν αφαιρούν δουλειά από τους 

Έλληνες, αλλά δημιουργούν δουλειά γι' αυτούς.  

Έστω ότι το καθαρό ετήσιο προϊόν της εργασίας τους, αφού αφαιρέσουμε τα 

έξοδα για την αγορά πρώτων υλών, μηχανημάτων κλπ., ανέρχεται σε Υ. Το 

μερίδιο των μισθών των μεταναστών σε αυτό το προϊόν ανέρχεται σε L/Υ, όπου L 

η μάζα των μισθών, ενώ το μερίδιο των κερδών ανέρχεται σε Ρ/Υ, όπου Ρ η μάζα 

των κερδών (Ρ+L=Υ). Εάν η ροπή προς κατανάλωση των μεταναστών και των 

εργοδοτών τους είναι cL και cP αντίστοιχα, τότε η κατανάλωση των μεν ανέρχεται 

σε cLL(1-t), ενώ η κατανάλωση των δε ανέρχεται σε cPP(1-t), όπου Ρ η μάζα των 

κερδών, (t) το ποσοστό του εισοδήματος που καταβάλουν σε φόρους οι 

εργοδότες ή μεταβιβάζουν στο εξωτερικό οι μετανάστες. 

Η συνολική κατανάλωση (μεταναστών και εργοδοτών) ανέρχεται σε cLL(1-t) + 

cPP(1-t) και η συνολική κατανάλωση για εγχώρια προϊόντα ανέρχεται σε (1-m) (1-

t) [ cLL + cPP], όπου m είναι ο βαθμός διείσδυσης των εισαγωγών στην εγχώρια 

αγορά.  

 

Η συνολική κατανάλωση των μεταναστών και των εργοδοτών μετατρέπεται σε 

ζήτηση για εγχώρια προϊόντα, σε ζήτηση που απευθύνεται σε άλλες επιχειρήσεις. 

Η συνολική ζήτηση που θα δημιουργηθεί έτσι, θα ανέρχεται σε C = (1-m)(1-t)[ cLL 

+ cPP], ήτοι σε C/Y του αρχικού καθαρού προϊόντος Y, με C = (1-m)(1-t)[ cL(L/Y) 

+ cP(P/Y)] Y .  
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Αυτοί οι οποίοι θα παράγουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ζητούν οι 

μετανάστες και οι εργοδότες τους, θα βρεθούν, αφού πουλήσουν στους πελάτες 

τους τα προϊόντα τους, με ένα εισόδημα Y1= C = (1-m) (1-t)[ cL(L/Y) + cP(P/Y)] Y.  

 

Θέτοντας c=(1-m)(1-t)[ cL(L/Y) + cP(P/Y)], τότε Y1 = C = cY, όπου (c) η μέση 

ροπή προς κατανάλωση. Εάν υποθέσουμε ότι αυτοί οι οποίοι θα παράγουν τα 

αγαθά και τις υπηρεσίες που ζητούν οι μετανάστες και οι εργοδότες τους θα 

δαπανήσουν το εισόδημα που αποκτούν από την παραγωγή αυτών των αγαθών 

και υπηρεσιών, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο δαπάνησαν το εισόδημά τους οι 

πελάτες τους (οι μετανάστες και οι εργοδότες που πραγματοποίησαν τον πρώτο 

κύκλο παραγωγής), τότε θα δαπανήσουν το (C/Y) του εισοδήματός τους για 

εγχώρια αγαθά και υπηρεσίες, άρα το C1=(C/Y)Y1= cY1=c2Y. Το προϊόν Y1 είναι 

και εισόδημα, άρα θα κάνει και αυτό την ίδια διαδρομή με το Υ: θα μετατραπεί και 

αυτό σε ζήτηση για άλλες επιχειρήσεις, επομένως και σε νέο εισόδημα, το οποίο 

θα δαπανηθεί κατά την ίδια αναλογία, και ούτω καθεξής.  

Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο, βρίσκουμε ότι η τελική αύξηση του προϊόντος, 

πέραν του προϊόντος του πρώτου κύκλου παραγωγής (στον οποίο συμμετείχαν 

οι μετανάστες) είναι το άθροισμα Υ1+Υ2+Υ3+…Υν (v->¥). Αυτή η παραγωγή έχει 

γίνει δυνατή μόνον χάρη στην εργασία των μεταναστών, επειδή αυτοί 

καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας που αλλιώς θα έμεναν κενές. Άρα χωρίς τους 

μετανάστες, δεν θα είχαμε την αύξηση της παραγωγής ούτε κατά τον πρώτο 

κύκλο (αύξηση Υ), ούτε κατά τους επόμενους (αύξηση Υ1+Υ2+Υ3+…Υν)  

 

Για να αυξηθεί όμως η παραγωγή κατά Υ1+Υ2+Υ3+…Υν, θα πρέπει να 

απασχοληθούν επιπλέον άτομα. Η εργασία των μεταναστών, δημιουργεί 

επομένως απασχόληση για επιπλέον άτομα. Η επιπλέον αύξηση της παραγωγής 

είναι Υ1+Υ2+Υ3+…Υν = Υ (c1+c2+c3+…+cν) = c / (1-c). Για τις παραμέτρους m, t, 

cL, (L/Y), cP, (P/Y), είναι δυνατό να κάνουμε ορισμένες εύλογες υποθέσεις: ότι 

m=0,2 όσο δηλαδή η διείσδυση των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά, t=0,2 για το 

ποσοστό του εισοδήματος που καταβάλλεται ως φόρος, cL=0,5 διότι γνωρίζουμε 
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πως οι μετανάστες μεταβιβάζουν στο εξωτερικό, ένα μεγάλο μέρος των 

εισοδημάτων τους, (L/Y)=0,4 και (P/Y)=0,6 διότι γνωρίζουμε από την καθημερινή 

εμπειρία πως το μεγαλύτερο μέρος του καθαρού προϊόντος των μεταναστών το 

ιδιοποιείται ο εργοδότης, cP=0,8 διότι το ποσοστό του εισοδήματος που 

αποταμιεύουν κατά μέσο όρο οι Έλληνες ανέρχεται σε 20% περίπου.  

Με αυτά τα δεδομένα, προκύπτει c=0,45 περίπου και επιπλέον αύξηση της 

παραγωγής κατά 80%. Επομένως, εάν υποθέσουμε ότι η παραγωγικότητα των 

μεταναστών είναι ίση με αυτήν των αυτοχθόνων εργαζομένων, η απασχόληση 

100 μεταναστών σε εργασίες που δεν αποδέχονται οι Έλληνες, δημιουργεί 80 

θέσεις εργασίας για τους τελευταίους. Επειδή η παραγωγικότητα των 

μεταναστών είναι ενδεχομένως μικρότερη, είναι εύλογο να δεχθούμε ότι τελικά 

δημιουργούνται κάπως λιγότερες θέσεις εργασίας π.χ. 70.  

 

Εάν τώρα εξετάσουμε πού δουλεύουν οι μετανάστες, θα διαπιστώσουμε ότι στο 

μεγαλύτερο μέρος τους απασχολούνται σε θέσεις εργασίας τις οποίες δεν 

διεκδικούν οι Έλληνες. Αφού, λοιπόν, 100 οικονομικοί μετανάστες, από αυτούς 

που δεν καταλαμβάνουν θέσεις που θα ήθελαν οι Έλληνες, δημιουργούν 70 

θέσεις εργασίας, οι θέσεις που δημιουργούνται για τους Έλληνες, κατά πάσα 

πιθανότητα, είναι περισσότερες από τον αριθμό των Ελλήνων που 

μετατοπίζονται από ορισμένους μετανάστες (όπως π.χ, στην οικοδομή).  

