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Σύντομη Περίληψη 

 

Αυτή η μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης έχει ως αντικείμενο ερευνάς την 

μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας έτσι όπως διαμορφώθηκε την τελευταία 

δεκαπενταετία με βάση τα σχετικά νομοθετικά πλαίσια, στο ευρύτερο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Για να επιτύχω την ανάλυση αυτή θα 

εστιάσω στον εντοπισμό των σημείων που πιθανώς αποδεικνύουν την επιρροή των 

ευρωπαϊκών εξελίξεων στην πορεία της εγχώριας μεταναστευτικής πολιτικής. Η 

παραπάνω αποτελεί μια μεθοδολογική επιλογή η οποία μου επιτρέπει να αναλύσω 

αναλυτικότερα τις δύο προαναφερόμενες πολιτικές. Βασικοί συντελεστές θα είναι οι 

προτεραιότητες της εγχώριας μεταναστευτικής  πολιτικής, τα διακυβεύματα που την 

χαρακτηρίζουν και οι μετασχηματισμοί της, το διάστημα 1991-2005. Σημείο 

αναφοράς της ανάλυσης θα είναι οι διαδικασίες ένταξης των μεταναστών στην 

ελληνική κοινωνία. Για την διευκόλυνση της έρευνας όρισα τρεις περιόδους εξέτασης 

αναφορικά με τις νομοθεσίες που αφορούν την μεταναστευτική πολιτική που στην 

προκείμενη περίπτωση είναι τρεις: Ν.1975/1991, Ν.2910/2001 και ο πρόσφατος 

Ν.3386/2005. 

Αυτό που παρατήρησα κατά την ανάλυση  είναι ότι η ελληνική μεταναστευτική 

πολιτική είναι μια πολιτική που διαμορφώνεται συνεχώς από το 1991 έως και σήμερα 

και μόνο το τελευταίο διάστημα δείχνει να παίρνει μια πιο σταθερή και 

κατασταλαγμένη μορφή. Η επιρροή των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν 

βασική στην διαμόρφωση αυτή, και αυξήθηκε από μια χρονική περίοδο στην 

επόμενη.  
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1.   Εισαγωγή 

 

Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο φλέγον ζητήματα της σημερινής Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ως σύνολο αλλά και κάθε χώρας ξεχωριστά. Επίσης στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης επίκαιρο είναι το ζήτημα της σημαντικότητας της μετανάστευσης και ότι 

είναι αναγκαία για την ρύθμιση του δημογραφικού προβλήματος της Ευρώπης και για 

την διατήρηση της οικονομικής ευημερίας της. Ορμώμενη από αυτούς τους λόγους 

επιθυμώ να εξετάσω πλευρές της ρύθμισης της μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.   

Η παρουσία του φαινομένου αυτού στις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης 

δεν είναι τόσο πρόσφατη όσο είναι στις λεγόμενες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου μια 

από τις οποίες είναι και η Ελλάδα. Για την Ελλάδα  το φαινόμενο έγινε 

πραγματικότητα μετά από τις ιστορικές αλλαγές της κατάρρευσης του τείχους που 

χώριζε τις χώρες του Υπαρκτού σοσιαλισμού με την Δύση. Η Ελλάδα έως εκείνη την 

στιγμή ήταν μια παραδοσιακή χώρα αποστολής μεταναστών προς την βόρεια, 

κεντρική Ευρώπη και όχι μόνο,  και ξαφνικά έπρεπε να λειτουργήσει ως χώρα 

υποδοχής. Η ανταπόκριση της χώρας αξιολογήθηκε ως προβληματική καθώς ο 

διοικητικός μηχανισμός της ήταν απροετοίμαστος για μια τέτοια αλλαγή. Οι πρώτες 

ρυθμίσεις έγιναν το 1991 ενώ οι πιο πρόσφατες το 2005. Θα είχε ενδιαφέρον να 

ερευνήσει κανείς τα δεκαπέντε χρόνια της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής  έτσι 

όπως διαμορφώθηκε στις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι σημαντικότερες εκ των 

οποίων είναι: Ν.1975/1991, Ν.2910/2001 και Ν.3386/2005. Έχοντας υπόψη ότι η 

Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του 

ζητήματος απαιτεί την εξέταση της εγχώριας μεταναστευτικής πολιτικής και από μια 

δεύτερη προοπτική, στα πλαίσια της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής.   
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Όπως γνωρίζουμε από την  είσοδο της Ελλάδας στην Ε.Ε. οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο την έχουν επηρεάσει χωρίς αμφιβολία σε γενικό επίπεδο, αλλά θα είχε 

ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο η χώρα αυτή έχει προσαρμοστεί στις  ευρωπαϊκές 

ρυθμίσεις  σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική και κατά πόσο έχει επηρεαστεί η 

διαμόρφωση της συγκεκριμένης πολιτικής από αυτές τις εξελίξεις.  

  

 Ο Σκοπός της έρευνας  

 

Σκοπός της έρευνας μου είναι να αναλύσω την ελληνική μεταναστευτική πολιτική 

στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και πιο συγκεκριμένα να 

εντοπίσω την επιρροή της εξέλιξης της ευρωπαϊκής πολιτικής για την μετανάστευση  

στην πορεία της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής από το 1991 έως και σήμερα, 

έχοντας σαν σημείο αναφοράς τις διατάξεις των παρακάτω νόμων για την 

μετανάστευση Ν.1975/1991,Ν.2910/2001 και Ν.3386/2005 που αποτελούν στην  

ουσία τον πυρήνα αυτής της πολιτικής. Με βάση την έρευνα που διεκπεραίωσα δεν 

εντόπισα σχετική βιβλιογραφία που να εξετάζει καθαρά το ζήτημα της επιρροής της 

Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής στην αντίστοιχη εγχώρια πολιτική. Αυτό 

μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι περισσότερες εξελίξεις είτε σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο είτε σε εθνικό είναι πρόσφατες, καθώς οι σημαντικότερες από αυτές ανήκουν 

στην τελευταία πενταετία. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει έλλειψη 

βιβλιογραφίας που εξετάζει τα δυο ζητήματα ξεχωριστά. 

 

 Η Μέθοδος  

Για την διευκόλυνση της έρευνας θα ορίσω τρεις περιόδους εξέτασης οι οποίες θα 

τερματίσουν  η πρώτη την ημερομηνία έκδοσης του νόμου 1975/1991, η δεύτερη την 
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ημερομηνία έκδοσης του νόμου 2910/2001 και η τρίτη την ημερομηνία έκδοσης του 

νόμου 3386/2005. Η πρώτη περίοδος θα ξεκινήσει από την Συνθήκη της Ρώμης 1957 

επειδή όπως γνωρίζουμε με την συνθήκη αυτή αποκτά υπόσταση το ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα  και λογικά η δεύτερη θα ξεκινήσει το 1991 ενώ η τρίτη το 2001. Όρισα 

τις περιόδους εξέτασης με αυτό τον τρόπο ώστε να περιλαμβάνω όλα τα γεγονότα και 

εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που πιθανώς επηρέασαν την διαμόρφωση των 

προαναφερόμενών νομοθεσιών οι οποίες αποτελούν την ελληνική μεταναστευτική 

πολιτική.  

Κάθε περίοδο εξέτασης θα αποτελείται από τρία αλληλεξαρτώμενα τμήματα. Το 

πρώτο τμήμα κάθε περιόδου θα περιγράψει αναλυτικά τις εξελίξεις στην 

μεταναστευτική πολιτική σε κοινοτικό-ευρωπαϊκό επίπεδο, το δεύτερο τμήμα  θα 

αναφέρεται στα σημεία που θεωρώ ότι αποδεικνύουν την επιρροή των ευρωπαϊκών 

εξελίξεων στην ελληνική μεταναστευτική πολιτική και το τρίτο τμήμα θα προχωρήσει 

σε μια γενικότερη ανάλυση των διατάξεων που αποτελούν τα νομοθετικά πλαίσια της 

ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής κάθε περιόδου. Η μετάβαση από 

την μια περίοδο στην άλλη όσον αφορά το τρίτο τμήμα  θα εμπεριέχει και στοιχεία 

σύγκρισης μεταξύ τους ως προς τις καινοτομίες που κάθε νομοθετικό πλαίσιο έχει 

φέρει σε σχέση με τα προηγούμενα.  

Η παραπάνω ταξινόμηση  μου επιτρέπει, εκτός από την εντόπιση των βασικών 

σημείων επιρροής που αποτελούν την ουσία  της έρευνάς μου, να κάνω μια σύνοψη 

της πορείας των μεταναστευτικών ρυθμίσεων όσο σε ευρωπαϊκό τόσο και σε εθνικό 

επίπεδο. 

Γνωρίζοντας πως το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής είναι ευρύς και 

συμπεριλαμβάνει και ζητήματα ασύλου, προσφύγων, επικουρικής προστασίας και 

ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων  θα εστιάσω την προσοχή μου μόνο όσον 
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αφορά τους οικονομικούς μετανάστες αποκλείοντας τα προαναφερόμενα ζητήματα. 

Στην επιλογή μου αυτή με επηρέασε το γεγονός ότι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

γενικότερα το ζήτημα των οικονομικών μεταναστών έχει αποδειχθεί φλέγον ζήτημα 

και αντικείμενο αντιπαραθέσεων σε διάφορα επίπεδα,  θεωρητικά, πολιτικά και 

κοινωνικά.   

Για την συλλογή των δεδομένων βασίστηκα στην παρατήρηση των εξελίξεων 

χρονολογικά με αφετηρία την Συνθήκη της Ρώμης και τερματισμό την ημερομηνία 

έκδοσης του νόμου 3386/2005 και από εκεί κατέληξα στα συμπεράσματά μου μέσω 

γενικεύσεων. Πρόκειται για επαγωγική μέθοδο η οποία βασίζεται σε χρονοδιάγραμμα 

εξελίξεων. Παραδείγματος χάριν, για την δεύτερη περίοδο που επεκτείνεται  από το 

1991 έως και το 2001 παρατήρησα παράλληλα τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και προσπάθησα να βρω το αντίκτυπό τους στις διατάξεις του νόμου 2910/2001. 

 

 Οι βασικές πηγές της έρευνας  

 

Οι πηγές έρευνάς μου ήταν στην περίπτωση της ελληνικής πολιτικής οι 

συγκεκριμένες νομοθεσίες που αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής 

μεταναστευτικής πολιτικής δηλαδή: οι διατάξεις των νόμων 1975/1991, 2910/2001 

και 3386/2005 όπως έχουν εκδοθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Επίσης χρησιμοποίησα άρθρα και κείμενα αναγνωρισμένων αναλυτών και νομικών, 

συλλογή άρθρων που έχουν αντικείμενο την μετανάστευση, τις  συζητήσεις στην 

Βουλή κατά την διαδικασία ψήφισης των εν λόγο νομοθεσιών και ομιλίες και 

δηλώσεις πολιτικών.  

Για την ευρωπαϊκή διάσταση συμβουλεύτηκα έκτος από κείμενα αναγνωρισμένων 

αναλυτών,  τα επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις βασικές Συνθήκες : την 
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Συνθήκη της Ρώμης, την Συνθήκη του Μάαστριχ, και την Συνθήκη του Άμστερνταμ, 

το κείμενο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, τις Συμφωνίες Σένγκεν, τα 

συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων : Λακέν, Θεσσαλονίκης, Σεβίλλης, τα 

προγράμματα της Χάγης και του Τάμπερε, τις σχετικές με την μετανάστευση  

ανακοινώσεις της Επιτροπής, τις πρόσφατες κοινοτικές οδηγίες, τη Πράσινη Βίβλο 

καθώς και μελέτες του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής.  Η 

μελέτη των Ευρωπαϊκών Συνθηκών είχε ως σκοπό να εντοπίσω τις αναφορές στο 

ζήτημα της μετανάστευσης ή σε άλλα ζητήματα σχετικά με αυτήν όπως είναι η 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, των προσώπων και των υπηρεσιών και η 

κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά  σύνορα μεταξύ κάποιων κρατών μελών.   

Υπό μια ευρεία έννοια θα μπορούσαμε να δούμε ως ανεξάρτητη μεταβλητή την 

ευρωπαϊκή πολιτική για την μετανάστευση και ως εξαρτημένη  την ελληνική 

μεταναστευτική πολιτική. 

 Κάποιοι  άλλοι εξίσου σημαντικοί παράγοντες που μπορεί να έχουν επηρεάσει την 

πορεία της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής είναι συνδεδεμένοι με ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής με ιστορικές  μνήμες, στερεότυπα, με την οικονομική 

κατάσταση της χώρας, με το κοινωνικό περιβάλλον, με την κατάσταση του 

διοικητικού μηχανισμού και άλλα. Η εξέλιξη της ευρωπαικής πολιτικής είναι μόνο 

ένας από τους παράγοντες, το αντίκτυπο του οποίου στην διαμόρφωση της 

συγκεκριμένης πολιτικής θα εξεταστεί και  στο οποίο θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία, 

χωρίς βεβαίως να παραλείπω και αναφορές στους λοιπούς  παράγοντες. 
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 Τα ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερωτήματα στα οποία η έρευνα αυτή θα προσπαθήσει να δώσει απάντηση 

είναι:Ποία ήταν η εξέλιξη την ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής από τις πρώτες 

ρυθμίσεις έως και το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο για την μετανάστευση; Ποιες 

ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συγκρότησαν την 

ευρωπαϊκή πολιτική για την μετανάστευση; Μέσο ποίων μορφών συνεργασιών 

μεταξύ των κρατών μελών  θεσπίστηκε αυτή η πολιτική: Μέσο της διακυβερνητικής 

οδού, της κοινοτικής οδού ή η μια ακολούθησε την άλλη; Επηρεάστηκε η πορεία της 

ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής από τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική για 

την μετανάστευση; Ποια είναι τα σημεία που αποδεικνύουν την επιρροή αυτή; Τι 

διακυβεύεται  στις θεωρητικές συζητήσεις γύρο από την ατζέντα της μετανάστευσης 

σε διεθνές επίπεδο και εγχώριο επίπεδο; Ποία ήταν η σχέση των πρακτικών δηλαδή, 

των εγχώριων νομοθετικών ρυθμίσεων και των ευρωπαϊκών οδηγιών και 

κατευθύνσεων με την ένταξη των μεταναστών; Τι εμπεριέχει η έννοια της ένταξης με 

βάση τις παραπάνω διαδικασίες: μια ένταξη με ίσους όρους με τους πολίτες της 

Ένωσης ή  ένταξη με την κατοχύρωση κάποιων περιορισμένων δικαιωμάτων; Οι 

πρακτικές ένταξης που έχουν υιοθετηθεί στην εγχώρια πολιτική αποτελούν 

καλοπροαίρετες κινήσεις  εκ μέρους του νομοθέτη ή κρύβουν υπόγειες τάσεις 

κοινωνικής πειθάρχησης των μεταναστών; Ποια η σχέση της έννοιας της αστικής 

ιθαγένειας με την ένταξη των μεταναστών; Για την περίπτωση της Ελλάδας,  το 

δικαίωμα ψήφου για τις εκλογές σε τοπικό επίπεδο, που εμπεριέχει η έννοια της 

αστικής ιθαγένειας θα είναι προαπαιτούμενο για την μελλοντική ενσωμάτωση των 

μεταναστών ή το αντίστροφο, η πιθανή ενσωμάτωση τους θα τους δώσει το δικαίωμα 

να συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες που τους αφορούν άμεσα;   
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 Η  υπόθεση εργασίας 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, η υπόθεση εργασίας της έρευνας μου είναι:  να εξετάσω την 

πορεία της εγχώριας μεταναστευτικής πολιτικής στα πλαίσια της ευρύτερης 

ευρωπαικής πολιτικής για την μετανάστευση, τις προτεραιότητες αυτές τις πολιτικής 

και  τους μετασχηματισμούς που προέκυψαν στην ελληνική μεταναστευτική πολιτική 

κατά την πορεία αυτή.  Σημείο αναφοράς της ανάλυσης θα είναι οι διαδικασίες 

ένταξης που εμπεριέχει ή δεν εμπεριέχει η μεταναστευτική πολιτική της κάθε 

περιόδου όσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο και σε εγχώριο επίπεδο. Με «τα πλαίσια 

της ευρύτερης ευρωπαικής μεταναστευτικής πολιτικής» εννοώ τις εξελίξεις στην 

ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική που πιθανώς επηρέασαν την διαμόρφωση της 

ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής  της κάθε περιόδου ξεχωριστά και της 15-ετίας 

ως σύνολο. 

Για την πρώτη περίοδο που ξεκινά με την Συνθήκη της Ρώμης 1957 και τελειώνει το 

1991 με την έκδοση του ουσιαστικά πρώτου νόμου για την μετανάστευση στην 

Ελλάδα, θα εξετάσω: την κατάσταση της ευρωπαϊκής  μεταναστευτικής πολιτικής 

(εάν μπορούμε να μιλήσουμε για ύπαρξη πολιτικής την περίοδο αυτή), τις πιθανές 

επιρροές αυτών των εξελίξεων στη διαμόρφωση της ελληνικής μεταναστευτικής 

πολιτικής της περιόδου με βάση τα άρθρα του νόμου 1975/1991, και θα αναλύσω 

ευρύτερα το περιεχόμενο της παραπάνω νομοθεσίας.    

Για την δεύτερη περίοδο που ξεκινά στο τέλος τις πρώτης περιόδου δηλαδή το 1991 

και τελειώνει με την έκδοση του νόμου 2910/2001, θα ακολουθήσω την ίδια 

διαδικασία. Θα αναλύσω: την πορεία της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής από 

την Συνθήκη του Μάαστριχ έως και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε, τις 

πιθανές επιρροές αυτής της εξέληξης στην διαμόρφωση της  ελληνικής 
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μεταναστευτικής πολιτικής, και τέλος, τις διατάξεις της νομοθεσίας 2910/2001 που 

αποτελούν στην ουσία τον πυρήνα της πολιτικής της περιόδου. 

Για τη τρίτη περίοδο, η οποία ξεκινά στο τέλος της δεύτερης περιόδου, το 2001, και 

τελειώνει με την έκδοση του νόμου 3386/2005 θα εξετάσω: τις εξελίξεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια 2001, 2002, 2003, τις 

κοινοτικές οδηγίες που ακολούθησαν και άλλα γεγονότα, τις πιθανές επιρροές αυτών 

των εξελίξεων στην ελληνική μεταναστευτική πολιτική της περιόδου και τέλος θα 

αναλύσω το περιεχόμενο τη νομοθεσίας 3386/2005.                               

 

 Η θεωρητική διάσταση   

 

Η Ευρώπη, ειδικά μετά την εγκατάσταση της νέας τάξης πραγμάτων με την 

κατάρρευση του Υπαρκτού Σοσιαλισμού χαρακτηρίζεται από πολιτισμική 

ποικιλομορφία  λόγο της όλο και μεγαλύτερης μετανάστευσης προς αυτήν. Πριν από 

αυτή την τεράστια και κρίσιμη αλλαγή, στις χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης τα 

πράγματα  έμοιαζαν απλά. Οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας καθιστούσαν την 

μετανάστευση αναπόφευκτη και η μορφή που πήρε ήταν αυτή των φιλοξενούμενων 

εργαζόμενων –γκασταρμπάϊτερ οι οποίοι προσκλήθηκαν από τις χώρες αυτές για  

προσωρινή περίοδο για να καλύψουν τις ανάγκες εργατικής δύναμης. Από την 

δεκαετία του 1970 βρέθηκε σε σταδιακή εξέλιξη η απόκτηση από τις μεταναστευτικές 

χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου της μεταναστευτικής εμπειρίας προς αυτές. Μάλιστα 

από τότε που ο Ευρωπαϊκός Βορράς σταμάτησε να προσκαλεί εργαζομένους και 

ιδιαίτερα την δεκαετία του 80’οι χώρες αυτές θεωρήθηκαν ως βασικές πόρτες 

εισόδου λαθρομεταναστών στην Ευρώπη από την Ασία, Αφρική και Ανατολική 

Ευρώπη, είσοδος η οποία κορυφώθηκε τα τέλη εκείνης της δεκαετίας λόγο των 
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προαναφερόμενων γεγονότων. Η μεταναστευτική πολιτική των χωρών του Βορρά 

αρχικά όπως προείπα χαρακτηριζόταν από την προσωρινότητα του καθεστώτος των 

μεταναστών για να καλυφθούν οι οικονομικής ανάγκες αγοράς εργασίας.  

Την δεκαετία του 70’ όμως σημειώθηκε ένας επαναπροσδιορισμός της 

μεταναστευτικής πολιτικής λόγο: της αύξησης των παρανομών αλλοδαπών, των 

δημογραφικών αναγκών και της έλλειψης σύμπτωσης μεταξύ της μεταναστευτικής 

πολιτική και των μεταναστευτικών φαινομένων. Αυτός ο επαναπροσδιορισμός να μεν 

δυσχεραίνει την είσοδο των νέων μεταναστών αλλά επιτρέπει την οικογενειακή 

επανένωση, αποβλέπει την ένταξη της δεύτερης γενιάς και αναγνωρίζει τα 

προβλήματα των πολιτισμικών και θρησκευτικών ταυτοτήτων(Μουσούρη1993, 21-

39). Οι gastarbaiters, με ένα τρόπο ή το άλλο (είτε ενσωμάτωση είτε αφομοίωση) 

εντάχθηκαν στις κοινωνίες αυτές και σε κάποιες περιπτώσεις συνιστούσαν διακριτές 

αλλά  σταθερές μειονότητες (Papadakis 2006,7), η δημιουργία των οποίων οδήγησε 

στην αμφισβήτηση της ίδιας της έννοιας της εθνικής μειονότητας. Οι Έλληνες,  οι 

Ιταλοί, ή οι Τούρκοι στην Γερμανία, οι Αλγερινοί στην Γαλλία συνιστούν στις χώρες 

αυτές εθνικές μειονότητες διαφορετικού είδους από εκείνες των Βάσκων, των 

Κούρδων κ.λπ.         

Όσον αφορά τους παράνομους μετανάστες τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. 

Ειδικότερα  χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Ελβετία  και η Αυστρία αντιμετώπισαν 

την παράνομη μετανάστευση με ιδιαίτερο τρόπο. Οι χώρες αυτές δεν επιθυμούν να 

λέγονται χώρες (υποδοχής)μετανάστευσης είτε γιατί υποστηρίζουν ότι δεν διαθέτουν 

την κατάλληλη υποδομή για αυτό, είτε γιατί θεωρούν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι 

ανάξιοι της ιδιότητας του πολίτη καθώς όλοι παρανόμησαν για να εισέλθουν στην 

χώρα. Στόχος της εθνικής τους οικοδόμησης είναι να τους εξωθήσουν για να 

εγκαταλείψουν την χώρα. Μια μορφή πολιτικής που βασίζεται στην εθελοντική 
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επιστροφή τους, είναι να τους θυμίζουν συνεχεία ότι πατρίδα τους είναι μόνο η χώρα 

προέλευσης τους (Kymlicka 2005,470). 

Τα τέλη της δεκαετίας 80’(1989-1991) οι αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη  

προξένησαν ανεξέλεγκτα κύματα μετανάστευσης που απαιτούσαν διαχείριση. Τα 

αντισταθμιστικά μέτρα των ελέγχων των συνόρων δεν αποτελούσαν  την λύση του 

προβλήματος. Η Ενωμένη Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη έως τότε 

πρόκληση:τι είδους πολιτικές έπρεπε να υιοθετηθούν; Πολιτικές ενσωμάτωσης ή 

αφομοίωσης;  Κάτω από ποίους όρους;   

Από την άλλη (Χιωτάκης1999, 126) με την κορύφωση της μετανάστευσης συμβαδίζει 

και η κορύφωση της εθνικής περιχαράκωσης κάποιων ομάδων πολιτών ενάντια στους 

ξένους θεωρώντας την ομάδα τους ανώτερη και τις άλλες ομάδες έξω απ’ αυτήν 

κατώτερες. Αυτή η εθνοκεντρική αντίληψη δεν διαμορφώθηκε από την πραγματική 

κατάσταση άλλα και από τον ρόλο κάποιων νομοκατεστημένων φορέων (π.χ 

πολιτικοί, δημοσιογράφοι, δημόσιοι υπάλληλοι, εκκλησίες) οι οποίοι επεξεργάζονται 

συλλογικές μνήμες ,πολιτισμικά στοιχεία, στερεότυπα που υπάρχουν από το 

παρελθόν και προωθούν κάποια πολιτισμικά πρότυπα δημιουργώντας με αυτό το 

τρόπο ένα προστατευτικό τείχος γύρω από συγκεκριμένη κοινωνία για να αμυνθούν 

από τις απειλές των ‘άλλων’ χρησιμοποιώντας ως αμυντικά όπλα τον ρατσισμό και 

την ξενοφοβία τα οποία σχετίζονται (Κατσούλης 1999, 78) και με την οικονομική 

κρίση που απειλούσε συγκεκριμένα κοινωνικά στρωματά αυτών  των κοινωνιών. 

Αυτά σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως είναι η αυξανόμενη τρομοκρατία 

και η στροφή αυτών των κοινωνιών προς τις δικές τους  εθνικές αξίες και όχι πια στις 

οικουμενικές αξίες μετά την εξαφάνιση του κομμουνισμού, του διεθνικού 

εχθρού(Papadakis 2006,6), έκαναν την ενσωμάτωση των μεταναστών να μην είναι 

τόσο αυτονόητη, αντιθέτως προάγουν περισσότερο πολιτικές αποκλεισμού.  
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Στην διεθνή συζήτηση υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις που θέτουν και διάφορους 

τύπους ένταξης μεταναστών και γενικότερα μειονοτικών ομάδων(Κόντης 2001,187).  

Τα θεωρητικά εργαλεία είναι οι έννοιες της αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης. Όσον 

αφορά τις έννοιες ενσωμάτωση και αφομοίωση στην σχετική βιβλιογραφία έχουν 

αποκρυσταλλωθεί δύο προσεγγίσεις. 

 -Σύμφωνα με την κοινωνικό –δομική προσέγγιση, η ενσωμάτωση είναι η ισότιμη 

συμμετοχή των μεταναστών στις κοινωνικές και οικονομικές δομές της χώρας 

υποδοχής (δηλαδή η συμμετοχή τους στις επαγγελματικές δομές  στην αγορά 

εργασίας , στην εκπαίδευση) ενώ αφομοίωση είναι η προσαρμογή  των μεταναστών 

στο πολιτισμικό σύστημα  της χώρας υποδοχής.  

-Σύμφωνα με την ατομιστική προσέγγιση, η ενσωμάτωση είναι η ισόρροπη σχέση 

μεταξύ μεταναστών και ντόπιων, ενώ αφομοίωση είναι η διαδικασία εξομοίωσης του 

μετανάστη και του ντόπιου με μονομερή προσαρμογή του μετανάστη.  

Στην ευρύτερη θεωρητική συζήτηση, η διαχείριση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας 

άρα και μετανάστευσης, κινείται στα πλαίσια της ‘διαμάχης’ μεταξύ των 

φιλελευθέρων και των κοινοτιστών. Οι φιλελεύθεροι υποστηρίζουν τον αυτόνομο 

άνθρωπο ενώ οι κοινοτιστές αντιλαμβάνονται τον άνθρωπο μόνο εντεταγμένο σε 

ιδιαίτερους κοινωνικούς ρόλους και σχέσεις. Η ουσία της διαμάχης ήταν η 

αντιπαράθεση εάν έχουν προτεραιότητα τα άτομα ή οι ομάδες.   

Η φιλελεύθερη εκδοχή αναγνωρίζει στα μέλη μιας πολιτισμικής ομάδας τα ατομικά 

δικαιώματα και μόνον ενώ το κράτος διατηρεί την ουδετερότητα του χωρίς να 

αναγνωρίζει συλλογικά δικαιώματα σε ομάδες. Η κοινοτιστική από την άλλη 

αναγνωρίζει συλλογικά δικαιώματα σε ομάδες που λειτουργούν ως κλειστές 

κοινωνίες, έχοντας σκοπό την διατήρηση της καθαρότητας  της κουλτούρας 

υποδοχής. 
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Ειδικότερα, ιδανικός εκπρόσωπος των κοινοτιστών είναι o Ch.Taylor  με την θεωρία 

της πολιτικής της ίσης αναγνώρισης. Στο επίκεντρο του επιχειρήματος του βρίσκεται 

η αναγνώριση τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο και υποστηρίζει πως  

όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται αναγνώριση όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά. Η 

αναγνώριση για τον Taylor είναι ανθρώπινη ανάγκη επειδή η προσωπική ταυτότητα 

βιώνεται μόνο ως θετικό δόμημα, όταν αναγνωρίζεται τόσο στο διαπροσωπικό όσο 

και στο ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Η απουσία αναγνώρισης και η εσφαλμένη 

αναγνώριση έχουν καταστροφικά αποτελέσματα(Gutman 1997). Όσον αφορά τις 

πολιτικές πρακτικές ο Taylor και άλλοι θεωρητικοί (Papadakis 2006,9) ψηφίζουν για 

πολιτικές που αναγνωρίζουν όλες τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των ομάδων και 

υποστηρίζουν την ενσωμάτωση όλων των πολιτισμικών κεφαλαίων. Στην προσέγγιση 

του Taylor αντιπαρατίθεται ο ηθικός φιλελευθερισμός του Kymlicka.1 Το έργο του 

Kymlicka αντιπροσωπεύει μια σημαντική απόπειρα αντιμετώπισης ζητημάτων  που 

θέτει  η πολυπολιτισμικότητα από μια κατά βάση φιλελεύθερη προοπτική αλλά ασκεί 

κρητική στην φιλελεύθερη προσέγγιση στα συλλογικά δικαιώματα, τα οποία οι 

φιλελεύθεροι αντιμετωπίζουν ως εχθρό της ατομικής ελευθερίας. Τον Kymlicka 

γενικότερα απασχολούν οι σχέσεις μεταξύ  των οικουμενικού χαρακτήρα 

δημοκρατικών αξίων των φιλελευθέρων δυτικών κοινωνιών και των συνεπειών που 

προκύπτουν από την αναγνώριση και την αποδοχή χωρίς όρους της πολιτισμικής 

ιδιαιτερότητας. Αναζητά τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την συνύπαρξη 

διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων αλλά ταυτόχρονα θα εγγυούνται την  αυτονομία 

των ατόμων ως ατόμων.  Στην ανάλυση του ο Kymlicka προτείνει τρία είδη 

πολιτισμικών δικαιωμάτων: δικαιώματα αυτοδιοίκησης σε εθνικές οντότητες  μέσα 

σε πολυεθνικά κράτη, οικονομική και νομική υποστήριξη στους μετανάστες και 

                                                 
1  Όπως το αναλύει ο Κ.Λάβδας στο Κ. Λάβδας « Η πολυπολιτισμικότητα και η θεωρητική 
κληρονομιά του εθνικού κράτους », Επιστήμη και κοινωνία, τεύχος 2-3 , 1999, σελ 27-48   
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δικαιώματα ειδικής αντιπροσώπευσης σε μειονοτικές ομάδες.  Ένας πρώτος κύριος 

άξονας της ανάλυσης του για την υπεράσπιση των πολιτισμικών δικαιωμάτων είναι η 

δυνατότητα μιας πολιτισμικής ενότητας να προσφέρει στο άτομο το νόημα και τη 

βάση του αυτοσεβασμού. Ένας δεύτερος άξονας  της φιλελεύθερης πολυπολιτισμικής 

αντίληψης του είναι η ηθική αυτονομία του άτομου. Δηλαδή η αναγνώριση  των  

συλλογικών δικαιωμάτων δεν καταπατά τα ατομικά δικαιώματά του ατόμου. Ως 

συμπέρασμα της ανάλυσης του θα μπορούσε να θεωρηθεί το εξής: οι πολιτισμικές 

ενότητες  δεν έχουν αξία καθαυτές αλλά αποκτούν αξία διότι μόνο μέσο της πρόσβασης 

σε μια κοινωνιακή πολιτισμική ενότητα αποκτούν οι άνθρωποι πρόσβαση σε μια σειρά 

επιλογών που έχουν νόημα για αυτούς( Λάβδας1999, 35).  

