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ΚΤΡΙΑΚΟ ΜΠΑΜΠΑΙΓΗ 

Γηθεγόξνο-Γηδάθησξ Δγθιεκαηνινγίαο    

 

Πεξίιεςε: 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ απνηειεί έλα απφ ηα ζπλζεηφηεξα θαη 

επαίζζεηα δεηήκαηα. Ωο απνηέιεζκα, ηεο γεσγξαθηθήο θαη πνιηηηθήο ηεο ζέζεο, ε 

Διιάδα ζήκεξα αληηκεησπίδεη κηα νμεία εθδνρή ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πξνβιήκαηνο. 

Σα είθνζη ηειεπηαία ρξφληα ζεζπίζηεθαλ πεξηζζφηεξα απφ εθαηφλ πελήληα 

λνκνζεηήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ 

θαη πξνβιεκάησλ εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ λφκηκε θαη παξάλνκε 

κεηαλάζηεπζε. Ωζηφζν ε  πνιπλνκία γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ θαη ηελ πνιηηηθή 

αζχινπ, δελ επέθεξε ηα αλακελφκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. 

Αληηζέησο, νη φπνηεο θαιέο πξνζέζεηο ηνπ πιεζσξηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, 

εγθισβίζηεθαλ ζηελ αδπλακία ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ, ζηελ γξαθεηνθξαηία ηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ ζχλζεησλ θαη αξηεξηνζθιεξσηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ππφ ην πξίζκα 

θξηηηθήο πξνζέγγηζεο, αληηζηξέθνληαη ηα δεδνκέλα θαη δηεξεπλάηαη ε ππφζεζε πνπ 

ζέιεη ηελ Διιάδα ρσξίο κεηαλάζηεο. Άξαγε αλ δελ είρακε κεηαλάζηεο δελ ζα είρακε, 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη πξνβιήκαηα εγθιεκαηηθφηεηαο λα 

αληηκεησπίζνπκε;  

 

1. Δηζαγσγή-Πεξηγξαθή ηνπ δεηήκαηνο.  
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ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αλάκεζα ζηα 375 εθ. θαηνίθσλ ηεο Δ.Δ. πεξίπνπ 13 

εθ., ήηαλ λφκηκνη κεηαλάζηεο, πξνεξρφκελνη εθηφο ηεο Δ.Δ., ελψ νη παξάλνκνη 

κεηαλάζηεο θπκαίλνληαλ ζηα 6 εθ.. χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ην 2% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε καο, δειαδή 

πεξίπνπ 120 εθ. άλζξσπνη ήηαλ κεηαλάζηεο
1
.  ήκεξα, ηα Ζλσκέλα Έζλε 

ππνινγίδνπλ ηνπο κεηαλάζηεο ζην 3% ησλ θαηνίθσλ ηεο γεο, ελψ 3 κε 4 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη εηεζίσο γίλνληαη κεηαλάζηεο. Ο πιεζπζκφο ησλ κεηξνπνιηηηθψλ πφιεσλ 

ηεο Δπξψπεο, θαηαθιχδεηαη πιένλ απφ κεηαλάζηεο, γηα παξάδεηγκα ν 

κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο ηνπ Άκζηεξληακ θηάλεη ην 40%, ελψ εμίζνπ πςειά 

πνζνζηά θαηαγξάθνληαη θαη ζε άιιεο επξσπατθέο κεγαινππφιεηο, φπσο ην Λνλδίλν, 

ην Παξίζη, ην Βεξνιίλν θ.α. πλνιηθά, ζήκεξα ζηηο 27 ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ. 

θαηνηθνχλ 32 εθαη. μέλνη ππήθννη, ή 6,4%. 

 

 Ζ Διιάδα είλαη έλα απφ ηα επξσπατθά θξάηε
2
, φρη ην κνλαδηθφ, πνπ αληηκεησπίδεη 

κεγάιν πξφβιεκα ιαζξνκεηαλάζηεπζεο
3
. ηελ Διιάδα νη ζρεηηθέο αλαθνξέο θαη 

αληηδξάζεηο απφ δηάθνξεο πιεπξέο,  επηζεκαίλνπλ ηελ δηάζπαζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο,, ηελ γθεηνπνίεζε  ηνπ θέληξνπ ησλ Αζελψλ θαη ησλ κεγαινππφιεσλ, ηελ 

αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ πξνθαιείηαη ζε βάξνο ησλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη 

απφ ηνπο ίδηνπο, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ ζπκαηνπνίεζε ηνπο απφ θπθιψκαηα 

ζχγρξνλνπ δνπιεκπνξίνπ, ηελ αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ, 

ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ηνπ εκεδαπνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηα κεγάια θνηλσληθν-

πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιαζξνκεηαλάζηεπζε, 

ηελ ππνρψξεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

 

ε φηη αθνξά ηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ εγθιεκαηηθφηεηαο δηαπηζηψλεηαη, φηη 

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αιινδαπψλ ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζην ηέινο ηεο 

                                                 
1
 Europol: European Union Situation report on east European organized crime, based on information 

from 1996 to 2000, management version,p.22.  
2
 Δίλαη θαη άιια θξάηε, κε παξφκνηα πξνβιήκαηα, φπσο ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία, ε Γαιιία, πνπ παίξλνπλ 

κέηξα, φρη θαη ηφζν θνιαθεπηηθά θαη αλζξσπηζηηθά. Αιιά θαη ζηε Βφξεηα Δπξψπε, φπσο ζηελ 

Οιιαλδία θαη ηε Γεξκαλία, ζεκεηψλνληαη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο. Πην εκθαλείο ζηελ Οιιαλδία, 

πεξηζζφηεξν ζπγθξαηεκέλεο ζηε Γεξκαλία, ιφγσ βεβαξεκέλνπ παξειζφληνο, αιιά πάλησο 

αληηδξάζεηο. 
3
 ηάγθνο Άγγεινο. «Οη θίλδπλνη ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο». Δθεκεξίδα Η Καζεκεξηλή, θχιιν 

Σεηάξηεο 15-9-2010. 
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δεθαεηίαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο δείθηεο ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000
4
 έρεη 

ζρεηηθά απμεζεί, ηδίσο ζηα εγθιήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο θαη θαηά πξνζψπσλ. 

Δηδηθφηεξα απφ ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εγθιεκαηηθφηεηαο αιινδαπψλ ηεο 

ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηεο ΔΛ.Α. γηα ην 2009  νη αιινδαπνί  ζπκκεηείραλ
5
:  

 

♦ ζηηο ιεζηείεο κε πνζνζηφ 49,46% (έλαληη 50,54% ζπκκεηνρήο ησλ εκεδαπψλ) 

♦ ζηηο θινπέο- δηαξξήμεηο κε 50,87% 

♦ ζηηο αλζξσπνθηνλίεο κε 37,57% 

♦ ζηνπο βηαζκνχο  κε 48,36% 

♦ ζηα εγθιήκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο μεπεξλά ηνπο εκεδαπνχο δξάζηεο (55,13%) 

♦ ζρεδφλ απνθιεηζηηθφηεηα ζηε δξάζε παξνπζηάδνπλ νη αιινδαπνί ζηελ 

παξαράξαμε (98,78%), ζηηο πιαζηνγξαθίεο (95,67%) θαη ζηηο 

παξαβάζεηο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (90,72%) 

 

 Απφ ηελ άιιε, ελψ ε Διιάδα, θαηαθιχδεηαη απφ κεηαλάζηεο
6
, θαηαγγέιιεηαη, απφ 

δηεζλείο νξγαληζκνχο
7
 θαη ηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο, φηη δελ εθαξκφδεη, ππφ 

αμηνπξεπείο φξνπο, ην επξσπατθφ αλζξσπηζηηθφ δίθαην γηα ην άζπιν. Σαπηνρξφλσο, 

θαηαγγέιιεηαη φηη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ ρψξνπ έλγθελ θαη απεηιείηαη αθφκα θαη 

κε εθδίσμε απφ ηνλ ρψξν έλγθελ. Οη απεηιέο εληάζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεξίνδν, κεηά ηελ αχμεζε ηεο ιαζξνκεηαλαζηεχζεσο, θπξίσο απφ ηνλ Έβξν, θαηά 

322% ην 2010, ζε ζρέζε κε ην 2009. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Frontex, ην 82%, ησλ 

παξάλνκα εηζεξρνκέλσλ κεηαλαζηψλ δηέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα.  Τπφ ηελ πίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ, εμαγγέιζεθε 

αιιαγή πνιηηηθήο, κε ηελ θαηαζθεπή, θξάθηε 12,5 ρικ. ζηνλ Έβξν, σο κέξνο ελφο 

ζπζηήκαηνο απνηξνπήο θαη ηελ απέιαζε φισλ ησλ παξαλφκσλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ 

                                                 
4
 Καξχδεο, Β.  (2004) 

5
 Βιέπε έθζεζε Αξρεγείνπ ΔΛ.Α.:Κιάδνο Αζθάιεηαο θαη Σάμεο- Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Αζθάιεηαο, 

Ηαλνπάξηνο 2010. 
6
 χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηεο Δ.Δ. ε Διιάδα θηινμελνχζε ην 2009 ζπλνιηθά (λφκηκνπο θαη 

παξάλνκνπο) 929.500 αιινδαπνχο. Απφ απηνχο 767.900 πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο, ελψ 161.600 

απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 
7
 Έθζεζε Γηεζλνχο Ακλεζηίαο, Λνλδίλν-Ηνχιηνο 2011, φπνπ ε Διιάδα θαηαγγέιιεηαη γηα ηηο ζπλζήθεο 

θξάηεζεο ησλ κεηαλαζηψλ, γηα παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη γηα ηε 

γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ πξνο ηνπο κεηαλάζηεο. Βιέπε ζρεηηθά θαη πεξηνδηθφ 

Δπίθαηξα, ηεχρ. 42, 5-11/8/2011. 



 4 

Διιάδα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηηο 100.000 πεξίπνπ ζπιιήςεηο γηα παξάλνκε 

είζνδν πνπ έγηλαλ ην 2010, νη 47.000 έγηλαλ ζηνλ Έβξν
8
.  

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίεο ηνπ 1990 κέρξη θαη ζήκεξα θαηεβιήζε έληνλε 

λνκνζεηηθή πξνζπάζεηα θαη παξαγσγή ζχλζεηνπ θαη πινχζηνπ λνκνζεηηθνχ πιηθνχ, 

πνπ απαξηίδεηαη ζπλνιηθά απφ πεξηζζφηεξα ησλ εθαηφλ πελήληα εηδηθψλ 

λνκνζεηεκάησλ (εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ)
9
, κε ζεκειηψδεο εζληθφ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ, ηνπο λφκνπο 2910/2001, 3386/05, 3536/07, 

3838/2010 θαη 3907/11.  

