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1. Τo Πρόβληµα της Παράνοµης Μετανάστευσης, 

 τα Θετικά και Αρνητικά της Πολιτικής της 

Νοµιµοποίησης 

 

 

Η µετανάστευση αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που 

αντιµετωπίζουν τα σύγχρονα κράτη. Από τη µια, η µετανάστευση προσφέρει 

σηµαντικές ευκαιρίες στις οικονοµίες των χωρών υποδοχής αλλά από την 

άλλη µπορεί να αποτελέσει την πηγή πολλών προβληµάτων. Η πρόκληση για 

τις χώρες υποδοχής συνίσταται  ακριβώς στο να σχεδιάσουν και να 

εφαρµόσουν πολιτικές κατάλληλες ώστε να αξιοποιηθούν οι σχετικές ευκαιρίες 

προς όφελός τους και ταυτόχρονα να αµβλυνθούν οι σχετικοί κίνδυνοι.  

 

 Τα δύο προγράµµατα νοµιµοποίησης αλλοδαπών που εφαρµόστηκαν 

στην Ελλάδα και ξεκίνησαν το 1998 και το 2001 αντίστοιχα αντιπροσωπεύουν 

ένα σοβαρό βήµα στην αντιµετώπιση της πρόκλησης που θέτει η 

µετανάστευση στην περίπτωση της Ελλάδας.  Είναι µια πολιτική που 

παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα ενώ 

χαρακτηρίζεται και από δυσκολίες στην εφαρµογή της. Η πολιτική της 

νοµιµοποίησης έχει εφαρµοστεί σε αρκετές χώρες πλέον και έχει συσσωρευτεί 

µια σχετική διεθνής εµπειρία. Έχει µεγάλη σηµασία η εξέταση και σύγκριση 

της ελληνικής εµπειρίας όσον αφορά την πολιτική της νοµιµοποίησης µε τις 
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εµπειρίες άλλων χωρών πρώτον επειδή η πολιτική της νοµιµοποίησης 

σίγουρα θα συζητηθεί ξανά σε κύκλους διαµόρφωσης πολιτικών στην Ελλάδα 

ως εναλλακτική πολιτική αντιµετώπισης των προβληµάτων που προκύπτουν 

µε την παράνοµη µετανάστευση και δεύτερον επειδή υπάρχουν ακόµα, στη 

φάση που διανύει η πολιτική της νοµιµοποίησης, δυνατότητες παρέµβασης µε 

πολιτικές που θα βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής, η οποία 

δεν έχει κριθεί ακόµα.  

 

 

 Στην έκθεση αυτή θα εξεταστεί πρώτον ορισµένα από τα προβλήµατα 

που θέτει η παράνοµη µετανάστευση και οι πιο σηµαντικές θετικές και 

αρνητικές επιπτώσεις  που αποδίδονται στην πολιτική της νοµιµοποίησης. Στη 

συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση των χαρακτηριστικών πολλών άλλων 

προγραµµάτων που έχουν εφαρµοστεί διεθνώς. Εξετάζονται µετά ορισµένα 

από τα πιο σοβαρά από τα διοικητικά προβλήµατα που συνάντησαν τα δύο 

ελληνικά προγράµµατα κατά την εφαρµογή τους.  

 

 Η Ελλάδα βρέθηκε αντιµέτωπη µε τη µεγάλη πρόκληση της 

µετανάστευσης  σχετικά πρόσφατα και ξαφνικά. Όπως άλλες χώρες της 

Νότιας Ευρώπης, η Ελλάδα µετατράπηκε κατά τη δεκαετία του 1970 από 

παραδοσιακή χώρα αποστολής µεταναστών σε χώρα υποδοχής. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας όµως, η τότε µετατροπή στο µεταναστευτικό ισοζύγιο 

ήταν αποτέλεσµα κυρίως της παλιννόστησης Ελλήνων µεταναστών, ιδιαίτερα 

από τη Γερµανία και άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης (Fakiolas and King 

1996). Αν και κατά τη δεκαετία του 1970 σηµειώθηκαν αξιόλογες εισροές 
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προς την Ελλάδα από χώρες της Ασίας και Αφρικής, ήταν µικρές σε σχέση µε 

αυτές που έµελλαν να σηµειωθούν από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 από 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που τα σοσιαλιστικά τους 

καθεστώτα γνώρισαν πρώτα τη φιλελευθεροποίηση και σε συνέχεια την 

κατάρρευση.  

 

Με την κατάρρευση των σοσιαλιστικών αυτών καθεστώτων από το 

τέλος της δεκαετίας του 1980, ξεκίνησε η µετανάστευση µεγάλων διαστάσεων 

προς την Ελλάδα και σε µια δεκαετία περίπου οι µετανάστες έφτασαν να 

αποτελούν σχεδόν το 10% του πληθυσµού. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

µεταναστών που βρίσκονται σήµερα στην Ελλάδα προέρχεται ακριβώς από 

τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες αυτές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Αντίθετα, οι πηγές της µετανάστευσης προς τις άλλες χώρες της Νότιας 

Ευρώπης  είναι πολυποίκιλες (Cavounidis 2002a).   

 

Κοινό όµως χαρακτηριστικό της νέας µεταναστευτικής εµπειρίας της 

Ελλάδας και των άλλων χωρών της Νότιας Ευρώπης ήταν ότι µεγάλο τµήµα 

του πληθυσµού µεταναστών βρισκόταν στη χώρα παράνοµα,1 είτε διότι 

εισήλθαν παράνοµα είτε διότι έληξε η ισχύς της σχετικής τους βίζας ή άδειας 

παραµονής. Οι νέες αυτές χώρες υποδοχής µεταναστών αντιµετώπισαν 

παρόµοια προβλήµατα και διλήµµατα πολιτικής.  

 

Η παράνοµη διαµονή και εργασία µεταναστών δηµιουργεί διάφορες 

ανεπιθύµητες καταστάσεις, τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνία 

                                                 
1 Βλ. King (2000) για µια ανάλυση των παραγόντων στους οποίους οφείλεται η µετανάστευση προς τις 
χώρες αυτές όπως και η παράνοµη εργασία µεταναστών στις χώρες αυτές. 
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γενικότερα. Αποτέλεσµα είναι να καθίσταται η πρόκληση που θέτει η 

µετανάστευση ακόµα πιο πολύπλοκη και να πολλαπλασιάζονται τα σχετικά 

διλήµµατα πολιτικής.  

 

Στην αγορά εργασίας, οι παράνοµοι µετανάστες αναγκάζονται και 

αναλαµβάνουν εργασίες οι οποίες δεν διέπονται από τις ρυθµίσεις της 

εργατικής νοµοθεσίας.  Συνήθως πληρώνονται λιγότερο απ΄ ότι άλλοι 

εργαζόµενοι και δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Αποτέλεσµα είναι να 

δηµιουργείται άνισος ανταγωνισµός στην αγορά εργασίας ανάµεσα στους 

εργοδότες και τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόµενους νόµιµα και σε 

εκείνους που απασχολούν εργαζόµενους παράνοµα. Απολαµβάνουν έτσι 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό 

παράνοµα. Το µισθολογικό κόστος της εργασίας είναι µικρότερο όπως και το 

µη µισθολογικό κόστος της εργασίας, εφόσον δεν καταβάλλονται 

ασφαλιστικές εισφορές. Προκύπτουν και άλλα πλεονεκτήµατα για τους 

εργοδότες όπως για παράδειγµα µεγαλύτερη ευελιξία, εφόσον δεν υπόκεινται 

σε ρυθµίσεις για την απόλυση του προσωπικού. Βέβαια, η παράνοµη ιδιότητα 

των µεταναστών λειτουργεί ως προστασία για τον εργοδότη µια και είναι 

απίθανο να προχωρήσουν στην καταγγελία των υποβαθµισµένων ορών 

εργασίας εφόσον θα υποστούν ποινή και ο ίδιοι (Tapinos 2000).  

 

Πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι έχει αναφερθεί ως δυσµενή επίπτωση 

της παρουσίας πλήθους παράνοµων µεταναστών η καθυστέρηση της 

αναδιάρθρωσης της εθνικής οικονοµίας εφόσον οι εργοδότες έχουν 

πρόσβαση σε εξαιρετικά φτηνό εργατικό δυναµικό. Μπορεί έτσι να 
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αναβάλλεται η επένδυση σε νέες τεχνολογίες που θα προωθούν την 

παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη µακρόχρονη ευρωστία 

επιχειρήσεων και να επιτρέπει την επιβίωση επιχειρήσεων που δεν έχουν 

προοπτικές στην αγορά παρά µόνο εάν λειτουργούν µε υποβαθµισµένους 

µισθούς  και συνθήκες εργασίας. (Papademetriou 1994). 

 

Με την παράνοµη µετανάστευση προφανώς τίθενται σοβαρά θέµατα 

ανθρώπινων δικαιωµάτων.  Επειδή δεν µπορούν να προσφύγουν στη 

δικαιοσύνη, οι παράνοµοι µετανάστες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην 

εκµετάλλευση όχι µόνο στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας αλλά και πέραν απ’ 

αυτήν, όπως για παράδειγµα στις σχέσεις τους ως ενοικιαστές στέγης. Όχι 

µόνο στερούνται δικαιώµατα προσφυγής στη δικαιοσύνη αλλά και δεν έχουν 

πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που θεωρούνται δικαιώµατα στις χώρες 

υποδοχής όπου διαµένουν όπως για παράδειγµα σε υπηρεσίες υγείας σε 

περίπτωση ασθένειας ή ατυχήµατος (Council of Europe 2001).  

 

Η διάδοση και διεύρυνση καταστάσεων όπου δεν υπάρχει πρόσβαση 

σε αγαθά, υπηρεσίες και δικαιώµατα που απολαµβάνουν τα περισσότερα 

µέλη της κοινωνίας, καταστάσεων που συχνά περιγράφονται µε τον όρο 

«κοινωνικό αποκλεισµό», υπονοµεύει και την κοινωνική συνοχή, εφόσον 

δηµιουργούνται κοινωνικές εντάσεις και διαιρέσεις. Αν οι νόµιµοι µετανάστες 

αποτελούν οµάδα πληθυσµού ιδιαίτερα εκτεθειµένη στον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισµού, οι παράνοµοι µετανάστες είναι εξ’ ορισµού 

αποκλεισµένοι εφόσον δεν  έχουν πρόσβαση σε διάφορα δικαιώµατα 

χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης κοινωνίας. Όπως έχει σηµειωθεί (Rudiger 
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and Spencer 2003), δεν συµφέρει  σε καµιά κοινωνία να αγνοήσει την ύπαρξη 

ενός κοινωνικού στρώµατος χωρίς δικαιώµατα επειδή µοιραία θα αποβεί σε 

βάρος της ευηµερίας της.  

  

Αναφορικά µε τα προβλήµατα που προκύπτουν από την παράνοµη 

µετανάστευση, έχει παρατηρηθεί επιπλέον ότι η αίσθηση της κοινής γνώµης 

ότι η µετανάστευση προς τη συγκεκριµένη χώρα είναι ανεξέλεγκτη, προωθεί 

τη διαµόρφωση αρνητικών διαθέσεων προς τους µετανάστες εν γένει, 

νόµιµους και µη. Πολύ συχνά συµβάλλει στη ξενοφοβία, δηµιουργεί άγχος σε 

διάφορα κοινωνικά στρώµατα και οδηγεί σε ακραίες πολιτικές αντιδράσεις, 

καθιστώντας έτσι πιο δύσκολη η αποδοχή των µεταναστών από τους γηγενείς 

(Papademetriou 2003).  

 

Έχει σηµειωθεί ακόµα, ως προς τις δυσµενείς συνέπειες της 

παράνοµης µετανάστευσης, ότι η ανοχή από τις κρατικές αρχές της 

παράνοµης διαµονής και εργασίας των µεταναστών υπονοµεύει το κύρος του 

κράτους στην κοινή γνώµη. Συγκεκριµένα, τίθεται σε αµφισβήτηση η θέληση ή 

και η ικανότητα του κράτους να εφαρµόσει τους νόµους και να τιµωρήσει τους 

παραβάτες. 

 

Στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα και τις 

ανεπιθύµητες καταστάσεις που προκύπτουν από την παράνοµη διαµονή και 

εργασία των µεταναστών, οι χώρες υποδοχής έχουν εξετάσει πολλές 

πολιτικές, µεταξύ των οποίων και την πολιτική της νοµιµοποίησης των 

µεταναστών. Η πολιτική της νοµιµοποίησης έχει δηµιουργήσει µεγάλο 
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προβληµατισµό σε κύκλους λήψης αποφάσεων πολιτικής για θέµατα 

µετανάστευσης επειδή καταλογίζονται στην πολιτική αυτή όχι µόνο θετικά 

αποτελέσµατα αλλά και αρνητικά. Άρα καθίσταται συνήθως πολύπλοκο θέµα 

η λήψη της απόφασης υπέρ ή κατά της υιοθέτησης της πολιτικής της 

νοµιµοποίησης. Θα σηµειωθούν στη συνέχεια τα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα της πολιτικής αυτής που αναφέρονται πιο συχνά στη σχετική 

βιβλιογραφία και που λαµβάνονται συνήθως υπόψη στις σχετικές 

διαβουλεύσεις.  

 

Αδιαµφισβήτητο πλεονέκτηµα της πολιτικής της νοµιµοποίησης είναι 

βέβαια ότι αποκαθίστανται τα ανθρώπινα δικαιώµατα των παράνοµων 

µεταναστών. Από ανθρωπιστική άποψη, η νοµιµοποίηση εξαρθρώνει 

καταστάσεις που έρχονται σε αντίθεση µε τις αξίες δηµοκρατικών κοινωνιών.  

 

Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η απόκτηση των προϋποθέσεων για 

την ανάληψη νόµιµης απασχόλησης σηµαίνει ότι δεν αναγκάζονται πλέον να 

δεχθούν αµοιβές και άλλους όρους εργασίας κατώτερους από εκείνους που 

προβλέπονται από το νόµο. Έτσι επανορθώνονται οι όροι ανταγωνισµού στην 

αγορά εργασίας.  

 

Πέραν από την αγορά εργασίας, η απόκτηση της νόµιµης ιδιότητας 

βελτιώνει τη «διαπραγµατευτική θέση» του µετανάστη γενικότερα και 

καθίσταται λιγότερο ευάλωτο στην εκµετάλλευση από εγκληµατικούς κύκλους 

και τη συµµετοχή σε παράνοµες δραστηριότητες. Από την άποψη αυτή, 
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µπορεί να θεωρηθεί ότι η πολιτική της νοµιµοποίησης συµβάλλει στη δηµόσια 

ασφάλεια της χώρας.  

 

 Βέβαια, η πολιτική της νοµιµοποίησης σηµατοδοτεί συνήθως την 

προσπάθεια του κράτους να ανακτήσει τον έλεγχο που είχε χάσει στα 

µεταναστευτικά θέµατα. Έτσι από την πλευρά αυτή η πολιτική της 

νοµιµοποίησης ίσως να εκτιµάται από το κράτος ως πλεονέκτηµα, αν και η 

διεθνής εµπειρία δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό να συσσωρευτεί ξανά µεγάλος 

πληθυσµός παράνοµων µεταναστών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ιδιαίτερα 

αν δεν τροποποιηθούν ορισµένες πολιτικές.  

