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1. Περίληψη 
 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης αποτελεί αντικείμενο μελέτης στην Ελλάδα 

αρκετές δεκαετίες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η Ελλάδα αποτελούσε χώρα 

αποστολής μεταναστών ενώ 20 χρόνια αργότερα, στις αρχές του 1990, η Ελλάδα 

αρχίζει να εξελίσσεται και σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Τα πρώτα κύματα 

μεταναστών που υποδέχεται η Ελλάδα το 1990 φαίνεται να προέρχονται από τις 

βαλκανικές χώρες καθώς με το πέρασμα των χρόνων κάνουν την εμφάνιση τους 

πληθυσμοί από την Ασία και την Αφρική. Το φαινόμενο αυτό της μετανάστευσης 

συνεχίζεται για πολλούς και διάφορους λόγους. Πλήθος ανθρώπων είτε φεύγουν από 

την Ελλάδα είτε εισέρχονται σε αυτήν. Πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν 

σταματά η μετανάστευση κάποιοι από τους οποίους θα αναφερθούν και θα 

αναλυθούν στην παρούσα εργασία.  

Παράλληλα στην μακροχρόνια αυτή ιστορία της μετανάστευσης έρχεται να 

προστεθεί η νέα παγκόσμια πολιτικό-οικονομική κρίση το 2008 δημιουργώντας έτσι 

την «Νέα μετανάστευση» έναν νέο ορισμό της μετανάστευσης όπου αλλάζει τα 

δεδομένα τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια. Πιο συγκεκριμένα οι μετανάστες 

που εισέρχονται στην Ελλάδα έχουν άλλον χαρακτήρα από ότι παλαιότερα καθώς 

επίσης και από την Ελλάδα μεταναστεύουν διαφορετικού τύπου πληθυσμοί όπως νέοι 

με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Η Ελλάδα σήμερα βιώνει ένα πρωτοφανή φαινόμενο 

και αποτελεί ταυτόχρονα μια χώρα υποδοχής και αποστολής μεταναστών. Στην 

παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν και να εξηγηθούν τα αίτια 

αυτού του πρωτοφανή φαινομένου όπου βιώνει η Ελλάδα , θα γίνει αναφορά σε 

περιπτώσεις άλλων χωρών όπως είναι η Αυστραλία , ο Καναδάς , η Αμερική, η 

Γερμανία προορισμοί στους οποίους από πολύ παλιά επέλεγαν οι Έλληνες να 

μεταναστεύσουν προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής φτάνοντας φυσικά και στο 

σήμερα. Επιπλέον θα γίνει λόγος για την παράνομη μετανάστευση , ένα κύριο ζήτημα 

που ταλανίζει την Ελλάδα όπως και άλλες χώρες, καθώς επίσης και για το νομικό 

πλαίσιο που αφορά τον κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης .  

 

 

2. Εισαγωγή 
 

Είναι απαραίτητο να μελετάμε τα κοινωνικά ζητήματα της χώρας μας. Εδώ και πολλά 

χρόνια το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι ένα από τα οποία κυριαρχεί στα Μέσα 

Μαζικής ενημέρωσης και που απασχολεί ιδιαίτερα ολόκληρη την χώρα. Ανέκαθεν η 

Ελλάδα υπήρξε χώρα με έντονη την τάση της μετανάστευσης.. Από πολύ παλιά οι 

Έλληνες οποιασδήποτε ηλικίας έφευγαν αφήνοντας τις οικογένειες και τους δικούς 

τους ανθρώπους πίσω προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής .  

Στην παρούσα εργασία , γίνεται μια έρευνα σχετικά με το θέμα αυτό. Όσον αφορά τη 

δομή της εργασίας αρχικά γίνεται μια αναφορά στον όρο μετανάστευση καθώς επίσης 



5 
 

και σε έννοιες σχετικές με το ζήτημα. Στην συνέχεια γίνεται μια αναφορά στη «νέα 

μετανάστευση» και εν συνεχεία στην παράτυπη μετανάστευση παραθέτοντας 

στατιστικά στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.  

Ακολουθεί μια ανάλυση κατά την οποία η Ελλάδα αποτελεί χώρα αποστολής 

αναφέροντας κύριους προορισμούς των Ελλήνων μεταναστών.  Για την ολοκλήρωση 

επίσης της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικά εργαλεία όπως η εκπόνηση 

συνεντεύξεων οι οποίες  βοήθησαν στην διαδικασία ολοκλήρωσης της έρευνας.  

Επιπροσθέτως έγινε σχετική μελέτη και ανάλυση του  ΝΟΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4251 

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.  

Επίσης γίνεται μια στην χρήση της γλώσσας από τους μετανάστες της Ελλάδας , 

αρχικά αναφορικά με  την εθνοτική τους γλώσσα και στην συνέχεια για την ελληνική 

γλώσσα.   

Τέλος, αναλύονται ορισμοί που σχετίζονται με τον ρατσισμό , καθώς και της 

υπάρχουσας κατάστασης του φαινομένου του ρατσισμού σήμερα. 

 

3. Ο ορισμός του φαινομένου της μετανάστευσης 
 

 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο 

παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά από περιοχή σε περιοχή. Ο ορισμός που θα 

μπορούσε να αποδοθεί για το φαινόμενο αυτό είναι η εκούσια ή ακούσια μετακίνηση 

ενός ατόμου ή πληθυσμού από μια χώρα σε κάποια άλλη η οποία είτε είναι η 

προσωρινή είτε μόνιμη με σκοπό συνήθως την επαγγελματική αποκατάσταση. 

Πολλοί επιστήμονες έχουν αποδώσει τον δικό τους ορισμό για τον όρο 

μετανάστευση. Σύμφωνα με τον Τσαούση(2006) , η μετανάστευση πρόκειται για μια 

προσωρινή ή μόνιμη μετακίνηση πληθυσμού όπως προαναφέρθηκε και πρόκειται για 

μια από τις τρεις κύριες δημογραφικές διαδικασίες. Το φαινόμενο της μετανάστευσης 

συνδέεται κυρίως με την οικονομική κατάσταση κάθε χώρας αλλά και με τις διεθνείς 

γεωπολιτικές συνθήκης της .  

Μελετώντας το φαινόμενο αυτό της μετανάστευσης στην Ευρώπη την μεταπολεμική 

περίοδο διακρίνονται τέσσερις περίοδοι :  

* Πρώτη περίοδος (1945-1960) : Πρόκειται για την περίοδο από-αποικισμού, μετά το 

τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου , όπου υπάρχει μεταφορά πληθυσμών και 

αποικιών καθώς και εργατικού δυναμικού.  

* Δεύτερη περίοδος (1955-1973): Πρόκειται για την περίοδο που χαρακτηριστικό έχει 

την μετακίνηση του εργατικού δυναμικού από τον Νότο προς την Ηπειρωτική 

Ευρώπη και τις βόρειες χώρες γενικότερα.  
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* Τρίτη περίοδος (1974-1988): Σε αυτήν την περίοδο παρατηρούμε μείωση του 

φαινομένου καθώς οι χώρες υποδοχής σταματούν τη ζήτηση εργατικού δυναμικού.  

* Τέταρτη περίοδος (1988 και μετά) : Πρόκειται για την μετακίνηση πληθυσμών από 

την Ανατολική Ευρώπη στην Δυτική. Περιορίζοντας την μελέτη μας κυρίως στην 

μετανάστευση που γνώρισε η Ελλάδα βλέπουμε ότι το φαινόμενο διατηρείται από την 

περίοδο της αρχαιότητας έως και σήμερα. Στην αρχαιότητα οι Αρχαίοι Έλληνες , 

εξαιτίας οικονομικών αιτιών αλλά και άλλων , μετέφεραν τις αποικίες τους σε άλλες 

περιοχές προκειμένου να αναδείξουν και σε άλλους λαούς τα πολιτιστικά τους 

στοιχεία. Αντίστοιχα και την νεότερη περίοδο καθώς και σήμερα οι Έλληνες 

μεταναστεύουν σε άλλες χώρες για οικονομικούς λόγους και για την προώθηση των 

πολιτιστικών στοιχείων τις χώρας επηρεάζοντας και άλλα κράτη.  

Η Ελλάδα βέβαια, ανέκαθεν αποτελούσε και χώρα υποδοχής αλλά κυρίως μετά την 

ύπαρξη τους σοσιαλισμού , με έντονο το στοιχείο των προσφύγων . Πιο 

συγκεκριμένα τον 20ο αιώνα, έφτασαν στην Ελλάδα πλήθος προσφύγων , ένα από τα 

πιο σημαντικά αποτελεί το προσφυγικό ρεύμα με 1.220.000 άτομα προερχόμενοι από 

την Μ. Ασία, την Θράκη , τον Πόντο και τις βαλκανικές χώρες.  

Η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση να υποδέχεται πλήθος μεταναστών τα οποία κυρίως 

εγκαταστάθηκαν σε μεγάλες αστικές πόλεις , εξαιτίας των γεωπολιτικών , 

οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών της Ευρώπης αλλά και εξαιτίας και του διεθνή 

χώρου εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης
1
.  

Η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας ασχολείται με την νομιμοποίηση των 

μεταναστών , η κεντρική και η περιφερειακή διοίκηση καθώς και η τοπική 

αυτοδιοίκηση που αποτελούν τα μέσα της μεταναστευτικής πολιτικής που δεν έχει 

επιφέρει ιδιαίτερα αποτελέσματα ως προς την εξυπηρέτηση των μεταναστών.
2
   

 

3.1 Εννοιολογικές διασαφηνίσεις 
 

Για την σαφή ολοκλήρωση της έρευνας θα προσπαθήσουν να γίνουν κατανοητοί 

κάποιοι ορισμοί που συχνά χρησιμοποιούνται στο ζήτημα το οποίο και αναλύουμε. 

Συνεπώς: 

 μετανάστευση είναι η μετακίνηση ενός ατόμου ή ενός συνόλου που 

μετακινείται από μια περιοχή σε μια άλλη για οικονομικούς κυρίως λόγους
3
. 

 Μετανάστης ορίζεται το άτομο το οποίο γεννήθηκε στο εξωτερικό και οι 

άμεσοι απόγονοι του ( πρώτη- δεύτερη γενιά μεταναστών) .
4
 

                                                             
1
 http://www.educircle.gr/periodiko/images/teuxos/2014/teuxos1/teuxos1_12.pdf  

 
2
  Π.Λινάρδος- Ρυλμόν: Η αναγκαιότητα μιας νέας προσέγγισης της μετανάστευσης , Αθήνα 200, σελ. 

10 
3 Οπ. Παρ.  
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 Πρόσφυγας με βάση τον νόμο είναι ένα άτομο προερχόμενο από τρίτη χώρα 

που λόγο ανασφάλειας και φόβου φεύγει από την χώρα που προέρχεται. Ο 

αρχιεπίσκοπος Δημήτριος Καραπατάκης ορίζει τους πρόσφυγές ως τους 

ανθρώπους που «ξεριζώνονται» και «μετακινούνται» χωρίς τη θέληση τους 

αλλά υποχρεωτικά.
5
 

 Αλλοδαπός είναι ένα άτομο όταν δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή που είναι 

ανιθαγενής.  

 Ανιθαγενής είναι το άτομο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της Σύμβασης 

της Νέας Υόρκης του 1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών.  

 Ο Πολίτης της Ένωσης κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια κράτους − 

μέλους της Ένωσης.  

 

 

     3.2   «Νέα Μετανάστευση» 

Ο ορισμός αυτός σχετίζεται άμεσα με την παρούσα εργασία. Πρόκειται για έναν 

σχετικά καινούριο ορισμό που έδωσαν κάποιοι μελετητές στην μετανάστευση που 

προκλήθηκε την περίοδο ύστερα από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και 

συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Οι λόγοι αυτής της μετανάστευσης είναι κυρίως 

οικονομικοί. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον χώρα υποδοχής μεταναστών αλλά και χώρα 

αποστολής . Η οικονομική κρίση προκάλεσε την γενικότερη μετακίνηση πληθυσμών 

που κατοικούσαν στις υποανάπτυκτες χώρες προς τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της 

Ευρώπης.  Πιο συγκεκριμένα την περίοδο της δεκαετίας 1990 κατά την οποία η 

Ελλάδα κατατασσόταν στις ανεπτυγμένες χώρες δέχονταν μετανάστες από την 

ανατολική Ευρώπη και τις βαλκανικές χώρες.
6
  

Αρχικά , ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 υπήρχε μείωση της οικονομίας 

και αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Υπάρχει μία μετακίνηση πληθυσμών άλλων 

κρατών προς τα ελληνικά εδάφη που αποτελούν τους οικονομικούς μετανάστες της 

χώρας. Ωστόσο το ελληνικό κράτος δεν υπήρξε ιδιαίτερα προετοιμασμένο για την 

ομαλή ενσωμάτωση και αποδοχή αυτών των πληθυσμών.
7
   Η γεωγραφική θέση της 

Ελλάδας αποτέλεσε σημαντικό πόλο έλξης μεταναστών. 

Ανέκαθεν η Ελλάδα αποτελούσε χώρα « αποστολής» πληθυσμών  σε άλλες χώρες. 

Άνθρωποι ανειδίκευτοι χωρίς υψηλό μορφωτικό επίπεδο μετανάστευαν με κύριο 

στόχο την εύρεση εργασίας. Η μετανάστευση είναι ένα μακροχρόνιο φαινόμενο στην 

Ελλάδα. Ωστόσο η «νέα μετανάστευση» διαφέρει από την παλαιά σε πολλά σημεία. 

Όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω οι Έλληνες παλαιότερα, πριν την ένταξη της 

                                                                                                                                                                              
4  Άννα Τριανταφυλλίδου , «Η Μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα», Κεφ. 1 ,σελ. 26 
5
  ΕΦΗ ΒΟΥΤΥΡΑ, «ΠΟΤΕ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΥΟ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»,2010, Βιβλίο « ΞΕΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» , σελ. 144 
6
 Κανελλόπουλος, Γρέκου, Πετραλιάς, 2006: 55 

7
  Αντώνης Μουσίδης, Δέσποινα Β. Παπαδοπούλου « Η Κοινωνική Ενσωμάτωση των μεταναστών 

στην Ελλάδα, εργασία, εκπαίδευση, ταυτότητες» , σελ. 51,52 



8 
 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεγαν να μεταναστεύσουν κυρίως στις Η.Π.Α 

,την Αυστραλία , τον Καναδά ενώ πλέον οι περιορίζονται στις πιο κοντινές χώρες και 

μέλη της Ε.Ε, κυρίως στην Γερμανία. 

 

 Τα χαρακτηριστικά της «Νέας Μετανάστευσης» είναι τα εξής :  

* Η «νέα μετανάστευση» είναι παγκόσμια και χαρακτηρίζεται από μια θεμελιακή 

αντίφαση. Υπάρχει ελευθερία στην μεταφορά αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων από 

τη μια περιοχή σε μια άλλη , αλλά δεν ισχύει το ίδιο και στην διακίνηση προσώπων 

για το λόγο αυτό τις τελευταίες τρείς δεκαετίες η διεθνή μετανάστευση δεν 

παρουσιάζει αύξηση ανάλογη με αυτή που υπάρχει για το εμπόριο των αγαθών, 

υπάρχει όμως μια διακίνηση εργαζομένων που αφορά κυρίως το υψηλά ειδικευμένο 

προσωπικό.  

* Η «νέα μετανάστευση» δεν σχετίζεται με διακρατικές συμφωνίες , είναι ''άναρχη'' 

και ''παράνομη''  

* Συνεπώς η αναρχία αυτή και η ανομία αναπτύσσουν τα ''δίκτυα παράνομης 

διακίνησης προσώπων''.  

* Ακόμη , χωρίς να ελέγχεται η διεθνοποιημένη μετανάστευση φέρει ως αποτέλεσμα 

την μεταφορά σε μία χώρα πολλών διαφορετικών εθνικοτήτων , όπως συνέβαινε την 

περίοδο 1955-1973 στις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ τα άτομα αυτά χρησιμοποιούν 

κάποιες χώρες ως ''σταθμό'' για να καταφέρουν να φτάσουν στην χώρα που έχουν 

σκοπό.  

* Αντίθετα με το παρελθόν οι μετανάστες πλέον μετακινούνται από χώρα σε χώρα με 

βάση τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες είτε νόμιμα είτε παράνομα.  

* Η ρευστότητα της εργασίας των μεταναστών φαίνεται να αυξάνει την συνεχόμενη 

μετακίνηση τους από την χώρα προέλευσης στην χώρα υποδοχής.  

* Η παράνομη μετανάστευση
8
 εντείνει την παρουσία μη νόμιμων δευτερευουσών 

αγορών .  

* Επηρεάζεται ιδιαίτερα και η κατανομή των φύλων εξαιτίας της παράνομης 

μετανάστευσης πληθυσμών που συχνότερα γίνεται από άνδρες.  

* Και η γυναικεία όμως μετανάστευση, με το πέρασμα των χρόνων αυξάνεται. Οι 

γυναίκες οικειοθελώς αποφασίζουν την μετακίνηση τους .  

* Το προφίλ των νέο μεταναστών είναι διαφορετικού χαρακτήρα από εκείνο της 

περιόδου 1950-1970 . Οι νέο μετανάστες σήμερα είναι οικονομικοί μετανάστες 

                                                             
8
 Παράνομη παραμονή: «Παρουσία στην ελληνική επικράτεια πολίτη τρίτης χώρας που δεν πληροί, ή 

έχει πάψει να πληροί, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού 562/2006 (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν) ή τις λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, 
παραμονής ή διαμονής της κείμενης νομοθεσίας» 
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,πολιτικοί πρόσφυγες , κλιματολογικοί μετανάστες , θύματα πολέμων, εποχικοί 

μετανάστες, και εκείνοι που ζητούν άσυλο.  

* Τέλος, πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των νέο μεταναστών είναι ότι έχουν υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο. Οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου , αποτελώντας 

έτσι ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. 
9
 

 

3.3 Αποτελέσματα της «νέας – μετανάστευσης» 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η νέο μετανάστευση διαφέρει από την παλαιότερη συνεπώς 

διαφέρουν και τα αποτελέσματα που επιφέρει  αυτή η κατάσταση.  Τα βασικά 

αποτελέσματα για το ελληνικό κράτος είναι τα εξής :  

 Η απώλεια του ανθρώπινου κεφαλαίου και συνεπώς μείωση της οικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας καθώς επίσης και μείωση του φυσικού κεφαλαίου που 

συνεπάγεται με την ροή του ανθρώπινου κεφαλαίου.  Επομένως η παραγωγικότητα 

της χώρας μειώνεται και το ειδικευμένο εργατικό στην προσπάθεια του να 

απορροφηθεί στο αντικείμενο του μεταναστεύει στις πιο ανεπτυγμένες χώρες. 

Συνεπώς η Ελλάδα αποδυναμώνεται καθώς «χάνει» το εξειδικευμένο προσωπικό 

της και μειώνεται η οικονομία της. 

 Απώλεια του δημόσιου χρήματος το οποίο επενδύθηκε κατά την δημιουργία 

ανθρώπινου κεφαλαίου καθώς δεν θα αξιοποιείται από την Ελλάδα αλλά πλέον 

από κάποια άλλη χώρα. Στις ανεπτυγμένες χώρες , εξαιτίας της εισροής διαθέσιμου 

ανθρώπινου κεφαλαίου , αναπτύσσεται η τεχνολογία και σαφώς η οικονομία. 10 

 Πολλοί υποστηρίζουν πως η είσοδος των οικονομικών μεταναστών στην χώρα έχει 

αρνητικές συνέπειες , ενώ επίσημες έρευνες αποδεικνύουν  τα θετικά 

αποτελέσματα της χώρας, καθώς  η αμοιβή τους είναι χαμηλή κι έτσι το κόστος της 

παραγωγής μένει χαμηλό αυξάνοντας έτσι την επιχειρηματικότητα της χώρας, 

καθώς και της κατανάλωσης λόγω της αύξησης του πληθυσμού.11 

 

Η μετανάστευση έχει τα αρνητικά αλλά και τα θετικά αποτελέσματα για την χώρα. Ίσως στα 

αρνητικά θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η είσοδος μεγάλου πληθυσμού προσφύγων 12 

                                                             
9 Μιχάλης Δαμανάκης-Στέφανος Κωνσταντινίδης-Αναστάσιος Τάμης, 2014, «ΝΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
από και προς την Ελλάδα», σελ. 12-13 
10 Νέα Μετανάστευση από και προς την Ελλάδα, Λόης Λαμπριανίδης « Η Ελλάδα «διώχνει τους 
επιστήμονες της» , σελ. 179, παρ. 2 
11 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/Downloads/docl_7513_17257432
4.pdf  

12
 Πρόσφυγας: O πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης.  
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αιτούντες πολιτικό άσυλο . Η Ελλάδα δεν παρέχει την κατάλληλη οργάνωση υποδοχής των 

μεταναστών ούτε και ρύθμιση της νομιμοποίησης τους  καθώς σε μικρό χρονικό διάστημα 

από χώρα αποστολής μετατράπηκε και σε χώρα υποδοχής . Συνεπώς  η κατάσταση αυτή 

οδηγεί στην παράτυπη είσοδο των μεταναστών που για την νομιμοποίηση του θα χρειαστεί 

χρόνος καθώς σημαντικός παράγοντας είναι η ωρίμαση της ελληνικής κοινωνίας , των 

στερεοτύπων και των πρόχειρων πολιτικών της χώρας.13  

 

4. Περίπτωση παράτυπης μετανάστευσης 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην περίπτωση της παράτυπης 

μετανάστευσης στην Ελλάδα καθώς και στα στατιστικά δεδομένα τα οποία έχει 

δημοσιεύσει η Ελληνική Αστυνομία.  

Η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί ένα ζήτημα στην Ελλάδα μακροχρόνιο με 

μεγάλο αριθμό μεταναστών να εισέρχονται στην Ελλάδα παράτυπα. Η παράτυπη 

μετανάστευση ξεκινά από την αρχή της δεκαετίας του 1990 και συμπίπτει χρονικά με 

τον μετασχηματισμό της Ελλάδας που ως τότε αποτελούσε χώρα αποστολής σε χώρα 

υποδοχής μόνιμων μεταναστών. Το πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης 

παραμένει ακόμη και σήμερα χωρίς να έχει βρεθεί κάποια ουσιαστική λύση. 

Άνθρωποι από όλον τον κόσμο για πολλούς λόγους έρχονται και εγκαθίστανται στην 

Ελλάδα παράνομα.. Πολλοί εξ αυτών προέρχονται από τις χώρες του τρίτου κόσμου 

με αποτέλεσμα να μη πληρούν τις προϋποθέσεις για την νομιμοποίηση της 

παραμονής τους στην χώρα ενώ μερικοί ενώ εισέβαλαν παράτυπα πλέον κατάφεραν 

να νομιμοποιηθούν. Πριν την νομιμοποίηση που έγινε το 2005 ο αριθμός των 

μεταναστών που διαμένουν στην χώρα παράνομα εκτιμάται στους 300.000.  

Οι αιτίες που προκαλούν την παράτυπη μετανάστευση είναι τόσο οικονομικές αλλά 

και κοινωνικές με βάση τις συνθήκες της χώρας προέλευσης των μεταναστών. Ακόμη 

μια αιτία είναι οι ευκαιρίες που έβρισκαν στην Ελλάδα στο τομέα της εργασίας 

καθώς επίσης πολλοί από τους παράτυπους μετανάστες που προέρχονται από 

εμπόλεμες χώρες βρίσκουν ηρεμία και έτσι δεν φοβούνται για την ζωή τους όπως 

στην χώρα τους. Άξιο αναφοράς , θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί η 

γεωπολιτική θέση της Ελλάδας καθώς ο έλεγχος των συνόρων της είναι πολύ 

δύσκολο να επιτευχθεί
14

.  

Ωστόσο η Ελλάδα ασχολείται ιδιαίτερα με το ζήτημα αυτό της παράτυπης 

μετανάστευσης και προσπαθεί να το ελέγχει με διαδοχικά προγράμματα 

νομιμοποίησης , με την ενίσχυση των φρουρίων στα εξωτερικά σύνορα καθώς και με 

την σύλληψη και απέλαση των παράτυπων μεταναστών. Επιπλέον έχει εφαρμόσει την 

Συνθήκη Σένγκεν καθώς έχει ακόμη υπογράψει συμφωνίες επανεισδοχής μεταναστών 

με διάφορες χώρες και διμερείς συμφωνίες καταπολέμησης της παράνομης 

μετανάστευσης με γειτονικές χώρες.  

                                                             
13

 Δέσποινα Β. Παπαδοπούλου, Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα, σελ 44,45 
14 http://www.kepe.gr/images/eidikes_ekdoseis/kkanel_imgr_gr_abstr.pdf 
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H Συνθήκη Σένγκεν υπεγράφη στις 14 Ιουνίου του 1985 στην κωμόπολη Σένγκεν του 

Λουξεμβούργου μεταξύ των πέντε κρατών μελών ( Γερμανία, Γαλλία , Βέλγιο, 

Λουξεμβούργο και Ολλανδία). Στόχος της Συνθήκης Σένγκεν υπήρξε αρχικά η 

προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η εγκατάσταση του 

καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας για όλα τα πρόσωπα, υπηκόους των κρατών που 

υπέγραψαν την Συμφωνία κι επίσης η αστυνομική και δικαστική συνεργασία
15

. Το 

1990 η Ιταλία υπέγραψε την Συμφωνία ενώ δύο χρόνια αργότερα το 1992 υπέγραψε 

και η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία, η Αυστρία υπέγραψε το 1995 ενώ ένα 

χρόνο αργότερα το 1996 υπογράφει η Φιλανδία , η Σουηδία, η Δανία, η Νορβηγία και 

η Ισλανδία. Η Συνθήκη Σένγκεν τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 1995, 

δημιουργώντας τη ζώνη Σένγκεν, και ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ το Μάιο του 1999. 

Επιπλέον χώρες οι οποίες υπέγραψαν την συνθήκη είναι η Εσθονία, η Τσεχία, η 

Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η 

Σλοβενία, η Κύπρος και η Ελβετία το 2004, η Βουλγαρία και η Ρουμανία το 2007 και 

το Λιχτενστάιν το 2008. Σύμφωνα με την Συνθήκη Σένγκεν παρέχεται το δικαίωμα 

στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ταξιδεύουν σε όποια χώρα της ζώνης 

Σένγκεν που επιθυμούν με την επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
16

.  

 

4.1 Στατιστικά στοιχεία παράτυπης μετανάστευσης 
 

Για την παρούσα έρευνα αναζήτησα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την παράτυπη 

μετανάστευση στην Ελλάδα από την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Σκοπός είναι να αναδειχθούν χρονολογικά τα ποσοστά που αφορούν την συλλήψεις 

παράτυπων μεταναστών.  

Στο γράφημα 1 πρόκειται για μετρήσεις των συλληφθέντων μη νόμιμων μεταναστών 

για παράτυπη είσοδο και παραμονή από αστυνομικές και λιμενικές αρχές για τα έτη 

2014 και 2015.  

                                                             
15

 http://www.stoxos.gr/2012/04/blog-post_2750.html 
16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:l33020 
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17 

Παρατηρούμε πως το 2014 ο αριθμός ήταν 41.935 ενώ το 2015 ο αριθμός αυξάνεται 

υπερβολικά αγγίζει τους 271.156.  

Στο παρακάτω Γράφημα 2 παρατίθεται ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που 

συλλήφθηκαν για παράτυπη είσοδο και παραμονή στα ελληνοτουρκικά θαλάσσια 

σύνορα αντίστοιχα για τα έτη 2014 και 2015. Είναι εμφανής η αύξηση του αριθμού 

το 2015 που φτάνει το 244.928.  

                                                             
17

 
http://www.astynomia.gr/images/stories/2015/statistics15/allodapwn/8_statistics_all_2015_all.JPG 
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18 

Στο Γράφημα 3 έχουμε μια εκτεταμένη παρουσίαση των παράτυπων μεταναστών που 

συνελήφθησαν από τις αστυνομικές και τις λιμενικές αρχές από το 2006 μέχρι και το 

πρώτο 8μηνο του 2015. Παρατηρείται ότι διαφέρουν τα ποσά ανά έτος ενώ το 2008 

δείχνει μια σχετική αύξηση συγκριτικά με τα υπόλοιπα έτη που φτάνει στους 146.337 

, ενώ ο αριθμός το 2015 ξεπερνάει αρκετά όλα τα υπόλοιπα έτη αγγίζονται το 

271.156.  