πκπεξαζκαηηθά, ηξεηο ππήξμαλ νη βαζηθνί αληηθεηκεληθνί ιφγνη πνπ ζπλεηέιεζαλ 

ζηελ ηεξάζηηα θαη απφηνκε αχμεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαη ιαζξνκεηαλαζηεπηηθνχ 

θχκαηνο πξνο ηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα. Πξώηνλ, ε πηψζε ηνπ ππαξθηνχ 

ζνζηαιηζκνχ θαη ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ ησλ ρσξψλ απηψλ. Γεύηεξνλ, ε 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο, πνπ εληζρχεη ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα απφ ηηο 

θησρφηεξεο θαη ηηο ππφ δνθηκαζία ρψξεο απφ πνιέκνπο, εκθπιίνπο θαη θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο θαη ηξίηνλ, ε γεσγξαθηθή θαη γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο, πνπ ηελ 

θαζηζηά κνλαδηθή ρψξα ησλ Βαιθαλίσλ, εληαγκέλε πιήξσο ζηελ Δ.Δ., ηελ ΟΝΔ, θαη 

ζηελ ζπλζήθε έγθελ, πνπ γεηηληάδεη κε ηελ Σνπξθία θαη ηηο πξψελ Αλαηνιηθέο 

ρψξεο ηεο επξχηεξεο Βαιθαληθήο θαη ρψξα κε πςειφ δείθηε πνηφηεηαο δεκνθξαηίαο, 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη αλζξσπηζκνχ
10

.  

2. Η ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα: Ιζηνξηθή εμέιημε θαη κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ θαηλνκέλνπ.  

Σα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα αθνινπζνχλ ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο. Με βάζε ηα ζηνηρεία 

ηεο ΔΘληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο (Δ..Τ.Δ.), ε Διιάδα 

ζπγθαηαιέγνληαλ κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ζηηο παξαδνζηαθέο ρψξεο 

«εμαγσγήο» κεηαλαζηψλ, πξνο ηηο ρψξεο ηεο βνξείνπ Δπξψπεο θαη πξνο ηηο Ζ.Π.Α. 

θαη ηελ Απζηξαιία. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε Διιάδα κεηαβιήζεθε ζε 

πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε ρψξα ππνδνρήο θαη θηινμελίαο κεηαλαζηψλ, κε 

                                                 
8
 Γειεζαλάζε Μαξία. «Σα είθνζη ρξφληα πνπ άιιαμαλ ηε ρψξα».Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή Τεο 

Κπξηαθήο-Αζήλα, θχιιν 30-1-2011. 
9
Καθθαιήο Π. (2004), πξφινγνο. 

10
 Υινχπεο Γ. (2005), ζει. 94-100. 
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ξαγδαίεο αλαθαηαηάμεηο ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηθφ επίπεδν. Σν πξψην 

κεγάιν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα πξνο ηε ρψξα καο αθνινχζεζε ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο 

ζηε γεηηνληθή Αιβαλία θαη ηελ πηψζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Σν πξψην θχκα 

Αιβαλψλ εκθαλίδεηαη ην 1991. ε κηθξφηεξνπο αξηζκνχο αθνινπζνχλ Βνχιγαξνη, 

Ρνπκάλνη θαη άιινη απφ πξψελ αλαηνιηθά θξάηε. Σν 1997 έξρεηαη ην δεχηεξν κεγάιν 

ξεχκα Αιβαλψλ - κε κηθξφηεξνπο αξηζκνχο θαη πάιη απφ πξψελ αλαηνιηθά θξάηε. Σν 

2005 μεθηλά ε «θάζνδνο» ηεο ηλδηθήο ππν-επείξνπ κε Παθηζηαλνχο, 

Μπαλγθιαληεζηαλνχο θαη ιηγφηεξνπο Ηλδνχο. Ζ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο 

Ρνπκαλίαο ζηελ Δ.Δ. ην 2007, επέηξεςε ζε Βνχιγαξνπο θαη Ρνπκάλνπο λα θαηέιζνπλ 

άθνβα ζηελ Διιάδα γηα εξγαζία. Μηα ζεκαληηθή πξνζέγγηζε γηα ηα κνξθνινγηθά  

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα, παξέρεη ε 

έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ Eurostat, θαη αλαθέξεη φηη ζηελ Διιάδα ην 2008 

δνχζαλ 906.000 αιινδαπνί, απφ ηνπο νπνίνπο 158.000 δειαδή ην 1/6 πξφθεηηαη γηα 

ππεθφνπο ησλ 27 ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαη νη ππφινηπνη 748.000 πξνέξρνληαη εθηφο Δ.Δ
11

. 

Γηα ην ίδην έηνο (2008) ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Μεηαλάζηεπζεο εθηηκνχζε, φηη ζηελ 

Διιάδα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ ππεξέβαηλε ην 1 εθαη. ελψ ην 

Η.ΜΔ.ΠΟ. (Ηλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο) ζην ηέινο ηνπ 2009 αλαθέξεη, 

φηη νη αιινδαπνί πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, κε κία έζησ άδεηα παξακνλήο 

μεπεξλνχζαλ ηηο 700.000.  Απφ ηνλ αξηζκφ απηφ, πάλσ απφ ην 60% απνηειείηαη απφ 

Αιβαλνχο, θαζηζηψληαο έηζη ηελ Διιάδα ηελ κνλαδηθή Δπξσπατθή ρψξα ε νπνία έρεη 

κία εζληθφηεηα κεηαλαζηψλ πνπ μεπεξλά ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ αιινδαπψλ.   

Ωο πξνο ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε (είζνδνο θαη παξακνλή) απφ ην 2002 έρνπλ 

γίλεη 883.000 ζπιιήςεηο γηα παξάλνκε είζνδν ή παξακνλή ζηε ρψξα.  Γηα ην έηνο  

2007, νη ζπιιεθζέληεο ήηαλ 112.364, ην 2008 146.337, ην 2009 126.145, ην 2010 

132.524, ελψ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011 ν αξηζκφο θηάλεη ηνπο 34.534. ε φηη 

αθνξά εηδηθφηεξα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπιιεθζέλησλ αλά ππεθνφηεηα γηα ην 

έηνο 2010, ε θχξηα ρψξα πξνέιεπζεο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ παξακέλεη ε Αιβαλία 

θαζψο νη ζπιιεθζέληεο  Αιβαλνί ήζαλ 50.175, νη Αθγαλνί 28.299, νη Παθηζηαλνί 

8.830, νη Παιαηζηίληνη 7.561, νη Αιγεξηλνί 7336, νη νκαινί 6.525, νη Ηξαθηλνί 4.968, 

νη  Μπαγθιαληεζηαλνί  3.264. Ο αξηζκφο ζπιιεθζέλησλ άιισλ δηαθφξσλ κηθξφηεξνπ 

αξηζκνχ ππεθννηήησλ αλέξρεηαη γηα ην 2010 ζπλνιηθά ζε 15.566, (βι. ηαηηζηηθά 

ηνηρεία Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, www.astynomia.gr/images/storiew//2011/statistics2011).  
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Μέζα ζε 20 ρξφληα, ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα άιιαμε ξηδηθά. Σν 1981 

ε απνγξαθή θαηακέηξεζε κφιηο 177.000 αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαλ απφ δπηηθέο 

ρψξεο (30% ΔΟΚ, 11% Κχπξνο, 13% ΖΠΑ, 4% Απζηξαιία). Ζ απνγξαθή ηνπ 2001, 

φκσο, θαηέγξαςε 762.000, δειαδή ην 7% ηνπ πιεζπζκνχ ή αιιηψο ην 9% ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιάδαο,  εθ ησλ νπνίσλ ην 75% απφ πξψελ αλαηνιηθέο 

ρψξεο (θπξίσο Αιβαλία), 15% απφ άιιεο ηξίηεο ρψξεο θαη κφιηο 9% απφ δπηηθέο 

ρψξεο. Σν δεχηεξν θχκα, πνπ δηνγθψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, πξνέξρεηαη θπξίσο 

απφ ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή. ε 20 ρξφληα, ινηπφλ, νη αιινδαπνί απμήζεθαλ απφ ην 

2% ηνπ πιεζπζκνχ (1981) ζην 7% (2001) θαη ην 2011 εθηηκάηαη, φηη ζπληζηνχλ 

ηνπιάρηζηνλ ην 10%-11%, πνζνζηφ πνπ αλακέλεηαη λα απνηππσζεί ζηε θεηηλή 

απνγξαθή, ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο νπνίαο αλακέλνληαη λα δεκνζηνπνηεζνχλ απφ ηελ 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή.  

Σαπηφρξνλα κε ηα κεγάια κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα, αλαπηχρζεθαλ θαη πξνζθπγηθά 

ξεχκαηα. Σν πξψην ήηαλ ην 1997-98 απφ αλέζηηνπο θπξίσο Ηξαθηλνχο. Σφηε άξρηζαλ 

λα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα θαηλφκελα ηξηηνθνζκηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηελ 

ειιεληθή πξσηεχνπζα. Σν δεχηεξν κεγάιν πξνζθπγηθφ ξεχκα ήξζε ην 2007-2010 κε 

ηνπο Ηξαθηλνχο θαη ηνπο Αθγαλνχο λα απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα, ηνπο νκαινχο, 

ηνπο νπδαλνχο (Νηαξθνχξ) θαη ηνπο Ηξαλνχο λα αθνινπζνχλ ζε κηθξφηεξνπο 

αξηζκνχο
12

. Ζ Διιάδα πιένλ απνηειεί ηελ βαζηθή πχιε καδηθψλ εηζξνψλ παξάλνκσλ 

αιινδαπψλ (θπξίσο Αζηαηψλ θαη Αθξηθαλψλ) ζηελ Δπξψπε. Μφλν ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2010 απφ ηελ Διιάδα πέξαζε θαη πξνσζήζεθε ην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ πνπ απνπεηξάζεθαλ λα κπνπλ ζηελ Δπξψπε
13

. ε φηη 

αθνξά ηνπο παξάλνκνπο αιινδαπνχο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, θακία επίζεκε 

θαηακέηξεζε δελ έρεη γίλεη αθφκε. Σν Ηλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, (Η.ΜΔ.ΠΟ.) ην 2009 κηινχζε γηα 250.000 (βι. ζρεηηθά 

δηαδηθηπαθέο δηεπζχλζεηο www.imepo.gr θαη www.ypes.gr). Σελ ίδηα ρξνληά ε 

Κνκηζηφλ κηινχζε γηα 280.000 - 300.000. Ζ ΔΛ. Α. εθηηκά ην ζεκεξηλφ αξηζκφ ησλ 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζε 300.000-350.000 αλζξψπνπο
14

. Σν  Διιεληθφ Ίδξπκα 

Δπξσπατθήο θαη Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) εθηηκά φηη ππάξρνπλ ζηε ρψξα 

                                                 
12

 Γειεζαλάζε, Μαξία. «Σα είθνζη ρξφληα πνπ άιιαμαλ ηε ρψξα».Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή Τεο 

Κπξηαθήο-Αζήλα, θχιιν 30-1-2011. 
13

 Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή-Αζήλα, θχιιν 2-10-2010, ζει..1,5.   
14

 Καιχβαο, ηάζεο θαη Μπισλάο, Υάξεο. «Δπινγία ή θαηάξα». Δθεκεξίδα Η Καζεκεξηλή ηεο 

Κπξηαθήο-Αζήλα, θχιιν, 20-2-2011. 

http://www.imepo.gr/
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πεξίπνπ 470.000 παξάλνκνη εθ ησλ νπνίσλ νη 280.000 απφ ηελ Αιβαλία θαη νη 

ππφινηπνη απφ Αζία θαη Αθξηθή. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο, ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Clandestino ηεο Δ.Δ. κέζα ζηα δχν ηειεπηαία ρξφληα 2009-2010, 

επήιζε ζηελ Διιάδα ζεκαληηθή πνζνζηηαία αχμεζε ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ 

θαηά 60%
15

.  