 

Άλλη θετική πλευρά της πολιτικής της νοµιµοποίησης των µεταναστών 

είναι ότι αποκοµίζονται από τη διαδικασία της νοµιµοποίησης πληροφορίες 

σηµαντικές για τη χώρα υποδοχής. Λόγω ακριβώς της παρανοµίας, οι χώρες 

υποδοχής δεν διαθέτουν στοιχεία για το µέγεθος του πληθυσµού των 

παράνοµων µεταναστών που βρίσκονται στο έδαφός τους ούτε για το µέγεθος 

των επιµέρους υπηκοοτήτων που συνθέτουν τον πληθυσµό τους. Ανάλογα µε 

τις πληροφορίες που ζητούνται στις διοικητικές διαδικασίες, µπορούν να 

προκύψουν πληροφορίες και για τα επαγγέλµατα και κλάδους της εθνικής 

οικονοµίας όπου απασχολούνται οι µετανάστες. Από την άποψη αυτή, της 

συλλογής πληροφοριών, θεωρείται ότι η διαδικασία της νοµιµοποίησης 

µπορεί να συµβάλλει στη χάραξη πολιτικών.  

 

Πρέπει να σηµειωθεί ακόµη, µε αφορµή την ελληνική περίπτωση, ότι η 

εφαρµογή της πολιτικής της νοµιµοποίησης µπορεί να παρουσιάζει σηµαντικά 
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οφέλη για ταµεία κοινωνικής ασφάλειας που πλήττονται από χρηµατοδοτική 

κρίση. Εφόσον µε τη νοµιµοποίηση καταβάλλουν εισφορές άτοµα που ήταν 

προηγουµένως εκτός του συστήµατος ασφάλισης, εξασφαλίζονται νέα έσοδα 

για τα ταµεία αυτά.  Μάλιστα, είχε ισχυριστεί από ορισµένους σχολιαστές ότι ο 

βασικός λόγος που προχώρησε η ελληνική κυβέρνηση στην πολιτική της 

νοµιµοποίησης ήταν ακριβώς τους πρόσθετους πόρους που θα αποκόµιζαν 

τα ασφαλιστικά ταµεία. 

 

Από την άλλη, το πιο σηµαντικό µειονέκτηµα της πολιτικής της 

νοµιµοποίησης που επισηµαίνεται συνεχώς στη σχετική βιβλιογραφία (π.χ. 

Bohning 1996) είναι ότι είναι πιθανό να ενθαρρύνει νέα ρεύµατα παράνοµης 

µετανάστευσης προς τη συγκεκριµένη χώρα υποδοχής επειδή δηµιουργεί 

ελπίδες ότι θα υπάρχει ένα επόµενο πρόγραµµα νοµιµοποίησης στο µέλλον. 

Τα νέα ρεύµατα αυτά διευκολύνονται από το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί 

µετανάστες από τις ίδιες κοινότητες στη χώρα προέλευσης (Garson 2003), 

δηλαδή έχουν διαµορφωθεί κοινωνικά δίκτυα που τα µέλη τους στη χώρα 

υποδοχής µπορούν να προσφέρουν σηµαντική βοήθεια σε νεοεισερχόµενους 

όπως µε την ανεύρεση εργασίας, την παροχή προσωρινής στέγης κλπ. 

Μάλιστα, έχει υποστηριχθεί ότι µετά τη νοµιµοποίησή τους, οι µετανάστες 

βρίσκονται σε καλύτερη θέση να βοηθήσουν νέους µετανάστες από τη χώρα 

προέλευσης, καθιστώντας έτσι την προοπτική της µετανάστευσης ακόµα πιο 

ελκυστική.  

 

Ένα ακόµα µειονέκτηµα που έχει σηµειωθεί σχετικά µε την πολιτική της 

νοµιµοποίησης είναι ότι «ανταµείβει» την παράβαση νόµων. Με την εφαρµογή 
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της πολιτικής της νοµιµοποίησης, µπορεί οι παράνοµοι µετανάστες να 

καταλήξουν να είναι νόµιµοι µετανάστες πριν από άλλους υποψήφιους 

µετανάστες που ακολουθούν τις νόµιµες διαδικασίες και περιµένουν τη σειρά 

τους στη χώρα προέλευσης (OECD 2003).  

 

 Τέλος, έχει αναφερθεί επίσης ως προβληµατική όψη της πολιτικής της 

νοµιµοποίησης ότι µπορεί να αποτρέπει τα κράτη που την εφαρµόζουν από 

το να σχεδιάσουν κανονικά συστήµατα για την είσοδο µεταναστών, ιδίως για 

την είσοδο µεταναστών χαµηλής ειδίκευσης (OECD 2003). ∆ηλαδή, η 

αποτυχία των υφιστάµενων πολιτικών µετανάστευσης «µπαλώνεται» µε την 

πολιτική της νοµιµοποίησης αντί να απαντάται µε την αναθεώρηση πολιτικών 

µετανάστευσης. Το ζήτηµα αυτό θα συζητηθεί περαιτέρω στο τελευταίο µέρος 

της έκθεσής αυτής.  

 

Μετά από την εξέταση τέτοιων παραγόντων που θεωρούνται θετικές ή 

αρνητικές πλευρές της πολιτικής της νοµιµοποίησης, ορισµένες κυβερνήσεις 

έχουν πάρει την απόφαση να εφαρµόσουν πρόγραµµα νοµιµοποίησης των 

µεταναστών που βρίσκονται παράνοµα στο έδαφός τους. Ανάµεσα σε αυτές 

είναι η Γαλλία, οι Η.Π.Α, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Η Ελλάδα ήταν 

η τελευταία χώρα της Νότιας Ευρώπης να υιοθετήσει την πολιτική της 

νοµιµοποίησης.  

 

 Ειδικότερα, η Ισπανία ήταν η πρώτη χώρα της Νότιας Ευρώπης να 

υιοθετήσει την πολιτική της νοµιµοποίησης παράνοµων µεταναστών, µε την 

εφαρµογή σχετικού προγράµµατος το 1985 ενώ ακολούθησαν η Ιταλία το 
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1987 και η Πορτογαλία το 1992. Όταν ξεκίνησε το πρώτο ελληνικό 

πρόγραµµα τον Ιανουάριο του 1998, η Ιταλία διεξήγαγε ήδη το τέταρτό της 

πρόγραµµα, ενώ η Ισπανία είχε ολοκληρώσει τρία και η Πορτογαλία δύο 

(OECD 2000). 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, η απόφαση 

υπέρ της πολιτικής της νοµιµοποίησης αλλοδαπών ήταν καρπός 

διαβουλεύσεων µε διάφορους κοινωνικούς φορείς. Το 1996 συστάθηκε, από 

το Ελληνικό κοινοβούλιο, µια επιτροπή που ζήτησε από φορείς εργοδοτών, 

ελεύθερων επαγγελµατιών και των εργαζόµενων, τις γνώµες τους για το 

ενδεχόµενο της νοµιµοποίησης των παράνοµων µεταναστών.  Ίσως ο πιο 

θερµός οπαδός υπέρ του µέτρου ήταν η ΓΣΕΕ, η όποία υπερασπίστηκε την 

πολιτική της νοµιµοποίησης µεταξύ άλλων για να προστατευτούν οι Έλληνες 

εργαζόµενοι από ανεπιθύµητους ορούς ανταγωνισµού στην αγορά εργασίας.  

Η απόφαση υπέρ της νοµιµοποίησης εµφανίστηκε µε τη µορφή δύο 

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων στο τέλος του 1997 και συγκεκριµένα µε το Π.∆. 

358 και το Π.∆. 359 του 1997 ενώ το σχετικό πρόγραµµα εφαρµόστηκε από 

την 1 Ιανουαρίου του 1998. Το δεύτερο πρόγραµµα νοµιµοποίησης 

προβλέφτηκε στο νέο νόµο για τη µετανάστευση, Ν. 2910 του 2001, και η 

εφαρµογή του ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2001.  

 

Επειδή θεωρείται ως πολύ σοβαρή επίπτωση της πολιτικής της 

νοµιµοποίησης η πιθανότητα να ενθαρρύνει νέες εισροές παράνοµων 

µεταναστών, σχεδόν κάθε χώρα που έχει υιοθετήσει την πολιτική της 

νοµιµοποίησης, έχει παρουσιάσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα που 
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ανακοινώνει ως το ένα και µοναδικό ή έστω ως το τελευταίο πρόγραµµα που 

πρόκειται να εφαρµοστεί από τη συγκεκριµένη χώρα υποδοχής. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι τα προγράµµατα νοµιµοποίησης συνοδεύονται συνήθως από 

δηλώσεις ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες των εθνικών αρχών για τον έλεγχο 

των συνόρων και της ενδοχώρας, ώστε να µην συσσωρευτεί και πάλι 

πληθυσµός παράνοµων µεταναστών.  

 

Η διεθνής εµπειρία όµως έχει δείξει ότι τα προγράµµατα 

νοµιµοποίησης αλλοδαπών, ακόµα και αν συνοδεύονται από ενισχυµένους 

πόρους και προσπάθειες για τη φύλαξη των συνόρων και της ενδοχώρας, 

σχεδόν ποτέ δεν αποτρέπουν την εµφάνιση νέου πληθυσµού παράνοµων 

µεταναστών.  Μάλιστα, αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει σε πολλαπλά 

προγράµµατα νοµιµοποίησης, παρά τις αρχικές τους προθέσεις.  

 

Τούτο παρατηρείται και στην περίπτωση των χωρών της Νότιας 

Ευρώπης, που αν και έχουν µετατραπεί σχετικά πρόσφατα σε σηµαντικές 

χώρες υποδοχής, ήδη καταµετρούν αρκετά προγράµµατα νοµιµοποίησης στο 

ενεργητικό τους. Έτσι, η Ισπανία ήταν η πρώτη να προχωρήσει στην πολιτική 

της νοµιµοποίησης το 1985 ενώ το 2001 ξεκίνησε το πέµπτο της πρόγραµµα. 

Η Ιταλία εφάρµοσε το πρώτο δικό της πρόγραµµα το 1987 και το πρόγραµµα 

του 1998 ήταν το τέταρτό της. Το τρίτο πρόγραµµα της Πορτογαλίας 

εφαρµόστηκε το 2001 (OECD 2000, OECD 2003). 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι πριν λήξει το πρώτο Ελληνικό πρόγραµµα 

νοµιµοποίησης του 1998, είχαν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για νέο πρόγραµµα. 
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Τούτο διότι κατά τη διάρκεια εφαρµογής του πρώτου προγράµµατος, 

διαπιστώθηκε ότι από τους µετανάστες που συµµετείχαν στο πρώτο στάδιο 

της διαδικασίας και απέκτησαν την προσωρινή άδεια παραµονής ή τη «λευκή 

κάρτα», πολλοί δεν προχώρησαν  στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή δεν υπέβαλαν 

αίτηση για την άδεια περιορισµένης χρονικής διάρκειας ή την «πράσινη 

κάρτα», παρόλο που παρατάθηκε η προθεσµία υποβολής της σχετικής 

αίτησης στην προσπάθεια να αυξηθεί η συµµετοχή. Οι τότε συζητήσεις 

αφορούσαν ακριβώς ένα πρόγραµµα «δεύτερης ευκαιρίας» για όσους είχαν 

συµµετάσχει στο πρώτο αλλά όχι στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας. Τελικά 

όµως το δεύτερο Ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης που προβλέφτηκε από 

το νέο µεταναστευτικό νόµο του 2001, απευθύνθηκε σε ευρύτερο πληθυσµό 

παράνοµων µεταναστών και όχι µόνο σε όσους είχαν υποβάλει αίτηση στο 

πρώτο στάδιο αλλά όχι στο δεύτερο στάδιο του πρώτου προγράµµατος 

νοµιµοποίησης.   

 

Σε διεθνές επίπεδο αναγνωρίζεται τα τελευταία χρόνια όλο και 

περισσότερο σε κύκλους λήψης αποφάσεων όπως και ανάµεσα σε 

ακαδηµαϊκούς που ασχολούνται µε τη µετανάστευση, ότι η πολιτική της 

νοµιµοποίησης και η ενίσχυση των ελέγχων των συνόρων και του εσωτερικού 

δεν έχουν αποφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, δεν 

επιτεύχθηκε µε τα µέτρα αυτά η αναχαίτιση του φαινοµένου της παράνοµης 

µετανάστευσης. Η αναγνώριση αυτή έχει οδηγήσει στην αναθεώρηση 

παλαιότερων απόψεων για την παράνοµη µετανάστευση και το ρόλο της 

πολιτικής της νοµιµοποίησης. Οι νέες απόψεις που διαµορφώνονται σήµερα 

για την παράνοµη µετανάστευση και την πολιτική της νοµιµοποίησης και 
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φαίνεται να συµµερίζονται από όλο και περισσότερους, εξετάζονται στο 

τελευταίο µέρος της έκθεσης αυτής. Στο επόµενο µέρος θα γίνει µια 

συγκριτική εξέταση των προγραµµάτων νοµιµοποίησης που έχουν 

εφαρµοστεί σε διάφορες χώρες µέχρι σήµερα. 
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2. Η Πολιτική της νοµιµοποίησης στις διάφορες 
εκδοχές της: Χαρακτηριστικά προγραµµάτων 

νοµιµοποίησης 
 

 

 

Τα προγράµµατα νοµιµοποίησης που έχουν εφαρµοστεί τις τελευταίες 

δεκαετίες από διάφορες χώρες υποδοχής ανά τον κόσµο παρουσιάζουν 

µεγάλη διαφοροποίηση και ως προς τις προϋποθέσεις συµµετοχής και ως 

προς τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νοµιµοποίηση. 

Βέβαια οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις που υιοθετούνται όπως και τα 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η νοµιµοποίηση σχετίζονται µε 

τους στόχους που προσπαθεί να πετύχει η συγκεκριµένη χώρα υποδοχής µε 

την πολιτική της νοµιµοποίησης. Στη συνέχεια, τα είδη των προϋποθέσεων 

συµµετοχής που έχουν υιοθετηθεί στα διάφορα προγράµµατα νοµιµοποίησης 

θα παρουσιαστούν και µετά θα εξεταστούν τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τα διάφορα προγράµµατα νοµιµοποίησης. 

 

 Πρώτον, όµως, θα πρέπει να γίνει αναφορά στις βασικές 

προϋποθέσεις συµµετοχής στα δύο Ελληνικά προγράµµατα νοµιµοποίησης, 

ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να κάνει τη σχετική σύγκριση. Στο 

πρώτο Ελληνικό πρόγραµµα, ή βασική προϋπόθεση συµµετοχής στο πρώτο 
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στάδιο, από το οποίο προέκυψε η άδεια προσωρινής παραµονής ή η 

λεγόµενη «λευκή κάρτα», ήταν ότι ο µετανάστης βρισκόταν παράνοµα στο 

ελληνικό έδαφος στις 27 Νοεµβρίου 1997, την προηγούµενη µέρα δηλαδή της 

δηµοσίευσης των σχετικών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων 358 και 359. ∆εδοµένο 

ότι η εφαρµογή του προγράµµατος ξεκίνησε την 1.1.1998, είναι σαφές ότι 

ήταν µικρό το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ήταν υποχρεωµένο να 

βρισκόταν κανείς στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, ακόµα και οι µετανάστες που 

είχαν φτάσει σχετικά πρόσφατα είχαν δικαίωµα συµµετοχής. Οι προϋποθέσεις 

που υιοθετήθηκαν δηλαδή ήταν έτσι ώστε να συµπεριληφθούν όσο το 

δυνατόν περισσότεροι παράνοµοι µετανάστες.  