                                                             
18

 
http://www.astynomia.gr/images/stories/2015/statistics15/allodapwn/8_statistics_all_2015_et.JPG 
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19 

Τέλος, στο επόμενο Γράφημα 4 παρατίθενται οι αριθμοί για τους παράτυπους  μετανάστες 

που συνελήφθησαν για παράτυπη είσοδο και παραμονή στην χώρα ανά υπηκοότητα με 

πρωταγωνίστρια την Συρία όπου ο αριθμός φτάνει στο 175.375, ακολουθεί το Αφγανιστάν 

50.177 παράτυπους  μετανάστες .  

20 

 

                                                             
19

 
http://www.astynomia.gr/images/stories/2015/statistics15/allodapwn/8_statistics_all_2015_all&dia_
apo2006.JPG 
20

 
http://www.astynomia.gr/images/stories/2015/statistics15/allodapwn/8_statistics_all_2015_sull_yp
hkoothta.JPG 
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Άσυλο: 

Το άσυλο χορηγείται από τη χώρα σε ένα άτομο το οποίο έχει φύγει από την χώρα 

του με τον φόβο πως θα υποστεί δίωξη. Αφορά ένα είδος διεθνούς προστασίας το 

οποίο χορηγείται με βάση όσα  

προβλέπει η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το Καθεστώς των 

Προσφύγων .Για να χαρακτηριστεί κάποιος πρόσφυγας θα πρέπει να έχει φύγει από 

την χώρα του και να μη μπορεί να επιστρέψει σε αυτήν εξαιτίας του φόβου δίωξης.  

Η Ελλάδα είναι μία χώρα η οποία λόγω της γεωγραφικής της θέσης δέχεται μεγάλο 

βαθμό παράνομων μεταναστών και προσφύγων οι οποίοι ζητούν άσυλο, σαν χώρα, 

τηρώντας έτσι την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, απαγορεύει 

να επιστρέψουν στις χώρες τους όσοι κινδυνεύουν . Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια 

για να τους χορηγηθεί το άσυλο τους χορηγείται καθεστώς επικουρικής προστασίας. 

Στην περίπτωση που κάποιος δεν τηρεί τις προϋποθέσεις ούτε για άσυλο αλλά ούτε 

και για επικουρική προστασία και δεν μπορεί να επιστρέψει στην χώρα του τότε του 

παρέχεται προσωρινή άδεια παραμονής.  

Οι αιτήσεις για το άσυλο το 2005 έφτασαν τις 9.050 το 2009 έφτασαν τις 15.928 και 

το 2010 τις 10.273 . Εξαιτίας του υπερβολικού αριθμού αιτήσεων τον Οκτώβριο του 

2009 αποφασίστηκε από την κυβέρνηση να αναμορφωθεί το σύστημα για το άσυλο 

και να δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο μια ανεξάρτητη αρχή ασύλου η οποία θα 

λειτουργεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θα είναι ανεξάρτητη από 

την Ελληνική Αστυνομία. Καταρτίστηκε ένα Προεδρικό Διάταγμα το οποίο ρύθμιζε 

την διαδικασία του ασύλου την περίοδο την οποία χρειαζόταν για να δημιουργηθεί η 

Ανεξάρτητη Υπηρεσία Ασύλου.  

Φτάνουμε στις 22 Νοεμβρίου 2010 όπου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα 114/2010 (ΦΕΚ Α-195) με τίτλο: «Καθιέρωση 

ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του 

πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 

2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις 

διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του 

πρόσφυγα ( L 326/13.12.2005)».  
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5.  Ελλάδα  ως χώρα προέλευσης- Βασικοί μεταναστευτικοί 

προορισμοί 

  

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μεταναστευτικοί προορισμοί που επιλέγουν 

οι Έλληνες τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα. Οι Έλληνες ανέκαθεν διέθεταν 

μεταναστευτικές τάσεις με κύριο σκοπό την εύρεση εργασίας. Παρακάτω γίνεται 

αναφορά  στην περίπτωση των  Η.Π.Α και της Ευρώπης αρχικά μία ιστορική 

αναδρομή και στην συνέχει στην μετανάστευση του σήμερα. 

Κατά την προπολεμική περίοδο οι Έλληνες που μετανάστευαν προέρχονταν από την 

Πελοπόννησο , τα νησιά και τη Στερεά Ελλάδα ενώ κατά την μεταπολεμική περίοδο 

κυρίως από τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας .
21

 

5.1  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α)  

 

22 

 

Σημαντικός μεταναστευτικός προορισμός των Ελλήνων υπήρξαν οι Η.Π.Α. Η 

μετανάστευση στις . Μελετώντας την περίπτωση αυτή της Αμερικής και κάνοντας 

αρχικά μια ιστορική αναδρομή στο παρελθόν , όταν ακόμη οι ΗΠΑ ήταν μια αγγλική 

                                                             
21

  Βεντούρα Λίνα ,1999, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ « ΤΟ ΒΗΜΑ» 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=117495  
22

 http://www.aerologio.gr/%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82/ 
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αποικία , όσον αφορά την μετανάστευση των Ελλήνων , παρατηρούμε ότι υπάρχουν 

δύο περίοδοι , η μια ξεκινά από το 1900 – 1924 και η δεύτερη από το 1965-2000.  

Αναφορικά με την πρώτη περίοδο, έως και το 1917 η μετανάστευση ήταν ελεύθερη, 

το σκηνικό όμως άλλαξε αργότερα κάτω από την πίεση των εργατικών συνδικάτων 

φέροντας ως αποτέλεσμα να επιβληθούν οι πρώτοι περιοριστικοί όροι οι οποίοι 

αργότερα με το νέο νόμο του 1921 γίνονται ακόμη πιο αυστηροί. Η πρώτη περίοδος 

λήγει όταν ψηφίστηκε ο νόμος Reed-Johnson το 1924, ένας ιδιαίτερα σκληρός αντί-

μεταναστευτικός νόμος κυρίως εναντίον των χωρών της Νότιας και Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης.  

Πιο συγκεκριμένα ο νόμος του Reed-Johnson το 1924 ήταν ο επίλογος της πρώτης 

περιόδου των μεταναστών προς την Αμερική . Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα αυστηρό 

και σκληρό νόμο που αργότερα έγινε ακόμα πιο αυστηρός. Στρεφόταν ενάντια 

κυρίως στην μετανάστευση που προέρχονταν από την Νότια και Νοτιοανατολική 

Ευρώπη κι έτσι είχε ως αποτέλεσμα να μειώσει των αριθμό των Ελλήνων 

μεταναστών στην Αμερική από 100.000 ετησίως στους 100 μόνο.  

Πιο αναλυτικά , την δεκαετία 1911-1920 που εισέρχονταν 167.514 μετανάστες και 

την περίοδο 1911-1920 με 184.201 μετανάστες ο αριθμός των μεταναστών 

προερχόμενοι από την Ελλάδα έφτασε τους 100. Ο νόμος του Reed- Johnson του 

1924 διήρκησε για περίπου σαράντα χρόνια δηλαδή μέχρι και το 1965 όπου 

ψηφίζεται ο νέος μεταναστευτικός νόμος ερχόμενος να αντικαταστήσει αυτόν του 

1924 , πιο αναλυτικά θα αναφερθούμε παρακάτω. Κατά την διάρκεια ισχύς του νόμου 

του 1924 για να μπορέσει κανείς να φύγει από την Ελλάδα και να μεταναστεύσει 

στην Αμερική ήταν ιδιαίτερα δύσκολο εώς και απίθανο εκτός αν τον ευνοούσαν 

κάποιες συνθήκες όπως να έχει συγγενείς και να δεχτεί πρόσκληση από εκείνους, να 

παντρευτεί Αμερικανό ,να είναι πρόσφυγας ή θύμα του εμφυλίου πολέμου που 

εξελισσόταν στην Ελλάδα την περίοδο 1946-49). Ακόμη ένας άλλος τρόπος, που 

αφορούσε τους ναυτικούς κυρίως αλλά και το πλήρωμα και τους επιβάτες των πλοίων 

,κατά την διάρκεια κάποιου ταξιδιού στην Αμερική να κατέβουν από το πλοίο και να 

μην ξανά επιβιβαστούν , να το ''χάσουν'' ευσυνείδητα με σκοπό την παραμονή τους , 

παράνομα βέβαια, στην Αμερική. 
23

 

 

Αποτέλεσμα αυτής της ραγδαίας εξέλιξης ήταν στα επόμενα χρόνια να μειωθεί ριζικά 

η ελληνική μετανάστευση προς την Αμερική, πιο συγκεκριμένα, από 10.000 και άνω 

τον χρόνο την περίοδο 1900-1920 μειώθηκε στους 100 το χρόνο και τα επόμενα έτη η 

κατάσταση γινόταν όλο και πιο έντονη.  

Φτάνουμε στην δεύτερη περίοδο, που όπως προαναφέρθηκε αφορά την περίοδο 

μεταξύ 1965-2000. Σε αυτήν την περίοδο έχουμε την δημιουργία ενός πιο δίκαιου για 

όλες τις χώρες νόμο ο οποίος έρχεται να πάρει την θέση του νόμου του 1924 . Ο νέος 

αυτός νόμος του 1965 επέτρεπε κάθε χρόνο το ίδιο αριθμό μεταναστών από κάθε 

χώρα ( 20.000 μετανάστες ) . Πρόκειται για έναν νόμο που ήταν πιο δίκαιος και ίσος 

για όλους. Με βάση αυτόν τον νόμο, δεν επηρέαζε καθόλου το κατά πόσο ο 

μετανάστης προερχόταν από ανεπτυγμένη χώρα . Προέβλεπε ωστόσο την εισροή 

                                                             
23  https://history.state.gov/milestones/1921-1936/immigration-act  
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170.000 μεταναστών ανά έτος προερχόμενοι από το ανατολικό ημισφαίριο και από το 

δυτικό ημισφαίριο 120.000 μετανάστες , καθώς επίσης κάθε χώρα δικαιούτο ανά έτος 

το πολύ 20.000 υποψήφιους μετανάστες , ωστόσο εάν υπερέβαινε ο αριθμός των 

αιτήσεων των υποψηφίων μεταναστών τότε μεταφέρονταν στη λίστα του επόμενου 

έτους. Ο νέος αυτός νόμος ευνόησε αρκετά τις μικρότερες σε πληθυσμό χώρες που 

ήταν και οι πιο φτωχές 
24

. 

Οι μετανάστες Έλληνες εκείνης της εποχής ήταν αποτελούσαν ανειδίκευτο εργατικό 

δυναμικό 

ΣΗΜΕΡΑ 

Φτάνοντας λοιπόν στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα την περίοδο 2000-2013 

παρατηρούμε ότι οι μετανάστες αυτής της περιόδου δεν διαφέρουν πολύ με αυτούς 

της προηγούμενης περιόδου. Οι διαφορές τους έγκυται ως προς την ηλικία και την 

παιδεία . Η οικονομική κρίση που ταλανίζει την χώρα μας τα την τελευταία δεκαετία 

είναι η προφανής αιτία που οδηγεί τους νέους απόφοιτων πανεπιστημίου με ιδιαίτερες 

επιστημονικές γνώσεις να ταξιδεύουν τόσο μακριά για να μπορέσουν να ζήσουν 

καλύτερα καθώς η ανεργία που πλήττει την Ελλάδα είναι σε αρκετά υψηλά ποσοστά 

κι με το πέρασμα των χρόνων αντί να μειώνεται αυξάνεται. Ακόμη αιτία φυγής για 

τους νεόυς ιδιαίτερα πέρα από την ανεργία , αποτελεί και η μείωση μισθών καθώς 

επίσης για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας οι μειώσεις συντάξεων. Ακόμη 

συνέβαλλαν φυσικά η μείωση επιδομάτων όπως και η συνεχόμενη αύξηση των 

φόρων και η μείωση της ποιότητας περίθαλψης. Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι που 

οδηγούν στην τόσο έντονη μετανάστευση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θυμίζει 

σε μεγάλο βαθμό την μετανάστευση των δεκαετιών '50 και '60.  

Οι συνθήκες για έναν νέο μετανάστη σήμερα θα λέγαμε ότι δεν είναι και τόσο 

αντίξοες , διότι ενώ η απόσταση Αμερικής -Ελλάδας είναι μεγάλη η εξέλιξη της 

τεχνολογίας τους ευνοεί καθώς έχουν τα απαραίτητα μέσα ώστε να επικοινωνούν με 

τις οικογένειες, τους φίλους και τους συγγενείς τους.  

Οι ηλικία των νέων μεταναστών είναι περίπου μεταξύ 25-45, σπουδαίο εργατικό 

δυναμικό θα λέγαμε για την Ελλάδα το οποίο δίχως να μπορεί να απορροφηθεί σε 

κάποια εργασία εδώ στην Ελλάδα προσφέρει τις δυνατότητες του στο εξωτερικό .  

Ακόμη πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι επισκέπτονται την Αμερική ως τουρίστες και 

καταλήγουν να μένουν εκεί μόνιμα , για την περίοδο 2002 – 2012 με βάση τα 

στοιχεία της Αμερικανικής Μεταναστευτικής Υπηρεσίας είναι παραπάνω από 60.000 

κάθε χρόνο οι επισκέπτες τουρίστες κι όσο πάει αυξάνεται ο αριθμός.  

Μια άλλη κατηγορία αποτελούν οι φοιτητές. Πολλοί είναι λοιπόν οι νέοι με όραμα οι 

οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια της Αμερικής και οι περισσότεροι 

από αυτούς επιθυμούν να μείνουν μόνιμα ακόμη και ύστερα από το πέρας των 

σπουδών τους θεωρώντας πως έτσι θα μπορούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά 

συγκριτικά με το αν επιστρέψουν στην Ελλάδα.  

                                                             
24

 Αριστοτέλης Μιχόπουλος « Η Ελληνική Μετανάστευση στις ΗΠΑ: Χθες και σήμερα» , βιβλίο «ΝΕΑ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ από και προς την Ελλάδα», σελ. 115, 116 
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Τέλος μια επιπλέον κατηγορία αν μη τι άλλο αποτελεί αυτή των παλλινοστούντων. 

Των Ελλήνων δηλαδή που ενώ είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα , επιθυμούν να 

επιστρέψουν και πάλι πίσω στην Αμερική αφού για εκείνους φαντάζει πολύ πιο 

εύκολο έχοντας ήδη το διαβατήριο ή την πράσινη κάρτα τους . Τ α άτομα αυτά δεν 

θεωρούνται μετανάστες αυτής της περιόδου καθώς δεν καταγράφονται στην 

μετανάστευση του σήμερα αφού είχαν μεταναστεύσει μια από τις προηγούμενες 

περιόδους.  

Συνειδητοποιούμε λοιπόν, το μέγεθός του μεταναστευτικού κύματος των Ελλήνων, 

και κυρίως των νέων σε ηλικία ,προς την Αμερική την περίοδο μετά την οικονομική 

κρίση της χώρας (2010-2013) όπου αφορά χιλιάδες μετανάστες και μαζί με τους 

παλιννοστούντες που δεν καταμετριούνται πιθανά δεκάδες χιλιάδες.  

Όπως αναφέραμε η το επίπεδο μόρφωσης των νέο-μεταναστών ήταν ιδιαίτερα υψηλό 

ιδιαίτερα αυτών του 1980 και ύστερα. Ήταν άτομα με πανεπιστημιακέ σπουδές που 

ανέπτυξαν το επίπεδο της παιδεία εκείνη την περίοδο . Στην περιοχή της Νέας 

Υόρκης λειτουργούσαν 9 Ημερήσια Σχολεία τα 5 εκ των οποίων ιδρύθηκαν μετά το 

1960, καθώς επίσης και το λύκειο του Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται στην Αστόρια. 

Συνεπώς με την πάροδο των χρόνων η αύξηση των νέο-μεταναστών Ελλήνων ώθησε 

την ελληνική παιδεία . Αντιστοίχως , το ίδιο ισχύει και με τις εκκλησίες , όπου το 

1979 υπήρχαν στις ΗΠΑ 410 εκκλησίες οι οποίες σήμερα έχουν φτάσει τις 550 οι 

οποίες λειτουργούν και σαν σχολεία κάποιες φορές την εβδομάδα. 
25
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 Αριστοτέλης Μιχόπουλος « Η Ελληνική Μετανάστευση στις ΗΠΑ: Χθες και σήμερα» , βιβλίο «ΝΕΑ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ από και προς την Ελλάδα»,, 2014, «ΝΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ από και προς την Ελλάδα», 
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5.2  Ευρώπη 

 

 

26 

 

Ύστερα από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιείται η 

μετακίνηση των Ελλήνων προς το εσωτερικό της.  Όπως αναφέραμε οι λόγοι ήταν 

οικονομικοί, καθώς επίσης στην Ευρώπη παρατηρήθηκε ζήτηση ειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού.  

Παρακάτω γίνεται μια μελέτη σχετικά με την περίπτωση της Γερμανίας που αποτελεί 

ακόμη και σήμερα έναν από τους κυριότερους μεταναστευτικούς προορισμούς των 

Ελλήνων. 

 

Γερμανία 

 Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, μελετώντας την ελληνική μετανάστευση προς την 

Γερμανία παρατηρούμε ότι πλήθος Ελλήνων έφευγε στην Γερμανία για να μπορέσει 

να εργαστεί. Το ίδιο συνέβαινε και για πολλές άλλες χώρες όπως Ιταλία , Ισπανία , 

Πορτογαλία , Τουρκία. Αυτό συνέβη κυρίως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου 

λόγω και της εκβιομηχάνισης που είχε προηγηθεί και την οικονομική ανάπτυξη της 

                                                             
26  http://thpourgi.blogspot.gr/p/blog-page_47.html  
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Γερμανίας, η χώρα χρειάστηκε εργατικό δυναμικό προκειμένου να καλύψει ένα 

μεγάλο μέρος κενών θέσεων. Συνεπώς την δεκαετία 1950 με 1960 η Γερμανία 

υπέγραψε συμβάσεις με με διάφορα κράτη προκειμένου να αποστείλουν εργάτες για 

την κάλυψη αυτών των θέσεων. Ξεκίνησαν λοιπόν από την Ιταλία, την Πορτογαλία, 

την Ισπανία,την Τουρκία, την πρώην Γιουγκοσλαβία και από την Ελλάδα , πλήθος 

εργατών ηλικίας μεταξύ 18-45 ,τους οποίους ονόμαζαν '' Gastarbeiter'' για να 

εργαστούν για ένα σύντομο διάστημα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γερμανίας. Το όνομα ''Gastarbeiter'' που τους δόθηκε δήλωνε πως η παραμονή τους 

στην χώρα θα ήταν προσωρινή και λόγω της εργασίας, βάση των συμβάσεων που 

υπογράφηκαν, συγκεκριμένα το διάστημα αυτό αφορούσε 3-5 χρόνια κι ύστερα θα 

επέστρεφαν πίσω στις χώρες τους και θα αποστέλλονταν άλλοι συμπατριώτες τους. 

Αυτό δεν ίσχυσε ποτέ καθώς οι εργοδότες δεν δέχτηκαν να αλλάζουν εργάτες και να 

χρειάζεται να μαθαίνουν την δουλειά στα καινούρια άτομα και πάλι.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των Ελλήνων εργατών που 

μετανάστευαν πρός την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας την περίο 1958 ως 

και 1973. Στο ενδιάμεσο αυτής της περιόδου παρατηρούμε αύξηση τους ελληνικού 

μεταναστευτικού πληθυσμού. 
27

 

 

28 

 

Το 1973 ο αριθμός των εργαζομένων μεταναστών ήταν πολύ μεγάλος αγγίζοντας τα 

2,6 εκατ. ο συνολικός αριθμός ήταν 4 εκατ. και αποτελούσε το 7% του συνολικού 

πληθυσμού της τότε Δ. Γερμανίας. Ωστόσο ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών 

προερχόταν από την Τουρκία , στη συνέχεια από την Γιουγκοσλαβία κι 

ακολουθούσαν η Ιταλία και η Ελλάδα. Αργότερα και με αφορμή την πετρελαική 

κρίση η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αποφασίζει το τέλος αποδοχής 
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 Μιχάλης Δαμανάκη, Ελληνική Νεομετανάστευση προς Γερμανία, 2014, «ΝΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ από 
και προς την Ελλάδα», σελ 139 
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 Μιχάλης Δαμανάκη, Ελληνική Νεομετανάστευση προς Γερμανία, 2014, «ΝΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ από 
και προς την Ελλάδα», σελ 140, πίνακας 1.1 
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εργατικού δυναμικού σημάνοντας έτσι και το τέλος της ελληνικής μεταπολεμικής 

μετανάστευσης.  

Ενώ μέχρι το 2009 παρατηρείται μια σταδιακή μείωση του μεταναστευτικού 

ρεύματος των Ελλήνων προς την Γερμανία , συγκεκριμένα ο αριθμός των ελλήνων 

μεταναστών βρισκόταν στους 278.063 και το 2010 μειώθηκε ακόμη στους 276.865 . 

Ένα χρόνο αργότερα όμως ,το 2011, όπου στην Ελλάδα είχε ξεκινήσει η επιρροή της 

οικονομικής κρίσης παρατηρείται μια αύξηση αυτού του πληθυσμού και ο αριθμός 

αγγίζει τους 283.684 ενώ φτάνοντας στο 2012 ο αριθμός συνεχίζει την ανοδική του 

πορεία στους 298.254 Έλληνες μετανάστες. Ωστόσο για το έτος 2013 με βάση το 

Δελτίο Τύπου , Νρ. 391/21.11.2013 της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, 
29

παρατηρείται ότι ο αριθμός των Ελλήνων νέο – μεταναστών σταθεροποιείται, ενώ 

μάλιστα το πρώτο εξάμηνο του έτους μειώθηκε κατά 4,5% συγκριτικά με το 2012.  

Έτσι η μετανάστευση των Ελλήνων στην Γερμανία ξανά έρχεται έντονα στο 

προσκήνιο, ως νέα μετανάστευση , με τους Έλληνες να αποδημούν και πάλι μαζί με 

τις οικογένειες τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Ενσωματώνονται 

κατέχοντας εξειδικευμένες θέσεις εργασίας , καθώς πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι 

κατέχουν τις δικές τους επιχειρήσεις όπως ελληνικά εστιατόρια. Ένα μέρος των 

μεταναστών είναι βέβαια καταλαμβάνουν οι φοιτητές , νέα παιδιά που μόλις 

αποφοιτήσουν το λύκειο , προτιμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στα 

πανεπιστήμια της Γερμανίας ελπίζοντας πως θα απορροφηθούν εργατικά πιο εύκολα.  

Οι Έλληνες της Γερμανίας συμμετέχουν στην κοινωνία και συμβάλλουν στην 

βελτίωση των κοινωνικό-πολιτικών της συνθηκών .Δημιουργούν Ελληνικές 

Κοινότητες , όπου διατηρούν με αυτόν τον τρόπο τις ελληνικές παραδόσεις , και 

ενημερώνονται φυσικά για τις εξελίξεις της Ελλάδας .  

Άξιο αναφοράς βέβαια είναι το γεγονός πως μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδα – 

Γερμανία υπάρχει μια συνεχής αμφίδρομη μετακίνηση πληθυσμών . Παράλληλα με 

την έξοδο των Ελλήνων από την Ελλάδα η χώρα δέχεται μεγάλο μέρος Γερμανών οι 

οποίοι φτάνουν στην Ελλάδα ως μετανάστες αντίστοιχα. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζεται ο αριθμός ανά έτος για την περίοδο από το 2010 εως και το 2013 των 

Ελλήνων που φεύγουν προς Γερμανία καθώς και των Γερμανών που εισέρχονται 

στην Ελλάδα.  

Το προφίλ των νέο- μεταναστών διαφέρει από εκείνο της περιόδου 1955-1973, κι 

αφορά άτομα κυρίως χαμηλής ηλικίας , με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, τα οποία 

διαθέτουν τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης . Διακρίνονται σε τρείς 

κατηγορίες , στην πρώτη συναντάμε τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι 

οποίοι απορροφώνται εύκολα στην αγορά εργασίας του επαγγέλματός τους. Στην 

δεύτερη βρίσκονται οι απόφοιτοι και πάλι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους 

οποίους η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι δύσκολη με βάση το επάγγελμα τους. 

Και τέλος , η τρίτη κατηγορία αφορά τους ειδικευμένους ή ανειδίκευτους 

εργαζόμενους οι οποίοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , οι οποίοι 

συχνά κατά την προσπάθεια αναζήτησης εργασίας απευθύνονται στα Προξενεία και 
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στις Ελληνικές Κοινότητες ζητώντας βοήθεια. (πηγή: Βιβλίο ''Νέα μετανάστευση από 

και προς την Ελλάδα κεφάλαιο 5.3.) 
30

 

Όπως είναι φυσικό η κατάσταση της οικονομίας στην Ελλάδα ύστερα από την 

οικονομική κρίση , που επέφερε μείωση μισθών , συντάξεων , επιδομάτων και 

φυσικά ανέβασε κατά πολύ τα ποσοστά της ανεργίας είναι τα αίτια που προκάλεσαν 

τους Έλληνες μετανάστες να αποδημήσουν στην Γερμανία . Οι λόγοι λοιπόν είναι 

κυρίως εργασιακοί και λόγω σπουδών, καθώς πολλοί είναι οι νέοι που φεύγουν να 

σπουδάσουν στην Γερμανία είτε για τις Προπτυχιακές σπουδές τους είτε για τις 

Μεταπτυχιακές σπουδές.  

Όσον αφορά τα άτομα τα οποία οδηγήθηκαν στην μετανάστευση για εργασιακούς 

λόγους υπάρχουν τρείς κατηγορίες που διακρίνονται:  

1. Τα άτομα τα οποία όσο ζούσαν στην Ελλάδα δεν κατάφεραν ουδέποτε να 

ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας.  

2. Τα άτομα τα οποία ενώ εργαζόντουσαν κανονικά στην Ελλάδα , εξαιτίας της 

ανεργίας έχασαν τη δουλειά τους και οδηγήθηκαν στην ανεργία.  

3. Τα άτομα τα οποία είχαν εργασία στην Ελλάδα , αλλά δίχως ελπίδα προοπτικής και 

καθώς τους πλημμύριζε η ανασφάλεια για το που οδηγηθεί η κατάσταση της 

οικονομίας προτίμησαν να φύγουν. Υπάρχει μια επιπλέον κατηγορία, και στην 

περίπτωση της Γερμανίας όπως παρατηρήσαμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις 

ανάλυσης μας , η κατηγορία αυτή που συμπεριλαμβάνει τους παλιννοστούντες, 

εκείνοι δηλαδή οι οποίοι ενώ είχαν μεταναστεύσει κάποτε στην Γερμανία και είχαν 

γυρίσει και πάλι στην Ελλάδα κυρίως μετά το 2010 παρατηρείται να επιλέγουν και 

πάλι το δρόμο που χάραξαν και πριν κάποια χρόνια, αυτόν της μετανάστευσης , 

καθώς για εκείνους φαντάζει πιο εύκολή η ενσωμάτωση στη νέα ζωή και 

πραγματικότητα συγκριτικά με την κατηγορία των νέο- μεταναστών. Όσον αφορά 

την ένταξη στην αγορά εργασίας καθώς και την διαδικασία ένταξης των Ελλήνων 

μεταναστών στην κοινωνία της Γερμανίας σχετίζονται άμεσα με την πληροφόρηση 

των ατόμων . Και πάλι εδώ διακρίνουμε δύο κατηγορίες από την μία βρίσκονται 

εκείνοι οι οποίοι ανήκουν στους υψηλά μορφωμένους οι οποίοι πριν επιχειρήσουν να 

μεταναστεύσουν φροντίζουν να πληροφορηθούν κατάλληλα για πολλούς τομείς και 

κυρίως για τη αγορά εργασίας. Τα άτομα αυτά προετοιμάζονται πριν αποδημήσουν 

και στην πλειοψηφία τους πριν φύγουν έχουν ήδη βρει μια θέση εργασίας συνήθως 

σχετική με το επάγγελμα τους. Για αυτούς τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα και 

κυρίως για τους ιατρούς, καθώς υπάρχει υψηλή ζήτηση ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού στο σύστημα υγείας της Γερμανίας, σε αντίθεση με τους ανειδίκευτους, 

χωρίς κάποιο πτυχίο ούτε γνώση της γερμανικής γλώσσας και συγχρόνως 

''απελπισμένους '' Έλληνες οι οποίοι φεύγουν με τις οικογένειες τους χωρίς καμία 

πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση , τι θα συναντήσουν, και κυρίως χωρίς 

εύρεση εργασίας . Γι 'αυτούς η κατάσταση εξελίσσεται πολύ πιο δύσκολα από όσο 

περίμεναν. Φτάνουν στο σημείο της εξαθλίωσης , δεν βρίσκουν εργασία όπως είχαν 
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ονειρευτεί καθώς πολλοί βρίσκονται να κοιμούνται σε χαρτόκουτα και να 

ζητιανεύουν. 
31

 

Πολλοί ζητάνε τη βοήθεια της ελληνικής εκκλησίας και όπως αναφέρει και μαρτυρία 

ενός ιερέα κάποιοι φτάνουν στην Γερμανία με μια βαλίτσα στο χέρι , τίποτα άλλο, 

καμία πληροφόρηση και χωρίς γνώσεις πανεπιστημιακές ώστε να γίνει ευκολότερη η 

ενσωμάτωση του, η απελπισία είναι αυτή που τους οδήγησε σε αυτήν την επιπόλαιη 

κίνηση , στο άγνωστο μονοπάτι της μετανάστευσης. Η Εκκλησία βοηθάει οικονομικά 

όσους το χρειάζονται καθώς επίσης δίνει πληροφορίες άτυπα στους μετανάστες , 

όπως και οι Κοινότητες και τα προξενεία .  