Σύμφωνα με τον Kymlicka, στην περίπτωση των ΗΠΑ, οι πολιτικές έχουν 

διαμορφώσει ένα κοινωνιακό πολιτισμό στο οποίο έχουν στόχο να ενσωματώσουν σε 

αυτό τις διαφορές ομάδες. Ο κοινωνιακός πολιτισμός αναφέρεται στην κοινή γλώσσα 

που χρησιμοποιείται και στο ευρύ φάσμα των κοινωνιάκων θεσμών τόσο στο 

δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό βίο. Δεν αναφέρεται σε κοινές θρησκευτικές 

πεποιθήσεις ούτε σε οικογενειακά έθιμα ή σε προσωπικό τρόπο ζωής. Οι ευκαιρίες 

ζωής των πολιτών είναι συνδεδεμένες με την συμμετοχή τους σε αυτούς τους κοινούς 

θεσμούς, ενώ οι διαφορές μεταξύ τους παραμένουν. Ο Kymlicka ονομάζει την 

διαδικασία αυτή ως το μοντέλο της εθνικής οικοδόμησης (Kymlicka 2005,460). 

Μια τρίτη πρόταση, η οποία συνδυάζει στοιχεία και της φιλελεύθερης και της 

κοινοτιστικής εκδοχής,   είναι αυτή του Habermas δηλαδή «Η διαδικαστική αντίληψη 

του δικαίου». Σύμφωνα  με την προσέγγιση αυτή προαπαιτούμενο της προστασίας 

των συλλογικών δικαιωμάτων θεωρείται η διασφάλιση της αυτονομίας των ατόμων. 

Ως διαδικαστική αντίληψη του Δικαίου θεωρεί την διαδικασία κατοχύρωσης α)της 

ιδιωτικής αυτονομίας και της εφαρμογής των αρχών του κράτους σε όλους τους 
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πολίτες β)και της δημόσιας αυτονομίας και της συμμετοχής στην διαμόρφωση των 

αρχών του κράτους δικαίου. Ως δημόσια αυτονομία εννοεί τα συμφέροντα των 

πληθυσμιακών ομάδων με διαφορετικά πολιτισμικά συστήματα. Με την προσέγγιση 

του θα μπορούσε να επιτυγχάνεται η  τόσο πολιτική ένταξη των μεταναστών στην 

βάση της αποδοχής των αρχών του συντάγματος όσο και η επικοινωνιακή 

συνεννόηση μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων που θα διαμορφώσει 

μελλοντικά μια κοινή πολιτική κουλτούρα (Κόντης 2001,186).               

Με βάση τα παραπάνω, θεωρητικά μιλώντας, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, βρέθηκαν στο 

σταυροδρόμι μεταξύ της τάσης των κοινοτιστών και της τάσης των φιλελευθέρων για 

τις πολιτικές πρακτικές που έπρεπε να υιοθετήσουν για την διαχείριση της 

μετανάστευσης. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, σε γενικό επίπεδο οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν από το 

κράτος είναι περισσότερο πολιτικές ενσωμάτωσης (Papadakis 2006, 21) η 

αποτελεσματικότητα των οποίων όμως μειώθηκε από μια σειρά παραγόντων όπως 

είναι τα γραφειοκρατικά εμπόδια που η ίδια  νομοθεσία  έθετε,  οι αντιδράσεις μέρους 

του ελληνικού κοινωνικού περιβάλλοντος καθώς αποδόθηκαν στους μετανάστες 

εύθηνες για την έξαρση της εγκληματικότητας και για την αύξηση της ανεργίας  και  

αλλά που θα δούμε αναλυτικά κατά την ανάλυση την ελληνικής μεταναστευτικής 

πολιτικής. 

Επίσης όσον αφορά τις πρακτικές ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα, γνωστό 

είναι ότι πρόκειται για μία ιδιόρρυθμη διαδικασία. Η ένταξη σε μεγάλο βαθμό 

εξαρτάται από την εθνική καταγωγή των μεταναστών. Η ελληνική κοινωνία αλλά και 

η ελληνική πολιτεία έχουν επιφυλάξει μια διαφορετική αντιμετώπιση για τους 

μετανάστες ελληνικής καταγωγής σε σχέση με τους λοιπούς μετανάστες. (Βεϊκου 

2001, 115) Οι ομάδες μεταναστών έχουν οργανωθεί σε διαφορετικούς ομόκεντρους 
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κύκλους οι οποίοι  υπάγονται στην ιδέα  του εθνικού κέντρου. Επίσης πολλές 

επιστημονικές προσεγγίσεις είναι της άποψης ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός των 

ξένων μεταναστών οφείλεται στις εθνοτικές, γενεαλογικές διαστάσεις της ελληνικής 

εθνικής ταυτότητας. 

Τέλος, μετά από μια ιστορική προσέγγιση της μετανάστευσης στην Ευρώπη και μετά 

την παρουσίαση των τάσεων διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας γενικότερα  και 

μετανάστευσης ειδικότερα  στην διεθνή συζήτηση, θα ήθελα να επισημάνω ότι    

σκοπός της εργασίας δεν είναι η ανάλυση των μεταναστευτικών πολιτικών όλων των 

χωρών της Ευρώπης, αλλά η ανάλυση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά την μεταναστευτική πολιτική και ο εντοπισμός της επιρροής αυτών των 

κατευθύνσεων στην ελληνική πολιτική, ανάλυση η οποία ακολουθεί παρακάτω. 

 

 

2.    Τα αποτελέσματα της έρευνας : 

 

Όπως προανέφερα, η έρευνα έχει οργανωθεί σε τρεις περιόδους τα αποτελέσματά 

της οποίας ακολουθούν παρακάτω.   

  

 Πρώτη περίοδος 1957- 1991 

 

 Το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

 

Για την εξέταση του ζητήματος θα αναφερθώ στις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις που ήταν 

σχετικές με την μετανάστευση την περίοδο αυτή. Γεγονός είναι ότι δεν μπορούμε να 
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μιλήσουμε για ύπαρξη πολιτικής  στον εν΄ λόγο τομέα. Ξεκινώντας από την αρχή, 

παρατήρησα ότι στην Συνθήκη της Ρώμης(1957) (Zimmerman,1995,58) δεν υπήρχαν 

αναφορές στην μετανάστευση ή στην ρύθμιση της εκτός από μια πρόβλεψη για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζόμενων. Το άρθρο 48 αναφέρεται στην ελεύθερη  

διακίνηση των εργαζόμενων και των οικογενειών τους στο εσωτερικό της κοινότητας. 

Για τους υπηκόους τρίτων  χωρών  δεν υπήρχαν ενιαίες ρυθμίσεις, για αυτό οι 

τελευταίοι ήταν υποχρεωμένοι, εάν ήθελαν απλώς να ταξιδέψουν μέσα στη  

κοινότητα, να σεβαστούν τους κανόνες κάθε χώρας. 

Η σύμβαση της Νάπολης το 1967 σχετικά με τη αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των 

τελωνειακών αρχών αποτελεί ένα πρώτο πλαίσιο ανταλλαγής μεταξύ των κρατών 

μελών. Αυτό που παρατηρείται την περίοδο αυτή είναι η επιφυλακτικότητα  των 

κρατών μελών ως προς τις κοινές ρυθμίσεις, για να μην θέσουν σε κίνδυνο την 

κυριαρχία τους έναντι της  κοινότητας, η οποία συνοδευόταν από το δήλημα για τον 

τρόπο που θα έπρεπε να δράσουν. Το δήλημα αφορούσε το ζήτημα εάν έπρεπε  να 

διαλέξουν την διακυβερνητική οδό ή τον κοινοτικό τρόπο λήψης αποφάσεων. Την 

δεκαετία του 80’όταν το μεταναστευτικό ζήτημα μετατράπηκε σε φλέγον ζήτημα τα 

κράτη μέλη επέλεξαν την διακυβερνητική συνεργασία μεταξύ τους θέλοντας να 

αποτρέψουν να είναι η Επιτροπή ενεργή στον τομέα αυτό. Αποτελέσματα αυτής της 

απόφασης ήταν και  η λειτουργία της Ομάδας της ad hoc Μετανάστευσης. 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) αποτέλεσε την βάση για  την ολοκλήρωση της 

Ευρωπαϊκής Αγοράς, καθώς συμφωνήθηκε να καταστεί δυνατή η ελεύθερη 

κυκλοφορία των προσώπων, ειδών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίου μέχρι 

το τέλος του 1992 σε όλα τα κράτη μέλη. Συνεπώς, τίθεται στόχος να καταργηθούν οι 

έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα ανάμεσα στις χώρες  μέλη. Το άρθρο 8Α  

(Niessen,1992,678) προβλέπει την θέσπιση της ενιαίας αγοράς που βασίζεται σε 
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τέσσερις θεμελιώδες αρχές:της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, 

εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίου. Η  ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 

αποδείχθηκε η πιο προβληματική λόγο της επιφυλακτικής στάσης κάποιων κρατών. 

Παράλληλα αναπτύχθηκε η ιδέα ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων πρέπει 

να συνοδεύεται από μέτρα αποκαλούμενα αντισταθμιστικά (Callovi,1992,359)που θα 

αποσκοπούν στην ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και στην χάραξη 

πολιτικής για την μετανάστευση. Παρόλα αυτά μέχρι το σημείο αυτό τίποτα δεν 

επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να πάρουν δικά τους μέτρα για τον έλεγχο 

της μετανάστευσης από τρίτες χώρες. Στο στάδιο αυτό το πιο εφικτό και το 

πιθανότερο ήταν να διαμορφωθεί μια κοινή πολιτική έλεγχου συνόρων μεταξύ των 

κρατών μελών παρά μια πολιτική για την ρύθμιση της μετανάστευσης. Οι κοινοί 

μηχανισμοί έλεγχου  θα επηρεάσουν την μετανάστευση αλλά δεν αποτελούν την 

λύση για το ζήτημα αυτό. Η συνεργασία των κρατών παρέμεινε διακυβερνητική τα 

αποτελέσματα την οποίας ήταν όργανα του διεθνούς και του αστικού δικαίου και όχι 

του κοινοτικού επειδή δεν υπήρχε έως τότε καμία κοινοτική αρμοδιότητα. 

Παράλλήλα το 1985(Περράκης 2001,392)στα πλαίσιο της διακυβερνητικής 

συνεργασίας από πέντε κράτη (Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Κάτω 

Χώρες)  υπογράφηκε η Συμφωνία Schengen για την προοδευτική κατάργηση των 

ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα η οποία εισάγει ένα καθεστώς ελεύθερης 

κυκλοφορίας όλων των προσώπων που είναι υπήκοοι των κρατών αναπτύσσοντας 

παράλληλα και ένα κοινό πλαίσιο για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της 

καθώς και την εναρμόνιση των μέτρων σε θέματα θεωρήσεων εισόδου. 

Αναλυτικότερα, μεταξύ των κύριων μέτρων που υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη 

είναι τα εξής:  
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Η κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, ο κοινός καθορισμός των όρων 

διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, η εναρμόνιση των όρων εισόδου και θεώρησης 

για τις σύντομες διαμονές, η κατάρτιση του καταλόγου 129 χωρών (η λεγόμενη 

μαύρη λίστα) οι υπήκοοι των οποίων χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στην 

ζώνη Σένγκεν, ο καθορισμός κανόνων σχετικά με το ποιο κράτος είναι υπεύθυνο για 

την εξέταση της αίτησης ασύλου και η δημιουργία ενός συστήματος πληροφόρησης 

Σένγκεν για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υπηρεσιών για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.          

Επιπλέον(Callovi1992,362) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Στρασβούργου 8-

9/12/1989 οι αρχηγοί των δώδεκα κρατών-μελών δήλωσαν ότι η σταδιακή κατάργηση 

των εσωτερικών συνόρων δεν θα έπρεπε να επηρεάσει το δικαίωμα των κρατών 

μελών να πάρουν τα μέτρα που οι ίδιοι θεωρούν σωστά για τον έλεγχο της 

μετανάστευσης από τρίτες χώρες. Την πρώτη Ιανουαρίου 1990 οι υπουργοί των 

δώδεκα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έκαναν μια κοινή δήλωση στο 

Παρίσι, στην οποία ανάμεσα σε άλλα  αναφέρουν ότι: αναγνωρίζουν το δικαίωμα 

κάθε κράτους μέλους να πολεμήσει την παράνομη μετανάστευση στα δικά του εδάφη 

και στο έδαφος της κοινότητας σαν όλο.        

Την ίδια περίοδο η ομάδα Schengen δεν μπόρεσε να έρθει σε συμφωνία για το 

άνοιγμα των συνόρων μεταξύ των πέντε. Μετά την είσοδο της Ισπανίας και της 

Πορτογαλίας, τον Ιούνιο1990, οι εφτά χώρες υπογράφουν την Σύμβαση εφαρμογής 

Schengen. Οι πολιτικές που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας 

αρθρώνονται γύρο την κυκλοφορία των ατόμων και τα ζητήματα ασφάλειας. 

Πρωταρχικά στον χώρο Schengen κατοχυρώνονται η ελεύθερη διακίνηση των 

προσώπων υπηκόων κρατών μελών αλλά και υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν 

νόμιμα στις χώρες αυτές ή/και πληρούν τις προϋποθέσεις  εισόδου. Η πλήρης 
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εφαρμογή της συμφωνίας έγινε δυνατή παρά μόνο το 1995. Η Ελλάδα υπέγραψε την 

Σύμβαση εφαρμογής Σένγκεν το 1992 και την επικύρωσε το 1997 μετά από πολύ 

δύσκολη κοινοβουλευτική διαδικασία που διεξήχθη σε πολύ αρνητικό κλήμα το 

οποίο δημιουργήθηκε από μερίδα της κοινής γνώμης μερικά κόμματα και από 

παραεκκλησιαστικές οργανώσεις φανατικών ορθόδοξων. Η εφαρμογή της Σύμβασης 

στην  Ελλάδα ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις συναρτημένες με  σκληρές εθνικές 

διαπραγματεύσεις και επίπονες εθνικές προσπάθειες για την ικανοποίηση των 

υψηλών απαιτήσεων ελέγχων  στα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα της χώρας 

(Περράκης 2001, 392).             

Συμπερασματικά, για την πρώτη περίοδο, υποστηρίζω ότι στην κοινότητα δεν 

εξελίχθηκε κάποια κοινή πολιτική μετανάστευσης. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών 

μελών στον σχετικό τομέα ήταν διακυβερνητική, με τα κράτη μέλη να δείχνουν 

επιφυλακτικότητα απέναντι στις κοινές-κοινοτικές πρωτοβουλίες. Η Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη η οποία έριξε τα θεμέλια της ενιαίας εσωτερικής αγοράς με βάση 

την ελεύθερη διακίνηση των όλων προσώπων στο εσωτερικό της κοινότητας, 

παράλληλα αποτέλεσε την βάση για την θέσπιση αντισταθμιστικών μέτρων ελέγχου 

των εξωτερικών συνόρων για την «ρύθμιση» της μετανάστευσης από τις τρίτες 

χώρες. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αποτέλεσαν μια οργανωμένη πολιτική αφήνοντας 

περιθώρια στα κράτη μέλη να λύσει ο καθένας τα προβλήματα του δηλαδή να 

ρυθμίζουν μόνοι τους τα ζητήματα της μετανάστευσης από τρίτες χώρες. Η Συμφωνία 

Schengen δεν εφαρμόστηκε έως και το τέλος της περιόδου.  

 

 Η σύγκληση των ευρωπαϊκών εξελίξεων με την ελληνική νομοθεσία 

1975/1991.  
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 Η ελληνική μεταναστευτική πολιτική της περιόδου είχε την δική της ιδιαίτερη μορφή 

εφόσον δεν υπήρχε έως τότε καμία καθοδήγηση από το ευρωπαϊκό κέντρο. Η Ελλάδα 

διατήρησε την κυριαρχία της όσον αφορά την ρύθμιση της μετανάστευσης προς 

αυτήν. Από την άλλη όμως μπορούμε να υποθέσουμε ότι επηρεάστηκε ως προς το 

πνεύμα της περιόδου καθώς η ελληνική μεταναστευτική πολιτική όπως περιγράφεται 

στον νόμο αυτό έχει χαρακτηριστεί από αναλυτές  ως μια πολιτική αστυνόμευσης και 

καταστολής που βασιζόταν περισσότερο σε μηχανισμούς έλεγχου παρά σε ρύθμιση 

της απρόοπτης μετανάστευσης  η έκταση της οποίας όλο και μεγάλωνε με γοργούς 

ρυθμούς. Επιπλέον, διάφοροι αναλυτές (Γεωργούλας 2003,119)  είναι της άποψης ότι 

αυτή η πολιτική αστυνόμευσης και καταστολής είναι επηρεασμένη από την ιδεολογία 

της Ευρώπης- φρουρίου, δηλαδή ανοιχτά εσωτερικά σύνορα για  τους πολίτες της 

κοινότητας και τους υπηκόους τρίτων χωρών που ήδη είχαν αποκτήσει το  δικαίωμα 

να διαμένουν και κλειστά σύνορα για τους υποψήφιους μετανάστες του μέλλοντος. 

Επίσης, γεγονός  είναι ότι στο συγκεκριμένο νόμο 1975/1991 πολλά σημεία είναι ίδια 

με μερικά της Συνθήκης Σένγκεν. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο πέντε (5)της 

συνθήκης που αναφέρεται στις πέντε προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο 

αλλοδαπός που θέλει να εισέλθει σε μια χώρα, προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται 

και στον νόμο1975/91 στον άρθρο 6 με την ίδια φρασεολογία(Τούση,1994,194-205) 

Δηλαδή:  

Να είναι κάτοχος έγκυρου εγγράφου, να προσκομίζει αν χρειαστεί έγγραφα που 

καθορίζουν τις συνθήκες παραμονής του, να διαθέτει τα μέσα διαβίωσης τόσο για την 

παραμονή του όσο και για την επιστροφή του ή την διέλευση σε τρίτη χώρα, να 

θεωρείται ανίκανος να διαταράξει την δημόσια ασφάλεια και τάξη της (κάθε χώρας).   
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 Αναλυτικότερα ο νόμος 1975/1991 Είσοδος- έξοδος παραμονή, εργασία, 

απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης προσφύγων και άλλες 

διατάξεις. 

 

Γενικές Ρυθμίσεις   

 

Ο  νόμος 1975/1991 ρυθμίζει: 

 -την απέλαση από τις αστυνομικές αρχές ή τα αστυνομικά όργανα οποιουδήποτε 

μετανάστη που εισέρχεται και διαμένει στην χώρα παράνομα και χωρίς τα 

απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και να έχει τηρήσει τις απαραίτητες νομικές 

διαδικασίες  

-το δικαίωμα των αστυνομικών αρχών να ελέγχουν τα άτομα κατά την είσοδο ή και 

έξοδο τους από την χώρα για την κατοχή απαραίτητων εγγραφών. Συμφώνα με το 

άρθρο 4 παρ3 η παράνομη είσοδος τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως τριών μηνών.     

- την ίδρυση των ειδικών ομάδων περιπολίας για να περιπολούν τα εξωτερικά σύνορα 

αλλά και να ελέγχουν κάθε ύποπτο στο εσωτερικό της χώρας.  

-Την θέσπιση υποχρεώσεων καταγγελίας των παράνομων μεταναστών από τους 

έλληνες πολίτες. (Αμίτσης και Λαζαρίδη, 2001)  

- Ο νόμος προβλέπει αυστηρές ποινές για άτομα και επιχειρήσεις που διευκολύνουν 

την είσοδο των παράνομων αλλοδαπών ή την απασχόληση τους. Το άρθρο 33 που 

αναφέρεται στο σύνολο του στις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τους 

πλοίαρχους ή κυβερνήτες οποιουδήποτε πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και 

γενικά οδηγεί κάθε είδος μεταφορικού μέσου που μεταφέρουν από το εξωτερικό στην 

Ελλάδα  αλλοδαπούς παράνομα και αυτοί που διευκολύνουν την απόκρυψή  ή την 

διαμονή τους τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική 
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ποινή 100.000 δραχμών και η ποινή αυξάνεται όταν αυτό γίνεται κατ΄ επάγγελμα. 

Αυτοί που απασχολούν αλλοδαπούς χωρίς άδεια εργασίας τιμωρείται με ποινή 

φυλάκισης τριών μηνών και χρηματικό ποσό 100.000 δραχμών. Στις περιπτώσεις 

υποτροπής η ποινή διπλασιαζόταν.   

Μέχρι στο σημείο αυτό βλέπουμε πώς πρόκειται για ένα αστυνόμο-κρατικό καθεστώς 

μεταναστευτικής πολιτικής γεγονός το οποίο εξηγείται καθώς υπεύθυνο για την 

χάραξη και εφαρμογή της είναι το υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Παρατηρείται μια 

έλλειψη μέτρων για την παραμικρή ένταξη των μεταναστών και για την 

νομιμοποίηση τους. 

 

Νομιμοποίηση  

 

 Όσον αφορά το ζήτημα αυτό, οι ελάχιστοι μετανάστες που είχαν εισέλθει στην χώρα 

με νόμιμη θεώρηση μπορούσαν να διαμένουν τους πρώτους 3 μήνες χωρίς άδεια 

παραμονής. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στην συνεχεία  μπορούσε να τους δώσει 

μια προσωρινή άδεια για άλλους τρεις μήνες. Μετά την λήξη της άδειας αυτής οι 

μετανάστες ήταν υποχρεωμένοι αφήσουν την ελληνική επικράτεια, ενώ στην 

πραγματικότητα  συνέχιζαν να παραμένουν στη Ελλάδα υπό παράνομο καθεστώς. 

Η ελληνική πολιτική είχε διαφορετική αντιμετώπιση για τους ομογενείς της Αλβανίας 

και για τους παλιννοστούντες. Για να αποκτήσουν την άδεια παραμονής το μόνο που 

χρειαζόταν ήταν η ύπαρξη επίσημων εγγραφών από τις χώρες τους ότι είναι 

ελληνικής καταγωγής. Για αυτή την ομάδα μεταναστών και για αυτούς που έχουν 

παντρευτεί με έλληνες η αδεία παραμονής θα μπορούσε να εκδοθεί χωρίς περιορισμό 

διαρκείας. Απαραίτητη στο σημείο αυτό είναι μια παρατήρηση που αφορά το 

πολιτικό παιχνίδι που έκαναν σημαντικά  πολιτικά πρόσωπα σχετικά με τους 
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ομογενείς της Αλβανίας. Κοινό μυστικό είναι το γεγονός ότι οι αλβανοί υπήκοοι  με 

ελληνική καταγωγή κλήθηκαν να έρθουν στην Ελλάδα μετά την κατάρρευση του 

πολιτικού καθεστώτος στην Αλβανία. Τα κίνητρα μπορεί να ήταν καλοπροαίρετα 

αλλά επίσης μπορεί να ήταν και μέρος ενός σχεδίου για την αύξηση της ελληνικής 

επιρροής στην Βόρεια Ήπειρο.             

Μια μικρή όαση στην έρημο ήταν μια ρύθμιση για την έκδοση άδειων παραμονής και 

εργασίας σε αλλοδαπούς για λόγους απασχόλησης.  

Η άδεια παραμονής (άρθρο 13)  ήταν για ένα έτος και προβλεπόταν ανανέωση με 

ανώτατο όριο ανανέωσης έως πέντε χρόνια. Μετά το πέρασμα πέντε χρόνων, ο 

αλλοδαπός θα έπρεπε να κάνει αίτηση για την παράταση της διαρκείας διαμονής του 

η οποία θα εξεταζόταν από τον υπουργό Δημοσίας Τάξης αυτοπροσώπως. Ο 

αλλοδαπός θα μπορούσε να αποκτήσει την άδεια αόριστης διαρκείας μετά το 

πέρασμα των 15 χρόνων νόμιμης παράνομης και κοινωνικής ασφάλισης. Η απόκτηση 

της άδεια αυτής ήταν, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ένα άπιαστο όνειρο δεδομένου  

της δυσκολίας της απόκτησης της πρώτης άδειας.      

Για την άδεια εργασίας με σκοπό την εργασία αυτή προαπαιτούμενο ήταν η ύπαρξη 

πρόσκλησης σε αλλοδαπό από συγκεκριμένο εργοδότη. Από τον ΟΑΕΔ γινόταν μια 

έρευνα αναγκών της ημεδαπής αγοράς σε εξατομικευμένο επίπεδο και αφορούσε μια 

συγκεκριμένη θέση, κατόπιν αναγγελίας της θέσης αυτής επί τρίμηνο με αίτημα του 

μελλοντικού εργοδότη. Σε συνεννόηση με τον εργοδότη οι αλλοδαποί κατέθεταν την 

αίτηση και τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στις προξενικές αρχές της χώρας τους 

για την έκδοση της θεώρησις. Επίσης η διαδικασία συνοδευόταν από μια έρευνα για 

την ύπαρξη λόγων δημόσια  τάξης και ασφάλειας από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης.       

Η άδεια εργασίας ακλουθούσε μετά την άφιξη. Πρόκειται για μια πολύπλοκη 

διαδικασία και ο αριθμός των τυχερών ήταν μικροσκοπικός αναλογικά με τον 
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συνολικό αριθμό των παρανομών που φτάνανε στην χώρα. Εξάλλου αυτή η άδεια 

εργασία αφορούσε ένα συγκεκριμένο εργοδότη για μία συγκεκριμένη  εργασία  και η 

νομιμότητα του μετανάστη εξαρτιόταν από τις σχέσεις του με τον εργοδότη του  

(άρθρο 21-22-23).   

 

Οι παράγοντες που επηρέασαν  την διαμόρφωση της πολιτικής  

 

Γεγονός είναι ότι ο διοικητικός μηχανισμός της χώρας την περίοδο της απρόοπτης  

και ανεξέλεγκτης μετανάστευσης δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίζει μια τόση μεγάλη 

αλλαγή. Αυτό μάλλον δικαιολογεί και την μεταφορά αρκετών άρθρων από το 

προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο τον νόμου για την μετανάστευση του ν.4310/1929. 

με τίτλο «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού 

ελέγχου, διαβατηρίων και απελάσεων και εκτοπίσεων» (Γεωργούλας 2003 ,108)  

Οι λόγοι που αναφέρονται στο Ν.4310/1929 άρθρο 4 για την απαγόρευση εισόδου 

ενός αλλοδαπού στην Ελλάδα είναι οι ίδιοι που αναφέρονται και στον άρθρο 6 παρ 5 

του Ν.1975/1991. 

 Ο αστυνομικός έλεγχος καταγράφεται με το ίδιο τρόπο και στις δύο νομοθεσίες 1975 

/1991άρθρο 91 παρ 32 και Ν.4310/1929 άρθρο 12. Συγκεκριμένα, αναφέρει «πας 

αλλοδαπός υποχρεούται όπως (…) αναφέρει(….) εις τας αρχάς του τόπου διαμονής 

του πάσαν αλλαγή της αρχικής του καταστάσεως». Επίσης  απαγορεύεται η εργασία 

εάν δεν υπάρχει άδεια εργασίας και στους δυο νόμους (άρθρο 13 ν. 4310/1929 και 

άρθρο 6 παρ 5 ν.1975/1991) και υφίσταται απέλαση για τιμωρία για τους 

αλλοδαπούς( άρθρο 26 Ν.4310 και άρθρο 27 Ν.1975 ) 

 Τέλος και οι δύο νόμοι περιορίζουν την ελευθερία κινήσεως ενός αλλοδαπού για 

λόγους δημόσιας ασφάλειας (άρθρο 14 Ν.4310/1929 και άρθρο 26 Ν. 1975/1991). 
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Επίσης μια σειρά από μέτρα αποδεικνύουν την αντιμετώπιση του μετανάστη ως 

εργάτη και όχι ως πολίτη. Αυτά είναι:  

 -Η εγγραφή των παράνομών αλλοδαπών που έχουν απομακρυνθεί από  την χώρα ως 

τέτοιοι στο κατάλογο των ανεπιθύμητων. 

 -Η απέλαση του οικονομικού μετανάστη που έχει υποβάλει αίτηση ασύλου(αρθ.25/3)  

-Το δικαίωμα αντίρρησης για την απέλαση μέσα σε 24 ώρες και το δικαίωμα 

προσφυγής μέσα σε 3 μέρες. Επίσης ο υπουργός Δ.Τ έχει το δικαίωμα κράτησης το 

αλλοδαπού μέχρι την απέλαση του για λόγους δημόσιας ασφάλειας 

Επίσης η ύπαρξη ιστορικών σχέσεων με τις χώρες καταγωγής είναι ένας πολύ 

σημαντικό παράγοντας. Π.χ για την περίπτωση της Αλβανίας, ο νομοθέτης έχει 

προβλέψει διαφορετικούς κανόνες δηλαδή ευνοϊκότερους για όλους τους αλβανούς 

υπηκόους που υποστήριζαν ότι κατάγονταν από την Βόρεια Ήπειρο και 

διαφορετικούς για τους λοιπούς μετανάστες εισάγοντας με αυτό τον τρόπο μια 

πολιτική διάκρισης μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των 

παλιννοστούντων της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Επίσης το επιχείρημα αυτό, μας δείχνει τον ρόλο ενός αλλού παράγοντα συνδεδεμένο 

με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.         

Συμφώνα με την εισήγηση του κ. Κ Μητσοτάκη κατά την διάρκεια της συζήτησης 

στην Βουλή του Ν.2910/2001 το πρόβλημα που προέκυψε  το 1990 ήταν άγνωστο για 

τα δεδομένα της χώρας και δεν γνώριζαν τις διαστάσεις για να ανταποκριθούν 

κατάλληλα. Από την άλλη όμως δεν παραλείπει να αναφερθεί στο ζήτημα των 

Βόρειο-Ηπειρωτών,  και στην πρόσκληση που τους έγινε από την πλευρά της τότε 

κυβέρνησης να έρθουν στην Ελλάδα. Ο τότε πρωθυπουργός δικαιολογείται ότι 

έπρεπε να βοηθήσουν τους έλληνες να ζουν καλύτερα στα πάτρια εδάφη τους (στην 

Βόρεια Ήπειρο) αλλά δεν ήταν στα σχεδία τους να εγκατασταθούν όλοι στην Ελλάδα. 
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Δηλαδή, όπως καταλαβαίνουμε μετά την πτώση του πολιτικού συστήματος στην 

Αλβανία, μέρος της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας συγχέεται  με τη 

μεταναστευτική πολιτική της χώρας, καθώς θέλοντας να αυξήσουν την επιρροή της 

Ελλάδας στην Βόρεια Ήπειρο προσκάλεσαν αλβανούς υπηκόους-ελληνικής 

καταγωγής να έρθουν στην χώρα και δημιούργησαν για αυτούς ευνοϊκότερες 

συνθήκες νομιμοποίησης και παραμονής σε σχέση με τους λοιπούς μετανάστες 

προωθώντας μια πολιτική διάκρισης. 

 Ο οικονομικός παράγοντας. Η μεταναστευτική πολιτική δεν έκανε  μια συνολική 

ρύθμιση του φαινομένου και οδήγησε κατά κάποιο τρόπο με αυτή την πολιτική 

αποκλεισμού τους μετανάστες στην παρανομία Το καθεστώς παρανομίας 

εξυπηρέτησε την παραοικονομία και ειδικότερα τους εργοδότες, χωρίς επιβάρυνση 

των κοινωνικών δαπανών διατηρώντας χαμηλούς τους κατώτατους μισθούς. Από την 

άλλη, συμφώνα με μια μελέτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστήμιου Αθηνών  που ανακοινώθηκε από την πρόεδρο του, Λούκα Κατσέλη2, 

οι μετανάστες έχουν συμβάλει στην επίτευξη των κριτηρίων για την είσοδο της χώρας 

στην ΟΝΕ. Μίση μονάδα του παραγόμενου εθνικού προϊόντος, σύμφωνα με την 

μελέτη,  οφείλεται στους μετανάστες. Επιπλέον, η συμβολή τους στην πτώση του 

πληθωρισμού ήταν καθοριστική διότι το χαμηλό κόστος εργασίας έχει συμβάλλει τα 

χρόνια αυτά στην ανταγωνιστικότητα η οποία ωφέλησε τις επενδύσεις. Το προφανές 

είναι ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις κατάλαβαν την σημασία της παράνομης 

μετανάστευσης στην αγορά εργασίας και στην οικονομία και την προσάρμοσαν στις τότε 

οικονομικές ανάγκες της χώρας, άθελα ή θελημένα το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε, 

ιδίως  μετά το 1996, η Ελλάδα κατάφερε την εκπλήρωση  των κριτηρίων του 

                                                 
2 Συζήτηση στη Βουλή Ν.2910/2001 ομιλία  κ. Αντωνακόπουλου σελ 24   
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Μάαστριχ για την ένταξη στο νομισματικό πυρήνα της ΕΕ όπως είναι οι χαμηλοί 

μισθοί, ο χαμηλός  πληθωρισμός και τα μικρά  δημοσιονομικά  ελλείμματα. 