 

Στο δεύτερο όµως στάδιο του πρώτου προγράµµατος, η επιτυχής 

ολοκλήρωσης του οποίου οδήγησε στην άδεια παραµονής περιορισµένης 

διάρκειας ή τη λεγόµενη «πράσινη κάρτα», «µετριάστηκε» το εύρος του 

προγράµµατος µε την εισαγωγή πρόσθετης προϋπόθεσης συµµετοχής. 

Συγκεκριµένα, προϋπόθεση ήταν η προσκόµιση αποδείξεων νόµιµης 

απασχόλησης και πιο συγκεκριµένα, ότι ο µετανάστης ή η µετανάστρια είχε 

αποκτήσει ένα ορισµένο εργασιακό εισόδηµα µετά από την 1.1.1998 και πριν 

την υποβολή της αίτησης. Ήταν απαραίτητη η απόδειξη ότι είχαν 

πραγµατοποιηθεί οι αντίστοιχες συνεισφορές προς κάποιο ασφαλιστικό 

ταµείο.  

 

Από την άλλη, στο δεύτερο Ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης, 

υιοθετήθηκε η προϋπόθεση της προηγούµενης παραµονής του µετανάστη 

στο Ελληνικό έδαφος για τουλάχιστον ένα έτος. Συγκεκριµένα, έπρεπε ο 
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µετανάστης ή η µετανάστρια να είχε παραµείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον 

ένα χρόνο πριν από τις 2.6.2001. Υπήρχαν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους 

θα µπορούσε κανείς να αποδείξει την παραµονή του αυτή όπως µε τη σχετική 

ένδειξη στο διαβατήριο, µε την πληρωµή κάποιου λογαριασµού τηλεφώνου, 

ηλεκτρικού, κλπ. Επιπλέον προϋπόθεση ήταν η απόκτηση ασφαλιστικών 

ενσήµων ενός έτους, δηλαδή ενσήµων που αντιστοιχούσαν σε 250 ηµέρες, 

είτε µε τακτικές εισφορές στο πλαίσιο της εργασίας είτε µε την αγορά τους από 

το ασφαλιστικό ταµείο.   

 

Πριν την εξέταση των διάφορων προϋποθέσεων που έχουν υιοθετηθεί 

σε προγράµµατα σε άλλες χώρες υποδοχής, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα 

προγράµµατα νοµιµοποίησης µπορούν να αναλυθούν σύµφωνα µε διάφορα 

κριτήρια. Για παράδειγµα, µια πρόσφατη συγκριτική έρευνα νοµικής 

προσέγγισης των προγραµµάτων νοµιµοποίησης που έχουν εφαρµοστεί σε 

οκτώ χώρες της Ευρώπης (Apap et al 2000) διέκρινε πέντε διαφορετικές 

διαστάσεις σύµφωνα µε τις οποίες θα µπορούσαν να µελετηθούν τα 

προγράµµατα. Πρόκειται συγκεκριµένα για τις εξής διαστάσεις:  1) εάν έχει 

χαρακτήρα µόνιµο ή «µιας και έξω», 2) εάν έχει χαρακτήρα «fait accompli» ή 

προστασίας, 3) εάν είναι ατοµικό ή συλλογικό, 4) εάν προκύπτει από λόγους 

σκοπιµότητας ή υποχρέωσης, 5) εάν έχει χαρακτήρα οργανωµένο ή άτυπο. 

Όσον αφορά τα δεδοµένα και τα διλήµµατα πολιτικής που αντιµετωπίζει η 

Ελλάδα όπως και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, θεωρείται ότι η πρώτη 

από τις πέντε διαστάσεις ενδιαφέρει περισσότερο και έτσι θα γίνει σύντοµη 

σχετική αναφορά.  
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∆ιαδικασία «µιας και έξω» πρόκειται για διαδικασία που απευθύνεται 

σε έναν πληθυσµού παράνοµων µεταναστών ορισµένου αριθµού που 

βρίσκεται ήδη στη χώρα υποδοχής µέχρι κάποια συγκεκριµένη ηµεροµηνία.  

Τα περισσότερα προγράµµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής σε 

χώρες υποδοχής ανά τον κόσµο είναι του είδους αυτού. Από την άλλη, τα 

µόνιµα, ή «συνεχή» προγράµµατα νοµιµοποίησης είναι συνεχούς χαρακτήρα 

και δεν υπάγονται σε συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο. Με άλλα λόγια, αφορούν 

όχι µόνο µετανάστες που βρίσκονται ήδη στη χώρα υποδοχής αλλά και 

µετανάστες που µπορεί ενδεχοµένως να βρίσκονται παράνοµα στην Ελλάδα 

στο µέλλον. Μπορεί να υιοθετηθεί από τη χώρα υποδοχής κάποια 

προϋπόθεση ως προς τη διάρκεια της παραµονής, όπως για παράδειγµα ότι 

βρίσκονταν στη χώρα παράνοµα για τουλάχιστον ορισµένο αριθµό ετών. Κατά 

συνέπεια, δεν υπάρχει ένας συγκεκριµένος, ανώτατος αριθµός µεταναστών 

που συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις για συµµετοχή στο πρόγραµµα όπως 

στην περίπτωση των προγραµµάτων «µιας και έξω».   

 

Στη Νότια Ευρώπη, µέχρι στιγµής µόνο η Ισπανία  έχει προχωρήσει 

προς την κατεύθυνση της πολιτικής της συνεχούς νοµιµοποίησης, µε την 

υιοθέτηση το έτος 2000 ενός νόµου µε τη σχετική πρόβλεψη (Apap et al 

2000). Επειδή θεωρείται ότι αντίστοιχες πολιτικές µπορεί να προκαλέσουν 

σηµαντικές νέες εισροές µεταναστών, τις έχουν αντιµετωπίσει µε επιφύλαξη οι 

περισσότερες χώρες υποδοχής που χαρακτηρίζονται από διλήµµατα 

πολιτικής λόγω της παράνοµης µετανάστευσης. Ωστόσο, όπως έχει σηµειωθεί 

από πολλές µεριές, η συχνότητα µε την οποία διάφορες χώρες, όπως για 
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παράδειγµα η Ισπανία και η Ιταλία,2 έχουν διεξάγει προγράµµατα 

νοµιµοποίησης του είδους «µιας και έξω», τείνει να καθιστά δυσδιάκριτα, από 

άποψη πρακτική, τα δύο είδη προγραµµάτων.  

 

2.1. Προϋποθέσεις συµµετοχής 

 

Α. Προϋποθέσεις παραµονής  

 

 Όσον αφορά τις προϋποθέσεις συµµετοχής, πρέπει πρώτον να 

σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε ορισµένους ειδικούς του χώρου της διαµόρφωσης 

πολιτικών για τη µετανάστευση, οι προϋποθέσεις που υιοθετούνται θα πρέπει 

να σχεδιαστούν µε τρόπο ώστε να συµπεριλαµβάνουν όσο το δυνατόν 

περισσότερους παράνοµους µετανάστες που βρίσκονται στη χώρα επειδή 

αλλιώς «θα συνεχίζει να υπάρχει παρανοµία εξ’ ορισµού» (Bohning 1996). 

Μάλιστα, πολύ συχνά, όπως και έγινε στην περίπτωση της Ελλάδας µε το 

δεύτερο πρόγραµµα νοµιµοποίησης, η πολιτική της νοµιµοποίησης εισάγεται 

ως µέρος ενός νέου νόµου για τη µετανάστευση, που µαζί προσφέρουν µια 

νέα ευκαιρία να «σβηστούν τα περασµένα» και να γίνει µια νέα αρχή, χωρίς 

την ύπαρξη πληθυσµού παράνοµων µεταναστών που έχει συσσωρευτεί  κατά 

το παρελθόν (Meissner and Papademetriou 1988). 

 

 Η προηγούµενη παραµονή στη χώρα υποδοχής αποτελεί κριτήριο που 

έχει υιοθετηθεί πολύ συχνά ως προϋπόθεση συµµετοχής σε διάφορα 

προγράµµατα νοµιµοποίησης. Όσο πιο παλιά στο παρελθόν τοποθετηθεί η 

                                                 
2 Βλ. Κεφάλαιο 1 εδώ. 
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σχετική ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα έπρεπε να βρισκόταν κανείς στη χώρα 

υποδοχής, τόσο µεγαλύτερο βέβαια είναι το ποσοστό του παράνοµου 

πληθυσµού που δεν καλύπτεται από το πρόγραµµα. Για παράδειγµα, στο 

πρόγραµµα νοµιµοποίησης που εφαρµόστηκε στις Η.Π.Α. µετά τη σχετική 

πρόβλεψη στο νέο νόµο για τη µετανάστευση του 1986, το κριτήριο ήταν ότι 

έπρεπε να βρισκόταν στη χώρα παράνοµα ο µετανάστης µέχρι το 1972 ή να 

είχε συνεχή παρουσία στις Η.Π.Α. από την 1.1.1982 ενώ πολλοί µετανάστες 

ιδίως από το Μεξικό πηγαινοέρχονταν και εργάζονταν στις Η.Π.Α. εποχιακά ή 

περιστασιακά. Αποτέλεσµα των προϋποθέσεων αυτών ήταν να παραµείνει 

πολύ µεγάλος ο παράνοµος πληθυσµός µεταναστών στις Η.Π.Α. παρόλη την 

εφαρµογή του προγράµµατος. 

 

  Από την άλλη, κατά το πρώτο στάδιο του πρώτου Ελληνικού 

προγράµµατος νοµιµοποίησης του 1998, βασική προϋπόθεση ήταν ότι ο 

µετανάστης ή η µετανάστρια βρισκόταν στο ελληνικό έδαφος µια ηµέρα πριν 

τη δηµοσίευση του σχετικού διατάγµατος. Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό 

απέκτησαν πρόσβαση στο πρόγραµµα σχεδόν το σύνολο των παράνοµων 

µεταναστών που βρίσκονταν στη χώρα αλλά µε την εισαγωγή του κριτηρίου 

της νόµιµης απασχόλησης και συνεισφορών σε ασφαλιστικό ταµείο στο 

δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, περιορίστηκε ο αριθµός των µεταναστών που 

προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, µε συνέπεια να παραµένει 

ένας αξιόλογος σε αριθµό πληθυσµός παράνοµων µεταναστών στη χώρα. 

 

 Στο δεύτερο Ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης που προβλέφτηκε µε 

το νέο νόµο 2910 του 2001, πάλι υιοθετήθηκαν κριτήρια παραµονής. 
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Ειδικότερα,  προϋπόθεση συµµετοχής ήταν ότι ο µετανάστης ή η µετανάστρια 

είτε είχε υποβάλει αίτηση στο πρώτο ή και το δεύτερο στάδιο του πρώτου 

προγράµµατος αλλά στο ενδιάµεσο διάστηµα είχε καταστεί πάλι 

παράνοµος/η, είτε βρισκόταν στην Ελλάδα παράνοµα για ένα τουλάχιστον 

χρόνο πριν τη δηµοσίευση του σχετικού νόµου.  Όπως αναφέρθηκε πριν, 

ήταν πολλαπλοί οι τρόποι µε τους οποίους θα µπορούσε κανείς να αποδείξει 

την παραµονή του για ένα τουλάχιστον χρόνο. Η ρύθµιση ότι αντί για την 

προσκόµιση αποδείξεων περί της διάρκειας παραµονής θα µπορούσε 

εναλλακτικά να πληρώσει κανείς τα ένσηµα ασφαλιστικού ταµείου που 

αντιστοιχούσαν σε ένα έτος εργασίας, προκάλεσε έντονη κριτική από πολλές 

µεριές και τη διατύπωση υποθέσεων ότι ένας από τους σκοπούς, αν όχι και ο 

βασικός,  της εφαρµογής της πολιτικής της νοµιµοποίησης ήταν η  ενίσχυση 

των ασφαλιστικών ταµείων. 

 

Β. Κριτήρια οικογενειακά 

 

 Οι οικογενειακές σχέσεις έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί ως 

προϋποθέσεις συµµετοχής σε προγράµµατα νοµιµοποίησης µεταναστών. Για 

παράδειγµα, χώρες όπως τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ιαπωνία έχουν 

νοµιµοποιήσει αλλοδαπούς που µπορούν να αποδείξουν τους συγγενικούς 

τους δεσµούς µε άτοµα που βρίσκονται νόµιµα στη συγκεκριµένη χώρα. Στη 

Γαλλία συγκεκριµένα, παράνοµοι µετανάστες που ήταν γονείς παιδιών που 

είχαν γεννηθεί στη Γαλλία, απέκτησαν νόµιµη ιδιότητα (Garson 2003). 
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Γ.  Κριτήρια εργασίας 

 

 Πολλά προγράµµατα νοµιµοποίησης παράνοµων µεταναστών έχουν 

βασιστεί σε κριτήρια εργασίας. Τα συγκεκριµένα κριτήρια εργασίας που έχουν 

χρησιµοποιηθεί είναι πολλών µορφών, όπως για παράδειγµα της νοµιµότητας 

της εργασίας, της διάρκειας της εργασιακής ζωής στη χώρα υποδοχής, ή του 

επαγγέλµατος. Ορισµένα από τα σχετικά κριτήρια που έχουν υιοθετηθεί σε 

διάφορα προγράµµατα θα εξεταστούν στη συνέχεια.  

       

Πρώτον όµως πρέπει να γίνει σχετική αναφορά στην Ελληνική 

περίπτωση. Και στα δύο Ελληνικά προγράµµατα νοµιµοποίησης, 

χρησιµοποιήθηκαν κριτήρια εργασίας. Τα συγκεκριµένα κριτήρια που 

υιοθετήθηκαν αναδεικνύουν η σηµασία που αποδόθηκε από τις Ελληνικές 

αρχές  στην ένταξη της αδήλωτης εργασίας που έκαναν οι µετανάστες στον 

επίσηµο, δηλωµένο τοµέα της οικονοµίας, ή εναλλακτικά, όπως ισχυρίστηκε 

από ορισµένους παρατηρητές, στην ενίσχυση των ασφαλιστικών ταµείων που 

αντιµετώπιζαν οικονοµικές δυσκολίες. Από την άποψη αυτή, της έµφασης 

δηλαδή στη νοµιµότητα της εργασίας, τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν στα 

Ελληνικά προγράµµατα είναι παρόµοια µε εκείνα άλλων προγραµµάτων που 

έχουν εφαρµοστεί σε χώρες της Νότιας Ευρώπης.  Όλα έχουν δώσει βάρος 

σε προϋποθέσεις που αφορούν την εργασία και ιδιαίτερα τη νοµιµότητα της 

απασχόλησης, στην προσπάθειά τους να ωθήσουν τους µετανάστες και τους 

εργοδότες τους στην «επιφάνεια», έξω από την ανεπίσηµη οικονοµία.  

Συνεπώς, ο περιορισµός της ανεπίσηµης οικονοµίας θα µπορούσε να 
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θεωρηθεί ένας από τους βασικούς στόχους αυτών των προγραµµάτων 

νοµιµοποίησης µεταναστών.   