Ωο επαθφινπζν ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε αζχινπ ζηελ ρψξα καο 

απμήζεθε εληππσζηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ηηο 19.000 αηηήζεηο ην 2008, 

ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, έσο ηηο 24 Μαξηίνπ 2011 εθθξεκνχζαλ ζε Α΄ θαη Β΄ βαζκφ ζπλνιηθά 55.958 

αηηήκαηα ρνξήγεζεο αζχινπ, απφ ηα νπνία είραλ εμεηαζηεί κφιηο ηα 1061. Απφ ηηο 

904 ππνζέζεηο Α΄ βαζκνχ, νη 866 απνξξίθζεθαλ, δειαδή πνζνζηφ πάλσ απφ 95%, ζε 

33 ππνζέζεηο ρνξεγήζεθε επηθνπξηθή πξνζηαζία θαη κφιηο 5 ππνζέζεηο  έρεη 

ρνξεγεζεί άζπιν
16

.  

3. Γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ θαηλνκέλνπ 

ζηελ Διιάδα. 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, απφ ην Δξγαζηήξην Γεκνγξαθηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ Αλαιχζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη ηνλ θαζεγεηή 

δεκνγξαθίαο Βχξσλα Κνηδακάλε, ζρεηηθά κε ηηο πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο ησλ 

κεηαλαζηψλ γηα ηελ δεθαεηία 1991-2001, δηαπηζηψζεθε φηη νη αιινδαπνί  ππεξ-

ζπγθεληξψλνληαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα (Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε), θαζψο θαη 

ζηηο γεηηνληθέο πφιεηο θαη λνκνχο. Αληίζεηα ζηνπο 32 απφ ηνπο 52 λνκνχο ηεο ρψξαο, 

ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ είλαη ζρεηηθά ζπξξηθλσκέλν, κφιηο 6%. ην ¼ ησλ 

λνκψλ ην πνζνζηφ ππεξβαίλεη ην 8%. Διάρηζηνη ζπγθξηηηθά αιινδαπνί ππάξρνπλ 

ζηελ Θξάθε, ηελ Αλ. Μαθεδνλία θαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο επεηξσηηθήο θεληξηθήο 

ρψξαο, ελψ αξθεηνί δνχλε ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, ζηα Γσδεθάλεζα, ζηελ 

θεληξηθή θαη δπηηθή Πεινπφλλεζν θαη ζηα Ηφληα λεζηά. Οη αιινδαπνί πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζπγθεληξψλνληαη πάλσ απφ ην κέζν φξν ζηα 

Ηφληα λεζηά, ζηα Γσδεθάλεζα, ζηε Υίν θαη ηελ Κξήηε. Οη κεηαλάζηεο πνπ 
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 Γειεζαλάζε Μαξία. «Σα είθνζη ρξφληα πνπ άιιαμαλ ηε ρψξα».Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή Τεο 

Κπξηαθήο-Αζήλα, θχιιν 30-1-2011. 
16

 Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αηηήζεσλ αζχινπ, 2010, θαη Δθεκεξίδα 

Σαββαηηάηηθε Διεπζεξνηππία-Αζήλα, θχιιν 2-4-2011, ζει.41. 
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πξνέξρνληαη απφ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά εδξεχνπλ ζηνπο 

λνκνχο Αηηηθήο, Βνησηίαο θαη Δπβνίαο. Οη κεηαλάζηεο πξνεξρφκελνη απφ ηηο ρψξεο 

ηνπ πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο, πιελ Βαιθαλίσλ, βξίζθνληαη θπξίσο ζηελ Βφξεηα 

Διιάδα, ελψ νη πξνεξρφκελνη απφ ηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, 

ζπγθεληξψλνληαη ζε κεγάια πνζνζηά, ζηελ Ήπεηξν, ζηε Θεζζαιία, ζηε ηεξεά 

Διιάδα θαη ηελ Γπηηθή Πεινπφλλεζν. Οη Αιβαλνί πνπ απνηεινχλ ζρεδφλ ην 90% 

ησλ πξνεξρφκελσλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ Βαιθαληθή, θπξίσο ππεξ-ζπγθεληξψλνληαη 

ζηελ Ήπεηξν θαη ηελ Θεζζαιία
17

. ε φηη αθνξά εηδηθφηεξα ηελ πφιε ηεο Αζήλαο, νη 

κεηαλάζηεο,  φζν πεξηζζφηεξα ρξφληα κέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη εληάζζνληαη ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, ηφζν επθνιφηεξα κεηαθηλνχληαη νινέλα πην καθξηά 

απφ ην θέληξν. Γελ είλαη ηπραίν, φηη ε κεγαιχηεξε εζλνηηθή νκάδα κεηαλαζηψλ, νη 

Αιβαλνί, έρνπλ δηαζθνξπηζηεί ζε πνιιέο γεηηνληέο θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

δηαζπνξά θαη ηάζε ζπγρψλεπζεο κε ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Ο εξεπλεηήο ηνπ 

ΔΛΗΑΜΔΠ, Θάλνο Μαξνχθεο, ηζρπξίδεηαη ζρεηηθά φηη, «νη κεηαλάζηεο επηιέγνπλ 

πεξηνρέο κε θζελό θηηξηαθό απόζεκα, θαη κε θζελά ελνίθηα. Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα 

είλαη ε Κπςέιε. Οη κεζναζηνί θάηνηθνί ηεο κεηαθηλήζεθαλ ζηαδηαθά πξνο ηα βόξεηα, κε 

απνηέιεζκα λα εγθαηαζηαζνύλ εθεί πνιινί κεηαλάζηεο από ηελ Αιβαλία»
18

. 

Μειεηψληαο ηελ θαηάζηαζε ησλ κε λνκίκσλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα, ν ίδηνο 

εξεπλεηήο ηνπο δηαρσξίζεη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηηο θνηλφηεηεο πνπ δηαβηνχλ αξθεηά 

ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη ηηο λενζπζηαζείζεο θνηλφηεηεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία 

αλήθνπλ θπξίσο νη Αιβαλνί, νη Παθηζηαλνί, νη Γεσξγηαλνί θαη νη Μπαγθιαληεζηαλνί. 

ε φηη αθνξά εηδηθφηεξα ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ Αιβαλψλ, εμαηηίαο ηεο 

αλεξγίαο, κεγάινο αξηζκφο λφκηκσλ κεηαλαζηψλ έρεη απνιέζεη ηε λνκηκφηεηα, θαη 

έρεη εμαλαγθαζζεί λα επηζηξέςεη ζηελ Αιβαλία. Οκνίσο, κεγάινο αξηζκφο κε 

λνκίκσλ, επηζηξέθεη ζηελ Αιβαλία θαη εηζέξρεηαη παξάλνκα ζηελ Διιάδα, κφλν γηα 

επνρηαθή εξγαζία ζηνλ αγξνηηθφ θπξίσο ηνκέα. Οη κε λφκηκνη Παθηζηαλνί 

απαζρνινχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, κε κεησκέλεο πιένλ 

απνδνρέο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ην κεξνθάκαην 

ησλ κε λνκίκσλ Παθηζηαλψλ, δελ μεπεξλά ζήκεξα ηα 6-15 επξψ. Οη 

Μπαγθιαληεζηαλνί επηβηψλνπλ κεηαμχ αγξψλ, πψιεζεο κηθξφ-αληηθεηκέλσλ ζην 

δξφκν θαη επαηηείαο ζηα θαλάξηα. Σε δεχηεξε θαηεγνξία αιινδαπψλ απνηεινχλ νη 
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Δξγαζηήξην Γεκνγξαθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Αλαιχζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, θαη 

Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία, θχιιν 19-1-2011, ζει. 20, 45. 
18

Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή ηεο Κπξηαθήο, θχιιν 17-10-2010. 
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«λενζπζηαζείζεο» θνηλφηεηεο Αθγαλψλ, νκαιψλ, Αιγεξηλψλ, Μαξνθηλψλ θαη 

πξνεξρνκέλσλ απφ θξάηε ηεο δπηηθήο θαη ππνζαράξηαο Αθξηθήο. Γηα απηνχο, ε 

Διιάδα απνηειεί πξνζσξηλή ρψξα ππνδνρήο, θαζψο επηδηψθνπλ ηελ κεηάβαζή ηνπο 

ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Δξγάδνληαη πεξηζηαζηαθά ζε ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο, 

ακεηβφκελνη κε ειάρηζηα ρξήκαηα. Ενπλ κε δαλεηθά απφ θίινπο, ή ζπγγελείο. Κάπνηνη 

αζρνινχληαη κε ην ππαίζξην κηθξφ-εκπφξην, κε βαζηθή πειαηεία άιινπο 

κεηαλάζηεο
19

. 

4. Η πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ δεηήκαηνο 

ζηελ Διιάδα: Η πνιπλνκία έθεξε απνηέιεζκα; 

Σν ειιεληθφ θξάηνο αληέδξαζε ζρεηηθά γξήγνξα ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ επέθεξε ην 

άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ θαη ε θάζνδνο πξνο ηελ ρψξα καο, ησλ πξψησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ απφ ηηο παξεπμείληεο ρψξεο, ηελ Αιβαλία θαη ηελ Βφξεηα 

Ήπεηξν. Σν δήηεκα ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε αξρηθψο 

ξπζκίζηεθε απφ ην λφκν 1975/1991 ΦΔΚ Α΄184/4-12-1991, φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ην λ. 2452/1996 θαη ην λ. 2713/1999. 