 

Σημεία κριτικής.  

 

Η πολιτική αυτή ή η απουσία της υπήρξαν στο στόχαστρο κριτικής για πολλούς 

λόγους οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι ότι υφίσταται ζήτημα συμβατότητας 

αυτή της μεταναστευτικής πολιτικής με τις αρχές του Ελληνικού Συντάγματος 

(Γεωργούλας 2003, 110) και με τις αρχές μιας σειράς συμφωνιών του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

(ΕΣΔΑ)συμπεριλαμβανόμενης.(Σ. Σταύρου1992, 959-968).  

Ο Σ.Γεωργούλας υποστηρίζει ότι η πρακτική  αυτή  αποδεικνύει στην πράξη την 

κενότητα των συνταγμάτων διατάξεων για τον σεβασμό και την προστασία της αξίας 

του ανθρώπου(άρθρο 2 παρ.1 Συντάγματος, η ελεύθερη συμμετοχή  στην κοινωνική 

οικονομική, πολιτική ζωή της χώρας(άρθρο 5 παρ1 Συντάγματος), ίση αμοιβή ως 

προς παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας( άρθρο 22 παρ 1β Συντάγματος) και άλλων 

διατάξεων που καλούνται να προστατεύουν τα δικαιώματα όλων και των  αλλοδαπών 

στην Ελλάδα. 

Επίσης, συμφώνα με τον Σ.Σταύρου, ορισμένες διατάξεις δεν είναι σύμφωνες με τις 

διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα κυρώνοντας μια σειρά συμφωνιών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)συμπεριλαμβανόμενης. 

Μερικά από τα στοιχεία που ο νομικός παρατηρεί είναι: 

Η διοικητική απέλαση που προβλέπεται από το άρθρο 27παρ1 αναφερόταν στη 

απέλαση για λόγους «κοινωνικού συμφέροντος», άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε. 
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Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα η απέλαση επιτρέπεται μόνο σε 

περίπτωση που ο αλλοδαπός παραβιάζει την δημόσια τάξη και τα χριστά ήθη. Στο 

νομό 1975/1991 η απέλαση επιτρέπεται μόλις ο αλλοδαπός εγγραφεί στον κατάλογο 

των ανεπιθύμητων. 

Επίσης το 7 πρωτόκολλο του ΕΣΔΑ στον αλλοδαπό κατοχυρώνει το δικαίωμα του 

αλλοδαπού να προτείνει επιχειρήματα κατά της απέλασης του, ενώ ο νόμος με τον 

άρθρο 27 παρ3 προβλέπει μια  βραχύτατη προθεσμία για απολογία (24 ώρες) χωρίς 

καμία πρόβλεψη για γραπτή κοινοποίηση των λόγων απέλασης. Oι αντίστοιχες 

ρυθμίσεις όπως είναι η ανατρεπτική προθεσμία τριών ημερών, η παράβλεψη να 

προβλεφθεί ότι η κοινοποίηση της απόφασης πρέπει να γίνει σε γλώσσα που να 

καταλαβαίνει ο αλλοδαπός, αποδυναμώνουν το δικαίωμα του να προσφύγει κατά της 

απόφασης του Αρχηγού της Αστυνομίας στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με 

την ΕΣΔΑ η δυνατότητα άρσης του ανασταλτικού αποτελέσματος της προσφυγής 

προβλέπεται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις όταν τίθεται θέμα εθνικής ασφαλείας και 

δημόσιας τάξης, ενώ ο νόμος αφήνει το ζήτημα αυτό στην ευχέρεια του Αρχηγού της 

Αστυνομίας. 

Η διαδικασία απέλασης σύμφωνα με τον αναλυτή πάσχει και όσον αφορά την 

ρύθμιση κράτησης του αλλοδαπού υπό απέλαση για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Το 

σημείο όπου ο νόμος αντιτίθεται στην ΕΣΔΑ είναι η πρόβλεψη της  για την 

κοινοποίηση των λόγων κράτησης σε γλώσσα που να κατανοεί ο αλλοδαπός, ρύθμιση 

η οποία λείπει από τον συγκεκριμένο νόμο. 

Επίσης, προβληματική είναι και η ρύθμιση για την οικογενειακή επανένωση 

(άρθρο14) η οποία στην ουσία απαγορεύει την εγκατάσταση της οικογενείας  του 

νόμιμου μετανάστη στην χώρα τα πρώτα πέντε χρόνια. Επίσης το ζήτημα είναι ότι 

μετά την πάροδο 5 ετών ο αλλοδαπός μετανάστης είναι υποχρεωμένος να 
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αποχωρήσει από την χώρα εάν ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης το αποφασίζει. Η ΕΣΔΑ 

που προβλέπει στον άρθρο 8 την προστασία της οικογενειακής ζωής, δεν σημαίνει ότι 

κατοχυρώνει την οικογενειακή συνένωση, αλλά προβλέπει την συνεκτίμηση της 

προσωπικής-οικογενειακής κατάστασης κάθε μετανάστη, ρύθμιση η οποία δεν 

υπάρχει καν στον νόμο 1975\1991. 

Ανησυχητική είναι, σύμφωνα με τον αναλυτή, και η διάταξη του άρθρού 26 

ν.1975/91 περί της δυνατότητας απαγόρευσης με προεδρικό διάταγμα της διαμονής 

και εγκατάστασης του αλλοδαπού σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον 

άρθρο 5 της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικών 

Διακρίσεων , την οποία έχει κυρώσει και η Ελλάδα, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να 

απαλείψουν κάθε διάκριση με βάση, ανάμεσα σε άλλα την εθνική καταγωγή κατά την 

απόλαυση του δικαιώματος στην ελεύθερη μετακίνηση και εγκατάσταση εντός των 

ορίων του κράτους. 

Όσον αφορά τους παράνομους μετανάστες, οξύτερη κριτική θα πρέπει να ασκηθεί 

στον νόμο 1975 όσον αφορά τον άρθρο 31παρ2 1975/1991 που λέει : οι υπηρεσίες 

του δημόσιου τομέα όπως και τα Ν.Π.Δ.Δ  και Ν.Π.Ι.Δ  υποχρεούνται να μην 

εξετάσουν αίτημα αλλοδαπού χωρίς άδεια παραμονής με εξαίρεση τις έκτακτες 

περιπτώσεις νοσηλείας, περίπτωση στην οποία υποχρεούνταν να ενημερώσουν τις 

αστυνομικές αρχές, δηλαδή δεν μπορούσαν να εγγράφουν σε σχολεία τα παιδία τους, 

ούτε να πράξουν τέλεση γάμου, ούτε να εισπράξουν κέρδη από κρατικά τυχερά 

παιχνίδια. Η ρύθμιση αυτή αντιτίθεται στην πρόσφατη ψήφιση της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της Σύμβασης για την Προστασία των 

Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών και των Οικογενειών τους, η οποία 

κατοχυρώνει για ανθρωπιστικούς λόγους βασικά δικαιώματα και στους παράνομους 

μετανάστες. Εκτός από την ηθική της διάσταση η αντίθεση αυτή δεν ενδέχεται να 
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φέρει προβλήματα στην Ελλάδα κατά την εφαρμογή, επειδή η τελευταία δεν έχει 

κυρώσει την εν΄ λόγο Σύμβαση. 

Δεδομένου και άλλων παρομοίων ρυθμίσεων, ο αναλυτής επισημαίνει ότι  στον νόμο 

1975 βασικά αιτήματα στοιχειώδους ανθρωπινής μεταχείρισης των παρανομών 

αλλοδαπών υποχωρούν χάριν της μέγιστης δυνατής διευκόλυνσης του έργου των 

διοικητικών-αστυνομικών αρχών. 

Όσον αφορά την προαναφερόμενη διάταξη του νόμου, τα προεδρικά διατάγματα 

200/98 και 201/98 (Κατρούγκαλος, 2001, 86-87) επέτρεψαν την εγγραφή των παιδιών 

των παρανομών μεταναστών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, για να μην είναι πια τα παιδία αυτά υποκείμενα αποκλεισμού με 

καταστροφικά αποτελέσματα στο κοινωνικό σύνολο.  

Σε  αυτό το καθεστώς κυριαρχεί η αντιμετώπιση του μετανάστη από την νομοθεσία 

ως εργάτη και όχι ως πολίτη καθώς δεν προβλέπεται καμία δυνατότητα πρόσβασης σε 

δίκτυα και θεσμούς κοινωνικής πολιτικής. Το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης 

είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 1993 (Αμίτσης και Λαζαρίδη 2001, 40) 

θεσμοθετείται υποχρεωτική ασφάλιση και για τους παράνομους αλλοδαπούς 

μετανάστες. Το ζήτημα είναι ότι το μέτρο αυτό δεν οδηγούσε στην λήψη 

ασφαλιστικών παροχών ή στην κάλυψη του κίνδυνου της ασθένειας. Το κενό που 

δημιουργήθηκε κάνει την κατάσταση των παράνομων οικονομικών μεταναστών 

ακόμα πιο σχιζοφρενική, καθώς(Κατρούγκαλος, 2001, 86-87) υποχρεώνονταν  σε 

κρατήσεις, δεν δικαιούταν όμως οποιαδήποτε ασφαλιστική αντιπαροχή. Δηλαδή 

ακόμα και καταβάλλοντας εισφορές ο παράνομος μετανάστης δεν δικαιούται 

οποιαδήποτε παροχής ενώ ακόμα και οι νόμιμοι δεν θεμελιώνουν το δικαίωμα 

σύνταξης, αφού κατά κανόνα δεν προβλέπεται δυνατότητα μεταφοράς 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 
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Συνοπτικά συμπεράσματα 

 

Αυτή η πολιτική μετανάστευσης επικεντρώνεται στα μέτρα περιορισμού της 

παράνομης μετανάστευσης ενώ οι υπηρεσίες μετανάστευσης λειτουργούν σε επίπεδο 

αστυνόμευσης και καταστολής. Η μεταναστευτική πολιτική (ή η απουσία της) δεν 

έκανε  μια συνολική ρύθμιση του φαινομένου και οδήγησε κατά κάποιο τρόπο με 

αυτή την πολιτική αποκλεισμού τους μετανάστες στην παρανομία. Σε μεγάλο βαθμό 

ο νόμος ευθύνεται για τα προβλήματα που επέφερε η παράνομη μετανάστευση και 

για την ακμή της παραοικονομίας την δεκαετία του 90’. 

 

Δεύτερη περίοδος 1991-2001. 

 

 Το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

 

Η αμέσως επόμενη εξέλιξη στο χρονοδιάγραμμα της πορείας της ευρωπαϊκής 

μεταναστευτικής πολιτικής είναι η Συνθήκη του Μάαστριχ  την οποία ακολούθησε η 

αναθεωρητική Συνθήκη του Άμστερνταμ. Ο τελευταίος σταθμός της περιόδου είναι 

το Συμβούλιο του Τάμπερε. Ας δούμε αναλυτικότερα πως μετασχηματίστηκε η 

ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική την περίοδο αυτή.   

  

Η Συνθήκη του Μάαστριχ (1992) 
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Θεσμοθέτησε για πρώτη φορά την συνεργασία στο τομέα της ΔΕΥ με τον τίτλο VI 

ονομαζόμενο και ως ο τρίτος πυλώνας.3 

Η Συνθήκη αυτή(Nugent, N.2004 106-120) έχει την προέλευση στην απογοήτευση 

που είχε προκαλέσει η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη σε σημαντικούς τομείς λήψης 

αποφάσεων, στην απαίτηση για περαιτέρω ολοκλήρωση και στο συνδυασμό κάποιων 

εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων. 

Οι εσωτερικοί παράγοντες συνδέονται με την ώθηση για περαιτέρω ολοκλήρωση και 

αφορούν την αναγνώριση των αναγκαιοτητών:  

 του  ενιαίου νομίσματος,  

 μιας κοινωνικής διάστασης που θα αντιστάθμιζε τις συνέπειες μιας 

φιλελεύθερης αγοράς,  

 της ρύθμισης του δημοκρατικού ελλείμματος   

 της  λειτουργίας μηχανισμών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όπως  

η διασυνοριακή εγκληματικότητα, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. 

Οι εξωτερικοί παράγοντες, είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την κατάρρευση του 

κομουνιστικού τείχους και το τέλος του ψυχρού πόλεμου, και αφορούν: 

 τα κύματα μετανάστευσης που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη  

 την κατάργηση των συνθηκών που ίσχυαν κατά την μακρόχρονη διάρκεια 

του ψυχρού πολέμου 

 την  διάλυση της  ΕΣΣΔ  και η αβεβαιότητα που προξένησε στην Ε.Κ η 

διάλυση αυτή   

 το μέλλον της ενωμένης Γερμανίας και τους  πιθανούς κίνδυνους από αυτή 

την ένωση. 

                                                 
3 αναφορά από κείμενο από: www.europa.eu.int/scodaplus/glossary/justicehomeaffairs_el.html  
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Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων δημιούργησαν τις  κατάλληλες συνθήκες 

για ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων για την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και για περαιτέρω ολοκλήρωση. Οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια των 

Διακυβερνητικών Διασκέψεων ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή της συνθήκης το 

Φεβρουάριο 1992 από τους υπουργούς Οικονομικών και Εξωτερικών κάθε κράτους 

μέλους.  Η Συνθήκη του Μάαστριχ δημιούργησε ένα νέο οργανισμό, την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 

i. Την ευρωπαϊκή κοινότητα  

ii. Την ΚΕΠΠΑ(Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας) 

iii. Την ΔΕΥ ( Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις ) 

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την συνεργασία των κρατών σε ζητήματα που αφορούν:   

την πολιτική άσυλου, την μεταναστευτική πολιτική, τους κανόνες διέλευσης 

συνόρων, τα δικαιώματα διαμονής των υπηκόων τρίτων χώρων ,την καταπολέμηση 

του εθισμού στα ναρκωτικά, την καταπολέμηση της  διεθνούς απατής, την δικαστική 

συνεργασία σε αστικές υποθέσεις,  την δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, 

την τελωνιακή συνεργασία, την αστυνομική συνεργασία για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας μέσω της Europol. Τα μέτρα που θα ληφθούν για την υλοποίηση της 

συνεργασίας πρέπει να συμφωνούν με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 

δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η συνεργασία θα είχε διακυβερνητικό χαρακτήρα ενώ 

τα μέσα υλοποίησης της θα ήταν: κοινές θέσεις, κοινές δράσεις και συμβάσεις οι 

οποίες δεν θα είχαν άμεση ισχύ για κάθε κράτος μέλος. Ο τρίτος πυλώνας προβλέπει 

για  τα κοινοτικά όργανα περιορισμένο ρόλο χωρίς πραγματική δυνατότητα άσκησης 

ελέγχου επί των αποφάσεων των κρατών μελών. Ο διακυβερνητικός χαρακτήρας της 

συνεργασίας (Περράκης 2001, 364) περιόρισε τον ελεγκτικό και πολιτικό ρόλο του 

Κοινοβουλίου στα πλαίσια της ΔΕΥ και δυσκόλευε την ουσιαστική ενημέρωση του 
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και την προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης μαζί του. Επίσης  ο Τρίτος Πυλώνας 

απέκλειε τον δικαστικό έλεγχο του ΔΕΚ πάνω στις αναφερόμενες δραστηριότητες, 

αναγνωρίζει θεσμικά την επιλεκτική και ευέλικτη  στενότερη συνεργασία ανάμεσα σε 

ορισμένούς εταίρους και, τέλος, θέτει την δυνατότητα κοινοτικοποίησης ορισμένων 

από τα βασικά ζητήματα. Οι διατάξεις του τρίτου πυλώνα, τα πρώτα χρόνια της 

λειτουργίας βρέθηκαν στο στόχαστρο μιας κριτικής αποτυπωμένης από την Ομάδα 

Προβληματισμού στην έκθεση που υπέβαλλε τον Δεκέμβριο 1995 στο Συμβούλιο της 

Μαδρίτης. Η ίδια κρητική εκφράστηκε στην Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996 στο 

Τορίνο προβλεπόμενη από το άρθρο Ν της Συνθήκης του Μάαστριχ  και αφορούσε 

την αναθεώρηση της Συνθήκης της Ε.Ε. Τα κύρια σημεία της κρητικής αφορούν τα 

θεσμικά ελλείμματα που προξένησε η απουσία πολιτικού και δικαστικού έλεγχού από 

το ΔΕΚ, η λήψη των αποφάσεων με ομοφωνία, οι νομικές αδυναμίες των μέσων 

δράσης και, τέλος, το δημοκρατικό έλλειμμα. Παράλληλα με την κριτική το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε επαναδιαπραγμάτευση της  ΔΕΥ ενώ η Επιτροπή 

απαιτούσε κοινοτικοποίηση μέρους του Γ’ πυλώνα και την αναβάθμιση του ρόλου 

της σε αυτό το πλαίσιο. Αποτέλεσμα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 1996 ήταν 

η υπογραφή της νέας αναθεωρημένης Συνθήκης του Άμστερνταμ στις  2-10-1997 που 

μπήκε σε ισχύ στις 1-05-1999. 

  

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ  

 

Οι βασικές καινοτομίες της αφορούν την βελτίωση της θέσης του ατόμου στην 

ένωση και οδηγούν σε ένα «εξανθρωπισμό»(Στεφάνου, 2002,48) της ολοκλήρωσης 

επειδή εκτός των άλλων στοχεύουν στην προστασία και την τήρηση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του άτομου, στην κατάργηση κάθε μορφή διάκρισης, στην προστασία 
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των προσωπικών δεδομένων, στην διαφάνεια των κοινοτικών οργάνων και στον 

συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η 

πρώτη ενότητα η οποία αφορά την ελευθερία την ασφάλεια και την δικαιοσύνη 

ενίσχυσε τις  βάσεις (Nugent, 2004,124) για την δημιουργία ενός ‘Χώρου ελευθερίας, 

ασφάλειας  και δικαιοσύνης’ όπου θα επικρατεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 

προσώπων κάτω από κοινούς κανόνες εισόδου και ανέπτυξε ένα πλαίσιο αστυνομικής 

και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Τα κύρια σημεία του 

περιεχομένου της ενότητας αυτής είναι:  

Κοινοτικοποιήθηκαν, δηλαδή μεταφέρθηκαν στο πρώτο πυλώνα τομείς της ΔΕΥ 

σχετικοί με τις θεωρήσεις, το άσυλο, την μετανάστευση, τους πρόσφυγες και την 

αστυνομική και δικαστική συνεργασία στις αστικές υποθέσεις. Όσον αφορά την 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός από τον τομέα θεωρήσεων, όπου πρόκειται να 

εφαρμοστεί η διαδικασία διαβούλευσης με λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία 

για τα πρώτα πέντε χρόνια και διαδικασία συναπόφασης στην συνεχεία, οι αποφάσεις 

στο Συμβούλιο,  σε όλους τους άλλους τομείς θα λαμβάνονται βάση της διαδικασίας 

διαβούλευσης με ομοφωνία. Επίσης προβλέφθηκε ότι το Συμβούλιο μετά την πάροδο 

5 ετών μπορεί να αποφασίσει για την μετατροπή της διαδικασίας αυτής σε λήψη 

αποφάσεων με συναπόφαση και ειδική πλειοψηφία. 

Το κεκτημένο του Schengen ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ε.Ε. Όλα τα κράτη μέλη 

της Ένωσης εκτός της Μ. Βρετανίας και της Ιρλανδίας είναι μέλη της συμφωνίας 

Schengen και χαίρονται τις ελευθερίες που διαθέτει όπως και τις υποχρεώσεις που 

απαιτεί. 

Ο Γ’ πυλώνας τροποποιήθηκε και το νέο τίτλο του είναι «Διατάξεις για Αστυνομική 

και Δικαστική συνεργασία στις ποινικές υποθέσεις», συνεχίζοντας να έχει 

διακυβερνητικό χαρακτήρα. Στόχος του νέου Γ’ πυλώνα είναι να παρέχει στους 
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πολίτες  υψηλό επίπεδο προστασίας εντός του  Χώρου ελευθερίας, ασφάλειας  και  

δικαιοσύνης, με την ανάπτυξη κοινής δράσης των κρατών μελών στον τομέα της 

δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και με την πρόληψη 

και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 

Στην Συνθήκη προστέθηκε ένας νέος τίτλος «Θεωρήσεις εισόδου, άσυλο, 

μετανάστευση και άλλες πολιτικές που συνδέονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των 

προσώπων» το οποίο περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν τα παραπάνω ζητήματα.  

Τα άρθρα 61-69  του προαναφερομένου νέου τίτλου αναφέρονται μεταξύ άλλων  στα 

μέτρα  που θα ληφθούν εντός πενταετίας(έως 2004) για την μετανάστευση. Τα μέτρα 

αυτά αφορούν την παράνομη μετανάστευση, την παράνομη διαμονή, τον 

επαναπατριωτισμό των παράνομα διαμενόντων, τις προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής, 

τις προδιαγραφές για τις άδειες διαμονής μακράς διάρκειας και για την οικογενειακή 

επανένωση. Επίσης  το Συμβούλιο μπορεί να λάβει μέτρα που θα καθορίσουν  τα 

δικαιώματα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες  υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι 

διαμένουν νομίμως σε ένα κράτος μέλος να είναι δυνατόν να διαμένουν και σε άλλα 

κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν διατάξεις εθνικού δικαίου που θα 

πρέπει είναι συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο.  

Το θεσμικό πλαίσιο της ενότητας. Μετά τη μεταβατική περίοδο πέντε ετών από την 

έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ :H Επιτροπή διαθέτει αποκλειστικό 

δικαίωμα πρωτοβουλίας, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει ομόφωνα μετά από 

διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της ειδικής 

πλειοψηφίας και της διαδικασίας συναπόφασης, εκτός του τομέα της  έκδοσης 

θεωρήσεων εισόδου και των κανόνων για την ενιαία θεώρηση εισόδου όπου η 

μετάβαση αυτή γίνεται αυτομάτως.      
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Το Ψήφισμα του Συμβουλίου της 20/06/19944 

 

Το ψήφισμα αυτό είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός  στο χρονοδιάγραμμα των 

εξελίξεων και είναι σχετική με την απασχόληση των υπηκόων τρίτων χωρών. Το 

Συμβούλιο επιτρέπει την είσοδο μεταναστών προς ανάληψη εργασίας και αποφασίζει 

ότι οι πολιτικές των κρατών μελών όσον αφορά το ζήτημα θα πρέπει να διέπονται 

από τις παρακάτω αρχές, να μην καταστούν χαλαρότερες από τα κράτη μέλη δια του 

εσωτερικού δικαίου και να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε πρόταση αναθεώρησης της 

εθνικής νομοθεσίας. Από την άλλη όμως το ψήφισμα αυτό δεν ήταν νομικά 

δεσμευτικό για τα κράτη μέλη ούτε παρείχε νομικό έρεισμα από διεκδικήσεις από 

μεμονωμένους εργαζομένους ή εργοδότες. 

Οι αρχές είναι: 

-τα κράτη μέλη θα λάβουν υπόψη τις αιτήσεις εισόδου στο έδαφος τους προς 

ανάληψη εργασίας μόνο όταν η προσφορά εργασίας δεν μπορεί να καλυφθεί από το 

εθνικό, κοινοτικό  εργατικό δυναμικό ή και μη κοινοτικό που διαμένει νομίμως και 

μονίμως σε ένα κράτος μέλος. 

-Οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα γίνουν δεκτοί μόνο όταν είναι αναγκαίο, σε προσωρινή 

βάση και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η προσφορά εργασίας θα αφορά 

συγκεκριμένο εργαζόμενο ή μισθωτό, η οποία θα έχει γίνει από συγκεκριμένο 

εργοδότη και το αίτημα του θα εκπληρωθεί μόνο εάν οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν 

ότι οι λόγοι που επικαλείται ο εργοδότης είναι δικαιολογημένοι. 

-Οι κενές θέσεις θα προσφέρονται σε εποχικούς εργαζομένους ο αριθμός των οποίων 

θα ελέγχεται αυστηρά, σε ασκούμενους, σε μεθοριακούς εργαζόμενους, και πρόσωπα 

                                                 
4 πληροφορίες από: Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής:Γενικό Νομοθετικό Πλαίσιο της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης Πηγή http://www.imepo.gr 
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που μετατίθενται προσωρινά από την εταιρία τους. παρατηρούμε ότι πρόκειται για 

πρόσωπα που δεν θα επιδιώξουν να μείνουν μόνιμα στο έδαφος του κράτους μέλους. 

-Οι διαδικασίες εισδοχής. Στο ενδιαφερόμενο δίδεται η άδεια εργασίας από τις 

αρμόδιες αρχές τις κάθε χώρας και η τυχόν προαπαιτούμενη θεώρηση. Η άδεια 

εργασίας περιορίζεται για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας και για έναν 

συγκεκριμένο εργοδότη.  

Η συμμόρφωση των εθνικών νομοθεσιών έπρεπε να γίνει έως τις 11-01-1996. 

 

Ο ρόλος του Tampere (1999) 

 

Στην ειδική συνοδό του Tampere( Περράκης 2001, 366)αμέσως μετά την Συνθήκη 

του Άμστερνταμ τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμφώνησαν, προκειμένου να 

υλοποιηθεί η δημιουργία του Χώρου ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης, για την 

εισαγωγή κοινού συστήματος για τον άσυλο, την προώθηση μιας σχέσης 

εταιρηκότητας με τις χώρες προέλευσης μεταναστών, την ίση διαχείριση των 

υπηκόων τρίτων κρατών και την καταπολέμηση  του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 

Όσον αφορά τη λειτουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης το 

Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο έδωσε βαρύτητα  στην καλύτερη πρόσβαση στην δικαιοσύνη, 

την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων στις αστικές και στις ποινικές 

υποθέσεις και τέλος, στην μεγαλύτερη σύγκληση σε θέματα αστικού δικαίου. Επίσης 

προώθησε την πρόληψη της εγκληματικότητας, την ενίσχυση της αστυνομικής 

συνεργασίας ιδίως σε θέματα ναρκωτικών, εμπορίας ανθρώπων, τρομοκρατίας με την 

αξιοποίηση της Europol, τις δημιουργίες της  μονάδας  Eurojust και Ευρωπαϊκής 

Αστυνομικής Ακαδημίας. 
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Ειδικότερα για την μετανάστευση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε 

υιοθετήθηκαν μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών και στόχων πολιτικού χαρακτήρα  

για την προώθηση μιας κοινής πολιτικής σχετικά με τον άσυλο και την μετανάστευση 

στηριζόμενες σε αρχές που παρέχουν εγγυήσεις σε όσους επιθυμούν να έχουν 

προστασία και πρόσβαση στην Ε.Ε. 

Το πρόγραμμα του Τάμπερε, που προέβλεπε την σύσταση ενός κοινού νομικού 

πλαισίου έως τις 11 Μαΐου 2005, περιελάμβανε μεταξύ άλλων ένα κεφάλαιο με 17 

άρθρα με σημαντικότερα σημεία τα παρακάτω: 

-Συνεργασία με τις χώρες καταγωγής προέλευσης μεταναστών, έχοντας ως σκοπό 

την καταπολέμηση της φτώχειας, την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής αυτών των 

χωρών, την πρόληψη των πιθανών συγκρούσεων μεταξύ χωρών,  την ενίσχυση των 

δημοκρατικών θεσμών σε αυτές τις χώρες και να εξασφαλίσουν τον σεβασμό των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, των μειονοτήτων, των γυναικών και των παιδιών.  

-Ισότιμη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ε.Ε. 

Αυτό θα επιτευχθεί μέσο μιας πολιτικής ενσωμάτωσης η οποία θα  πρέπει να τους 

προσφέρει δικαιώματα και υποχρεώσεις συγκρίσιμες με αυτές των πολιτών της 

Ένωσης, να καταπολεμήσει τις διακρίσεις στην οικονομική, κοινωνική και 

πολιτισμική ζωή όπως και των ρατσισμό και την ξενοφοβία. Επίσης, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο αναγνωρίζει την αναγκαιότητα  προσέγγισης των εθνικών νομοθεσιών 

των κρατών μελών όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής των 

υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την οικονομική και 

δημογραφική κατάσταση  της Ε.Ε ως σύνολο και  της κάθε χώρα ξεχωριστά. Στο 

σημείο αυτό απαιτεί να σταματήσει η  διαδικασία της λήψης των αποφάσεων μόνο 

βασισμένη στις προτάσεις της Επιτροπής, καθώς οι αποφάσεις αυτές πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη εκτός από τα προαναφερόμενα και τους ιστορικούς και 
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πολιτισμικούς δεσμούς των χωρών με τις χώρες καταγωγής των μεταναστών.  Το 

Συμβούλιο τονίζει και την αναγκαιότητα  προσέγγισης του νομικού καθεστώτος  των 

υπηκόων τρίτων χωρών με αυτό των υπηκόων των κρατών μελών με την κατοχύρωση 

μιας δέσμη δικαιωμάτων όσο το δυνατό παρόμοιων με τους υπηκόους των κρατών 

μελών όπως είναι τα δικαιώματα στην εκπαίδευση  και κατάρτιση, στις ισότιμές 

συνθήκες εργασίας, στην μελλοντική πιθανότητα χορήγησης της ιθαγένειας των 

χωρών που διαμένουν και άλλα.                                                                                                                    

-Η αποτελεσματική και συντονισμένη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, απαιτεί την στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών 

μελών με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης όσον αφορά την ενημέρωση των 

υπηκόων των τρίτων χωρών για τους νόμιμους  τρόπους μετανάστευσης και για την 

πρόληψη της εμπορίας και οικονομικής εκμετάλλευσης ανθρώπων. Επίσης ζητά την 

υιοθέτηση  αυστηρών μέτρων για την τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων  και για την 

προστασία των θυμάτων ειδικά των γυναικών και των ανηλίκων όπως επίσης απαιτεί 

την συνεργασία των συνοριακών υπηρεσιών όλων των κρατών μελών για την πάταξη 

αυτού του οργανωμένου εγκλήματος. Από την άλλη τονίζει ότι η βοήθεια προς τις 

χώρες καταγωγής και διέλευσης πρέπει να συγκεντρωθεί ως προς την διευκόλυνση 

των εθελοντικών επιστροφών των παράνομων μεταναστών και ως προς την ενίσχυση 

των δικών τους αρχών που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της παράνομης 

μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων.     

Επίσης στο Τάμπερε συζητήθηκαν και ζητήματα σχετικά με τον άσυλο, τη 

οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς των επιμακρόν διαμενόντων. Οι 

συζητήσεις αυτές πήραν την μορφή οδηγιών μετά το 2003. 
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 Η σύγκληση των ευρωπαϊκών εξελίξεων με την ελληνική νομοθεσία 

2910/2001 

 

Ο νόμος 2910/2001 όπως θα δούμε και παρακάτω αποτελεί μια πρώτη συγκροτημένη 

προσπάθεια μετά τον αποτυχημένο νόμο 1975/2001. Όπως είδαμε και παραπάνω έως 

και την ημερομηνία της ψήφισης του νόμου σε ευρωπαϊκό επίπεδο  οι εξελίξεις  ήταν 

καθοριστικές στον τομέα της μετανάστευσης. Πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο 

στο στάδιο της εξέληξης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς κατά την 

διάρκεια της σημειώθηκαν καθοριστικές αλλαγές τα αποτελέσματα των οποίων είναι 

πολύ νωρίς να έχουν αντανάκλαση στην εγχώρια μεταναστευτική πολιτική. Η σχέση 

μεταξύ  της εξέληξης της Ευρωπαικής μεταναστευτικής πολιτικής και της αντίστοιχης 

εγχώριας πολιτικής επηρεάζεται από τον παράγοντα του ανεπαρκές  χρονικού 

διαστήματος από την θέσπιση των νέων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο έως και την  

αντανάκλαση τους στην εθνική νομοθεσία. Παρ’όλα αυτά  η σχέση επιρροής μεταξύ 

τους υφίσταται και μερικά  από τα σημεία που το αποδεικνύουν αυτό είναι: 

Το Ψήφισμα  Του Συμβουλίου 1994 που αφορούσε την απασχόληση φαίνεται να έχει 

επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τον έλληνα νομοθέτη κατά την διαδικασία 

διαμόρφωσης των άρθρων (19-25) του νόμου 2910/2001 σχετικά με την απασχόληση 

των μεταναστών. 