 

 Έτσι, προϋποθέσεις που αφορούν την εργασία έχουν αποτελέσει κύρια 

χαρακτηριστικά της Ελληνικής πολιτικής της νοµιµοποίησης. Ειδικότερα, στο 

δεύτερο στάδιο του πρώτου Ελληνικού προγράµµατος νοµιµοποίησης του 

1998, υιοθετήθηκαν κριτήρια σχετικά µε τη νοµιµότητα της απασχόλησης.  

Συγκεκριµένα, προϋπόθεση συµµετοχής ήταν ότι οι µετανάστες έπρεπε να 

είχαν συµπληρώσει ένα ορισµένο εισόδηµα από την εργασία τους µεταξύ του 

Ιανουαρίου 1998 και της ηµεροµηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης και των 

υπολοίπων εγγράφων. Ειδικότερα, οι µετανάστες που εργάζονταν σε έναν ή 

περισσότερους εργοδότες ήταν υποχρεωµένοι να εµφανίσουν τις 

ασφαλιστικές εισφορές, ως στοιχείο αποδεικτικό ότι είχαν πραγµατοποιήσει 

εισόδηµα ανειδίκευτου εργάτη που να αντιστοιχούσαν σε σαράντα 

τουλάχιστον ηµέρες. Οι µετανάστες  που παρείχαν ανεξάρτητες υπηρεσίες ή 

είχαν συνάψει σύµβαση έργου όφειλαν να προσκοµίσουν δελτίο παροχής 

υπηρεσιών από το οποίο να προκύψει ότι είχαν πραγµατοποιήσει εισόδηµα 

ανειδίκευτου εργάτη που να αντιστοιχούσε σε σαράντα πάλι τουλάχιστον 

εργάσιµες ηµέρες. Τέλος, οι µετανάστες που εργάζονταν στον αγροτικό τοµέα 

της οικονοµίας ήταν υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν αποδείξεις πληρωµής 

στο ταµείο ασφάλισης αγροτών που να αντιστοιχούσαν στο κατώτερο 

ασφάλιστρο και το οποίο να κάλυπτε σαράντα πάλι τουλάχιστον εργάσιµες 

ηµέρες (Καβουνίδη 2002).  
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 Όπως θα αναφερθεί µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στο τέλος της έκθεσης 

αυτής κατά την εξέταση της αποτελεσµατικότητας της Ελληνικής πολιτικής της 

νοµιµοποίησης, πολλοί εργοδότες ήταν απρόθυµοι να επισηµοποιήσουν τις 

σχέσεις εργασίας τους µε τους µετανάστες που απασχολούσαν όταν 

ανακοινώθηκε το µέτρο της νοµιµοποίησης. Η δυσκολία που αντιµετώπιζαν οι 

µετανάστες στην προσπάθειά τους να βρουν νόµιµη απασχόληση σε αντίθεση 

µε παράνοµη απασχόληση, για την οποία φαίνεται ότι υπήρχε πληθώρα 

προσφορών εργασίας, µάλλον αποτελεί την κύρια αιτία του µεγάλου 

ποσοστού «διαρροής» ή µη συνέχισης που παρατηρήθηκε ανάµεσα στα δύο 

στάδια του προγράµµατος νοµιµοποίησης του 1998 (Καβουνίδη 2002). 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι προβλέφτηκε νοµοθετικά (στο Π.∆. 359) µια 

«διέξοδος» για τους µετανάστες που δεν µπορούσαν να βρουν νόµιµη 

εργασίας, ή µάλλον σε όσους ήταν ενήµεροι της δυνατότητας αυτής. 

Συγκεκριµένα, οι µετανάστες µπορούσαν να αγοράσουν ένα παράβολο από 

την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας που αναγνωριζόταν  ως απόδειξη 

πληρωµής στο ταµείο ασφάλισης των αγροτών (Ο.Γ.Α.).  

 

 Οι µετανάστες των οποίων οι εργοδότες αρνήθηκαν το 

επισηµοποιήσουν τις σχέσεις εργασίας τους ακολούθησαν διάφορες 

«στρατηγικές» για να πετύχουν τη νοµιµοποίησή τους, σύµφωνα µε τα 

ευρήµατα  έρευνας µε συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 1074 

µεταναστών που είχαν υποβάλει αίτηση για την πράσινη κάρτα (Καβουνίδη 

2003). Οι µετανάστες της έρευνας ερωτήθηκαν εάν ο εργοδότης για τον οποίο 

εργάζονταν όταν άρχισε το πρόγραµµα νοµιµοποίησης είχε συµφωνήσει να 

συνάψουν επίσηµες σχέσεις εργασίας και να «κολλάει» ένσηµα. Στο 83% των 
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περιπτώσεων, είχε συµφωνήσει ο εργοδότης για την επισηµοποίηση της 

σχέσης εργασίας τους, αν και σε ορισµένες από τις περιπτώσεις αυτές ο 

εργοδότης αρνήθηκε να επωµιστεί τη δική του αναλογία των εισφορών όπως 

προέβλεπε ο νόµος και οι µετανάστες πλήρωναν όλο ή µέρος της 

συνεισφοράς του εργοδότη.  ΟΙ µετανάστες των οποίων οι εργοδότες δεν 

συµφώνησαν ερωτήθηκαν πως είχαν καταφέρει τότε να νοµιµοποιηθούν. 

Προφανώς, πολλοί µετανάστες που αντιµετώπισαν την άρνηση του εργοδότη 

δεν έφτασαν ποτέ στο δεύτερο στάδιο του προγράµµατος. Από τους 

µετανάστες που προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο παρ’ όλη την άρνηση του 

εργοδότη και συµµετείχαν στην έρευνα, ορισµένοι είχαν αγοράσει το 

παράβολο της Αγροτικής Τράπεζας (το 31%), ορισµένοι κατάφεραν να 

συµπεριληφθούν στην πράσινη κάρτα του/της συζύγου ή του γονιού (27%), 

ενώ ορισµένοι βρήκαν τρόπους να εµφανιστούν ως ασφαλισµένοι µε έναν 

εργοδότη για τον οποίο δεν δούλευαν στην πραγµατικότητα (18%).  

 

Όσον αφορά το δεύτερο Ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης 

αλλοδαπών, στην πρώτη φάση εκδόθηκε άδεια παραµονής και στη συνέχεια 

εφαρµόστηκαν άλλα κριτήρια αναφορικά µε την εργασία για την απόκτηση της 

άδειας εργασίας. Ειδικότερα, ένα από τα εξής κριτήρια έπρεπε να 

συµπληρωθεί: 1) οι µετανάστες να παρουσιάσουν αποδείξεις ότι ήταν 

ασφαλισµένοι και ότι είχαν εκπληρώσει όλες τις ασφαλιστικές τους 

υποχρεώσεις ή 2) οι µετανάστες να προσκοµίσουν σύµβαση εξηρτηµένης 

εργασίας ή αναγγελία προς τον ΟΑΕ∆ για την πρόσληψη ή δήλωση του 

εργοδότη ότι θα τους απασχολούσε για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και 
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στην περίπτωση διακοπής της σχέσης εργασίας, θα ενηµέρωνε σχετικά την 

υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης και το νοµάρχη.   

 

Η παρουσίαση σύµβασης εργασίας απετέλεσε προϋπόθεση 

συµµετοχής σε ορισµένα από τα προγράµµατα νοµιµοποίησης που 

εφαρµόστηκαν στην Ιταλία όπου και παρατηρήθηκε µεγάλης έκτασης απάτη 

σε σχέση µε τις συµβάσεις αυτές. Ειδικότερα, πολλές από τις συµβάσεις 

εργασίας που υποβλήθηκαν µε την αίτηση ήταν πλαστογραφηµένες (OECD 

2003). Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, τουλάχιστον το 15% των συµβάσεων ήταν 

πλαστές. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι πραγµατοποιήθηκε σχετική 

πλαστογράφηση και στην περίπτωση του δεύτερου Ελληνικού προγράµµατος 

νοµιµοποίησης, όπου επίσης υιοθετήθηκε η προϋπόθεση της σύµβασης 

εργασίας,  

 

Άλλο είδος κριτηρίου εργασίας που έχει χρησιµοποιηθεί σε 

προγράµµατα νοµιµοποίησης είναι εκείνο του επαγγέλµατος. ∆ηλαδή, το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα απευθύνεται σε εκείνους που εργάζονται σε 

ορισµένα επαγγέλµατα. Για παράδειγµα, πρόσφατο πρόγραµµα 

νοµιµοποίησης που διεξάχθηκε στην Ιταλία ήταν ανοιχτό µόνο σε µετανάστες 

απασχολούµενους στην παροχή υπηρεσιών υγείας ή φροντίδας ηλικιωµένων 

(OECD 2003). 

 

Άλλο παράδειγµα της χρήσης επαγγελµατικών κριτηρίων εντοπίζεται 

στο πρόγραµµα νοµιµοποίησης που εφαρµόστηκε στις Η.Π.Α. και προέκυψε 

από το νόµο µετανάστευσης του 1986, που προέβλεψε τέσσερις κατηγορίες 
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µεταναστών προς νοµιµοποίηση. Οι περισσότεροι αιτούντες αντιστοιχούσαν 

στην πρώτη κατηγορία, που είχε την προϋπόθεση να είχαν παραµείνει στις 

Η.Π.Α. συνεχώς από την 1 Ιανουαρίου του 1986. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις 

που αφορούσαν την παραµονή ήταν πολύ πιο χαλαρές για όσους µετανάστες 

εργάζονταν ως «Ειδικοί Εργάτες Γεωργίας». Οι µετανάστες αυτοί ήταν 

υποχρεωµένοι να αποδείξουν ότι είχαν εργαστεί σε καλλιέργειες ιδιαίτερα 

ευπαθείς για τουλάχιστον 90 ηµέρες ορισµένα χρόνια (Martin 1988),3 δηλαδή 

δεν ίσχυε η προϋπόθεση για συνεχή παραµονή. 

 

∆. Κριτήρια υπηκοότητας 

 

Ενώ κριτήρια παραµονής όπως και εργασίας έχουν τύχει ευρύτατη 

χρήση σε προγράµµατα νοµιµοποίησης, η χρήση κριτηρίων υπηκοότητας 

είναι πιο σπάνια. Οι Η.Π.Α. αποτελούν παράδειγµα χώρας που έχει απευθύνει 

την πολιτική της νοµιµοποίησης σε συγκεκριµένες υπηκοότητες σε ορισµένα 

προγράµµατα, και ειδικότερα, τη Salvador, Guatemala, Cuba, Haiti και 

Nicaragua (Meissner and Papademetriou 1988; OECD 2003). Πριν τις 

τροµοκρατικές επιθέσεις που δέχθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου, οι Η.Π.Α. 

βρίσκονταν σε διαπραγµατεύσεις για νέο πρόγραµµα νοµιµοποίησης 

µεταναστών ειδικά για υπηκόους του Μεξικό. Όσον αφορά τις χώρες της 

Νότιας Ευρώπης, η Ισπανία εφάρµοσε ειδικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης για 

υπηκόους της Εκουαδόρ (OECD 2003).  

                                                 
3 Βλ. Martin (2003) για µια συζήτηση του ρόλου που διαδραµάτισαν τόσο οι εργοδότες στον τοµέα της 
γεωργίας όπως και οι εργάτες γεωργίας, στη διαµόρφωση των προϋποθέσεων νοµιµοποίησης που 
εφαρµόστηκαν για την εδική αυτή κατηγορία µεταναστών. 



 30

Ε. Κριτήρια που βασίζονται σε αιτήσεις για άσυλο 

 

Άλλο ακόµα είδος κριτηρίου που έχει υιοθετηθεί σε προγράµµατα 

νοµιµοποίησης αφορά εκείνους που έχουν υποβάλει αίτηση για άσυλο. Το 

Βέλγιο, η Ελβετία και το Λουξεµβούργο είναι ανάµεσα στις χώρες που έχουν 

αναπτύξει προγράµµατα για αιτούντες ασύλου που αντιµετώπισαν µεγάλες 

καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους ή που δεν 

συµπλήρωναν τις προϋποθέσεις για την αποδοχή της αίτησής τους για άσυλο 

(OECD 2003).  

  

ΣΤ. Άλλα κριτήρια 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε ορισµένα προγράµµατα νοµιµοποίησης 

ήταν υποχρεωµένοι οι αιτούντες να πληρώσουν κάποιο χρηµατικό ποσό. Σε 

πρόσφατη µελέτη των προγραµµάτων νοµιµοποίησης που είχαν 

πραγµατοποιηθεί σε οκτώ χώρες της Ευρώπης πριν το 2000 (Apap et al 

2000), διαπιστώθηκε ότι  µόνο σε Γαλλικό πρόγραµµα υπήρχε σχετική 

υποχρέωση. Όµως το δεύτερο Ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης που 

ξεκίνησε το 2001 είναι άλλη περίπτωση στην οποία οι αιτούντες ήταν 

υποχρεωµένοι να πληρώσουν χρηµατικό ποσό. Συγκεκριµένα, οι µετανάστες 

ήταν υποχρεωµένοι να πληρώσουν 50.000 δραχµές µε αίτηση για άδεια 

διάρκειας ενός έτους, 100.000 δραχµές µε αίτηση για άδεια διάρκειας δύο 

ετών, 150.000 δραχµές για άδεια διάρκειας από δύο µέχρι πέντε έτη και τέλος 

300.000 δραχµές για άδεια διάρκειας έξι ή περισσότερων ετών. Πρέπει να 

αναφερθεί ότι η υποχρέωση αυτή προκάλεσε  έντονη κριτική από διάφορους 
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φορείς, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι απετέλεσε µεγάλο οικονοµικό βάρος για 

τους µετανάστες η πληρωµή των σχετικών ποσών.   

 

Ζ. Η Νοµιµοποίηση που «κατακτάται»     

 

 Πρέπει τέλος να σηµειωθεί, όσον αφορά τις προϋποθέσεις που έχουν  

υιοθετηθεί σε διάφορα προγράµµατα νοµιµοποίησης, ότι πρόσφατα έχει 

εµφανιστεί σε συζητήσεις που διεξάγονται σε κύκλους διαµόρφωσης 

µεταναστευτικής πολιτικής, ένα άλλο είδος νοµιµοποίησης που αποκαλείται 

«earned regularization”, δηλαδή νοµιµοποίηση που κερδίζεται ή κατακτάται. 

Φαίνεται όµως ότι µέχρι στιγµής δεν έχει εφαρµοστεί σε καµιά χώρα. Η µορφή 

αυτή της νοµιµοποίησης θα εξεταστεί στο τελικό µέρος της έκθεσης αυτής.  

 

2.2. Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

νοµιµοποίηση 

 

 Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που αποκτώνται από τους µετανάστες 

που νοµιµοποιούνται αποτελούν άλλο ένα θέµα που απαιτεί προσεχτική 

µελέτη από τις αρχές που διαµορφώνουν τις σχετικές πολιτικές. Πρέπει να 

ληφθούν αποφάσεις αναφορικά µε συγκεκριµένα δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

σε τοµείς όπως την υγειονοµική περίθαλψη και την κοινωνική προστασία, 

όπως για παράδειγµα για συντάξεις και επιδόµατα ανεργίας. 