Παιαηφηεξα, βαζηθφ λνκνζέηεκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη θίλεζε ησλ αιινδαπψλ 

ππήξμε ν λφκνο 4310/1929 κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο κε ην άξζξν 19 ηνπ λ. 1941/1991, 

κέρξη θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπο, απφ ην άξζξν 36 ηνπ 1975/1991
20

. Ο λφκνο 

1975/1991, αθελφο ζεκειίσζε κε ιεπηνκέξεηεο ηηο πξψηεο αζηπλνκηθέο κνλάδεο 

θχιαμεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο (αξζ. 5) θαη αθεηέξνπ 

επηρείξεζε λα θσδηθνπνηήζεη ηελ είζνδν θαη ηελ  παξακνλή ησλ αιινδαπψλ, αιιά 

θπξίσο λα ξπζκίζεη ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο 

θαη πεξίζαιςεο ησλ νκνγελψλ πξνζθχγσλ
21

. Ζ πξνζπάζεηα λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο 

ηνπ δεηήκαηνο, ζπκπιεξψζεθε απφ έλα επξχ πξφγξακκα ππνδνρήο, παξνρήο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο (άξζξν 24παξ.2). Αλ θαη ε 

πξψηε απηή πξνζπάζεηα λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο, ζεσξήζεθε αξθεηά πεηπρεκέλε γηα 

ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, ε ειαζηηθφηεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ 

δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν σο νκνγελψλ, επέθεξε θαηάρξεζε ηνπ 

λφκνπ θαη απφ κε νκνγελείο, πνπ κε εχθνιεο θαη ραιαξέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο 

απνιάκβαλαλ ηελ αλαγλψξηζή ηνπο σο νκνγελείο πξφζθπγεο, αιιά θαη φισλ ησλ 

                                                 
19

 Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή ηεο Κπξηαθήο, θχιιν 16-1-2011. 
20

 Υινχπεο Γ. ( 2005), ζει. 100. 
21

Καθθαιήο Π. (2004), ζει 88-94. 
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πιενλεθηεκάησλ πνπ απηή ε αλαγλψξηζε επέθεξε. Απνηέιεζκα ήηαλ ε είζνδνο ζηελ 

Διιάδα πνιιαπιάζηνπ ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ νκνγελψλ θαη κε. Σν 

πξφβιήκα παξάλνκεο ή θαη λφκηκεο εηζαγσγήο πξνζθχγσλ θπξίσο απφ ηελ Αιβαλία, 

ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 δηνγθψζεθε θαη άξρηζε λα παίξλεη 

πνιχπιεπξεο δηαζηάζεηο. Απηή ηελ θνξά ην ειιεληθφ θξάηνο αξθεηά θαζπζηεξεκέλα, 

φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο δηνίθεζεο, παξελέβε ζεξαπεπηηθά θαη 

φρη πξνιεπηηθά, γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ ήδε δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε. Θεζπίζζεθε 

έηζη ν λφκνο 2622/1998 ΦΔΚ Α΄138/25-6-1998
22

, γηα ηελ νξγάλσζε νινθιεξσκέλεο 

ζπλνξηαθήο θχιαμεο θαη απψζεζεο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ αιιά θαη ν λφκνο 

2452/1998 πνπ πξνέβιεπε δηαηάμεηο ππνζηεξηθηηθέο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε, ηελ  

νηθνλνκηθή θαη εξγαζηαθή απνθαηάζηαζεο ησλ παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ 

πξνζθχγσλ θαη άιισλ αιινδαπψλ. Σν Π.Γ. 189/1998 ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λ. 2622/1998
23

. Σν ελ ιφγσ Π.Γ. ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ην 

πξψην νπζηαζηηθφ λνκνζέηεκα κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο πξνέβιεπε 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ δηαδηθαζία παξνρήο άδεηαο εξγαζίαο, επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ θαη αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ πξνζσξηλά 

δηακελφλησλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο. χκθσλα κε ην 

άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 189/1998 αξκφδηνο θνξέαο πξνβιεπφηαλ ν ΟΑΔΓ γηα λα εθδίδεη ηε 

ιεγφκελε «πξάζηλε θάξηα» παξακνλήο. Μέρξη ην 2000 είραλ λνκηκνπνηεζεί πεξίπνπ 

371.000 παξάλνκνη κεηαλάζηεο
24

. Δπηπιένλ ην Π.Γ. 61/1999 ζπγθεθξηκελνπνηνχζε 

ηελ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο αιινδαπνχ σο πξφζθπγα, ηηο δηαδηθαζίεο απέιαζεο 

αιιά θαη εηζφδνπ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ήδε εηζεγκέλσλ ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα αιινδαπψλ
25

. Σν 2000 ςεθίδεηαη ν λφκνο 2790/2000 Φ.Δ.Κ. Α΄24/16-2-

2000
26

, γηα ηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ηελ ζηεγαζηηθή, επαγγεικαηηθή, 

εθπαηδεπηηθή, πνιηηηζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ απφ ηελ 

ηέσο νβηεηηθή Έλσζε, σο κηα πην ζηνρεπφκελε πξνζπάζεηα θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

νκνγελψλ. Ο λφκνο απηφο, ραξαθηεξίδεηαη απφ λνκηθή θαη πνιηηηθή έκπλεπζε θαη 

ζρεδηαζκφ. Παξφια απηά, ηα πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ζε ζχγθξηζε κε ηα 

κεγάια νηθνλνκηθά απνζέκαηα, πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ θξαηηθφ θαη δηνηθεηηθφ 

κεραληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί κηα ηέηνηα θηιφδνμε κεηαλαζηεπηηθή 

                                                 
22

Καθθαιήο Π. (2004), ζει 167-173. 
23

Καθθαιήο Π. (2004), ζει 345-348. 
24

Γειεζαλάζε Μαξία. «Σα είθνζη ρξφληα πνπ άιιαμαλ ηε ρψξα».Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή Τεο 

Κπξηαθήο-Αζήλα, θχιιν 30-1-2011. 
25

Καθθαιήο Π. (2004), ζει. 330-344. 
26

Καθθαιήο Π. (2004), ζει. 213-228. 
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πνιηηηθή, πνπ αθνξά κφλν ζε φζνπο έρνπλ ηελ λνκηθή αλαγλψξηζε ηνπ νκνγελνχο 

απφ ηελ ηέσο νβηεηηθή Έλσζε, αλέηξεςε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ην πλεχκα θαη 

ηελ δηάζεζε ηνπ λνκνζέηε. 

  Ο επόκελνο κεηαλαζηεπηηθόο λόκνο 2910/2001 ΦΔΚ Α΄91, (φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηνπο λ.3013/2002, 3068/2002, θαη 3202/2003), απνηειεί ίζσο ην πην πιήξεο 

λνκνζέηεκα, γηα ηελ πνηθηιία θαη ηελ πνιπκνξθία ησλ δηαηάμεψλ ηνπ. Μεηαθέξεη ηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην ππ. Δξγαζίαο ζην ππ. Δζσηεξηθψλ θαη επηρεηξεί 

λα επηιχζεη ην ζχλνιν ησλ δεηεκάησλ, λνκηθψλ (είζνδν, έμνδν, παξακνλή, 

αλαγλψξηζε, πνιηηνγξάθεζε, θηήζε ηζαγέλεηαο), αιιά θαη πιήζνο εξγαζηαθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

κεηαλάζηεπζε θαη ηελ ιαζξνκεηαλάζηεπζε
27

. ηα ζεηηθά ηνπ, κπνξνχλ λα ππαρζνχλ 

ε ελαξκφληζε κε δεζκεχζεηο απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο (άξζξν 2), ε ζπζηεκαηηθή 

ξχζκηζε ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλέλσζεο (άξζξα 22-33), ε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε 

(άξζξν 40), ε αλαζηνιή απέιαζεο φζσλ θαηαγγέιινπλ πξάμεηο πξναγσγήο ζε 

πνξλεία (άξζξν 44), ε ζχζηαζε Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Μειέηεο ηεο 

Μεηαλάζηεπζεο» (άξζξν 73)
28

, αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ε έξεπλα θαη ε κειέηε 

ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν γηα ηελ ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή καθξφπλνήο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο
29

. Καζψο ην κείδνλ πξφβιεκα φισλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

λφκσλ είλαη ε αζπλέρεηα, κε ηνλ λφκν 2910/2001 θάπνηνη λνκνπνηεζέληεο κεηαλάζηεο 

κε ηνπο πξνεγνχκελνπο λφκνπο, απψιεζαλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Σειηθά θαηάθεξαλ κε 

ηνλ  2910/2001 λα  λνκηκνπνηεζνχλ κφιηο 351.000 αιινδαπνί («παιαηνί» θαη «λένη» 

καδί)
30

.  

Ο λένο κεηαλαζηεπηηθόο λόκνο έξρεηαη ην 2005. Πξφθεηηαη γηα ηνλ λφκν 3386/2005 

ΦΔΚ 212/23-8-2005). Με ακθηζβεηήζηκεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαηάμεηο, 

πξνζδνθά λα απνζπκθνξήζεη ηελ θξαηηθή δηνίθεζε απφ ηηο ρηιηάδεο εθθξεκείο 

ππνζέζεηο αζχινπ θαη αηηήζεηο αδεηψλ παξακνλήο θαη λα εγθαηληάζεη κηα 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή επξχηαηεο λνκηκνπνίεζεο. Πξνέβιεπε ηελ πιήξε 

λνκηκνπνίεζε, φισλ ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, πνπ εηζήρζεζαλ κε λφκηκν ή 

                                                 
27

Καθθαιήο Π. (2004), ζει. 3-87. 
28

 Υινχπεο Γ. (2005), ζει. 101. 
29

 Καξχδεο Βαζ. «Σν λέν ζρέδην λφκνπ γηα ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ή «΄Ωδηδελ φξνο θαη έηεθε 

κπλ»», Πνηλ. Γηθαηνζύλε 11/2000, ζει.1127. 
30

 Γειεζαλάζε Μαξία. «Σα είθνζη ρξφληα πνπ άιιαμαλ ηε ρψξα».Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή Τεο 

Κπξηαθήο-Αζήλα, θχιιν 30-1-2011. 
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παξάλνκν ηξφπν ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα κέρξη ηελ 31
ε
-12-2004. Απνηέιεζκα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ, ήηαλ λα επηηξαπεί αξρηθά ε λνκηκνπνίεζε 180.000 επηπιένλ φζσλ 

είραλ ήδε άδεηα δηακνλήο. Σν 90% απηψλ ησλ 180.000 ήζαλ πξφζθπγεο θαη 

κεηαλάζηεο πνπ είραλ ράζεη ηελ άδεηα λνκηκφηεηαο κε δηάθνξνπο παιαηφηεξνπο 

λφκνπο. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2007, ν αξηζκφο ησλ λνκίκσλ κεηαλαζηψλ αλεξρφηαλ ζε 

630.000, θάλνληαο ρξήζε ησλ επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ 3386/2005. Ωο πξνο ηελ 

δηαρείξηζε ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο ν λ. 3386/2005, κε ππεξβαηηθή πξφζεζε γηα 

ηελ νκαιή θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ σο ακθίδξνκε δηαδηθαζία βαζηζκέλε 

ζε ακνηβαία δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, ηελ πξνζηαζία, ησλ ζπκάησλ ηνπ 

trafficking (άξζξα 46-51), ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ 

κεηαλαζηψλ (άξζξν 72 γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε), ηελ νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε ηνπο, αιιά θαη ηελ νξηνζέηεζε ρνξήγεζε αδεηψλ παξακνλήο γηα 

εμαηξεηηθνχο θαη αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο (άξζξα 44-45), ε εθαξκνγή ηνπ 

εγθισβίζηεθε ηειηθά απφ ζεκαληηθά γξαθεηνθξαηηθά θαη δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα, 

πνπ αθχξσζαλ εθ ζεκειίσλ ηηο φπνηεο θαιέο πξνζέζεηο δηαηππψζεθαλ ζηνλ λφκν. 