 

Εάν, για παράδειγμα, οι οικονομικοί μετανάστες είναι 100 και οι 60 από αυτούς 

εργάζονται σε δουλειές που δεν θέλουν οι Έλληνες, ενώ οι 40 μετατοπίζουν 

Έλληνες, τότε, η μεταβολή της απασχόλησης θα είναι η εξής: Οι 60 μετανάστες 

που εργάζονται σε δουλειές που δεν θέλουν οι Έλληνες, δημιουργούν 

60*70%=42 θέσεις εργασίας για Έλληνες, ενώ οι 40 μετατοπίζουν Έλληνες. Άρα 

η παρουσία των μεταναστών στην χώρα μας μεταβάλει την απασχόληση κατά 42 

μείον 40 ίσον +2. Οι μετανάστες, λοιπόν, δεν μειώνουν την απασχόληση των 

Ελλήνων, εφόσον το ποσοστό εκείνων που εργάζονται σε δουλειές που δεν 

αποδέχονται οι Έλληνες, υπερβαίνει το 60%.  
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Και δεν είναι μόνον αυτό: σε πολλές περιπτώσεις, χάρη στην δουλειά των 

μεταναστών, περισώζεται η δουλειά του εργοδότη, που χωρίς τους μετανάστες 

θα είχε οδηγηθεί σε παύση της λειτουργίας της επιχείρησής του. Ακόμη, 

παραλείψαμε την αύξηση της ζήτησης που δημιουργεί η δουλειά των 

μεταναστών επειδή καθιστούν κερδοφόρες μια σειρά επιχειρήσεων και τις ωθούν 

έτσι σε νέες επενδύσεις. (Ιωακείμογλου 2003). 

 

 
Η επίδραση της μετανάστευσης επί της απασχόλησης και του μισθού 
 
Το βασικό υπόδειγμα προσφοράς και ζήτησης εργασίας έχει συχνά 

χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την ανάλυση των επιπτώσεων της 

μετανάστευσης. Μία από τις πρώτες μελέτες αυτού του τύπου είναι του Johnson 

(1980), η οποία αργότερα γενικεύτηκε από τους Altonji και Card (1991), και πιο 

πρόσφατα είναι η μελέτη του Borjas (1994) και οι μελέτες στον τόμο Borjas και 

Freeman (1992). Η βασική ιδέα του Johnson είναι ότι η μετανάστευση αποτελεί 

μία μετατόπιση της προσφοράς εργασίας και το τελικό αποτέλεσμα της 

μετατόπισης αυτής εξαρτάται από τις ελαστικότητες προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας στην περιοχή του σημείου ισορροπίας. Το παρακάτω διάγραμμα 

παρουσιάζει αυτή την περίπτωση. 
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Το σημείο ισορροπίας πριν τη μετανάστευση αντιστοιχεί στο σημείο Α με μισθό 

W1 και απασχόληση εγχώριων εργατών L1. Η μετανάστευση αυξάνει την 

προσφορά εργασίας και κατά συνέπεια μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς 

εργασίας στη θέση S2, η οποία προκύπτει από το οριζόντιο άθροισμα των 

ποσοτήτων της S1 και μιας δεδομένης ποσότητας εργασίας μεταναστών Μ. Το 

νέο σημείο ισορροπίας είναι το Β, στο οποίο τέμνονται η καμπύλη ζήτησης 

εργασίας D1, η οποία δεν έχει μεταβληθεί, με τη νέα καμπύλη προσφοράς 

εργασίας S2. Το αποτέλεσμα είναι η πτώση του μισθού από W1 σε W2 και η 

αύξηση της συνολικής απασχόλησης (εγχωρίων και μεταναστών) σε L2. Σ’ αυτό 

το υπόδειγμα, όλοι οι μετανάστες απασχολούνται διότι προσφέρονται για εργασία 

σε κάθε ύψους μισθού, αλλά η απασχόληση των εγχώριων εργατών μειώνεται 

από L1 σε L3. Οι εργάτες που αντιπροσωπεύονται από την απόσταση L3 L1 

εγκαταλείπουν το εργατικό δυναμικό και δεν θεωρούνται άνεργοι, διότι σύμφωνα 

με τις συνήθεις υποθέσεις του της νεοκλασικής θεωρίας επιλέγουν να 

εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας στον χαμηλότερο μισθό W2. 

Συμπερασματικά, στο υπόδειγμα αυτό η μετανάστευση αυξάνει την απασχόληση 

συνολικά, αλλά μειώνει την απασχόληση των εγχώριων εργατών, καθώς και το 

επίπεδο του μισθού, με τους οποίους ανταγωνίζονται οι μετανάστες. 
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Τα αποτελέσματα αλλάζουν σημαντικά αν μεταβληθεί η μορφή της καμπύλης 

προσφοράς. Μία ενδιαφέρουσα και ακραία περίπτωση είναι όταν η προσφορά 

εργασίας είναι τελείως ανελαστική. 

 
 

Στην περίπτωση αυτή, η αρχική καμπύλη προσφοράς S1 μετά τη μετανάστευση 

μετατοπίζεται στη θέση S1+Μ. Το αποτέλεσμα της μετανάστευσης είναι η 

μετατόπιση του σημείου ισορροπίας από το Α στο Β που δείχνει μείωση του 

μισθού από W1 σε W2 και αύξηση της απασχόλησης από L1 σε L1+M, δηλαδή 

κατά το μέγεθος της μετανάστευσης. Η απασχόληση των εγχώριων εργατών δεν 

επηρεάζεται, αλλά ο μισθός τους μειώνεται. Αντίστοιχα θα μπορούσαμε να 

εξετάσουμε την περίπτωση μιας τελείως ελαστικής καμπύλης προσφοράς και το 

συμπέρασμα θα ήταν ότι τόσο το μέγεθος της απασχόλησης, όσο και το μέγεθος 

του μισθού, παραμένουν αμετάβλητα μετά τη μετανάστευση. Τέτοιες περιπτώσεις 

ωστόσο, εμφανίζονται όταν υπάρχουν θεσμικοί περιορισμοί, οι οποίοι οδηγούν 

σε ανεργία, η οποία θα αυξηθεί μετά τη μετανάστευση. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, τα αποτελέσματα της μετανάστευσης επί της 

απασχόλησης εξαρτώνται από την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά 

εργασίας. Όμως, στην παραπάνω ανάλυση δεν έχει ληφθεί υπόψη η πλευρά της 

ζήτησης. Η παρουσία μεταναστών σε μια οικονομία είναι προφανές ότι θα έχει 
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επιδράσεις όχι μόνο στην προσφορά εργασίας αλλά και στην πλευρά της 

ζήτησης εργασίας, διότι προκαλούν αύξηση της συνολικής ζήτησης ως 

καταναλωτές και αύξηση της μερίδας των κερδών (στον βαθμό που μειώνεται ο 

εργατικός μισθός) με πιθανή συνέπεια την αύξηση των επενδύσεων και της 

παραγωγικής δραστηριότητας γενικά. Συνεπώς, οι αρχικές αρνητικές επιδράσεις 

επί της απασχόλησης και των μισθών μπορεί να αντισταθμισθούν σε μικρή ή 

μεγάλη έκταση. Π. χ., στο αρχικό διάγραμμα η καμπύλη ζήτησης D2 τέμνει την 

καμπύλη προσφοράς S2 σε τέτοιο σημείο (σημείο Γ), ώστε τα αρνητικά 

αποτελέσματα να αντισταθμίζονται πλήρως, δηλαδή το επίπεδο των μισθών και 

η απασχόληση των εγχώριων εργατών παραμένουν σταθερά. 