 

 Σύµφωνα µε τα διατάγµατα που ρύθµισαν το πρώτο Ελληνικό 

πρόγραµµα νοµιµοποίησης, στον τοµέα των εργασιακών σχέσεων οι 
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νοµιµοποιηµένοι µετανάστες ήταν να απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα και να 

έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως οι Έλληνες πολίτες όσον αφορά τις αµοιβές 

και τους όρους και συνθήκες της εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων και των 

ασφαλιστικών δικαιωµάτων, συνεισφορών και υποχρεώσεων (Skordas 2000).   

  

Παράδειγµα προγράµµατος νοµιµοποίησης που περιόρισε αρκετά τα 

δικαιώµατα των νοµιµοποιηµένων µεταναστών σε παροχές και υπηρεσίες 

κοινωνικής πρόνοιας συγκριτικά µε εκείνα των ιθαγενών είναι το πρόγραµµα 

που ξεκίνησε στις Η.Π.Α. το 1987. Ειδικότερα, η σχετική νοµοθεσία περιόρισε 

σηµαντικά, για τα πρώτα πέντε χρόνια µετά τη νοµιµοποίησή τους, την 

πρόσβαση των µεταναστών στις περισσότερες παροχές υγείας και πρόνοιας 

που προέκυπταν από προγράµµατα οµοσπονδιακά και των πολιτειών που 

βασίζονταν σε κριτήρια ανάγκης (Papademetriou 1987).  

 

Άλλο σηµαντικό θέµα που πρέπει να απασχολήσει τις αρχές είναι η 

διάρκεια της άδειας που συνεπάγεται η νοµιµοποίηση και εάν δύναται να 

ανανεωθεί, οι όροι ανανέωσής της. Ορισµένοι από τους παράγοντες που θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση µε τη διάρκεια της άδειας αναφέρονται 

στη συνέχεια.  

 

Αν η σχετική άδεια είναι µικρής διάρκειας, οι µετανάστες µπορεί να 

διστάσουν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, ιδίως αν είναι ασαφείς οι 

προοπτικές για την ανανέωσή της (Bohning 1996). Επιπλέον, η πρόβλεψη για 

µικρή διάρκεια της άδειας σχεδόν αναπόφευκτα έχει τη συνέπεια ότι πολλοί 

µετανάστες θα βρεθούν πάλι σε µικρό χρονικό διάστηµα στην παρανοµία και 
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θα είναι υποψήφιοι για συµµετοχή σε επόµενη διαδικασία νοµιµοποίησης 

(Apap 2000). Ακόµα, έχει παρατηρηθεί ευρύτατα στη σχετική βιβλιογραφία ότι 

η περιορισµένη διάρκεια της άδειας ή η αβεβαιότητα ως προς τις δυνατότητες 

παραµονής στο µέλλον, είναι πιθανό να αποθαρρύνει τους µετανάστες από 

την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε µορφές ανθρώπινου κεφαλαίου που 

αφορούν αποκλειστικά τη συγκεκριµένη χώρα υποδοχής όπου βρίσκονται 

(investments in “country-specific skills”), όπως για παράδειγµα επενδύσεις 

χρόνου και χρήµατος στην εκµάθηση της γλώσσας της χώρας. Επίσης έχει 

σηµειωθεί ότι η ασάφεια ως προς τις προοπτικές µελλοντικής παραµονής 

είναι και πιθανό να εµποδίζει και τη γενικότερη διαδικασία ένταξης στη χώρα 

υποδοχής.     

 

Υπάρχουν όµως και παράγοντες που µπορεί να οδηγήσουν τη χώρα 

υποδοχής στην τακτική της έκδοσης αδειών για µικρά σχετικά χρονικά 

διαστήµατα. Για παράδειγµα, αν η χώρα υποδοχής σκοπεύει να προσαρµόζει 

συνεχώς τον αριθµό των µεταναστών σε σχέση µε τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας, η έκδοση αδειών µεγάλης χρονικής διάρκειας µπορεί να µειώνει την 

ευελιξία που απαιτείται για τη σχετική προσαρµογή. Ακόµα και σε 

περιπτώσεις όπου η χώρα υποδοχής προβλέπει ότι θα χρειαστεί την εργασία 

των µεταναστών µακροπρόθεσµα, µπορεί να προτιµά την αντιµετώπιση των 

αναγκών αυτών της αγοράς εργασίας µε προβλέψεις για προσωρινή 

µετανάστευση. 

 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ρύθµισε το πρώτο Ελληνικό 

πρόγραµµα νοµιµοποίησης, η «πράσινη κάρτα» ήταν να εκδοθεί για διάστηµα 
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από ένα µέχρι τρία χρόνια και θα µπορούσε να ανανεωθεί µια ή και 

περισσότερες φορές για τη διάρκεια δύο ετών κάθε φορά. Η διάρκεια ισχύος 

της κάρτας του κάθε µετανάστη ήταν να αποφασιστεί από τις επιτροπές που 

σχηµατίστηκαν για τον έλεγχο και την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων. 

Παρ’ όλη την πρόβλεψη ότι ήταν στη διακριτική ευχέρεια των επιτροπών η 

έκδοση της κάρτας από ένα µέχρι και τρία έτη ανάλογα µε την περίπτωση, 

τελικά η συντριπτική πλειοψηφία των καρτών που εκδόθηκαν ήταν για ένα 

µόνο χρόνο.  

 

Η µικρή διάρκεια ισχύος των πράσινων καρτών που εκδόθηκαν 

περιέπλεξε ακόµα περισσότερο την κατάσταση που επικρατούσε στις 

υπηρεσίες τις εµπλεκόµενες µε τη διαδικασία της νοµιµοποίησης, οι οποίες 

αντιµετώπισαν µεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν 

στο τεράστιο φόρτο εργασίας που προέκυψε από τη διαδικασία της 

νοµιµοποίησης. Πριν ολοκληρωθεί η διεκπεραίωση των αιτήσεων που είχαν 

υποβληθεί για την αρχική πράσινη κάρτα, άρχισαν να λήγουν οι πράσινες 

κάρτες που είχαν ήδη εκδοθεί. Τα γραφεία του ΟΑΕ∆ που είχαν επωµιστεί το 

δύσκολο εγχείρηµα της εφαρµογής της διαδικασίας κατακλύστηκαν µε νέο 

φόρτο εργασίας όταν είχαν ήδη δυσκολίες να φέρουν σε πέρας τη 

διεκπεραίωση των αιτήσεων για την αρχική πράσινη κάρτα. Η οργάνωση της 

διαδικασίας της νοµιµοποίησης και τα σχετικά διοικητικά προβλήµατα θα 

εξεταστούν µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στο επόµενο κεφάλαιο της έκθεσης. 

 

Το δεύτερο Ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης νοµοθετήθηκε ως 

µέρος του νέου νόµου για τη µετανάστευση 2910 του 2001, ο οποίος 
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προέβλεψε τη µεταφορά διάφορων αρµοδιοτήτων για τη µετανάστευση στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και στις 

περιφερειακές και νοµαρχιακές αρχές. Οι αρχές αυτές επωµίστηκαν την 

ευθύνη για την εφαρµογή του δεύτερου προγράµµατος νοµιµοποίησης. Όσον 

αφορά τη διάρκεια των αδειών που προέκυψαν από τη διαδικασία, οι αρχές 

µπορούσαν να εκδώσουν άδειες διάρκειας ενός µόνο έτους. Για την έκδοση 

άδειας µεγαλύτερης διάρκειας, ήταν απαραίτητη η συγκατάθεση του 

Υπουργείου στην Αθήνα. Αποτέλεσµα ήταν και πάλι η συντριπτική 

πλειοψηφία των αδειών που εκδόθηκαν είχαν ισχύ ενός µόνο έτους.    

 

Όπως και στο πρώτο Ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης, έτσι και 

στο δεύτερο, η διεκπεραίωση των αιτήσεων καθυστέρησε παρά πολύ λόγω 

ανεπαρκών πόρων και διοικητικών δοµών. Επειδή οι υπηρεσίες δεν 

µπορούσαν να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις έγκαιρα, τον Ιούνιο του 2002 το 

Υπουργείο επέκτεινε µέχρι τις 31.12.2002 την ισχύ των αδειών που έληγαν, 

αλλά όταν πλησίαζε η συγκεκριµένη ηµεροµηνία, επεκτάθηκε και πάλι η ισχύς 

τους, αυτή τη φορά µέχρι τον Ιούνιο του 2003. Έτσι, η µικρή διάρκεια των 

αδειών, µε τις αιτήσεις για ανανέωση να υποβάλλονται πριν καταφέρουν οι 

υπηρεσίες να «ξεµπλέξουν» µε της προηγούµενες αιτήσεις, προκάλεσε 

µεγάλες πιέσεις στις διοικητικές δοµές. 

 

Αντίθετα, αναφέρεται για λόγους σύγκρισης ότι το πρόγραµµα 

νοµιµοποίησης που εφαρµόστηκε στις Η.Π.Α. από το 1987 οδήγησε γρήγορα 

σε µόνιµο στάτους. Το µεγαλύτερο µέρος του νοµιµοποιηµένου πληθυσµού 

µεταναστών ανήκαν στην κατηγορία νοµιµοποίησης που προέβλεπε άδεια 
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προσωρινής παραµονής για δεκαοκτώ µήνες, µετά από τους οποίους οι 

µετανάστες µπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για άδεια µακροπρόθεσµη. Οι 

µετανάστες που νοµιµοποιήθηκαν λόγω της απασχόλησής τους στη γεωργία 

ευπαθών καλλιεργειών θα µπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση για ιδιότητα 

µόνιµου κατοίκου µετά από 12 ή 24 µήνες (ανάλογα µε την οµάδα στην οποία 

εντάχθηκαν) ως προσωρινό κάτοικο (Papademetriou 1987).    

  

Σύµφωνα µε επισκόπηση των προγραµµάτων νοµιµοποίησης που 

έχουν διεξαχθεί στην Ευρώπη (Apap et al 2000), υπήρχαν δύο µόνο χώρες οι 

οποίες αναγνώριζαν «απεριόριστο δικαίωµα παραµονής». Αυτές ήταν το 

Ηνωµένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Στις άλλες χώρες, η διάρκεια των αδειών 

παραµονής ήταν από µερικών µηνών µέχρι ένα ή δύο χρόνια. Όπως 

σηµειώθηκε ήδη, η µικρή διάρκεια των αδειών που έχουν εκδοθεί στα 

περισσότερα προγράµµατα νοµιµοποίησης που έχουν εφαρµοστεί στην 

Ευρώπη καθιστά τα κριτήρια και τις διαδικασίες ανανέωσης των αδειών 

θέµατα σηµαντικά που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.   
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3. ∆ιοικητικές Πλευρές Προγραµµάτων 

Νοµιµοποίησης και Σχετικά Προβλήµατα 

 

 

 

 Και τα δύο ελληνικά προγράµµατα νοµιµοποίησης που ξεκίνησαν το 

1998 και το 2001 χαρακτηρίστηκαν από σειρά διοικητικών προβληµάτων.  Ως 

προς αυτό, δεν ξεχώρισαν από τη διεθνή εµπειρία.  ∆ιοικητικές δυσκολίες 

στην εφαρµογή προγραµµάτων νοµιµοποίησης  έχουν γνωρίσει σχεδόν όλες 

οι χώρες που έχουν υιοθετήσει τέτοια προγράµµατα τις τελευταίες δεκαετίες.  

 

 Είναι σηµαντική η εξέταση των διοικητικών διαδικασιών και των 

σχετικών προβληµάτων που έχουν προκύψει κατά την εφαρµογή 

προγραµµάτων νοµιµοποίησης εφόσον ενδέχεται να υπονοµεύσουν την 

αποτελεσµατικότητα της πολιτικής της νοµιµοποίησης.  Στην περίπτωση της 

Ελλάδας, είναι ιδιαίτερα επιτακτική η εξέταση αυτή πρώτον επειδή οι 

διαδικασίες συνεχίζουν και υφίστανται από την άποψη ότι η ανανέωση των 

αδειών που εκδόθηκαν στα σχετικά προγράµµατα διεξάγεται κάτω από τις 

ίδιες περίπου δοµές και συνθήκες και δεύτερον επειδή η εφαρµογή νέου 

προγράµµατος νοµιµοποίησης σίγουρα θα προβληµατίσει κάποια στιγµή το 

κράτος, στην προσπάθειά του να αντιµετωπίσει το προβλήµατα της 

παράνοµης µετανάστευσης. 
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Είναι υπό το πρίσµα αυτό που θα εξεταστούν παρακάτω οι διοικητικές 

διαδικασίες και προβλήµατα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εφαρµογής των 

προγραµµάτων όπως και µε τις διαδικασίες ανανέωσης των αδειών των 

νοµιµοποιηµένων µεταναστών. Σε καµιά περίπτωση δεν παραβλέπεται ούτε 

το µέγεθος ούτε η δυσκολία του διοικητικού έργου που έθεσε η πολιτική της 

νοµιµοποίησης όπως και η ανανέωση των σχετικών άδειων που εκδόθηκαν. 

Εντέλει, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δύο ελληνικά προγράµµατα 

νοµιµοποίησης ήταν από τα µεγαλύτερα της Ευρώπης.  Συγκεκριµένα, ο 

αριθµός των  371.641 αιτούντων στο πρώτο στάδιο του πρώτου 

προγράµµατος που εγκαινιάστηκε το 1998 και που οργανώθηκε από τον 

OAED, ξεπέρασε τους αριθµούς των αιτούντων σε όλα τα άλλα προγράµµατα 

νοµιµοποίησης που είχαν προηγηθεί στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένων 

εκείνων της Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αν και η µειωµένη 

συµµετοχή στο δεύτερο στάδιο του πρώτου ελληνικού προγράµµατος, µε 

212.860 αιτούντες, σηµαίνει ότι ο αριθµός των µεταναστών που 

νοµιµοποιήθηκαν τελικά ως αποτέλεσµα της διαδικασίας δεν ήταν ο 

µεγαλύτερος των διάφορων προγραµµάτων της Ευρώπης. Όσον αφορά το 

δεύτερο ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης, που εφαρµόστηκε το 2001 από 

το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, πάλι 

κατατάσσεται ανάµεσα στα µεγαλύτερα της Ευρώπης, µε 351.000 περίπου 

αιτούντες. Απεναντίας, ο στόχος της εξέτασης αυτής είναι η προώθηση του 

εντοπισµού και της κατανόησης των δυσκολιών και των προβληµάτων που 

συνοδεύουν τα προγράµµατα αυτά ώστε να συµβάλει στη βελτίωση της 

εφαρµογής τέτοιων προγραµµάτων. Στη συνέχεια, πρώτον θα γίνει αναφορά 
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σε ορισµένες από τις διαδικασίες που χρησιµοποιήθηκαν στα δύο ελληνικά 

προγράµµατα και ορισµένα από τα σχετικά προβλήµατα θα εντοπιστούν. 