Δπηπξφζζεηα ην βαζηθφηεξν ειάηησκα ηνπ λφκνπ απηνχ, ζεσξήζεθε ε εμάξηεζε ηεο 

λνκηκφηεηαο απνθιεηζηηθά απφ ηελ πξνζθφκηζε ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκφ ελζήκσλ, 

πνπ ελέηαμαλ ηνπο κεηαλάζηεο ζε κηα ινγηθή αγνξνπσιεζίαο θαη νηθνλνκηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο εξγνδφηεο ή θαη άιια εξγαζηαθά θπθιψκαηα πνπ δξνπλ 

παξάλνκα ζην ρψξν ησλ κεηαλαζηψλ. Σα έλζεκα, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα 

αλέξρνληαλ ζε 200 εηεζίσο θαη 2.600 επξψ πνπ ζπλήζσο θαινχληαλ λα θαηαβάιεη ν 

αιινδαπφο απφ ηελ ηζέπε ηνπ, αθνχ ζπλήζσο νη εξγνδφηεο αξλνχληαη. Παξάιιεια, ε 

δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008 είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο. ηα ηέιε 

ηνπ 2010, νη άδεηεο δηακνλήο κεηξηνχληαη ζε 455.000. Δθθξεκεί ε εμέηαζε 93.000 

αηηήζεσλ, ελψ 60.000 - 80.000 άλζξσπνη έρνπλ απνιέζεη ηε λνκηκφηεηα, ζχκθσλα κε 

ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ππ. Δζσηεξηθψλ
31

.  

Η επόκελε ζεκαληηθή λνκνζεηηθή παξέκβαζε κε εηδηθέο ξπζκίζεηο  

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ππήξμε ν λ.3536/07 Φ.Δ.Κ. 42/Α΄/23-2-2007
32

. Ο 

λφκνο απηφο, ελζσκαηψλεη κηα πξνζπάζεηα επίιπζεο δεηεκάησλ πνπ 

                                                 
31

Γειεζαλάζε Μαξία. «Σα είθνζη ρξφληα πνπ άιιαμαλ ηε ρψξα».Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή Τεο 

Κπξηαθήο-Αζήλα, θχιιν 30-1-2011. 
32

 Νφκνο 3536/07 Φ.Δ.Κ. 42/Α΄/23-2-2007, Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 

ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 

(βιέπε www.dsanet.gr/Nomothesia/n3536_07/). 

http://www.dsanet.gr/Nomothesia/n3536_07/
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πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3386/05. εκαληηθφηεξε πξσηνβνπιία 

ππήξμε ε ζεζκνζέηεζε Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ (άξζξν 1), κε πξντζηάκελν πξφζσπν ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. Ζ 

Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο, ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ, 

θνηλσληθψλ θνξέσλ, δηαθφξσλ επηκειεηεξίσλ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

κειψλ Γ.Δ.Π. θαη εθπξνζψπσλ ηεο εθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, γηα ηελ εηζήγεζε 

πξνηάζεσλ θαη δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ 

θαη ηελ δηεμαγσγή θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ, πνπ ζα 

πξνάγνπλ ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αιιά θαη ηελ 

θαηάξηηζε, παξαθνινχζεζε θαη πινπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, 

ζρεηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, 

(άξζξν 1 παξ.2-4). Καηά ην ίδην πλεχκα θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε παξφκνηνπ 

ζηφρνπ πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηεο 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (άξζξν 2), κε επζχλε ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα. Ζ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη 

απφ ζχλνιν δεθαηξηψλ ζπλαξκφδίσλ ππνπξγψλ. Αλ θαη δελ ηεξείηαη, ε 

επηηξνπή ππνρξεσηηθά νθείιεη λα ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν. 

Οη λνκνζεηηθέο απηέο πξνβιέςεηο, ππήξμαλ θηιφδνμεο ζε φηη αθνξά ηνπο 

ζηφρνπο, αιιά πξαθηηθά ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, εκθάληζε ειαηηψκαηα θαη 

δπζιεηηνπξγίεο, θαζψο ην πνιππιεζέο θαη αλνκνηνγελέο ζψκα ησλ 

πξνβιεπφκελσλ επηηξνπψλ, δελ θαηάθεξε λα αηηηνινγήζεη επαξθψο ηελ χπαξμή 

ηνπ. Αληηιακβαλφκελνη ην δήηεκα απφ ηελ νπζηαζηηθή ηνπ πιεπξά, ν λ. 

3536/07, ιεηηνχξγεζε δηεπθξηληζηηθά θαη εθζπγρξνληζηηθά γηα ξπζκίζεηο 

ζρεηηθέο κε ηηο πξνυπνζέζεηο αλαλέσζεο αδεηψλ παξακνλήο (άξζξν 4),  

δηακνλήο γηα ιφγνπο ζπνπδψλ (άξζξν 10), δηακνλήο γηα ζχκαηα trafficking 

(άξζξν 11), γηα ζέκαηα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο (άξζξν 13), γηα εξγαζηαθά 

ζέκαηα (άξζξν 6), θαη γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (άξζξα 8,9). Ωζηφζν ην λνκνζέηεκα απέηπρε ζηελ βαζηθή 

επηδίσμε ηνπ, λα ζέζεη δειαδή ηηο βάζεηο γηα ηελ ράξαμε καθξνπξφζεζκεο θαη 

νπζηαζηηθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θνηλσληθήο έληαμεο, απαζρφιεζεο θαη 

ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηνλ θνηλσληθφ θαη παξαγσγηθφ ηζηφ, επ’ 

σθειεία ηφζν ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ φζν θαη ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο.  
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Αθνινύζσο, ν λένο λόκνο 3838/10 ΦΔΚ 49 Α΄24-3-2010
33

, απνηέιεζε ηελ 

άκεζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ απφδνζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θπξίσο 

ζηα παηδηά ησλ αιινδαπψλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ξπζκίζεηο γηα 

ηελ εγγξαθή κεηαλαζηψλ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη αλαγλψξηζε ηνπ 

δηθαησκάηνο εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο. Ο λφκνο παξφιν 

πνπ άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηελ δηεπζέηεζε θαη ρνξήγεζε κε φξνπο αλζξσπηζκνχ 

θαη επηείθεηαο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζε ηνπιάρηζηνλ 25.000 παηδηά 

κεηαλαζηψλ, πνπ γελλήζεθαλ κεηά ην 2004, δέρζεθε θξηηηθή γηα 

αληηζπληαγκαηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα ε ξχζκηζε πνπ πξνβιέπεη ηελ απηφκαηε 

ρνξήγεζε ηζαγέλεηαο ζηα αλήιηθα ηέθλα αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο 

πέληε ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη ζηα ελήιηθα ηέθλα λνκίκσλ αιινδαπψλ πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη έμη ρξφληα ειιεληθφ ζρνιείν (άξζξν 1Α παξ.1θαη 2) ζεσξήζεθε 

σο αληηζπληαγκαηηθή. Σειηθά ην Γ΄ Σκήκα ηνπ ηΔ κε ηελ απφθαζε 350/2011, 

έθξηλε σο ζπληαγκαηηθέο ηηο δηαηάμεηο απηέο θξίλνληαο σο «αζξφα» ηελ απηφκαηε 

ρνξήγεζε ηζαγέλεηαο ιφγσ ηεο εμαηνκίθεπζεο ηεο εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ 

ρνξήγεζεο ηζαγέλεηαο
34

. Ο λ.3838/2010 πξνζβιέπεη λα πεξηνξίζεη ηελ 

θσιπζηεξγία θαη αδηαθάλεηα ζηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ γηα πνιηηνγξάθεζε θαη 

γηα λα δηαζθαιίζεη ηε δηαθάλεηα, κεηαζέηεη ηελ επζχλε γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

αηηήζεσλ απφ ην ππ. Δζσηεξηθψλ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ηηο Δπηηξνπέο 

Πνιηηνγξάθεζεο (άξζξν 7). Οη επηηξνπέο απηέο απαξηίδνληαη απφ θξαηηθνχο 

ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο δηεχζπλζεο Ηζαγέλεηαο, κέινο ΓΔΠ απφ 

παλεπηζηήκην ηεο Πεξηθέξεηαο, θαη εθπξφζσπν απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (άξζξν 12). Πξαθηηθφο ζηφρνο ηεο λνκνζεηηθήο 

απηήο ξχζκηζεο ήηαλ ε εμέηαζε εηεζίσο πεξίπνπ 10.000 θαθέισλ απφ ηηο 

ρηιηάδεο πνπ εθθξεκνχζαλ κέρξη ην 2010 (180.000 κφλν απφ νκνγελείο)
35

. ε 

πνιηηηθφ επίπεδν πνιινί είλαη απηνί (πνιηηηθνί αιιά θαη παλεπηζηεκηαθνί)
36

 πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ λφκν 3838/2010, σο λνκνζέηεκα πνπ νδεγεί ζε καδηθή 

πνιηηνγξάθεζε ρσξίο αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο, αθπξψλνληαο ηελ παηδεία, ηνλ 

                                                 
33

 Νφκνο 3838/10 ΦΔΚ 49 Α΄24-3-2010, χγρξνλεο δηαηάμεηο γηα ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα θαη ηελ 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή νκνγελψλ θαη λνκίκσο δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο. 
34

 Γειεζαλάζε, Μαξία. « Ζ απφδνζε ηζαγέλεηαο θαη ν φξνο αίκαηνο». Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή ηεο 

Κπξηαθήο-Αζήλα, 6-2-2011. 
35

 Γειεζαλάζε, Μαξία. « Ζ απφδνζε ηζαγέλεηαο θαη ν φξνο αίκαηνο». Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή ηεο 

Κπξηαθήο-Αζήλα, 6-2-2011. 
36

 Παπιφπνπινο Πξνθφπεο. «Ζ ειιεληθή ηζαγέλεηα ζεκαία επθαηξίαο γηα κεηαλάζηεο;». Δπίθαηξα ηεπρ. 

10-16/2/2011, ζει 130-131, θαη πξίγνο Άγγεινο. «Παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ζην 

λνκνζρέδην γηα ηελ απφδνζε ηζαγέλεηαο».  Φηι. Έκθαζε ηεπρ. 42 (1-3/2010) ζει. 123-126.  
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πνιηηηζκφ θαη ηελ δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, σο παξάγνληεο ελζσκάησζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ, κε απνηέιεζκα λα κεηαηξαπεί ε Διιάδα ζε ρψξα παξάιιεισλ 

θνηλσληψλ θαη ρψξα επθαηξίαο γηα ηελ απφθηεζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, 

δηεπξχλνληαο ηελ επηθηλδπλφηεηα κεγηζηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθφ-πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη θαηαζηψληαο ηελ Διιάδα ζε πφιν έιμεο γηα 

λένπο κεηαλάζηεο απφ ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή. Άιινη εηδηθνί
37

, επηθεληξψλνπλ 

ηελ θξηηηθή ηνπο ζε βάξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, γηα ηελ αζπκθσλία ηνπ κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ, ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ 

δηεζλψλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ηελ ππνρψξεζε σο θξηηεξίνπ απφδνζεο 

ηζαγέλεηαο, ηνπ ειιεληθνχ θαη επξσπατθνχ πνιηηηζηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ 

αμηψλ, πνπ νδεγεί ηειηθά ζε κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ζε απνδπλάκσζε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο ζπιινγηθήο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη 

ηαπηφηεηνο.  