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τα αποτελέσματα της μετανάστευσης επί της 

απασχόλησης του εγχώριου εργατικού δυναμικού και του επιπέδου των μισθών 

εξαρτώνται από τις ελαστικότητες προσφοράς και ζήτησης εργασίας και από την 

πιθανή μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης εργασίας. Επιπλέον, στην ανάλυση 

αυτή θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα 

άλλαζαν τα αποτελέσματα της μετανάστευσης, όπως π. χ. οι διακρίσεις στην 

αγορά εργασίας. 

Συμπεράσματα για την απασχόληση 

 

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τις επιδράσεις της 

μετανάστευσης στις γενικότερες συνθήκες απασχόλησης στην χώρα υποδοχής 

μπορούμε να οδηγηθούμε στα εξής συμπεράσματα: 

• Η μετανάστευση αποτελεί θετικό παράγοντα όσον αφορά την αναπτυξιακή 

διαδικασία της χώρας, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγής και της 

απασχόλησης , ενώ ταυτόχρονα προσφέρει την ευκαιρία να αυξηθεί η 

σύνθεση του πληθυσμού ή/και του εργατικού δυναμικού μιας χώρας. Σε 

πολλούς δε τομείς της οικονομίας οι μετανάστες καλύπτουν πραγματικές 

ανάγκες της παραγωγής, επειδή ακριβώς οι Έλληνες εργαζόμενοι 
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αποφεύγουν να εργασθούν σε εργασίες που θεωρούνται ανθυγιεινές , 

επικίνδυνες ή κακοπληρωμένες (μεταλλεία, καθαριστές, κατώτερο 

προσωπικό νοσοκομείων, πτηνοτροφεία, βουστάσια, χοιροστάσια, αλιεία, 

γεωργία, οικιακοί βοηθοί κτλ.). Πρόκειται, δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις 

για προκαπιταλιστικές μορφές εκμετάλλευσης και απασχόλησης, που 

αφορούν κατά κύριο λόγο τις δραστηριότητες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

(Κατσορίδας 2000) 

• Ο προβληματισμός των κυβερνήσεων σε σχέση με τη μετανάστευση έχει 

μετατοπιστεί από τον απόλυτο περιορισμό στον έλεγχο της εισόδου 

μεταναστών ανάλογα με τις «ανάγκες της αγοράς εργασίας». 

Οδηγούμαστε δηλαδή, από την επιδίωξη της «μηδενικής μετανάστευσης» 

στην επιλογή κατηγοριών μεταναστών. Καθοριστικό ρόλο προς αυτήν την 

κατεύθυνση έπαιξε και η μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη σοβαρών ελλείψεων 

εργατικού δυναμικού στο σύνολο της Ένωσης και η εδραίωση της 

πεποίθησης ότι η απασχόληση νέων μεταναστών πρέπει πλέον να 

ενταχθεί στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (Vitorino 2001). 

Χρειάζεται όμως να αναφερθεί ότι σε πολλές χώρες όπως λ.χ. στην 

Ελλάδα, υπήρχε και σε προηγούμενες νομοθεσίες η δυνατότητα εισόδου 

μεταναστών για κάλυψη θέσεων εργασίας για τις οποίες δεν υπήρχε 

εγχώρια προσφορά (ν. 1975/1991), και ότι επομένως η πραγματοποίηση 

μιας στροφής σε αυτόν τον τομέα δεν απαιτεί μόνο τη σύνταξη ενός νέου 

νόμου, αν υπάρχει μια στρατηγική συντεταγμένης ένταξης αλλοδαπών 

στην κάθε εθνική αγορά εργασίας. 

• Η πολιτική της απώθησης έχει αποτύχει. Ο νέος προσανατολισμός της 

ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση, είναι αποτέλεσμα και της 

διαπίστωσης ότι οι πολιτικές συγκράτησης ή μηδενισμού της 

μετανάστευσης δεν είχαν και δε θα μπορούσαν να έχουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, όχι μόνο επειδή τα κίνητρα των νέων μεταναστών είναι 

ισχυρά, αλλά και επειδή   η ζήτηση από την πλευρά των εργοδοτών που 

τους απασχολούν ήταν επίσης ιδιαίτερα ισχυρή. Η στροφή προς την 

ελεγχόμενη εισροή μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, 
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φαίνεται να απαντάει τόσο στις προβλεπόμενες ανάγκες, όσο και στην 

αποτυχία των πολιτικών ελέγχου. Επειδή όμως έχει διαπιστωθεί ότι 

υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στις διαστάσεις της παράνομης 

μετανάστευσης και τις διαστάσεις της απασχόλησης στην παραοικονομία, η 

μεταφορά της πραγματικής μετανάστευσης από τις εκτός ελέγχου 

διαδικασίες στις ελεγχόμενες νόμιμες διαδικασίες, είναι ένα εγχείρημα 

δύσκολο με πολλές πλευρές.  

• Η πολύπλευρη νέα ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Μετά την 

εγκατάλειψη της ιδέας των εθνικών πολιτικών μετανάστευσης που με 

διάφορους τρόπους συνέπλεαν με τη λογική της “μηδενικής 

μετανάστευσης”, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει ένα νέο κοινό 

πλαίσιο άσκησης μεταναστευτικής πολιτικής. Οι αρχές που διέπουν αυτή 

την πολιτική είναι οι εξής. Επιδιώκεται καταρχήν να υπάρξει μια 

ολοκληρωμένη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, που θα 

εξισορροπεί τις εισόδους για ανθρωπιστικούς και οικονομικούς λόγους, 

καταπολεμώντας την παράνομη είσοδο, ειδικά δε την είσοδο μέσω 

παράνομων κυκλωμάτων. Δεύτερη αρχή είναι η δίκαιη μεταχείριση των 

υπηκόων Τρίτων χωρών που ζουν και εργάζονται σε χώρες της Ένωσης. 

Τρίτη αρχή είναι συνεργασία με τις χώρες προέλευσης για τη ρύθμιση των 

μεταναστευτικών ροών. Και τέταρτη αρχή είναι η επιδίωξη 

μακροπρόθεσμα να υπάρξει κοινή πολιτική στον τομέα του πολιτικού 

ασύλου. (Λινάρδος – Ρυλμόν 2004). 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

Εισαγωγή 

Το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα, καθώς και η 

μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα που ζουν στην Ελλάδα, καθώς και η 

μεταναστευτική πολιτική που ασκεί η ελληνική Πολιτεία απέκτησαν τα 

τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σημασία. Η παγκοσμιότητα του φαινομένου της 

μετανάστευσης, οι μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που επισυνέβησαν μετά τη 

δεκαετία του 1980 στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς 

και η αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τις χώρες του οικονομικά 

ανεπτυγμένου κόσμου, διαμόρφωσαν νέες συνθήκες άσκησης της δημόσιας 

πολιτικής. Η μεταναστευτική πολιτική αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος 

της κοινοτικής πολιτικής, ενώ το νομικό καθεστώς αλλοδαπών επηρεάζεται 

άμεσα από τις εναρμονισμένες αρχές και επιλογές του Ευρωπαϊκού Δικαίου. 