Όπως προαναφέρθηκε η ζήτηση ιατρικού δυναμικού από το γερμανικό σύστημα 

υγείας είναι υψηλή. Αυτό οφείλεται κυρίως επειδή οι Γερμανοί ιατροί εγκαταλείπουν 

τις θέσεις τους επιλέγοντας να ταξιδέψουν και να εργαστούν στις σκανδιναβικές 

χώρες και ιδιαίτερα στην Ελβετία που οι μισθοί είναι σαφέστατα υψηλότεροι. 

Συνεπώς οι θέσεις τους μένουν κενές και πρέπει να καλυφθούν αυξάνοντας έτσι την 

ζήτηση ιατρών . Δυστυχώς όμως, πολλοί ανειδίκευτοι ιατροί δέχονται να δουλέψουν 

άνευ αποδοχών για ένα διάστημα ή με την αμοιβή για μερική απασχόληση παρότι 

εργάζονται κανονικά . Είναι εμφανή η εκμετάλλευση του γερμανικού συστήματος 

υγείας που χωρίς οικονομική επιβάρυνση εκπαιδεύει και παρέχει ιατρούς .  

Παρόλο την εκμετάλλευση που αναφέραμε οι ιατροί παραμένουν στους 

ευνοϊκότερους και ειδικά αν γνωρίζουν την γερμανική γλώσσα, σε αντίθεση με 

εκείνους που ενώ ανήκουν στους πτυχιούχους , το πτυχίο τους δεν αφορά κάποιο 

τομέα που να έχει ζήτηση στην Γερμανία. Σε αυτού ανήκουν όσοι έχω αποφοιτήσει 

από Φιλοσοφικές – Κοινωνικές Σχολές όπως για παράδειγμα Νομική. Οι απόφοιτοι 

Νομική Σχολής στην Ελλάδα δεν μπορούν να παραστούν σε γερμανικά δικαστήρια , 

εφόσον δεν έχουν αποφοιτήσει από την γερμανική Νομική Σχολή, γεγονός που 

θέλοντας και μη τους οδηγεί στην αναζήτηση εργασίας διαφορετικής από το 

αντικείμενο τους .  

Γενικά η γνώση της χρήσης της γερμανικής γλώσσας παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

εύρεση εργασίας. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίο είναι ακαδημαϊκοί αλλά δεν μιλούν 

γερμανικά , έχοντας ως αποτέλεσμα την μη εύρεση εργασίας στο επάγγελμα τους, κι 

εργάζονται για λίγα χρήματα ως εργάτες σε διάφορους τομείς, με την ελπίδα ότι θα 

μάθουν να μιλούν την γλώσσα και σταδιακά θα επιτύχουν την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας . 
32
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Ένα μεγάλο μέρος θέσεων εργασίας προκύπτει από τα πολλά ελληνικά εστιατόρια 

που υπάρχουν στην Γερμανία. Πολλοί ανειδίκευτοί αλλά και απόφοιτοι 

πανεπιστημίων βρίσκουν λύση στον τομέα της εργασίας μέσω αυτών. Οι συνθήκες 

για μερικούς είναι καλές ενώ για άλλους άθλιες καθώς υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση 

από πολλού Έλληνες ιδιοκτήτες εστιατορίων οι οποίοι γνωρίζουν την απόγνωση των 

νέο μεταναστών κι εκμεταλλεύονται έντονα αυτήν την κατάσταση. Συνεπώς 

υπάρχουν δύο κατηγορίες , η μία που αφορά τους ''καλούς '' εργοδότες που 

αντιλαμβάνονται την δυσχερή κατάσταση και προσφέρουν εργασία στους νέο 

μετανάστες και από τη άλλη εκείνοι οι οποίοι ψάχνουν για ''θύματα'' Οι Έλληνες 

εστιάτορες λειτουργούν κι αυτοί ως ''άτυπο δίκτυο'' για την ένταξη στην αγορά 

εργασίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τους κάτοχους πτυχίου η εργασία σε ένα 

ελληνικό εστιατόριο είναι το πρώτο στάδιο , κατά το οποίο επιδιώκουν την 

αφομοίωση της γερμανικής γλώσσας και την, κατά κάποιον τρόπο , ένταξη στην 

γερμανική κοινωνία.  

Δυστυχώς όμως όπως είπαμε υπάρχει και η πλευρά των εργοδοτών που 

εκμεταλλεύονται σκληρά τους νέους υπαλλήλους τους , στους οποίους παρέχουν 

πολύ λίγα χρήματα για πολλές ώρες εργασίας , χωρίς παροχή ασφάλισης. Πολλοί 

βέβαια προσλαμβάνουν και διώχνουν σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, με 

αποτέλεσμα οι νέο μετανάστες που ήρθαν και θεωρούσαν ότι βρήκαν κατά κάποιον 

τρόπο εργασία για τα προς το ζην, να βρεθούν χωρίς εργασία και χρήματα. 
34
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Τέλος , να πούμε ότι εκτός από την ιδιαίτερη ζήτηση που υπάρχει στην Γερμανία για 

ιατρούς εξίσου έντονη είναι και η ζήτηση στον τομέα της τεχνολογίας. Απόφοιτοι 

λοιπόν σχολών σχετικών με τον τομέα της τεχνολογίας και ιδιαίτερα στις τεχνολογίες 

εφαρμογής είναι σε ευνοϊκή θέση καθώς απορροφώνται πιο εύκολα σε κάποια θέση 

εργασίας. Για τους απόφοιτους όμως σχολών διαφορετικού αντικειμένου από τα 

παραπάνω η κατάσταση είναι πιο δύσκολή , όσον αφορά την ένταξη τους και την 

απορρόφηση τους σε κάποια εργασία. Προβλέπεται μάλιστα μέχρι και το 2050 ο 

πληθυσμός της Γερμανίας από 83 εκατομμύρια να φτάσει στους 63 εκατομμύρια και 

συνεπώς οι εργαζόμενοι από 45 σε 27 εκατομμύρια , γεγονός που δείχνει πως η 

Γερμανία θα συνεχίσει και για τα επόμενα έτη την ζήτηση εργατικού ειδικευμένου 

δυναμικού. 
35

 

Οι νέο-μετανάστες ωστόσο , δεν θυμίζουν τους εργάτες που αποστέλλονταν την 

δεκαετία τους 1960 ( Gastarbeiter) καθώς η διαφορά τους έγκειται στο ότι τότε λόγω 

της σύμβασης που υπογράφηκε οι Έλληνες έφευγαν για Γερμανία σε κάποια 

συγκεκριμένη εργασία οργανωμενoi, ενώ οι μετανάστες σήμερα έχουν ο καθένας την 

ατομική του ευθύνη για την προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα και φυσικά για 

την εύρεση εργασίας.  
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6. Πρωτογενής Έρευνα-Συνεντεύξεις 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται κάποιες συνεντεύξεις που συνέβαλαν στην 

ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας. Επιλέχθηκαν δύο άτομα για την εκπόνηση των 

συνεντεύξεων.  Και τα δύο άτομα εντάσσονται στους νέο μετανάστες . Το πρώτο 

άτομο αφορά την νέο μετανάστευση προς την Ελλάδα και το δεύτερο άτομο αφορά 

την νέο μετανάστευση από την Ελλάδα. 

Οι ερωτήσεις που τους τέθηκαν σχετίζονται κυρίως με τις αιτίες για τις οποίες 

οδηγήθηκαν στην μετανάστευση και στο κατά πόσο η οικονομική κρίση που πλήττει 

την χώρα τα τελευταία χρόνια συνέβαλε σε αυτή τους την απόφαση. Ακόμη 

ερωτήθηκαν και συνθήκες στο τομέα της εργασίας τους, τις συνθήκες διαβίωσης και 

τον πιθανό ρατσισμό που αντιμετωπίζουν στην χώρα που μετοικούν, καθώς και για 

την μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας και αντίστοιχα των άλλων χωρών.  

 

6.1 Συνεντευξιαζόμενη 1η 

 

Η πρώτη συνεντευξιαζόμενη
36

 είναι γυναίκα κι η καταγωγή της είναι από την 

Βουλγαρία. Είναι 23 ετών , ανύπαντρη και μετανάστευσε στην Ελλάδα το 2011, λίγο 

μετά αφού τελείωσε δηλαδή το σχολείο στην Βουλγαρία. Έχει αποφοιτήσει το 

λύκειο, ενώ ξεκίνησε σε μία σχολή την άφησε, πλέον εργάζεται στην Ελλάδα ως 

ξενοδοχοϋπάλληλος . Ο μισθός της κυμαίνεται μεταξύ 500-1000 ευρώ το μήνα. 

Η μητέρα την έχει αποφοιτήσει το λύκειο, παρομοίως και ο πατέρας της, η μητέρα 

της εργάζεται σε εστιατόριο στην Βουλγαρία ως μαγείρισσα ενώ ο πατέρας της ως 

οικοδόμος στην Βουλγαρία. Επιπλέον έχει μια αδελφή η οποία ζει και εργάζεται στην 

Βουλγαρία στο ίδιο εστιατόριο με την μητέρα της. 

Οι λόγοι που την οδήγησαν στην μετανάστευση ήταν κυρίως οικονομικοί, όπως 

αναφέρει δεν κατάφερε να βρει δουλειά στην Βουλγαρία και επειδή ήθελε να είναι 

οικονομικά ανεξάρτητη επέλεξε να φύγει και να έρθει στην Ελλάδα. Επηρεάστηκε 

ιδιαίτερα από τον θείο της ο οποίος είναι χρόνια μετανάστης στην Ελλάδα . 

Η  Σ1 ζούσε στην Βουλγαρία πριν μεταναστεύσει στην Ελλάδα και ουδέποτε έχει 

μεταναστεύσει σε άλλη χώρα. Εξηγεί τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε κατά την 

παραμονή της στην Βουλγαρία στην εύρεση εργασίας, ενώ θεωρεί την Ελλάδα πιο 

ανεπτυγμένη και νιώθει ανεξάρτητη οικονομικά και δεν φοβάται όπως δηλώνει για το 

μέλλον. 

Η είσοδος της στην χώρα υπήρξε εύκολη λόγω του ότι και οι δύο χώρες ,Ελλάδα και 

Βουλγαρία, είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Συνεπώς χρειάστηκε το μόνο 

εφόδιο που χρειάστηκε ήταν η ταυτότητα της. 
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Όπως αναφέρει επίσης, ένα κύριο πρόβλημα που αντιμετώπισε κατά την είσοδο της 

στην χώρα είναι η επικοινωνία μέσω της χρήσης της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο η 

βοήθεια που της παρείχε ο θείος κατά την ενσωμάτωση της στην κοινωνία ήταν 

πολύτιμη ώστε να είναι εύκολη η μετανάστευση της . Ο θείος  της επίσης την 

βοήθησε και στο τομέα της εργασίας βρίσκοντας της δουλειά. Η ίδια δηλώνει ότι 

ένας μετανάστης , όπως και η ίδια, δεν μπορεί να εμπιστευτεί το ελληνικό κράτος. 

Όσον αφορά την εργασία της , ο μισθός της είναι ικανοποιητικός , οι εργοδότες της 

ευγενικοί , και επιπλέον της εξασφαλίζει την ασφάλιση  της , ώστε όπως αναφέρει να 

μπορεί εάν χρειαστεί να επισκεφτεί κάποιο νοσοκομείο. 

Γενικά η συνεντευξιαζόμενη δηλώνει ικανοποιημένη από την ζωή της στην Ελλάδα 

.Στα πλεονεκτήματα συμπεριλαμβάνει ότι πραγματοποίησε τα σχέδια της και 

αποκαταστάθηκε επαγγελματικά και νιώθει πλέον οικονομικά άνετη. Επιπλέον έχει 

ανθρώπους στο πλευρό της που την στηρίζουν σε αυτήν της την απόφαση. Ενώ στα 

μειονεκτήματα εντάσσει την οικονομική κρίσης της Ελλάδας και τον ρατσισμό. 

Ωστόσο ερωτηθείσα για το αν θεωρεί σωστή την επιλογή της να μεταναστεύσει στην 

Ελλάδα η απάντηση ήταν θετική. Είναι καλύτερα στην Ελλάδα από ότι ήταν στην 

Βουλγαρία με υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης, ενώ επίσης θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι 

πιο ανεπτυγμένη και εξελιγμένη χώρα και αυτό την δημιουργεί το αίσθημα της 

ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. 

Παρά όμως την θετική της απάντηση η συνεντευξιαζόμενη κρίνει την οικονομική 

κρίση ως έναν κύριο παράγοντα που  δυσκολεύει την παραμονή της στην χώρα. 

«…όταν ήρθα εγώ το 2011 τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα, όσο πάνε τα χρόνια 

χειροτερεύουν . Τώρα ο κόσμος δεν έχει λεφτά να καλύψει ακόμα και τα πιο βασικά του 

έξοδα , να πληρώσει το σπίτι , να πάρει ένα πιάτο φαγητό, είναι πολύ δύσκολα τα 

πράγματα κι όσο πάει και χειροτερεύει...» 

Η σχέση τους με τους Έλληνες είναι ιδιαίτερα καλή ενώ ρατσισμό έχει δεχτεί μια 

φορά . Μάλιστα όπως αναφέρει διατηρεί περισσότερες σχέσεις με Έλληνες παρά με 

τους ομοεθνείς της.  

Όσον αφορά για την βοήθεια του ελληνικού κράτους , εξηγεί ότι δεν υπάρχει εκτός 

από την παροχή περίθαλψης εφόσον είσαι ασφαλισμένος , ενώ προσθέτει πως θεωρεί 

τον τομέα της υγείας της Ελλάδας ανοργάνωτο. Για τον τομέα της εκπαίδευσης δεν 

γνωρίζει καθώς δεν φοίτησε στην χώρα. 

Προσθέτει επίσης τη σημαντικότητα ενός συγγενή ή γνωστό το πρώτο διάστημα 

ένταξης του μετανάστη προκειμένου να τον βοηθήσει στην ενσωμάτωση του, καθώς 

το κράτος δεν παρέχει βοήθεια. 

 Πιστεύει ότι η οικονομική κρίση θα χειροτερέψει την παραμονή της στην χώρα και 

ήδη η συνεντευξιαζόμενη σκέφτεται να μεταναστεύσει σε κάποια άλλη χώρα που της 

έχει γίνει πρόταση από φίλους. 

Τέλος, εξηγεί πως θα πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική 

ένταξη των μεταναστών , ώστε να παρέχεται από το κράτος βοήθεια το πρώτο 

διάστημα ένταξης των μεταναστών όσον αφορά την γλώσσα, την εργασία , την 
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σίτιση, την στέγαση. Επιπλέον, τονίζει πως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν 

τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις περιοχές ώστε να έχουν οι 

μετανάστες την δυνατότητα να επικοινωνούν και να αποτελούν ένα ενεργό μέλος της 

κοινωνίας.   

 

6.2 Συνεντευξιαζόμενη 2η 

 

Η δεύτερη συνεντευξιαζόμενη
37

 είναι από την Ελλάδα, είναι 40 ετών και τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια μετανάστευσε με την οικογένεια της στο Λουξεμβούργο, όπου πλέον 

ζει και εργάζεται. Έχει αποφοιτήσει από ΙΕΚ στην Ελλάδα και πλέον εργάζεται ως 

βοηθός στο Ευρωπαϊκό ελεγκτικό συνέδριο στο Κυπριακό γραφείο ως βοηθός του 

Κύπριου μέλους στο Λουξεμβούργο. Το μηνιαίο εισόδημα της είναι άνω των 3.000 

ευρώ. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση και την εργασία των γονέων  της , ο πατέρας έχει 

ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η μητέρα την Ανώτερη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Λύκειο). Ο πατέρας πλέον είναι συνταξιούχος και ζει 

στην Ελλάδα ,ενώ η μητέρα δεν ζει. Επιπλέον έχει έναν αδελφό ο οποίος εργάζεται , 

στην Ελλάδα. 

Οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν την συνεντευξιαζόμενη στη μετανάστευση δεν ήταν 

τόσο οικονομικοί όσο οικογενειακοί, συγκεκριμένα λόγω του  συζύγου της ο οποίος 

είναι Έλληνας αλλά μεγάλωσε και έζησε στο Λουξεμβούργο  από το 1983, και η 

οικογένεια του αποτελεί τους πρώτους μετανάστες εκεί. Ο σύζυγος της για 

επαγγελματικούς λόγους βρέθηκε για ένα διάστημα στην Ελλάδα όμως λόγω της 

ευρωπαϊκής κουλτούρας που έχει επέστρεψε και πάλι στο Λουξεμβούργο. Η 

συνεντευξιαζόμενη προκειμένου να ενωθεί η οικογένεια της αποφάσισε να τον 

ακολουθήσει.  

Παράλληλα όμως, η συνεντευξιαζόμενη δηλώνει ιδιαίτερα απογοητευμένη από την 

ελληνική κατάσταση , με την μείωση των μισθών και τη στάση πληρωμών από τους 

εργοδότες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, συνεπώς επιθυμούσε να αποδημήσει από 

την χώρα . Σε αυτήν της την απόφαση την στήριξε ο πατέρας της ο οποίος ζει στην 

Ελλάδα και πολλοί φίλοι και γνωστοί.  

Είναι η πρώτη φορά που μεταναστεύει. Δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη και 

χαρούμενη από την διαμονή της στο Λουξεμβούργο καθώς αρχικά της αρέσει το 

περιβάλλον, θεωρεί ότι είναι μια χώρα η οποία σέβεται τον πολίτη κι ότι η 

φορολόγηση του κράτους αποσκοπεί στην βελτίωση των παροχών του όπως για την 

βελτίωση της δημόσιας υγείας. Επιπλέον είναι ικανοποιημένη και από την εργασία 

της καθώς μάλιστα θεωρεί πως είναι τυχερή που βρίσκεται σε αυτήν την δουλειά. 

Περιγράφει τις συνθήκες διαβίωσης στο Λουξεμβούργο , λέγοντας πως το επίπεδο 

ζωής εκεί είναι ιδιαίτερα υψηλό . Εξηγεί πως οι μισθοί είναι υψηλότεροι, οι οποίοι 

                                                             
37  Συντομογραφία : Σ1 
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διαφέρουν από τα ελληνικά δεδομένα, αλλά αντιστοιχεί με το κόστος διαβίωσης το 

οποίο είναι υψηλό. 

Κατατάσσει λοιπόν στα πλεονεκτήματα της διαβίωσης το υψηλό επίπεδο ζωής και 

την ιδιαίτερη κρατική υποστήριξη , ενώ στα μειονεκτήματα παραθέτει μόνο το ψυχρό 

κλίμα το οποίο σαφώς διαφέρει από το ελληνικό- μεσογειακό , και καθόλου κάποιο 

που να αφορά τον κράτος , στην μέχρι στιγμής παραμονή της στο Λουξεμβούργο. 

Το πρώτο διάστημα εξηγεί πως υπήρξε δύσκολο , καθώς προσδοκούσε ότι η εύρεση 

εργασίας θα ήταν πιο εύκολη. Είναι μια χώρα όπως λέει που στα βασικά προσόντα 

απαιτεί την γνώση τεσσάρων γλωσσών . Ακόμη μια δυσκολία αποτελούσε η 

δημιουργία ενός ευρύ κοινωνικού κύκλου , αρχικά δεν είχαν φίλους και γνωστούς και 

χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα μέχρι να το επιτύχουν. Μιλάει για την ύπαρξη της 

ελληνικής κοινότητας στο Λουξεμβούργο , η οποία δεν την βοήθησε προσωπικά το 

πρώτο διάστημα που χρειάστηκε βοήθεια , ούτε στην εύρεση εργασία ούτε στην 

ένταξη της. Δεν διατηρεί επαφή με την ελληνική κοινότητα πλέον. Έχει επαφές με 

Έλληνες αλλά θεωρεί πως για να προσαρμοστεί στην χώρα ήταν απαραίτητη η 

επικοινωνία με τους γηγενείς. Επιπλέον, δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιου είδους 

ρατσιστική επίθεση , το πρώτο διάστημα ίσως υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση 

προς εκείνην στο εργασιακό τομέα,  όπου ίσως επηρέασε η ελληνική καταγωγή της. 

Η μετανάστευση υποστηρίζει πως την ωφέλησε πνευματικά και εκπαιδευτικά, καθώς 

μπήκε σε μία διαδικασία εκμάθησης περαιτέρω ξένων γλωσσών καθώς επίσης 

σκοπεύει να εξελίξει τις σπουδές της. Τονίζει επίσης πως η ζωή είναι ήρεμη και 

κατάλληλη για να ζήσει μια οικογένεια «…είναι ένα μέρος που είναι κατάλληλο για 

οικογένειες γιατί είναι ήρεμη η ζωή, δεν έχει ''εκπλήξεις '' πολλές ,δεν έχει αν θέλεις 

κινδύνους…». 

Αναφορικά με το φαινόμενο της νέο μετανάστευσης αποδίδει ένα ποσοστό της τάξης 

του 70-80 % ως αιτία την οικονομική κρίση και δείχνει κατανόηση σε όσους 

επιλέγουν να φύγουν από την Ελλάδα και ιδιαίτερα στους νέους καθώς όπως 

υποστηρίζει η Ελλάδα πλέον δεν σε αφήνει να «ονειρεύεσαι» για το μέλλον , ενώ 

στην πλειοψηφία τους οι νέοι αποφοιτούν κάποιο Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει 

επαγγελματική αποκατάσταση. Στο Λουξεμβούργο όπως αναφέρει  υπάρχουν πολλοί 

Έλληνες ιατροί και γενικά επιστήμονες ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Υποστηρίζει 

πως ίσως είναι μία λύση η μετανάστευση στις δύσκολες αυτές συνθήκες που βιώνει η 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας παράλληλα όμως πως εφόσον κάποιος 

αποφασίσει να μετακομίσει από την Ελλάδα θα πρέπει να οργανωθεί και 

δημιουργήσει τις κατάλληλες βάσεις για αυτή του την μετακίνηση γιατί σε μια 

αντίθετη περίπτωση μπορεί η μετανάστευση να αποβεί καταστροφική λύση. 

Συνεχίζοντας δηλώνει πως δεν έχει καμία εμπιστοσύνη ως προς το ελληνικό πολιτικό 

σύστημα ώστε να επιτευχθεί η μείωση της νέο μετανάστευσης και όσον αφορά την 

ύπαρξη του κοινωνικού κράτους της Ελλάδας απαντάει με ερώτηση αν υπάρχει 

«Υπάρχει κοινωνικό κράτος ;». 

Αναφορικά με την αντιμετώπισης της υπάρχουσας κατάστασης κρίνει απαραίτητη 

την αλλαγή της πολιτικής ενώ θεωρεί υπαίτιους τους πολιτικούς της Ελλάδας για την 

εξέλιξη της χώρας και την αύξηση της μετανάστευσης.  
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Θα πρέπει, λέει , να υπάρξει ένα σωστό πολιτικό σύστημα το οποίο θα αντιμετωπίζει 

με ειλικρίνεια τους πολίτες και να τους εξηγεί με ακρίβεια τα κεκτημένα της χώρας. 

Είναι σίγουρη πως ο ελληνικός λαός θα εκτιμήσει μια τέτοια στάση. Σε αυτήν την 

κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα θεωρεί αναπόφευκτες τις μεταρρυθμίσεις και 

τα μέτρα που έχει επιβάλει η Τρόικα στην Ελλάδα και όπως αναφέρει στην 

περίπτωση που η Ελλάδα είχε συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που την είχαν ζητηθεί 

πιθανά η χώρα να ήταν σε πιο ευνοϊκή θέση την δεδομένη στιγμή . Πιστεύει ότι η 

Ελλάδα είναι στενά συνδεδεμένη με τον θεσμό της οικογένειας κι ίσως είναι ένα 

κριτήριο για το οποίο ένα μέρος του πληθυσμού δεν έχει ακόμη μεταναστεύσει. 

Δεν θα επέστρεφε μόνιμα στην Ελλάδα προς το παρόν αλλά ίσως πολύ αργότερα 

κατά την συνταξιοδότηση της και όχι σε αστική περιοχή, και αν είναι κάτι που της 

λείπει από την Ελλάδα είναι ο πατέρας της.  

Τέλος τα σχέδια της συνεντευξιαζόμενης για το μέλλον είναι να έχει μια καλή ζωή 

στο Λουξεμβούργο και κάποια στιγμή να επιστρέψει στην Ελλάδα. 

 

6.3 Συμπεράσματα έρευνας 

 

Σε αυτό το στάδιο της παρούσας έρευνας με βάση τις παραπάνω συνεντεύξεις τα 

συμπεράσματα που προκλήθηκαν είναι ποικίλα για την νέο μετανάστευση με την Ελλάδα 

να αποτελεί χώρα υποδοχής και αποστολής. 

 Αρχικά η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Η 

μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα ελλιπής και το κράτος δεν 

στηρίζει τους νέο μετανάστες. Η Ελλάδα πλέον δέχεται μεγάλο ποσοστό 

μεταναστών και παρόλα αυτά δεν έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες δομές για την 

ομαλή ένταξη νομιμοποίηση και ενσωμάτωση των μεταναστών.  Παρατηρείται 

ιδιαίτερη μετακίνηση μεταναστών από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθώς η είσοδος πραγματοποιείται εύκολα.  

 

Το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών συνήθως είναι χαμηλό και ως προς τον 

εργασιακό τομέα καλύπτουν θέσεις οι οποίες δεν χρειάζονται απαραίτητα 

πανεπιστημιακές σπουδές. 

 

Όσον αφορά τους λόγους που τους οδήγησαν στην μετανάστευση είναι κυρίως 

οικονομικοί ενώ μερικοί επηρεάζονται από συγγενείς και φίλους οι οποίοι 

αποτελούν παλαιότερους μετανάστες της Ελλάδας . Ακόμη ένας λόγος είναι οι 

συνθήκες διαβίωσης στην χώρα προέλευσης τους . 