 

Σν ηεξάζηην λνκνζεηηθφ έξγν πνπ παξήρζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο,  δελ 

αληηκεηψπηζε απνηειεζκαηηθά ηα ζνβαξά δεηήκαηα (θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, 

εξγαζηαθά, εγθιεκαηηθφηεηαο θ.α.) πνπ δεκηνχξγεζε ζηε ρψξα, ην ηεξάζηην 

θχκα ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. Ο έιιελαο λνκνζέηεο, αλαγλσξίδνληαο ην κέγεζνο 

ηνπ πξνβιήκαηνο, επηρείξεζε εθ λένπ κε ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 3907/2011 ΦΔΚ 

Α-7 26-1-2011
38

 λα παξέκβεη ζηνλ «θαζαξηζκφ» ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζην ηζηνξηθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν ηεο 

Αζήλαο
39

.  χκθσλα κε ην αλαθνηλσζέλ ηεο δηππνπξγηθήο επηηξνπήο πνπ 

εηζεγήζεθε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ, γίλεηαη πξνζπάζεηα, πξψηνλ δηακφξθσζεο 

ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν λα επηηξέπεη, ηελ απζηεξή αιιά άκεζε εμέηαζε 

ησλ αηηήζεσλ αζχινπ, δεχηεξνλ αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο κε αλζξσπηζηηθφ 

ηξφπν, ηξίηνλ ζχζηαζεο ρψξσλ ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ επηρεηξνχλ λα 

πεξάζνπλ παξάλνκα ζηελ Διιάδα, κε ζπλζήθεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη 

ηέηαξηνλ αλαθνχθηζεο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο απφ ην ζπλδπαζκφ ηνπ 

θαηλνκέλνπ, παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εγθιεκαηηθφηεηαο, πνπ πξνθχπηεη 

                                                 
37

 Κσηνχιαο Ησάλλεο. «Αξρέο κηαο ζχγρξνλεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο». Δπίθαηξα ηεπρ.42 (5-

11/8/2010), ζει. 68-69. 
38

 Νφκνο 3907/2011 ΦΔΚ Α-7 26-1-2011 Γηα ηελ Ίδξπζε Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη Τπεξεζίαο Πξψηεο 

Τπνδνρήο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2008/115/ΔΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ 2008. 
39

 Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή ηεο Κπξηαθήο, έλζεην πεξηνδηθφ «Κ», «Ζ Αζήλα ζέιεη πίζσ ην θέληξν ηεο» 

θχιιν 30-1-2011, ζει.24-33. 
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απφ ηελ αλεμέιεγθηε παξνπζία κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ, θαη κεηαλαζηψλ νη 

νπνίνη γηα πνιιά ρξφληα βξίζθνληαη ζηε ρψξα πεξηκέλνληαο λα εμεηαζηεί ε 

αίηεζε αζχινπ ηνπο, (ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα εθθξεκείο αηηήζεηο ρνξήγεζεο 

αζχινπ ηίζεληαη παξαπάλσ).  

 

χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, νη δηαηάμεηο πξνζβιέπνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πξνυπάξρνλ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην, φπσο α) ε κε πξφβιεςε έγθπξεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ, β) ε κε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ πνπ 

πξαγκαηηθά ρξήδνπλ δηεζλνχο θαη αλζξσπηζηηθήο πξνζηαζίαο, γ) ε κε ζπιινγή 

ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα πξφζσπα απηά, δ) ε έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη 

παξνρήο ζηνπο κεηαλάζηεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 

εχθνιεο ζπκαηνπνίεζήο ηνπο, απφ θπθιψκαηα νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ε) ν 

ειιηπήο ηαηξηθφο έιεγρνο ησλ αιινδαπψλ, ζη) ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

επηδίσμεο ησλ κεηαλαζηψλ γηα λφκηκε δηακνλή απφ νξγαλσκέλα θπθιψκαηα 

εθκεηάιιεπζεο, πνπ ππνθηλνχλ ηνπο κεηαλάζηεο ζε άιιεο παξάλνκεο 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο δηαθζνξά ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ρξεκαηηζκνχο 

ππαιιήισλ, πιαζηνγξαθίεο, εηθνληθνχο γάκνπο, πηνζεζίεο θ.α.
40

  

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ, ν λένο λφκνο εθηφο απφ ηελ απηνηειή ίδξπζε θαη 

ζηειέρσζε Τπεξεζίαο Άζπινπ (άξζξα 1-5) θαη Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο 

(άξζξα 6-14), πξνβιέπεη λέα δηαδηθαζία εζεινληηθνχ επαλαπαηξηζκνχ γηα φζνπο 

εθ ησλ κεηαλαζηψλ ήξζαλ ζηελ Διιάδα θαη δελ κπφξεζαλ λα κείλνπλ (άξζξν 22) 

θαη εμαλζξσπηζκέλε δηαδηθαζία γηα εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα γηα δηεζλή 

πξνζηαζία θαη παξνρή αζχινπ (άξζξα 34-39). Δπηπιένλ δχλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηηο Αξρέο θαηά πεξίπησζε λα ρνξεγνχλ γηα ιφγνπο επζπιαρλίαο θαη 

αλζξσπηζκνχ άδεηα δηακνλήο ζε παξάλνκνπο κεηαλάζηεο (άξζξν 21 παξ. 4). 

Ωζηφζν ζεκαληηθά απνηειέζκαηα δελ κπνξνχκε αθφκε λα απνηηκεζνχλ, ιφγσ 

ηεο κηθξήο ρξνληθά πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. Οη επηθξηηέο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηήκαηνο, επηθεληξψλνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζην κεγάιν 

νηθνλνκηθφ θφζηνο, δπζβάζηαθην γηα ηελ ππφ πηψρεπζε Διιάδα.  Ζ Γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεζπζκνχ θαη Κνηλσληθήο πλνρήο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ έρεη 

                                                 
40

 Βιέπε Αηηηνινγηθή Έθζεζε λφκνπ 3907/11 πξνο ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 14-12-2010.  



 17 

πξνυπνινγίζεη, φηη απαηηνχληαη εηεζίσο εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα επξψ, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηελ κέξηκλα ησλ θέληξσλ 

πξνζσξηλήο θηινμελίαο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ, ηελ ζίηηζε, ηνλ ηκαηηζκφ, ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ηελ δηακνλή ηνπο ζε λνζνθνκεία, ηα έμνδα 

επαλαπαηξηζκνχ ηνπο, θαη ηα ινηπά αλαγθαία έμνδα ηνπ δεκνζίνπ
41

. 

Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ λφκνπ απαηηνχληαη, 

ηαρχηεξεο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο, ράξαμε γελλαίαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ιηκλάδνληα φγθν ησλ 

ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη ιήςε κέηξσλ θαη πξσηνβνπιηψλ θνηλσληθνχ θαη φρη 

αζηπλνκηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο αθελφο ν αξηζκφο ησλ ππαγνκέλσλ ζε 

πξνζθπγηθφ ή αλζξσπηζηηθφ θαζεζηψο ζπλερψο κεγαιψλεη, θαη αθεηέξνπ νη 

απαξαίηεηεο δνκέο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζα αξγήζνπλ λα ζπγθξνηεζνχλ θαη ζα 

ρξεηαζζεί ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα ηεζνχλ πιήξσο ζε ιεηηνπξγία
42

. Ωο 

απνηέιεζκα, ζα ζπλερίδεηαη ε ζπζζψξεπζε ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη ε ρψξα καο 

πνπ ζα παξακέλεη ε κεγαιχηεξε πχιε εηζφδνπ θαη παξακνλήο κε λνκίκσλ 

αιινδαπψλ ζηελ Δπξψπε (θαηά 82% ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Frontex)
43

 κε φια 

ηα ζπγθνηλσλνχληα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

πκπεξαζκαηηθά: Ζ δηάζηαζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο ζηελ Διιάδα 

απνηππψλεηαη ζηελ νκηιία ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζηελ Δπηηξνπή 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Πξνζθχγσλ ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 2011: 

            «Τα ηειεπηαία ρξόληα ε Διιάδα αληηκεησπίδεη κείδνλα 

πξνβιήκαηα από ηηο ξνέο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηώλ… Οη αιινδαπνί 

πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα ζηελ κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία πιεηνλόηεηα, 

έρνπλ ηειηθό ζθνπό λα θηάζνπλ ζε θάπνηα άιιε επξσπατθή ρώξα. Έηζη 

βαζηθή ηνπο επηδίσμε είλαη λα κελ ζπιιεθζνύλ, νξγαλώλνληαο 

αλαπόζπαζηνη ηα ζρέδηα θπγήο ηνπο ζηελ ππόινηπε Δπξώπε. Σπλήζσο 

θαηεπζύλνληαη ζηελ Αζήλα, όπνπ πξνζπαζνύλ λα δηθηπσζνύλ θαη λα 

πεξάζνπλ ζηελ Γπηηθή Δπξώπε. Πξόζθαηα, νη παξάγνληεο πνπ 

                                                 
41

 πκεσλίδεο Ησάλλεο. «Διιεληθφ Γεκφζην: εθαηνληάδεο εθαηνκχξηα γηα ηνπο κεηαλάζηεο». 

Δπίθαηξα-Φάθεινο Μεηαλάζηεπζε, ηεχρνο 3-9/2/2011, ζει. 36-37. 
42

 Γεσξγηάδεο Πάηξνθινο., θαη Κνληνγηάλλε Αζελά. «Απφ ηε κεδεληθή αλνρή ζηηο έκκεζεο καδηθέο 

λνκηκνπνηήζεηο». Δπίθαηξα, 17-23/3/2011, ζει. 62-63. 
43

 Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή ηεο Κπξηαθήο, θχιιν 12-9-2010. 
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επεξεάδνπλ ηελ δεκηνπξγία κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ επηβαξύλζεθαλ από 

ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα ησλ ρσξώλ ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η παξάλνκε 

κεηαλάζηεπζε  είλαη έλα πξόβιεκα πνπ πιεγώλεη ηελ Διιάδα 

πνιιαπιώο. Οη επηπηώζεηο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία 

καο είλαη πνιύ κεγάιεο. Η ρώξα καο δελ αληέρεη άιιν. Η ειιεληθή  

θνηλσλία έθηαζε ζηα όξηα ηεο…Σηελ Διιάδα ζα παξακείλνπλ κόλν νη 

κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηεζλνύο πξνζηαζίαο ή δηθαίσκα 

αζύινπ θαη εθείλνη πνπ έρνπλ άδεηεο λόκηκεο εξγαζίαο θαη παξακνλήο 

ζηελ ρώξα καο. Καλείο άιινο. Οη ππόινηπνη ζα θύγνπλ από ηελ 

Διιάδα»
44

.  