 

Πρέπει να τονιστεί εξ’ αρχής ότι οι οργανωτικές και διοικητικές 

δυσκολίες που τίθενται σε ένα τόσο µεγάλο εγχείρηµα είναι αναρίθµητες. Τα 

προβλήµατα που έχουν επιλεγεί προς εξέταση παρακάτω είναι εκείνα που 

φαίνεται να είναι τα πιο σοβαρά ως προς το εν δυνάµει αρνητικό τους 

αντίκτυπο στην επίτευξη του βασικού στόχου της πολιτικής της 

νοµιµοποίησης στην Ελλάδα, δηλαδή να τραβήξει όσο µεγαλύτερο τµήµα του 

παράνοµου πληθυσµού µεταναστών από την παρανοµία και τη «µαύρη 

οικονοµία» στη νοµιµότητα και τον επίσηµο τοµέα της οικονοµίας, µε 

ασφαλιστική κάλυψη. Εννοείται βέβαια ότι αποτελεί στόχος ταυτόχρονα, η 

συγκράτηση  όσο µεγαλύτερου τµήµατος του νεο-νοµιµοποιηµένου 

πληθυσµού στην επιφάνεια, στον επίσηµο τοµέα της οικονοµίας.  ¨Όπως θα 

φανεί στη συνέχεια, τα προβλήµατα που θα εξεταστούν παρακάτω συνέβαλαν 

ενδέχεται να υπονόµευσαν σοβαρά την επίτευξη αυτού του βασικού στόχου 

της πολιτικής νοµιµοποίησης.  

 

Τα µεγάλα διοικητικά προβλήµατα που χαρακτήρισαν τα δύο ελληνικά 

προγράµµατα νοµιµοποίησης οφείλονται κυρίως σε ελλιπή οργάνωση, 

αναποτελεσµατικές διοικητικές δοµές και  την ανεπαρκή στελέχωση και 

εκπαίδευση των υπαλλήλων που είχαν σχέση µε την εφαρµογή των 

προγραµµάτων. Οι ελλείψεις αυτές είχαν σοβαρές επιπτώσεις για την 

αποτελεσµατικότητα της πολιτικής της νοµιµοποίησης επειδή συνέβαλαν στη 

µείωση της συµµετοχής των παράνοµων µεταναστών στα προγράµµατα για 
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λόγους που θα αναπτυχθούν παρακάτω. Επιπλέον, συνέβαλαν στη 

δηµιουργία ενός ιδιαίτερα αρνητικού κλίµατος ανάµεσα στο κράτος και τους 

επίσηµους φορείς του από τη µια και τους µετανάστες από την άλλη. 

 

Σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, το πρώτο σηµαντικό βήµα για τη 

µεγιστοποίηση της συµµετοχής των παράνοµων µεταναστών σε 

προγράµµατα νοµιµοποίησης είναι η οργάνωση εκστρατείας ενηµέρωσης και 

διαφήµισης.  Όπως έχει σηµειωθεί, ο συγκεκριµένος πληθυσµός στον οποίο 

στοχεύει η πολιτική παρουσιάζει δυσκολίες πρόσβασης και επιπλέον δεν 

εµπιστεύεται εύκολα το κράτος και τους φορείς του (Bohn 1996). Τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο ως προς τη 

γνωστοποίηση του προγράµµατος.  Επίσης θεωρείται  ότι µπορεί να 

προσφέρουν πολύτιµη βοήθεια οργανώσεις και συλλόγους που διατηρούν 

επαφές µε παράνοµους µετανάστες όπως οι σύλλογοι κοινοτήτων 

µεταναστών, θρησκευτικές οργανώσεις ή εκκλησίες, ή κοινωφελείς σύλλογοι 

κοινωνικής στήριξης και πρόνοιας. Ανάµεσα στις εικόνες και ιδέες που θα 

πρέπει να καλλιεργήσει η εκστρατεία ενηµέρωσης είναι ότι υπάρχει επιθυµία 

για διαφάνεια και για µια νέα αρχή και όχι για καταδίωξη. Σηµαντικό στοιχείο 

για τη δηµιουργία εµπιστοσύνης είναι να πειστεί η κοινότητα µεταναστών ότι 

οι πληροφορίες ου θα καταγραφούν στις αιτήσεις και τα άλλα σχετικά έγγραφα 

είναι ότι θα χρησιµοποιηθούν µόνο για τους σκοπούς του προγράµµατος. 

Πρέπει να σηµειωθεί ακόµα ότι θεωρείται σκόπιµο να οργανωθεί ταυτόχρονα 

και εκστρατεία ενηµέρωσης του πληθυσµού των αυτοχθόνων  της περιοχής. 

Τέτοια εκστρατεία θα πρέπει να πείσει τους αυτόχθονες ως προς το αναγκαίο 

της εφαρµογής τέτοιου προγράµµατος και να κερδίσει την υποστήριξή τους. 
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Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα απαραίτητο στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου οι 

περισσότεροι µετανάστες δεν εργάζονται σε µεγάλες επιχειρήσεις αλλά 

αντίθετα σε «µικρούς» εργοδότες που απασχολούν έναν µόνο ή λίγους 

µετανάστες, που σηµαίνει ότι οι αυτόχθονες που απασχολούν µετανάστες 

τακτικά ή έκτακτα µάλλον αποτελούν ένα όχι αµελητέο ποσοστό του 

πληθυσµού. Αυτό διαφέρει από την κατάσταση που επικρατεί σε άλλες 

χώρες, π.χ. τις Η.Π.Α., όπου µεγάλο ποσοστό των παράνοµων µεταναστών 

εργάζεται σε εργοδότες µε σηµαντικό αριθµό απασχολουµένων.    

   

Όσον αφορά τα δύο ελληνικά προγράµµατα νοµιµοποίησης που έχουν 

εφαρµοστεί, πρέπει να σηµειωθεί ότι στο πρώτο πρόγραµµα, φαίνεται πως 

δεν καταβλήθηκε σχετική προσπάθεια για τη γνωστοποίηση του 

προγράµµατος. Αντίθετα, στο δεύτερο πρόγραµµα οργανώθηκε πρόγραµµα 

ενηµέρωσης και διαφήµισης. Ανάµεσα στα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 

τα διαφηµιστικά «σποτ» στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς.   

 

Στα δύο προγράµµατα νοµιµοποίησης, για τη συµµετοχή στη 

διαδικασία και την ολοκλήρωση της σχετικής αίτησης ήταν απαραίτητη η 

συλλογή εγγράφων από διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγµα 

έγγραφα που αφορούσαν την κατάσταση υγείας και το ποινικό µητρώο.  Οι 

δηµόσιες υπηρεσίες αυτές, όπως και οι δηµόσιοι φορείς που επωµίστηκαν την 

εφαρµογή των προγραµµάτων (ο ΟΑΕ∆ για το πρώτο πρόγραµµα, το 

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για το 

δεύτερο πρόγραµµα), δεν είχε την υποδοµή, οργάνωση, στελέχωση ή 

εκπαίδευση για να φέρει σε πέρας το τεράστιο έργο αποτελεσµατικά.  
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Όσον αφορά την υποδοµή, δεν υπήρχε σύγχρονο πληροφοριακό 

σύστηµα για τη διευκόλυνση των διαδικασιών, όπως και δεν υπήρχε 

σύγχρονη µέθοδος για την επικοινωνία των διάφορων εµπλεκόµενων 

υπηρεσιών.  Όσον αφορά το στελεχιακό δυναµικό των υπηρεσιών, δεν 

ήταν επαρκής ούτε ο αριθµός των στελεχών ούτε η κατάρτισή τους.  Οι 

υπάλληλοι που χρεώθηκαν µε τη διεκπεραίωση των διαδικασιών δεν είχαν 

εκπαιδευτεί σχετικώς µε τη διαδικασία αν και σε τέτοιες διαδικασίες 

προκύπτουν πολλά τεχνικά ζητήµατα όπως µε την αναγραφή και απόδοση 

στοιχείων στα ελληνικά από διαφορετικές  γλώσσες και αλφάβητα, όπως 

και µε την ερµηνεία διοικητικών πρακτικών άλλων χωρών ως προς 

διαβατήρια, πιστοποιητικά κλπ. Αναφέρεται παραδειγµατικά ότι σε 

πρόσφατο πρόγραµµα νοµιµοποίησης στην Πορτογαλία, κλήθηκε ο 

∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (ΙΟΜ) να οργανώσει εκπαιδευτικά 

σεµινάρια για τους υπάλληλους που επρόκειτο να απασχοληθούν στις 

σχετικές διαδικασίες. Πρέπει να σηµειωθεί ακόµα ότι αρκετές χώρες που 

έχουν προβεί σε προγράµµατα νοµιµοποίησης αλλοδαπών έχουν 

ασχοληθεί ιδιαίτερα και µε τη διαµόρφωση θετικών στάσεων των 

υπάλληλων προς τους µετανάστες, τονίζοντας για παράδειγµα τη συµβολή 

των µεταναστών στην εθνική οικονοµία και ότι συνάδει µε το εθνικό 

συµφέρον της χώρας να προσέρθουν και να νοµιµοποιηθούν όσο το 

δυνατόν περισσότεροι από τους αλλοδαπούς που βρίσκονταν παράνοµα 

στο έδαφός της. Επειδή οι υπάλληλοι που εµπλέκονται σε διαδικασίες 

νοµιµοποίησης και ανανέωσης των σχετικών αδειών των µεταναστών, 

συχνά υφίστανται συνθήκες εργασίας µε πίεση και στρες, ορισµένες χώρες 
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έχουν σχεδιάσει τρόπους ενθάρρυνσης και ενίσχυσης του ηθικού  των 

υπαλλήλων, προβάλλοντας τη σηµασία µιας θετικής στάσης  προς τους 

µετανάστες (Meissner, Papademetriou and North n.d.).    

 

Σοβαρή επίπτωση της δυσκολίας των δηµοσιών υπηρεσιών να 

ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στο πρωτοφανές σε δυσκολία και µέγεθος 

έργο που τους τέθηκε ήταν ότι οι µετανάστες αναγκάστηκαν να αφιερώσουν 

άπειρες ώρες στην προσπάθεια να αποκτήσουν και να προσκοµίσουν τα 

απαραίτητα έγγραφα. Οι µετανάστες έπρεπε να περιµένουν ατελείωτες ώρες 

σε «ουρές», συχνά από τις πρώτες πρωινές ώρες της νύχτας, και πολλές 

φορές δεν ήρθε η σειρά τους µέχρι το κλείσει η υπηρεσία το µεσηµέρι, µε 

αποτέλεσµα να χρειαστεί να γυρίσουν την επόµενη µέρα και να περιµένουν 

ξανά. Στην προσπάθεια τους να νοµιµοποιηθούν ή να ανανεώσουν την άδειά 

τους, οι µετανάστες έχασαν αναρίθµητες ώρες και ηµέρες και σε ορισµένες 

περιπτώσεις αντιµετώπισαν ακόµα και την απόλυση, λόγω των συχνών τους 

απουσιών από την εργασία.  

 

Με δύο λόγια, οι διοικητικές ανεπάρκειες καθιστούν τη συµµετοχή στις 

διαδικασίες νοµιµοποίησης καθώς και τη παραµονή στη νοµιµότητα 

δαπανηρή υπόθεση για τους µετανάστες εφόσον η συλλογή και η κατάθεση 

των διάφορων εγγράφων απαιτούν ένα αξιόλογο σύνολο χαµένων ωρών και 

ηµερών από την εργασία και κατά συνέπεια απώλεια εισοδήµατος.  Η 

απώλεια χρόνου και ενδεχοµένως εργασιακού εισοδήµατος απετέλεσε 

σοβαρό αντικίνητρο για συµµετοχή στις διαδικασίες ή αντίστροφα, 

παράγοντας που συνέβαλε στην παραµονή στην παρανοµία ή επιστροφή σ’ 
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αυτήν. Συνεπώς, οι διοικητικές ανεπάρκειες υπονόµευσαν την 

αποτελεσµατικότητα της πολιτικής της νοµιµοποίησης, που στόχο είχε να 

φέρει όσο το δυνατόν περισσότερους µετανάστες στη σφαίρα της νοµιµότητας 

και να τους κρατήσει εκεί.  

 

Το πόσο σοβαρό θέµα ήταν για τους µετανάστες η απώλεια του 

χρόνου τους αναδείχθηκε στην έρευνα πεδίου του Παρατηρητήριου 

Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική που έγινε σε αντιπροσωπευτικό 

δείγµα των µεταναστών που είχαν υποβάλει αίτηση για την πράσινη κάρτα 

(Καβουνίδη 2003).  Στην έρευνα, ερωτήθηκαν οι µετανάστες ποια ήταν τα 

προβλήµατα που είχαν αντιµετωπίσει στην Ελλάδα είτε µε τη δουλειά τους 

είτε µε τη ζωή στην Ελλάδα γενικότερα.  Ανάµεσα στα πιο συχνά 

αναφερόµενα προβλήµατα ήταν ακριβώς η µεγάλη ταλαιπωρία που γνώριζαν 

στην προσπάθεια τους να ολοκληρώσουν τις διοικητικές και γραφειοκρατικές 

διαδικασίες που ήταν απαραίτητες για την εξασφάλιση των άδειών και των 

καρτών παραµονής και εργασίας. Συγκεκριµένα, τα προβλήµατα που 

προκύπτουν από την ανεπάρκεια των διοικητικών δοµών αναφέρθηκαν από 

το 22% όλων των µεταναστών της έρευνας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το 

ποσοστό αυτό αναµφίβολα υπολείπεται κατά πολύ από το ποσοστό που θα 

είχε απαντήσει καταφατικά εάν είχε ερωτηθεί ευθέως εάν είχε υποστεί τέτοιου 

είδους προβλήµατα. Ορισµένα παραδείγµατα από τα σχετικά λόγια των 

µεταναστών παρατίθενται στη συνέχεια.   

- «Το µοναδικό πρόβληµα (που αντιµετωπίζω στην Ελλάδα) είναι που 

καθυστερεί η κάρτα. Στον ΟΑΕ∆ (οι µετανάστες) ταλαιπωρούνται, χάνουν 

µεροκάµατα και µπορεί να τους διώξει το αφεντικό». 
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- (Η πράσινη κάρτα σηµαίνει) «ταλαιπωρία, χάσιµο χρόνο και χρήµα». 

- «Καθυστερήσεις, χάνουµε εργασίες, λεφτά». 

 

Στη συνέχεια τέθηκε στους µετανάστες της έρευνας πεδίου µια ειδική 

ερώτηση για τα προβλήµατα που είχαν αντιµετωπίσει µε την ασφάλιση ή τα 

ένσηµά τους από τότε που έκαναν την αίτηση για την πράσινη κάρτα.  Η 

πρώτη σε συχνότητα απάντηση ήταν, όπως στις ερωτήσεις για τα 

προβλήµατα µε τη δουλεία και τη ζωή στην Ελλάδα γενικότερα, η δυσκολία 

της εύρεσης εργασίας µε ένσηµα.  Η δεύτερη σε συχνότητα απάντηση, που 

αναφέρθηκε από το 46% όλων των µεταναστών της έρευνας, ήταν τα 

διοικητικά και γραφειοκρατικά προβλήµατα σχετικά µε την διαδικασία 

νοµιµοποίησης.  Ορισµένα από τα λόγια των µεταναστών παρατίθενται 

παραδειγµατικά στη συνέχεια: 

-«Ταλαιπωρία.  Χάσιµο χρόνο και χρήµα». 

-«Εδώ µένουµε νύχτες ολόκληρες να κάνουµε µια ερώτηση». 

-«΄Έχω τρεις µέρες που περιµένω.  ∆εν µπορούµε έτσι.  Η αστυνοµία (που 

βρίσκεται έξω από το γραφείο του ΟΑΕ∆) φέρεται σαν να είµαστε ζώα». 