Σε εθνικό επίπεδο , το δίκαιο των αλλοδαπών ακολούθησε την τροχιά 

μετεξέλιξης της Ελλάδας από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής 

μεταναστών και αναπτύχθηκε παράλληλα με τη δύσκολη κοινωνική πρόληψη 

της συνύπαρξης με τον «άλλο». Στην καθ’ ημάς ύστερη νεωτερικότητα, οι 

έννοιες της πολυπολιτισμικότητας , της ανοιχτής κοινωνίας και του σεβασμού 

της ετερότητας ταυτίστηκαν με μία ασυνεχή και ανολοκλήρωτη ακόμα πορεία 

μετάβασης προς ένα νέο πεδίο δικαιωμάτων. Οι παραδοσιακές αντιλήψεις για 

την εθνική και πολιτισμική ομοιογένεια, τη λειτουργία του κράτους και την 

προστασία της έννομης τάξης εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τα 

συμφραζόμενα της κοινωνικής πραγματικότητας και την ανάγκη ισότιμης 

συνύπαρξης όλων μέσα στην ίδια πολιτική κοινότητα. Η εξέλιξη του Δικαίου 

αλλοδαπών εκφράζει δομικές κοινωνικές μεταβολές και απεικονίζει, 

τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, την αναζήτηση αυτής της 

μετέωρης θέσης των μεταναστών, ανάμεσα στο εκεί και στο εδώ, στο μέρος 

και στο σύνολο, στο εθνικό και στο ξένο, στη δίκαιη και στην ίση μεταχείριση. 
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Δικαιικές συναρθρώσεις, έννοιες και πολιτικές που κινούνται μεταξύ 

παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος και διαμορφώνουν, μέσα από 

προοδευτικά εξελισσόμενες και ενίοτε αντιφατικές ή αλυσιτελείς επιλογές, τις 

συνθήκες ζωής και τα δικαιώματα των «άλλων». (Παπαθεοδώρου 2007) 

Κατά συνέπεια το εν λόγω δίκαιο λαμβάνει στις μέρες μας όλο και μεγαλύτερη 

σημασία στο βαθμό που λειτουργεί ως υπόβαθρο για την άσκηση από την 

ελληνική Πολιτεία, της μεταναστευτικής πολιτικής και συνδέεται άμεσα με τις 

στρατηγικές και τις κατευθυντήριες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Καψάλης – Ρυλμόν 2005). Η εξέλιξη 

του Δικαίου Αλλοδαπών στην χώρα μας και οι σύγχρονες διαμορφώσεις του 

κοινοτικού κεκτημένου που ενισχύουν το σεβασμό των κανόνων του κράτους 

δικαίου και την περαιτέρω κατοχύρωση των ατομικών ελευθεριών και των 

Δικαιωμάτων του ανθρώπου (Nugent 2004). 

Υπό την έννοια αυτή το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών καταδεικνύει την 

αντίληψη της ελληνικής Πολιτείας για την προστασία της αξίας του ανθρώπου, 

για την ελεύθερη πρόσβαση όλων στην απόλαυση των εννόμων αγαθών , για 

τη συμμετοχή όλων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας 

και για την ομαλή ένταξη των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία. 

Συνεκτιμώντας όλους αυτούς τους παράγοντες η ελληνική Πολιτεία καλείται 

να διαχειρισθεί κοινωνικά, νομοθετικά, οικονομικά και πολιτικά το ζήτημα της 

υποδοχής ενός μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος και να προσδιορίσει 

παράλληλα τις αρχές, τους άξονες και τους μηχανισμούς παραγωγής και 

εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής (Ρομπόλης , 2005).     
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Η Ιστορική Εξέλιξη του Ελληνικού Νομοθετικού Πλαισίου 
 
Όπως έχει ήδη τονισθεί, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Ελλάδα κλήθηκε 

να διαχειρισθεί κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά το ζήτημα της υποδοχής ενός 

μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος (Ρομπόλης, 2005) και να προσδιορίσει 

παράλληλα τις αρχές, τους άξονες και του μηχανισμούς οργάνωσης και 

εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής (Καψάλης 2005). Την ίδια περίοδο, 

υπό το βάρος των ευρύτερων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ευρώπη, αλλά 

και των δεδομένων κατευθύνσεων της Ε.Ε. (Κουκιάδης 2005) για την 

αντιμετώπιση της αντικανονικής μετανάστευσης, υιοθέτησε μέτρα σχετικά με την 

είσοδο, παραμονή και εργασία των μεταναστών που κινούνταν εν μέρει σε μία 

αποτρεπτική, αμυντική και κατασταλτική λογική (Καψάλης 2005). Εκεί 

καταδείχθηκε η αδυναμία της Πολιτείας να κατανοήσει την πολυπλοκότητα του 

φαινομένου, και να καταστρώσει ανάλογα μία μακροπρόθεσμη μεταναστευτική 

πολιτική. 

Η πρώτη νομοθετική προσπάθεια, ο ν. 1975/91 υιοθετούσε τη μερική και 

μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση του ζητήματος των μεταναστευτικών ροών 

(Παπασιώπη 1998, Βρέλλης 2003) στη βάς κυρίως αστυνομικών πρακτικών, με 

στόχο τη μείωση της αριθμητικής δυσαναλογίας μεταξύ νόμιμων και 

αντικανονικών μεταναστών που εισέρχονταν ή διαβιούσαν στην χώρα 

(Παπαθεοδώρου 2003). 

Ο νόμος 1975/1991 προέβλεπε τη λειτουργία μεγάλου αριθμού 

εκτελεστικών και δικαιοδοτικών οργάνων με συγκεχυμένες αρμοδιότητες, τα 

κυριότερα από τα οποία ήταν τα ακόλουθα:  

 − Υπουργείο Εξωτερικών και Ελληνικές Προξενικές Αρχές στην Αλλοδαπή,  

 − Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές και 

Τμήματα Αλλοδαπών,  

 − Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΟΑΕΔ,  

 − Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και οι Λιμενικές Αρχές,  

 − Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,  
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 − Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,  

 − Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,  

 − Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας,  

 − Επιθεωρήσεις Εργασίας (Νομαρχίες).  

Δυνάμει του συγκεκριμένου νόμου λειτούργησε επίσης πλήθος 

Διυπουργικών Επιτροπών, όπως η Επιτροπή Απελάσεων (άρ. 27§5 Ν. 

1975/1991), η επιτροπή για τη χορήγηση άδειας παραμονής για εξαιρετικούς 

λόγους (άρ. 12
Α
§2 Ν. 1975/1991, που προστέθηκε με το Ν. 2713/1999) κλ.π.  

Ο κύριος λόγος για τον οποίο το νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε 

από το νόμο αυτό επικρίθηκε έντονα ήταν επειδή αυτό διεπόταν από μία 

αστυνομικού τύπου προσέγγιση, καθώς επίσης και για το λόγο ότι σειρά 

διατάξεών του (άρ. 33 §7, άρ. 31 Ν. 1975/1991) συνέτεινε στην ποινικοποίηση 

της μετανάστευσης με σειρά απαγορεύσεων (Παπασιώπη, 1996).  

Ειδικότερα, ο Ν.1975/91 υιοθετούσε τη μερική και μεσοπρόθεσμη 

αντιμετώπιση του ζητήματος, στη βάση κυρίως αστυνομικών πρακτικών, με 

στόχο τη μείωση της αριθμητικής δυσαναλογίας μεταξύ νόμιμων και 

αντικανονικών μεταναστών που εισέρχονταν ή διαβιούσαν στη χώρα. Το 

ατελέσφορο μίας τέτοιας πολιτικής τροφοδότησε τον κοινωνικό αποκλεισμό 

μάλλον του συνόλου των μεταναστών
 
(Βγενόπουλος 2001, Κασιμάτης 1998) , 

δημιούργησε περαιτέρω κοινωνικές εντάσεις (Karydis 2001)
 
και επέτεινε το κλίμα 

ανασφάλειας (Καρύδης 1996). Προς βελτίωση αυτής της κατάστασης η ελληνική 

Πολιτεία επιχείρησε σε πρώτη φάση να εφαρμόσει εμβαλωματικές λύσεις.  