5. Αιιά ηη ζα γίλεη εάλ θάπνηε θύγνπλ; 

Σειηθά, αλ δελ είρακε κεηαλάζηεο, ηη ζα είρε ζπκβεί; Αλ θάπνηα κέξα ην φλεηξν 

θάπνησλ, γηλφηαλ πξαγκαηηθφηεηα θαη νη μέλνη εμαθαληδφηαλ σο δηα καγείαο απφ ηελ 

Διιάδα, δελ ζα είρακε πξνβιήκαηα, νηθνλνκηθά θνηλσληθά, θαη εγθιεκαηηθφηεηα; 

ηηο ΗΠΑ ε πξψηε απεξγία κεηαλαζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2006, φηαλ νη λέεο 

γεληέο κεηαλαζηψλ απείραλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηελ θαηαλάισζε γηα κία εκέξα. 

Σελ «Ζκέξα Υσξίο ηνλ Μεηαλάζηε», φπσο νλνκάζηεθε, παξέιπζαλ νιφθιεξεο 

πφιεηο, ππνιεηηνχξγεζαλ ζηαζκνί ηνπ κεηξφ θαη αεξνδξφκηα, αθηλεηνπνηήζεθαλ 

ιηκάληα, αγξνθαιιηέξγεηεο, βηνκεραλίεο, εκπνξηθά θέληξα θαη γλσζηέο αιπζίδεο 

εζηηαηνξίσλ. Οκνίσο ζηε Γαιιία, Ηζπαλία θαη Ηηαιία, νη κεηαλάζηεο απείξγεζαλ 

θαζνιηθά ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 2010, φπνπ θαηαγξάθεθαλ παξφκνηεο ζπλέπεηεο ζηελ 

νηθνλνκία θαη ην εκπφξην
45

. 

ηελ Βξεηαλία, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Κξίζηηαλ Νηάζηκαλ, επηθεθαιήο ηνπ 

Κέληξνπ Δξεπλψλ θαη Αλαιχζεσλ γηα ηελ Μεηαλάζηεπζε ζην University College 

London, κε εθηηκήζεηο ηνπ Μάξηηλ Ρνπζ, νηθνλνκηθνχ εξεπλεηή θαη αλαιπηή ηνπ 

Κέληξνπ Μεηαλάζηεπζεο, Πνιηηηθήο, θαη Κνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Ομθφξδεο, θαη κε ππνινγηζκνχο ηνπ Βξεηαληθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε 

κεηαλάζηεπζε έρεη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηεο Βξεηαλίαο. Σν 

                                                 
44

 Πεξηνδηθό Αζηπλνκηθή Αλαζθόπεζε, έθδνζε Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε,  ηεχρνο Μάηνο-

Ηνχληνο 2011, ζει.14-17.  
45

 Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία, θχιιν 13-1-2010. 
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ΑΔΠ ηεο ρψξαο σθειείηαη απφ ηελ εξγαζία ησλ κεηαλαζηψλ, νη κεηαλάζηεο, απηνί 

ηνπιάρηζηνλ πνπ εηζέξρνληαη λφκηκα ζηελ Βξεηαλία γηα λα εξγαζηνχλ, πξνζθνκίδνπλ 

πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά νθέιε παξά πξνβιήκαηα ζηελ Βξεηαληθή νηθνλνκία θαη 

ζπλεπψο ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ ππνζρέζεθε ε θπβέξλεζε, ζα 

δεκηνπξγνχζε ζνβαξφ πξφβιεκα ζηα δεκνζηνλνκηθά ηεο ρψξαο
46

. 

ε όηη αθνξά ζηελ ρώξα καο, πξνζθάησο, ε εθεκεξίδα Διεπζεξνηππία κέζα απφ ην 

έλζεην πεξηνδηθφ ηεο «Δ»
47

 ζηεξηγκέλε ζε κειέηεο ηνπ α) Σκήκαηνο Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ππφ ηνλ Αλ. 

Καζεγεηή Αληψλε Κφληε, β) κειέηε ηνπ Καζεγεηή άββα Ρνκπφιε, γ) ηνπ 

Μεζνγεηαθνχ Παξαηεξεηήξηνπ Μεηαλάζηεπζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, δ) ζε 

έξεπλεο ηνπ Η.ΜΔ.ΠΟ. (Ηλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπ. 

Δζσηεξηθψλ), ε) ηνπ Η.Π.Ο.Γ.Δ. (Ηλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπ. Παηδείαο) ζη) ηνπ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ θαη ζε 

ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

θαηέιεμε, φηη νη κεηαλάζηεο ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ εζληθή νηθνλνκία, ζηα 

έζνδα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ζην δεκνγξαθηθφ. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο θαη ζπλδπαζηηθήο κειέηεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

πεγψλ, εάλ νη κεηαλάζηεο εγθαηαιείςνπλ ηηο πεξίπνπ 450.000 ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

θαηέρνπλ, νη Έιιελεο δελ ζα θαηαθέξνπλ λα ηηο θαιχςνπλ. Πεξηζζφηεξεο απφ 

150.000 ζέζεηο ζα κείλνπλ θελέο, είηε επεηδή νξηζκέλεο εξγαζίεο ζεσξνχληαη βαξηέο, 

βξφκηθέο, επηθίλδπλεο, άραξεο, απαμησκέλεο θαη θαζφινπ ειθπζηηθέο, θαζψο 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο θαηψηαηεο ζέζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηεξαξρίαο, είηε επεηδή νη 

πξνζθεξφκελεο ακνηβέο είλαη αηζζεηά ρακειφηεξεο, πεξίπνπ 50-60% ηνπ λφκηκνπ 

εκεξνκηζζίνπ. Δπηπξφζζεηα, αλ νη κεηαλάζηεο εμαθαληζηνχλ, ε χθεζε ζα βαζαίλεη 

θαζψο ην ΑΔΠ ζα ζπξξηθλσζεί θη άιιν. πγθεθξηκέλα, ε ζπκβνιή ησλ λφκηκσλ 

κεηαλαζηψλ ζην ΑΔΠ αγγίδεη ην 2,2% θαη ησλ παξάλνκσλ ην 0,7%. Σα έζνδα ηνπ 

θξάηνπο απφ ηηο εηζθνξέο θφξσλ ζα πεξηνξηζηνχλ θαη ην έιιεηκκα ζα απμάλεηαη
48

. 

Σν 11% ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πξνέξρνληαη απφ κεηαλάζηεο. Οη πεξίπνπ 

500.000 κεηαλάζηεο αζθαιηζκέλνη ζην ΗΚΑ θαη άιινη 100.000 ζηνλ ΟΑΔΔ θαη ηνλ 

ΟΓΑ, ζηεξίδνπλ ζεκαληηθά ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ρσξίο λα ιακβάλνπλ αθφκα 

                                                 
46

 Boxell James.,-Fray Keith. «Οη κεηαλάζηεο εληζρχνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκία», (απφ κεηάθξαζε 

ζηα ειιεληθά). Δθεκεξίδα Ηκεξεζία, Φχιιν 9-10-2010. 
47

 Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία, έλζεην «Δ», ηεύρνο αξ. 1018, 17-10-2010, ζει. 43-53. 
48

 Πεξηνδηθό Δπίθαηξα-Φάθεινο Μεηαλάζηεπζε, ηεπρνο 3-9/2/2011, ζει. 39. 
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ζπληάμεηο θαη κε πξφβιεςε νη πξψηνη λα πάξνπλ ζχληαμε ην 2025. Σν ζπλνιηθφ πνζφ 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κφλν γηα ην 2004 αλήιζε ζε 488 εθαη. επξψ. 

 Αλ νη κεηαλάζηεο θχγνπλ, ε ήδε παξαπαίνπζα αγνξά, ζα ράζεη κηα ππνινγίζηκε 

κνλάδα θαηαλαισηψλ. Τπνινγίδεηαη, φηη ηα λνηθνθπξηά ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ θαηαλαιψλνπλ ην 3,1% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, δαπαλψληαο θαηά κέζν φξν 1.450 επξψ κεληαίσο.  Πεξίπνπ άιιεο 4.700 

επηρεηξήζεηο, δειαδή ην 5,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ αλήθνπλ 

απνθιεηζηηθά ζε αιινδαπνχο, ζα θιείζνπλ, θηήξηα θαη δηακεξίζκαηα ζα 

μελνηθηαζηνχλ, θαη ζηα 25 δηζ. επξψ πνπ βγήθαλ ζε ηξάπεδεο ηεο Δπξψπεο ηα 

ηειεπηαία δπν ρξφληα, ζα πξνζηεζνχλ αιιά 3,5-4 δηζ
49

. θαζψο ζα αδεηάζνπλ 250.000 

ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί πνπ αλήθνπλ ζε αιινδαπνχο
50

.  

Δπηπξφζζεηα, ελψ ε Διιάδα γεξλάεη, νη κεηαλάζηεο ζπλεηζθέξνπλ θαη ζην 

δεκνγξαθηθφ.  Σν 80% ησλ κεηαλαζηψλ βξίζθεηαη ζε παξαγσγηθή ειηθία (15-64 

ρξφληα) ζε αληίζεζε κε ην 68% ησλ ειιήλσλ.  Απφ ην 2004 έσο ην 2008 νη γελλήζεηο 

απφ αιινδαπέο απνηεινχλ ην 17,5% ηνπ ζπλφινπ. Οη απφγνλνη ησλ αιινδαπψλ ηε 

ρξνληά 2007-2008, γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ ζηνηρεία, αλέξρνληαλ ζε 9,3% ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο Eurostat
51

, γηα ην πιεζπζκφ ησλ 27 θξαηψλ ηεο Δ.Δ. κέρξη ην 2030, 

ζηελ Διιάδα ζε 10 απφ ηηο 13 πεξηθέξεηεο ην ζχλνιν ησλ ζαλάησλ ζα μεπεξάζεη ην 

ζχλνιν ησλ γελλήζεσλ. Μφλν ζε 3 πεξηθέξεηεο
52

 νη γελλήζεηο ζα μεπεξάζνπλ ηνπο 

ζαλάηνπο. Ζ ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ νιφθιεξε ηελ 20εηία, ζε πνζνζηφ 

κφιηο 2,4% ζα ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εηζξνή πιεζπζκνχ απφ άιιεο ρψξεο
53

. 