- «Καθυστερεί η πράσινη κάρτα και χάνω µεροκάµατα.  ∆εν µπορώ να 

εµβολιάσω το παιδί επειδή δεν έχω την κάρτα». 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι δυσκολίες που αντιµετώπισαν τόσο οι 

µετανάστες όσο και οι υπάλληλοι των δηµόσιων υπηρεσιών στην προσπάθειά 

τους να ανταποκριθούν στο έργο της νοµιµοποίησης επιδεινώθηκαν από την 

έλλειψη οργανωµένης πληροφόρησης των µεταναστών σχετικά µε τις 

προϋποθέσεις και τις διαδικασίες. ∆εν είχαν καταρτιστεί έντυπα µε οδηγίες σε 
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όλες τις διαδεδοµένες ανάµεσα στους µετανάστες γλώσσες. Από τη µια, οι 

µετανάστες αναγκάστηκαν να χάσουν «µια µέρα ολόκληρη για να κάνω µια 

ερώτηση» όπως ακούστηκε επανειληµµένα στην έρευνα πεδίου ενώ από την 

άλλη οι υπάλληλοι κατέστησαν µοναδική επίσηµη πηγή πληροφόρησης και 

επωµίστηκαν έτσι και το επιπρόσθετο ρόλο  της πληροφόρησης και 

ενηµέρωσης.  

 

 Η σύγχυση που περιέλαβε πολλές όψεις της διαδικασίας αλλά κυρίως 

η πολύωρη αναµονή στις ατελείωτες ουρές που σχηµατίζονταν µπροστά στις 

υπηρεσίες ακόµα και από τις πρώτες πρωινές ώρες της νύχτας, οδήγησε 

πολλούς µετανάστες στη «λύση» της «τακτοποίησης» και «προώθησης» των 

χαρτιών τους από δικηγόρους και µεσιτικά γραφεία που προσέφεραν τις 

υπηρεσίες τους έναντι αξιόλογης αµοιβής. Η καταφυγή σε τέτοιους 

διαµεσολαβητές ενισχύθηκε και από την πρακτική που υιοθετήθηκε από 

ορισµένες από τις υπηρεσίες σύµφωνα µε την οποία οι δικηγόροι είχαν 

προνοµιακή πρόσβαση στα γραφεία, είτε κάποιες συγκεκριµένες ώρες της 

ηµέρας είτε σε κάποιες συγκεκριµένες (µικρότερες) «ουρές».  

 

Ακόµη, στάθηκε εµπόδιο στην οµαλή διεκπεραίωση των διοικητικών 

πλευρών της διαδικασίας της νοµιµοποίησης και το γεγονός ότι υπήρχαν 

παρά πολλά κενά και ασάφειες στο νοµικό και διοικητικό πλαίσιο της 

νοµιµοποίησης. Στο πρώτο πρόγραµµα νοµιµοποίησης, από τις 

µεγαλύτερες ασάφειες ήταν εκείνη που αφορούσε το καθεστώς των µελών 

της οικογένειες του αιτούντα.4 Οι ασάφειες είχαν συνέπεια τις παρεκκλίσεις 

                                                 
4 Βλ. Skordas (2000) σχετικά µε τα νοµοθετικά κενά.  
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και την ανοµοιόµορφη εφαρµογή από γραφείο σε γραφείο,5 που 

µαθευόταν από τους µετανάστες µε αποτέλεσµα να εντείνεται η σύγχυση. 

Το δεύτερο πρόγραµµα νοµιµοποίησης που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2001 

µε βάση το νέο νόµο για τη µετανάστευση (2910 του 2001) 

χαρακτηρίστηκε και αυτό από πολλά νοµοθετικά κενά και ασάφειες. Τα πιο 

σηµαντικά από αυτά και οι αντίστοιχες δυσκολίες που δηµιουργούν στη 

ζωή των µεταναστών περιγράφονται στην Έκθεση του Συνηγόρου του 

Πολίτη του 2003. Είναι εντυπωσιακό ότι όπως επισηµαίνεται στη σχετική 

έκθεση, σχεδόν οι µισές από τις αναφορές που δέχθηκε το έτος 2002 ο 

Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του Συνηγόρου του Πολίτη δεν 

κατατέθηκαν από έλληνες πολίτες αλλά από αλλοδαπούς.   

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το δεύτερο πρόγραµµα νοµιµοποίησης εντάχτηκε 

στο νέο πλαίσιο της διοικητικής αποκέντρωσης των αρµοδιοτήτων που 

αφορούν τη µεταναστευτική πολιτική και την έκδοση και ανανέωση των 

αδειών παραµονής και εργασίας, µε τη µεταφορά τους στις περιφέρειες και 

τους νοµούς, σύµφωνα µε το νέο νόµο 2910 του 2001 για τη µετανάστευση. 

Αν και επιθυµητή η αποκέντρωση ως αρχή, στη συγκεκριµένη περίπτωση η 

εφαρµογή της δεν συνοδεύτηκε από την αφιέρωση των απαραίτητων πόρων 

για υποδοµή και εκπαίδευση στις σχετικές υπηρεσίες. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ακόµη ότι ο φόρτος εργασίας των ήδη επιβαρηµένων 

υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα που είχαν αρµοδιότητες σχετικές είτε µε τις 

αιτήσεις για τη νοµιµοποίηση ή την ανανέωση των σχετικών αδειών είτε µε τα 
                                                 
5 Για παράδειγµα, σε ορισµένα γραφεία γράφονταν µέλη της οικογένειας στην κάρτα του αιτούντα και 
σε άλλα όχι, µέχρι την έκδοση σχετικής εγκυκλίου που ζήτησε την εγκατάλειψη της αναγραφής τους 
(Καβουνίδη 2002). 
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διάφορα δικαιολογητικά που έπρεπε να κατατεθούν µαζί µε τις αιτήσεις, 

αυξήθηκε σηµαντικά λόγω της µικρής διάρκειας ισχύος των περισσότερων 

αδειών που εκδόθηκαν ως αποτέλεσµα της νοµιµοποίησης.  Και στα δύο 

προγράµµατα νοµιµοποίησης, αρκετές από τις άδειες που είχαν εκδοθεί 

έληξαν πριν επεξεργαστούν όλες οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για 

νοµιµοποίηση, µε αποτέλεσµα να κατακλύζονται τα σχετικά γραφεία και από 

εκείνους που προχωρούσαν στην ανανέωση πλέον των αδειών τους. Το 

γεγονός αυτό επιδείνωσε τα προβλήµατα των µεγάλων «ουρών», της 

απώλειας χρόνου και της έντασης στα σχετικά γραφεία. 

 

Επειδή ακριβώς οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες στις διάφορες περιφέρειες της 

χώρας δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν στο φόρτο εργασίας µέσα στο 

προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα, στάθηκε αναγκαία η παρέµβαση του 

νοµοθέτη. Συγκεκριµένα, πρώτον το Μάιο 2002 και ύστερα τον Ιανουάριο του 

2003, παρατάθηκε η νοµική ισχύς τόσο των προσωρινών άδειων όσο και των 

κανονικών αδειών που είχαν εκδοθεί.  

 

Έτσι λοιπόν, τα πολλαπλά προβλήµατα δυσλειτουργίας των δηµοσιών 

υπηρεσιών, µε ανεπάρκεια σχεδιασµού, οργάνωσης, στελέχωσης και 

εκπαίδευσης καθώς και έλλειψης συντονισµού ανάµεσα στις εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες, ανέβασαν το κόστος της νοµιµότητας για τους µετανάστες εφόσον 

η συµµετοχή τους προϋπέθετε όχι µόνο τη σωµατική και ψυχική κούραση από 

τις πολλές ώρες αναµονής σε µεγάλες ουρές αλλά αρκετές φορές και την 

απώλεια εργασιακού εισοδήµατος. Υπονοµεύτηκε έτσι η αποτελεσµατικότητα 

της πολιτικής της νοµιµοποίησης, που είχε στόχο τόσο την µεταφορά στη 
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σφαίρα της νοµιµότητας όσο και τη συγκράτηση στη νοµιµότητα, όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερο τµήµα των πληθυσµού µεταναστών. Με δύο λόγια, 

δηµιουργήθηκαν σοβαρά αντικίνητρα για τη συµµετοχή στις διαδικασίες 

νοµιµοποίησης και παραµονής στη νοµιµότητα. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η οργανωτικές ανεπάρκειες της διαδικασίας ήταν 

εµφανείς από το πρώτο στάδιο της λευκής κάρτας και είναι πιθανό να 

αποτέλεσαν σοβαρό αποθαρρυντικό παράγοντα για τη συµµετοχή στο 

δεύτερο στάδιο της διαδικασίας. Καθώς πλησίαζε η προθεσµία για την 

υποβολή της αίτησης για την «πράσινη κάρτα» του δεύτερου σταδίου της 

διαδικασίας, έγινε αντιληπτή στις αρχές η µειωµένη συµµετοχή, σε σχέση µε 

εκείνης του πρώτου σταδίου. Το θέµα προκάλεσε έντονο προβληµατισµό 

στους κύκλους διαµόρφωσης πολιτικών και πριν τη λήξη της σχετικής 

προθεσµίας παρατάθηκε η προθεσµία, στην προσπάθεια να αυξηθεί η 

συµµετοχή.  

 

Τελικά η συµµετοχή στο δεύτερο στάδιο του πρώτου προγράµµατος 

έφτασε µόνο το 57% εκείνου του  πρώτου σταδίου, δηλαδή κατέθεσαν αίτηση 

οι 212.860 από τους 371.641 µετανάστες που είχαν υποβάλει αίτηση στο 

πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Οι λόγοι για το µεγάλο ποσοστό µη συνέχισης 

ή «διαρροής» ανάµεσα στα δύο στάδια είναι βέβαια πολλαπλοί6 αν και δεν 

υπάρχει τρόπος να τεκµηριωθούν. Παράγοντας που σίγουρα διαδραµάτισε 

πολύ σηµαντικό αν όχι το µεγαλύτερο ρόλο στη µείωση της συµµετοχής είναι 

η δυσκολία που αντιµετώπισαν οι µετανάστες στην προσπάθειά τους να 

                                                 
6 Βλ. Καβουνίδη 2002β για τη διατύπωση και εξέταση διάφορων υποθέσεων ως προς τα ποσοστά µη 
συνέχισης από το πρώτο στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας.  
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αποκτήσουν τα σχετικά ένσηµα που ήταν προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο 

δεύτερο στάδιο της διαδικασίας. Η άρνηση των εργοδοτών να 

επισηµοποιήσουν τις σχέσεις εργασίας που είχαν συνάψει µε µετανάστες 

σίγουρα στάθηκε εµπόδιο για πολλούς. Σηµαντικό ρόλο στη «διαρροή» 

ανάµεσα στα δύο στάδια της διαδικασίας φαίνεται όµως να διαδραµάτισαν και 

οι οργανωτικές και διοικητικές ανεπάρκειες της διαδικασίας που κατέστησαν 

τη συµµετοχή στη διαδικασία νοµιµοποίησης τόσο χρονοβόρα και άρα 

δαπανηρή υπόθεση για τους µετανάστες, 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι ανεπάρκειες των διοικητικών δοµών που 

σηµαίνουν µεγάλη απώλεια χρόνου αναµφίβολα απετέλεσαν αντικίνητρο όχι 

µόνο για τη συµµετοχή στη διαδικασία αλλά και για την παραµονή στη 

νοµιµότητα, που απαιτούσε την ανανέωση των αδειών που εκδόθηκαν µε τη 

νοµιµοποίηση κάτω από παρόµοιες συνθήκες. ∆εν µπορεί βέβαια να 

τεκµηριωθεί το µέγεθος του ρόλου τους στο φαινόµενο της επιστροφής στην 

παρανοµία.  

 

Έτσι λοιπόν η ανεπάρκεια της οργάνωσης, υποδοµής και στελέχωσης 

των εµπλεκόµενων διοικητικών υπηρεσιών είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες 

για την αποτελεσµατικότητα της νοµιµοποίησης, εφόσον ο στόχος ήταν να 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα νοµιµοποίησης όσο το δυνατόν περισσότεροι 

από τους µετανάστες που διέµεναν παράνοµα στο ελληνικό έδαφος. Το ότι η 

συλλογή και κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων απαιτούσε την αφιέρωση 

απίστευτου χρόνου ανέβασε ψηλά το κόστος της συµµετοχής. Οικονοµικοί 

µετανάστες καθώς ήταν, η απώλεια εργασιακού εισοδήµατος κάθε άλλο παρά 
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αµελητέα υπόθεση αποτελούσε. Σίγουρα ο παράγοντας αυτός, δηλαδή της 

απώλειας χρόνου και ενδεχοµένως εργασιακού εισοδήµατος, βάρυνε πολύ 

στους υπολογισµούς που έκαναν οι µετανάστες προκειµένου να εκτιµήσουν 

τα υπέρ και κατά της συµµετοχής.     

 

Η ανεπάρκεια της οργάνωσης, υποδοµής και στελέχωσης των 

υπηρεσιών εµπλεκόµενων µε την εφαρµογή της πολιτικής της νοµιµοποίησης 

είχε και άλλη σοβαρή αρνητική επίπτωση. Συγκεκριµένα, συνέβαλε στη 

δηµιουργία αρνητικού κλίµατος ανάµεσα στο κράτος και τις δηµόσιες 

υπηρεσίες από τη µια και στους µετανάστες από την άλλη.  Οι µεγάλες ουρές, 

ο συνωστισµός και η αγωνία των µεταναστών να µην χάσουν και άλλο από 

τον πολύτιµο χρόνο τους, οδήγησαν στη δοκιµασία των νεύρων των 

µεταναστών. Από την άλλη, πολύ συχνά δοκιµάστηκαν τα αποθέµατα 

υποµονής και των υπαλλήλων στις διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες, που 

προσπαθούσαν να φέρουν σε πέρας ένα έργο για το οποίο δεν υπήρχε ούτε η 

κατάλληλη υποδοµή ούτε η κατάλληλη στελέχωση. Επιπλέον, επειδή δεν 

υπήρχαν οδηγίες σε όλες τις σχετικές γλώσσες, επανειληµµένα αναγκάστηκαν 

να προβούν σε εξηγήσεις που θεωρούσαν ότι δεν ήταν η δική τους 

αρµοδιότητα να τις κάνουν. Ακόµα, πολλές φορές δεν µπορούσαν να 

συνεννοηθούν εύκολα µε τους µετανάστες για τα διάφορα έγγραφα που 

έπρεπε να κατατεθούν, πράγµα που δηµιουργούσε ένταση και εκνευρισµό.    

 

 Στην έρευνα πεδίου της ΠΑΕΠ  για τον νέο-νοµιµοποιηµένο πληθυσµό 

των µεταναστών (Καβουνίδη 2003), υπήρχαν ενδείξεις για τις δυσµενείς 

εντυπώσεις που αποκόµιζαν ορισµένοι µετανάστες για το κράτος και τη 
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«στάση» του απέναντί τους. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε ένα µετανάστη, 

«Θα έπρεπε το κράτος να φέρεται πολιτισµένα σ’ όλους όσους φροντίζουν να 

είναι εντάξει απέναντί του. Υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία και άσχηµη 

συµπεριφορά». ∆εν ήταν λίγες οι αναφορές ότι το κράτος, οι υπάλληλοι στις 

υπηρεσίες τις εµπλεκόµενες µε  τη διαδικασία νοµιµοποίησης, ή οι αστυνόµοι 

που βρίσκονταν έξω από τις σχετικά γραφεία, φερόντουσαν στους µετανάστες 

σαν να ήταν «ζώα», όπως ήταν πολλές οι αναφορές ότι δεν τους 

φερόντουσαν µε «σεβασµό», σαν να ήταν άνθρωποι. 