Έτσι το 1997, βάσει των π.δ. 358/1997 και 359/1997 (κατ’ εξουσιοδότηση 

του άρ. 16 Ν. 2434/1996), νομοθετημάτων με σαφώς μεταβατικό χαρακτήρα, 

αποφασίσθηκε η καταγραφή και στη συνέχεια η νομιμοποίηση των 

αντικανονικών μεταναστών, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση άδειας παραμονής 

σε 200.000 περίπου μετανάστες από τις 600.000 που υπολογιζόταν ότι ζούσαν 

τότε στην Ελλάδα υπό καθεστώς παρανομίας. Με την καθιέρωση σχετικά απλών 

προϋποθέσεων, τα προεδρικά διατάγματα έδιναν τη δυνατότητα στον αλλοδαπό 

που ήδη βρισκόταν στην Ελλάδα να νομιμοποιηθεί και να λάβει αρχικά τη 
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λευκήκάρτα και στη συνέχεια, με την προσκόμιση ενός ελάχιστου αριθμού 

ενσήμων εργασίας την πράσινη κάρτα.  

Η εν λόγω πολιτική ακολουθήθηκε (1999) από την εφαρμογή του μέτρου 

των "μαζικών ελέγχων νομιμότητας” (Παπαθεοδώρου, 2002), με στόχο τη 

συγκράτηση του μεταναστευτικού ρεύματος και την κατά το δυνατό αμεσότερη 

επαναπροώθηση των αντικανονικών μεταναστών. Έτσι, η καταπολέμηση της 

λαθρομετανάστευσης και η προσπάθεια κατοχύρωσης της δημόσιας ασφάλειας 

μεταβλήθηκαν σε συνώνυμα άσκησης κατασταλτικών πολιτικών και, τελικά, σε 

μηχανισμούς κατασκευής στερεοτύπων μηδενικής ανοχής, εν απουσία 

ολοκληρωμένης και οργανωμένης μεταναστευτικής πολιτικής (Παπαθεοδώρου, 

2002).  

Υπό την οπτική της ανεπάρκειας του Ν. 1975/1991 και προκειμένου να 

διαμορφωθεί μια μακροπρόθεσμη και ρεαλιστική μεταναστευτική πολιτική, η 

οποία θα επέτρεπε την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, 

θεσπίστηκε ο Ν. 2910/2001, ο οποίος τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 

Ν. 3013/2002 (άρ. 19-25), το Ν. 3068/2002 (άρ. 15) και με το Ν. 3074/2002 (άρ. 

11), το Ν. 3103/2003 (άρ.23), το Ν. 3146/2003 (άρ.8), το Ν. 3169/2003 (άρ.10) 

και το Ν. 3242/2004 (άρ.25), το Ν. 3202/2003 (άρ. 31-33) και 3274/2004 (άρ. 34) 

χωρίς να καταργεί τα παραπάνω προεδρικά διατάγματα. Αλλά, αν το νομοθετικό 

εγχείρημα του 1991 είχε όλες τις ατέλειες της αιφνίδιας μεταλλαγής της Ελλάδας 

απo χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών και μίας ηθελημένης ή 

αθέλητης σύγχυσης μεταξύ μεταναστευτικής και αντεγκληματικής πολιτικής 

(Karydis 1996), η περαιτέρω δεκαετής εμπειρία, καθώς και οι εξελίξεις στο χώρο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύσκολα εξηγούν σήμερα ακόμη την απουσία 

οργανωμένης και οργανικής μεταναστευτικής πολιτικής.  

Οι βασικότερες καινοτομίες που καθιέρωσε ο ως άνω νόμος συνοψίζονται 

στα ακόλουθα:  

 

 – Ο σχεδιασμός και συντονισμός της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας 

αποτελεί πλέον αρμοδιότητα του ΥΠΕΣΔΔΑ μέσω της Διεύθυνσης 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που ιδρύθηκε στο Υπουργείο,  
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 – Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να εργασθούν στην Ελλάδα δεν έρχονται 

αυτόβουλα, αλλά σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δίνονται από Γραφεία 

Ευρέσεως Εργασίας στις χώρες προέλευσής τους, τα οποία λειτουργούν 

στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές,  

 – Αρμόδιος για τη χορήγηση άδειας παραμονής αλλοδαπού ορίστηκε ο 

Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας,  

 – Συγκροτήθηκαν σε κάθε Περιφέρεια Επιτροπές Μετανάστευσης, με έργο 

να καλούν τους αλλοδαπούς σε προσωπική συνέντευξη και να 

γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας παραμονής,  

 – Προβλέφθηκε η νομιμοποίηση αλλοδαπών που παρέμεναν παράνομα 

στην ελληνική επικράτεια,  

 – Μειώθηκε το χρονικό όριο της νόμιμης παραμονής στη χώρα για την 

απόκτηση άδειας αόριστης παραμονής,  

 – Ρυθμίστηκαν ζητήματα απέλασης και ιδίως η δυνατότητα δημιουργίας 

ειδικών χώρων προσωρινής κράτησης αλλοδαπών,  

 – Περιλήφθηκαν διατάξεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των 

αλλοδαπών και λήφθηκε μέριμνα για την ένταξή τους στην ελληνική 

κοινωνία,  

 – Τροποποιήθηκαν οι όροι οικογενειακής επανένωσης,  

 – Περιλήφθηκαν διατάξεις, κατά τις οποίες πράξεις ρατσισμού και 

ξενοφοβίας διώκονται αυτεπάγγελτα,  

 – Τροποποιήθηκε η διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με 

πολιτογράφηση,  

 – Οριοθετήθηκε η έννοια του μετανάστη από αυτή του πρόσφυγα,  

 

 – Κατοχυρώθηκαν ίσα ασφαλιστικά δικαιώματα μεταξύ μεταναστών και 

αλλοδαπών,  

 – Κατοχυρώθηκε η πρόσβαση των ανήλικων αλλοδαπών στην ελληνική 

εκπαίδευση,  

 – Προβλέφθηκε δυνατότητα προσφυγής του αλλοδαπού κατά της 

απόφασης απέλασης,  
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 – Περιλήφθηκε ρύθμιση για τα κωλύματα ή τις απαγορεύσεις απελάσεων,  

 – Επιπρόσθετα, αποφασιστικές αρμοδιότητες σχεδιασμού και εκτέλεσης της 

μεταναστευτικής πολιτικής ανατέθηκαν σε άλλα Υπουργεία και δη στο 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας (άρ. 3, 4, 50, 33 §1, 38, 44 επ., μη καταργούμενες διατάξεις Ν. 

1975/1991 και Π.Δ. 61/1999).  

• Ο νόμος 2910/2001, ο οποίος επιχείρησε να διαμορφώσει μια νέα πολιτική 

στο πεδίο της ένταξης των μεταναστών, επικρίθηκε ότι αποτελεί ως ένα βαθμό 

επανάληψη των διατάξεων της προηγούμενης νομοθεσίας (Παπαδόπουλος 

2002), ακόμη και μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις από τους παρακάτω 

νόμους:  

 
Ν. 3013/2002  
Ο Ν. 3013/2002 εισήγαγε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αλλαγές:  

– Παράταση της ισχύος των αδειών παραμονής έως το τέλος του 2002,  

– Η αρμόδια αρχή ορίζει με απόφασή της σε ποιες περιπτώσεις θα καλούνται σε 

συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης υπήκοοι τρίτων χωρών 

που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδεια παραμονής,  

– Ο αριθμός των Επιτροπών Μετανάστευσης αυξήθηκε από μία σε τρεις,  

– Ορίστηκε ανώτατο όριο τριών ημερών προσωρινής κράτησης μέχρι την έκδοση 

διοικητικής απόφασης απέλασης,  

– Έπειτα από εξαετή παραμονή και εργασία, όλες οι άδειες εργασίας 

ανανεώνονται σε διετή βάση. Μετά δεκαετή παραμονή και εργασία είναι 

δυνατό να χορηγείται άδεια εργασίας αορίστου διάρκειας.  