-1. Ο νόμος διατηρεί την πρώτη αρχή του ψηφίσματος που αναφέρει ότι αιτήσεις από 

υπηκόους τρίτων χωρών θα ληφθούν υπόψη μόνο εάν το επιτρέπει η κατάσταση στην 

εσωτερική αγορά εργασίας, δηλαδή εάν υπάρχουν θέσεις που δεν μπορούν να 

καλυφθούν από το υπάρχον εθνικό/ κοινοτικό/ μη κοινοτικό εργατικό δυναμικό της 

χώρας.(αρ.19 παρ.2 Ν.2910/2001) 
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-2. Στην πρώτη παράγραφο του ίδιου άρθρου επιτρέπεται η είσοδος προς ανάληψη 

εργασίας σε σχέση με συγκεκριμένο εργοδότη και συγκεκριμένη θέση εργασίας. 

-3. Όπως ανέφερε το ψήφισμα, έτσι και ο νόμος 2910 απαιτεί για την λήψη της άδειας 

διαμονής, την άδεια εργασίας και θεώρηση εισόδου.(αρ. 21) 

-4. Οι εποχικοί εργαζόμενοι και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να εργαστούν στην 

χώρα μόνο για  έξι μήνες ανά έτος και δεν επιτρέπεται να διαμένουν μόνιμα στην 

χώρα.(αρ. 24) 

-5. Σε γενικές γραμμές οι αρχές του Ψηφίσματος Του Συμβουλίου διέπουν τα σχετικά 

άρθρα του νόμου 2910/2001 με την εξαίρεση ότι σύμφώνα με τον νόμο 2910/2001 ο 

εργοδότης δεν προσφέρει ονομαστικές θέσεις σε εργαζόμενους όπως απαιτεί το 

ψήφισμα αλλά κάνει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και όταν η αίτηση εγκριθεί επιλέγει από μια ονομαστική κατάσταση 

τα άτομα που τον ενδιαφέρουν. Οι ονομαστικές καταστάσεις καταρτίζονται από τα 

γραφεία εύρεσης εργασίας στην αλλοδαπή ενώ οι θέσεις εργασίας καθορίζονται από 

την έρευνα των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ για κάθε περιφέρεια..  

Στον νόμο 2910/2001 (τα άρθρα 39-40) για πρώτη φορά καθιερώθηκαν δικαιώματα 

για τους μετανάστες όπως είναι η πρόσβαση σε όλα τα ιδρύματα περίθαλψης 

κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, η ενημέρωση των μεταναστών σε 

κατανοητή γλώσσα από υπηρεσίες ή ιδρύματα, διευκόλυνση επικοινωνίας με τις 

προξενικές αρχές των χωρών τους, η αυτεπάγγελτη δίωξη ρατσισμού και ξενοφοβίας, 

ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, το δικαίωμα μερικής απασχόλησης 

για τους σπουδαστές και φοιτητές και άλλα. Όπως προανέφερα ένας από τους 

στόχους του Τάμπερε ήταν η προσέγγιση του καθεστώτος των υπηκόων τρίτων 

χωρών με αυτό των υπηκόων των κρατών μελών με τη κατοχύρωση δέσμης 

δικαιωμάτων όσο το δυνατόν παρομοίων όπως είναι το δικαίωμα να σπουδάζουν, να 
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εργάζονται ως εξαρτημένοι ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες σε ισότιμές συνθήκες με 

τους λοιπούς υπηκόους των κρατών μελών, να μην δέχονται συμπεριφορές 

ρατσισμού και ξενοφοβίας εις βάρος τους και άλλα. Η επιρροή των στόχων του 

Προγράμματος του Τάμπερε είναι φανερή καθώς για πρώτη φορά κατοχυρώνονται 

επίσημα δικαιώματα για τους μετανάστες στην Ελλάδα.  Η κατοχύρωση αυτών των 

δικαιωμάτων θα μπορούσε να μεταφραστεί σαν το πρώτο βήμα της κοινωνικής 

ένταξης των μεταναστών. 

Μια από τις καινοτομίες του νόμου είναι το κεφάλαιο του νόμου που αναφέρεται 

στην οικογενειακή επανένωση.(αρ. 28-32). Πρόκειται για ένα πολύ θετικό βήμα την 

στιγμή που σε ευρωπαϊκό επίπεδο η διαδικασία έκδοσης της αντίστοιχης οδηγίας δεν 

είχε ολοκληρωθεί ακόμα έως το 2001. Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την 

οικογενειακή επανένωση1-12-1999, πρόταση η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο 

με 17 τροπολογίες  στις 6-9-2000. Στις 10/10/2000 Επιτροπή υπέβαλε τροποποιημένη 

πρόταση αποδεχόμενη όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Το τέλος της 

περιόδου εξέτασης δεν έφερε κάτι καινούργιο στην διαδικασία αυτή.  

 

 Αναλυτικότερα ο νόμος 2910/2001: Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην 

Ελληνική επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση 

και άλλες διατάξεις. 

 

Ο τίτλος και μόνο του νόμου μας προδιαθέτει για κάτι διαφορετικό από το 

προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ουσιαστικά, ο νόμος αυτός έφερε πολλές 

καινοτομίες τις οποίες μπορούμε να τις ομαδοποιήσουμε ως εξής:  

 

  Καινοτομία 1. Η   αποκέντρωση των υπηρεσιών 
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 Το προηγούμενο καθεστώς προϋπέθετε για την χάραξη της μεταναστευτικής 

πολιτικής την συνεργασία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης που ήταν βασικός 

συντονιστής με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων με υπηρεσίες όπως το ΟΑΕΔ,  τα προξενεία στις γειτονικές χώρες και 

τα λιμεναρχεία. Ο νέος νόμος αναθέτει την χάραξη και την εφαρμογή της 

μεταναστευτικής πολιτικής στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ η οποία υλοποιείται με την σύσταση 

της  Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σε κεντρικό επίπεδο και σε 

περιφερειακό με την ίδρυση αντιστοιχών υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης. 

Σε κάθε μια από τις διευθύνσεις αυτές ιδρύεται μια τριμελής Επιτροπή 

Μετανάστευσης που γνωμοδοτεί προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για 

χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής αλλά σε περιπτώσεις που κρίνεται 

αναγκαίο από τον τελευταίο. Η τριμελής επιτροπή αποτελείται από 2 υπάλληλους της 

Περιφέρειας που είναι σε σχέση υφιστάμενου προς προϊστάμενου και έναν 

εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής.    

Η διαδικασία χορήγησης της άδειας διαμονής προϋπέθετε την καταβολή της αίτησης 

και των δικαιολογητικών εγγραφών στο δήμο ή κοινότητα της περιοχής από τους 

αλλοδαπούς τα οποία μετά διαβιβάζονται για εξέταση στην Υπηρεσία της 

Μετανάστευσης της περιοχής. Εκτός από την εξέταση της αίτησης, διεξαγόταν σε 

συνεργασία με τα αστυνομικά τμήματα μια έρευνα για την  ύπαρξη λόγων δημόσιας 

ασφάλειας για κάθε μετανάστη. Καθοριστικό ρόλο παίζει και μια  τριμελής Επιτροπή 

Μετανάστευσης η οποία είναι υπεύθυνη για τις συνεντεύξεις των αλλοδαπών  και 

γνωμοδοτεί μη δεσμευτικά  ενοποιών  του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για 

το ήθος και  την προσωπικότητα τους. Η διαδικασία της συνέντευξης με απόδειξη 

διεξάγεται μόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Γενικό  Γραμματέα της 
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Περιφέρειας ο οποίος αποφασίζει για την χορήγηση ή όχι της άδειας διαμονής.(άρθρα 

5-9 ν.2910/2001).      

 

Καινοτομία 2. Οι αλλαγές στην εργασία των μεταναστών 

  

Σε αντίθεση με τον προηγούμενο νόμο η μετανάστευση με στόχο την απασχόληση 

ρυθμίζεται  και παίρνει μια πιο μόνιμη και ορθολογική μορφή. Αυτό που προβλέπει ο 

νέος νόμος (άρθρα 19-25) αποτελεί την βάση μιας αναδόμησης της διαδικασίας 

εισόδου και παραμονής των εργαζομένων στην Ελλάδα με την εισαγωγή ενός 

πρωτότυπου συστήματος πρόσκλησης μεταναστών με σκοπό την εργασία. 

Καταρχάς, πριν από οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του 

μελλοντικού εργοδότη για την απασχόληση αλλοδαπού στην Ελλάδα, 

πραγματοποιείται έλεγχος των αναγκών της ημεδαπής αγοράς εργασίας και των 

προσφερόμενών θέσεων. Ο έλεγχος διεξάγεται σε αφηρημένο και όχι σε 

εξατομικευμένο επίπεδο και αποτελεί τμήμα μιας απρόσωπης διαδικασίας επιλογής 

εργατικού δυναμικού από την αλλοδαπή καθώς οι υποψήφιοι προσδιορίζονται μέσω 

ονομαστικών καταστάσεων και επικοινωνιών με τους πιθανούς εργοδότες τους με την 

μεσολάβηση των ελληνικών προξενικών αρχών και των γραφείων εύρεσης εργασίας 

στην αλλοδαπή.               

Ο ΟΑΕΔ ετοιμάζει τις τριμηνιαίες εκθέσεις που αφορούν τις κενές θέσεις  στην 

ελληνική αγορά εργασίας. Η επιλογή των εργατών γίνεται πάντα αναλογικά με τις 

προσφερόμενες θέσεις ανά ειδικότητα και ανά περιφέρεια. Την διαδικασία συνοδεύει 

μια έρευνα από τις αστυνομικές αρχές για τα επιλεγμένα πρόσωπα σχετικά με την 

ύπαρξη απειλής δημόσιας ασφάλειας. Συγχρόνως, καθιερώνεται σε βάρος του 

εργοδότη υποχρέωση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για ποσό τουλάχιστον ίσο με τις 
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τριμηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών της 

τρίμηνης διαβίωσης του αλλοδαπού στην Ελλάδα και για ποσό που θα καλύπτει τις 

δαπάνες τυχών απέλασης του. Από των Νομάρχη εκδίδεται η άδεια εργασίας που 

είναι απαραίτητη για την έκδοση της θεώρησης ενώ η άδεια παραμονής ακολουθεί 

μετά την άφιξη. 

 Για την απόκτηση άδεια παραμονής ο αλλοδαπός 2 μήνες πριν από τη λήξη της 

θεώρησης του πρέπει να κάνει την αίτηση του συνοδευόμενη από μια σειρά 

δικαιολογητικών(άρθρο 21) όπως πχ: η άδεια εργασίας, η σύμβαση εργασίας, 

απόδειξη κοινωνικής ασφάλισης, το πιστοποιητικό υγείας και μια δήλωση μόνιμης 

διεύθυνσης. 

Σε αυτή την κατηγορία εξαρτημένης εργασίας ανήκει και η εποχιακή εργασία η οποία 

προβλέπεται από το άρθρο 24. Η διαδικασία είναι στην περίπτωση αυτή είναι  

διαφορετική: ο εργοδότης που επιθυμεί να προσλάβει αλλοδαπό για εποχιακή 

εργασία ζητά την έγκριση του ΟΑΕΔ, μετά από την υποβολή αίτησης στην Νομαρχία 

τρεις μήνες πριν την αρχή των εργασιών. Οι λεπτομέρειες για την είσοδο και την 

παραμονή των αλλοδαπών ρυθμίζονται από διμερείς και πολυμερείς διεθνείς 

συμφωνίες. Η απασχόληση στην Ελλάδα διαρκεί μέχρι 6 μήνες και μετά από αυτό ο 

αλλοδαπός καλείται να αφήσει την χώρα.             

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την εξαρτημένη εργασία, παρατηρούμε μια 

μεταστροφή της νοοτροπίας του νομοθέτη καθώς το σύστημα μετάκλησης 

αλλοδαπών είναι πιο οργανωμένο από αυτό του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου 

καθώς δημιουργούνται τα γραφεία εύρεσης εργασίας στην αλλοδαπή, η ερευνά της 

αγοράς γίνεται σε γενικό και αφηρημένο  επίπεδο  και η κάλυψη θέσεων γίνεται 

πάντα συμφώνα με τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς εργασίας. 
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 Η εφαρμογή στην πράξη αυτής της διαδικασίας δεν ήταν τόσο εύκολη όσο η 

διατύπωση της. Γεγονός είναι ότι ο νόμος εφαρμόστηκε σε όλες περιοχές της 

Ελλάδας με διαφορετικά αποτελέσματα κάθε φορά.  

Όσον αφορά την περιοχή του Ρεθύμνου5 τα στοιχεία της εφαρμογής αυτής είναι: 

Κλήθηκαν να εργαστούν στην Ελλάδα για εξαρτημένη εργασία αλλοδαποί από τις 

παρακάτω χώρες: Ρωσία, Πακιστάν, Ρουμανία, Φιλιππίνες, Βουλγαρία, Αλβανία, 

Αίγυπτος, Παλαιστίνη, Συρία, Μεξικό, Αφγανιστάν, Ινδία, Τυνησία, Κροατία και 

Πολωνία. 

 Για την χρονική περίοδο 2001 -2003 από την Νομαρχία κλήθηκαν να εργαστούν  23 

αλλοδαποί, για την περίοδο 2004-2005, 55 ενώ για το έτος 2006 ολοκληρώνονται οι 

διαδικασίες για τους τελευταίους6  21 αλλοδαπούς. Οι αλλοδαποί αυτοί κλήθηκαν να 

εργαστούν ως εργάτες γης και αλιεργάτες και στην πλειοψηφία τους κλήθηκαν για 

εποχιακή εργασία όχι για εξαρτημένη εργασία χωρίς να  αφήνει περιθώρια και για πιο 

μόνιμο χαρακτήρα απασχόλησης. 

 

Καινοτομία 3. Η οικογενειακή  επανένωση 

 

Η οικογενειακή επανένωση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και για την 

ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας αλλά 

και για την ομαλοποίηση της οικονομίας της χώρας υποδοχής. Με την άφιξη της 

οικογένειας του μετανάστη στην χώρα υποδοχής σταματά η αποστολή εμβασμάτων 

στην χώρα καταγωγής τα οποία χρησίμευαν για την συντήρηση της εκεί. Επίσης μια 

τέτοια διαδικασία διευκόλυνει και τον έλεγχο από τις αρχές ως προς τις 

δραστηριότητες των μεταναστών. Τέλος η δημιουργία εκ νέου της οικογενειακής 

                                                 
5  Επίσημες πληροφορίες από τον κ Περδίκη. Νομαρχία Ρεθύμνου.  
6  Η αρμοδιότητα αυτή έχει μεταβιβαστεί στην Υπηρεσία Μετανάστευσης με βάση τον νόμο 3386/2005.  
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εστίας στην χώρα υποδοχής είναι πιθανό να μετατρέψει και την αρνητική εικόνα του 

αρσενικού, επικίνδυνου μετανάστη που περιφέρεται μόνος σαν πεινασμένο ζώο, προς 

το πρότυπο του οικογενειάρχη που εργάζεται νόμιμα για να διατηρήσει την 

οικογένεια του.               

Όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση, στο άρθρο 14 του νόμο 1975/91 στην 

ουσία, όπως ανέφερα την προηγούμενη ενότητα, απαγορευόταν η οικογενειακή  

επανένωση για τους μετανάστες. 7 χρόνια αργότερα εκδόθηκε ένα προεδρικό 

διάταγμα Π.Δ υπ’αριθ.5 της 9-21 Ιανουαρίου 19987 για τον ορισμό των 

προϋποθέσεων και της διαδικασίας έλευσης και εγκατάστασης μελών της οικογένειας 

αλλοδαπού. Το προεδρικό διάταγμα αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ και μέχρι το 2001 

στο ζήτημα της οικογενειακής επανένωσης υπήρχε ένα θεσμικό και πρακτικό κενό το 

οποίο μετανάστες προσπαθούσαν να διευθετήσουν μόνοι τους φέρνοντας με 

παράνομους τρόπους τις οικογένειες τους στην χώρα με πολύ μεγάλο κόστος για τους 

ίδιους.           

Ο παρόν νόμος προβλέπει την οικογενειακή επανένωση του μετανάστη με την 

οικογένεια του στα άρθρα 28-33. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο 

μετανάστης για έχει το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης είναι: αρκετοί πόροι, 

για την εξασφάλιση των αναγκών της οικογένειας του οι οποίοι  δεν μπορούν να είναι 

λιγότεροι από το εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη, η ύπαρξη ασφάλειας  υγείας  και 

το κατάλληλο κατάλυμα. Ο απαιτούμενος  χρόνος νόμιμης διαμονής στην χώρα είναι 

2 χρόνια και τα μέλη της οικογένειας  είναι η σύζυγος και τα ανήλικα/ άγαμα τέκνα 

τους8 στα οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση και 

δικαίωμα απόκτησης αυτοτελούς άδειας διαμονής σε περιπτώσεις που : τα παιδία 

                                                 
7 ΦΕΚ Α’15 
8 Και τα άγαμα ανήλικα τέκνα της συζύγου εφόσον της έχει ανατεθεί η γονική μέριμνα. 
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ενηλικιωθούν,  αποβιώσει ο αλλοδαπός ή ασκεί βία στα πρόσωπα αυτά και τέλος 

όταν εκδοθεί απόφαση διαζυγίου.   

 Το νέο αυτό καθεστώς δεν ρυθμίζει το θέμα της νόμιμης διαμονής των μεταναστών 

δεύτερης γενιάς. Το μόνο που προβλέπεται είναι ότι ένα χρόνο μετά την ενηλικίωση 

τους παίρνουν άδεια παραμονής  για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 

έξη μήνες. Μετά από αυτό η ανανέωση της επιτρέπεται για άλλους λόγους τους 

οποίους προβλέπει ο νόμος αυτός πχ για εξαρτημένη εργασία, για σπουδές  κλπ.     

Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται ένα θεσμικό κενό η επίλυση του οποίου έχει 

περάσει πολλές φορές στα δικαστήρια. Η παραμονή των αλλοδαπών τέκνων που 

γεννιούνται στην Ελλάδα καλύπτεται από την άδεια παραμονής εκείνου που ασκεί 

την γονική μέριμνα και δεν δικαιούνται την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας. Στην 

Ελλάδα η απόκτηση της ιθαγένειας είναι πιθανή μόνο εξ’ αίματος, δηλαδή 

τουλάχιστον ένας από τους γονείς πρέπει να είναι έλληνας.  

 

Καινοτομία 4. Πρώτη προσπάθεια κατοχύρωσης δικαιωμάτων για τους 

μετανάστες 

 

Ο νόμος 1975/1991 αξιολογήθηκε αρνητικά όσον αφορά την έλλειψη πρόβλεψης 

βασικών δικαιωμάτων για τους αλλοδαπούς μετανάστες (νόμιμους και 

παράνομους).Ο νέος νόμος, μετά το πέρασμα της δεκαετίας κάνει μια προσπάθεια 

κατοχύρωσης μερικών  ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στα άρθρα 39-40. 

Σε γενικές γραμμές προβλέπεται : η πρόσβαση σε όλα τα ιδρύματα περίθαλψης, 

ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, η ενημέρωση των μεταναστών σε κατανοητή 

γλώσσα από υπηρεσίες ή ιδρύματα, διευκόλυνση με τις προξενικές αρχές της χώρας 

καταγωγής, η αυτεπάγγελτη δίωξη ρατσισμού και ξενοφοβίας, ελεύθερη πρόσβαση 
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των παιδιών σε σχολεία και όταν οι γονείς αναμένουν απόφαση για το καθεστώς 

τους, η ελευθερία σύναψης συμβολαίου  με άλλον εργοδότη διαφορετικού του 

πρώτου που έχει εκδοθεί η πρώτη άδεια εργασίας, το δικαίωμα αναστολής των 

απελάσεων σε άτομα που καταγγέλλουν πράξεις προαγωγής στη πορνεία και τέλος  

το δικαίωμα μερικής απασχόλησης των φοιτητών και σπουδαστών. 

Το άρθρο 40 το οποίο αναφέρεται στα δικαιώματα των ανήλικων αλλοδαπών στην 

εκπαίδευση, εκτός από τον ορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών προβλέπει ότι 

τα παιδία αυτά έχουν χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στις δραστηριότητες της 

σχολικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Το ζήτημα που τίθεται στο σημείο αυτό είναι η μάχη της σημαίας που τα τελευταία 

χρόνια έχει γίνει παράδοση σε πολλά ελληνικά σχολεία όπως και στα Μ.Μ.Ε. Όσον 

αφορά το ζήτημα αυτό η άποψη μου είναι ότι :  

Εάν η σημαία θεωρείται το τρόπαιο του αριστούχου μαθητή μέσα στα πλαίσια μιας 

δραστηριότητας της εκπαιδευτικής κοινότητας τότε τα πράγματα είναι σαφέστατα και  

δεν έπρεπε να δυσκολέψουν. Αυτό  που περιπλέκει τα πράγματα είναι η θεώρηση της 

σημαίας ως το απόλυτο εθνικό σύμβολο μέσα στα πλαίσια ενός νέου είδους 

εθνικισμού που ανθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.  

Την λύση πρότεινε η υπουργική απόφαση Γ4/150ΦΕΚ246/ΤΒ9 της 02/03/2000 η 

οποία προβλέπει ότι αλλοδαποί μαθητές μπορούν να οριστούν σημαιοφόροι και 

παραστάτες. Στις 26-10-2000 με την υπουργική απόφαση Γ4/958/26/10/2000 

προστέθηκε η εξής φράση: μπορούν επίσης να οριστούν σημαιοφόροι και αλλοδαποί 

μαθητές οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστον 2 χρόνια σε ελληνικό σχολείο και 

αποδέχονται τον ορισμό τους.  

                                                 
9 Πηγή η ιστοσελίδα της  ΥΠΠΕΘ , /Συχνές Ερωτήσεις.  
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Νομικά το ζήτημα φαίνεται να έχει λυθεί αλλά πρακτικά το πρόβλημα συνεχίζει να 

υπάρχει καθώς μέχρι και φέτος είδαμε επεισοδιακές παρελάσεις σε πολλά σχολεία 

της Ελλάδας, με τους γονείς να τραβούν από το μπράτσο τα παιδία τους για να μην 

παρελάσουν μαζί με τον αλβανό σημαιοφόρο του σχολείου τους. 

Η μόνη λύση είναι να εξαφανιστούν τα εθνικιστικά αισθήματα από την ελληνική 

κοινωνία τα οποία δηλητηριάζουν την συνύπαρξη όλων με όλους, πράγμα πολύ 

δύσκολο να συμβεί   καθώς θα χρειαστούν ολόκληρες  γενιές.   

 

Καινοτομία 5. Η χορήγηση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.   

 

Προβλέπονται προϋποθέσεις πολιτογράφησης, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία 

πολιτογράφησης. Η εισαγωγή αλλαγών  (Αμίτσης,  και Λαζαρίδη 2001, 65) 

στην διαδικασία χορήγησης, όπως η σύσταση Επιτροπής Πολιτογράφησης, η 

ανάθεση της διαδικασίας αυτής στις Περιφέρειες, η καθιέρωση παράβολου για την 

εξέταση της αίτησης και η δημιουργία ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για τους 

ανιθαγενείς και τους προσφυγές είναι η τελευταία καινοτομία του νόμου 2910/ 2001 

σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο. 

 

Υποχρεώσεις και Κυρώσεις  κατά της παράνομης μετανάστευσης 

 

Όσον αφορά τις κυρώσεις ο νέος νόμος διατηρεί και ενισχύει σε γενικές γραμμές το 

πλέγμα των ποινικών και πειθαρχικών διατάξεων της παλαιότερης νομοθεσίας. Ο 

νόμος 2910/2001 είναι απλόχερος όσον αφορά τις ποινές για κάθε είδους παραβίαση 

από τις αμιγώς διοικητικές ως και τις πραγματικά σοβαρές. Η παράνομη 
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μετανάστευση συνεχίζει να είναι αξιόποινη πράξη και έχει επιπτώσεις και για τον 

εργοδότη.   

H παράνομη μεταφορά αλλοδαπών είτε από λαθρέμπορους είτε από δημοσίους 

υπάλληλους επισύρει σημαντικές ποινές. Επίσης παράβαση καθήκοντος θεωρείται 

από τον νόμο αυτό η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας από φορείς δημόσιας εξουσίας 

σε μη-νόμιμο αλλοδαπό. Η απαγόρευση εκτείνεται και στο ιδιωτικό τομέα όπως πχ 

για εκμίσθωση ακινήτου ή δωματίου ξενοδοχείου, εισαγωγή σε ιδιωτικό 

θεραπευτήριο και συνεισφέρει σημαντικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Αξιόποινη πράξη και μάλιστα διακεκριμένης μορφής είναι η απασχόληση αλλοδαπών 

με σκοπό την προαγωγή τους στην πορνεία. Τα άρθρα που έχουν προβλέπουν τις 

κυρώσεις αυτές είναι 51-55. Συνοπτικά, προβλέπονται υποχρεώσεις και κυρώσεις για  

υπηρεσίες και υπαλλήλους, για συμβολαιογράφους, για ιδιωτικούς υπαλλήλους και 

λοιπούς ιδιώτες, για του μεταφορείς πχ πλοίαρχοι, κυβερνήτες πλοίου, οδηγοί 

μεταφορικού μέσου και τέλος προβλέπονται υποχρεώσεις και κυρώσεις για τους 

εργοδότες που απασχολούν παράνομους αλλοδαπούς. Στους εργοδότες που 

απασχολούν παράνομους αλλοδαπούς είτε δεν ενημερώνουν τις κατάλληλες 

υπηρεσίες για τις προλήψεις των αλλοδαπών, επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας  χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να κυμαίνεται από ένα 

εκατομμύριο έως πέντε εκατομμύρια δραχμές. Επίσης οι εργοδότες που απασχολούν 

παράνομους αλλοδαπούς  τιμωρούνται από 3 μήνες έως 6 μήνες φυλάκιση. Εάν η 

απασχόληση γίνεται με σκοπό την πορνεία και το θύμα είναι ανήλικο τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματικό ποινή τουλάχιστον πέντε 

εκατομμυρίων δραχμών. Η παράνομη διέλευση των συνόρων τιμωρείται όπως και 

στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο με τρεις μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 500.000 

δραχμών.  
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Νομιμοποίηση 

 

Όσον αφορά την νομιμοποίηση, σημαντικό στο σημείο αυτό είναι να αναφερθώ στα 

δύο προεδρικά διατάγματα τα οποία προηγήθηκαν του νόμου 2910. Πρόκειται για τα 

προεδρικά διατάγματα Π.Δ 358  και 359 του 1997 (Καβουνίδη, 2002,91-113)τα οποία  

δίνουν την δυνατότητα αμνηστίας στους παράνομους αλλοδαπούς που 

βρισκόντουσαν στο ελληνικό έδαφός ως τότε. Η υιοθέτηση τους ήταν ένα πρώτο 

βήμα στην μαζική νομιμοποίηση μέσω των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Το πρώτο Π.Δ 358 

εξειδίκευε τις προϋποθέσεις χορήγησης μιας πρώτης προσωρινής άδειας παραμονής 

με διάρκεια 6 μήνες. Το δεύτερο Π.Δ 359  εξειδίκευε τις προϋποθέσεις χορήγησης 

άδειας παραμονής μικρής διάρκειας 1-3 χρόνια και μεγάλης διάρκειας(5 χρόνια) για 

αυτούς που είχαν ήδη αποκτήσει την πρώτη.  

Ο νόμος 2910 συνεχίζει να δίνει την δυνατότητα νομιμοποίησης στους αλλοδαπούς 

αν και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις.  Η διαδικασία χορήγησης της άδειας 

διαμονής :προϋπέθετε την καταβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγραφών 

στο δήμο ή κοινότητα της περιοχής, η οποία τις  διαβιβάζει για εξέταση στην 

Υπηρεσία της μετανάστευσης της περιοχής, συγχρόνως διεξαγόταν  μια έρευνα για 

την  ύπαρξη λόγων δημόσιας ασφάλειας σε συνεργασία με τα αστυνομικά τμήματα. 

Σημαντικό ρόλο παίζει μια τριμελής Επιτροπή Μετανάστευσης η οποία είναι 

υπεύθυνη για τις συνεντεύξεις των αλλοδαπών  και γνωμοδοτεί μη δεσμευτικά  

ενοποιών  του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας. Για την χορήγηση ή όχι της 

άδειας διαμονής αποφασίζει ο Γενικός  Γραμματέας της Περιφέρειας.  
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Οι απόψεις των 2 πολιτικών κομμάτων για το σχέδιο νόμου κατά την ψήφιση του 

στην Βουλή.   

  

Οι απόψεις του κόμματος της αντιπολίτευσης που στην περίπτωση αυτή είναι η  Νέα 

Δημοκρατία, είναι στην πλειοψηφία  ενάντια στην ψήφιση του νόμου αυτού. Τα 

επιχειρήματα τους ποικίλουν, αλλά έχουν πάντα ως βασικό άξονα την ιδέα ότι ο 

νόμος αυτός νομιμοποιεί την έλλειψη μια αληθινής μεταναστευτικής πολιτικής. Κατά 

τη άποψη μου σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στον λόγο της κ. 

Φουντουκίδου και του κ. Γ.Κεφαλογιάννη  υπάρχει μια τοποθέτηση του προβλήματός 

σε διαφορετική βάση. Τα επιχειρήματά τους ταυτίζουν το ζήτημα της μετανάστευσης 

με τις ελλήνο-αλβανικές σχέσεις, με το ζήτημα της Βόρειας Ηπείρου και με ιστορικές 

μνήμες μέσα στα πλαίσια ενός εθνικού συναισθηματισμού. Προς αυτή την 

κατεύθυνση η κ.Φουντουκίδου προτείνει να ενισχυθούν οι διακρατικές συμφωνίες με 

άλλες χώρες εκτός περιοχής ώστε να γίνει η Ελλάδα χώρα υποδοχής μεταναστών από 

χώρες που δεν έχουν ιστορικά προβλήματα μαζί τους. Επίσης, ένα δεύτερο 

επιχείρημα είναι ότι αυτή η μεταναστευτική πολιτική δεν προστατεύει του έλληνες 

πολίτες και την ποιότητα ζωής τους, προτείνοντας περιορισμούς στη νομιμοποίηση 

και στην ενσωμάτωση. Τις ίδιες απόψεις σε πιο οξυμένη μορφή υποστηρίζει και ο    

κ.Παπαθεμελής, αν και τη εποχή εκείνη άνηκε στην πτέρυγα του Πασοκ. Ο 

τελευταίος είναι γενικότερα ενάντια της μεταναστευτικής πολιτικής που νομιμοποιεί 

μετανάστες που στοχεύουν να γίνουν  μειονότητες στην Ελλάδα  όπως είναι οι 

Αλβανοί και για αυτό προτείνει να έρθουν μετανάστες από την Ινδία και άλλες 

μακρινές χώρες για να λυθεί το υπάρχον δημογραφικό και εργασιακό πρόβλημα. Ένα 

άλλο επιχείρημα της Ν.Δ  είναι η έλλειψη ενίσχυσης των μέτρων για την φύλαξη των 

συνόρων. Το πρόβλημα με βάση τους εισηγητές είναι φαίνεται να μην είναι η 
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μετανάστευση εν γένει και η μεταναστευτική πολιτική, αλλά ο μεγάλος αριθμός των 

αλβανών μεταναστών στην χώρα.   

Από την άλλη, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, υποστηρίζουν την 

μεταναστευτική πολιτική που εισάγει ο νόμος 2910/2001 όπως υποστηρίζουν και τον 

ρόλο των μεταναστών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αναγνωρίζουν ότι η 

μη-νομιμοποίηση των μεταναστών και η απασχόληση τους στην μαύρη εργασία για 

πολλά χρόνια  βοήθησε την πτώση του πληθωρισμού και συνεπώς την χώρα να  

φτάσει τα στάνταρτ για την είσοδο στην ΟΝΕ, όπως αναγνωρίζουν και την ανάγκη 

που έχει η χώρα για τους μετανάστες για να ξεπεράσει το δημογραφικό και το 

ασφαλιστικό της πρόβλημα. 

 

Συνοπτικά συμπεράσματα .  