Σέινο, ζε φηη αθνξά ηελ μελνθνβία, ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη ηνλ θφβν ηνπ 

εγθιεκαηνο, πνπ δηαπξάηηνληαη απφ αιινδαπνχο, νη κεηξήζεηο θαη νη ζπκαηνινγηθέο 

                                                 
49

 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, κεηαλάζηεο θπξίσο Αιβαληθήο θαηαγσγήο 

έζηεηιαλ ην 2010 ζηελ παηξίδα ηνπο 1.560 εθαη. επξψ ελψ ην 2009 1.400 εθαη. επξψ. Ζ αχμεζε απηή 

πνπ αηηηνινγείηαη απφ ηελ ζηαδηαθή ηάζε ησλ κεηαλαζηψλ γηα επηζηξνθή ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε θαηά 20% ησλ εκβαζκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ πξνο ηελ Διιάδα, 

ζεκαηνδνηεί αικαηψδε αχμεζε ηεο χθεζεο θαη δξαζηηθή κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ Διιεληθψλ 

ηξαπεδψλ. 
50

 Πεξηνδηθό Δπίθαηξα, «Ζ έμνδνο ησλ κεηαλαζηψλ βαζαίλεη ηελ χθεζε», ηεχρνο 24/2-2/3/2011, ζει. 

44. 
51

 Γξεηηάθεο, Μαλφιεο. «Μείσζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ην 2030 ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο». Δθεκεξία Η Απγή, θχιιν 15-8-2010.  
52

 Κξήηε, ηεξεά Διιάδα θαη Νφηην Αηγαίν. 
53

 Τπνινγίδεηαη ζε 760.781 αξηζκφο πνπ ζα ππεξθαιχςεη ηελ ππεξνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ 

έλαληη ησλ γελλήζεσλ θαηά 494.394, θαηά ηελ πεξίνδν 1-1-2010 έσο 31-12-2029. 
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έξεπλεο (βι. ζρεηηθά Καξχδε Βαζ, 2004) δελ κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ, φηη  ε 

εμαθάληζε ησλ κεηαλαζηψλ ζα ηαπηίδεηαη κε ηελ εμαθάληζε ηνπ θφβνπ 

ζπκαηνπνίεζεο. Ο θαζεγεηήο εγθιεκαηνινγίαο Βαζίιεο Καξχδεο, ζε έξεπλά ηνπ ην 

2009
54

, αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξζεθε ε ειιεληθή θνηλσλία, ηφζν ζε 

επίπεδν δησθηηθψλ αξρψλ φζν θαη ζε επίπεδν δηθαζηψλ, ζηελ εηζξνή κεηαλαζηψλ 

ζηε ρψξα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. Βαζηζκέλνο ζηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλάο ηνπ, ζπκπεξαίλεη, φηη ρσξίο εκβάζπλζε ζηε κειέηε θαη αλάιπζε 

παξαγφλησλ, φπσο θαηαγσγή κεηαλαζηψλ, πνιηηηζηηθφ, ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ, 

ππφβαζξν θαη βηψκαηα δσήο, πνιίηεο, θξάηνο θαη ΜΜΔ δαηκνλνπνίεζαλ ηηο 

αιινδαπέο θνηλφηεηεο θαη αλαδείρζεθαλ νη πξνθαηαιήςεηο ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο. Απφ ηελ άιιε, νη επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, δελ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πνηνηηθνχο δείθηεο γηα λα 

εκβαζχλνπλ αμηφπηζηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ νληνινγία ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζ 

εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν, θαη ζπλεπψο δελ είλαη δπλαηφλ λα ραξαρζεί κηα αλεμάξηεηε 

θαη απνηειεζκαηηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή. ε φηη αθνξά ηελ απνλνκή 

δηθαηνζχλεο θαη ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα, ε έξεπλα απνθαιχπηεη δπζκελή 

δηθαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη φηη νη δηθαζηέο πηζηεύνπλ όηη νη 

αιινδαπνί ζηε ρώξα είλαη «πάξα πνιινί» θαη επζύλνληαη -ηνπιάρηζηνλ κεξηθώο- γηα 

ηελ αύμεζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο ζηε ρώξα. Ωζηόζν, νη ίδηνη νη δηθαζηέο ζεσξνύλ όηη 

δελ επεξεάδνληαη ζηελ θξίζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνλνκήο δηθαηνζύλεο. 

Ο θαζεγεηήο εγθιεκαηνινγίαο Γηάλλεο Παλνχζεο, ζρνιηάδνληαο ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο ηζρπξίδεηαη φηη: «Η ειιεληθή θνηλσλία, εκπνηηζκέλε από ζηεξεόηππα θαη 

κύζνπο γηα ηνλ εγθιεκαηία (ηνλ πξσηαγσληζηή ηνπ εγθιήκαηνο) θαη ηα «εμσγήηλα» 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, δηακνξθώλεη ηελ εηθόλα γηα ηελ εγθιεκαηηθόηεηα ζπγθπξηαθά κε 

ηε δηαίζζεζε θαη ν ρακειόο βαζκόο εκπηζηνζύλεο ησλ πνιηηώλ ζηελ Διιεληθή 

Αζηπλνκία θαη ε ινγηθή ηεο «κε θαηαγγειίαο ησλ εγθιεκάησλ» νθείιεηαη ζε 

ζπκπεξηθνξέο θπξίσο γξαθεηνθξαηηθέο, ελώ αξθεηά ζπρλά θαη ηδηαίηεξα κε ην 

δηακεζνιαβεηηθό ξόιν πνπ επηηεινύλ ηα ΜΜΔ ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία, ν εγθιεκαηίαο 

γίλεηαη ν «απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο» κηαο θνηλσλίαο πνπ δελ αλαγλσξίδεη ηηο 

παζνγέλεηέο ηεο θαη ηηο αλαθπθιώλεη νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε»
55

. Η ξαηζηζηηθή 
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 Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο αδεκνζίεπηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή ηεο 
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ζπκπεξηθνξά /αληίιεςε ησλ θνηλσληθώλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ δησγκώλ δελ αθνξά 

κόλν ηηο δη-αλζξώπηλεο ζρέζεηο, αιιά εκθηινρσξεί ζηνλ πνιηηηθό ιόγν θαη ζηνπο 

λόκνπο ηνπ θξάηνπο. Αθόκα θαη ε δηθαηνζύλε δελ είλαη πάληνηε θπιεηηθά νπδέηεξε θαη 

άρξσκε
56

. 

6. πκπεξάζκαηα. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ απνηειεί έλα απφ ηα ζπλζεηφηεξα θαη 

επαίζζεηα δεηήκαηα γηα ηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα εηδηθφηεξα. Ωο απνηέιεζκα, ηεο 

γεσγξαθηθήο θαη πνιηηηθήο ηεο ζέζεο, ε Διιάδα ζήκεξα αληηκεησπίδεη κηα νμεία 

εθδνρή ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πξνβιήκαηνο. Κξάηνο, Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη θνηλσλία, 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην πξφβιεκα θαη θαινχληαη λα ελζσκαηψζνπλ ρηιηάδεο 

αλζξψπνπο ζηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηζηφ, κε εληειψο δηαθνξεηηθέο θαηαβνιέο, 

αμίεο θαη δεμηφηεηεο, εγρείξεκα πνπ δπζθνιεχνληαη λα επηηχρνπλ, αθφκε θαη ρψξεο 

κε καθξφρξνλε ζρεηηθή εκπεηξία θαη θαηεμνρήλ κεηαλαζηεπηηθέο θαη 

πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο.  

Οη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηδενινγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο είλαη ηεξάζηηεο, 

κε αιιεινζπγθξνπφκελεο πηπρέο θαη δχζθνιεο ηζνξξνπίεο αλάκεζα ζε λνκηθνχο, 

νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο, εγθιεκαηνινγηθνχο, πνιηηηθνχο αιιά θαη 

αλζξσπηζηηθνχο παξάγνληεο, απφ ηηο ππνδνκέο γηα ηελ ππνδνρήο θαη ηηο πνιηηηθέο 

ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ, έσο ηε θχιαμε ησλ ζπλφξσλ. ηε Διιάδα, ε 

ππεξλνκνζέηεζε αληί λα αληηκεησπίδεη ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ ππνρψξεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηειηθά 

απνκαθξχλεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο απνηειεζκαηηθήο έληαμεο θαη νκαιήο 

ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ ρψξα καο, κέζα απφ έλα ζχλζεην θαη πνιπλνκηθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην, πξνζπάζεζε αιιά ηειηθά απέηπρε λα δηακνξθψζεη κηα 

νινθιεξσκέλε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, θαζψο ε ξεπζηφηεηα θαη ε πνιππινθφηεηα 

ηνπ πξνβιήκαηνο, δηαπιέθεηαη κε ηε γεληθφηεξε αδπλακία ηνπ θξάηνπο, πνπ δελ 

δηαζέηεη ηα κέζα θαη ηελ νξγάλσζε γηα λα ππνδέρεηαη ζπλερψο πιήζε κεηαλαζηψλ 

θαη πξνζθχγσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξσηνθαλή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη, πνπ 

θαζηζηά ηελ Διιάδα, αθελφο πεξηζζφηεξν επάισηε απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη 

αδχλακε λα εθαξκφζεη ζπζηεκαηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην 

                                                 
56

 Παλνχζεο, Γηάλλεο. «Δκείο θαη απηνί». Πεξηνδηθό Δπίθαηξα-Αζήλα, θχιιν, 23-29/12/2010, ζει.98. 
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θαη αθεηέξνπ «λα απνθχγεη ηνλ πνισκέλν ραξαθηήξα ελφο δεκφζηνπ δηαιφγνπ, φπνπ 

πνιιέο θνξέο θπξηαξρνχλ νη θξαπγέο θαη πεξηζζεχνπλ νη απηαπάηεο»
57

.  

ήκεξα πνπ νη ζεσξίεο έρνπλ απνδπλακσζεί, αληηιακβαλφκελνη ην δήηεκα κέζα απφ 

ην πξίζκα ηεο θξηηηθήο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ, θαληάδεη εμαηξεηηθά αλαγθαία, ε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε κειέηε, αμηνιφγεζε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ 

εγθιεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ γηα ιφγνπο αληίιεςεο, λννηξνπίαο θαη νξζήο αμηαθήο 

θξίζεο ησλ εγθιεκάησλ θαη ησλ πξσηαγσληζηψλ ηνπο, κέζα απφ θνηλσληθέο θαη 

θξαηηθέο δξάζεηο αιιά θαη θεληξηθνχο ζρεδηαζκνχο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, πνπ 

ζα ζεκειηψλνληαη ζε νξγαλσκέλν θαη απνθαζηζηηθφ πιαίζην δεκνθξαηίαο, 

δηθαηνζχλεο, αλζξσπηζκνχ, ηήξεζεο ηνπ ζπληάγκαηνο, ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ, αιιά θαη ηεο πξαθηηθήο πνπ επηβάιιεη ε πξαγκαηηθφηεηα, έζησ θαη κε ην 

ξίζθν λα πξνθαιέζεη αξλεηηθά ζρφιηα θαη αληηδξάζεηο ζε θάπνηεο πιεπξέο πνπ 

νλεηξεχνληαη κηα  «θαζαξή» ρψξα ρσξίο κεηαλάζηεο. 
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