 

Κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ελληνική κοινωνία αρχικά είναι η 

επικοινωνία , καθώς δεν γνωρίζουν την γλώσσα και είναι περιορισμένοι οι φορείς 

διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και σε λίγες περιοχές , κι έτσι δεν παρέχεται η 

δυνατότητα μια δωρεάν εκμάθησης της . Είναι ένα στοιχείο το οποίο αποδεικνύει 

την μη οργανωμένη ελληνική μεταναστευτική πολιτική. 
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Επιπλέον οι μετανάστες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ως προς την εύρεση εργασίας  

και στέγης το πρώτο διάστημα. Εφόσον υπάρχουν συγγενείς και φίλοι καθώς 

έρχονται οι δυσκολίες για εκείνους είναι λιγότερες όμως για την κατηγορία των 

μεταναστών που αποφασίζουν να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα αυτόβουλα το 

κράτος δεν τους παρέχει καμία βοήθεια. Για εκείνους που έχουν συγγενείς η 

μετάβαση γίνεται πιο εύκολα , η εύρεση εργασίας  γίνεται πιο γρήγορα και ακόμη 

οι συνθήκες εργασίας τους είναι ικανοποιητικές ενώ τους παρέχεται και ασφάλεια 

,αντίθετα για εκείνους της δεύτερης κατηγορίας συχνά αποτελούν θύματα 

εκμετάλλευσης από τους εργοδότες . 

 

Ωστόσο η Ελλάδα παρέχει στους μετανάστες το αίσθημα της ελευθερίας και της 

ανεξαρτησίας, αυτό συμβαίνει κυρίως σε όσους προέρχονται από εμπόλεμες  

χώρες ή από υποανάπτυκτες χώρες. 

 

Τη δεδομένη στιγμή υπό αυτές τις συνθήκες ένταξης, για πολλούς  οι μετανάστες 

πιθανά ως ένα βαθμό να επιβαρύνουν την ελληνική κοινωνία και οικονομία και 

αυξάνουν τα ποσοστά ανεργίας. 

 

Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη της μεταναστευτικής πολιτικής στην 

Ελλάδα προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ομαλής ένταξης των μεταναστών 

ώστε βραχυπρόθεσμα οι μετανάστες να αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας 

αλλά και να συνδράμουν ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.  

 

 Στην περίπτωση που η Ελλάδα αποτελεί χώρα αποστολής  τα συμπεράσματα που 

προκλήθηκαν είναι αρχικά πως  ο πρώτος λόγος για τον οποίο μεταναστεύον οι 

Έλληνες είναι η οικονομική κρίση και ο δεύτερος είναι η επανένωση των 

οικογενειών.  

 

Η ανεργία, η μείωση μισθών και η αντιμετώπιση των εργοδοτών καθώς και το 

πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας ωθούν την ανάπτυξη της νέο μετανάστευσης. Το 

επίπεδο των νέο μεταναστών Ελλήνων είναι ιδιαίτερο υψηλό και συνεπώς η 

Ελλάδα «χάνει» ένα μεγάλο μέρος των επιστημόνων της με αποτέλεσμα το 

μορφωτικό επίπεδο της χώρας να μειώνεται. 

 

 Αυτή η απώλεια επιστημονικού εργατικού δυναμικού  δεν επιτρέπει την ανάπτυξη 

κεφαλαίου ώστε να προκληθούν νέες θέσεις εργασίας και να υπάρξει  μελλοντική 

ανάκαμψη αλλά και ανάπτυξη της οικονομίας.  

 

Οι μετανάστες παρατηρείται ότι πλέον επιλέγουν χώρες εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  για την μετανάστευση τους και οργανώνονται προτού μετακινηθούν, 

μερικοί μάλιστα φροντίζουν πριν την έξοδο τους για την εύρεση εργασίας.  

 

Προκειμένου να μειωθεί η νέο μετανάστευση η χώρα θα πρέπει να κάνει ριζικές 

αλλαγές. Αρχικά , πρώτη αλλαγή είναι η πολιτική της θα πρέπει να είναι πιο 

προοδευτική  και ελπιδοφόρα προκειμένου οι πολίτες να μην αισθάνονται 
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ανασφάλεια και να μην αναζητούν τρόπους για να φύγουν.  Να στηρίζει τους νέους 

που αποτελούν το ενεργό εργατικό δυναμικό της χώρας και να φροντίζουν ως ένα 

βαθμό για την επαγγελματική τους αποκατάσταση . 

 

 

 

7. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής σήμερα – το υφιστάμενο πλαίσιο 
 

7.1  ΝΟΜΟΣ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση κάποιων κρίσιμων κεφαλαίων του 

ΝΟΜΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4251 που αφορά την μετανάστευση στην Ελλάδα. Ψηφίστηκε 

και εκδόθηκε στην Βουλή.  

Στο Κεφάλαιο Α στο άρθρο 1 δίνονται κάποιοι ορισμοί-έννοιες σχετικά με την 

μετανάστευση προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα άρθρα 

Στο άρθρο 2 παρουσιάζονται τα πεδία εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα  .  Με 

βάση το άρθρο αυτό οι διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους πολίτες της Ε.Ε συνεπώς 

διευκολύνεται η μετακίνηση των λαών και πολιτισμών,  στις διπλωματικές και 

προξενικές αρχές ώστε να διατηρούνται οι διπλωματικές σχέσεις των κρατών, στους 

δικαιούχους ή αιτούντες διεθνούς προστασίας
38

 , σε όσους έχουν άδεια παραμονής 

στην Ελλάδα ,στα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής 

προστασίας
39

  Με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι πρόσφυγες εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις μπορούν να φιλοξενούνται στην Ελλάδα για την προστασία  τους . 

Ακόμη δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπα τα οποία έχουν και την  ελληνική ιθαγένεια  , 

συνεπώς αντιμετωπίζονται ως Έλληνες  και πολίτες της Ε.Ε . 

                                                             

38 Δικαιούχος διεθνούς προστασίας: Ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής στον οποίο έχει χορηγηθεί από την 

αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας. 

39 Δικαιούχος επικουρικής προστασίας: Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του π.δ. 141/2013, ο 
αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, 
αλλά στο πρόσωπό του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει 
στη χώρα καταγωγής του ή στην περίπτωση ανιθαγενούς στη χώρα της προηγούμενης συνήθους 
διαμονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη, κατά την έννοια του άρθρου 15 του π.δ. 
141/2013 και που δεν μπορεί, ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν επιθυμεί, να θέσει εαυτόν υπό την 
προστασία της εν λόγω χώρας 
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Στο  Κεφάλαιο Β  του νόμου παρατίθεται η διαδικασία της εισόδου και της εξόδου από τη 

χώρα . Το συμπέρασμα που προκύπτει από το άρθρο 3 αυτού του Κεφαλαίου είναι πως 

υπάρχει έλεγχος για την είσοδο στην χώρα στα σύνορα ,τα αεροδρόμια και στα λιμάνια 

προκειμένου να αποφευχθεί η παράτυπη είσοδος μεταναστών.  Ο έλεγχος αυτός ανήκει 

στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη όπως 

αναγράφεται και στο άρθρο  3.240 

Επίσης για την διασφάλιση και αποφυγή μη νόμιμης παραμονής στην χώρα δεν δικαιούται 

να παραμείνει στην χώρα πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος εισέρχεται στην χώρα με σκοπό να 

συνεχίσει το ταξίδι του σε κάποια άλλη χώρα . Το διάστημα το οποίο δικαιούται να 

παραμείνει είναι μικρό και εφόσον δεν τηρηθεί παρέχεται άδεια στις αερολιμενικές ή 

λιμενικές αρχές αντίστοιχα να παρέμβουν. Ακόμη  οι αρχές έχουν το δικαίωμα έλεγχου για 

τα πρόσωπα που παραμένουν στην ζώνη διερχομένων  εάν το θεωρούν αναγκαίο , να 

ελέγξουν εάν υπάρχει εισιτήριο για συνέχιση ταξιδιού του προσώπου . 

Στο άρθρο 4 παρατίθενται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες  υπάρχει άρνηση εισόδου σε 

μετανάστες. Συνεπώς  συμπεραίνουμε στο σημείο αυτό του κώδικα πως οι ελληνικές αρχές 

μπορούν να μην επιτρέψουν την είσοδο σε πολίτες τρίτων χωρών εφόσον δεν διαθέτουν 

ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων,  ούτε έγκυρη 

θεώρηση, θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη . Το άρθρο αυτό αποδεικνύει την 

σημαντικότητα του ελέγχου και κατά πόσο οι ελληνικές αρχές επιτρέπουν ή όχι την έλευση 

μεταναστών και με ποια κριτήρια.  

Στο Κεφάλαιο Γ παρατίθενται οι γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής  και πιο 

συγκεκριμένα τις περιπτώσεις που δίνεται άδεια διαμονής,  και τις περιπτώσεις ανανέωσης 

της διαμονής . 

Στο Κεφάλαιο ΣΤ παρατίθενται τα δικαιώματα οι υποχρεώσεις και οι κυρώσεις των πολιτών 

τρίτης χώρας με αναφορά στα κοινά δικαιώματα των πολιτών τρίτης χώρας καθώς και στις 

υποχρεώσεις που έχουν οι πολίτες τρίτης χώρας και τέλος τις κυρώσεις που τους 

επιβάλλονται. 

Τέλος στο Κεφάλαιο Ζ  αναφέρεται στην περίπτωση απόρριψης ή ανάκλησης άδειας 

διαμονής .41 

 

7.2 Συμπεράσματα  

 

Ύστερα από μελέτη των παραπάνω κεφαλαίων του ΝΟΜΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4251 

προκλήθηκαν κάποια συμπεράσματα.  

                                                             
40

 Ο έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό ανήκει 
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ενεργείται από τις 
κατά τόπους αρμόδιες, για το σκοπό αυτόν, αστυνομικές αρχές 
41 http://www.synigoros.gr/resources/docs/n4251_2014.pdf 
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Αρχικά γίνεται αντιληπτή η προσπάθεια εισόδου στην χώρα πολιτών τρίτης χώρας. 

Αποδεικνύεται συνεπώς πως στην Ελλάδα , όπως αναφέραμε και σε άλλο κεφάλαιο, 

εισέρχονται πληθυσμοί από υποανάπτυκτες χώρες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο . 

Η προσπάθεια λοιπόν για είσοδο των μεταναστών προκάλεσε την ψήφιση νόμων 

προκειμένου να γίνεται σωστός και αυστηρός έλεγχος στα χερσαία σύνορα καθώς και 

σε αεροδρόμια και λιμάνια , και την ευθύνη να έχουν οι Ελληνικές αρχές. Με τον 

τρόπο αυτό γίνεται μια προσπάθεια νομιμοποίησης των μεταναστών που εισέρχονται 

και αποφυγή της παράτυπης μετανάστευσης. 

Επιπλέον, επιβεβαιώνεται πως οι πολίτες που καλύπτουν τις προϋποθέσεις εισόδου 

στην χώρα έχουν το δικαίωμα εργασίας, ασφάλισης και αποτελούν νόμιμο μέλος της 

κοινωνίας, καθώς επίσης το ελληνικό κράτος προστατεύει εκείνους που προέρχονται 

από χώρες που βρίσκονται σε έκρυθμη κατάσταση. 

Οι πολίτες τρίτης χώρας ωστόσο είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια παραμονής 

τους να δηλώνουν στο ελληνικό κράτος την διεύθυνση της κατοικίας τους και γενικά 

κάθε αλλαγή της προσωπικής τους κατάστασης καθώς επίσης να μη  παραμένουν 

στην Ελλάδα  περαιτέρω της λήξη ισχύος της άδειας διαμονής. Συνεπώς , με αυτόν 

τον τρόπο δίνεται στο ελληνικό κράτος η δυνατότητα να γνωρίζει τον αριθμό των 

μεταναστών που διαμένουν στην χώρα. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Επιμέρους ζητήματα αναφορικά με την νέο μετανάστευση προ 

της Ελλάδα 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των συνθηκών διαβίωσης 

που βιώνουν οι μετανάστες στην Ελλάδα σήμερα. Άνθρωποι που έρχονται στην χώρα 

είτε για οικονομικούς λόγους είτε ως πρόσφυγες ζητώντας πολιτικό άσυλο, 

κατάσταση που γίνεται ιδιαίτερα έντονη πλέον με τους πρόσφυγες που έρχονται από 

την Συρία λόγω της δύσκολής κατάστασης πολέμου που βιώνει η χώρα τους τη 

δεδομένη στιγμή.  

8.1  Η χρήση της γλώσσας  
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Εθνοτική γλώσσα μεταναστών  

Οι μετανάστες στην Ελλάδα προσπαθούν να διατηρούν την εθνοτική τους γλώσσα , 

κι έτσι δημιουργούν Κοινότητες μεταναστών προκειμένου να φτιάχνουν συλλόγους 

με τμήματα διδασκαλίας της εθνοτικής τους γλώσσας.. Ωστόσο στα σχολεία δεν 

υπάρχει κρατική πρόνοια που να φροντίζει για την διδασκαλία της μητρικής γλώσσας 

των παιδιών των μεταναστών. Παρόλα αυτά διδάσκονται την Αγγλική γλώσσα ως 

δεύτερη ξένη υποχρεωτική ενώ για τρίτη επιλέγουν μεταξύ Γερμανικής , Γαλλικής 

και Ιταλικής , όμως οι μετανάστες μαθητές προέρχονται από άλλες χώρες και δεν 

σχετίζονται με τις συγκεκριμένες γλώσσες.  

Στην Θράκη βέβαια ,όπου αποτελεί και την εξαίρεση, παράλληλα με την Ελληνική 

γλώσσα διδάσκεται και η τουρκική γλώσσα σε παραπάνω από 200 δημοτικά σχολεία 

, σε λίγα γυμνάσια και λύκεια.. Υπεύθυνοι για την διδασκαλία αυτή είναι απόφοιτοι 

της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ή ελληνικών ΑΕΙ , και οι 

απόφοιτοι τουρκικών διδασκαλείων.  

Με βάση τον νόμο 1404/83 ο οποίος αργότερα τροποποιήθηκε , Ν. 1894/90 και τη με 

βάση την Υπουργική Απόφαση 10/20/Γ1/708 προβλέπεται η διδασκαλία της γλώσσας 

και τους πολιτισμού της χώρας από την οποία προέρχεται ο αλλοδαπός μετανάστης , 

για 4 ώρες την εβδομάδα πέρα από τις ώρες που ορίζει το σχολικό πρόγραμμα , με 

την δημιουργία και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών 

Τμημάτων . Στις Τάξεις Υποδοχής η φοίτηση είναι για 1- 2 χρόνια .  

Το σχολικό έτος 2008-2009 από τους 1.308.179 μαθητές συνολικά οι 134.562 ήταν 

αλλοδαποί και παλιννοστούντες, αγγίζοντας το 10,2 % ολόκληρου του μαθητικού 

πληθυσμού. Η προέλευση των αλλοδαπών μαθητών είναι κυρίως από την Αλβανία 

και τις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης.( πίνακας 1 ) 
42

 

 

Η χρήση της Ελληνικής Γλώσσας από τους μετανάστες  

Η χρήση της ελληνικής γλώσσας χρήζει απαραίτητη για όλους τους μετανάστες που 

έρχονται στην Ελλάδα. Όπως μας ανέφερε και η συνεντευξιαζόμενη Emilia Kazieva 

όταν ήρθε στην Ελλάδα το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπισε ήταν η γλώσσα καθώς 

δεν υπήρχε τρόπος επικοινωνίας. Ακόμη τόνισε την δυσκόλια της εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας. .  

Αναζητώντας τρόπους αντιμετώπισης τους προβλήματος της γλώσσας για τους 

μετανάστες , παρατήρησα πως λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας 

προσφερόμενα τμήματα διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας προκειμένου να 

βοηθήσουν τους μετανάστες να μάθουν τη γλώσσα εύκολα και γρήγορα, ώστε να 

επικοινωνούν και να ενσωματωθούν ταχύτερα στην ελληνική κοινωνία. Τα μαθήματα 

αυτά προσφέρονται κυρίως από ελληνικά Πανεπιστήμια τα οποία είνα δημοσιευμένα 

στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας και είναι τα εξής :  

                                                             
42

 Μιχάλης Δαμανάκης-Στέφανος Κωνσταντινίδης-Αναστάσιος Τάμης, 2014, «ΝΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
από και προς την Ελλάδα», σελ 301-302 
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* Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών  

* Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης  

* Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη  

* Πρόγραμμα Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. (Θερινές υποτροφίες ελληνικών σπουδών 

Πανεπιστημίου Αθηνών)  

* Πανεπιστήμιο Κρήτης  

* Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

* Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού «Ομιλώ» 
43

 

Στην σχετική μελέτη που πραγματοποιήθηκε ως προς την χρήση της ελληνικής 

γλώσσας και τη σημαντικότητα της από τους μετανάστες Αλβανικής καταγωγής στην 

Ελλάδα  έγινε αντιληπτό πως η πρώτη γενιά θεωρεί σημαντική την γνώση της 

ελληνικής γλώσσας κυρίως για πρακτικούς λόγους , για την επικοινωνία, ενώ η 

δεύτερη γενιά μεταναστών παρατηρείται πως εκτός από την παραπάνω αιτία βρίσκει 

την ελληνική γλώσσα ενδιαφέρουσα και δηλώνει προθυμία στην εκμάθηση της.
44

 

 

8.2  Το φαινόμενο του ρατσισμού 

 

Το φαινόμενο του ρατσισμού είναι ένα ιδαίτερα γνωστό και επίκαιρο για τα δεδομένα 

της Ελλάδας φαινόμενο. Τα είδη του ρατσισμού είναι διάφορα τα οποία εξαρτώνται 

από την καταγωγή, την θρησκεία ή και την εμφάνιση ενός ατόμου. Στην παρούσα 

εργασία θα αναφερθούμε στον φυλετικό ρατσισμό. Αρχικά , να εξηγήσουμε τον 

ορισμούς της φυλής, του ρατσισμού,της ξενοφοβίας, και τους εθνικισμού.  

* ΦΥΛΗ: “Ο όρος “φυλή” (“ράτσα”, “race”) είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα που 

χρησιμοποιήθηκε για την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων στη βάση υποτιθέμενων 

σωματικών και πολιτισμικών ομοιοτήτων που προέρχονται από την κοινή τους 

καταγωγή. Παρόλο που όροι όπως “φυλή”, “φυλετικές διακρίσεις”, “φυλετικές 

ομάδες” και “διαφυλετικές σχέσεις” χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε δημόσιες, 

καθημερινές, πολιτικές και ακαδημαϊκές συζητήσεις, δεν έχουν καμιά βιολογική και 

κυριολεκτική υπόσταση. Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι η βιολογική κατηγορία της 

“φυλής” δεν έχει νόημα όταν εφαρμόζεται στο ανθρώπινο είδος. Παρόλο που δεν έχει 

καμιά βιολογική βάση, ο όρος “φυλή” εξακολουθεί να υπάρχει ως κοινωνικό 

κατασκεύασμα. Σε πολλές κοινωνίες αποτελεί βάση για κοινωνική δράση, κυβερνητική 

πολιτική και δικαιολογία για διαφορετική αντιμετώπιση μιας ομάδας ατόμων σε σχέση 

                                                             
43

 http://www.mfa.gr/missionsabroad/israel/other-services/ekpaideuse.html?page=2  
44

  Δόμνα Μιχαήλ «Αλβανική Μετανάστευση στην Ελλάδα Μελέτες και Ζητήματα- Ανθρωπολογικές 
και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, 2014, σελ. 114-116 
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με άλλες.” 

http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/pdf/odigoi_ekpaideftikou/kodikas_symperifor

as_ratsismou.pdf (σελίδα 10)  

* ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ: “Η διαδικασία περιθωριοποίησης, αποκλεισμού και διάκρισης σε 

βάρος όσων θεωρούνται ότι είναι “διαφορετικοί” από μας. Ο ρατσισμός λαμβάνει 

πολλές διαφορετικές μορφές, οι οποίες δεν είναι στατικές, αλλά αλλάζουν ανάλογα με 

τον χώρο και τον χρόνο στον οποίο εκδηλώνονται. Κάποιες από αυτές είναι εμφανείς 

και άμεσες (π.χ. δόγματα εθνικής, θρησκευτικής ή άλλης μορφής ανωτερότητας ή βίαιες 

επιθέσεις εναντίον ατόμων ή ομάδων που κρίνονται ως “άλλος”), ενώ κάποιες μπορεί 

να μην είναι τόσο εμφανείς αλλά έμμεσες. Στις έμμεσες περιλαμβάνεται και ο θεσμικός 

ρατσισμός, δηλαδή οι διάφορες μορφές διακρίσεων που μπορεί να κάνουν κυβερνήσεις, 

εταιρείες ή άλλοι μεγάλοι οργανισμοί που ασκούν επιρροή στη ζωή μας σε βάρος μη-

προνομιούχων ομάδων του πληθυσμού (π.χ. μειονότητες και ομάδες μεταναστών). 

Επιπτώσεις του θεσμικού ρατσισμού μπορεί να εντοπιστούν σε διάφορους τομείς της 

κοινωνικής και πολιτικής ζωής - όπως στον τομέα της στέγασης, εργασίας, εκπαίδευσης 

καθώς επίσης και στον τομέα των πολιτικών δικαιωμάτων όπου η μεταχείριση δεν είναι 

ίση για όλους .” 

http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/pdf/odigoi_ekpaideftikou/kodikas_symperifor

as_ratsismou.pdf ( σελίδα 11)  

* ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ: “Ο όρος ξενοφοβία χρησιμοποιείται για την περιγραφή αρνητικών 

στάσεων εναντίον των μεταναστών. Πρόκειται για το αίσθημα φόβου ή και αντιπάθειας 

και αποστροφής προς τους ξένους. Δηλώσεις όπως οι «ξένοι βλάπτουν τον ίδιο τον 

πολιτισμό μας», ο οποίος συνήθως θεωρείται ανώτερος, είναι παράδειγμα ξενοφοβίας. 

Μικτοί γάμοι ή σχέσεις μεταξύ μελών διαφορετικών πολιτισμών δεν γίνονται αποδεκτοί 

κάποιες φορές λόγω ξενοφοβίας. Σύμφωνα με ξενοφοβικές αντιλήψεις οι ξένοι είναι 

υπεύθυνοι για την ύπαρξη πολλών κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων και 

φαινομένων και η επίλυση των προβλημάτων αυτών μπορεί να επιτευχθεί είτε με την 

απομάκρυνσή τους είτε με την αφομοίωσή τους (δηλαδή την απορρόφησή τους από την 

κυρίαρχη - όσον αφορά εθνικά και πολιτιστικά στοιχεία - κοινωνία).” 

http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/pdf/odigoi_ekpaideftikou/kodikas_symperifor

as_ratsismou.p df (σελίδα 12)  

* ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ: “Υπερβολική και αποκλειστική προσήλωση προς την ιδέα του 

έθνους και των εθνικών ιδεωδών, με κύριο χαρακτηριστικό τη διάκριση των εθνών σε 

ανώτερα και κατώτερα και τη διάθεση επιβολής των πρώτων στα δεύτερα. Συνδέεται με 

τον σοβινισμό, δηλαδή τον τυφλό εθνικισμό που χαρακτηρίζεται από τη φανατική 

εξύμνηση κάθε εθνικού στοιχείου και την περιφρόνηση ή απόρριψη των στοιχείων 

άλλων λαών.” 

http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/pdf/odigoi_ekpaideftikou/kodikas_symperifor

as_ratsismou.pdf (σελίδα 12)  

* ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: “Είναι οποιοδήποτε περιστατικό εκλαμβάνεται 

ως ρατσιστικό από το θύμα ή άλλο πρόσωπο. Είναι έννοια ευρύτερη του παραπτώματος 

ή του αδικήματος, αφού το ρατσιστικό περιστατικό μπορεί να περιλαμβάνει και 

συμπεριφορές, οι οποίες αν δεν συνδέονταν με κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 

θύματος, ενδεχομένως να μη θεωρούνταν παραβατικές. Συνήθως τα ρατσιστικά 

περιστατικά έχουν ως σκοπό ή ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση, τον αποκλεισμό ή 

τις διακρίσεις σε βάρος ατόμων και ομάδων ατόμων, εξαιτίας της διαφορετικότητάς 
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τους .Δεδομένου ότι το ρατσιστικό περιστατικό έχει ως αφετηρία ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του ατόμου που στοχοποιείται, το οποίο είναι και χαρακτηριστικό μιας 

ευρύτερης οικογένειας, κοινότητας ή ομάδας, έχει ως συνέπεια να επηρεάζει και να 

καλλιεργεί περιβάλλον εχθρότητας προς όλα τα πρόσωπα που μοιράζονται τα 

χαρακτηριστικά αυτά. Συνεπώς, κάθε τέτοιο περιστατικό βλάπτει σοβαρά όχι μόνο το 

πρόσωπο που το δέχεται, αλλά και ευρύτερες κοινότητες, καθώς και την κοινωνία 

ευρύτερα. Χαρακτηρίζοντας ένα περιστατικό ως ρατσιστικό, αυτό δεν σημαίνει ότι το 

άτομο που το διέπραξε συμπεριφέρεται από πρόθεση ρατσιστικά.”    
45

     

 

 

 

46
 

                                                             
45 
http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/pdf/odigoi_ekpaideftikou/kodikas_symperiforas_ratsismou.p
df  
46 

https://www.google.gr/search?q=google.com&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAc

Q_AUoAWoVChMI396sp572xwIVwwYsCh1G8Av8&biw=1137&bih=752&dpr=0.9#tbm=isch&q=racism

&imgrc=31l20KZFXMFSDM%3A   
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Στην Ελλάδα το φαινόμενο του ρατσισμού παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς βρίσκει 

υποστηρικτές  από εθνικιστικά κόμματα. Συγκεκριμένα η ιδεολογία ακροδεξιάς παράταξης 

υποστηρίζει   και υπηρετεί τον Φυσικό Νόμο, δηλαδή θεωρούν ότι έχουν ως χρέος  την 

διατήρηση και την διαφύλαξη των διαφορετικών Ειδών και Φυλών που υπάρχουν στη 

Φύση, και έτσι καθίστανται ενάντια στην κατάκτηση και δουλεία οποιοδήποτε ατόμου  και 

παράλληλα ελπίζουν κάθε Φυλή / Εθνότητα να κατοικεί στο φυσικό και ζωτικό της 

περιβάλλον όπου εμφανίστηκε και κυριαρχεί. 

Οι ίδιοι αναγνωρίζουν επίσης την ύπαρξη Φυλών ενώ θεωρούν ότι δεν συμβαίνει το ίδιο 

από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα εξαιτίας των πιέσεων γνωστών κέντρων 

εξουσίας καθώς επίσης και αναγνωρίζουν τις σωματικές , πνευματικές , ψυχικές και 

πολιτισμικές  διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των Φυλών.   

Τέλος, θεωρούν πως οι Έλληνες ανήκουν στη Λευκή Φυλή . Συνεπώς  η ιδεολογία τους  

υποστηρίζει  , ότι στην  Ευρώπη θα πρέπει να κατοικεί , να αναπτύσσεται και να δημιουργεί 

πολιτισμό  ο Λευκός άνθρωπος . Ακόμη όπως αναφέρουν ,  οι ξένοι είναι καλοδεχούμενοι 

εφόσον  καλύπτουν τις εξής προϋποθέσεις: τον εξευγενισμό της Φυλής , την καταπολέμηση 

της Υπογεννητικότητας,  και την εξάλειψη της ανεργίας.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
47http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/ratsismos-h-dikh-mas-apopsh  
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9. Επίλογος  
 

Εν κατακλείδι, ύστερα από την εκπόνηση της υφιστάμενης πτυχιακής  εργασίας  που αφορά 

το φαινόμενα της νέας μετανάστευσης προκλήθηκαν αρκετά συμπεράσματα. 

Αρχικά είναι σαφή  πως τα χαρακτηριστικά της «Νέας Μετανάστευσης» διαφέρουν από 

εκείνα της παλαιότερης που προκύπτει από την μελέτη του φαινομένου της νέο 

μετανάστευσης και των περαιτέρω εννοιών. Βασικό χαρακτηριστικό είναι πως πλέον από 

την Ελλάδα αποχωρεί υψηλού μορφωτικού επιπέδου πληθυσμός σε αντίθεση με 

παλαιότερα όπου έφευγαν από την χώρα άνθρωποι ανειδίκευτοι, ενώ η χώρα δέχεται 

μεγάλο ποσοστό πληθυσμού προερχόμενο από υποανάπτυκτες χώρες. Αποτέλεσμα σε 

αυτήν την εξέλιξη είναι η μείωση της ανάπτυξης και κατά συνέπεια μείωση της οικονομίας 

καθώς δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό στη χώρα .  