 

Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο διαφοροποιείται από αυτό του προηγούμενου νόμου 

καθώς γίνονται τα πρώτα βήματα της μαζικής νομιμοποίησης και τουλάχιστον 

θεσμικά της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών με την κατοχύρωση μερικών 

δικαιωμάτων. Πλέον οι μετανάστες θα εργάζονται με ίδιους όρους με τους έλληνες  

εργάτες και θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα δίκτυα κοινωνικής πολιτικής. Η ενοποίηση 

των αρμοδιοτήτων και η αποκέντρωση των υπηρεσιών αν και αρχικά φαινόταν ότι θα 

διευκόλυναν την γραφειοκρατική διαδικασία, στην εφαρμογή αποδείχθηκε το 

αντίθετο. Οι αμέτρητες ουρές για ημέρες έξω από τα γραφεία των δήμων σε όλη την 

Ελλάδα  αποδεικνύουν την έλλειψη οργάνωσης του συστήματος νομιμοποίησης   η 

οποία όξυνε την αγανάκτηση των μεταναστών. Πολύ σημαντικό σημείο είναι και η 

διάταξη για την οικογενειακή επανένωση η οποία ρύθμιζε ένα πρόβλημα που ήταν 
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εκκρεμές για μια δεκαετία, αν και δημιουργεί νέες εκκρεμότητες όσον αφορά την 

δεύτερη γενιά.  

Από την άλλη μια σειρά διατάξεων του νόμου αυτού έχουν μια έντονη αμυντική 

λογική σχετικά με την είσοδο των αλλοδαπών στην Ελλάδα επιδιώκοντας όχι τόσο 

την κατοχύρωση της ασφάλειας ή την εμπέδωση μιας πολιτικής ελέγχου της 

μετανάστευσης αλλά περισσότερο την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση του 

μεταναστευτικού ρεύματος. Αυτή η λογική λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο σε ότι 

αφορά την απώθηση των μεταναστευτικών ρευμάτων ενώ μεγάλες αδυναμίες 

παρουσιάζονται ως προς την καταγραφή των ροών αυτών και το συντονισμό των 

πολυάριθμων αρμοδίων διοικητικών φορέων προκειμένου για την ορθολογικότερη 

διαχείριση τους. 

Ένα δεύτερο σημείο κριτικής έχει την βάση στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ 1 

σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου.  Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι ο πρόξενος μπορεί 

να αρνηθεί χωρίς αιτιολογία την χορήγηση θεώρησης εισόδου προβλέποντας μια και 

μόνο εξαίρεση όταν ο αλλοδαπός είναι σύζυγος ανήλικο τέκνο ή γονέας ευρωπαίου 

πολίτη. Η ρύθμιση αυτή αν και σε ορισμένες περιπτώσεις εδράζεται σε λόγους 

ασφάλειας ή προστασίας εθνικών συμφερόντων δημιουργεί τις κατάλληλες  

προϋποθέσεις για άσκηση άνισων εξατομικευμένων ή ακόμη και αυθαίρετων 

πολιτικών στο εν λόγο θέμα καταδεικνύοντας την καχυποψία με την οποία 

αντιμετωπίζεται ο αλλοδαπός από την ελληνική πολιτεία. Τούτο βεβαίως 

συμπληρώνεται και με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου σύμφωνα με το όποιο οι 

ελληνικές αρχές έλεγχου μπορούν να  απαγορεύσουν την είσοδο του αλλοδαπού αν 

κρίνουν ότι ο τελευταίος εισέρχεται στην Ελλάδα για λόγο για το οποίο απαιτείται 

έκδοση άδειας παραμονής πχ για να εργάζεται ή για να σπουδάσει και αυτός δεν έχει 

ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία. Αυτό αντιτίθεται στη ίδια την ουσία της 
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θεώρησης εισόδου στο βαθμό που η άδεια εισόδου καλύπτει νόμιμη παραμονή 

διαρκείας τριών μηνών. 

Προβληματικό βρίσκω και το άρθρο 37 παρ 4 σύμφωνα με το οποίο ο αλλοδαπός δεν 

έχει την δυνατότητα να ανανεώσει την άδεια παραμονής για λόγους διαφορετικούς 

από αυτούς που είχαν δικαιολογήσει την προηγούμενη άδεια διαμονής τους. Το 

γεγονός αυτό καταδεικνύει την έλλειψη ευελιξίας εκ μέρους του νομοθέτη που οδηγεί 

σε περαιτέρω προβλήματα και  τους μετανάστες και  τους έλληνες επιχειρηματίες. 

Επιπλέον η πρόβλεψη αυτή βοηθά στο να επιτείνονται τα φαινόμενα αποκλεισμού 

των μεταναστών από την κοινωνική και την οικονομική ζωή της χώρας. 

Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση της εισόδου και παραμονής αλλοδαπών για την 

παροχή εξαρτημένης εργασίας ακολουθούνται πολιτικές πολλαπλών ταχυτήτων. 

Αυτό που διαφαίνεται ξεκάθαρα  από την ελληνική νομοθεσία είναι ότι η 

μεταναστευτική πολιτική είναι σταθερά συνδεδεμένη με την παροχή εξαρτημένης 

εργασίας από τους μετανάστες και διαμορφώνεται ως προς την αυστηρότητα ή την 

ελαστικότητα της ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος του 

νομοθετικού πλαισίου είναι να συνδεθεί άμεσα η είσοδος και η παραμονή του 

αλλοδαπού στην Ελλάδα για εργασία με συγκεκριμένο εργοδότη και συγκεκριμένο 

είδος εργασίας. Η σύνδεση αυτή επιτρέπει τον έλεγχο και την επιτήρηση των 

μεταναστών αλλά παράλληλα εγκυμονεί κίνδυνους για τον μετανάστη στο βαθμό που 

η ενδεχόμενη απώλεια της εμπιστοσύνης του εργοδότη ή η διακοπή των σχέσεων του 

με αυτόν ισοδυναμεί με απώλεια του δικαιώματος παραμονής στην χώρα.  

Η υποχρέωση ετήσιας αρχικά και μετέπειτα ανά διετία ανανέωσης της άδειας 

παραμονής στην βάση μιας σύμβασης εργασίας ενισχύει την ασφυκτική εξάρτηση 

του αλλοδαπού από τον εργοδότη του και δημιουργεί περιθώρια εκμετάλλευσης του 

αλλοδαπού εργατικού δυναμικού εφόσον υπάρχει πάντα η δυνατότητα εισαγωγής 
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μεταναστών για εποχιακή εργασία ή για την  σύναψη συμβάσεων εργασίας μικρής 

διάρκειας με χαμηλή αμοιβή και στην συνέχεια πρόσληψη άλλων μεταναστών με την 

ίδια διαδικασία. Η εν λόγω ρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει συρρικνωτικά  ως προς 

τα εργασιακά  δικαιώματα του μετανάστη αλλά και να διαταράξει την ομαλή 

λειτουργία της αγοράς αναφορικά με ορισμένα επαγγέλματα10        

Παρόλα αυτά γενικότερα πρόκειται για μια πολιτική θεαματικά βελτιωμένη σε σχέση 

με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, και προσπάθησε να ρυθμίσει «αν και 

ανεπιτυχώς» μεταξύ άλλων ζητήματα κοινωνικής ένταξης των μεταναστών ιδιαίτερα 

όσον αφορά στην παιδεία, στην υγεία, στην οικογενειακή κατάσταση και στην 

εργασία. Οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του εν λόγο νόμου με τον νόμο Ν 

3068/2002( άρθρο 15) το Ν 3074/2002 (άρθρο11), το Ν 3103/2003(άρθρο 23), το Ν 

3146/2003 (άρθρο 8), το Ν 3169/2003 (άρθρο 10) και το Ν 3242/2004 (άρθρο 25) 

κατέδειξαν το ατελέσφορο του εγχειρήματος, πολλαπλασίασαν τις εμβαλωματικές 

λύσεις, δημιούργησαν δυσλειτουργίες  εξαιτίας την πολυνομίας και τέλος, επέτειναν 

την ανασφάλεια των δικαιωμάτων των μεταναστών(Παπαθεοδώρου 2005, 1186).  

  

 Τρίτη περίοδος 2001-2005 

 
 Το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

 

Ήδη πριν από το 2001 η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική είχε πάρει μια πιο 

κατασταλαγμένη μορφή. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν την Συνθήκη του 

Άμστερνταμ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε ήταν καθοριστικές για το 

μέλλον της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

                                                 
10 Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου:  Νομικές 
και θεσμικές διαστάσεις του καθεστώτος εισόδου και παραμονής μεταναστών στην Ελλάδα. Προκλήσεις 
και προοπτικές βελτίωσης. Αθήνα 2004 σελ 70-75 
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάκεν  2001  

 

Στα συμπεράσματα του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει για την μετανάστευση ότι 

η πρόοδος δεν ήταν τόσο ταχεία και αποτελεσματική όσο προβλεπόταν. Επίσης 

δεσμεύεται να υιοθετήσει βάση των συμπερασμάτων του Τάμπερε κοινή πολιτική 

στον τοµέα του ασύλου και της μετανάστευσης, η οποία θα τηρεί την απαραίτητη 

ισορροπία μεταξύ της προστασίας των προσφύγων, σύµφωνα µε τις αρχές της 

Σύµβασης της Γενεύης του 1951, της θεµιτής προσδοκίας για καλύτερη ζωή και της 

ικανότητας υποδοχής της Ένωσης και των κρατών µελών της.  

 Για  τον λόγο αυτό προτείνει την λήψη των ακολουθών μέτρων:   

- Ενσωµάτωση της πολιτικής των μεταναστευτικών ροών στην εξωτερική πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να συναφθούν µε τις συγκεκριµένες 

χώρες ευρωπαϊκές συµφωνίες επανεισδοχής, µε βάση νέο κατάλογο προτεραιοτήτων 

και σαφές σχέδιο δράσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να αναπτυχθεί ένα σχέδιο  

δράσης βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την παράνομη  

μετανάστευση και την εµπορία ανθρώπων,  

- Ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών για το άσυλο, τη  

μετανάστευση και τις χώρες καταγωγής. Εφαρµογή του Eurodac καθώς και 

κανονισµού για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της Σύµβασης του Δουβλίνου, µε 

ταχείες και αποτελεσµατικές διαδικασίες,  

- Θέσπιση κοινών κανόνων στον τοµέα της διαδικασίας περί ασύλου, υποδοχής και  

οικογενειακής επανένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των συνοπτικών διαδικασιών 

όπου αυτό δικαιολογείται.  

- Κατάρτιση ειδικών προγραµµάτων στον τοµέα της καταπολέµησης των διακρίσεων 

και του ρατσισµού.  
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 Όσον αφορά τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνιζει ότι η καλύτερη διαχείριση του ελέγχου στα εξωτερικά 

σύνορα της Ένωσης θα συµβάλει στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας, των 

παράνοµων μεταναστευτικών δικτύων και της εµπορίας ανθρώπων. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο ζητεί από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να καθορίσουν τους 

µηχανισµούς συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένες µε τον 

έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και να µελετήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες θα 

µπορούσε να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός ή κοινές υπηρεσίες ελέγχου των 

εξωτερικών συνόρων. Ζητεί από το Συµβούλιο και από τα κράτη µέλη να λάβουν 

µέτρα για τη δηµιουργία ενός κοινού συστήµατος αναγνώρισης των θεωρήσεων και 

να εξετάσουν τη δυνατότητα σύστασης κοινών προξενικών γραφείων. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης 2002  

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της ανάπτυξης μιας κοινής 

πολιτικής στο τομέα της μετανάστευσης και ότι τα μέτρα για διαχείριση των 

μεταναστευτικών ρευμάτων πρέπει να επιδιώκουν την ισορροπία μεταξύ μιας 

πολιτικής ένταξης των νόμιμα εγκατεστημένων και μιας πολιτικής καταπολέμησης 

της λαθραίας μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων. Ένα άλλο ζήτημα στον 

οποίο δόθηκε σημασία είναι η ανάπτυξη των σχέσεων με τις τρίτες χώρες προέλευσης 

μεταναστών, με σκοπό να τις βοηθήσουν και να καταπολεμούν από κοινού τα αίτια 

της παράνομης μετανάστευσης.  Η ένταξη των νομίμων μεταναστών  συνεπάγεται 

ταυτόχρονα δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα που 

αναγνωρίζονται στην Ένωση και την καταπολέμηση του ρατσισμού και τις 

ξενοφοβίας. 
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Για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης τα μέτρα που προτείνει το 

Συμβούλιο είναι: να επανεξεταστεί  ο κατάλογος των κρατών οι υπήκοοι των οποίων 

υποχρεούνται να έχουν θεώρηση, να επισπευσθεί η σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής 

και προγραμμάτων επαναπατριοτισμό με συγκεκριμένες χώρες και να εκδοθούν και 

επίσημα από το Συμβούλιο της ΔΕΥ οι αποφάσεις- πλαίσια για την καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων και για την καταστολή της υποβοήθησης της παράνομης 

μετανάστευσης. 

Για την συντονισμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, το Συμβούλιο απαιτεί να 

υλοποιηθούν μέτρα για τον καθορισμό του κοινού κορμού για την εκπαίδευση των 

μεθοριακών φρουρών,  για την εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, για την δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων των κρατών μελών 

στον τομέα της μετανάστευσης και άλλα ζητήματα σχετικά. 

Επίσης το Συμβούλιο, όσον αφορά την σχέση με τις τρίτες χώρες, υπενθυμίζει την 

αναγκαιότητα της ανάπτυξης οικονομικών σχέσεων με τις χώρες αυτές και της 

πρόληψης των πιθανών συγκρούσεων, με απώτερο σκοπό τον περισσότερο 

περιορισμό των μεταναστευτικών ροών από αυτές.  

 

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης 2003.  

 

Τα συμπεράσματα της ελληνικής προεδρίας εστίαζαν την προσοχή τους στους 

παρακάτω στόχους:   η υποστήριξη της εθελοντικής επιστροφής των μεταναστών,  η 

ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τις χώρες καταγωγής και η διαμόρφωση πολιτικής 

για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο έδαφός της 

Ένωσης.  
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Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά από την Επιτροπή να 

εξετάσει όλες τις πτυχές τις σχετικές με την θέσπιση ενός κοινού κοινοτικού 

χρηματοδοτικού μηχανισμού για να υποστηριχθούν ειδικότερα όλες οι 

προτεραιότητες που θέτει το Πρόγραμμα Δράσης για την επιστροφή που εγκρίθηκε 

από το Συμβούλιο.  

Σχετικά με το ζήτημα της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων με τις χώρες καταγωγής το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί τα παρακάτω θέματα πρωταρχικής σημασίας:  

-Συμμετοχή αυτών των χωρών στις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

-Θέσπιση συνεργασίας με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή/επιστρωφή των υπηκόων 

τους και των υπηκόων τρίτων χωρών. 

-Προσπάθειες για τον έλεγχο των συνόρων για τον εντοπισμό των παράνομων 

μεταναστών. 

-Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και με την θέσπιση και άλλων νομοθετικών 

μέτρων. 

-Συνεργασία σχετικά με την πολιτική θεωρήσεων και πιθανή προσαρμογή των 

συστημάτων θεωρήσεων. 

Αναφορικά με το τελευταίο ζήτημα, για την ισότιμη ένταξη πρέπει να εγκαθιδρυθεί 

μια πολιτική που θα πρέπει να καλύπτει παράγοντες όπως η απασχόληση, η 

οικονομική συμμετοχή, η υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες, η συμμετοχή στην 

κοινωνική ζωή της χώρας, η κατάρτιση κλπ. Επίσης αυτή η πολιτική ένταξης πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ομάδων στόχων των υπηκόων τρίτων 

χωρών όπως οι γυναίκες  τα παιδία οι ηλικιωμένοι και οι πρόσφυγες, όσον αφορά 

κυρίως την μονιμότητα και την σταθερότητα της διαμονής τους. Οι πολιτικές ένταξης 

πρέπει να νοούνται ως διαδικασίες βασιζόμενες σε αμοιβαία δικαιώματα και 

αντίστοιχες υποχρεώσεις των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και των 
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κοινωνιών υποδοχής. Αν και η πρωταρχική ευθύνη για την εκπόνηση και την 

εφαρμογή αυτών των πολιτικών είναι στα κράτη μέλη, το Ε.Σ τονίζει ότι πρέπει να 

αναπτυχθούν εντός συνεκτικού και ενωσιακού πλαισίου που θα λαμβάνει υπόψη την 

νομική, οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική ποικιλομορφία των κρατών 

μελών, για την διαμόρφωση του οποίου θα πρέπει να μελετηθεί ο προσδιορισμός των 

κοινών βασικών αρχών.  

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκληρώνει ότι: αν και υπεύθυνοι για την θέσπιση αυτών 

των πολιτικών ένταξης είναι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, η επιτυχία της θα 

εξαρτηθεί από την σύμπραξη όλων των ενδεχόμενων συντελεστών: τα αρμόδια 

όργανα Ε.Ε, οι εθνικές και οι τοπικές αρχές, τα συνδικάτα, οι μη κυβερνητικές 

οργανώσεις οι ενώσεις μεταναστών και άλλα τόσο στο επίπεδο της Ένωσης όσο και 

σε εθνικό επίπεδο. 

Με λίγα λόγια, το Συμβούλιο απαιτεί την σύμπραξη πολλών συντελεστών για την 

επιτυχία της ενταξιακής πολιτικής στα πλαίσια της μεταναστευτικής πολιτικής . 

Γυρνώντας αναδρομικά  παρατηρούμε ότι μέχρι και την Συνθήκη του Άμστερνταμ η 

υλοποίηση αυτής της πολιτικής γινόταν μέσω διακυβερνητικών  διαπραγματεύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, ενώ τώρα απαιτείται η συνεργασία των κεντρικών 

θεσμικών φορέων που είναι η Επιτροπή και οι εθνικές κυβερνήσεις με άλλους 

εξωθεσμικούς όπως είναι οι τοπικές αρχές, τα συνδικάτα, οι μην κυβερνητικές 

οργανώσεις, τα κοινωνικά κινήματα και άλλα, ρίχνοντας έτσι τις βάσεις  της 

μετάβασης από τις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις στην πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση. Η πολυεπίπεδη  διακυβέρνηση(Χρυσοχόου 2003,192-208)έχει ως 

κεντρικό σημείο την άποψη ότι η πολιτική εξουσία επιμερίζεται σε διαφορετικά 

επίπεδα διακυβέρνησης με τις εθνικές κυβερνήσεις να χάνουν σημαντικό κομμάτι 

ελέγχου. Επίσης παρατηρείται εμπλοκή ποικιλίας φορέων δράσης στην 
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διακυβέρνηση. Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων δεν επηρεάζεται μόνο από τις 

εθνικές κυβερνήσεις αλλά και από όργανα ή φορείς άλλων επιπέδων δηλαδή από 

υπερεθνικούς  και υποεθνικούς.      

Η ευρωπαϊκή συνεργασία στο γενικότερο πλαίσιο της ΔΕΥ από της θέσπιση του 

πυλώνα αυτού και έως και την Συνθήκη του Άμστερνταμ χαρακτηριζόταν στο 

παρελθόν από μια υπεροχή των εθνικών κυβερνήσεων εναντία στη κοινοτική 

διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών.(Hans–Jörg Trenz and Klaus Eder, 2003). 

Η διαιτητική διακυβερνητική πρακτική είναι και λόγος για της διαφορές και 

συγκρούσεις που έχουν χαρακτηρίσει την διαδικασία  αυτή. Το σχήμα της ΔΕΥ 

κρατήθηκε ενωμένο από τη αρχή της κοινής ασφάλειας στην περιοχή, αρχή η οποία 

είχε επηρεάσει τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την συνεργασία τους σε ιδιωτικές 

διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε μυστικούς πράκτορες και ειδικευμένους 

αστυνομικούς, ξεφεύγοντας σημαντικά από την λειτουργική λογική της διαμόρφωσης 

των πολιτικών. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν προχωρούσε ως συνέπεια των 

προφανών ασυμβίβαστων διαφωνιών μεταξύ κυβερνήσεων και επίσης 

χαρακτηριζόταν από βραδύτητα σε αντίθεση με την ταχύτητα εξέλιξης της 

διαμόρφωσης του θεσμού αυτού. Η συνθήκη του Άμστερνταμ 1999 άλλαξε  τα 

δεδομένα και άνοιξε τον δρόμο για μια ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία η όποια επηρέασε 

για περισσότερη ολοκλήρωση. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ(Χρυσοχόου,2003,283) 

αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής εξέλιξης προς μια πολυεπίπεδη δομή 

διακυβέρνησης μεταξύ σχετικά αυτόνομων αλλά έντονα αλληλεξαρτούμενων 

πολιτειών. Η διάκριση ανάμεσα στα εσωτερικά εθνικά θέματα του κάθε κράτους και 

την ευρωπαϊκή τους διάσταση γίνεται θαμπή. Το παλαιό μοντέλο των δύο επιπέδων 

μεταξύ κυβερνήσεων και των θεσμών της Ένωσης σταδιακά αντικαθίσταται από την 

πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Πλέον οι κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένες να 
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προσαρμόσουν τις πολιτικές τους για όλα τα κοινά: το εθνικό, το υποεθνικό και το 

διεθνικό.    

     

 Τα επόμενα βήματα μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε 1999  

 

Όπως προανέφερα, στο Τάμπερε συζητήθηκαν μερικές κοινοτικές οδηγίες οι οποίες 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής ένταξης 

μεταναστών. Οι ιδέες που συζητήθηκαν στην δεύτερη μεταβατική περίοδο εξέτασης 

(1991-2001) σε αυτή την τρίτη περίοδο παίρνουν σταδιακά τον δρόμο της 

υλοποίησης. Αυτό αποδεικνύει η έκδοση από την Επιτροπή τριών κοινοτικών 

οδηγιών οι οποίες είναι: Η κοινοτική οδηγία για την οικογενειακή 

επανένωση(2002/86/EK), η κοινοτική οδηγία για το καθεστώς των επιμακρόν 

διαμενόντων(2003/109/EK) και η κοινοτική οδηγία για τα θύματα εμπορίας 

ανθρώπων (2003/81/ EK).  Το συμβούλιο  της Ε.Ε εξέδωσε τις οδηγίες αυτές 

έχοντας υπόψη την ΣΕΚ, την πρόταση της Επιτροπής, την γνώμη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

την γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών και εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

1. Την πρόβλεψη για την θέσπιση μέτρων για την εξασφάλιση της ελεύθερης 

κυκλοφορίας  των ατόμων, για τον έλεγχο τον συνόρων, για τον άσυλο και την 

μετανάστευση και για την  διαφύλαξη των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών 

στα πλαίσια της εγκαθίδρυσης του Χώρου Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. 

2. Την δήλωση του Ε. Συμβουλίου στο Τάμπερε (1999) που αφορά την 

μελλοντική προσέγγιση του νομικού καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών και των 

υπηκόων των κρατών μελών με την έκδοση συνόλου δικαιωμάτων για τους επί 

μακρόν διαμένοντες. 
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3. Τον Χάρτη θεμελιωδών  δικαιωμάτων της Ε.Ε και την  Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

4. Την σημασία της ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών στην προώθηση 

της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής που απαιτεί η ΣΕΚ. 

5. Την εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη χωρίς κανένα είδος διάκρισης. 

6. Την απόδειξη εκ μέρους του υπηκόου τρίτης  χώρας ότι δεν αποτελεί απειλή 

για την δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

Τρεις χώρες το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία δεν συμμετείχαν στην 

θέσπιση των οδηγιών και δεν δεσμεύονται από τις διατάξεις τις. 

 

Το περιεχόμενο της οδηγίας για το καθεστώς των επιμακρόν διαμενόντων(2003/ 

109/EK).  

 

Το άρθρο 1 της οδηγίας περιγράφει το αντικείμενο της το οποίο συνίσταται από τις 

προϋπόθεσεις χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του επί μακρόν 

διαμένοντος από ένα κράτος μέλος σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα 

στην επικράτεια του και τα συναφή δικαιώματα καθώς και από τις προϋποθέσεις 

διαμονής υπηκόων τρίτων χώρων υπό το ίδιο καθεστώς σε άλλα κράτη μέλη.          

 Η  οδηγία εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην 

επικράτεια κράτους μέλους και δεν εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

Όταν διαμένουν στην χώρα για λόγους σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης, όταν 

απολαμβάνουν επικουρική και προσωρινή προστασία ή ζήτησαν την άδεια να 

παραμείνουν και αναμένουν απόφαση, όταν είναι προσφυγές και αναμένουν απόφαση 

σχετικά με το καθεστώς τους, όταν διαμένουν στην επικράτεια για προσωρινούς 

λόγους π.χ εποχιακοί  εργαζόμενοι, οι φορείς παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια 
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διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, οι εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί ή σε περιπτώσεις 

που έχουν περιορισμένη  άδεια διαμονής και τέλος η οδηγία δεν εφαρμόζεται στους 

υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν αναλάβει χρέη διπλωματικών σχέσεων 

προξενικών σχέσεων, ειδικών αποστολών και χρέη διεθνών σχέσεων, το καθεστώς 

των οποίων προβλέπεται από ανάλογες συμβάσεις της Βιέννης.(1961, 1963, 1969, 

1975.)  

Η  οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ευνοϊκότερων διατάξεων: των διμερών 

και πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της κοινότητας και των κρατών της αφενός  και 

τρίτων χωρών αφετέρου , των διμερών συμφωνιών που έχουν είδη συναφθεί μεταξύ 

κράτους μέλους και τρίτης χώρας, της Ευρωπαϊκής σύμβασης περί εγκαταστάσεως 

της 13-12-1955, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 18-10-1961,  της 

αναθεωρημένης έκδοσης του της 03-05-1987 και της Ευρωπαϊκής σύμβασης περί του 

νομικού καθεστώτος των μεταναστών εργαζόμενων της  24-11-1977.  

Η προαπαιτούμενη  διάρκεια παραμονής. Οι νόμιμα διαμένοντες στην επικράτεια ενός 

κράτους μέλους δικαιούνται να υποβάλουν την πρώτη αίτηση μετά το πέρασμα 5 

χρόνων. Οι περίοδοι διαμονής για λόγους  προσωρινού χαρακτήρα ή για λόγους 

διεθνών, διπλωματικών και προξενικών σχέσεων που προανέφερα δεν 

συμπεριλαμβάνονται. Ενώ οι τυχόν περίοδοι σπουδών εντός της επικράτειας, 

λαμβάνονται υπόψη κατά το ήμισυ. Οι περίοδοι απουσίας δεν διακόπτουν την 

περίοδο εφόσον δεν ξεπερνούν τους έξι διαδοχικούς μήνες και συνολικά σε όλα τα 

πέντε χρόνια τους 10 μήνες. Για περιπτώσεις συγκεκριμένων ή έκτακτων λόγων 

προσωρινού χαρακτήρα και σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο τα κράτη μέλη 

μπορούν να δεχτούν ότι μια περίοδος απουσίας μεγαλύτερη από την αναφερόμενη  

δεν διακόπτει την περίοδο και κατά τον υπολογισμό δεν την λαμβάνουν υπόψη. 

Αντίθετα όταν πρόκειται για απουσία  για λόγους απασχόλησης 
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συμπεριλαμβανομένης και της παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 

μπορούν να την λαμβάνουν  υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής περιόδου. 

Οι προϋποθέσεις απόκτησης. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον αιτών σταθερούς και 

τακτικούς πόρους για να συντηρήσει αυτόν και την οικογένεια του, ασφάλιση 

ασθενείας και συμμόρφωση με τους όρους ενσωμάτωσης σύμφωνα με το εθνικό τους 

δίκαιο. 

Άρνηση. Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνούνται την άρνηση καθεστώτος για λόγους 

δημόσιας τάξης και ασφάλειας αλλά και για οικονομικούς λόγους. 

Η απόκτηση του καθεστώτος. Η διαδικασία απαιτεί μια αίτηση και επίσημα 

δικαιολογητικά που ορίζονται από το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους και αποδεικνύουν 

ότι πληροί τις προϋποθέσεις και δεν αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια. Οι 

αρμόδιες  αρχές το αργότερο σε έξι μήνες μετά την υποβολή της αίτησης κοινοποιούν 

εγγράφως την απόφαση τους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δυνάμει της 

οδηγίας. Λεπτομέρειες σαν την παράταση της περιόδου απόφασης ρυθμίζονται από 

την εθνική νομοθεσία. 

Η άδεια παραμονής. Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντα είναι μόνιμο, η άδεια 

ισχύει 5 χρόνια και ανανεώνεται αυτοδικαίως κατόπιν αιτήσεως εφόσον απαιτείται. 

Επίσης μπορεί να έχει την μορφή ετικέτας ή ξεχωριστού έγγραφου. 

Ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος. Οι επί μακρόν διαμένοντες χάνουν το καθεστώς 

τους όταν : διαπιστώνεται δόλια απόκτηση του, όταν  θεσπίζεται ένα μέτρο απέλασης, 

και στην περίπτωση που απουσιάζει από το έδαφος της κοινότητας παραπάνω από 12 

διαδοχικούς μήνες. Όταν το κράτος μέλος  αναγνωρίζει πως η απουσία είναι για 

ειδικούς ή εξαιρετικούς λόγους δεν προχωρά στην ανάκληση ή την απώλεια του 

καθεστώτος. Όμως σε περίπτωση που συνιστά  απειλή για την δημόσια ασφάλεια και 

τάξη τότε χάνει το δικαίωμα να διατηρεί το καθεστώς. Επίσης χάνει το καθεστώς 
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αυτό στο πρώτο κράτος μέλος όταν του έχει χορηγηθεί το ίδιο καθεστώς σε ένα 

δεύτερο κράτος μέλος. Εν πάση περιπτώσει μετά από 6-ετη απουσία από το έδαφος 

ενός κράτους μέλους ο δικαιούχος χάνει αυτομάτως το καθεστώς που του έχει 

χορηγηθεί στο κράτος αυτό. Εξαίρεση όσον αφορά την πρόβλεψη αυτή αποτελούν οι 

περιπτώσεις απουσίας για ειδικούς και εξαιρετικούς λόγους.  

Όσον αφορά την επανάκτηση του καθεστώτος η απώλεια του οποίου συνδέεται με 

την απουσία από το έδαφος της κοινότητας παραπάνω από 12 διαδοχικούς μήνες και 

με την χορήγηση του καθεστώτος αυτού από άλλο κράτος μέλος, το πρώτο κράτος 

μέλος παρέχει μια απλουστευμένη διαδικασία η οποία ορίζεται από το εθνικό δίκαιο. 

Διαδικαστικές εγγυήσεις. Η απόρριψη χορήγησης ή ανάκλησης του καθεστώτος ή 

απόρριψης ανανέωσης της άδειας διαμονής  πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ο κάθε 

ενδιαφερόμενός έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στο οικείο κράτος μέλος. 

Ίση μεταχείριση. Οι επί μακρόν διαμένων απολαύει ίσης μεταχείρισης με τους 

ημεδαπούς όσον αφορά: Την πρόσβαση σε μισθωτή απασχόληση και ανεξάρτητη 

επαγγελματική δραστηριότητα, την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, την 

αναγνώριση των επαγγελματικών διπλωμάτων και άλλων τίτλων, την κοινωνική 

ασφάλιση και προστασία, τα φορολογικά πλεονεκτήματα, την ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι και της έγγραφης συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και 

την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της επικράτειας κάτω από όρους που θεσπίζει το 

εθνικό δίκαιο. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς  στις 

παρακάτω περιπτώσεις: όσον αφορά την απασχόληση, όταν πρόκειται για 

δραστηριότητες που πρέπει να ασκούνται αποκλειστικά από του ημεδαπούς, όσον 

αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση μπορεί να απαιτηθεί η καλή γνώση της  
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γλώσσας. Επίσης τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την ίση μεταχείριση στην 

κοινωνική προστασία και σε βασικά πλεονεκτήματα. 

Προστασία από την απέλαση. Τα κράτη μέλη μπορούν να απελάσουν επί μακρόν 

διαμένοντα όταν αποτελεί σοβαρή απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας 

ασφάλειας αλλά όχι για οικονομικούς λόγους. Υπόψη πριν από κάθε ενέργεια τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν : την διάρκεια διαμονής, την ηλικία του ενδιαφερόμενού 

προσώπου, τις επιπτώσεις για τον ενδιαφερόμενο, τους δεσμούς με την χώρα 

διαμονής τους. 

Το ευεργέτημα της πενιάς χορηγείται στους επί μακρόν διαμένοντες που δεν 

διαθέτουν επαρκείς πόρους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ημεδαπούς. 