 – Υπήκοοι τρίτων χωρών, σύζυγοι ημεδαπού ή κοινοτικού υπηκόου 

αποκτούν άδεια παραμονής πενταετούς διάρκειας, η οποία καλύπτει και τα 

άγαμα τέκνα αυτών κάτω των 18 ετών. Το ίδιο ισχύει και για τις χήρες 

αυτών, καθώς και για τις συζύγους, τέκνα και χήρες Ελλήνων ομογενών,  

 – Ομογενείς, οι οποίοι αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια εξαιρούνται από την 

καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου,  
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 – Δημιουργήθηκε το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής,  

 – Παρασχέθηκαν διευκολύνσεις προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία 

νομιμοποίησης σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο (απλή υπεύθυνη 

δήλωση περί μη τέλεσης ποινικού αδικήματος για την αίτηση χορήγησης 

άδειας εργασίας, υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης σε γεωργικές 

δραστηριότητες, αντί για σύμβαση εργασίας, αυτοδίκαιη διαγραφή από τον 

κατάλογο ανεπιθύμητων).  

 
Ν. 3074/2002:  
Με το νόμο αυτό επήλθαν οι παρακάτω τροποποιήσεις:  

– Εξασφαλίστηκε η εξομοίωση από πλευράς ρυθμιστικού πεδίου των γονέων 

τόσο των ομογενών όσο και των αλλοδαπών που έχουν αποκτήσει με 

πολιτογράφηση την ελληνική ιθαγένεια,  

– Ως μέλη της οικογένειας αλλοδαπού ορίστηκαν τα τέκνα ηλικίας μέχρι 21 ετών 

και οι γονείς του /της συζύγου κοινοτικού υπηκόου,  

– Αντιμετωπίστηκε το θέμα των δικαιούμενων αυτοτελούς άδειας παραμονής, 

δηλαδή καλύπτονται αλλοδαποί ηλικίας 18 έως 21 ετών, οι οποίοι σύμφωνα 

με το προγενέστερο νομικό πλαίσιο δεν δικαιούνταν αυτοτελούς άδειας 

παραμονής  

– Παρασχέθηκε η δυνατότητα σε αλλοδαπούς που λαμβάνουν άδεια παραμονής 

για λόγους σπουδών να ανανεώσουν την άδεια παραμονής μετά το τέλος 

των σπουδών τους για έναν από τους λόγους που προβλέπει ο νόμος.  

 
Ν. 3103/2003  
Με το νόμο αυτό παρατάθηκε η ισχύς των αδειών παραμονής έως την 

30.06.2003.  

 
Ν. 3146/2003  
Ο νόμος αυτός προέβλεψε τα ακόλουθα:  
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– Υπήκοος τρίτης χώρας που διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης μπορεί να 

αποκτά άδεια παραμονής με αρχική διάρκεια ένα έτος, μόνο εφόσον 

διαθέτει θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό,  

 – Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους δεν 

γίνονται δεκτές, εάν ο αιτών έχει τουριστική θεώρηση εισόδου ή έχει εισέλθει 

στη χώρα παράνομα,  

 – Καταργήθηκε το πιστοποιητικό υγείας για την ανανέωση άδειας 

παραμονής,  

 – Καθιερώθηκε αυτοτελής πρόβλεψη για χορήγηση άδειας παραμονής σε 

μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών.  

 
Ν. 3169/2003  
Το σχετικό μεταβατικού χαρακτήρα άρθρο 10 του ανωτέρω νόμου 

προβλέπει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση 

(150 ημέρες ασφάλισης, δυνατότητα εξαγοράς ενσήμων σε περίπτωση που αυτά 

υπολείπονται των απαιτούμένων) για την ανανέωση των αδειών παραμονής 

αλλοδαπών, οι οποίοι διαθέτουν άδειες παραμονής που έχουν παραταθεί έως 

την 30.06.2003, αλλά δεν έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις 

κατά νόμο (άρ. 19 §8 Ν. 2910/2001).  

 
Ν. 3242/2004  
Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, οι άδειες παραμονής, των οποίων η ισχύς είχε 

παραταθεί μέχρι την 30.06.2003 σύμφωνα με το άρ. 23 του Ν.3103/2003, καθώς 

και άδειες παραμονής που έληγαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία ή επρόκειτο να 

λήξουν έως τη δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου παρατάθηκαν αυτοδίκαια 

έως την 30.06.2004 χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. 

Αλλοδαποί, οι οποίοι υπάγονταν στην ανωτέρω ρύθμιση μπορούσαν να 

υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας και παραμονής από τη 

δημοσίευση (24.05.2004) του νόμου και έως την 30.06.2004.  

 
Ν. 3202/2003  
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Ο νόμος ρυθμίζει ζητήματα χορήγησης ειδικής θεώρησης εισόδου σε 

αρχηγούς Οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού, καθώς και χορήγησης βεβαίωσης 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τη νόμιμη διαμονή αλλοδαπών ή και 

τέκνων αλλοδαπών που γεννήθηκαν ή κατοικούν επί μακρόν στην Ελλάδα και σε 

όσους το αίτημά τους για χορήγηση ασύλου απορρίφθηκε. Ρυθμίζονται επίσης 

θέματα ανανέωσης άδειας παραμονής σε συνάρτηση με το εργασιακό καθεστώς 

αλλοδαπών, χορήγησης άδειας παραμονής αορίστου χρόνου, καθώς και 

συγκρότησης Επιτροπής στην έδρα κάθε  

Περιφέρειας για την κατάρτιση έκθεσης αναφορικά με τις κενές θέσεις 

εργασίας ανά ειδικότητα και νομό και τη χορήγηση άδειας εργασίας από τον 

οικείο Νομάρχη.  

 
Ν.3274/2004  

Ο πρόσφατος αυτός νόμος περιλαμβάνει τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο 

για την χορήγηση άδειας παραμονής για λόγους σπουδών, ρυθμίζει θέματα 

ανανέωσης άδειας παραμονής σε συνάρτηση με το εργασιακό καθεστώς 

αλλοδαπών, καθώς και θέματα οικογενειακής συνένωσης. Συμπληρώνει τις 

διατάξεις αναφορικά με τους αλλοδαπούς που βρίσκονται παράνομα στη χώρα 

και καταγγέλλουν πράξεις προαγωγής στην πορνεία. Τέλος, ρυθμίζεται το 

καθεστώς των τέκνων αλλοδαπών που είτε είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του άρ. 

66 § 5 Ν. 2910/2001 είτε ήταν εγγεγραμμένα ως προστατευόμενα μέλη στις 

άδειες παραμονής των γονέων τους και δεν τους χορηγήθηκε αυτοτελής άδεια 

παραμονής είτε δεν έλαβαν άδεια παραμονής μολονότι οι γονείς τους ήταν 

κάτοχοι τέτοιας.  
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Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς 
 
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους αλλοδαπούς μετανάστες στηρίζεται σήμερα στον 

ν.3386/2005. Ο εν λόγω νόμος φιλοδοξεί – κατά την πρόθεση του νομοθέτη – να 

παράσχει τα μέσα άσκησης μίας νέας, ευέλικτης και μακροπρόθεσμης 

μεταναστευτικής πολιτικής, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στο τρίπτυχο: νομιμότητα, 

ασφάλεια δικαιωμάτων, κοινωνική ένταξη. Εντούτοις, από την πολιτική 

επιχειρηματολογία του νομοθέτη στην πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας 

διαφαίνονται τόσο τα προβλήματα του θεσμικού πλαισίου όσο και οι πραγματικές 

κατευθύνσεις της νέας μεταναστευτικής πολιτικής 

 