 Επιπλέον, παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση της παράτυπης μετανάστευσης στην Ελλάδα,  

που οφείλεται κυρίως στην γεωγραφική θέση της χώρας και μετράει χρόνια. Ωστόσο το 

κράτος προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση με συνεχείς ελέγχους στα 

σύνορα και επιστροφή των μεταναστών χωρίς άδεια. Επιπλέον από τα στατιστικά στοιχεία 

που παρατίθενται παρατηρείται η ιδιαίτερη αύξηση εισόδου μη νόμιμων μεταναστών το 

τελευταίο 8μηνο του έτους , ενώ  συγκεκριμένα έντονη εντύπωση προκαλεί το Γράφημα 2 

όπου ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που συλλήφθηκαν στα ελληνοτουρκικά 

θαλάσσια σύνορα αγγίζει τους 244.928, παρουσιάζοντας μεγάλη διαφορά με τα 

προηγούμενα έτη. 

Στη συνέχεια, στην περίπτωση όπου η Ελλάδα αποτελεί χώρα προέλευσης ,αναφορικά με 

τους προορισμούς  που επέλεγαν οι Έλληνες παρατηρείται πως παλαιότερα οι Έλληνες 

μετανάστευαν πιο έντονα στις Η.Π.Α  ενώ πλέον , ύστερα από την ένταξη της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση προτιμούν χώρες μέλη της καθώς η ζήτηση ειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού έχει αυξηθεί, ενώ  επίσης η Γερμανία αποτελεί έναν από τους συνηθέστερους 

προορισμούς των Ελλήνων. 

Επίσης παρατηρείται ελλιπής η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας, καθώς επίσης δεν 

υπάρχει ουσιαστική στήριξη κατά τη διάρκεια ένταξης των μεταναστών στη χώρα, 

συμπέρασμα που προκύπτει από την πρώτη συνέντευξη.  

Ένα επιπλέον συμπέρασμα είναι πως η παρουσία συγγενικών προσώπων ή φίλων φαίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ενσωμάτωσης του 

μετανάστη στη χώρα. Ακόμη  οι μετανάστες θεωρούν ότι υπάρχει εκμετάλλευση από το 

ελληνικό κράτος στους πολίτες, όπως επίσης σε κάποιες περιπτώσει θεωρούν πως υπάρχει 

εκμετάλλευση κι από τους εργοδότες προς τους μετανάστες. 

Από την δεύτερη συνέντευξη παρατηρείται πως  πλέον οι μετανάστες είναι απαραίτητο 

αρχικά να οργανώνουν την μετανάστευση τους και να  αντλούν πληροφορίες για τις 

συνθήκες που επικρατούν στην χώρα αποστολής σε αντίθεση με παλαιότερα που έφευγαν 



42 
 

δίχως να ξέρουν αν υπάρχουν ή όχι προοπτικές, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει 

αρνητικά αποτελέσματα . 

Επιπροσθέτως, οι νέο μετανάστες αποδίδουν  ως βασική αιτία της μετανάστευσης την 

οικονομική κρίσης της Ελλάδας και θεωρούν πως οι νέοι στην Ελλάδα δεν έχουν τη 

δυνατότητα εξέλιξης και παραγωγής στην Ελλάδα κι έτσι η λύση υποστηρίζουν πως είναι η 

μετανάστευση. 

Ακόμη η ψήφιση του νόμου (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και 

Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις) συνεπάγεται τον συνεχόμενο έλεγχο των συνόρων 

από τις ελληνικές αρχές που θα οδηγεί στην νομιμοποίηση των μεταναστών και συνεπώς 

στην  αποφυγή της παράτυπης μετανάστευσης.  

Αναφορικά με το ζήτημα του ρατσισμού παρατηρείται πως  συνεχίζεται στην Ελλάδα και με 

το πέρασμα των χρόνων και των πολιτικών εξελίξεων αυξάνεται, με κύριους υποστηρικτές 

ακροδεξιές παρατάξεις.  

Τέλος,  με την αλλαγή του υπάρχων πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα  και παράλληλα με 

την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και με την δημιουργία θέσεων εργασίας για  το 

ειδικευμένο εργατικό δυναμικό  , πιθανά να σταματήσει η έντονη μετανάστευση των 

Ελλήνων και ιδιαίτερα των νέων σε ηλικία. 
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11. Παραρτήματα  
 

10.1  Σχέδιο  συνεντεύξεων 

 

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν για τους νέο μετανάστες που έφυγαν από την Ελλάδα μετά 

την έλευση της οικονομικής κρίσης είναι οι εξής:  

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

1.Φύλο  

1. Γυναίκα 2. Άνδρας  

2. Πόσο χρονών είστε;  

3. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας επίπεδο;  

1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)  

2. Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)  

3. Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛ / ΕΠΑΛ)  

4. ΙΙΕΚ / ΔΙΕΚ  

5. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ / ΑΤΕΙ)  

6. Μεταπτυχιακό  

7. Διδακτορικό  

4. Ποια είναι η επαγγελματική σας δραστηριότητα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο;  

5. Ποιος είναι ο τόπος διαμονή σας;  

1. Αστική περιοχή  

2. Ημιαστική περιοχή  

3. Αγροτική περιοχή  
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6. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;  

1. Άγαμος/η  

2. Άγαμος/η με παιδιά  

3. Έγγαμος/η  

4. Έγγαμος/η με παιδιά  

5. Διαζευγμένος/η  

6. Χήρος/α  

7. Χήρος/α με παιδιά  

7. Πόσα παιδιά έχετε; (στην περίπτωση που έχουν παιδιά)  

8. Ο/Η σύζυγός σας εργάζεται; (στην περίπτωση που είναι έγγαμος/η)  

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

9. Ποιο είναι το μηνιαίο ατομικό εισόδημά σας;  

1. 0 - 500 €  

2. 501 - 1000 €  

3. 1.001 - 1.500 €  

4. 1.501 - 2.000 €  

5. 2.001 - 2.500 €  

6. 2.501 - 3.000 €  

7. Άνω των 3000€  

8. Δ.Ξ. / Δ.Α.  

10. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων σας;  

10α. Πατέρας:  

1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)  

2. Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)  

3. Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛ / ΕΠΑΛ)  
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4. ΙΙΕΚ / ΔΙΕΚ  

5. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ / ΤΕΙ)  

6. Μεταπτυχιακό  

7. Διδακτορικό  

10β. Μητέρα:  

1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)  

2. Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)  

3. Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛ / ΕΠΑΛ)  

4. ΙΙΕΚ / ΔΙΕΚ  

5. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ / ΤΕΙ)  

6. Μεταπτυχιακό  

7. Διδακτορικό  

11. Οι γονείς σας εργάζονται;  

11α. Πατέρας  

1. Ναι  

2. Όχι  

3.Συνταξιούχος  

11β. Μητέρα  

1. Ναι  

2. Όχι  

3.Συνταξιούχος  

12. Αν ναι, με τι ασχολούνται;  

12α. Πατέρας………………  

12β. Μητέρα………………  

13. Έχετε αδέλφια;  
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1. Ναι 2. Όχι  

14. Αν Ναι, εργάζονται;  

Γ. ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  

15. Ποιος/ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στο να μεταναστεύσετε εκτός 

Ελλάδας;  

16. Το οικογενειακό/φιλικό σας περιβάλλον σας προέτρεψε να μεταναστεύσετε;  

17. Σε ποια χώρα επιλέξατε να μεταναστεύσετε; Πόσο καιρό ζείτε σε αυτήν τη χώρα;  

18. Ποιο/ποια είναι τα κριτήρια που σας οδήγησαν να μεταναστεύσετε στη 

συγκεκριμένη χώρα; Ήταν η πρώτη σας επιλογή;  

19. Είναι η πρώτη φορά που μεταναστεύετε;  

1. Ναι 2. Όχι  

20. Αν, όχι, πότε είχατε μεταναστεύσει ξανά;  

21. Σε ποια χώρα είχατε μεταναστεύσει; (στην περίπτωση που είχε μεταναστεύσει 

ξανά).  

22. Ποιος/ ποιοι ήταν οι λόγοι που σας είχαν οδηγήσει στη μετανάστευση; (στην 

περίπτωση που έχει μεταναστεύσει ξανά).  

23. Είσαστε ικανοποιημένος/η από τη διαμονή σας στη χώρα υποδοχής; Από την 

εργασία σας;  

24. Θεωρείτε ότι η επιλογή σας να φύγετε από την Ελλάδα, σας προσφέρει καλύτερο 

επίπεδο διαβίωσης;  

25. Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης στην χώρα που μεταναστεύσατε; Ποια είναι τα 

πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της διαβίωσης εκεί; Είχε επιπτώσεις η 

μετανάστευση σας στην προσωπική και οικογενειακή σας ζωή;  

26. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε την περίοδο της προσαρμογής σας; Ποιες 

αντιμετωπίζετε σήμερα;  

27. Ποιοι σας βοήθησαν στα πρώτα σας βήματα, όταν μεταναστεύσατε;  

28. Απευθυνθήκατε στους Έλληνες που ζουν ήδη εκεί;  

29. Αν ναι, σας βοήθησαν και με ποιον τρόπο;  

30. Διατηρείτε επαφή με την ελληνική κοινότητα και με ποιον τρόπο;  

31. Έχετε δεχτεί λεκτική ή σωματική ρατσιστική επίθεση;  
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32. Αν ναι, από ποιους και για ποιο λόγο;  

33. Θεωρείτε ότι η απόφαση που λάβατε να μεταναστεύσετε εκτός Ελλάδος σας 

ωφέλησε;  

1. Ναι 2. Όχι  

34. Αν ναι, γιατί;  

35. Αν όχι, γιατί;  

36. Μετανιώσατε για την απόφασή σας να μεταναστεύσετε;  

1. Ναι 2. Όχι  

37. Αν ναι, γιατί;  

Δ. ΝΕΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

38. Ποια είναι η άποψή σας για τη νεο-μετανάστευση;  

39 Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η οικονομική κρίση συνέβαλε στην έκταση και στην 

ένταση του φαινομένου της νεο-μετανάστευσης;  

40 Θεωρείτε ως λύση στην δύσκολη κατάσταση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια τη 

μετανάστευση;  

41. Έχετε εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό για τη 

βελτίωση της κατάστασης της Ελλάδος και τη μείωση του φαινομένου της νέο-

μετανάστευσης;  

42. Ποια είναι η γνώμη σας για το υπάρχον Κοινωνικό Κράτος στην Ελλάδα;  

43. Ποια ευρύτερα μέτρα θα προτείνατε για τη βελτίωση της κατάστασης στην οποία 

έχει περιέλθει η Ελλάδα μετά την έλευση της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα για 

τον περιορισμό της μετανάστευσης εκτός Ελλάδος;  

44. Θα επιστρέφατε στην Ελλάδα σήμερα; Θα επιστρέφατε κάποια στιγμή στο 

μέλλον και υπό ποιες προϋποθέσεις;  

45. Τι σας λείπει από την Ελλάδα περισσότερο;  

46. Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον;  

Για τους νέο μετανάστες που ήρθαν στην Ελλάδα μετά την έλευση της οικονομικής 

κρίσης οι ερωτήσεις είναι οι εξής:  

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.Φύλο  
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1. Γυναίκα 2. Άνδρας  

2. Πόσο χρονών είστε;  

3. Ποια είναι η εθνικότητα σας;  

4. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας επίπεδο;  

1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)  

2. Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)  

3. Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Λύκειο / Τεχνική Σχολή)  

4. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  

5. Μεταπτυχιακό  

6. Διδακτορικό  

5. Ποια είναι η επαγγελματική σας δραστηριότητα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο;  

6. Ποιος είναι ο τόπος διαμονή σας;  

1. Αστική περιοχή  

2. Ημιαστική περιοχή  

3. Αγροτική περιοχή  

7. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;  

1. Άγαμος/η  

2. Άγαμος/η με παιδιά  

3. Έγγαμος/η  

4. Έγγαμος/η με παιδιά  

5. Διαζευγμένος/η  

6. Χήρος/α  

7. Χήρος/α με παιδιά  

8. Πόσα παιδιά έχετε; (στην περίπτωση που έχουν παιδιά)  

9. Ο/Η σύζυγός σας εργάζεται; (στην περίπτωση που είναι έγγαμος/η)  
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10. Ο/ η σύζυγος και τα παιδιά σας ζουν μαζί σας στην Ελλάδα ή στην χώρα 

προέλευσης σας;  

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

11. Ποιο είναι το μηνιαίο εισόδημά σας;  

1. 0 - 500 €  

2. 501 - 1000 €  

3. 1.001 - 1.500 €  

4. 1.501 - 2.000 €  

5. 2.001 - 2.500 €  

6. 2.501 - 3.000 €  

7. Άνω των 3.000€  

8. Δ.Ξ. / Δ.Α.  

11. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων σας;  

11α. Πατέρας:  

1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)  

2. Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)  

3. Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Λύκειο / Τεχνική Σχολή)  

4. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  

5. Μεταπτυχιακό  

6. Διδακτορικό  

11β. Μητέρα:  

1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)  

2. Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)  

3. Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Λύκειο / Τεχνική Σχολή)  

4. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ / ΤΕΙ)  

5. Μεταπτυχιακό  
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6. Διδακτορικό  

12. Οι γονείς σας εργάζονται;  

12α. Πατέρας  

1. Ναι  

2. Όχι  

3.Συνταξιούχος  

12β. Μητέρα  

1. Ναι  

2. Όχι  

3.Συνταξιούχος  

13. Αν ναι, με τι ασχολούνται;  

13α. Πατέρας………………  

13β. Μητέρα………………  

14. Έχετε αδέλφια;  

1. Ναι 2. Όχι  

15. Αν Ναι, εργάζονται;  

16. Οι γονείς σας ζουν  

α) στην Ελλάδα  

β) στην χώρα προέλευσης σας  

γ) σε άλλη χώρα (ποια;)  

17. Τα αδέρφια σας ζουν  

α) στην Ελλάδα  

β) στην χώρα προέλευσης σας  

γ) σε άλλη χώρα (ποια;)  

Γ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  
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18. Ποιος/ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στο να μεταναστεύσετε;  

19. Το οικογενειακό/φιλικό σας περιβάλλον σας προέτρεψε να μεταναστεύσετε;  

20. Σε ποια χώρα ζούσατε πριν μεταναστεύσετε στην Ελλάδα;  

21. Ποιες ήταν οι συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα σας την περίοδο που πήρατε 

την απόφαση να μεταναστεύσετε;  

22. Πότε μεταναστεύσατε στην Ελλάδα;  

23. Για ποιο λόγο επιλέξατε να μεταναστεύσετε στην Ελλάδα;  

24. Είναι η πρώτη φορά που μεταναστεύετε;  

1. Ναι 2. Όχι  

25. Αν, όχι, πότε είχατε μεταναστεύσει ξανά;  

26. Σε ποια χώρα είχατε μεταναστεύσει; (στην περίπτωση που είχε μεταναστεύσει 

ξανά).  

27. Ποιος/ ποιοι ήταν οι λόγοι που σας είχαν οδηγήσει στη μετανάστευση; (στην 

περίπτωση που έχει μεταναστεύσει ξανά).Γιατί δεν παραμείνατε εκεί τελικά;  

28. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τη διαδικασία της μετανάστευσης σας στην 

Ελλάδα και ποιες; Σήμερα αντιμετωπίζετε δυσκολίες και ποιες;  

29. Ποιοι σας βοήθησαν στα πρώτα σας βήματα στην Ελλάδα, όταν μεταναστεύσατε;  

30. Απευθυνθήκατε σε ομοεθνείς σας που ζουν ήδη στην Ελλάδα; Σας βοήθησαν;  

31. Ποιο είναι το καθεστώς παραμονής σας στην Ελλάδα (π.χ. αιτών άσυλο), Είστε 

ασφαλισμένος;  

32. Είσαστε ικανοποιημένος/η από τη ζωή σας στην Ελλάδα; Ποια είναι τα 

πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα;  

33. Θεωρείτε ότι η επιλογή σας να φύγετε από τη χώρας σας και να μεταναστεύσετε 

στην Ελλάδα, σας προσέφερε τελικά ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης;  

34. Δυσκολευτήκατε να βρείτε εργασία; (στην περίπτωση που εργάζεται). Σήμερα 

είστε ικανοποιημένος από την δουλειά που έχετε; Περιγράψτε μας τις συνθήκες 

εργασίας σας;  

35. Θεωρείτε ότι η οικονομική κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα σας δυσκολεύει να 

ζήσετε καλύτερα στην Ελλάδα;  

36. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους Έλληνες; Σας αντιμετωπίζουν ως ισότιμο 

μέλος της κοινωνίας;  
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37. Έχετε δεχτεί ποτέ λεκτική ή σωματική ρατσιστική επίθεση;  

38. Αν ναι , από ποιους και για ποιο λόγο;  

39. Διατηρείτε επαφή με τους ομοεθνείς σας και με ποιον τρόπο; Με άλλους 

μετανάστες (παλιότερους και νέους);  

40. Θεωρείτε ότι η απόφαση που λάβατε να μεταναστεύσετε στην Ελλάδα σας 

ωφέλησε τελικά;  

1. Ναι 2. Όχι  

41. Αν ναι, γιατί;  

42. Αν όχι, γιατί;  

43. Μετανιώσατε για την απόφασή σας να μεταναστεύσετε στην Ελλάδα;  

1. Ναι 2. Όχι  

44. Αν ναι, γιατί;  

Δ. ΝΕΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

45. Έχετε βοήθεια από το ελληνικό κράτος (υπηρεσίες, νοσοκομεία, δημόσιοι 

οργανισμοί κ.λπ.);  

46. Ποιες είναι οι εμπειρίες σας και ποια είναι η γνώμη σας για την περίθαλψη και 

την εκπαίδευση στην Ελλάδα;  

47. Θεωρείτε ότι υπάρχει στην Ελλάδα κοινωνική μέριμνα για τους μετανάστες; 

Είστε ικανοποιημένος από τις ελληνικές δομές κοινωνικής πρόνοιας;  

48. Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα θα χειροτερέψει και θα 

δυσκολέψει την παραμονή σας στη χώρα;  

49. Σκέφτεστε να μεταναστεύσετε σε άλλη χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης που 

υπάρχει στην Ελλάδα; Για άλλο λόγο;  

50. Αν όχι, τι κατά την γνώμη σας χρειάζεται να αλλάξει σε σχέση με την υποστήριξη 

και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα;  

51. Ποια ευρύτερα μέτρα θα προτείνατε για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης 

των μεταναστών και ειδικά των νέων μεταναστών στην Ελλάδα;  

52. Θα επιστρέφατε στη χώρα σας σήμερα; Θα επιστρέφατε κάποια στιγμή στο 

μέλλον και υπό ποιες προϋποθέσεις;  

53. Τι σας λείπει από τη χώρα σας περισσότερο;  
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54. Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον;  

 

10.2 Συνέντευξη Α 

 

Εγώ: Καλησπέρα θα ήθελα να μου πεις πόσο χρονών είσαι ;  

Σ1 : 23-24  

Ε: Και ποια εθνικότητα σου ;  

Σ1: Βουλγαρία  

Ε: Θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το εκπαιδευτικό σου επίπεδο έχεις τελειώσει το 

λύκειο το γυμνάσιο το Πανεπιστήμιο;  

Σ1: Έχω τελειώσει λύκειο  

Ε: Και πιάνει η επαγγελματική δραστηριότητα τώρα αυτήν την περίοδο Στην Ελλάδα;  

Σ1: Ξενοδοχοϋπάλληλος.  

Ε: Ωραία δουλεύεις σε ξενοδοχείο .Ο τόπος διαμονής που είναι εδώ στο Ρέθυμνο 

αστική περιοχή. Ωραία. Για οικογενειακή σου κατάσταση; Είσαι παντρεμένη ή όχι;  

Σ1: Είμαι ανύπαντρη.  

Ε: Ανύπαντρη ωραία άρα δεν έχεις παιδιά ούτε σύζυγο για να σε ρωτήσω που 

εργάζεται. Ωραία τώρα θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το μηνιαίο εισόδημα σου; Όχι 

ακριβώς αν μπορείς να μου πεις περίπου δηλαδή είναι μέχρι 500 € ,500 € -1000 €;  

Σ1: 500 € - 1000 €  

Ε: Ωραία. Θα ήθελα να μου πεις πιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων σου; 

Αρχικά να μου πεις για τον πατέρα σου και μετά για την μητέρα σου, έχει τελειώσει 

δημοτικό, γυμνάσιο , έχει πάει σχολείο, πανεπιστήμιο ;  

Σ1: Έχουν τελειώσει λύκειο και η μαμά μου η ο πατέρας μου.  

Ε: Ωραία. Εργάζεται αυτή τη στιγμή ο μπαμπάς σου ή η μητέρα σου;  

Σ1: Ναι ο μπαμπάς μου δουλεύει οικοδομή και η μαμά μου δουλεύει σε ένα 

εστιατόριο.  

Ε: Σερβιτόρα;  

Σ1: Νομίζω μαγείρισσα δεν είμαι και σίγουρη.  
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Ε: Ωραία, έχεις αδέλφια;  

Σ1: Ναι έχω μία αδελφή.  

Ε: Η οποία εργάζεται;  

Σ1: Ναι στο ίδιο εστιατόριο με τη μαμά μου.  

Ε: Στην Βουλγαρία;  

Σ1: Ναι, στη Βουλγαρία.  

Ε: Ωραία.  

Σ1: Μένουν Βουλγαρία οι γονείς μου, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, η αδελφή μου, 

είμαι εδώ με τον θείο μου μόνο.  

Ε: Ωραία, θα ήθελα τώρα να πάμε στα ζητήματα μετανάστευσης και να μου πεις ποίοι 

είναι οι λόγοι για τους οποίους μετανάστευσες στην Ελλάδα, που σε οδήγησαν στο να 

μεταναστεύσεις.  

Σ1: Ενώ μπήκα σε μία σχολή είχα την πίεση των γονιών μου και έπρεπε να.... Ήθελα 

να είμαι ανεξάρτητη. Ήθελα να βρω μια δουλειά να έχω τα λεφτά μου και τα λοιπά 

και αναγκάστηκα με το που δεν έβρισκα δουλειά στη Βουλγαρία να φύγω να 

μεταναστεύσω (Μπερδεύεται).  

Ε: Και να αφήσεις και την σχολή σου και την οικογένειά σου και το σπίτι σου  

Σ1: Ναι .  

Ε: Το οικογενειακό ή φιλικό σου περιβάλλον σε προέτρεψε στο να μεταναστεύσεις;  

Σ1: Ναι, επηρεάστηκα από τον θείο μου γιατί αυτός μένει πάρα πολλά χρόνια στην 

Ελλάδα στην Κρήτη και έτσι ήρθα εδώ γιατί νόμιζα ότι θα έχω ένα καλύτερο μέλλον  

Ε: Σε ποια χώρα ζούσατε πριν μεταναστεύσετε στην Ελλάδα;  

Σ1: Στη Βουλγαρία, στη χώρα που μεγάλωσα, που τελείωσα το σχολείο που μένουν 

οι γονείς μου, που γεννήθηκα.  

Ε: Ποιες ήταν οι συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα σας την περίοδο που πήρατε 

την απόφαση να μεταναστεύσετε , δηλαδή στη Βουλγαρία πως όταν τα πράγματα 

πριν έρθεις εδώ Αιμιλία;  

Σ1: Ήταν πολύ δύσκολα έψαχνα δουλειά και δεν έβρισκα και έπειτα με κάποιον 

τρόπο να φύγω για να γίνω ανεξάρτητη οικονομικά. είχα την κατάσταση στο σπίτι 

μου ήταν πάρα πολύ δύσκολη είχα πίεση των γονιών μου ,ήθελα να είμαι οικονομικά 

ανεξάρτητη. Ήξερα και από τον θείο μου εξάλλου πως η Ελλάδα είναι πολύ μπροστά, 

είναι πολύ εξελιγμένη (Μπερδεύεται ), αυτός ήταν ο λόγος που επηρεάστηκα και 
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ήρθα στην Ελλάδα γιατί εδώ έχεις την ασφάλεια σου δε χρειάζεται να φοβάσαι για το 

μέλλον το έκανα για ένα καλύτερο μέλλον  

Ε: Πότε μεταναστεύσατε στην Ελλάδα;  

Σ1: Το 2011.  

Ε: Και για ποίο λόγο επιλέξατε να μεταναστεύσετε στην Ελλάδα;  

Σ1: Για ένα καλύτερο μέλλον όπως σας είπα τις προάλλες (μπερδεύεται)  

Ε: Είναι η πρώτη φορά που μεταναστεύετε ή έχει ξανά τύχει στο παρελθόν;  

Α: Είναι η πρώτη φορά που μεταναστεύω ( την βοηθάω να πει αυτό που θέλει)  

Ε:  Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά την διαδικασία της μετανάστευσης σας στην 

Ελλάδα; Κι αν ναι ποιες; Σήμερα αντιμετωπίζετε κάποιες δυσκολίες;  

Σ1: Βασικά το να έρθω στην Ελλάδα ήταν πολύ εύκολο γιατί είμαστε στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρασα τα σύνορα πολύ εύκολα καθώς όμως ήρθα στην 

Ελλάδα είχα αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα διότι δεν ήξερα να μιλήσω 

ελληνικά δεν είχα γνωστούς , είχα μόνο τον θείο μου και την θεία μου και μέσω 

αυτών έπρεπε να βρω γνωστούς φίλους ώστε να μπορώ να επικοινωνώ με κάποιον 

διότι όταν ήρθα δεν μπορούσα να μιλήσω με κανέναν και με τίποτα . Εγώ ευτυχώς 

ήμουν πολύ τυχερή γιατί είχα τον θείο μου εδώ και την θεία μου , αυτοί είναι οι 

άνθρωποι που με βοήθησαν πάρα πολύ διότι ξέρω από άλλους μετανάστες ,γνωστούς 

μου, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει ( την βοηθάω να πει αυτό που θέλει) πάρα πολλά 

προβλήματα διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις σπίτι και να βρεις μια δουλειά , 

γιατί το κράτος δεν βοηθάει δεν έχεις που να στηριχτείς , εννοώ εγώ ήμουν πάρα 

πολύ τυχερή ενώ άλλοι, που ξέρω και από τον θείο μου έχει πει τα δικά του όταν ήρθε 

αυτός έπρεπε να βγάλει VISA ήταν πάρα πολύ δύσκολα ,δεν μπορούσε να έχει 

ασφάλεια , δεν μπορούσε να πάει νοσοκομείο ,δεν μπορούσε να πάει ελεύθερα στο 

σούπερ μάρκετ να ψωνίσει γιατί φοβόταν την αστυνομία , εγώ στάθηκα πολύ τυχερή .  

Ε: Και λόγω της Ε.Ε που μπήκες εύκολα στην χώρα;  

Σ1: Ναι  

Ε: Ποίοι σας βοήθησαν στα πρώτα σας βήματα στην Ελλάδα όταν μεταναστεύσατε;  

Σ1: Όπως σας είπα και πριν , είναι ο θείος μου και η θεία μου εδώ πέρα και με έχουν 

βοηθήσει πάρα πολύ , είναι οι γονείς της θείας μου που έχουν γνωστούς και με 

βοήθησαν έτσι να βρω μια δουλειά της προκοπής , να προχωρήσω κάπως παρακάτω 

στην ζωή μου να βρω την δουλειά μου , να έχω τα λεφτά μου ,να είμαι ανεξάρτητη , 

με στήριξαν.  

Ε: Απευθυνθήκατε σε ομοεθνείς σας που ζουν ήδη στην Ελλάδα; Σας βοήθησαν ;  

Σ1: Λόγο που είχα συγγενείς δεν χρειάστηκε να απευθυνθώ σε κάποιον άγνωστο, έχω 

πολλούς γνωστούς που έχουν αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα .  
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Ε: Από την Βουλγαρία;  

Σ1: Από την Βουλγαρία, από την Αλβανία , Ρουμανία, απλά εγώ δεν χρειάστηκε , 

ευτυχώς που είχα τους συγγενείς μου γιατί δεν μπορείς να εμπιστευτείς το κράτος , 

δεν σε βοηθάει κάπως .  

Ε: Πουθενά ; Ούτε στην εργασία ούτε πουθενά ;  

Σ1: Πουθενά πουθενά .. , τουλάχιστον εγώ δεν χρειάστηκε και δεν ξέρω αν υπάρχει . 