Ευνοϊκότερες εθνικές διατάξεις. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδώσουν άδειες 

διαμονής με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που καθορίζει η οδηγία. Αυτές οι 

άδειες διαμονής δεν αναγνωρίζονται από άλλα κράτη μέλη.  

Η οδηγία προβλέπει και την διαμονή των επιμακρόν διαμενόντων σε άλλα κράτη υπό 

το ίδιο καθεστώς, υπό κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες μπορεί να οριστούν από το 

δεύτερο κράτος μέλος. Η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς με την αρχή της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων απαιτεί την αμοιβαία εμπιστοσύνη και 

συνεργασία  μεταξύ των κρατών μελών και τον καθορισμό των όρων στους οποίους 

υπόκειται το δικαίωμα διαμονής σε άλλο κράτος μέλος των επί μακρόν διαμενόντων 

με σκοπό την εξαρτημένη συνεργασία ή την ανεξάρτητη, ή τις σπουδές ή την 

εγκατάσταση χωρίς άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. Τα μέλη της οικογένειας  

θα πρέπει να μπορούν να εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μαζί με τον επί μακρόν 

διαμένοντα. Στον νέο κράτος μέλος οι δικαιούχοι χαίρονται ίση μεταχείριση στα 

οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα όπως και στο πρώτο κράτος μέλος.       
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Το περιεχόμενο της οδηγίας για την οικογενειακή επανένωση(2003/86/EK). 

 

 Ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα, μέχρι το τέλος της προηγούμενης περιόδου η 

διαδικασία αυτής της οδηγίας δεν είχε ολοκληρωθεί. Στις 2/5/2002 η Επιτροπή 

θέσπισε τροποποιημένη πρόταση και στις 22/9/2003 το Συμβούλιο ενέκρινε την 

οδηγία. Σκοπός της Οδηγίας είναι να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους µπορεί 

να ασκείται το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης.  

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την είσοδο και την διαμονή στα ακόλουθα μέλη της 

οικογένειας: του /της συζύγου, των ανήλικών τέκνων, συμπεριλαμβανομένου και των 

θετών και υιοθετημένων , των εξ΄ αίματος πρώτου βαθμού ανιόντων συγγενών του 

συντηρούντος  ή του /της συζύγου, του εκτός γάμου συντρόφου υπηκόου τρίτης 

χώρας ο οποίος διατηρεί με τον συντηρούντα σταθερή σχέση μακράς διάρκειας 

δεόντων αποδεδειγμένης. Τα µέλη της οικογένειας του συντηρούντος έχουν, εξίσου 

µε αυτόν, δικαίωµα στην εκπαίδευση, τη μισθωτή εργασία, την ανεξάρτητη 

επαγγελµατική δραστηριότητα καθώς και δικαίωµα πρόσβασης σε επαγγελµατικό 

προσανατολισµό. 

Προϋποθέσεις για την εκπλήρωση του αιτήματος του μετανάστη είναι να διαθέτει  

υγιεινό κατάλυμα, επαρκείς πόρους και ασφάλιση ασθένειας.. Το αργότερο µετά από 

5 έτη διαµονής και εφόσον στο µέλος της οικογένειας δεν έχει χορηγηθεί άδεια 

διαµονής για άλλους λόγους πέρα της οικογενειακής επανένωσης, ο 

/η σύζυγος ή ο εκτός γάµου σύντροφος και το τέκνο που έχει ενηλικιωθεί έχουν 

δικαίωµα να απαιτούν αυτόνοµη άδεια διαµονής, ανεξάρτητη από την άδεια του 

συντηρούντος. Περιοδικά, και για πρώτη φορά όχι αργότερα από την 3η Οκτωβρίου 

2007, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο για την εφαρµογή της Οδηγίας στα κράτη µέλη. Μέχρι την 3η Οκτωβρίου 
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2005, τα κράτη µέλη θα πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις απαραίτητες νοµοθετικές, 

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την 

Οδηγία. 

 

Το περιεχόμενο της οδηγίας σχετικά με τον τίτλο παραμονής για τα θύματα 

εμπορίας ανθρώπων ή συνέργιας στην λαθρομετανάστευση που συνεργάζονται με 

τις αρχές(2003/81/ EK).   

  

Στόχος: Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την χορήγηση τίτλου παραμονής 

περιορισμένης διάρκειας ανάλογα με το διάστημα που απαιτείται για την περάτωση 

των σχετικών εθνικών διατάξεων στους υπηκόους τρίτων χορών που συνεργάζονται 

στη καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων ή της υποβοήθησης της 

λαθρομετανάστευσης. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους εν λόγο υπηκόους 

τρίτων χωρών που έχουν συμπληρώσει την ηλικία ενηλικίωσης συμφώνα με την 

νομοθεσία του σχετικού κράτους μέλους. Εφαρμόζεται στους ενήλικες αλλά τα κράτη 

μέλη μπορεί να την εφαρμόσουν και στους ανήλικες. Η διαδικασία αποτελείται από 

μερικά βήματα. Αρχικά γίνεται η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υπηκόων για τις 

δυνατότητες που θέτει η οδηγία.  Στην συνέχεια στους υπηκόους τρίτων χωρών 

δίνεται κάποια προθεσμία περίσκεψης που θα τους επιτρέψει να συνέλθουν από το 

την επιρροή των δραστών  ώστε να πάρουν ενημερωμένη απόφαση σχετικά με την 

συνεργασία τους με τις αρμόδιες αρχές. Κατά την φάση αυτή στα πρόσωπα αυτά 

προσφέρεται, περίθαλψη, ψυχολογική στήριξη και εξασφάλιση των συνθηκών 

διαβίωσης εάν κρίνεται απαραίτητο. Το τρίτο βήμα αντιστοιχεί στην έκδοση του 

τίτλου παραμονής. Η  έκδοση αυτή εξαρτάται από την κρίση των αρμόδιων αρχών 

και εάν πληρούνται δύο προϋποθέσεις: από το γεγονός κατά πόσο είναι σκόπιμο η 
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παράταση της παραμονής του προσώπου αυτού στην επικράτεια τους προς 

διευκόλυνση της έρευνας, και κατά πόσο έχει επιδείξει σαφή βούληση συνεργασίας 

ενώ έχει διακόψει κάθε σχέση με τους δράστες μετά την προθεσμία περίσκεψης. Ο 

τίτλος δίνεται για έξι μήνες τουλάχιστον με δυνατότητα ανανέωσης. Τα κράτη μέλη 

παρέχουν την αναγκαία ιατρική βοήθεια ή άλλη σε υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 

διαθέτουν επαρκείς πόρους ή έχουν ειδικές ανάγκες. Για τους ανήλικους τα κράτη 

μέλη εξασφαλίζουν πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υπό 

ίδιες προϋποθέσεις με τους υπηκόους τους. Στην περίπτωση των ασυνόδευτών 

ανηλίκων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να προσδιορίσουν την ταυτότητα και 

την ιθαγένεια τους, να εντοπίσουν τις οικογένειές τους και να καλύπτουν την νομική 

τους εκπροσώπηση.       

Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και την επαγγελματική 

δραστηριότητα όπως υπό ίδιες προϋποθέσεις με τους υπηκόους των κρατών μελών 

για το διάστημα που ισχύει ο τίτλος παραμονής. Επίσης η οδηγία προβλέπει την 

λειτουργία προγραμμάτων και συστημάτων  για την αποκατάσταση της κοινωνικής 

ζωής τους.  Μετά την λήξη του τίτλου παραμονής δηλαδή όταν σταματούν να 

τρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσής  του, εφαρμόζεται η συνήθης νομοθεσία περί των 

αλλοδαπών. Ό τίτλος μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι το 

θύμα παύει να συνεργάζεται, όταν η καταγγελία είναι δόλια, όταν το θύμα 

επανασυνδεθεί εκούσια με τους δράστες και όταν συντρέχουν λόγοι δημόσιας 

ασφάλειας.   Ως προθεσμία εφαρμογής ορίσθηκε 6/8/2006. 

 

Το Πρόγραμμα της Χάγης 2004  
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Επανεξετάζει του στόχους που τέθηκαν στο Τάμπερε και  επισημαίνει ότι για το 

μέλλον της Ευρωπαικής Μεταναστευτικής πολιτικής αναγκαία είναι: 

-Ένας αποτελεσματικότερος έλεγχος των εξωτερικών συνόρων που θα βασίζεται στις 

αρχές της αλληλεγγύης και του ισότιμου χωρισμού των εύθηνων μεταξύ των κρατών 

μελών. 

-Η ένταξη των μεταναστών μέσα από την δημιουργία ίσων ευκαιριών συμμετοχής 

στην κοινωνία που θα εμπλέκουν με κατάλληλο τρόπο την δράση των φορέων σε 

εθνικό και νομαρχιακό επίπεδο. 

-Ο συνδυασμός μεταξύ της μεταναστευτικής πολιτικής και του τομέα των διεθνών 

σχέσεων μέσω διάφορων μορφών συνεργασίας με τρίτες χώρες και κυρίως με εκείνες 

προέλευσης μεταναστών.  

- Ο καθορισμός ενός κοινού παρανομαστή στις διαδικασίες απέλασης ώστε να 

εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των μεταναστών. 

Αναλυτικότερα: τα πλαίσια του γενικού στόχου της ενίσχυσης της ελευθερίας 

ασφάλειας και δικαιοσύνης και ως συνέχεια η επανεξέταση του προγράμματος  του 

Τάμπερε,  το πολυετές πρόγραμμα τα Χάγης για την μετανάστευση προβλέπει :  

1-Νομιμη μετανάστευση και καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης. Έχοντας ως 

δεδομένο ότι η νόμιμη μετανάστευση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

ενίσχυση της οικονομίας, στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης και θα 

συμβάλλει στην υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει σχέδιο στρατηγικής για την νόμιμη 

μετανάστευση στο οποίο θα περιλαμβάνονται διαδικασίες εισδοχής ικανές να 

ανταποκρίνονται ταχέως στις κυμαινόμενες ανάγκες του μεταναστευτικού εργατικού 

δυναμικού της αγοράς εργασίας πριν από τα τέλη 2005. Επίσης, δεδομένου ότι η 

παραοικονομία και η παράνομη απασχόληση μπορούν να ενεργήσουν ως παράγοντες 
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έλξης της παράνομης μετανάστευσης και να οδηγήσουν σε εκμετάλλευση, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την επίτευξη   στόχων 

μείωσης της παραοικονομίας που ορίζονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

απασχόληση. 

2- Η  ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την 

συμβολή  της επιτυχής ένταξης στην σταθερότητα και την συνοχή των κοινωνιών της 

Ευρώπης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού σημαντικό είναι η διαμόρφωση μιας 

συνολικής προσέγγισης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης ζητά την δημιουργία ίσων 

ευκαιριών για την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία. μια πολιτική ένταξης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική κατά των διακρίσεων, να συνεπάγεται το 

σεβασμό των αξίων της Ε.Ε και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, να 

βασίζεται σε διαπολτισμικό διάλογο μεταξύ των μελών της κοινωνίας, να καλύπτει 

ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής συμπεριλαμβανόμενων της απασχόλησης και 

εκπαίδευσης. Η επίτευξη αυτής της πολιτικής ένταξης προϋποθέτει την συμμετοχή 

και της κοινωνίας υποδοχής και των μεταναστών. 

3- Σύμπραξη με τρίτες χώρες. Δεδομένου της ανεπαρκής διαχείρισης των 

 μεταναστευτικών ροών και των διάφορων τραγωδιών που έχουν  σημειωθεί κατά 

καιρούς στην Μεσόγειο λόγο προσπαθειών παράνομης εισόδου στην Ε.Ε, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν την 

διαδικασία της πλήρους ένταξης της μετανάστευσης στις υπάρχουσες και τις 

μελλοντικές σχέσεις της Ε.Ε με τρίτες χώρες. Επίσης καλεί την Επιτροπή να 

ολοκληρώσει την διαδικασία αυτή στα έγγραφα έως και την άνοιξη 2005. Η 

σύμπραξη αυτή αφορά και τις χώρες  καταγωγής και τις χώρες διέλευσης. Για τις 

χώρες καταγωγής, οι πολιτικές σύμπραξης πρέπει να διασύνδεουν μετανάστευση, 
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αναπτυξιακή και ανθρωπιστική  βοήθεια και συνεργασία για την αντιμετώπιση των 

γενεσιουργών αιτίων, τους παράγοντες που ωθούν στην μετανάστευση και της 

φτώχειας. Για τις χώρες διέλευσης υπογραμμίζεται  η αναγκαιότητα συνεργασίας  για 

την δημιουργία υποδομών προκειμένου να μπορούν οι χώρες αυτές να διαχειρίζονται 

καλύτερα την μετανάστευση και να παρέχουν κατάλληλη προστασία στους 

πρόσφυγες. 

-4 Πολιτικές επιστροφής. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι μετανάστες που δεν έχουν 

δικαίωμα διαμονής θα πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους  το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο απαιτεί την διαμόρφωση μιας πολιτικής επαναπατριοτισμού με ανθρώπινο 

τρόπο που θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αξιοπρέπεια τους. 

-5 Πολιτικές θεωρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπογραμμίζει τη ανάγκη 

ανάπτυξης μια κατάλληλης πολιτικής θεωρήσεων που θα διευκολύνει τα ταξίδια αλλά 

και την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης. Για το συνοριακό έλεγχο και την 

καταπολέμηση της παράνομης  μετανάστευσης, καλεί το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή να συστήσουν έως τα τέλη του 2006 ένα κοινοτικό ταμείο διαχείρισης 

συνόρων και να δημιουργήσουν ομάδες εμπειρογνώμων οι οποίες θα μπορούν να 

παρέχουν ταχεία τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη που την ζητούν. 

 

Η ένταξη των μεταναστών αναφορικά με τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ  

 

Σημαντικότατες βρίσκω δυο κοινοτικές οδηγίες οι οποίες αν και χρονολογικά 

ανήκουν στην προηγούμενη περίοδο εξέτασης καθώς εκδόθηκαν το 2000, επέλεξα να 

τις εντάξω σε αυτή την τρίτη περίοδο επειδή η προθεσμία εφαρμογής τους από τα 

κράτη μέλη λήγει το 2003. Το Συμβούλιο ψήφισε τις δυο κοινοτικές οδηγίες που θα 

βοηθήσουν στην ένταξη των μεταναστών που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των 
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άμεσων και των έμμεσων διακρίσεων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Η οδηγία 2000/43/ΕΚ της 29/6/2000 αφορά την ίση μεταχείριση των ατόμων 

ανεξαρτήτως από την φυλετική και την εθνική τους καταγωγή, ενώ η οδηγία 

2000/78/ΕΚ θέτει το γενικό πλαίσιο για ίση μεταχείριση στον τομέα της 

απασχόλησης ανεξαρτήτως από την θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την ηλικία, τις ειδικές 

ανάγκες ή τον γενετήσιο προσανατολισμό των ατόμων. 

Οι δύο οδηγίες αναφέρονται στην καταπολέµηση των διακρίσεων στους όρους 

πρόσβασης στην απασχόληση και αυτοαπασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων των 

κριτηρίων επιλογής σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της 

επαγγελµατικής ιεραρχίας, καθώς επίσης των όρων πρόσληψης και προαγωγής, την 

πρόσβαση σε όλους τους τύπους και επίπεδα του επαγγελµατικού προσανατολισµού, 

της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, τις συνθήκες εργασίας 

συµπεριλαµβανοµένης της απόλυσης και της αµοιβής, τη συµµετοχή σε οργανώσεις 

εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα µέλη της οποίας ασκούν 

ένα συγκεκριµένο επάγγελµα. 

Η οδηγία 2000/43/ΕΚ συµπεριλαµβάνει επίσης: την κοινωνική προστασία, την 

κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη την εκπαίδευση  την πρόσβαση σε υπηρεσίες και 

αγαθά που διατίθενται στο κοινό, όπως αυτό της στέγασης. 

Τα κράτη µέλη οφείλουν σύµφωνα µε τις οδηγίες να λάβουν τα ανάλογα µέτρα, 

προκειµένου να εξασφαλίσουν τη νοµική προστασία των ατόµων που υπήρξαν 

θύµατα διακρίσεων καθώς επίσης και την προστασία τους από αντίποινα ή δυσµενή 

µεταχείριση ως απόρροια των παραπόνων ή της µήνυσής τους. 

Επίσης τα κράτη µέλη υποχρεούνται να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα ενίσχυσης του 

κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς 

επίσης μέτρα ενθάρρυνσης των κοινωνικών εταίρων, ώστε αυτοί να συνάπτουν 
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συµφωνίες για τη θέσπιση κανόνων σύµφωνα µε τις οδηγίες. 

Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να καθορίσουν κανόνες επιβολής αποτελεσµατικών, 

αναλόγων µε τις παραβάσεις και αποτρεπτικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης 

της εθνικής νοµοθεσίας, που θέτει σε εφαρµογή τις οδηγίες. 

Τέλος, τα κράτη µέλη οφείλουν να ανακοινώσουν στην Επιτροπή µέχρι το 2005 όλες 

τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες, προκειµένου η Επιτροπή να συντάξει 

εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την εφαρµογή των 

δύο οδηγιών. 

Ως τελική ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας 2000/43/EΚ σε εθνικό επίπεδο 

ορίστηκε η 19η Ιουλίου 2003, ενώ για την οδηγία 2000/78/EΚ η διορία θέσπισης 

εθνικού δικαίου ορίστηκε για την 2η Δεκεµβρίου 2003. 

 

 Ο νόμος 3386/2005 και η σύγκληση του με τις κοινοτικές εξελίξεις.  

 

Ο νόμος αυτός διαφορετικά από τα προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια επηρεάστηκε 

σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική πολιτική, η 

οποία την περίοδο αυτή πήρε μια πιο ολοκληρωμένη και σταθερή μορφή. Στα  

συμπεράσματα των τριών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων (2001/2002/2003) ο κοινός 

παρανομαστής ήταν η αναγκαιότητα της θέσπισης μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Η συνειδητοποίηση αυτή είναι το πρώτο βήμα το οποίο συνεπάγεται μια πιο 

οργανωμένη πορεία στο τομέα αυτό. Επίσης ένα δεύτερο κοινό στοιχείο των 

συμπερασμάτων είναι το στοιχείο της ένταξης των μεταναστών. Αναγνωρίζουν την 

ανάγκη της ισότιμης ένταξης των μεταναστών και υποστηρίζουν ότι θα αποδειχθεί με 

όφελος και για τις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα, με τον όρο πολιτική ένταξης εννοούν 

μια πολιτική η οποία πρέπει να καλύπτει τομείς που αφορούν την απασχόληση, την 
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οικονομική συμμετοχή, την παιδεία , την εκμάθηση γλωσσών, την υγεία, τα ζητήματα 

στέγασης, την συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και ζητήματα πολιτισμού, 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ομάδων στόχων. Το βέβαιο είναι 

ότι πρόκειται για πολιτική ενσωμάτωσης η οποία στοχεύει στην  ισότιμη συμμετοχή 

των μεταναστών στις κοινωνικές και οικονομικές δομές της χώρας υποδοχής δηλαδή 

στην συμμετοχή τους στις επαγγελματικές δομές,  στην αγορά εργασίας, στην 

εκπαίδευση και στους προαναφερόμενους  τομείς.   

Ένα τρίτο κοινό στοιχείο των συμπερασμάτων των Συμβουλίων είναι η αναγκαιότητα 

της εγκαθίδρυσης συνεταιρικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες/ αποστολής μεταναστών 

ως προς την αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης και γενικότερα ως προς την 

διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Επίσης η συνεργασία με τις χώρες 

καταγωγής θα πρέπει να πάρει την μορφή της αναπτυξιακής βοήθειας  για την 

καταπολέμηση της φτώχειας, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των συνόρων και 

για τις πολιτικές επιστροφής και επανεισδοχής μεταναστών.           

Εκτός αυτών των σημαντικότατων  συνειδητοποιήσεων και κοινών στόχων που 

έθεσαν τα Συμβούλια αυτά, καθοριστική  εξέλιξη αποτελεί και η μετάφραση στην 

πράξη πλευρών του προγράμματος του Τάμπερε. Όπως προανέφερα στο Ε.Σ του 

Τάμπερε για πρώτη φορά συζητήθηκαν οι προτάσεις των κοινοτικών οδηγιών για το 

καθεστώς των επιμακρόν διαμενόντων, για την οικογενειακή επανένωση και για τα 

θύματα της εμπορίας ανθρώπων. Από το περιεχόμενο των οδηγιών φαίνεται ότι η 

μεταναστευτική πολιτική έχει μπει σε ένα στάδιο ωρίμανσης με τις κατάλληλες 

σταθερές βάσεις. Η οικογενειακή επανένωση  διευκολύνει την ζωή των μεταναστών, 

τους δίνει την δυνατότητα της επανίδρυσης της οικογενειακής εστίας στο κράτος 

μέλος αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο τις συνέπειες που μπορεί να έχει το 

στερεότυπο του μοναχικού μετανάστη αρσενικού γένους  αλλά και στοχεύει στην 
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διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των κοινωνιών αυτών. 

Παραδείγματος χάριν, όταν η οικογένεια του Χ μετανάστη υπηκόου τρίτης χώρας 

βρίσκεται μαζί του στην επικράτεια της Ένωσης, δεν θα υπάρξει πλέον αποστολή 

εμβασμάτων προς την χώρα καταγωγής καθώς και τα χρήματα θα παραμείνουν στην 

ευρωπαϊκή χώρα και θα καταναλωθούν αναλόγως για τις καθημερινές ανάγκες  της 

οικογένειας χωρίς να διαταραχθεί η οικονομική ισορροπία. 

 Η σχετική οδηγία με το καθεστώς των επιμακρόν διαμενόντων διευκολύνει την 

ισότιμη ένταξη των μεταναστών που διαμένουν μονίμως και νομίμως στην Ένωση 

χορηγώντας τους ένα καθεστώς με δικαιώματα και υποχρεώσεις όσο το δυνατόν 

παρόμοιο με το καθεστώς των υπηκόων των κρατών μελών. Η τελευταία οδηγία  

δίνει την δυνατότητα στα θύματα της παρανομίας να ξεφύγουν από την 

προκαθορισμένη θέση τους και να ξεκινήσουν μια νέα πορεία σε νέες νόμιμες βάσεις. 

Επίσης σύμφωνα με την οδηγία όπου κρίνεται απαραίτητο από τις αρχές του κράτους 

μέλους στα πρόσωπα αυτά προσφέρεται περίθαλψη και έξοδα διατήρησης για τις 

ανάγκες τους, ενώ για τους ανήλικους προβλέπεται η πρόσβαση  στο υποχρεωτικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και σε άλλα προγράμματα κατάρτισης. Μετά την λήξη του 

καθεστώτος προβλέπεται για τα πρόσωπα αυτά χορήγηση άδειας διαμονής για άλλους 

λόγους. Το πρόγραμμα της Χάγης επανεξετάζει τα πιο σημαντικά στοιχεία του 

προγράμματος του Τάμπερε και ανανεώνει τους στόχους που έθεσε το πρόγραμμα 

αυτό.   

Ο τίτλος του νόμου 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων 

τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια μας προετοιμάζει  για το περιεχόμενο του 

καθώς κεντρικό στοιχείο είναι αυτό της  κοινωνικής ένταξης των υπηκόων τρίτων 

χωρών στην ελληνική επικράτεια. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, επίσης, η έννοια της 

ένταξης είναι αυτό που κυρίευε αυτή την περίοδο. Η τρίτη περίοδος εξέτασης 
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χαρακτηρίζεται από αντανάκλαση των ευρωπαϊκών εξελίξεων στην εγχώρια 

μεταναστευτική πολιτική. Τα σημεία που το αποδεικνύουν αυτό είναι:  

-Τα άρθρα 65-66 του νόμου 3386, τα οποία για πρώτη φορά στο ιστορικό της 

ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής  αναφέρονται σε μέτρα για την κοινωνική 

ένταξη των μεταναστών. Τα μέτρα αυτά προσδιορίζονται μέσα σε ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα δράσης που αποτελείται από υποπρογράμματα όπως είναι για 

παράδειγμα: η παροχή πληροφοριών για τους μετανάστες, μέτρα για την 

απασχόληση, μέτρα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 

πολιτισμού, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 

κλπ. Οι δράσεις του προγράμματος αποβλέπουν  την επιτυχή ένταξη του υπηκόου   

τρίτης χώρας στην ελληνική κοινωνία και καλύπτουν τους παρακάτω τομείς: 

-την πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας 

-την επιτυχή παρακολούθηση εισαγωγικών μαθημάτων σχετικά με τη παιδεία και τον 

ελληνικό πολιτισμό 

-την ένταξη στην αγορά εργασίας  

-την ενεργό κοινωνική συμμετοχή.      

Οι βασικές αρχές που διέπουν το πρόγραμμα Δράσης είναι εμπνευσμένα από τις 

κοινοτικές οδηγίες   2000/78/ΕΚ  2000/43/ΕΚ οι οποίες αναφέρονται καταπολέμηση 

των άμεσων και των έμμεσων διακρίσεων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

τομέα. Αναλυτικότερα οι αρχές αναφέρονται (αρ.66/παρ.2/α) στην αποφυγή των 

διακρίσεων σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών λόγο φυλής, χρώματος, εθνικής 

καταγωγής, κοινωνικής προέλευσης, γενετήσιων χαρακτηριστικών ή/και 

προσανατολισμού, γλώσσας, θρησκείας, πεποιθήσεων ή άλλων φρονημάτων, 

περιουσίας και άλλα.  Επίσης οι αρχές κάνουν λόγο για επιδίωξη ίσης μεταχείρισης 

σε κάθε πτυχή της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής ανεξαρτήτως της 
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φυλετικής ή εθνικής καταγωγής με στόχο την προώθηση της οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής. 

-Ένα δεύτερο στοιχείο που αποδεικνύει την επιρροή του ευρωπαϊκού παράγοντα 

στην εγχώρια μεταναστευτική πολιτική είναι η de facto ενσωμάτωση των τριών 

κοινοτικών οδηγιών που αφορούν: οικογενειακή επανένωση, το καθεστώς των 

επιμακρόν διαμενόντων και τα  θύματα εμπορίας ανθρώπων. 

-Τα άρθρα 67-69/3386 αναφέρονται στο καθεστώς των επιμακρόν διαμενόντων. Σε 

μια πρώτη όψη το κύριο μέρος των διατάξεων είναι εμπνευσμένο από την κοινοτική 

οδηγία με εξαίρεση των άρθρων που αφορούν τα κριτήρια απόκτησης του 

καθεστώτος. Τα κριτήρια απορρέουν από τον Ελληνικό δίκαιο και απαιτούν από τον 

επιμακρόν διαμένοντα την επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και  

ελληνικού πολιτισμού. Οι προϋποθέσεις απόκτησης δεν διαφέρουν από αυτούς που 

θέτει η οδηγία.  

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος που εκδόθηκε στις 16/08/06 καθορίζει τις 

πιο εξειδικευμένες προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και παράβολα. Πχ, το απαιτούμενο ετήσιο  εισόδημα δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξημένο 

15% για κάθε συντηρούμενο από αυτό μέλος της οικογένειας. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα δικαιολογητικού είναι το αποδεικτικό επαρκής γνώσης της ελληνικής 

γλώσσας, ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού. Το παραπάνω δικαιολογητικό θα 

χορηγείται από την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΘ. Το 

πρόγραμμα θα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα 

μαθήματα θα οργανώνονται από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων που λειτουργούν 

σε όλους τους νομούς της χώρας ενώ θα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοτικό Ταμείο κατά το 75% και από το ελληνικό δημόσιο κατά το 25%.Τα 
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μαθήματα έχουν οργανωθεί σε τέσσερα επίπεδα και απαιτούν την παρακολούθηση, 

από τον υποψήφιο επιμακρόν διαμένοντα,  225 ωρών στο σύνολο.  

Στόχοι του προγράμματος εκτός από την χορήγηση του πιστοποιητικού είναι11: 

 

 Η αποτελεσματική λειτουργία των μεταναστών στην οικονομική , κοινωνική 

και πολιτισμική ζωή της χώρας 

 Η ενίσχυση της απασχολισιμότητάς τους 

 Η καταπολέμηση  του αποκλεισμού τους από τις εν γένει κοινωνικές 

δραστηριότητες 

  

 Το αρμόδιο όργανο υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης  και για την χορήγηση της 

άδειας διαμονής είναι αντιστοίχως εκείνο που επιλαμβάνεται για την υποβολή και 

εξέταση της αίτησης και για την χορήγηση της τελευταίας άδειας διαμονής  πριν από 

την συνδρομή των προϋποθέσεων και κριτηρίων του παρόντος. Το όργανο αυτό θα 

συμβουλεύεται τις αστυνομικές αρχές για λόγους δημοσίας τάξης και ασφάλειας  και 

μετά εκδίδει την σχετική απόφαση τουλάχιστον 6 μήνες μετά την υποβολή αίτησης 

και των δικαιολογητικών. Στην έκδοση απόφασης, γνωμοδοτεί και μια Επιτροπή η 

οποία θα πάρει συνέντευξη τους υποψήφιους με σκοπό να αξιολογήσει το ήθος και τη 

προσωπικότητα τους.             

Στους δικαιούχους χορηγείται άδεια ενιαίου τύπου «Επιμακρόν διαμένον ΕΚ». Το 

καθεστώς αυτό είναι μόνιμο με κάποιες επιφυλάξεις στις περιπτώσεις που: η 

απόκτηση ήταν δόλια, έχει εκδοθεί απόφαση απέλασης, ο δικαιούχος απουσιάζει από 

την κοινότητα για παραπάνω από 12 μήνες και από την Ελλάδα για έξι έτη και τέλος, 

όταν αποτελεί απειλή για την δημόσια τάξη και ασφάλεια. Το δεύτερο μέρος 

                                                 
11 Πληροφορίες από το website: www.ideke.edu.gr 
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αναφέρεται στο δικαίωμα απόκτησης του ίδιου καθεστώτος σε άλλο κράτος μέλος 

της Ε.Ε. Τα  σχετικά άρθρα δεν διαφέρουν από τις διατάξεις τις κοινοτικής οδηγίας.   

-Στα άρθρα 53-60/3386  περιγράφεται το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης 

και οι προϋποθέσεις απόκτησης του. Η  de facto συμμόρφωση της ελληνικής 

νομοθεσίας με την ανάλογη κοινοτική οδηγία είναι γεγονός, παρ’όλα αυτά υπάρχουν 

πολλά σημεία των νομοθετικών διατάξεων που διαφέρουν από τα άρθρα της οδηγίας:  

Ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται μόνο ο/η σύζυγος, τα κάτω των 18 άγαμα τέκνα 

τους συμπεριλαμβανομένου και των θετών εξαιρώντας τα υπόλοιπα μέλη που 

προβλέπει η οδηγία. Με βάση την οδηγία η έννοια μέλη της οικογένειας περιλαμβάνει 

εκτός από τα προαναφερόμενα πρόσωπα και τους εξ’ αίματος πρώτου βαθμού 

ανιόντες συγγενείς του συντηρούντα ή της συζύγου, τα ενήλικα άγαμα τέκνα τους 

εφόσον δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, λόγο της κατάστασης της υγείας 

τους και του εκτός γάμου συντρόφου, υπηκόου τρίτης χώρας, που διατηρεί με τον 

συντηρούντα σταθερή σχέση μακράς διάρκειας  δέοντος αποδεδειγμένης.     

Όσον αφορά τους σταθερούς τακτικούς πόρους που απαιτεί η οδηγία, ο νόμος βάζει 

ως όριο, το εισόδημα αυτό να μην είναι μικρότερο των ετήσιων αποδοχών του 

ανειδίκευτου εργάτη συν 20% προσαύξηση για την σύζυγο και 15% για κάθε παιδί. 

Όπως και στην περίπτωση των επί μακρόν διαμενόντων το όριο αυτό είναι πολύ 

αυστηρό καθώς γνωστό είναι ότι όσον αφορά τους μετανάστες, οι εργοδότες ως επί 

το πλείστων δεν δηλώνουν το πραγματικό εισόδημα των εργατών τους 

δημιουργώντας ένα εμπόδιο για την διαδικασία αυτή. 

-Τα άρθρα 42-56/3386 περιγράφουν  τις προϋποθέσεις της απόκτησης του τίτλου 

διαμονής για τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων που συνεργάζονται με τις αρχές. Οι 

προϋποθέσεις  και η διαδικασία απόκτησης δεν διαφέρει από αυτές που προβλέπει  η 
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ανάλογη κοινοτική οδηγία 2003/81/ΕΚ. Αυτό αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

καινοτομίες του νόμου. 