΄ 

Άξονες και θεσμοί της σύγχρονης εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής 
Τόσο ο ν. 3386/2006,  όσο και η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει 

περιγράφουν τους άξονες της μεταναστευτικής πολιτικής που η ελληνική Πολιτεία 

επιδιώκει να ακολουθήσει. Κατ’ αρχάς, η μετανάστευση αντιμετωπίζεται ως ένα 

παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο στην ευρωπαϊκή αναφορά του εντάσσεται στο 

πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής. Έτσι, βάσει της «αρχής της επικουρικότητας» 

(Παπαγιάννης 1994), μέσω του νόμου επιχειρείται η χάραξη και η εφαρμογή μιας 

μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία λαμβάνει υπόψη της «εκτός από το 

συμφέρον της και τις σύγχρονες τάσεις που αναπτύσσονται στους κόλπους της 

Ε.Ε.» (βλ. αιτιολογική έκθεση νόμου). Λόγω του σύνθετου χαρακτήρα της 

πολιτικής μετανάστευσης, η Ε.Ε. προτάσσει το σαφή καθορισμό των κοινών 

προϋποθέσεων εισόδου και παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών που πρέπει να 

βασίζονται στην από κοινού αξιολόγηση των οικονομικών και δημογραφικών 

εξελίξεων στην Ένωση και της κατάστασης στις χώρες καταγωγής (SN 200/99). 

Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη οφείλουν να προσαρμόζουν τις νομοθεσίες τους 

ώστε να αναπτύσσονται ολοκληρωμένες και εναρμονισμένες πολιτικές για τη 

μετανάστευση. 

Ο δεύτερος άξονας στηρίζεται στο σεβασμό των αρχών της Δημοκρατίας και της 

ανοιχτής κοινωνίας. Τούτο σημαίνει ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο πρέπει να 
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κατοχυρώνει τους όρους παραμονής και εργασίας που συνάδουν με τη 

λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους δικαίου, την καταπολέμηση του ρατσισμού 

και της ξενοφοβίας, καθώς και τη διασφάλιση ενός καθεστώτος κοινωνικής 

ένταξης. Παράλληλα πρέπει να επιτρέπει «την απρόσκοπτη άσκηση των 

δικαιωμάτων των αλλοδαπών και κυρίως εκείνων που αφορούν στην ελεύθερη 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, στην ελεύθερη συμμετοχή τους στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας υπό καθεστώς κοινωνικής δικαιοσύνης 

και το σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων τους, πρωτίστως δε αυτών που απορρέουν 

από την καταγωγή τους». 

 

Ο τρίτος άξονας συνίσταται στην ορθολογική διαχείριση των μεταναστευτικών 

ροών σε συνάφεια με την σταθερότητα του νομικού καθεστώτος που διέπει τους 

μετανάστες, τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών δομών και τη μείωση της 

γραφειοκρατίας. Ο άξονας αυτός έχει ως στόχο την κατά το δυνατό μεγαλύτερη 

αποκατάστασης της νομιμότητας στο πεδίο της μετανάστευσης μέσω της 

καταγραφής και νομιμοποίησης των μεταναστών που ζουν σήμερα στην χώρα, 

τον έλεγχο της μεταναστευτικής ροής προς την Ελλάδα, ανάλογα με τις 

κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής 

υποδομής του κράτους  στον τομέα αυτό και τον περιορισμό των 

γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών  που είχαν ανακύψει κατά το παρελθόν. 

Πρόκειται στην ουσία για την τρίτη κατά σειρά επιχείρηση νομιμοποίησης 

αντικανονικών μεταναστών και τη δημιουργία ενός διοικητικού πλαισίου που θα 

καθιστά δυνατό τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και τη λειτουργική ένταξη 

των απαραίτητων διαδικασιών σε ενιαίες διοικητικές δομές. Τέλος, ο εν λόγω 

άξονας επιδιώκει να προσδιορίσει τις νέες νομικές, θεσμικές και διοικητικές 

διαστάσεις της διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου, οι οποίες 

αποτυπώνονται στο ν.3386/2005 και μέσω του τελευταίου να εξασφαλίσει τη 

σταθερότητα και αποτελεσματικότητα τόσο ως προς την εφαρμογή των κανόνων 

της ελληνικής έννομης τάξης όσο και ως προς τη συμβατότητα τους με το 

ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. 
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Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική 
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (ν. 3386/2005) 
 
Α. Η είσοδος των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα 
Η είσοδος και η διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα υπακούει σε 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις που στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας, τον 

έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και την επιλεκτικότητα στην υποδοχή των 

μεταναστευτικών πληθυσμών. Η επιλεκτικότητα (immigration selective3), αν και 

δεν αποτελεί διακηρυγμένο άξονα της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής, 

εφαρμόζεται εντούτοις στην πράξη και διέπει σειρά διατάξεων του ελληνικού 

νομοθετικού πλαισίου για τους υπηκόους τρίτων χωρών. 

Η είσοδος και η έξοδος των προσώπων στην και από την ελληνική επικράτεια 

επιτρέπεται μόνο από τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις (άρθ. 4§1). Κάθε 

πρόσωπο που εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλεται σε έλεγχο από 

τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές (άρθ. 5§1 και 2). Ειδικότερα, οι 

υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος πρέπει να είναι 

εφοδιασμένοι με διαβατήριο εν ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που 

αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις. Το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό 

έγγραφο πρέπει να φέρουν θεώρηση εισόδου (VISA), εφόσον αυτό απαιτείται 

από τις διεθνείς συμβάσεις, το κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές ρυθμίσεις (άρθ. 

6§2). 

 

1.Η θεώρηση εισόδου (VISA) 
 

Η θεώρηση εισόδου χορηγείται από την προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του 

υπηκόου τρίτης χώρας και διακρίνεται σε θεώρηση βραχείας διαμονής (Visa 

Schengen) και σε θεώρηση μακράς διαμονής (εθνική θεώρηση). 

 

• Η θεώρηση βραχείας διαμονής 

 

                                                 
3 Όπως η αρχή αυτή έχει υιοθετηθεί από το γαλλικό νόμο no2006-911 της 24ης Ιουλίου 2006. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συμφωνίας Schengen (ν. 2514/1997), τα 

συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ακολουθήσουν κοινή 

πολιτική για την κυκλοφορία των προσώπων και ειδικά για το καθεστώς των 

θεωρήσεων εισόδου. Οι υπήκοοι των τρίτων χωρών υπόκεινται σε καθεστώς 

κοινής θεώρησης. Έτσι, καθιερώνεται ομοιόμορφη θεώρηση που ισχύει στην 

επικράτεια του συνόλου των συμβαλλόμενων μερών (άρθ. 10). Η εν λόγω 

θεώρηση μπορεί να χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών για διαμονή τριών 

μηνών κατ’ ανώτατο όριο. Επομένως, η θεώρηση βραχείας διαμονής (Visa 

Schengen) είναι ανώτατης διάρκειας τριών μηνών. Υπάρχουν δύο είδη 

θεωρήσεως βραχείας διαμονής: α) η θεώρηση ταξιδιού που ισχύει για μία ή 

περισσότερες εισόδους, χωρίς η συνολική διάρκεια των διαδοχικών διαμονών να 

μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες ανά εξάμηνο από την ημερομηνία της 

πρώτης εισόδου (άρθ. 11α) και β) η θεώρηση διέλευσης που επιτρέπει στον 

κάτοχό της να διέλθει μία, δύο ή κατ’ εξαίρεση περισσότερες φορές από τα εδάφη 

των συμβαλλόμενων κρατών, για να μεταβεί στην επικράτεια ενός τρίτου 

κράτους, χωρίς η διάρκεια διελεύσεως να μπορεί να υπερβεί τις πέντε μέρες. 