Ε: Ποίο είναι το καθεστώς παραμονής σας στην Ελλάδα; Είστε ασφαλισμένος ;  

Σ1: Ναι , είμαι ασφαλισμένη , λόγω της δουλειάς μου έχω την ασφάλεια μου , έχω 

την οικονομική άνεση, οπότε αν μου τύχει κάτι με την υγεία μου μπορώ να πάω στο 

νοσοκομείο να πάω γιατρό να πάω οπουδήποτε, ενώ ξέρω άλλα παιδιά που είναι από 

Βουλγαρία εδώ πέρα και δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά , δεν μπορούν να έχουν 

ασφάλεια και τα πράγματα γι' αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολα .  

Ε: Είσαι ικανοποιημένη από την ζωή σου στην Ελλάδα ; Ποιά είναι τα 

πλεονεκτήματα και ποία τα μειονεκτήματα ;  

Σ1: Ναι, είμαι ικανοποιημένη από την ζωή μου στην Ελλάδα γιατί έχω την δουλειά 

μου κι έχω ανθρώπους δίπλα μου. Τα καλά είναι ότι έχω την δουλειά μου και τους 

ανθρώπους δίπλα μου που με στηρίζουν , τα κακά είναι ότι υπάρχει η οικονομική 

κρίση και υπάρχει και ο ρατσισμός που έχουμε εντοπίσει πολύ έντονα .  

Ε: Θεωρείτε ότι η επιλογή σας να φύγετε από την χώρα σας και να μεταναστεύσετε 

στην Ελλάδα σας προσέφερε τελικά ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης ;  

Σ1: Ναι, η απάντηση μου είναι ναι. Εδώ στην Ελλάδα η ζωή είναι πολύ καλύτερη 

γιατί στην Βουλγαρία είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα , οι Βούλγαροι είναι πολύ πιο 

πίσω από την Ελλάδα , η Ελλάδα είναι πολύ μπροστά. Εγώ είχα τους γονείς μου που 

με πίεζαν και ενώ είμαι πολύ νέα δεν μπορούσα να κάνω πράγματα , με πίεζαν 

συνέχεια ενώ τώρα στην Ελλάδα έχω την ανεξαρτησία μου.  

Ε: Δυσκολευτήκατε να βρείτε εργασία ; Σήμερα είστε ικανοποιημένη από την 

δουλειά που έχετε; Περιγράψτε μας τις συνθήκες εργασίας σας .  

Σ1: Εγώ δεν δυσκολεύτηκα γιατί έχω συγγενείς αλλά άλλοι φίλοι μου ακόμα και 

τώρα δεν μπορούν να βρουν δουλειά και λόγω της κρίσης τους εκμεταλλεύονται και 

δουλεύουν και πολύ λίγα χρήματα. Εγώ δουλεύω στο ξενοδοχείο , είμαι όπως όλοι οι 

άλλοι Έλληνες δεν με έχουν ξεχωρίσει ποτέ και με κανέναν τρόπο.  

Ε: Παίρνεις τον μισθό σου κανονικά..  

Σ1: Παίρνω τον μισθό μου κανονικά , έχω την ασφάλεια μου, μας πληρώνουν πάντα 

στην αρχή του μήνα , δεν έχουμε δυσκολευτεί σ' αυτά, χρήματα αρκετά ..  

Ε: Και σε αντιμετωπίζουν καλά , ευγενικά ;  
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Σ1: Ναι πάντα δεν έχω πρόβλημα.  

Ε: Θεωρείτε ότι η οικονομική κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα σας δυσκολεύει να 

ζήσετε καλύτερα στην Ελλάδα;  

Σ1: Ναι, διότι όταν ήρθα εγώ το 2011 τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα, όσο πάνε 

τα χρόνια χειροτερεύουν . Τώρα ο κόσμος δεν έχει λεφτά να καλύψει ακόμα και τα 

πιο βασικά του έξοδα , να πληρώσει το σπίτι , να πάρει ένα πιάτο φαγητό, είναι πολύ 

δύσκολα τα πράγματα κι όσο πάει και χειροτερεύει. Πολλοί φίλοι μου σκέφτονται να 

γυρίσουν πίσω να πάνε στην χώρα τους , πολλοί μετανάστες γιατί νόμιζαν ότι στην 

Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα ενώ έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα δεν είναι, δεν 

έχουν να φάνε  

Ε: Ποίες είναι οι σχέσεις σας με τους Έλληνες ; Σας αντιμετωπίζουν ως ισότιμο μέλος 

της κοινωνίας ;  

Σ1: Εμένα προσωπικά ναι , εγώ δεν, εκτός από κάποιες φορές δεν είχα πρόβλημα 

όπως όλους τους άλλους , γιατί έχω ακούσει ότι υπάρχει πολύς ρατσισμός ενώ σε 

μένα δεν μου έχει τύχει και τόσο (το λέει διστακτικά )  

Ε: Έχετε δεχτεί ποτέ λεκτική ή σωματική επίθεση ;  

Σ1: Όχι, εκτός από μια φορά που μια γυναίκα με αντιμετώπισε πολύ άσχημα δηλαδή 

μου την είπε πολύ άσχημα διότι είμαι από την Βουλγαρία , για αυτόν μόνο τον λόγο, 

δεν με ήξερε , δεν την ήξερα, απλά ήξερε ότι είμαι ξένη και γι' αυτό .  

Ε: Διατηρείτε επαφή με τους ομοεθνείς σας; Και με ποιον τρόπο ; Ή με άλλους 

μετανάστες ;  

Σ1: Ναι, έχω σχέσεις με Βούλγαρους ξέρω πάρα πολλά παιδιά , αλλά περισσότερο 

έχω σχέσεις με Έλληνες κι άλλους μετανάστες .  

Ε: Θεωρείτε ότι η απόφαση που λάβατε να μεταναστεύσετε στην Ελλάδα σας 

ωφέλησε τελικά ; Αν ναι γιατί;  

Σ1: Ναι, γιατί είμαι ανεξάρτητη και πιστεύω ότι έχω ένα καλύτερο μέλλον .  

Ε: Έχετε βοήθεια από το ελληνικό κράτος από υπηρεσίες , νοσοκομεία οτιδήποτε;  

Σ1: Νομίζω ότι όχι μόνο επειδή έχω την ασφάλεια μου μπορώ να πάω στο 

νοσοκομείο και το κράτος δεν με έχει βοηθήσει σε τίποτα λόγω των συγγενών μου 

δεν χρειάστηκε και ποτέ , ευτυχώς ( χαμογελάει) . Αν δεν είχα τους συγγενείς μου θα 

αντιμετώπιζα πολλά προβλήματα , όπως και πολλοί άλλοι γνωστοί μου .  

Ε: Ποίες είναι οι εμπειρίες σας και ποία είναι η γνώμη σας για την περίθαλψη και την 

εκπαίδευση στην Ελλάδα;  

Σ1: Για την εκπαίδευση δεν ξέρω να σας πω γιατί δεν χρειάστηκε και ποτέ να πάω 

σχολείο εδώ , όσον αφορά την περίθαλψη (γελάει ειρωνικά) ευτυχώς που υπάρχει 
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ασφάλεια μπορείς να πάς στο νοσοκομείο , αν και είναι πολύ ανοργάνωτα , δεν είναι 

οργανωμένα ( Ε: Δεν είναι οργανωμένα τα νοσοκομεία εδώ στην Ελλάδα; Α: Όχι.)  

Ε: Θεωρείτε ότι υπάρχει στην Ελλάδα κοινωνική μέριμνα για τους μετανάστες ; Είστε 

ικανοποιημένος από τις ελληνικές δομές κοινωνικής πρόνοιας ;  

Σ1: Όχι δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία βοήθεια για τους μετανάστες από το ελληνικό 

κράτος . Πιστεύω αν είσαι μετανάστης στην Ελλάδα και δεν έχεις κάποιον γνωστό 

σου ή συγγενή σου ή οτιδήποτε αντιμετωπίζεις πάρα πολλά προβλήματα , και δεν σε 

βοηθάει κανείς , πρέπει να τα βγάζεις πέρα μόνος σου κι είναι πολύ δύσκολα .( Ε: Και 

το κράτος δεν είναι πουθενά ; Α: Το κράτος δεν είναι πουθενά , δεν υπάρχει .  

Ε: Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα θα χειροτερέψει και θα 

δυσκολέψει την παραμονή σας στην χώρα ;  

Σ1: Ναι το πιστεύω , γιατί από το 2011 από τότε που έχω έρθει ακόμα και σήμερα  τα 

πράγματα τα οικονομικά της χώρας έχουν χειροτερέψει και πιστεύω όπως πολλοί 

άλλοι θα χρειαστεί να ξανά φύγω , γιατί όσο πάει χειροτερεύει , και φοβάμαι ότι δεν 

θα έχω δουλειά .  

Ε: Σκέφτεστε να μεταναστεύσετε σε άλλη χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης που 

υπάρχει στην Ελλάδα ; Για ποιό λόγο;  

Σ1: Ναι ,φοβάμαι για το μέλλον μου κι ότι δεν θα έχω δουλειά , ήδη από το 

ξενοδοχείο έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που είναι φιλότιμοι και μου έχουν 

κάνει και πρόταση να πάω στην χώρα τους και να με βοηθήσουν με ότι μπορούν .  

Ε: Αν όχι τι κατά τη γνώμη σου χρειάζεται να αλλάξει σε σχέση με την υποστήριξη 

και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα; Εσύ μας είπες ότι 

σκέφτεσαι να φύγεις από την Ελλάδα παρόλα αυτά θα ήθελα να μου πεις τι πιστεύεις 

ότι χρειάζεται να αλλάξει στην χώρα σε σχέση με την υποστήριξη και την κοινωνική 

ένταξη των μεταναστών ;  

Σ1: Εγώ προσωπικά σκέφτομαι ότι πάρα πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν όπως 

και σε άλλα κράτη , όπως είναι η Αγγλία και διάφορα άλλα κράτη που βοηθάνε τον 

κόσμο καθώς έρχονται που δεν ξέρουν ούτε να μιλάνε , ούτε να βρούνε σπίτι ούτε να 

έχουν την οικονομική δυνατότητα , θα μπορούσε το κράτος να τους βοηθήσει κάπως 

το πρώτο διάστημα που έρχονται στην Ελλάδα γιατί έτσι κι αλλιώς εφόσον 

ξεκινήσουν μια δουλειά το κράτος έχει τόσες κρατήσεις που τα λεφτά τους θα τα 

πάρουν πίσω , έτσι κι αλλιώς ( χαμογελάει) .  

Ε: Και τέλος ,θα ήθελα Αιμιλία να μου πεις ποιά ευρύτερα μέτρα θα πρότεινες για να 

βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών και ειδικά των νέων μεταναστών 

στην Ελλάδα όπως είσαι κι εσύ ;  

Σ1: Ναι πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις πόλεις δάσκαλος που να 

εκπαιδεύει τα παιδιά να μιλάνε ελληνικά γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα 

..( Ε: Εσύ δυσκολεύτηκες να την μάθεις ;  
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Σ1: Πάρα πολύ ).. έτσι για να την μαθαίνουν εύκολα και γρήγορα . Γιατί αν ξέρουν 

την γλώσσα μπορεί πολύ πιο εύκολα να βρουν μια δουλειά να ενσωματωθούν στην 

κοινωνία ( μπερδεύεται) γιατί αυτό είναι το πιο βασικό στην αρχή καθώς έρχεσαι, για 

τους μετανάστες είναι το πιο βασικό να ξέρουν την γλώσσα.  

 

10.3 Συνέντευξη Β 

 

Εγώ: Καλησπέρα.  

Σ2: Καλησπέρα.  

Ε: Θα ήθελα να μου πεις πόσο χρονών είσαι;  

Σ2: 40  

Ε: Ποίο είναι το εκπαιδευτικό σου επίπεδο ; Πρωτοβάθμια , Δευτεροβάθμια;  

Σ2: Έχω τελειώσει σχολή σαν ΙΕΚ  

 

Ε: Ποία είναι η επαγγελματική σου δραστηριότητα τώρα αυτήν την περίοδο ;  

Σ2: Αυτήν την στιγμή δουλεύω σαν βοηθός στο ελεγκτικό συνέδριο, στο Ευρωπαϊκό 

ελεγκτικό συνέδριο στο Λουξεμβούργο είμαι στο Κυπριακό γραφείο, βοηθός του 

Κύπριου μέλους  

 

Ε: Ποίος είναι ο τόπος διαμονής σου ; Το Λουξεμβούργο;  

Σ2: Το Λουξεμβούργο.  

 

Ε: Ποία είναι η οικογενειακή σου κατάσταση;  

Σ2: Είμαι παντρεμένη , με δύο παιδιά .  

 

Ε: Ο σύζυγος σου εργάζεται;  

Σ2: Ναι, στο Λουξεμβούργο.  

 

Ε: Ποιο είναι το μηνιαίο ατομικό εισόδημα σου  

Σ2: Ας πούμε άνω των 3.000 ευρώ  

 

Ε: Ποιό είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων σου;  

Σ2: Νομίζω ότι είχανε τελειώσει οι γονείς μου , ο πατέρας μου δηλαδή μόνο το 

δημοτικό και η μαμά μου κανονικά το σχολείο.  

 

Ε: Οι γονείς σας εργάζονται ;  

Σ2: Ο πατέρας μου είναι συνταξιούχος η μαμά μου δεν ζει.  

 

Ε: Έχεις αδέλφια;  

Σ2: Έχω έναν αδελφό , που αυτήν την στιγμή εργάζεται  

 

Ε: Ποιο είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στο να μεταναστεύσετε εκτός Ελλάδας ; 
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Σ2 : Οι δικοί μου λόγοι δεν ήταν λόγοι οικονομικής κρίσης της χώρας όπως ώθησε 

τους περισσότερους να φύγουν από την χώρα , οι δικοί μου ήταν καθαρά προσωπικοί 

λόγοι και οικογενειακοί , ο σύζυγος μου έχει μεγαλώσει στο Λουξεμβούργο ,είναι 

Έλληνας από Έλληνες γονείς αλλά από τους πρώτους Έλληνες που ήρθαν και 

δούλεψαν εδώ στα Ευρωπαϊκά όργανα στο Λουξεμβούργο. Ήρθε στο Λουξεμβούργο 

το 1983μεγάλωσε δηλαδή εδώ ,βρέθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο της εργασίας του 

για δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη αλλά επειδή έχει την Ευρωπαϊκή κουλτούρα μη 

μπορώντας να ενσωματωθεί στην ελληνική πραγματικότητα προτίμησε να φύγει πάλι 

και να έρθει στην Ευρώπη και κυρίως στο Λουξεμβούργο που γνωρίζει πολύ 

καλύτερα , οπότε δική μου απόφαση ήταν να τον ακολουθήσω και να αφήσω την 

χώρα μου και την οικογένεια μου και την δουλειά μου . Ε: Το οικογενειακό ή φιλικό 

περιβάλλον σε προέτρεψε στο να μεταναστεύσεις; Ζ: Εγώ ήθελα πάρα πολύ να φύγω 

από την Ελλάδα γιατί είχα κουραστεί με την κατάσταση των εργοδοτών ,να μη σε 

πληρώνουν στην ώρα τους , να προσπαθούνε να μειώσουν τους μισθούς και συνέχεια 

οπότε ήταν πρώτα απ' όλα δική μου επιθυμία να φύγω από την Ελλάδα το ότι αυτό 

συνέπεσε με τους προσωπικούς λόγους και του συζύγου μου αυτό ήταν μια πολύ 

καλή στιγμή . Ο πατέρας μου που ζει μόνος του για παράδειγμα στην Αθήνα ήταν 

συμπαραστάτης μας και πολλοί βέβαια άλλοι φίλοι και γνωστοί βεβαίως . Ε: Στο 

Λουξεμβούργο πόσο καιρό ζεις ; Ζ: Στο Λουξεμβούργο έκλεισα τον Ιούλιο 4 χρόνια .  

 

Ε: Ποιό ή ποιά είναι τα κριτήρια που σε οδήγησαν στο να μεταναστεύσετε στην 

συγκεκριμένη χώρα ; Ήταν η πρώτη σας επιλογή ;  

Σ2: Ήταν η πρώτη μας επιλογή και ήταν ο λόγος το γεγονός ότι ήξερε ο άντρας μου την 
χώρα και μεγάλωσε εδώ και ούτως ή άλλως πριν έρθουμε δηλαδή από την Ελλάδα στο 
Λουξεμβούργο είχε βρει ήδη δουλειά εδώ. 
 
 Ε: Είναι η πρώτη φορά που μεταναστεύεις ;  

Σ2: Ναι, είναι η πρώτη φορά. 
 
 Ε: Είσαι ικανοποιημένη από τη διαμονή σου στην χώρα υποδοχής; Από την εργασία σας ; 

Σ2 : Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ , πρώτα 
απ' όλα μου αρέσει το περιβάλλον , είναι ένα περιβάλλον σε μικρογραφία αν θέλεις της 
Αθήνας , το Λουξεμβούργο είναι μόνο 500.000 κάτοικοι , φαντάσου δηλαδή όσο είναι μόνο 
το Περιστέρι ή το Αιγάλεω ,φαντάσου μια μικρογραφία χώρας , είναι πάρα πολύ πράσινο , 
έχουμε την τύχη να ζούμε σε ένα χωριό που είναι λίγο έξω από το Λουξεμβούργο και 
είμαστε μέσα στο πράσινο ,είναι μία χώρα που σέβεται τον πολίτη κι αυτό είναι που εκτιμώ 
ιδιαίτερα , βλέπεις ότι οι φόροι σου ότι τα χρήματα που αφήνεις στο κράτος 
χρησιμοποιούνται για την καλυτέρευση της δημόσιας ζωής και δημόσιας υγείας , αυτό το 
βλέπεις στην καθημερινότητα σου . Από την δουλειά μου είμαι επίσης ικανοποιημένη γιατί 
δουλεύω σε ένα από τα Ευρωπαϊκά όργανα που υπάρχουν στο Λουξεμβούργο και είναι 
τύχη να βρίσκεται κανείς σε μια τέτοια δουλειά η αλήθεια είναι . 
 
 Ε: Θεωρείς οτι η επιλογή σου να φύγεις από την Ελλάδα σου προσφέρει ένα καλύτερο 
επίπεδο διαβίωσης ;  

Σ2: Ναι, σίγουρα για τους λόγους που σου είπα προηγουμένως .  
 
Ε: Ποιές είναι οι συνθήκες διαβίωσης στην χώρα που μετανάστευσες ; Ποιά είναι τα 
πλεονεκτήματα και ποιά τα μειονεκτήματα της διαβίωσης εκεί ; Είχε επιπτώσεις η 
μετανάστευση σου στην προσωπική και οικογενειακή σου ζωή;  

Σ2: Ας τα πάρουμε ένα ένα (με ρωτάει ξανά την πρώτη ερώτηση) . Πρώτα απ 'όλα να πούμε 
ότι οι συνθήκες γενικά διαβίωσης και το επίπεδο ζωής είναι πολύ υψηλό στο 
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Λουξεμβούργο ,είναι από τα υψηλότερα που υπάρχουν αυτήν την στιγμή στην Ευρώπη , 
αυτό έχει να κάνει δηλαδή όταν ακούει κάποιος ότι ο καθαρός μισθός ενός ανειδίκευτου 
φτάνει τα 1800 ευρώ καθαρά το μήνα λέει ότι είναι πολλά λεφτά , στην πραγματικότητα 
όμως δεν είναι γιατί είσαι αναγκασμένος να ξοδέψεις πάρα πολλά χρήματα για το ενοίκιο 
σου κάτω από 1400 ευρώ για 60-70 τ.μ δεν δίνεις οπότε ας ξεκινήσουμε από το ενοίκιο που 
είναι το πρώτο και απαραίτητο για να μπορέσεις να ζήσεις είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα 
οπότε δηλαδή είναι μια προσπάθεια από το να ξεκινήσεις , να βρεις δουλειά με το να βρεις 
μια καλύτερη δουλειά ,δεν είναι καθόλου εύκολο . Τα πλεονεκτήματα όμως είναι αυτό που 
είπα οτι το κράτος σε φροντίζει ,υπάρχει δηλαδή αισθάνεσαι ότι υπάρχει ίση μεταχείριση 
σε όλους , ότι αν χρειαστείς θα έχεις και την υγεία σου θα έχεις και την παιδεία σου θα τα 
βρεις αυτά. Τα μειονεκτήματα είναι ότι βεβαίως δεν είναι μια χώρα που είναι κοντά στην 
θάλασσα, δεν είναι μια χώρα που είναι 365 μέρες το χρόνο ηλιόλουστη , κατά την διάρκεια 
του χειμώνα έχουμε αρκετό χιόνι που για μας που είμαστε μεσογειακός λαός δεν είμαστε 
συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο ήταν ένα πρώτο σοκ να είσαι 4 μήνες με χιόνι και να βγαίνεις 
το πρωί να ξεχιονίζεις έξω από το σπίτι , εξαρτάται βέβαια από τους χειμώνες η αλήθεια 
είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο καιρός είναι καλύτερος σε σχέση με τα προηγούμενα αλλά 
οπωσδήποτε αυτό είναι μια αλλαγή όπως και το γεγονός να οδηγείς πάνω στο χιόνι που για 
μένα ήταν πρωτόγνωρο , και επικίνδυνο , αυτά είναι τα μειονεκτήματα δηλαδή το μόνο 
μειονέκτημα είναι ίσως ο καιρός γιατί βρέχει και πολύ .  
 
Ε: Όσον αφορά το κράτος δεν έχεις κάποιο μειονέκτημα  

Σ2: Όσον αφορά το κράτος για την ώρα δεν έχω κάποιο μειονέκτημα όχι . 
 
 Ε: Ποίες δυσκολίες αντιμετώπισες την περίοδο της προσαρμογής σου και ποίες 
αντιμετωπίζεις σήμερα ; Φαντάζομαι το ένα είναι ο καιρός που μας είπες ;  

Σ2: Οχι τον καιρό τον έχω απομονώσει , δεν με ενοχλεί καθόλου ο καιρός πια . Οι 
δυσκολίες όταν ήρθα τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για μένα γιατί νόμιζα ότι με το 
που θα έρθω θα βρω δουλειά όμως το Λουξεμβούργο είναι μια χώρα όπου στα βασικά σου 
προσόντα είναι να μιλάς 4 γλώσσες , εδώ βγαίνουν από το σχολείο και μιλάνε γαλλικά 
,γερμανικά, λουξεμβουργέζικα και αγγλικά ,οπότε ερχόμενη εδώ ,ερχόμενη βεβαίως και 
από την Ελλάδα συν μόνο τα αγγλικά δεν ήταν καθόλου εφικτό το να μπορέσεις να 
αφομοιωθείς εργασιακά αυτό λοιπόν μου πήρε ένα χρόνο , μέσα σε αυτόν τον χρόνο όμως 
ξεκίνησα γαλλικά , έκανα εντατικά μέσα σε 3 χρόνια έχω πάρει όλα τα πτυχία μέχρι δηλαδή 
και το αντίστοιχο Proficensy ,ξεκίνησα και λουξεμβουργέζικα μπορώ αυτήν την στιγμή να 
συνεννοηθώ και στα λουξεμβουργέζικα γιατί κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζετε πρέπει 
συνέχεια να μαθαίνει πράγματα και να είναι εργασιακά διαθέσιμος και να έχει τα 
απαραίτητα προσόντα , άρα λοιπόν δυσκολεύτηκα πάρα πολύ σε αυτό όπως δυσκολεύτηκα 
στο γεγονός ότι και ο Χρήστος όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε φίλους οπότε το να 
δημιουργήσεις ξέρεις ένα κύκλο είναι δύσκολο γιατί στο Λουξεμβούργο είναι όλοι πολλοί 
κλειστοί ακόμα και οι Έλληνες όλοι, δεν είναι πολύ εύκολο να κάνεις φιλίες και να κάνεις 
γνωστούς , δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα σε παίρνω τηλέφωνο και έρχεσαι 
από το σπίτι μου αυτό το οργανώνεις τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες πριν ,εάν να περάσω για 
καφέ ή να έρθω να φάμε μαζί το μεσημέρι το βράδυ είναι κάτι που οργανώνεται ανάλογα 
με το πρόγραμμα του καθενός, να κοιτάξει την ατζέντα του να δει αν σε δύο 
σαββατοκύριακα θα είναι ελεύθεροι , είναι δηλαδή μία άλλη κατάσταση , νοοτροπία , στην 
Ελλάδα δεν την έχουμε .  
 
Ε: Ποίοι σε βοήθησαν στα πρώτα σας βήματα όταν μεταναστεύσατε ;  

Σ2: Κανένας, ούτε η ελληνική κοινότητα 
 
 Ε: Άρα δεν απευθύνθηκες στους Έλληνες που ζουν εκεί ;  
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Σ2: Ναι ναι απευθύνθηκα βεβαίως .  
 
Ε: Και σε βοήθησε , με ποίο τρόπο ;  

Σ2: Όχι ,δεν με βοήθησε καθόλου απευθύνθηκα στην ελληνική κοινότητα σαν Ελληνίδα 
που ήρθα , όταν ήρθα , πήγα να παρουσιαστώ έτσι απλά να παρουσιαστώ να πω ότι ήρθα 
και τα λοιπά, οι πρώτοι αντιμετώπισαν ότι εμείς δεν βρίσκουμε δουλείες εδώ . 
 
 Ε: Άρα δεν διατηρείς επαφή με την ελληνική κοινότητα  

Σ2: Όχι, δεν διατηρώ μόνο κάτω από ιδιαίτερες ας πούμε συνθήκες όταν υπάρχει κάποιος 
καλλιτέχνης που έρχεται για μια συναυλία τότε ναι αν με ενδιαφέρει θα πάω να τον 
ακούσω, βεβαίως και έχουμε κάποιους φίλους Έλληνες αλλά δεν είμαστε οι Έλληνες που θα 
κάνουμε παρέα με την ελληνική κοινότητα και μόνο με άλλους Έλληνες γιατί πιστεύω έτσι 
δεν μπορείς να προσαρμοστείς και να αφομοιωθείς στην χώρα 
 
 Ε: Έχεις δεχτεί λεκτική ή σωματικής ρατσιστική επίθεση; 

Σ2: Όχι, όχι με αυτήν την έννοια απλά ίσως στο ξεκίνημα όταν βλέπανε ότι είμαι από την 
Ελλάδα πιστεύω δεν έπαιζε πολύ θετικό ρόλο, τουλάχιστον για το εργασιακό κομμάτι  
 
Ε: Όχι αυτά που βλέπουμε εδώ ;  

Σ2: Όχι οχι οχι οχι εδώ δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα όχι.  
 
Ε: Η απόφαση που έλαβες να μεταναστεύσεις εκτός Ελλάδας θεωρείς οτι σε ωφέλησε ;Αν 
ναι γιατί; 

Σ2: Βεβαίως , με ωφέλησε σε όλα τα επίπεδα και προσωπικά και πνευματικά και 
εκπαιδευτικά αν θέλεις γιατί μπήκα σε μια διαδικασία στα 35-36 μου να ψαχτώ και να 
αναγκαστώ αν θέλεις να μάθω μια δεύτερη γλώσσα μια τρίτη μάλλον γλώσσα τώρα να 
μάθω μια τέταρτη και να σκέφτομαι και για μία πέμπτη , να μπω στην διαδικασία να 
ψάχνομαι για master ,θέλω να πω ότι είσαι σε μία ...μπαίνεις χωρίς να το θέλεις σε μια 
διαδικασία να μαθαίνεις αρκεί να το θέλεις κιόλας , προσωπικά ναι θεωρώ ότι με βοήθησε 
επίσης γιατί το μέρος αυτό το ήξερα περισσότερο για ζευγάρια που είναι αγαπημένα , τις 
οικογένειες , είναι ένα μέρος που είναι κατάλληλο για οικογένειες γιατί είναι ήρεμη η 
ζωή,δεν έχει ''εκπλήξεις '' πολλές ,δεν έχει αν θέλεις κινδύνους  
 
Ε: Άρα δεν μετάνιωσες για την απόφαση σου να μεταναστεύσεις ;  

Σ2: Όχι όχι καθόλου, και είμαι και πολύ κοντά στην φύση έτσι ( χαμογελάει ) ,αυτό είναι 
πολύ σημαντικό .  
 