-Στην ανακοίνωση COM/2000/757 η Επιτροπή εισαγάγει  την έννοια της αστικής 

ιθαγένειας η οποία εμπίπτει σε ένα σύνολο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ώστε να 

έχουν την ίση μεταχείριση με τους υπηκόους των χωρών υποδοχής ακόμα και αν δεν 

πολιτογραφηθούν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το να επιτραπεί στους μετανάστες 

να αποκτήσουν  αστική  ιθαγένεια μετά από κάποια χρονική περίοδο νόμιμης και 

μόνιμης διαμονής θα συμβάλλει στην επιτυχή ένταξη τους και θα είναι το πρώτο 

βήμα για την απόκτηση της εθνικότητας του κράτους μέλους. Ένα από τα 

σημαντικότερα στοιχεία που εμπλέκει η ιδιότητα αυτή είναι η πολιτική συμμετοχή σε 

τοπικό επίπεδο. Για την περίπτωση της Ελλάδας, ο Υπουργός ΕΣ.Δ.Δ.Α 

(Ελευθεροτυπία, 23/11/2005) σε διακρατικό συνέδριο που διοργάνωσε στο Ζάππειο 

Μέγαρο ο Δήμος Ζωγράφου δήλωσε ότι: η επίσημη πρώτη της ψήφου για τους 

μετανάστες θα γίνει στις μεθεπόμενες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές του 2010 

και το δικαίωμα αυτό θα δοθεί στους επί μακρόν διαμένοντες και μόνο. Προβλέπεται 

ότι τα επόμενα χρόνια το δικαίωμα αυτό θα το αποκτήσουν λιγότεροι από 9.000 

χιλιάδες μετανάστες. Το ζήτημα είναι ότι μετά από τις δηλώσεις αυτές  και μέχρι 

σήμερα το ζήτημα δεν ξανασυζητήθηκε δημιουργώντας ένα κενό που αναζητά λύση. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο12, το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 5/2/92 υιοθέτησε την 

«Σύμβαση για την συμμετοχή αλλοδαπών ζωή σε τοπικό επίπεδο»η οποία τέθηκε σε 

ισχύ στις 1/5/97 και έως σήμερα έχει υπογραφεί από 11 χώρες  ανάμεσα στις οποίες 

είναι η Αλβανία και η Τσεχία, χώρες οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από μαζική 

μετανάστευση προς αυτές, ενώ η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει ούτε φαίνεται 

διατεθειμένη να το πράξει. Αυτή η Σύμβαση θεσπίζει το δικαίωμα του εκλέγειν και 
                                                 
12 Πληροφορίες από το άρθρο ‘Ο ρατσισμός στο παραβάν’, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 15 Οκτωβρίου 
2006. σελ 53. 
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του εκλέγεσθαι των αλλοδαπών στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον 

μοναδικό όρο ότι έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια νόμιμης και αδιάλειπτης 

παραμονής στην ευρωπαϊκή χώρα που ζουν. Στις 16/03/2000 το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα αναφορικά με το ζήτημα αυτό στο οποίο 

διατυπώνεται η ευχή «για λόγους σεβασμού των δημοκρατικών αξίων της Ε.Ε να 

προσαρμόσουν τα κράτη μέλη το συντομότερο δυνατόν τις νομοθεσίες τους ώστε να 

επεκταθεί   το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και τις ευρωπαϊκές εκλογές σε 

όλους τους εξωκοινοτικούς πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στο έδαφος τους για 

διάστημα  άνω της πενταετίας» (άρθρο 19). Ένα χρόνο μετά, στις 5/7/01 το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά στα κράτη μέλη να κυρώσουν  της Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση του 92 και το ψήφισμα του 2000, και στην συνέχεια περνά σε πιο δραστικά 

μέτρα καθώς τις αρχές του 2003 υιοθέτησε ψήφισμα με βάση την έκθεση Σβημπέλ  

με το οποίο καλεί την Αυστρία , το Βέλγιο,  την Ελλάδα, την Γερμανία, την Ιρλανδία, 

το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο  να υπογράψουν  

και να κυρώσουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την συμμετοχή των αλλοδαπών στο 

δημόσιο βίο σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκές εκλογές. Το πιο πρόσφατο σχετικό 

ντοκουμέντο εγκρίθηκε στις 6/7/06 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο καλεί 

την Επιτροπή να προβεί σε νομική αναθεώρηση των υφισταμένων διατάξεων σχετικά 

με την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη στα κράτη μέλη καθώς και των πρακτικών που 

ακολουθούν σήμερα τα κράτη μέλη σε σχέση με το δικαίωμα των επιμακρόν 

διαμενόντων μεταναστών να ψηφίζουν στις τοπικές και δημοτικές εκλογές.        

 Το ζήτημα αυτό για την περίπτωση της Ελλάδας παραμένει ανοικτό και το άμεσο 

μέλλον θα αποδείξει την προσαρμογή της με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Από 

θεωρητικής  άποψης, παραμένει ανοικτό και το ερώτημα : η πολιτική συμμετοχή των 

μεταναστών σε εκλογές σε τοπικό επίπεδο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση τους στην 
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ελληνική κοινωνία ή μήπως αυτό θα είναι το τρόπαιο για λίγους μετανάστες που 

έχουν καταφέρει να ενσωματωθούν ;  

Καταλήγοντας, με βάση την ανάλυση αυτή  μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η τρίτη 

περίοδο έρευνας είναι αυτή που έχει επηρεαστεί περισσότερο από τις ευρωπαϊκές 

εξελίξεις καθώς βλέπουμε να γίνονται πράξη οι περισσότερες κοινοτικές οδηγίες και 

η νοοτροπία της νομοθεσίας αυτής είναι προφανώς ίδια  με αυτήν των ευρωπαϊκών  

εξελίξεων εντελώς διαφορετική από αυτή της αστυνόμευσης και της καταστολής.        

   

 Αναλυτικότερα ο νέος νόμος για την μετανάστευση Ν.3386/2005 Είσοδος, 

διαμονή, και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 

Επικράτεια. 

 

Αυτός ο νόμος εκδόθηκε με σκοπό να επιλύσει τα προβλήματα και τα κενά  που 

δημιούργησε το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Το πνεύμα και η νοοτροπία του 

νομοθέτη είναι ίδιο με τον νόμο του 2001 και παρά πολλές διατάξεις έχουν μείνει 

ίδιες. Οι περισσότερες καινοτομίες αφορούν την διάθεση του νομοθέτη να 

απλοποιήσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εντάξει τους μετανάστες στην 

ελληνική κοινωνία. Αξιολόγηση της εφαρμογής του νόμου δεν μπορεί να γίνει ακόμα 

καθώς ο νόμος μπήκε σε ισχύ 01/01/2006. 

Οι βασικότερες καινοτομίες είναι:          

Καταργείται η άδεια εργασίας και ενοποιείται με την άδεια διαμονής σε μια πράξη θα  

που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα  της Περιφέρειας. Με την ενοποίηση αυτή 

θα μειώνεται σε μεγάλο βαθμό η καθημερινή ταλαιπωρία των οικονομικών 

μεταναστών και όλα τα συνακόλουθα γραφειοκρατικά προβλήματα. 

-Ανατίθεται το σύνολο της διαδικασίας για την έκδοση της άδειας διαμονής στην 
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Περιφέρεια, προκειμένου μια αρχή να έχει την συνολική επίβλεψη της διαδικασίας. 

Αυτή η πρόβλεψη σκοπεύει στην εξαφάνιση φαινόμενων καθυστέρησης και 

δυσλειτουργίας στην επικοινωνία των Δήμων με τις Περιφέρειες και οι παρεμβολές 

άλλων υπηρεσιών (Δήμοι, Νομαρχίες ) στην ολοκλήρωση της διαδικασίας που 

προέβλεπε ο προηγούμενός νόμος. 

 

Οι άδειες διαμονής  

 

-Μειώνονται οι κατηγορίες των αδειών διαμονής σε επτά γενικές κατηγορίες, στις 

οποίες ενσωματώνονται σε κάθε μία από αυτές οι τύποι αδειών διαμονής.(άρθρο 9). 

Οι επτά κατηγορίες είναι άδεια διαμονής:  

για εργασία, για ανεξάρτητή οικονομική δραστηριότητα, για ειδικούς λόγους, για 

εξαιρετικούς λόγους, για οικογενειακή επανένωση, αόριστης διαρκείας, επί μακρόν 

διαμένοντος.  Αναλυτικότερα οι τύποι άδειων διαμονής είναι: 

-Άδεια διαμονής για εργασία: Εξαρτημένη εργασία, εποχιακή εργασία, στελέχη 

εταιριών, προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας, αθλητές-προπονητές, μέλη 

καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, πνευματικοί δημιουργοί και μέλη αρχαιολογικών 

σχολών.   

-Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα: ανεξάρτητη οικονομική 

δραστηριότητα και ανάπτυξη οικονομική δραστηριότητας. 

-Άδεια διαμονής για ειδικούς λόγους: Σπουδές, επαγγελματική κατάρτιση, 

υπότροφοι-ειδικά προγράμματα, σπουδές σε στρατιωτικές σχολές, απόκτηση της 

ιατρικής ειδικότητας, οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, ενήλικα τέκνα διπλωματικών 

υπάλληλων, υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών, ανταποκριτές ξένου 

τύπου, λειτουργοί γνωστών θρησκειών,  για την Αθωνιάδα σχολή, Σπουδή –γνωριμία  
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και άσκηση του μοναχικού βίου, αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού, και τέλος 

ερευνητές. 

-Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους: Ανθρωπιστικοί, δημόσιο συμφέρον και για 

τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. 

-Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση: για τα μέλη οικογενείας του υπηκόου 

τρίτης χώρας, αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογενείας του υπηκόου τρίτης 

χώρας, και για τα μέλη οικογένειας ΄Έλληνα και πολίτη Ε.Ε. 

-Άδεια διαμονής αόριστης διαρκείας. 

-Άδεια διαμονής επί  μακρόν διαμένοντος 

Σε κάθε άδεια αναγράφεται ένα επιτρέπεται στον κάτοχο η πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας με την επιφύλαξη  των ειδικών ρυθμίσεων του νόμου αυτού. 

Τα άρθρα 46-52 αναφέρονται στην χορήγηση άδεια διαμονής για τα θύματα εμπορίας 

ανθρώπων.  Στο σημείο αυτό άξιο αναφοράς είναι η έκδοση κάποιων αδειών 

διαμονής από το Υπουργείο εσωτερικών  που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο 

νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτές που εκδίδονται σε διευθυντικά στελέχη εταιριών και 

αλλοδαπούς πολίτες που πρόκειται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Επίσης το 

υπουργείο αναλαμβάνει την έκδοση αδειών διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων. 

Επίσης  για τα θύματα αυτά, ειδικά όταν είναι ανήλικα, προβλέπεται από τον νόμο 

ειδική μέριμνα. 

 

Αλλαγές στην διαδικασία μετάκλησης αλλοδαπών για εργασία   

 

 Ανατίθεται η διαδικασία της μετάκλησης αλλοδαπών για εργασία στην Περιφέρεια 

και εξορθολογίζεται το σύστημα των μετακλήσεων για εργασία. Αυτό γίνεται σε 

συνάρτηση αφενός με την προσφορά και ζήτηση εργασίας ανά κατηγορίες 



 98

ειδικοτήτων στους νομούς και στις περιφέρειες και αφετέρου με το υπάρχον εργατικό 

δυναμικό.  (Άρθρο 14). 

Αναλυτικότερα η διαδικασία μετάκλησης είναι η παρακάτω: 

Σε κάθε έδρα της περιφέρειας συγκροτείται μια επταμελής επιτροπή με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, καθήκον της οποίας είναι η κατάρτιση κατά το 

τελευταίο τρίμηνο του κάθε έτους έκθεσης στην οποίο καθορίζονται οι υπάρχουσες 

ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και οι κενές θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα, νομό και 

διάρκεια απασχόλησης που μπορούν να καλυφθούν από υπήκοο τρίτης χώρας. 

Υπόψη λαμβάνονται το εθνικό συμφέρον, η προσφορά εργασίας από ημεδαπούς και 

άλλους υπηκόους τρίτων χωρών και η ζήτηση ανά ειδικότητα. Με βάση την έκθεση 

καθορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α σε συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών και 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ο ανώτατος αριθμός των άδειων διαμονής 

για εργασία που χορηγούνται κάθε έτος η οποία υποβιβάζεται στις οικίες Περιφέρειες 

και στις ελληνικές αρχές της τρίτων χωρών οι οποίες σχηματίζουν ονομαστικό 

κατάλογο με ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Ο κάθε εργοδότης με βάση τον κατάλογο 

καταθέτει την αίτηση του και καλύπτει την προαπαιτούμενη  εγγυητική επιστολή. Ο 

Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει πράξη την οποία υποβιβάζει στην 

αρμόδια προξενική αρχή για την λήψη θεώρησης. Η άδεια διαμονής ακολουθεί μετά 

εφόσον ο αλλοδαπός έχει συνάψει σύμβαση εργασίας. Για την εποχιακή εργασία η 

διαδικασία δεν έχει αλλάξει.   

Για το έτος 2006 συγκεκριμένα, για την περιοχή του Ρεθύμνου, προβλέπονται 11 

άδειες για εξαρτημένη εργασία εκ των οποίων 10 είναι αλιεργάτες και 1 είναι 

υπάλληλος επίτιμου πρόξενου. 

 

Τα πρώτα βήματα κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.  
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Για πρώτη φορά λαμβάνονται μέτρα και πρόνοια για την ομαλή κοινωνική ένταξη 

των μεταναστών στην Ελλάδα. Αυτά προσδιορίζονται μέσα από ένα Ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα Δράσης, που διαρθρώνεται σε υποπρογράμματα όπως η παροχή 

πληροφοριών στους μετανάστες, η προώθηση της απασχόλησης, η εκμάθηση της 

Ελληνικής γλώσσας, της Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Στόχος αυτών τω 

προγραμμάτων είναι, όχι να αφομοιωθούν ή να εγκαταλείψουν την ταυτότητα τους οι 

οικονομικοί μετανάστες, αλλά να διευκολυνθούν στην καθημερινή επιβίωση 

τους.(άρθρα 65-66). Οι βασικές αρχές των προγραμμάτων δράσης είναι η αποφυγή 

των διακρίσεων σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών λόγου φύλου, κοινωνικής 

προέλευσης, εθνικής καταγωγής και η επιδίωξη εφαρμογής ίσης μεταχείρισης σε 

κάθε πτυχή της οικονομικής κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. 

 

  

Η νομιμοποίηση των ανεπίσημων μεταναστών και η ολοκλήρωση των διαδικασιών 

όσων άδειων είχαν λήξει πριν από την ψήφιση του νόμου.   

 

Παρέχεται μια τρίτη ευκαιρία στους μετανάστες η άδεια διαμονής των οποίων έχει 

λήξει χωρίς να την ανανεώσουν  πριν το Αύγουστο 2005 (άρθρο 91).Η παράταση που 

αυτό το άρθρο προτείνει για την κατάθεση των δικαιολογητικών για ανανέωση φτάνει 

μέχρι το τέλος του χρόνου( 31/12/2005). 

Επίσης στο άρθρο 91παρ11, ο νέος νόμος προβλέπει και την νομιμοποίηση των 

παρανομών μεταναστών που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος μέχρι και 31/12/2004 

με την προϋπόθεση κάποιας σχετικής απόδειξης η οποία μπορεί να είναι :η θεώρηση 

εισόδου ή από την ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης για την άδεια διαμονής 
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για ανθρωπιστικούς λόγους ή από την χορήγηση ΑΦΜ ή από βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ένσημων.  

 

Η de facto ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών για την οικογενειακή επανένωση 

για το καθεστώς των  επί μακρόν διαμενόντων και για τα θύματα εμπορίας 

ανθρώπων.  

        

Ενσωματώνονται σε γενικές γραμμές οι κοινοτικές οδηγίες 86/2003 για την 

οικογενειακή επανένωση, η οδηγία 109/2003 για τους επί μακρόν  διαμένοντες και η 

οδηγία  81/2004 για την άδεια διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων.  

Οι όροι οικογενειακής επανένωσης είναι ίδιοι με αυτούς που προέβλεπέ και ο νόμος 

2910/2001 χωρίς σημαντικές αλλαγές και μετά την έκδοση της αντίστοιχης 

κοινοτικής οδηγίας13. Εξαίρεση αποτελεί στον νέο νόμο ο ακριβής ορισμός τον 

πόρων που πρέπει να παρέχει ο οικογενειάρχης για να στηρίξει την οικογένεια του. 

Το εισόδημα αυτό πρέπει να ξεπεράσει το ελάχιστο εισόδημα του ανειδίκευτου 

εργάτη συν 20% για την σύζυγο και συν 15% για κάθε παιδί. Φαίνεται πως το 

δικαίωμα αυτό θα το έχουν μόνο μερικοί προνομιούχοι καθώς όπως γνωρίζουμε στις 

φορολογικές δηλώσεις δεν αναγράφεται πάντα το πραγματικό ποσό από τους 

εργοδότες. (άρθρα 53-60)            

Όσον αφορά τον θεσμό  του «επί μακρόν διαμένοντος» ο νομοθέτης επηρεάστηκε 

αρκετά από την σχετική κοινοτική οδηγία. Τα άρθρα 67-69 περιγράφουν τις 

προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος από αλλοδαπούς που διαμένουν νόμιμα 

                                                 
13 Οδηγία 2003/86/ΕΚ Του Συμβουλίου της 22ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα της 
οικογενειακής επανένωσης. Πηγή: Η επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 3.10.2003 
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στην Ελλάδα περισσότερα από πέντε χρόνια. Η κοινοτική οδηγία14 αφήνει στην 

διάθεση των κρατών μελών τις πιο εξειδικευμένες προϋποθέσεις.  Στο καθεστώς αυτό 

θα υπάγονται όσοι αλλοδαποί διαμένουν πάνω από πέντε χρόνια στην Ελλάδα και 

πληρούν κριτήρια που αποδεικνύουν ότι έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία τα 

οποία θα είναι: η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και η γνώση στοιχείων της 

ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Βασικές προϋποθέσεις όμως 

αποτελούν οι επαρκείς πόροι15 που πρέπει να διαθέτει ο αλλοδαπός για να 

συντηρήσει την οικογένεια του οι οποίοι θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την φύση και 

την προέλευση τους, η ασφάλιση υγείας που να καλύπτει όλη την οικογένεια και η 

διάθεση καταλύματος που να πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής.  

Η διάρκεια νόμιμης διαμονής ξεκινά από το 2001 και όχι από το 1997 (Π.Δ) ενώ στο 

νομοσχέδιο του νόμου αυτού οριζόταν ως ημερομηνία έναρξης η  23/01/2004.  

Το προεδρικό διάταγμα με θέμα :«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25/11/2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών 

οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» δεν έχει περάσει σε ισχύ αλλά από τις 

16/03/2006 έχει δοθεί στην δημοσιότητα το σχέδιο του Π.Δ το οποίο ήδη υπέγραψε 

και έστειλε για συνυπογραφή στους αρμόδιους υπουργούς, ο Υπουργός 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.   

Όσον αφορά τα θύματα εμπορίας ανθρώπων υπάρχει αναφορά του νομοθέτη στα 

άρθρα 46-52 για την χορήγηση και ανανέωση  της άδειας  διαμονής περιορισμένης 

ισχύος για την απόκτηση της οποίας δεν απαιτείται καταβολή παράβολου με την 

προϋπόθεση ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές για την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων. Για τους ανηλίκους ο νόμος προβλέπει ειδική μέριμνα και το ταχύτερο 

                                                 
14 Οδηγία 2003/109/ΕΚ Του Συμβουλίου της 25ης Νοέμβριου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων 
χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. Πηγή: Η επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.23.1.2004   
 
15 Συμφώνα με το Σχέδιο του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος  το εισόδημα του αιτούντα πρέπει να ξεπερνά το 
εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη  συν 15% για κάθε συντηρούμενο μέλος της οικογένειας του.    
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εντοπισμό της οικογενείας τους. Επίσης προβλέπεται και η αλλαγή σκοπού της άδειας 

διαμονής μετά την πάροδο κάποιου διαστήματος. 

 

 

Συνοπτικά συμπεράσματα.  

 

Πρόκειται για ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο απέχει θεαματικά από την πρώτη 

προσπάθεια του νομοθέτη. Ο τίτλος που φέρει ο νόμος μας εισάγει σε ένα 

διαφορετικό και εντελώς καινούργιο τομέα στην μεταναστευτική πολιτική. 

Επηρεασμένη από τις εξελίξεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική 

πολιτική που πριν ήταν προσκολλημένη στους μεθόδους καταστολής του νόμου 

1975/1991 και στις απίστευτες γραφειοκρατικές ταλαιπωρίες που έφερε ο νόμος 

2910/2005, προχωρά στις προβλέψεις για μια πιο ουσιαστική ένταξη των 

μεταναστών. Επίσης,  τα προγράμματα κοινωνικής ένταξης, η ρύθμιση του ζητήματος 

για ην οικογενειακή επανένωση, η εισαγωγή του θεσμού του επί μακρόν διαμένοντος 

και άλλα είναι μια σειρά καινοτομιών που αποδεικνύουν την μετατροπή της 

νοοτροπίας του νομοθέτη.  

Από την άλλη, υπάρχουν πολλά σημεία που είναι άξια κρητικής.  

Πρώτα απ’όλα  υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί που δυσκολεύουν παρά 

διευκολύνουν την ένταξη των μεταναστών όπως είναι: 

-Δεν επιτρέπεται κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής η μετατροπή της από άδεια 

για εξαρτημένη εργασία σε άδεια για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και το 

αντίστροφο πριν από την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της πρώτης 

(άρθρο 12 παράγραφο 5). Ουσιαστικά η πρόβλεψη αυτή εμποδίζει-καθυστερεί την 

επιθυμητή ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία.    
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-Η χορήγηση του ευνοϊκού καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος είναι 

προβληματική καθώς περιέχει μέσα σε όλα τα άλλα  μια αυθαίρετη εξέταση του 

αλλοδαπού από την πενταμελής επιτροπή για το ήθος και την προσωπικότητα του, 

εξέταση την οποία θεωρώ μορφή διάκρισης. Αυτός ο όρος είναι οπωσδήποτε ενάντια 

στο πνεύμα της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. 

-Όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση, το παρόν νομοθετικό πλαίσιο είναι πιο 

αυστηρό από το προηγούμενο(2910/2001) καθώς απαιτείται ο μετανάστης να διαθέτει 

εισόδημα μεγαλύτερο από το εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη συν 20% για την 

σύζυγο και 15% για κάθε παιδί. Στο νόμο του 2001 δεν υπήρχαν οι  παραπάνω 

προσαυξήσεις. 

Επίσης περιορίζεται ασφυκτικά η χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς 

λόγους(άρθρο 44) σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Πλέον 

χορηγείται αποκλειστικά σε όσους διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν πέσει 

θύματα εργατικών ατυχημάτων, άλλων ατυχημάτων, εγκληματικών ενεργειών ή 

έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Πριν, ο νόμος 2910 ήταν πιο ελαστικός. Η άδεια 

δινόταν χωρίς να απαιτείται νόμιμη διαμονή και αφορούσε όλους όσους ήταν 

αδύνατο να απομακρυνθούν από την Ελλάδα.   

Επίσης θεωρώ περιορισμό της ένταξης των μεταναστών την πρόβλεψη του άρθρου 15 

παρ 4 η οποία αναφέρει ουσιαστικά ότι επιτρέπεται ο κάτοχος της άδειας διαμονής 

για εξαρτημένη εργασία να εργασθεί σε άλλο νόμο της ίδιας περιφέρειας   μόνο μετά 

την πάροδο ενός έτους από την χορήγηση της αρχικής άδειας. 

Η απαγόρευση μετακίνησης του μετανάστη δεν εξυπηρετεί δικαιοπολιτικά άλλη 

σκοπιμότητα εκτός από αυτήν της ελεγχόμενης διαχείρισης του μεταναστευτικού 

πληθυσμού και του περιορισμού των δικαιωμάτων του( Παπαθεοδώρου 2005, 1189). 

Αντίθετα ο νομοθέτης υιοθετεί άλλη λογική όταν πρόκειται για την στήριξη της 
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ελληνικής επιχειρηματικότητας και την μετακίνηση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού. 

Στο άρθρο 18 προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χορών 

που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ε.Ε με σκοπό 

την παροχή  εργασίας ενώ στο άρθρο 19 προβλέπεται αντίστοιχη χορήγηση άδειας 

διαμονής σε μετανάστες που μετακινούνται από επιχείρηση  εγκατεστημένη σε τρίτη 

χώρα με σκοπό την παροχή εργασίας. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η διευκόλυνση 

των δραστηριοτήτων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή 

ελληνικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο εξωτερικό  με την μετακίνηση 

εργατικού δυναμικού  τρίτων χωρών, επιβεβαιώνει την αντίληψη ότι σε πολλές 

περιπτώσεις ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου λειτουργεί υποστηρικτικά 

για μια ευρεία ανακατανομή της αγοράς εργασίας και όχι απαραίτητα για  την 

ασφάλεια των αλλοδαπών. 

Γενικότερα, με τον νέο νόμο έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα στον τομέα της 

μεταναστευτικής πολιτικής σε σχέση με τους προηγούμενους νόμους, παρόλα αυτά 

υπάρχουν πολλά κενά  και προβληματικά σημεία που θα έπρεπε πραγματικά να 

ενθαρρύνουν την ένταξη των μεταναστών και όχι να την καθυστερούν.  
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3.   Το μέλλον; 

 

Πλέον η μετανάστευση είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζει την κοινωνική και πάνω απ’ όλα την οικονομική ζωή των κρατών μελών   

της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας. Η σημαντικότητα 

της μετανάστευσης δεν αποδεικνύεται μόνο από την επιρροή αυτή αλλά και από το 

γεγονός ότι η παρουσία της στο μέλλον θα είναι απαραίτητη. Με βάση στοιχεία της  

Eurostat, εντός της Ένωσης, η αύξηση του πληθυσμού μέχρι το 2025 θα οφείλεται 

κυρίως σε καθαρή μετανάστευση, δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός των θανάτων 

θα υπερβαίνει αυτό των γεννήσεων από το 2010. Μετά το 2025 η επίπτωση της 

καθαρής μετανάστευσης δεν θα αντισταθμίζει την φυσική μείωση με σοβαρό 

αντίκτυπο στον αριθμό των απασχολούμενων με δεδομένο ότι αυτό το μέρος του 

πληθυσμού  αναμένεται να μειωθεί από 67,2% το 2004 σε 56,7% το 2050. Συμφώνα 

με την ανακοίνωση COM/669/2005 η μετανάστευση αποτελεί ένα από τα διαθέσιμα 

μέσα για την λύση που έχει δημιουργήσει η πτώση της γεννητικότητας και η γήρανση 

του πληθυσμού. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα η μετανάστευση εργατικού 

δυναμικού ως μέρος της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η οποία αποσκοπεί στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ε.Ε μπορεί να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δημογραφικών εξελίξεων και να αποδειχθεί 

καθοριστική για την εκπλήρωση των σημερινών και των μελλοντικών αναγκών της 

αγοράς εργασίας για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα και η ανάπτυξη. 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω και αναγνωρίζοντας την επίπτωση που έχει 

η δημογραφική παρακμή και η γήρανση του πληθυσμού στην οικονομία, στη 

λειτουργία της αγοράς και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  τονίζει την 

αναγκαιότητα της αναθεώρησης των ευρωπαϊκών πολιτικών μακροπρόθεσμα. Στο 
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συγκεκριμένο πλαίσιο θα χρειάζονται όλο και περισσότερο  μεταναστευτικές ροές για 

να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας και όλο και καλύτερη ρύθμιση των 

ζητημάτων που συνδέονται με την μετανάστευση για να εξασφαλιστεί η ευημερία της 

Ένωσης.  

Προφανές είναι ότι η ανάγκη μια αναθεωρημένης στρατηγικής για την οικονομική 

μετανάστευση είναι αναπόφευκτη γι’αυτό η Επιτροπή πήρε την πρωτοβουλία 

σύνταξης μιας Πράσινης Βίβλου η οποία θα έχει ως στόχο να προσδιορίσει τα κύρια 

διακυβευόμενα και τις πιθανές λύσεις που θα λειτουργήσουν προς συμφέρον όλων 

των ενδιαφερομένων μερών των μεταναστών, των χωρών καταγωγής και των χωρών 

υποδοχής. Ένας δεύτερος στόχος συνδεδεμένος με τον πρώτο είναι να προκαλέσει 

αντιδράσεις για να ξεκινήσει ευρεία συζήτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. 

Τα κυριότερα ζητήματα που θέτει η Πράσινη Βίβλος είναι : 

-Ο βαθμός εναρμόνισης που πρέπει να αποβλέπει η Ε.Ε.  

Η Επιτροπή προτείνει η Ένωση να προσδιορίσει ορισμένα  κοινά κριτήρια  και 

διαδικασίες ενώ θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται στις δικές τους 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίσης προτείνει και την λειτουργία μιας μεθόδου 

συντονισμού με την οποία τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν εθνικές ποσοστώσεις 

να ενημερώνουν την Επιτροπή για την εφαρμογή και για τα αποτελέσματα αυτών των 

πολιτικών. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής η Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση 

μιας οριζόντιας προσέγγισης που θα καλύπτει τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 

των υπηκόων τρίτων χωρών που ασκούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, 

συνοδευόμενη από ειδικές διατάξεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες ορισμένων 

ομάδων όπως είναι π.χ οι εποχιακοί εργαζόμενοι. Μια διαφορετική πρόταση θα 

μπορούσε να συνίσταται σε σειρά τομεακών νομοθετικών προτάσεων πχ μόνο για 

τους εποχιακούς εργαζόμενους ή μόνο για αυτούς που διαθέτουν ιδιαίτερα προσόντα 
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και ικανότητες. Η Πράσινη Βίβλος θέτει σε αμφισβήτηση τη πρόταση της Επιτροπής 

2001/386 η οποία βασίζεται σε δύο αρχές. Στην αρχή της προτίμησης, σύμφωνα με 

την οποία μια θέση εργασίας μπορεί να δοθεί σε αλλοδαπό μόνο όταν δεν υπάρχει 

ζήτηση για την ίδια θέση από κάποιον κοινοτικό. Η δεύτερη αρχή αναφέρεται στην 

δυνατότητα του αλλοδαπού να αποκτήσει άδεια παραμονής για λόγους εργασίας αν 

κάνει αίτηση στην χώρα του και μόνο αν έχει στα χέρια του συμβόλαιο εργασίας. 

Όσον αφορά την πρώτη αρχή η Επιτροπή διερωτάται κατά πόσον αυτή η προτίμηση 

θα πρέπει να χορηγείται σε εργατικό δυναμικό που ήδη  βρίσκεται στο κράτος μέλος 

και όχι στους νέους εισερχόμενους. Επίσης η Επιτροπή προτείνει αυτή προτίμηση να 

επεκταθεί σε εκείνους που έχουν ήδη εργαστεί στο κράτος μέλος πριν επιστρέψουν 

στην χώρα τους. Για την δεύτερη αρχή η Επιτροπή διερωτάται αν η εισδοχή των 

υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει να εξαρτάται από συγκεκριμένη θέση εργασίας ή 

θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τα κράτη μέλη να δέχονται υποψηφίους  χωρίς 

τέτοια προϋπόθεση. Μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε να ήταν  η είσοδος ακόμα 

για αναζήτηση  εργασίας ώστε η συνάντηση προσφοράς ζήτησης να γίνεται στην 

χώρα προορισμού. Επίσης μια άλλη πρόταση θα ήταν να εφαρμοστεί ένα εργαλείο 

όπως το EURES για την διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις θέσεις απασχόλησης 

σε όλη την Ένωση όπου εργοδότες θα έχουν την δυνατότητα να συμβουλεύονται 

βιογραφικά αιτούντων. Μια τρίτη πιθανότητα θα ήταν να χρησιμοποιηθεί ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα επιλογής για να καλυφθούν οι ανάγκες ειδικών δεξιοτήτων και 

να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο ευρωπαικής κλίμακας που θα συνυπολογίζει έτη 

εμπειρίας, κατάρτιση, γλωσσικές γνώσεις, ύπαρξη προσφοράς απασχόλησης ή/και 

ελλείψεων εργατικού δυναμικού και άλλα, και κάθε κράτος θα αποφασίσει ένα θα το 

εφαρμόσει κα θα το προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες. 
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Δυνατότητα αλλαγής εργοδότη /τομέα. Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη την ύπαρξη 

περιορισμών δυνατότητας αλλαγής εργοδότη και σε πολλές περιπτώσεις ο 

εργαζόμενος αποτελεί  ιδιοκτησία του εργοδότη του, διερωτάται αν θα πρέπει να 

υπάρχουν περιορισμοί κινητικότητας  του υπηκόου  τρίτης χώρας στο κράτος μέλος. 