Η ομοιόμορφη θεώρηση χορηγείται από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές 

των συμβαλλόμενων κρατών (άρθ. 12). Την αρμοδιότητα της χορήγησης τη έχει 

το κράτος του κύριου προορισμού. Αν ο προορισμός αυτός δεν μπορεί να 

καθορισθεί επακριβώς από τον ενδιαφερόμενο, τότε η αρμοδιότητα θεώρησης 

ανήκει στο κράτος της πρώτης εισόδου. Η χορήγηση της θεώρησης εισόδου είναι 

δυνατή μόνο, αν τα ταξιδιωτικά έγγραφα του ενδιαφερομένου είναι νόμιμα και σε 

ισχύ και ο ενδιαφερόμενος εκπληρώνει το σύνολο των προϋποθέσεων εισόδου, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 της Συμφωνίας (έγκυρο διαβατήριο, αιτιολογία 

σκοπού και διάρκεια διαμονής, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, την 

εθνική ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις, δεν έχει καταχωρισθεί με σκοπό την 

απαγόρευση εισόδου). 

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, κάτοχοι της Visa Schengen, οι οποίοι εισέρχονται 

νόμιμα στην επικράτεια ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να 

κυκλοφορούν ελεύθερα στην επικράτεια του συνόλου του χώρου Schengen κατά 

τη διάρκεια της ισχύος της θεώρησης (άρθ. 12). Το ίδιο ισχύει για τους υπηκόους 
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τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής που έχει χορηγηθεί από 

συμβαλλόμενο μέρος και είναι εφοδιασμένοι με έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο. Η 

ελεύθερη κυκλοφορία των παραπάνω στην επικράτεια των κρατών του χώρου 

Schengen είναι δυνατή για μία περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες κατ’ 

ανώτατο όριο. Τέλος, η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηκόων τρίτων χωρών, 

κατόχων Visa Schengen, υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Οι υπήκοοι 

τρίτων χωρών, που εισέρχονται νόμιμα στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα 

μέρη υποχρεούνται να δηλώνουν την παρουσία τους στις αρμόδιες αρχές και 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει κάθε κράτους του χώρου 

Schengen. 

• Η θεώρηση μακράς διαμονής (εθνική θεώρηση) 

Σύμφωνα με τη διάκριση που προβλέπει το άρθρο 18 της Συμφωνίας 

Schengen, οι θεωρήσεις για τη διαμονή άνω των τριών  είναι εθνικές και 

χορηγούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του εθνικού δικαίου κάθε κράτους. 

Βάσει της διάταξης αυτής έχει διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο του ν. 

3386/2005. Έτσι, ο νόμος ορίζει (άρθρ. 6§4) ότι η εθνική θεώρηση εισόδου 

στην επικράτεια εκδίδεται βάσει των αντίστοιχων για την άδεια διαμονής 

νομοθετικών ρυθμίσεων και η διάρκειά της συναρτάται κατά περίπτωση με 

εκείνη της προβλεπόμενης διαμονής. Τούτο σημαίνει ότι η χορήγηση της 

εθνικής θεώρησης εισόδου συνδέεται άμεσα με τον τύπο και τη διάρκεια της 

άδειας διαμονής, ώστε να ασκείται ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών. 

Σύμφωνα με την Απόφαση  αρ. 3497.3/550/ΑΣ 4000 ορίζεται ότι «εθνική 

θεώρηση εισόδου είναι η άδεια η οποία υλοποιείται μέσω της επικόλλησης 

αυτοκόλλητης θεώρησης ενιαίο τύπου στο διαβατήριο ή άλλο αναγνωρισμένο 

από την χώρα μας ταξιδιωτικό έγγραφο εν ισχύ και επιτρέπει στον αλλοδαπό 

την είσοδο και την παραμονή στην ελληνική επικράτεια για διάστημα άνω των 

τριών μηνών εφόσον πληροί τις υπόλοιπες νόμιμες προύποθέσεις». Αρμόδια 

αρχή για την έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου είναι η ελληνική διπλωματική 

ή έμμισθη προξενική αρχή του τόπου κατοικίας ή συνήθους διαμονής του 

αλλοδαπού. Για την χορήγηση της θεώρησης εισόδου ο αλλοδαπός οφείλει 

να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στην παραπάνω αρχή, όπου και 
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υποβάλλεται σε συνέντευξη σχετικά με το σκοπό εισόδου του και παραμονής 

του στην Ελλάδα, καθώς και σε έλεγχο των λόγων σχετικών με τη διαφύλαξη 

της τάξης και της εθνικής ασφάλειας. Η θεώρηση εισόδου χορηγείται εφόσον 

ο αλλοδαπός προσκομίσει αν ο αλλοδαπός προσκομίσει  εν ισχύ διαβατήριο 

ή άλλο αναγνωρισμένο ταξιδιωτικό έγγραφο, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου 

των αρχών του τόπου κατοικίας του και ιατρικό πιστοποιητικό από 

αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό τομέα, εφόσον ο αλλοδαπός δεν έχει 

καταχωρισθεί στον κατάλογο των ανεπιθύμητων και εφόσον δεν συντρέχουν 

λόγοι απειλής της δημόσιας υγείας, της δημόσιας τάξης της εθνικής 

ασφάλειας και των διεθνών σχέσεων. Εντούτοις, η συνδρομή των παραπάνω 

προϋποθέσεων δεν προδικάζει υποχρεωτικά την χορήγηση θεώρησης 

εισόδου. Η τελευταία ανήκει στην ευχέρεια της διπλωματικής ή προξενικής 

αρχής. 

 

Β. Η διαμονή των υπηκόων τρίτων χώρων στην Ελλάδα 
 

 Ο ν. 3386/2005 συνδέει άμεσα την άδεια διαμονής που χορηγείται στους 

υπηκόους τρίτων χωρών με συγκεκριμένο λόγο παρουσίας στην Ελλάδα 

(σπουδές, εργασία κλπ). Παράλληλα, προβλέπει επτά γενικές κατηγορίες 

αδειών διαμονής, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν όλους τους δυνατούς τύπους 

διαμονής. Η νέα κατηγοριοποίηση φιλοδοξεί να  περιορίσει τα γραφειοκρατικά 

εμπόδια, να διευκολύνει από πλευράς διοικητικής λειτουργίας τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες στη διαδικασία έκδοσης των αδειών, ενοποιήσει 

ορισμένους τύπους αδειών διαμονής και να καταστήσει αποτελεσματικό τον 

έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης μετανάστευσης. Επίσης, 

αποκαθιστά τη σύνδεση αδειών διαμονής με τη θεώρηση εισόδου. Πράγματι, 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 9§1 ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει 

θεώρηση εισόδου για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο 

οφείλει να ζητήσει άδεια διαμονής για τον ίδιο λόγο. Επομένως, οι λόγοι 

εισόδου του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα ταυτίζονται με τους λόγους 

διαμονής και οι τελευταίοι αντιστοιχούν σε μία εκ των επτά προβλεπόμενων 
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κατηγοριών αδειών διαμονής. Η νέα τυπολογία αδειών διαμονής 

περιλαμβάνει: 

Α)την άδεια διαμονής για εργασία 

Β) την άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα 

Γ) την άδεια διαμονής για ειδικούς λόγους 

Δ) την άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους 

Ε) την άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση 

Στ) την άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας 

Ζ) την άδεια για τους επί μακρόν διαμένοντες 

 

Οι παραπάνω άδειες είναι ενιαίου τύπου κατ ‘ εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 

1030/2002 και αναγράφουν αν επιτρέπεται στον κάτοχό τους η πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας (άρθρ 9§4).   
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