Ε: Ποιά είναι η άποψη σου για την νεο-μετανάστευση , δηλαδή για την μετανάστευση μετά 
την οικονομική κρίση εδώ στην Ελλάδα ;  

Σ2: Το καταλαβαίνω ,το καταλαβαίνω γιατί ειδικά τα νέα παιδιά δεν βρίσκουν λόγο να 
μείνουν στην Ελλάδα ,και αν θέλεις όνειρο γιατί τα όνειρα τους βλέπουν να γκρεμίζονται , 
να έχουν ήδη καταστραφεί πριν ακόμα ξεκινήσουν ,κάποιο παιδί δηλαδή που τελειώνει το 
πανεπιστήμιο που τελειώνει μια καλή σχολή πως δουλέψει, γι' αυτό καταλαβαίνω τους 
νέους , από εκεί και πέρα όμως πρέπει κανείς εκτός από το να θέλει να μεταναστεύσει 
πρέπει να βάλει και τις κατάλληλες βάσεις για να κάνει αυτό το βήμα . 
 
 Ε: Σε ποιό βαθμό θεωρείς ότι η οικονομική κρίση συνέβαλε στην έκταση και την ένταση του 
φαινομένου της νέο μετανάστευσης ;  

Σ2: Πιστεύω κατά 70-80%. Εδώ έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που έχουν έρθει ειδικά τα 
τελευταία δύο χρόνια και γιατρούς και πάρα πολλούς ... 
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 Ε: Επιστήμονες δηλαδή  

Σ2: Ναι, ναι πάρα πολύ κόσμο, ναι, ναι.  
 
Ε: Θεωρείς ως λύση στη δύσκολη κατάσταση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια τη 
μετανάστευση ;  

Σ2: Θεωρώ ότι μπορεί να είναι λύση ναι , για μια καλύτερη ζωή, βεβαίως το θεωρώ, όταν 
έχει βέβαια τις κατάλληλες βάσεις αυτό, να είναι σωστά οργανωμένη η μετανάστευση όχι 
πήρα μια βαλίτσα και έφυγα και πήγα σε ένα μέρος και δεν έχω που να μείνω δεν έχω 
δουλειά , πως να ζήσω να φάω κι όλα αυτά ,πρέπει κανείς να βάζει τις βάσεις για μία τέτοια 
μετανάστευση ,μπορεί να είναι λύση για μια καλύτερη ζωή μπορεί να είναι και μια 
καταστροφική λύση αν δεν έχει τις κατάλληλες βάσεις .  
 
Ε: Έχεις εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στο πολιτικό πρόσωπο για την βελτίωση της 
κατάστασης της Ελλάδας και τη μείωση του φαινομένου της νέο-μετανάστευσης ;  

Σ2: Απολύτως όχι .  
 
Ε: Ποιά είναι η γνώμη σου για το υπάρχων κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα;  

Σ2: (Γελάει) . Υπάρχει κοινωνικό κράτος ;  
 
Ε: Ποια ευρύτερα μέτρα θα προτείνατε για την βελτίωση της κατάστασης στην οποία έχει 
περιέλθει η Ελλάδα μετά την έλευση της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα για τον 
περιορισμό της μετανάστευσης εκτός Ελλάδος ; 

Σ2: Ας αρχίσουμε, βασικά το πολιτικό σκηνικό κι όλα αυτά που γίνονται με τους πολιτικούς 
είναι που έχουν ωθήσει τον κόσμο να σηκωθεί να φύγει και να έρθει στο εξωτερικό να βρει 
μια καλύτερη ζωή. Εάν είχαμε ένα πολιτικό σύστημα ,ένα πολιτικό κυβερνών κόμμα το 
οποίο θα ήταν σωστό , μάλλον θα ήταν αληθινό, θα έλεγε τις αλήθειες στον Έλληνα, γιατί οι 
αλήθειες είναι σκληρές , όμως όταν τις πεις και πεις αυτά τα μέτρα πρέπει να κάνω για να 
δούμε κάποιο φώς στο τούνελ , τότε δεν νομίζω όσο σκληρά κι αν είναι τα μέτρα ότι ο 
Έλληνας δεν θα καταλάβει ,σίγουρα θα πεινάσει , σίγουρα έτσι όπως τα καταφέραμε θα 
λείψουν πολλά πράγματα αλλά δεν γίνεται αλλιώς ,εγώ πιστεύω αν είχε συνεχιστεί μια , 
πως να το πω, να υπήρχε μια συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που είχαν ξεκινήσει τα 
τελευταία χρόνια με αυτό που λέμε Τρόικα τώρα θα ήμασταν σε καλύτερη μοίρα, πιστεύω 
επειδή πολλοί νέοι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα ,επειδή εμείς οι Έλληνες είμαστε 
της οικογένειας και ακόμα υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος, και δεν είναι εύκολο για ένα παιδί 
ή για κάποιον να αποχωριστεί την οικογένεια του , νομίζω αν έβλεπαν έτσι κάποιες 
δουλειές μια διαφορετική μεταχείριση και από το κράτος και από τους εργοδότες δεν θα 
έφευγε τόσος κόσμος όσο χαμηλοί κι αν ήταν οι μισθοί αν υπήρχε τουλάχιστον αυτή ή 
ελπίδα κάτι θα γίνει αύριο .  
 
Ε: Θα επέστρεφες στην Ελλάδα σήμερα ; Θα επέστρεφες κάποια στιγμή στο μέλλον και υπό 
ποίες προϋποθέσεις ; 

Σ2: Δεν θα επέστρεφα ποτέ στην Ελλάδα , μόνο για διακοπές . 
Ε: Τι σου λείπει από την Ελλάδα περισσότερο ;  

Σ2: Ο μπαμπάς μου (γελάει )  
 
Ε: Ποιά είναι τα σχέδια σου για το μέλλον ;  

Σ2: Για το μέλλον αυτό που λέμε να έχουμε μια καλή ζωή εδώ , και τώρα αυτό που είπαμε 
ναι όταν βγούμε στη σύνταξη θα γυρίσουμε στην Ελλάδα, γιατί το κλίμα βοηθάει θα πάμε 
στον Πόρο που είναι η καταγωγή και θα ζούμε εκεί, όχι στην Αθήνα . 
 
 Ε: Άρα θα επέστρεφες στην Ελλάδα...  
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Σ2: Θα επέστρεφα στην σύνταξη όχι τώρα , δηλαδή αργότερα όταν δεν έχεις τι να κάνεις κι 
έχεις όλο αυτόν το χρόνο ελεύθερο , ναι εκεί θα επέστρεφα στην Ελλάδα, ναι . Ε: Και στον 
Πόρο κιόλας όχι σε πόλη; Ζ: Ναι στον Πόρο ναι , όχι σε πόλη.  

 

10.3 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και 

λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον 

ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 1  

Ορισμοί : 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού:  

 α) Αλλοδαπός είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή που 

είναι ανιθαγενής. β) Πολίτης τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την 

ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Ανιθαγενής είναι το φυσικό πρόσωπο που 

πληροί τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1954 περί του 

καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (Α΄176). δ) 

Πολίτης της Ένωσης: Kάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια κράτους − μέλους 

της Ένωσης. ε) Αντικειμενικά στερούμενος διαβατηρίου: πολίτης τρίτης χώρας ο 

οποίος αποδεικνύει, αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο ή ταξιδιωτικό 

έγγραφο λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων. στ) Πρόσφυγας: O πολίτης 

τρίτης χώρας ή ανιθαγενής στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης.  

ζ) Δικαιούχος διεθνούς προστασίας: Ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής στον οποίο έχει 

χορηγηθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου 

επικουρικής προστασίας.  

η) Δικαιούχος επικουρικής προστασίας: Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του π.δ. 

141/2013, ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προυποθέσεις για να 

αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά στο πρόσωπό του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι 

από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή στην 

περίπτωση ανιθαγενούς στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του, 

κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη, κατά την έννοια του άρθρου 15 του π.δ. 

141/2013 και που δεν μπορεί, ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν επιθυμεί, να θέσει 

εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας.  

θ) Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία: Το ειδικό ατομικό δελτίο που εκδίδεται για 

τον αιτούντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματός του από τις αρμόδιες 

ελληνικές αρχές παραλαβής και του επιτρέπει την παραμονή στην ελληνική 

επικράτεια μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί του αιτήματος.  
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ι) Ασυνόδευτος ανήλικος είναι το πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών, το οποίο 

φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικα υπεύθυνο για τη φροντίδα 

του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή πρακτική και για όσο χρόνο κανένας 

υπεύθυνος ενήλικας δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του ή ο ανήλικος που 

εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στην Ελλάδα.  

ια) Θύμα εμπορίας ανθρώπων είναι τόσο το φυσικό πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν 

βάσιμοι  

λόγοι, ώστε να θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από τα εγκλήματα που προβλέπονται 

στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 339 πα− ράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 

348Α, 348Β, 349, 351 και 351Α του Π.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη για αυτό όσο 

και εκείνο σε βάρος του οποίου τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήματα για 

τα οποία κινήθηκε η ποινική δίωξη, ανεξάρτητα από το εάν αυτό έχει εισέλθει στη 

χώρα νόμιμα ή παράνομα. Θύμα εμπορίας ανθρώπων, κατά το προηγούμενο εδάφιο, 

είναι το θύμα του εγκλήματος του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, όταν αυτό είναι 

ανήλικος.  

Ο χαρακτηρισμός «θύμα εμπορίας ανθρώπων» αποδίδεται με Πράξη του αρμόδιου 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τόσο αμέσως μετά την κίνηση της ποινικής δίωξης για 

έγκλημα που προβλέπεται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 

παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 349, 351 και 351Α του Π.Κ. όσο και πριν ασκηθεί 

ποινική δίωξη για κάποιο από αυτά τα αδικήματα. Στην τελευταία περίπτωση, για την 

έκδοση της εν λόγω Πράξης απαιτείται έγγραφη γνωμοδότηση, που συντάσσεται από 

δύο επιστήμονες με ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, οι 

οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία ή σε Μονάδα Προστασίας και Αρωγής των άρθρων 2, 

3 και 4 του π.δ. 233/2003, όπως αυτό ισχύει, ή στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, 

ΜΚΟ ή στο ΔΟΜ ή σε Διεθνείς Οργανώσεις ή σε άλλους εξειδικευμένους και 

αναγνωρισμένους από το κράτος φορείς προστασίας και αρωγής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003. Η Πράξη χαρακτηρισμού 

εκδίδεται ανεξαρτήτως εάν το θύμα συνεργάζεται με τις διωκτικές Αρχές, σε όσες 

περιπτώσεις ο ανωτέρω Εισαγγελέας κρίνει, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 

Εισαγγελέα Εφετών, ότι συντρέχουν οι όροι του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/2003 ή 

ότι το θύμα δεν συνεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προσώπων της 

οικογένειάς του που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στη χώρα της προέλευσής του ή 

οπουδήποτε αλλού και ότι, εάν αυτό δεν προστατευθεί ή εάν απομακρυνθεί από τη 

χώρα αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η ανωτέρω 

διαδικασία εφαρμόζεται και για την περίπτωση χαρακτηρισμού προσώπου ως 

«θύματος παράνομης διακίνησης μεταναστών», όπως ορίζεται στην περίπτωση ιβ΄ 

του παρόντος άρθρου.  

ιβ) Θύμα παράνομης διακίνησης μεταναστών είναι τόσο το φυσικό πρόσωπο, για το 

οποίο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ώστε να θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από τα 

εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 29 παράγραφοι 5 και 6 και 30 του παρόντος, 

όταν τελούνται από εγκληματικές οργανώσεις, κατά το άρθρο 187 παρ. 1 του Π.Κ., 

πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη για αυτό όσο και εκείνο σε βάρος του οποίου 

τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήματα για τα οποία κινήθηκε η ποινική 

δίωξη, εφόσον αυτό έχει εισέλθει στη χώρα παράνομα.  
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ιγ) Παράνομη παραμονή: Παρουσία στην ελληνική επικράτεια πολίτη τρίτης χώρας 

που δεν πληροί, ή έχει πάψει να πληροί, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού 562/2006 (Κώδικας Συνόρων του 

Σένγκεν) ή τις λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής της κείμενης 

νομοθεσίας.  

ιδ) Ομοιόμορφη Θεώρηση (Visa C): Ομοιόμορφη θεώρηση τύπου C είναι η θεώρηση 

που ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που εφαρμόζουν τις διατάξεις του κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων και 

χορηγείται ενόψει διέλευσης από ή πρόθεση παραμονής στην επικράτεια των κρατών 

− μελών, η οποία δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε 

περιόδου 180 ημερών στο έδαφος των κρατών − μελών της ενισχυμένης συνεργασίας 

Σένγκεν.  

ιε) Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση−Visa D): Θεώρηση εισόδου D 

είναι η εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την 

είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για διάστημα 

που υπερβαίνει τις 180 ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως 365 ημέρες, βάσει των 

αντίστοιχων για το καθεστώς διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εθνικών νομοθετικών 

ρυθμίσεων ή το ενωσιακό δίκαιο.  

ιστ) Άδεια διαμονής (οριστικός τίτλος διαμονής) είναι κάθε είδους πιστοποίηση που 

παρέχεται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

παράγραφος 2 περίπτωση  

α΄ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 

«Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών» 

(ΕΕ L 157/15.6.2002), όπως κάθε φορά ισχύει, και βάσει της οποίας, επιτρέπεται σε 

πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.  

ιζ) Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης: Έγγραφο πιστοποίησης προσωρινής νόμιμης 

διαμονής, ετήσιας διάρκειας, που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την 

παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν σε χορήγηση ή 

ανανέωση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη. Η 

βεβαίωση αυτή δεν παρέχει δικαίωμα κυκλοφορίας εντός του χώρου Schengen. Σε 

έκτακτες περιστάσεις δύναται να παρέχει δικαίωμα εξόδου του κατόχου της προς 

άλλη τρίτη χώρα εκτός κρατών − μελών Σένγκεν, με απόφαση του Υπουργού 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται 

προθεσμία επιστροφής, μετά την πάροδο της οποίας ο κάτοχος της βεβαίωσης δεν 

γίνεται πλέον δεκτός στο ελληνικό έδαφος.  

ιη) Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής: Προσωρινός τίτλος διαμονής που χορηγείται 

σε πολίτες τρίτων χωρών που τελούν σε καθεστώς δικαστικής προστασίας ο οποίος 

δεν επιτρέπει στον κάτοχό του ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

κζ) Άδεια για προσωρινή διαμονή: Κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις 

ελληνικές αρχές και με βάση την οποία επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας να 

διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, για συγκεκριμένο σκοπό και 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού.  



68 
 

λγ) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας: α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα, 

κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί 

στην Ελλάδα με δικαστική απόφαση ή με αλλοδαπή δικαστική απόφαση που είναι 

αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το 

δεδικασμένο της στην Ελλάδα. β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του 

συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που 

έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως 

ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου 

συζύγου στον σύζυγο αυτόν.  

λδ) Αυτοτελές δικαίωμα διαμονής: Το δικαίωμα διαμονής των μελών οικογένειας 

πολίτη τρίτης χώρας που έχουν γίνει δεκτά στην ελληνική επικράτεια για λόγους 

οικογενειακής επανένωσης το οποίο διατηρείται αποκλειστικά σε προσωπική βάση.  

λε) Μέλος οικογένειας Έλληνα:  

(α) ο/η σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας,  

(β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας: οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, 

των συζύγων, οι οποίοι είναι κάτω των 21 ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι 

συντηρούμενοι, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου, κατά την ανωτέρω διάκριση, ως 

προς την ηλικία, καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, επίσης κατά την ανωτέρω 

διάκριση, (γ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οι απευθείας ανιόντες του πολίτη της Ένωσης, 

καθώς και εκείνοι του/της συζύγου, εφόσον είναι συντηρούμενοι .  

λστ) Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής : Το δικαίωμα διαμονής των μελών 

οικογένειας Έλληνα που διατηρείται αποκλειστικά σε προσωπική βάση.  

λζ) Επί μακρόν διαμένων είναι ο πολίτης τρίτης χώρας που αποκτά την ανωτέρω 

ιδιότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 90 του παρόντος Κώδικα.  

λη) Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος: Κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται 

από τις ελληνικές αρχές κατά την ένταξη του πολίτη τρίτης χώρας στο καθεστώς επί 

μακρόν διαμένοντος και με βάση την οποία επιτρέπεται σε αυτόν να διαμένει νόμιμα 

στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου α΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) με αρίθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες 

τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/15.6.2002) λθ) Πρώτο κράτος − μέλος: Το κράτος − μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ενέταξε πολίτη τρίτης χώρας στο καθεστώς του 

επί μακρόν διαμένοντος για πρώτη φορά.  

μ) Δεύτερο κράτος − μέλος: Κάθε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο 

από εκείνο που ενέταξε για πρώτη φορά στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος 

πολίτη τρίτης χώρας και στο οποίο ο εν λόγω επί μακρόν διαμένων ασκεί το δικαίωμα 

διαμονής του.  

μα) Σπουδαστής: Ο πολίτης τρίτης χώρας που έγινε δεκτός σε αναγνωρισμένο από 

την εθνική νομοθεσία ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και στον οποίο επετράπη η 

είσοδος και διαμονή στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να έχει ως κύρια 
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δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης, με 

σκοπό την απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού 

διπλώματος που χορηγεί το ίδρυμα αυτό. Στην έννοια των σπουδών εντάσσεται και ο 

κύκλος προετοιμασίας, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ως τμήμα 

των σπουδών αυτών .  

νγ) Επιστροφή πολίτη τρίτης χώρας: Διαδικασία επανόδου πολίτη τρίτης χώρας είτε 

με οικειοθελή συμμόρφωσή του προς υποχρέωση επιστροφής είτε αναγκαστικά: α) 

στη χώρα καταγωγής του ή β) σε χώρα διέλευσης, σύμφωνα με κοινοτικές ή διμερείς 

συμφωνίες επανεισδοχής ή άλλες ρυθμίσεις ή γ) σε άλλη τρίτη χώρα στην οποία 

αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει και στην οποία γίνεται δεκτός  

Άρθρο 2  

Πεδίο εφαρμογής  

1. Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες κατηγορίες 

προσώπων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του:  

α. Στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 20 παρ. 1 της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

β. Στους υπηρετούντες σε διπλωματικές και προξενικές αρχές υπαλλήλους που 

απολαύουν νομικού καθεστώτος υποκειμένου στη σύμβαση της Βιέννης του 1961 

περί των διπλωματικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 503/1970 (Α΄ 108), ή 

στη σύμβαση της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε 

με το ν. 90/1975 (Α΄ 150), καθώς και σε ανακοινωθέντες στις αρμόδιες ελληνικές 

αρχές υπαλλήλους διεθνών οργανισμών, στο μέτρο που το νομικό τους καθεστώς 

διέπεται από τις οικείες διεθνείς συμβάσεις.  

γ. Στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και στους αιτούντες διεθνή 

προστασία, κατά την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο.  

δ. Στα πρόσωπα που έχουν την άδεια να παραμείνουν στην Ελλάδα με βάση 

προσωρινή προστασία ή ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν για το λόγο αυτόν και 

αναμένουν την έκδοση της σχετικής απόφασης.  

ε. Στα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας.  

2. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, από τις οποίες η μία είναι ελληνική 

ή κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους το οποίο δεν είναι μέλος της 

Ε.Ε. αλλά εφαρμόζει το κοινοτικό κεκτημένο σε θέματα θεωρήσεων, 

αντιμετωπίζονται ως Έλληνες ή πολίτες των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αντίστοιχα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα αυτού.  

3. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται 

η ελληνική,  
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4. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων που 

προβλέπονται:  

α. Σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών − μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της 

αφενός, και τρίτων χωρών αφετέρου. β. Σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες 

μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και τρίτων χωρών. γ. Στον Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 1426/1984 

(Α΄ 32  

5. Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στους ανιθαγενείς.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ  

Άρθρο 3  

Σημεία εισόδου − εξόδου − Άσκηση ελέγχου εισόδου − εξόδου  

1. Σε κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος και να εξέρχεται 

από αυτό μόνον από τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις. Με απόφαση των 

Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι 

αερολιμένες, οι λιμένες και τα χερσαία σημεία στα σύνορα της χώρας, μέσω των 

οποίων επιτρέπεται η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από 

αυτό, καθώς και το περιεχόμενο του κάθε μορφής ελέγχου, τα όργανα ελέγχου και η 

διαδικασία εφαρμογής των δικαστικών και διοικητικών πράξεων, που έχουν σχέση με 

την είσοδο και την έξοδο προσώπων από τη χώρα. Η επιτήρηση των χερσαίων και 

θαλασσίων συνόρων ενεργείται από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτόν αστυνομικές και 

λιμενικές αρχές. Η είσοδος και η έξοδος εκτός των μεθοριακών διαβάσεων μπορεί να 

επιτραπεί κατά περίπτωση, για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που καθορίζει και τον τρόπο 

διενέργειας του ελέγχου.  

2. Ο έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από 

αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη και ενεργείται από τις κατά τόπους αρμόδιες, για το σκοπό αυτόν, 

αστυνομικές αρχές.  

3. Για την εφαρμογή του Κώδικα αυτού δεν συνιστά είσοδο στο ελληνικό έδαφος η 

παραμονή πολίτη τρίτης χώρας, εν διελεύσει, στη ζώνη διερχομένων αερολιμένος ή 

λιμένος της χώρας με σκοπό να συνεχίσει το ταξίδι του στην αλλοδαπή, με το ίδιο ή 

άλλο αεροσκάφος ή πλοίο. Για την παραμονή στη ζώνη διερχομένων απαιτείται 

θεώρηση διέλευσης αεροδρομίου (VISA A) σε όσες περιπτώσεις και υπό τις 

προϋποθέσεις που προβλέπεται από το ενωσιακό κεκτημένο (Κοινοτικός Κώδικας 

Θεωρήσεων). Ο πολίτης τρίτης χώρας, που παραμένει στη ζώνη διερχομένων, 

υποχρεούται να συνεχίσει το ταξίδι του. Αν δεν αναχωρήσει, εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, επιβιβάζεται σε αεροσκάφος ή πλοίο, με φροντίδα της αστυνομικής 
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αρχής. Οι αερολιμενικές ή λιμενικές αρχές είναι υποχρεωμένες να συνδράμουν, 

εφόσον τους ζητηθεί.  

4. Οι αρμόδιες αστυνομικές, τελωνειακές, λιμενικές και υγειονομικές αρχές 

διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα πρόσωπα που παραμένουν στη ζώνη 

διερχομένων, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο. 

 5. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου μπορεί να υποχρεώσουν σε άμεση αναχώρηση 

διερχόμενο πολίτη τρίτης χώρας αν διαπιστώσουν ότι δεν έχει θεώρηση εισόδου, όταν 

αυτή απαιτείται, και εισιτήριο για τη συνέχιση του ταξιδιού του, τόσο για τη χώρα 

προορισμού όσο και τις ενδιάμεσες χώρες, από το έδαφος των οποίων κατ’ ανάγκη θα 

διέλθει.  

6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, είναι δυνατόν να καθορίζονται στα σύνορα της 

Χώρας προσωρινά σημεία διέλευσης προσώπων, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση 

ελέγχου της κυκλοφορίας των διερχόμενων προσώπων. Οι ώρες και ο συνολικός 

χρόνος λειτουργίας αυτών των σημείων καθορίζονται με βάση τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που επιβάλλουν την ανάγκη λειτουργίας τους και σε καμία περίπτωση δεν 

θα υπερβαίνει τους οκτώ μήνες, εκτός και αν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιου 

συμφέροντος επιβάλλουν τη λειτουργία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  

Άρθρο 4  

Άρνηση εισόδου  

1. Οι αποφάσεις απόρριψης αιτημάτων χορήγησης θεώρησης εισόδου, που 

λαμβάνονται από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές, χρήζουν αιτιολογίας. 

Ειδικής αιτιολογίας χρήζουν και οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών και υπό την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων 

δημόσιας τάξης και ασφάλειας:  

α. Πολίτες τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα, κατά τα οριζόμενα στην 

περίπτωση λε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.  

β. Πολίτες τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους − μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

γ. Πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η είσοδος, διαμονή, εγκατάσταση και 

απασχόληση στην Ελλάδα ζητείται κατ’ εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.  

δ. Δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τα μέλη της οικογένειάς τους.  

ε. Πολίτες τρίτων χωρών, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε 

άλλο κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετακινούνται στην Ελλάδα για 

την εκτέλεση εργασίας ή έργου, στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής υποχρέωσης.  
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2. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου μπορούν να απαγορεύσουν, αιτιολογημένα, την είσοδο 

στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον διαπιστώσουν ότι στο πρόσωπο αυτού 

συντρέχει μία, τουλάχιστον, από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

α) Δεν διαθέτει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφα που επιτρέπουν τη διέλευση 

των συνόρων, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.  

β) Δεν διαθέτει έγκυρη θεώρηση, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αρίθμ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου 

τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη 

διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση αυτή, εκτός εάν διαθέτουν έγκυρο τίτλο διαμονής.  

γ) Δεν αιτιολογεί το σκοπό και τις συνθήκες της προβλεπόμενης παραμονής, δεν 

διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης, τόσο για την προβλεπόμενη περίοδο παραμονής 

όσο και για την επιστροφή στη χώρα προέλευσης ή τη διέλευση προς τρίτη χώρα 

στην οποία η είσοδός του είναι εξασφαλισμένη, ή δεν μπορεί να εξασφαλίσει νομίμως 

τα μέσα αυτά.  

δ) Είναι καταχωρισμένος/η στο Σύστημα Πληροφοριών SCHENGEN (SIS) ως 

ανεπιθύμητος/η.  

ε) Θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία 

ή τις διεθνείς σχέσεις ενός εκ των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε 

αν είναι καταχωρισμένος/η ως ανεπιθύμητος/η στις εθνικές βάσεις δεδομένων για 

τους οποίους υπάρχει απαγόρευση εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

3386/2005, όπως ισχύει.  

στ) Το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που κατέχει δεν εξασφαλίζει την 

επάνοδό του στη χώρα προέλευσης ή ιθαγένειάς του ή σε τρίτη χώρα.  

ζ) Έρχεται με σκοπό να παραμείνει στην Ελλάδα για λόγο, ως προς τον οποίο 

απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής και δεν έχει την απαιτούμενη εθνική θεώρηση 

εισόδου.  

η) Εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομη διακίνηση μεταναστών από 

οργανωμένη εγκληματική ομάδα, οπότε ανακαλείται η θεώρηση εισόδου που έχει 

χορηγηθεί, ενώ ενημερώνεται και ο κατάλογος ανεπιθύμητων αλλοδαπών του άρθρου 

82 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.  

θ) Υπέβαλε πλαστό/ παραποιημένο ταξιδιωτικό έγγραφο.  

ι) Υπέβαλε πλαστά ή παραποιημένα δικαιολογητικά ή υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες 

ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου των δικαιολογητικών εγγράφων που 

υποβλήθηκαν ή την αξιοπιστία των δηλώσεων του αιτούντα.  

3. Σε περίπτωση συνδρομής μίας εκ των ανωτέρω περιπτώσεων επιδίδεται στον 

πολίτη τρίτης χώρας αιτιολογημένη απόφαση, η οποία αναφέρει τους συγκεκριμένους 

λόγους άρνησης και έχει τη μορφή τυποποιημένου εντύπου, (Ενιαίο έντυπο άρνησης 
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εισόδου στα σύνορα) όπως προβλέπεται στον Κώδικα Συνόρων SCHENGEN 

(Κανονισμός (ΕΚ) αρίθμ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά 

με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα) άρθρο 13 (2) και στο 

Παράρτημα V, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρίθμ. 

610/2013).  

4. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί, με απόφασή 

του, να επιτρέπει στις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις και στα προσωρινά σημεία 

διέλευσης προσώπων την είσοδο πολίτη τρίτης χώρας, παρά την ύπαρξη 

απαγορευτικού λόγου της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον τούτο επιβάλλεται για 

σπουδαίους λόγους δημόσιου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή διευκόλυνσης κίνησης 

ελληνικού πλοίου, η οποία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με άλλο τρόπο.  

5. Πολίτης τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει στην Ελλάδα από τη ζώνη διερχομένων 

και δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα προορισμού, δεν γίνεται δεκτός για 

επανείσοδο, εάν δεν πληροί εκ νέου τις προϋποθέσεις του παρόντος, εφόσον κατά την 

επιστροφή του μεσολάβησε είσοδός του σε τρίτη, ενδιάμεση, χώρα.  

6. Δεν απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα προσώπου που αποδεικνύεται ότι έχει 

την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και αν ακόμη στερείται διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.  

7. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου εφόσον, κατά την είσοδο στην Ελλάδα πολίτη τρίτης 

χώρας που είναι κάτοχος άδειας διαμονής, διαπιστώσουν τη συνδρομή λόγων που 

δικαιολογούν την ανάκλησή της ή την απόρριψη εκκρεμούς αιτήματος, οφείλουν να 

το γνωστοποιήσουν αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης, 

προκειμένου να κινηθεί η σχετική διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές απαγορεύεται η 

είσοδος του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα μέχρι την έκδοση απόφασης για την 

ανάκληση ή μη της άδειας διαμονής ή την απόρριψη εκκρεμούς αιτήματος χωρίς οι 

ελληνικές αρχές εισόδου να παρακρατούν την άδεια διαμονής ή τη βεβαίωση 

υποβολής αιτήματος με πλήρη δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 5  

Θεώρηση εισόδου  

1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος οφείλει να κατέχει 

έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, που 

πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:  

α) η ισχύς του εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη 

ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή, σε περίπτωση περισσότερων επισκέψεων, μετά την τελευταία 

προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών − μελών 

ωστόσο, σε αιτιολογημένη επείγουσα περίσταση, η υποχρέωση αυτή δύναται να 

αίρεται,  
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β) περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες,  

γ) εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.  

2. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν, εφόσον αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες 

διεθνείς συμβάσεις, το δίκαιο της ΕΕ και τις εθνικές ρυθμίσεις, θεώρηση εισόδου 

(VISA).  

3. Η θεώρηση εισόδου χορηγείται από την προξενική αρχή, εντός της δικαιοδοσίας 

της οποίας διαμένει νομίμως ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας, αφού ληφθούν υπόψη 

λόγοι που αφορούν ιδίως στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας και τη δημόσια 

υγεία και διακρίνεται σε Ομοιόμορφη Θεώρηση (Visa C) σε Θεώρηση 

Περιορισμένης Εδαφικής Ισχύος (Visa LTV) και σε θεώρηση μακράς διαρκείας 

(εθνική θεώρηση − Visa D).  

4. Πολίτης τρίτης χώρας, που δεν έχει υποχρέωση θεώρησης εισόδου, επιτρέπεται να 

εισέρχεται και να παραμένει στην ελληνική επικράτεια για διάστημα το οποίο δεν 

υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών από την 

ημερομηνία της πρώτης εισόδου. Πολίτης τρίτης χώρας που εισέρχεται στη χώρα για 

τουρισμό, συνέδρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και γενικά για 

ολιγοήμερη διαμονή, μπορεί να παραμείνει προσωρινά χωρίς άδεια διαμονής, για όσο 

χρόνο ισχύει η προξενική θεώρηση ή για χρονικό διάστημα μέχρι 90 ημέρες εντός 

οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών εάν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας στον 

οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση. Η περίοδος ισχύος μιας 

χορηγηθείσας θεώρησης ή/ και η επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής παρατείνεται 

σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 810/2009 εφόσον ο κάτοχος της θεώρησης 

διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη 

ανωτέρας βίας ή ανθρωπιστικών λόγων που τον εμπόδισαν να εγκαταλείψει την 

επικράτεια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη λήξη της 

περιόδου ισχύος της θεώρησης ή της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής. Η παράταση 

αυτή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη. Η παράταση των θεωρήσεων λαμβάνει τη μορφή 

αυτοκόλλητης θεώρησης.  

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ύψος του απαιτούμενου συναλλάγματος για 

κάθε ημέρα διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα. Με όμοια απόφαση 

είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του.  

6. Σε έκτακτες περιπτώσεις, θεώρηση εισόδου επιτρέπεται να χορηγηθεί από τις 

υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων κατά την άφιξη του πολίτη τρίτης χώρας στο σημείο 

εισόδου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Θεωρήσεων.  

7. Η εθνική θεώρηση εισόδου εκδίδεται βάσει των αντίστοιχων για την άδεια 

διαμονής νομοθετικών ρυθμίσεων του παρόντος και η διάρκειά της συναρτάται, κατά 

περίπτωση, με εκείνη της προβλεπόμενης διαμονής.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ  
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Άρθρο 6  

Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής  

Το δικαίωμα διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται νόμιμα στην Ελλάδα, 

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

α) Να είναι κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την 

Ελλάδα η ισχύς του οποίου εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την τελευταία 

προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης, να περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες 

και να εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας. Ειδικά, για τις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες ο πολίτης τρίτης χώρας αδυνατεί να προσκομίσει ισχύον διαβατήριο ή άλλο 

ταξιδιωτικό έγγραφο, είναι δυνατή η αναγνώριση δικαιώματος διαμονής ως 

στερούμενος διαβατηρίου, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας επικαλείται ειδικώς και 

αιτιολογημένα αντικειμενική αδυναμία λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων, 

κατόπιν γνώμης της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 134.  

β) Να είναι κάτοχοι ισχύουσας εθνικής θεώρησης εισόδου για έναν από τους λόγους 

του νόμου, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος Κώδικα. 

γ) Να μην θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τις 

διεθνείς σχέσεις και να μην είναι καταχωρισμένοι ως ανεπιθύμητοι στις εθνικές 

βάσεις δεδομένων. Ως κριτήρια για τη συνδρομή των λόγων και δημόσιας τάξης και 

ασφάλειας, συνεκτιμώνται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας διαμονής 

υπηρεσία:  

i) η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργημα ή πλημμέλημα σε 

ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους,  

ii) η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων, η οποία παύει αυτοδικαίως να ισχύει με 

τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής,  

iii) άλλοι λόγοι δημόσιας τάξης, οι οποίοι θα πρέπει να μνημονεύονται ειδικώς και 

αιτιολογημένα στη σχετική απόφαση,  

iv) ιδιαιτέρως εξαιρετικοί  λόγοι, ειδικώς αιτιολογημένοι, που αφορούν σε ζητήματα 

εσωτερικής ασφάλειας. Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη και 

ασφάλεια της χώρας αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο μόνο κατά την αρχική 

χορήγηση της άδειας διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας και για την υπαγωγή σε 

καθεστώς αδειών διαμονής μακράς διάρκειας. Για τα ανήλικα τέκνα των πολιτών 

τρίτων χωρών, η εξέταση συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας θα 

διενεργείται μόνο μετά τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους. Εφόσον 

συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να 

αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής. Η συνδρομή λόγων δημόσιας 

τάξης και ασφάλειας που ανακύπτουν μετά τη χορήγηση της άδειας διαμονής 

συνιστούν λόγο ανάκλησής της.  

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 

υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών. Η παράλειψη των 

υπηρεσιών να αποστείλουν εγκαίρως γνώμη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης 
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χορήγησης άδειας διαμονής, εκτός αν τούτο ζητηθεί ειδικώς από τις ανωτέρω 

υπηρεσίες.  

δ) Να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι ασθένειες που μπορούν να 

δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια 

Οργάνωση Υγείας και το ενωσιακό κεκτημένο, καθώς και άλλες λοιμώδεις, 

μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την 

προστασία της δημόσιας υγείας. Η διαπίστωση, μετά την έκδοση της αρχικής άδειας 

διαμονής, ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει από ασθένεια, από την οποία προσεβλήθη 

μετά την είσοδό του στη χώρα δεν αποτελεί λόγο για τη μη ανανέωση της άδειας 

διαμονής του ή την απομάκρυνσή του από το έδαφος της χώρας.  

Ο Υπουργός Εσωτερικών ή ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

κατά περίπτωση, μπορεί να ζητήσει από τον πολίτη τρίτης χώρας, εάν υπάρχουν 

σοβαρές ενδείξεις που το καθιστούν αναγκαίο, να υποβληθεί, εντός τριών μηνών από 

την ημερομηνία άφιξης, σε ιατρική εξέταση προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι δεν 

πάσχουν από καμία από τις ασθένειες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο. 

Αυτές οι ιατρικές εξετάσεις δεν μπορούν να έχουν συστηματικό χαρακτήρα.  

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

καλύπτονται για τους ημεδαπούς. Υπό την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων της 

ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα για 

εργασία και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον είναι συντηρούμενα, 

ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται, αναλόγως του 

επαγγέλματος που ασκούν, αντίστοιχα με τους ημεδαπούς. Πολίτες τρίτων χωρών 

που διαμένουν στη χώρα για λοιπούς λόγους μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς 

ασφαλιστικούς φορείς.  

Άρθρο 8  

Χορήγηση Άδειας Διαμονής  

1. Πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, για 

έναν από τους λόγους του Κώδικα αυτού, οφείλει, μετά την είσοδό του στη χώρα και 

πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος 

ορίζεται διαφορετικά, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της.  

2. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην υπηρεσία 

μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος ή στην αρμόδια 

Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (A΄ 215). Η υποβολή των αιτήσεων για 

τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης 

ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη 

παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο 

δικηγόρο είτε από συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες. Η πληρεξουσιότητα 

αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 

εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου 
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ή δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής ή την ανανέωσή της με 

δικαστικό επιμελητή δεν επιτρέπεται.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να καθορίζεται η δυνατότητα 

επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών με τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω 

ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, για θέματα, όπως η 

υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, η υποβολή 

συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή η παρακολούθηση της πορείας του φακέλου 

είτε για συγκεκριμένους τύπους αδειών διαμονής ή υπηρεσίες υποδοχής είτε 

συνολικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και τις διαθέσιμες, κατά περίπτωση, τεχνικές δυνατότητες. Με όμοια 

απόφαση μπορεί να καθορίζεται ο χρόνος προσκόμισης των πρωτότυπων 

δικαιολογητικών, όπου αυτά απαιτούνται, καθώς και να τροποποιείται η διαδικασία 

υποβολής εγγράφων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.  

4. Μαζί με την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής, ο αιτών πρέπει να καταθέτει 

παράβολο, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 132, και να επισυνάπτει τα απαιτούμενα 

για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική απόφαση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 136.  

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών 

για χορήγηση αδειών διαμονής, εφόσον τα δικαιολογητικά της προηγούμενης 

παραγράφου είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της 

οποίας είναι ετήσια. Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διαμένει νομίμως στη 

χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση 

παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει. Η διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων μπορεί να 

μεταβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία 

εκδίδεται μετά από εκτίμηση των δυνατοτήτων των αρμοδίων υπηρεσιών. Εφόσον η 

αίτηση εκκρεμεί κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, η υπηρεσία 

στην οποία υπεβλήθη η αίτηση υποχρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα 

οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, ενημερώνοντας ταυτοχρόνως αιτιολογημένα τον 

ενδιαφερόμενο σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης.  

6. Η ίδια βεβαίωση κατάθεσης αίτησης χορηγείται, εάν πρόκειται για αίτημα αρχικής 

χορήγησης άδειας διαμονής, όταν ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση 

στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή πιστοποιητικό υγείας 

από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, όπου τα δικαιολογητικά αυτά 

απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 

ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό εντός έξι 

μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.  

7. Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε αίτηση χορήγησης της άδειας διαμονής 

και έχει λάβει τη βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, διαμένει νομίμως στη 

χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης απολαύει 

των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται.  

8. Η Αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ελέγξει τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος, μπορεί να καλέσει, τον πολίτη τρίτης 

χώρας για συνέντευξη σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής 
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Μετανάστευσης. Η κλήση του πολίτη τρίτης χώρας για συνέντευξη ενώπιον της 

Επιτροπής Μετανάστευσης γίνεται με έγγραφη κλήση. Σε περίπτωση που η κλήση 

του πολίτη τρίτης χώρας σε συνέντευξη επιστρέψει ανεπίδοτη, τεκμαίρεται ότι 

υπάρχει αδικαιολόγητη απουσία του πολίτη τρίτης χώρας και η αίτηση χορήγησης 

άδειας διαμονής απορρίπτεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

9. Η άδεια διαμονής εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Υπουργού Εσωτερικών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες 

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ενημερώνουν ηλεκτρονικά μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών τις 

αρμόδιες αρχές των Υπουργείων Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη για όλες τις αποφάσεις που εκδίδουν και αφορούν αιτήματα χορήγησης 

άδειας διαμονής.  

Άρθρο 9  

Ανανέωση Άδειας Διαμονής  

1. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, μέσα σε 

χρονικό διάστημα δύο μηνών πριν από τη λήξη της άδειας διαμονής, να υποβάλει 

σχετική αίτηση που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση 

δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική απόφαση που  

προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 136. Εκπρόθεσμη αίτηση για ανανέωση 

άδειας διαμονής, μπορεί να κατατεθεί μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της. Στην 

περίπτωση αυτή ο πολίτης τρίτης χώρας υπόκειται στην καταβολή προστίμου ύψους 

πενήντα (50) ευρώ, υπέρ του Δημοσίου. Το αρμόδιο όργανο για την επιβολή και η 

διαδικασία βεβαίωσης του προστίμου καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση 

της παρ. 11 του άρθρου 136. Μετά την πάροδο μηνός από τη λήξη της άδειας 

διαμονής δεν είναι δυνατή η κατάθεση σχετικής αίτησης. Εκπρόθεσμες, πέραν του 

μηνός, αιτήσεις, δεν παραλαμβάνονται, εκτός εάν συντρέχουν, αποδεδειγμένως, λόγοι 

ανωτέρας βίας.  

2. Οι αιτήσεις για την ανανέωση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην υπηρεσία 

μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου 

διαμονής του αιτούντος ή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4018/2011. Η υποβολή των αιτήσεων, 

η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής 

ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να 

γίνεται είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο είτε από συζύγους, 

ανιόντες και ενήλικους κατιόντες. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή. Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη χορήγηση 

άδειας διαμονής ή την οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη χορήγηση 

άδειας διαμονής ή την ανανέωσή της με δικαστικό επιμελητή δεν επιτρέπεται  

3. Μαζί με την αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής, ο αιτών πρέπει να καταθέτει 

παράβολο, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 132, και να επισυνάπτει τα απαιτούμενα 
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για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική απόφαση που 

προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 136.  

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών 

για ανανέωση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, 

χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια. Η ίδια 

βεβαίωση χορηγείται και στην περίπτωση λήξης του διαβατηρίου, εφόσον 

προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής ότι έχει υποβληθεί αίτηση 

για την έκδοση νέου. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 

προσκομίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό εντός έξι μηνών από την υποβολή της 

σχετικής αίτησης.  

5. Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής διαμένει 

νομίμως στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει και απολαμβάνει των δικαιωμάτων που 

παρείχε η προηγούμενη άδεια διαμονής της οποίας την ανανέωση αιτείται. Αν 

εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.  

Άρθρο 20  

Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής  

Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για έναν από τους λόγους 

του παρόντος άρθρου, χορηγείται αντίστοιχη άδεια διαμονής.  

Α. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα.  

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται 

άδεια διαμονής  

σε πολίτες τρίτης χώρας εφόσον οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε 

επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης. Η 

άδεια διαμονής έχει διάρκεια δύο έτη και μπορεί να ανανεώνεται ανά τριετία.  

Η εν λόγω άδεια διαμονής δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.  

2. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 136 του Κώδικα αυτού .  

3. Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της 

οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια 

διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Η 

προϋπόθεση των επαρκών πόρων διαβίωσης θα πρέπει να συντρέχει είτε στο 

πρόσωπο του κάθε μέλους της οικογένειας είτε αθροιστικά για όλα τα μέλη αυτής.  

Β. Ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα.  

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται 

άδεια διαμονής για πέντε έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, 

που:  
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(α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει 

νομίμως στη χώρα ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή 

σκοπού.  

(β) Διαθέτει προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία 

στην Ελλάδα. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 ευρώ, 

δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι 

σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 

συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό 

συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 ευρώ.  

(γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην 

Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του 

ανήκουν εξ ολοκλήρου.  

(δ) Έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 

180).  

(ε) Έχει συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών 

Θεμάτων» (A΄ 167), όπως ισχύει  

2. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των 

μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος 

άρθρου, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να 

έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Το τίμημα 

καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με άλλη τραπεζική συναλλαγή, τα 

ειδικότερα στοιχεία της οποίας πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους 

συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να 

αναγράφονται σε αυτό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται 

και θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων αξίες των ακινήτων ή 

των συμβάσεων μίσθωσης.  

3. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων παρέχεται δυνατότητα 

εκμίσθωσης αυτών.  

4. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της 

οικογένειάς του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια 

διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.  

Ως μέλη οικογένειας νοούνται:  

(α) ο/η σύζυγος  

(β) οι απευθείας κατιόντες των συζύγων ή του ετέρου των συζύγων, οι οποίοι είναι 

ηλικίας κάτω των 21 ετών.  
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5. Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, κάθε φορά, εφόσον 

η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του πολίτη τρίτης χώρας ή 

παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας και πληρούνται οι 

λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Διαστήματα απουσίας από τη 

χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής. Η 

μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της  

άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας δεν παρέχει δικαίωμα χορήγησης 

άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή.  

6. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούμενες άδειες 

διαμονής δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.  

7. Το κατά τις διατάξεις της περίπτωσης Β΄ του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα 

διαμονής, δεν συνυπολογίζεται για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν 

διαμένοντος και τη χορήγηση ιθαγένειας στους διαμένοντες.  

8. Η έκδοση της άδειας διαμονής χορηγείται εντός δύο μηνών από την περιέλευση 

όλων των στοιχείων του φακέλου στην εκδούσα αρχή.  

Γ. Ενήλικα, άνω του 20ού έτους της ηλικίας τους, τέκνα μελών του διπλωματικού και 

του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής, καθώς και τέκνα 

προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην 

Ελλάδα, εφόσον συγκατοικούν με τους γονείς τους. Η άδεια διαμονής χορηγείται με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για χρονικό 

διάστημα ίσο με το χρόνο υπηρεσίας των προσώπων αυτών.  

Δ. Εξαρτώμενα μέλη οικογένειας, ανιόντες πρώτου βαθμού συγγένειας, μελών του 

διπλωματικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής 

αποστολής, καθώς και προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων 

που υπηρετούν στην Ελλάδα. Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο 

υπηρεσίας των προσώπων αυτών.  

Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται στην 

καταβολή του αναλογούντος παραβόλου, εκτός εάν η αποστέλλουσα χώρα 

απαλλάσσει από αντίστοιχα τέλη Έλληνες υπαλλήλους που υπηρετούν εκεί. Η 

ανωτέρω άδεια χορηγείται εντός δύο μηνών από την υποβολή όλων των στοιχείων 

του φακέλου στην εκδούσα αρχή και δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας.  

Ε. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται 

άδεια διαμονής σε εργαζόμενους ως ιδιωτικοί υπηρέτες μελών Διπλωματικών 

Αποστολών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος η΄ της Σύμβασης της Βιέννης του 

1961 «Περί των Διπλωματικών Σχέσεων», η οποία έχει κυρωθεί με το ν.δ. 503/1970 

(Α΄ 108), οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και καλούνται στην Ελλάδα.  

Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που διαρκεί η 

σχέση τους με το μέλος της Διπλωματικής Αποστολής και δεν παρέχει δικαίωμα 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας.  
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ΣΤ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

χορηγείται άδεια διαμονής στην περιοχή του Αγίου Όρους για σπουδή ή γνωριμία του 

Αγιορείτικου μοναχικού βίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς μία από 

τις είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας εφόσον:  

α. Η φιλοξενούσα Ιερά Μονή βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, 

τροφή και λοιπά έξοδα διαβίωσης και να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων 

νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  

β. Η φιλοξενούσα Ιερά Μονή του Αγίου Όρους διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας με την 

παραπάνω αίτηση του ενδιαφερομένου.  

γ. Η άδεια έχει ισχύ ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο χρονικό 

διάστημα και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα πέντε έτη .  

Ζ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται 

άδεια διαμονής για ένα έτος, που μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, σε 

πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος επιθυμεί να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να μονάσει, 

εφόσον προσκομισθεί βεβαίωση της οικείας  

Ιεράς Μονής ότι έχει γίνει δεκτός για να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να μονάσει.  

Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής θα πρέπει να συνοδεύεται από 

αντίστοιχη βεβαίωση ανάληψης των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Άρθρο 21  

 

Κοινά δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών  

1. Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στη χώρα έχουν ελευθερία 

κίνησης και εγκατάστασης στο σύνολο της επικράτειας. Με προεδρικό διάταγμα, που 

εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής 

Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να απαγορεύεται, 

για λόγους δημόσιου συμφέροντος, η διαμονή ή η εγκατάστασή τους σε ορισμένες 

γεωγραφικές περιοχές της Χώρας.  

2. Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ασφαλίζονται στους 

οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα με 

τους ημεδαπούς.  
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3. Οι διατάξεις του ν.δ. 57/1973, όπως κάθε φορά ισχύει, για την κοινωνική 

προστασία, εφαρμόζονται και στους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα 

στην Ελλάδα.  

4. Οι κρατούμενοι πολίτες τρίτων χωρών ενημερώνονται, σε γλώσσα την οποία 

κατανοούν, αμέσως μετά την εισαγωγή τους σε ίδρυμα, για τους κανόνες διαβίωσής 

τους σε αυτό, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Διευκολύνεται, 

επίσης, η επικοινωνία τους με διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους του 

Κράτους, του οποίου έχουν την ιθαγένεια ή από το οποίο προέρχονται, καθώς και με 

τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.  

5. Οι πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και στην 

παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3304/2005 (Α΄ 16) διώκονται αυτεπαγγέλτως.  

6. Η ισχύς της άδειας διαμονής, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του 

παρόντος Κώδικα, δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους 

έξι μήνες ετησίως ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση 

υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών 

κατ’ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή 

ασθένεια ή σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση σε άλλο κράτος−μέλος ή τρίτη χώρα 

.  

7. Ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, 

υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί. Οι ανήλικοι 

πολίτες τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχουν, 

χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής 

κοινότητας .  

8. Για την εγγραφή ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών στα ελληνικά σχολεία, όλων 

των βαθμίδων, απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς 

δικαιολογητικά. Κατ΄ εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα 

δημόσια σχολεία και τέκνα πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον:  

α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και 

όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών.  

β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση.  

γ. Έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας.  

δ. Είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει 

ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτή.  

2. 9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στη χώρα 

προέλευσης και οι προϋποθέσεις κατάταξης σε βαθμίδες του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και εγγραφής μαθητών, οι οποίοι είναι πολίτες 

τρίτων χωρών, στα δημόσια σχολεία. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζονται 

θέματα προαιρετικής διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας και πολιτισμού εκεί όπου 
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υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που ενδιαφέρονται, στο πλαίσιο των ενισχυτικών 

δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και να καθορίζονται, η 

εργασιακή σχέση και τα προσόντα των εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν τη μητρική 

γλώσσα και τα στοιχεία πολιτισμού της χώρας προέλευσής τους.  

10. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, πολίτες 

τρίτων χωρών, που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην 

Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και 

προϋποθέσεις, όπως και οι ημεδαποί.  

11. Για την άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας από πολίτες 

τρίτων χωρών και εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις δεν απαιτείται 

η προσκόμιση πιστοποιητικού αμοιβαιότητας.  

Άρθρο 22  

Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών  

1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα, 

υποχρεούται να δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

της χώρας ή στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών:  

α. Κάθε μεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας του.  

β. Κάθε μεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, 

τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάμου ή τη γέννηση τέκνου.  

γ. Την απώλεια ή την ανανέωση ή μεταβολή των στοιχείων του διαβατηρίου του ή 

άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.  

δ. Την απώλεια της άδειας ή του δελτίου διαμονής ή μόνιμης διαμονής .  

2. Πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής, οφείλει να αναχωρήσει χωρίς 

άλλη ειδοποίηση μέχρι την τελευταία ημέρα της λήξης της ισχύος της, εκτός αν πριν 

από τη λήξη της έχει υποβάλει αίτηση για την ανανέωσή της και του έχει χορηγηθεί η 

βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9.  

3. Τα δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία 

απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος πρέπει να είναι επικυρωμένα με την 

επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, όπου αυτή απαιτείται. Στις περιπτώσεις που 

δεν απαιτείται επισημείωση, τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν επικύρωση του 

γνήσιου της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου από την ελληνική προξενική αρχή ή 

το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.  

Άρθρο 23  

Κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών  
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1. Οι δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος, γίνονται μέσα σε δύο 

μήνες αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός. Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι 

δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πενήντα (50) 

ευρώ και εκατό (100) ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Το αρμόδιο όργανο, καθώς και 

η διαδικασία βεβαίωσης του προστί− μου  

καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 11 του άρθρου 136.  

2. Πολίτης τρίτης χώρας, που παραβιάζει την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης ή 

σε κάθε άλλη περίπτωση διαμένει παράνομα στη χώρα για χρονικό διάστημα που δεν 

ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες, υποχρεούται κατά την αναχώρηση να καταβάλει το 

τετραπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας. 

Εάν ο χρόνος της παράνομης διαμονής είναι μεγαλύτερος των τριάντα ημερών, 

υποχρεούται να καταβάλει το οκταπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για ετήσια 

άδεια διαμονής.  

Εξαιρούνται από την επιβολή προστίμων: α) οι ανήλικοι, β) όσοι έχουν την ιδιότητα 

του ομογενούς, γ) όσοι έχουν την ιδιότητα του συζύγου ή γονέα ημεδαπού, 

ομογενούς ή πολίτη ΕΕ, δ) όσοι εντάσσονται σε διαδικασίες και προγράμματα 

οικειοθελούς επαναπατρισμού, ε) όσοι παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής τους 

στην ελληνική επικράτεια για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αναχωρήσουν εντός 

τριάντα (30) ημερών από την εξάλειψη του γεγονότος. Για τη συνδρομή του λόγου 

εξαίρεσης σε κάθε περίπτωση αποφαίνεται η αστυνομική αρχή που πραγματοποιεί 

τον έλεγχο αναχώρησης του αλλοδαπού.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄  

ΑΠΟΡΡΙΨΗ− ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Άρθρο 24  

Απόρριψη – Ανάκληση άδειας διαμονής  

1. Η άδεια διαμονής δε χορηγείται ή ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εφόσον:  

α. Δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον, οι προϋποθέσεις του Κώδικα αυτού.  

β. Αποδειχθεί από επίσημο έγγραφο αρμόδιας ελληνικής αρχής ή κατόπιν τελεσίδικης 

δικαστικής απόφασης ότι για την έκδοση της άδειας διαμονής, χρησιμοποιήθηκαν 

ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι 

διαπράχθηκε με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα 

μέσα .  

γ. Ο αιτών δεν ανταποκριθεί εντός διαστήματος δύο μηνών, σε έγγραφη κλήση για 

οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας διαμονής. Αίτημα 

επανεξέτασης εκ μέρους του αιτούντος μπορεί να υποβληθεί εντός μηνός από την 

ειδοποίησή του για την απόρριψη του αιτήματός του.  



86 
 

2. Εφόσον χορηγηθείσα άδεια διαμονής ανακαλείται ή απορρίπτεται αίτημα 

χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες 

εκδίδουν απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 – 41 του ν. 

3907/2011. 
48

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 http://www.synigoros.gr/resources/docs/n4251_2014.pdf  