Δικαιώματα . Η Επιτροπή διερωτάται αν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση 

δικαιωμάτων ανάμεσα στους επιμακρόν διαμένοντες και στους εργαζόμενους με 

προσωρινή άδεια.  

Γενικότερα, η Πράσινη Βίβλος περιγράφει τα θέματα σχετικά την οικονομική 

μετανάστευση και με τα ζητήματα που αναφέρει προς διαβούλευση προσπαθεί να 

δημιουργήσει τις βάσεις μιας νέας αναθεωρημένης μεταναστευτικής πολιτικής πάνω 

στις υπάρχουσες βάσεις η οποία θα μπορέσει να ανταποδώσει την λύση στα 

προβλήματα που δημιουργεί συνεχώς το δημογραφικό στοιχείο. Το κατά πόσο θα 

λειτουργήσει η διαδικασία διαβούλευσης αυτό θα το αποδείξει το  μέλλον.  

Αυτό που παρατηρείται όσον αφορά την οικονομική μετανάστευση είναι η τάση 

ταυτόχρονης ρύθμισης των ζητημάτων της  Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας με την 

ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών. Πλέον, την δεδομένη στιγμή, η Ένωση δείχνει 

να έχει μια συντηρητική στάση σχετικά με την ανάκληση νέων μεταναστών για 

οικονομική δραστηρίοτητα και προτιμά να ρυθμίσει τις ανάγκες της εσωτερικής 

αγοράς εργασίας προσφέροντας  αρχικά θέσεις σε κοινοτικούς εργαζόμενους, στην 

συνέχεια σε υπηκόους τρίτων χωρών που είδη βρίσκονται και εργάζονται στην 

επικράτεια της Ένωσης και στο τέλος έρχονται οι νέοι υποψήφιοι μετανάστες. Μια 

τέτοια τάση σέβεται απολύτως την ισορροπία προσφορά–ζήτηση στην αγορά 

εργασίας και προσπαθεί να βρει την βέλτιστη λύση για το δημογραφικό πρόβλημα 

της Ευρώπης. Κατά την άποψη μου, η τάση αυτή θα διατηρηθεί και στο κοντινό 

μέλλον. 
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4. Άλλες διαστάσεις του φαινόμενου της μετανάστευσης στην 

Ελλάδα. 

 

Τα δεκαπέντε πλέον χρόνια την μετανάστευσης στην Ελλάδα εκτός από το ζήτημα 

της νομιμοποίησης προέκυψαν και άλλα ζητήματα τα οποία συζητιούνται σχεδόν σε 

κάθε σπίτι έως και τους ακαδημαϊκούς κύκλους. Τα ζητήματα σχετίζονται με τις 

συνέπειες αυτής της απότομης μετανάστευσης στην ελληνική κοινωνία, οικονομία 

και αγορά εργασίας. Στους μετανάστες έχουν αποδοθεί εύθηνες για την αύξηση της 

ανεργίας και για την έξαρση της εγκληματικότητας.  

Πρόκειται για πραγματικό γεγονός ή μήπως γίνεται χειραγώγηση από τους 

διαμορφωτές γνώμης όπως είναι τα Μ.Μ.Ε ; Για να ξεχωρίζουμε τους μύθους από 

την πραγματικότητα στο σημείο αυτό απαραίτητη, για μια πιο σφαιρική αντίληψη της 

μετανάστευσης, είναι η ανάλυση αυτών των πολύ σημαντικών ζητημάτων που είναι:     

 οι συνέπειες της μετανάστευσης στη οικονομία και στην αγορά εργασίας της 

Ελλάδας, 

 οι μετανάστες και το έγκλημα  

 οι μετανάστες και τα Μ.Μ.Ε  

 

   Οι συνέπειες της μετανάστευσης στην οικονομία της Ελλάδας.  

 

Γύρο από το θέμα αυτό έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και οι απόψεις διαφέρουν. Οι 

απόψεις όμως των Α.Κόντη(2001) και των Α.Λυμπεράκη και Θ.Πελαγίδη(2000) 

συγκλίνουν ως προς τις επιπτώσεις αυτές. 

Η επίπτωση στην ανάπτυξη:διαπιστώνεται αύξηση της παραγωγής και επίσης 

αναδιανομή των εισοδημάτων προς όφελος της χώρας υποδοχής. Σύμφωνα με μια 
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έρευνα των Σαρρή και Ζωγραφάκη στην Ελλάδα σημειώθηκε αύξηση του ΑΕΠ μέχρι 

και 1.5% μετά την  άφιξη των μεταναστών, αν και από την άλλη παρατηρήθηκε μια 

γενική μείωση των μισθών. 

Η επίπτωση στην τεχνολογία: το ανειδίκευτο χαμηλόμισθο αλλοδαπό εργατικό 

δυναμικό κάνει περιττή την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, βελτιώνοντας με αυτό 

τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα με μείωση του εργατικού κόστους. 

Αρνητική επίπτωση στην  οικονομία γενικώς  έχει εκτιμηθεί ότι δημιουργεί η 

μεταφορά των εμβασμάτων από τους μετανάστες προς τις χώρες καταγωγής με σκοπό 

την διατήρηση των οικογενειών τους. 

Η επίπτωση στην αγορά εργασίας:  

‘Οσον αφορά το ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό σημειώνεται μείωση των μισθών 

τους και συνεπώς μείωση του κόστους παραγωγής που επιφέρει την αύξηση της 

ζήτησης για αυτή την παραγωγή. Σε επόμενη φάση η αύξηση της ζήτησης  θα φέρει 

την αύξηση των νέων επενδύσεων αυξάνοντας και τους μισθούς του εργατικού 

δυναμικού. Έχουμε θετικό αποτέλεσμα παραγωγής (Η.Ιωακείμογλου2001, 81-95). 

Από την άλλη όμως γεγονός είναι πως οι παραγωγές προτιμούν το αλλοδαπό 

ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό καθώς αυτό το εργατικό δυναμικό συμβιβάζεται σε 

χαμηλότερους μισθούς, δημιουργώντας μια μικρή μετατόπιση- αντικατάσταση. Στο 

σημείο αυτό προκύπτει ένα αρνητικό αποτέλεσμα παραγωγής.   

Το τελικό αποτέλεσμα, αν συγκριθούν τα δύο παραπάνω αποτελέσματα θα είναι 

θετικό, αποδεικνύοντας πως η μετατόπιση είναι μικρή και οριακή. 

Όσον αφορά το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό έχουμε θετικό – συμπληρωματικό 

αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με το παρακάτω τρόπο: στους εκατό 

μετανάστες οι 60 δουλεύουν σε δουλείες που δεν προτιμούν οι έλληνες ενώ οι 40 
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μετατοπίζουν έλληνες, δηλαδή δημιουργούνται 60 νέες θέσεις εργασίας. Άρα 60 νέες 

θέσεις εργασίας – 40 μετατοπίσεις =20 θέσεις εργασίας. 

Σαφές πλέον είναι ότι το αποτέλεσμα της απασχόλησης είναι θετικό: η απασχόληση 

των μεταναστών λειτουργεί θετικά και συμπληρωματικά ως προς την  απασχόληση 

των ειδικευμένων εργαζόμενων και γενικότερα  ως προς την ελληνική αγορά 

εργασίας. 

 

   Οι μετανάστες και το έγκλημα:   

 

Με βάση τα στοιχεία (Β.Καρύδη 2001,287-301)  του ‘Στατιστικές Επετηρίδες της 

Ελληνικής Αστυνομίας το ποσοστό των αλλοδαπών στο σύνολο των γνωστών 

δραστών έχει κινηθεί από 3-4% τα πρώτα χρόνια και έως 10% το 1998. Υπόψη μας  

πρέπει να έχουμε, σύμφωνα με τον ερευνητή, ότι τα συμπεράσματα αυτά είναι 

παραπλανητικά καθώς γενικά οι μετανάστες ανήκουν στην ηλιακή ομάδα 18-44, 

ηλιακή ομάδα η οποία ευθύνεται γενικότερα για την διάπραξη του 70% των 

εγκλημάτων, χωρίς να αποτελούν και το αντίστοιχο ποσοστό του γενικού πληθυσμού.   

Δυστυχώς γεγονός είναι η αυξημένη συμμετοχή των αλλοδαπών στα σοβαρά 

κακουργήματα όπως ο βιασμός,  ανθρωποκτονία και η ληστεία. 

Από την άλλη ,η αλήθεια είναι ότι όπως και να έχουν τα δεδομένα, στη Ελλάδα έχει 

καταγραφεί μια δαιμονοποίηση της αλβανικής μεταναστευτικής κοινότητας από την 

κοινή γνώμη και τα ΜΜΕ. Οι λόγοι που έχουν επηρεάσει την δημιουργία  του  

άδικου στερεότυπου του Αλβανού-κακοποιού είναι: Ο μεγάλος αριθμός τους, η 

μαζική άφιξη τους, η παραμονή σε καθεστώς παρανομίας επί μια δεκαετία, η 

διάπραξη εγκλημάτων τις περισσότερες φορές για λόγους επιβίωσης, το παλαιό 

Βόρειο-Ηπειρωτικό ζήτημα και οι διεκδικήσεις των τσάμιδων της Αλβανίας  προς την 
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Ελλάδα, οι οποίες έχουν κορυφωθεί το τελευταίο καιρό.  Η προσωποποίηση γίνεται 

με αυτό τον τρόπο ώστε το κάθε μέλος της ομάδας να μην αναγνωρίζεται ως 

αυθύπαρκτη προσωπικότητα με ατομικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες, αλλά να 

εκλαμβάνεται ως το απρόσωπο μέλος μιας εχθρικής και απειλητικής ομάδας. Αυτή η 

κατασκευή στερεότυπων έχει τις συνέπειες της μια εκ των οποίων είναι ότι 

δηλητηριάζει τον κοινωνικό ιστό και διαμορφώνει αρνητικό κλίμα μεταξύ των 

ελλήνων και των νέων εισερχόμενων,  δυσκολεύοντας την συμβίωση των δύο 

ομάδων. 

 

   ΜΜΕ και μετανάστες: μια ιδιόρρυθμη σχέση.  

 

Όπως προανέφερα ο ρόλος των Μ.Μ.Ε στην κατασκευή αυτών των στερεότυπων 

είναι καθοριστικός. Τα ΜΜΕ  και οι μετανάστες βρίσκονται σε μια ιδιόρρυθμη σχέση 

καθώς για όλους τους δημοσιογράφους ο τίτλος «Οι μετανάστες και……» αποτελεί 

πάντα μια καλή ιδέα. Κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης 

είναι(Ανθόπουλος, Μ 1997):  

-Οι μετανάστες παρουσιάζονται ως οι μοναδικοί πρωταγωνιστές της έξαρσης της 

εγκληματικότητας στην χώρα και συνεπώς παρουσιάζονται ως απειλή. Επίσης τους 

παρουσιάζουν ως ανταγωνιστές  που παίρνουν τις δουλειές των ελλήνων και ζουν και 

εργάζονται εις βάρος τους. Σπάνια γίνεται αναφορά  στην ζωή των μεταναστών που 

έχουν καταφέρει να ενταχθούν στην ελληνική πραγματικότητα με τις προσπάθειες 

τους. Δεν  απουσιάζουν όμως οι αναφορές στα προβλήματα που δημιουργούν  αλλά 

και στην φτώχεια και την εξαθλίωση κάποιων δίνοντας τους την ετικέτα των 

σύγχρονων αθλίων και των ξεριζωμένων συμβάλλοντας σημαντικά στην 

περιθωριοποίηση τους.  Γενικότερα τους  παρουσιάζουν ως μια ομάδα με ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά που διαφέρουν από τους  έλληνες που είναι βίαιοι, ανέντιμοι με 

χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και που τους αρμόζει μια υποτιμητική εικόνα. Γεγονός 

είναι ότι ένα μεγάλο μέρος τους διαθέτει το μορφωτικό επίπεδο που τους καθιστά 

ικανούς να απασχοληθούν και σε άλλες δουλείες.  

 

 Συμπεράσματα.  

 

Η ανάλυση αυτών των τριών πτυχών της μετανάστευσης ως κοινωνικό φαινόμενο 

παρατηρούμενες από μια διαφορετική οπτική γωνία από την πρώτη, μας επιτρέπει να 

συμπεράνουμε ότι παρ’ όλες τις εύθηνες που έχουν αποδοθεί στους μετανάστες για 

την αύξηση της ανεργίας και για την  έξαρση της εγκληματικότητας, κατά την άποψη 

μου, η αλήθεια είναι ότι οι μετανάστες τα 16 χρόνια της παρουσίας τους στην αγορά 

εργασίας  έχουν προσφέρει στην οικονομική ευημερία της χώρας χωρίς να έχουν 

προξενήσει σοβαρές διαταραχές στην ισορροπία της αγοράς εργασίας καθώς 

συνήθως κάνουν τις δουλειές που δεν προτιμούν πλέον οι έλληνες  π.χ στην  

οικοδομή,  ως  οικιακοί βοηθοί, εργάτες σε αγροτικές δουλειές  και σε άλλους τομείς, 

μετατοπίζοντας ένα μικροσκοπικό αριθμό ελλήνων εργατών. Ενώ όσον αφορά το 

δεύτερο ζήτημα γεγονός είναι ότι οι αλλοδαποί μετανάστες αύξησαν τα κρούσματα 

παραβάσεων και εγκληματικότητας στην Ελλάδα αλλά από την άλλη σχετικά με τους 

μετανάστες αλβανικής καταγωγής οι οποίοι αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία, 

πρέπει να έχουμε υπόψη μας δυο παράγοντες .  

Πρώτον: Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι κατά την διάρκεια των διαταραχών 

στην Αλβανία την περίοδο 1997-1998 οι φυλακές τέθηκαν εκτός έλεγχου με συνέπεια 

να έρθει στην Ελλάδα ένας μεγάλος αριθμός εγκληματιών. Το ίδιο είχε συμβεί και 

την περίοδο 1989-1991 όταν στην Αλβανία κατέρρευσε το σοσιαλιστικό-
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κομμουνιστικό καθεστώς και έγινε η μετάβαση της εξουσίας στους δημοκρατικούς. Η 

νέα κυβέρνηση έδωσε αμνηστία σε όλους τους φυλακισμένους που είχαν 

κατηγορηθεί για πολιτικά εγκλήματα, δηλαδή στους κρατούμενους που είχαν 

τιμωρηθεί από τον δικτάτορα εξαιτίας των φιλελευθέρων απόψεων τους, αμνηστία η 

οποία εκμεταλλεύτηκε με πολλούς τρόπους αφήνοντας τις φυλακές άδειες και 

πολλούς κοινούς εγκληματίες ελεύθερους, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος 

μετανάστευσε στην Ελλάδα, Ιταλία και άλλες χώρες της Ευρώπης μαζί με τους 

απλούς ανθρώπους οικογενειάρχες. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σημαντικά στην 

δημιουργία των στερεότυπων εναντίων των μεταναστών ειδικά των αλβανών από 

τους καθοδηγητές γνώμης και τα ΜΜΕ.  

Δεύτερον: Τα ΜΜΕ οξύνουν την κατάσταση μόνο και μόνο για χάρη της είδησης. 

Ειδικότερα τα κανάλια τηλεόρασης για να δημιουργήσουν είδηση στα πλαίσια της 

τηλεοπτικής εγκληματικότητας δεν διστάζουν  να δημοσιοποιήσουν εγκλήματα που 

έχουν διαπραχθεί πιθανότατα από αλλοδαπούς16.                

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Χαρακτηριστικό είναι η περίπτωση του πενταπλού εγκλήματος στο Αγρίνιο 2007, για την όποια η 
πρώτη εκτίμηση των δημοσιογράφων ήταν ότι το είχαν διαπράξει σιγουρότατα  αλβανοί μαφιόζοι.       
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5.  Συμπεράσματα 

 

Σκοπός της έρευνάς μου ήταν να αναλύσω την ελληνική μεταναστευτική πολιτική τα 

πλαίσια της αντίστοιχης ευρωπαϊκής πολιτικής. Εξέτασα την επιρροή των εξελίξεων 

της ευρωπαϊκής πολιτικής στην διαμόρφωση της ελληνικής μεταναστευτικής 

πολιτικής, τις προτεραιότητες πολιτικής και τους μετασχηματισμούς που την 

διαμόρφωσαν. Ως ελληνική μεταναστευτική πολιτική θεώρησα τις νομοθετικές 

ρυθμίσεις που αφορούν την ρύθμιση  της μετανάστευσης από το 1991 που έγινε 

ουσιαστικά η πρώτη ρύθμιση έως και το 2005 που έγινε η τελευταία ρύθμιση. Για την 

διευκόλυνση της έρευνας όρισα τρεις περιόδους εξέτασης αναφορικά με τις 

ημερομηνίες έκδοσης των ελληνικών νομοθεσιών. Η πρώτη περίοδος αφορά τον νόμο 

1975/1991, η δεύτερη περίοδος τον νόμο 2910/2001 και η τρίτη περίοδος τον νόμο 

3386/2005. Ακολούθησα μια επαγωγική μέθοδο και η συλλογή των δεδομένων έγινε 

μέσω της παρατήρησης των εξελίξεων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο με χρονολογική σειρά 

για κάθε περίοδο εξέτασης. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι ο μετασχηματισμός της ελληνικής 

μεταναστευτικής πολιτικής είναι όντως επηρεασμένο από τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό 

επίπεδο με  την επιφύλαξη της ιδιαιτερότητας και διαφορετικότητας  που έχει κάθε 

περίοδος ξεχωριστά και η επιρροή αυτή αυξήθηκε σταδιακά από την πρώτη περίοδο 

έως και την τρίτη. Η σταδιακή αυτή αύξηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το βαθμό 

ανάπτυξης και ωρίμανσης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής κάθε περιόδου. 

Για παράδειγμα η  τρίτη περίοδος η οποία χαρακτηρίζεται από ένα βαθμό 

σταθεροποίησης και ωρίμανσης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής 

χαρακτηρίζεται επίσης και από μεγάλο βαθμό επιρροής  στην εγχώρια 

μεταναστευτική πολιτική, ενώ αντιθέτως στη πρώτη περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται 
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από έλλειψη κοινής ρύθμισης σε κοινοτικό επίπεδο, δεν μπορούμε κιόλας να 

εντοπίσουμε σημεία επιρροής της ευρωπαϊκής διάστασης στην ελληνική 

μεταναστευτική πολιτική.  

Όσον αφορά την  κοινωνική ένταξη των μεταναστών παρατηρούμε ότι η παρουσία 

των διαδικασιών που την θεμελιώνουν αυξάνεται σταδιακά από την πρώτη περίοδο 

έως και την τρίτη. Την πρώτη περίοδο στις εγχώριες νομοθετικές διατάξεις, η 

αναφορά σε τέτοιες διαδικασίες ήταν απούσα ενώ αντιθέτως την τρίτη περίοδο 

υπάρχει σαφής αναφορά στην ισότιμη ένταξη των μεταναστών  όσο στον νόμο 

3386/2005 τόσο και στις κοινοτικές οδηγίες στα πλαίσια την ευρωπαικής πολιτικής 

για την μετανάστευση.  

Για την πρώτη περίοδο, η οποία τερματίζει με τη έκδοση του νόμου 1975/1991, 

παρατηρούμε ότι σε ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν είχε αναπτυχθεί ούτε ένα πρώτο βήμα 

κοινής μεταναστευτικής πολιτικής που θα καθοδηγούσε το αντίστοιχο κλάδο 

πολιτικής των κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος είχε την ευθύνη να λύσει μόνο του 

τα προβλήματα του. Η εγχώρια μεταναστευτική πολιτική καθορίστηκε από 

εσωτερικούς παράγοντες που είναι συνδεδεμένοι με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, 

με ιστορικές μνήμες, και άλλους παράγοντες.  

Αυτή η μεταναστευτική πολιτική χαρακτηρίστηκε ως πολιτική αστυνόμευσης  και 

καταστολής που στοχεύει σε ένα καθεστώς προσωρινότητας των μεταναστών στην 

χώρα. Οι αναφορές σε πρακτικές ελάχιστης ένταξης είναι απούσες στην ελληνική 

νομοθεσία.     

Για την δεύτερη περίοδο, τα δεδομένα αλλάζουν καθώς στην Ευρωπαϊκή σφαίρα 

μεσολαβούν σημαντικά γεγονότα όπως είναι η Συνθήκη του Μαάσρτιχτ(1993) και η 

αναθεωρητική συνθήκη του Άμστερνταμ(1997). Η πρώτη συνθήκη για πρώτη φορά 

ίδρυσε τον πυλώνα ΔΕΥ όπου είναι παρούσες ρυθμίσεις για τον άσυλο και την 
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μετανάστευση οι οποίες απαιτούν διακυβερνητική συνεργασία μεταξύ των κρατών. Η 

Συνθήκη του Άμστερνταμ με τις αλλαγές που έφερε στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα  

μετέφερε τα σχετικά με την μετανάστευση ζητήματα  στο κοινοτικό πυλώνα, που 

σημαίνει ότι η δράση σε αυτούς τους τομείς θα ήταν κοινή-κοινοτική και όχι πια 

διακυβερνητική μεταξύ λίγων κρατών. Τα άρθρα της Συνθήκης που αφορούν το 

ζήτημα της μετανάστευσης αναφέρονται στην ίδρυση μιας κοινή πολιτικής για τις 

θεωρήσεις, για  την νομιμοποίηση, για την διαμονή και άλλα ζητήματα σχετικά με 

την μετανάστευση. Τα μέτρα θα ληφθούν εντός πενταετίας  από την ισχύ της 

συνθήκης. Με την Συνθήκη αυτή αναβαθμίζεται ο ρόλος της Επιτροπής καθώς μετά 

το πέρασμα της μεταβατική περιόδου, η τελευταία θα μονοπωλούσε το δικαίωμα της 

πρωτοβουλίας σε αυτούς τους τομείς. Το πρόγραμμα του Τάμπερε (1999) έθεσε για 

πρώτη φορά τους στόχους της μελλοντικής μεταναστευτικής πολιτικής. Όσον αφορά 

την ευρωπαϊκή πολιτική η περίοδος αυτή θα μπορούσε μάλιστα να χαρακτηριστεί ως 

μεταβατική επειδή τα αποτελέσματα  των εξελίξεων αυτής της περιόδου θα τα δούμε 

να ολοκληρώνονται σε επόμενη φάση, κατά την διάρκεια της τρίτης περιόδου. Ο 

ελληνικός νόμος 2910/2001 ανήκει σε αυτή την μεταβατική περίοδο για αυτό είναι 

νωρίς να βρίσκουμε καθαρή και δυνατή αντανάκλαση των ευρωπαϊκών εξελίξεων 

στην εγχώρια μεταναστευτική πολιτική. Παρ’όλα  αυτά υπάρχουν αρκετά σημεία που 

υποδεικνύουν την ευρωπαϊκή επιρροή στην διαμόρφωση του νόμου 2910.  

Πρώτον, όσον αφορά τους κανόνες για την εργασία που αναφέρεται ο νόμος, 

φαίνεται να έχει εμπνευστεί από το Ψήφισμα του Συμβουλίου 1994 αναφορικά με την 

απασχόληση. 

Δεύτερον, προβλέπονται δικαιώματα για τους μετανάστες όπως αναφέρεται και το 

Πρόγραμμα του Τάμπερε. 
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Ο νόμος 2910/2001 έφερε πολλές καινοτομίες σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο. 

Το πνεύμα της νομοθεσίας δεν είναι πια αυτό της αστυνόμευσης και της καταστολής 

όπως ήταν στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο και προβλέπει εκτός των άλλων και 

το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση. Η έννοια της ένταξης κάνει τα πρώτα 

βήματα εμφάνισης στην ελληνική νομοθεσία με την κατοχύρωση  μιας  δέσμης 

δικαιωμάτων στους μετανάστες. Σημαντικό σημείο στην περίοδο αυτή που δείχνει 

μια αλλαγή της νοοτροπίας απέναντι στους μετανάστες είναι και η υιοθέτηση των 

προεδρικών διαταγμάτων 357/1997 και 358/1998 , τα οποία στην ουσία για πρώτη 

φορά νομιμοποιούν αλλά δεν μονιμοποιούν  ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών.  

Για την τρίτη περίοδο, παρατηρούμε ότι τα μέτρα της Σ. Άμστερνταμ και οι στόχοι 

του προγράμματος του Τάμπερε παίρνουν τον δρόμο της υλοποίησης. Σημαντικό 

ήταν η ψήφιση των τριών κοινοτικών οδηγιών συγκεκριμένα:  Η κοινοτική οδηγία για 

την οικογενειακή επανένωση(2002/86/EK), η κοινοτική οδηγία για το καθεστώς των 

επιμακρόν διαμενόντων(2003/109/EK) και  η κοινοτική οδηγία για τα θύματα 

εμπορίας ανθρώπων (2003/81/ EK). Γενικότερα στόχος αυτών των οδηγιών ήταν η 

προώθηση και η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην 

ευρύτερη κοινωνία της Ένωσης. Στα άρθρα του νόμου 3386/2005 αντανακλάται η 

γενική νοοτροπία της ένταξης των μεταναστών  στα άρθρα 65-66. Επίσης, εντόπισα 

de facto ενσωμάτωση  των προαναφερόμενών οδηγιών στα άρθρα του νόμου. Τα 

άρθρα 67-69/3386 αναφέρονται στο καθεστώς των επιμακρόν διαμενόντων, στα 

άρθρα 53-60/3386  περιγράφεται το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης και 

τέλος τα άρθρα 42-56/3386 περιγράφουν  τις προϋποθέσεις της απόκτησης του τίτλου 

διαμονής για τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων που συνεργάζονται με τις αρχές. 

Ένα ζήτημα που προκύπτει στο σημείο αυτό είναι αυτό της σκοπιμότητας αυτών των 

ρυθμίσεων για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Πρόκειται για μια 
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καλοπροαίρετη κίνηση εκ μέρους του νομοθέτη ή κρύβει μια τάση ελέγχου της ζωής 

των μεταναστών, δηλαδή είναι μια πολιτική αναγνώρισης της ετερότητας και ένταξης 

σε μια ανοικτή κοινωνία ή μήπως μια πολιτική κοινωνικής πειθάρχησης που 

επιδιώκει να προσαρμόσει στάσεις και συμπεριφορές που αποκλίνουν από τα 

παραδεκτά πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας; (Παπαθεοδώρου 2005,1190)             

Για την περίοδο αυτή μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική 

Πολιτική έχει φτάσει σε ένα στάδιο ωρίμανσης πραγματοποιώντας τους στόχους του 

παρελθόντος, ενώ η Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική έχει επηρεαστεί σε μεγάλο 

βαθμό από τις εξελίξεις στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Από την άλλη όμως αν και 

επίσημα ο στόχος αυτής της νομοθεσίας για την μετανάστευση είναι η επιτυχής 

ένταξη τους, στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν μια 

υπόγεια πρόθεση να καθυστερούν  την ένταξη αυτή. 

Γενικότερα, την περίοδο που διανύουμε  η μεταναστευτική πολιτική της Ενωμένης 

Ευρώπης αλλά και οι μεταναστευτικές πολιτικές των μεμονωμένων χορών 

αποτελούνται από μέτρα και εναρμονισμένες πολιτικές που έχουν ως αντικείμενο την 

προστασία των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων και την δίκαιη μεταχείριση τους, την 

αντιμετώπιση των φαινομένων ρατσισμού κα ξενοφοβίας αλλά και από μέτρα που 

αποσκοπούν  στην πρόληψη της αντικανονικής μετανάστευσης, στον εντοπισμό και 

των επαναπατριοτισμό των αντικανονικών μεταναστών καθώς και στον 

αποτελεσματικότερο έλεγχο των συνόρων.(Παπαθεοδώρου 2005,1185)Αυτή η 

δυαδική πολιτική που χαρακτηρίζεται από την σύγκρουση  μεταξύ των ενταξιακών 

πρακτικών και των κατασταλτικών μέτρων για τους αντικανονικούς μετανάστες  

συμβάλλει στην διαμόρφωση πολιτικών νομιμοποίησης ως αντίδοτου στα ελλείμματα 

της μεταναστευτικής πολιτικής. Η ελληνική μεταναστευτική πολιτική αποτελεί ένα 
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χαρακτηριστικό παράδειγμα δυαδικής πολιτικής. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από 

το γεγονός ότι είναι μια πολιτική που συνεχώς διαμορφώνεται και αλλάζει.  

Από θεωρητικής άποψης μπορούμε να πούμε ότι η μεταναστευτική πολιτική έτσι 

όπως διαμορφώθηκε την τρίτη περίοδο έρευνας έχει τα χαρακτηριστικά μιας 

πολιτικής ενσωμάτωσης και ας ελπίζουμε ότι η ενσωμάτωση αυτή θα επιτευχθεί και 

δεν θα εμποδιστεί από την γραφειοκρατία ή από τα φαινόμενα ξενοφοβίας.     
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Αθηνά : Σιδερής.  

444666...    Πληροφορίες από το website: www.ideke.edu.gr 

444777...    -Πράσινη βίβλος για μια κοινοτική προσέγγιση της διαχείρισης της 

οικονομικής μετανάστευσης COM/2004/0811 τελικό. 

444888...    Σταύρου, Σ. (1992), ‘Ο νόμος 1975/1991 για τον έλεγχο των αλλοδαπών, 

κάτω από το πρίσμα των διεθνών συμβάσεων για τα δικαιώματα του 

ανθρώπου, του πρόσφυγα και του μετανάστη’, Νομικό Βήμα, 40, σ. 959-968 

444999...    Στέλιος Χιωτάκης «Η πολυπολιτισμικότητα εναντίον πολυπολιτισμικότητας» 

,Επιστήμη και Κοινωνία, τεύχος 2-3,1999 .σελ 120-140    

555000...    -Στεφάνου, Κ.(2002), Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Τόμος  Α’:Γενικά & θεσμικά 

χαρακτηριστικά μετά την Νίκαια. Αθήνα: Σακκούλα. 
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555111...    -Συνθήκη του Άμστερνταμ που τροποποιεί την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τις συνθήκες περί ιδρύσεως των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και 

ορισμένες συναφείς πράξεις. Πηγή: Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αριθ.340 της 10 Νοεμβρίου 1997. 

555222...    -Σχέδιο προεδρικού διατάγματος με θέμα : Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης  Νοεμβρίου 2003, σχετικά με 

το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. 

Πηγή:Το γραφείο Τύπου  του Υπουργείο Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης. Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006 

555333...    -Τα συμπεράσματα της προεδρίας: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης 19 

και 20 Ιουνίου 2003.  Πηγή http://www.eu2003.gr 

555444...    -Τα συμπεράσματα της προεδρίας: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Λάκεν, 14 και 15 

Δεκεμβρίου 2001. Πηγή http://www.eu2003.gr 

555555...    -Τα συμπεράσματα της προεδρίας: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης 21 

και 22  Ιουνίου 2002 Πηγή http://www.eu2003.gr 

555666...    -Τα συμπεράσματα του  Συμβουλίου Τάμπερε: Conclusions De La Présidence 

Conseil Européen De Tampere 15 Et 16 Octobre 1999. Πηγή: Ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πηγή http://www.eu2003.gr 

555777...    -Το πρόγραμμα της Χάγης: Ενίσχυση της ελευθερίας της ασφάλειας και της 

δικαιοσύνης στην Ε,Ε. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης 

2005/C53/01. 

555888...    -Τούση, Μ. (1994), “Ελλάδα και Schengen”, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και 

Συκιώτου Α. (επ.), Η προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών εργατών 

και των οικογενειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση’, Αθήνα: 

Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ. 194-205. 



 128

555999...    Χρυσοχόου , Δ. 2003. Θεωρίες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Αθηνά: 

Παπαζήση σελ 192-208 
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