 

Για πολλούς µετανάστες, το πρόγραµµα της νοµιµοποίησης απετέλεσε 

η πρώτη επαφή µε τους επίσηµους φορείς της κοινωνίας υποδοχής. Σίγουρα 

οι εντυπώσεις που αποκοµίζονται από τις σχετικές διαδικασίες ως προς τους 

τρόπους που τους αντιµετωπίζει το κράτος και ο δηµόσιος τοµέας δεν ήταν 

θετικές. ∆υστυχώς οι εµπειρίες τους στις δηµόσιες υπηρεσίες έχουν αντίκτυπο 

και για τις  σχέσεις που αναπτύσσουν πέραν από τις δηµόσιες υπηρεσίες 

εφόσον οι στάσεις, συµπεριφορές και εµπειρίες που γνωρίζουν εκεί 

γενικεύονται από πολλούς µετανάστες ως αντιπροσωπευτικές των Ελλήνων ή 

της ελληνικής κοινωνίας εν γένει. ∆ηλαδή διαµορφώνονται απόψεις για το 

πως τους αντιλαµβάνονται οι άλλοι, όπως µε καχυποψία και έλλειψη 

σεβασµού.   

 

Ενώ έχει τονιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Bohning 1996) η 

σηµασία της δηµιουργίας κλίµατος «φιλικού προς το χρήστη» στις υπηρεσίες 

που εφαρµόζουν προγράµµατα νοµιµοποίησης αλλοδαπών, στην περίπτωση 

της Ελλάδας οι διάφορες διοικητικές ανεπάρκειες στην οργάνωση και 
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εφαρµογή των σχετικών διαδικασιών φαίνεται να έχουν διαµορφώσει ένα 

περιβάλλον που µάλλον αντιλαµβάνεται από τους περισσότερους µετανάστες 

ως εχθρικό. Αυτό πρέπει να δηµιουργεί ιδιαίτερα έντονο προβληµατισµό 

εφόσον ο σκοπός ακριβώς της πολιτικής της νοµιµοποίησης είναι µεταξύ 

άλλων να διαµορφώνει νέες σχέσεις διαφάνειας, εµπιστοσύνης και 

συνεργασίας ανάµεσα στους µετανάστες και τους δηµόσιους φορείς που 

αντιπροσωπεύουν τη νοµιµότητα.   

 

Όσον αφορά το θέµα των καλών πρακτικών στο συγκεκριµένο τοµέα, 

δηλαδή των  διοικητικών πλευρών της πολιτικής της νοµιµοποίησης, όπως 

έχει επισηµανθεί ευρέως (π.χ. Συνήγορο του Πολίτη 2003), οι ανεπάρκειες 

των διοικητικών δοµών που έχουν αρµοδιότητες σχετικές µε τη διαδικασία της 

νοµιµοποίησης και της ανανέωσης των αδειών που προέκυψαν από τη 

νοµιµοποίηση είναι χαρακτηριστικές των διοικητικών δοµών του ελληνικού 

δηµοσίου γενικότερα. Βρίσκεται έτσι πέραν από το πλαίσιο της έκθεσης αυτής 

η ενασχόληση µε καλές πρακτικές στο θέµα αυτό.     

 

Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι από τη διεθνή εµπειρία µε προγράµµατα 

νοµιµοποίησης έχει αναδειχθεί ένα είδος πρακτικής που φαίνεται να συµβάλει 

ιδιαίτερα στην αποτελεσµατικότητα της πολιτικής της νοµιµοποίησης, και 

συγκεκριµένα η εµπλοκή και συνδροµή µη κυβερνητικών οργανώσεων στις 

σχετικές διαδικασίες. Οργανώσεις όπως εκείνες των κοινοτήτων µεταναστών 

ή εκείνες που µεριµνούν για µετανάστες είτε είναι θρησκευτικές, προνοιακές, 

συνδικαλιστικές κλπ. µπορούν να προσφέρουν µε ποικίλους τρόπους, όπως 

µε την πληροφόρηση των µεταναστών για τη διαδικασία και τη σχετική 
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καθοδήγησή τους. Τέτοια εµπλοκή µπορεί να συµβάλει στην αύξηση του 

αριθµού των µεταναστών που συµµετέχουν και στη διευκόλυνση  του 

διοικητικού έργου µε την πληροφόρηση που προσφέρουν στους µετανάστες. 

Βέβαια ο ρόλος τέτοιων οργανώσεων µπορεί να είναι πολύ ευρύτερος από 

εκείνος της παροχής πληροφόρησης εφόσον κληθούν από την κυβέρνηση 

µόλις ληφθεί απόφαση για την εφαρµογή νέου προγράµµατος νοµιµοποίησης 

(Bohning 1996). Μάλιστα, πρέπει να σηµειωθεί ότι η συνδροµή τέτοιων 

οργανώσεων έχει ληφθεί υπόψη κατά τη νοµοθέτηση ορισµένων 

προγραµµάτων νοµιµοποίησης. Συγκεκριµένα, σε πρόγραµµα νοµιµοποίησης 

των Η.Π.Α., προβλέφτηκε νοµοθετικά η αναγνώριση ορισµένων οργανώσεων 

ή ατόµων (µετά από έγκριση της αίτησής τους) µε παραχώρηση δικαιώµατος 

να προβούν σε προ-επεξεργασία αιτήσεων για τη νοµιµοποίηση και να 

συνοδεύσουν τους αιτούντες στη συνέντευξή τους στις υπηρεσίες 

µετανάστευσης, έναντι αµοιβής (Hagan and Baker 1993).    

 

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι σε ορισµένες χώρες όπου έχει 

διεξαχθεί πρόγραµµα νοµιµοποίησης, έχουν διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σηµειώνεται πως στο πρόσφατο πρόγραµµα της 

Πορτογαλίας, η βοήθεια που προσέφεραν συνδικαλιστικές οργανώσεις στους 

µετανάστες απετέλεσε µέρος της γενικότερης στρατηγικής των οργανώσεων 

αυτών να πλησιάσουν µετανάστες και να τους φέρουν κοντά τους.  

 

Έτσι, φαίνεται πως οι µη κυβερνητικές οργανώσεις µπορούν να 

συµβάλλουν σηµαντικά στην εφαρµογή διοικητικών διαδικασιών που αφορούν 

τους µετανάστες.  Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο ρόλος τέτοιων 
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οργανώσεων είναι µέχρι στιγµής πολύ περιορισµένος. Κατά το σχεδιασµό 

πολιτικών που αφορούν τους µετανάστες, χρειάζεται η εξέταση των τρόπων 

µε τους οποίους µπορούν να συνδράµουν οι οργανώσεις αυτές στο 

σχεδιασµό και εφαρµογή των διαδικασιών και προγραµµάτων που τους 

αφορούν άµεσα.  
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4. Το Ευρύτερο Πλαίσιο 

της Παράνοµης Μετανάστευσης 

και της Πολιτικής της Νοµιµοποίησης 

 

 

 

Εδώ και λίγες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί διεθνώς έντονος 

προβληµατισµός για την παράνοµη µετανάστευση και την πολιτική της 

νοµιµοποίησης στις χώρες υποδοχής µε σηµαντικούς πληθυσµούς 

παράνοµων µεταναστών. Εδώ και λίγα χρόνια όµως, παρατηρείται µια 

µετατόπιση του προβληµατισµού και των συζητήσεων που διεξάγονται σε 

κύκλους ακαδηµαϊκών και διαµορφωτών πολιτικής, σχετικά µε τη 

µετανάστευση, παράνοµη και µη, και την πολιτική της νοµιµοποίησης.  

 

 Η µετατόπιση αυτή είναι εµφανής στις συζητήσεις για τη µετανάστευση 

που λαµβάνουν χώρα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να 

σηµειωθεί σχετικώς ότι οι συζητήσεις αυτές έχουν ξεκινήσει αρκετά πρόσφατα 

σε σχέση µε την ιστορία της Ένωσης. Στις ιδρυτικές συµφωνίες της Ένωσης, 

δεν παρατηρείται αναφορά  στη µεταναστευτική πολιτική µέχρι το Maastrict το 
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1993. Τα τελευταία χρόνια, µε αφετηρία το Συµβούλιο της Tampere το 1999, 

καταβάλλονται όλο και µεγαλύτερες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 

εναρµόνισης των πολιτικών των διαφόρων χωρών–µελών (Fortescue 2003).    

 

Στη συνέχεια, πρώτον θα αναφερθούν σύντοµα ορισµένες από τις 

βασικές σκέψεις για την παράνοµη µετανάστευση και την πολιτική της 

νοµιµοποίησης που κυριαρχούσαν στις σχετικές συζητήσεις τουλάχιστον 

µέχρι σχετικά πρόσφατα. Θα εξεταστούν δεύτερον ορισµένες από τις 

διαπιστώσεις που έχουν οδηγήσει στην αναθεώρηση παλαιότερων 

αντιλήψεων για την παράνοµη µετανάστευση και τους τρόπους αντιµετώπισής 

της.  Θα παρουσιαστούν στη συνέχεια ορισµένες από τις νέες αντιλήψεις που 

διαµορφώνονται και τέλος θα αναφερθούν ορισµένες από τις πολιτικές που 

θεωρείται σήµερα ότι πρέπει να αναπτυχθούν για την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης καθώς και ορισµένες από τις 

σύγχρονες αντιλήψεις για την πολιτική της νοµιµοποίησης των µεταναστών. 

 

Στις «παλαιότερες» συζητήσεις για την παράνοµη µετανάστευση και 

την πολιτική της νοµιµοποίησης, η παράνοµη µετανάστευση θεωρείται 

αποτέλεσµα ελλιπούς εφαρµογής του ελέγχου σε δύο τοµείς: των συνόρων 

και της αγοράς εργασίας. Η αντίληψη ήταν ότι µε την αφιέρωση περισσότερων 

πόρων, πιο σύγχρονων τεχνολογικά µέσων, και περισσότερου ανθρώπινου 

δυναµικού, θα µπορούσε να αναχαιτιστεί η παράνοµη µετανάστευση. Η 

νοµιµοποίηση παράνοµων αλλοδαπών υιοθετήθηκε ως έκτακτη πολιτική που  

θα εφαρµοζόταν µια και µοναδική φορά, για την αντιµετώπιση των 

επιπτώσεων της ελλιπούς εφαρµογής των ελέγχων στο παρελθόν,  ενώ η 
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ενίσχυση των ελέγχων δεν θα επέτρεπε τη δηµιουργία παρόµοιας κατάστασης 

στο µέλλον. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αντιλήψεις αυτές ίσως δεν απέχουν 

πολύ από εκείνες που φαίνεται να περιέβαλλαν και το πρώτο ελληνικό 

πρόγραµµα νοµιµοποίησης που ξεκίνησε το 1998 και που σύµφωνα µε τις 

επίσηµες τότε αναγγελίες, ήταν να συνοδευτεί από σηµαντικά ενισχυµένους 

ελέγχους των συνόρων. 

 

 Φαίνεται πως όπου και αν εφαρµόστηκε η πολιτική της νοµιµοποίησης 

µαζί µε την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων, δεν επιτεύχθηκαν τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα. Η εµπειρία των Η.Π.Α. παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την περίπτωση της Ελλάδας από την άποψη ότι υπάρχει 

κυρίαρχη πηγή παράνοµης µετανάστευσης προς τις Η.Π.Α. που είναι το 

Μεξικό και ότι η χώρα αυτή συνορεύει µε τις Η.Π.Α.  Και στην περίπτωση της 

Ελλάδας, και αντίθετα µε τις άλλες νέες χώρες υποδοχής της Νότιας 

Ευρώπης (Cavounidis 2002), υπάρχει κυρίαρχη χώρα πηγής, η Αλβανία, και 

η κυρίαρχη αυτή χώρα έχει κοινά σύνορα µαζί της. Όπως δείχνει η εµπειρία 

των Η.Π.Α. µε την παράνοµη µετανάστεύση, όσοι και αν είναι οι πόροι που 

διατίθενται για τον έλεγχο των συνόρων, που ήταν µάλιστα ιδιαίτερα 

εντυπωσιακοί οι πόροι που αφιερώθηκαν προς το σκοπό αυτό στις Η.Π.Α. 

από το 1994 και ύστερα, είναι αµφίβολο εάν ο έλεγχος αυτός θα περιορίσει 

στο ελάχιστο την παράνοµη µετανάστευση εφόσον συνεχίσει και υπάρχει 

ζήτηση για την εργασία των µεταναστών στην αγορά εργασίας της χώρας 

υποδοχής.  
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 Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν και στις νότιες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες µετατράπηκαν σε χώρες υποδοχής τις 

τελευταίες δεκαετίες – Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ελλάδα – και 

προχώρησαν όλες, µε τελευταία η Ελλάδα, προγράµµατα νοµιµοποίησης 

αλλοδαπών. ∆ηλαδή, µε την εφαρµογή της πολιτικής της νοµιµοποίησης και 

νέες προσπάθειες για τον έλεγχο την συνόρων, δεν αναχαιτίστηκαν οι ροές 

παράνοµων µεταναστών. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ενισχυµένος έλεγχος των συνόρων έχει 

διαπιστωθεί να συνεπάγεται ορισµένες δυσµενείς επιπτώσεις. Επειδή γίνεται 

πιο δύσκολή και επικίνδυνη η διάβαση των συνόρων, η διακίνηση παράνοµων 

µεταναστών καθίσταται όλο και πιο διαδεδοµένη και κερδοφόρα οικονοµική 

δραστηριότητα. Μάλιστα,  συγκλίνουν οι εκτιµήσεις ότι πρόκειται πλέον για 

την τρίτη σε οικονοµική σηµασία παράνοµη οικονοµική δραστηριότητα 

διεθνώς, µετά το λαθρεµπόριο ναρκωτικών και όπλων.  Επίσης, έχει 

παρατηρηθεί για τις Η.Π.Α. ότι µε την ενίσχυση του ελέγχου των συνόρων, 

αυξάνονται οι θάνατοι εκείνων που προσπαθούν να περάσουν παράνοµα. 

Σύµφωνα µε µια εκδοχή, αυτό συµβαίνει επειδή όλο και περισσότεροι 

µετανάστες απευθύνονται σε λαθρέµπορους οι οποίοι πολλές φορές 

πηγαίνουν τους υποψήφιους µετανάστες σε επικίνδυνες περιοχές και τους 

εγκαταλείπουν εκεί. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, συµβαίνει επειδή ο αυξηµένος 

έλεγχος ανακατευθύνει τις ροές παράνοµων µεταναστών προς πιο δύσκολα 

περάσµατα (Anderson 2003). 
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Επίσης, φαίνεται ότι όσο πιο δύσκολη γίνεται η διάβαση των συνόρων, 

τόσο πιο πιθανό είναι να εγκαθίστανται µόνιµα οι παράνοµοι µετανάστες στη 

χώρα υποδοχής παρά να πηγαινοέρχονται όπως παλαιότερα. ∆ηλαδή λόγω 

του ρίσκου που συνεπάγεται η µετακίνηση, «εγκλωβίζονται» στη χώρα 

υποδοχής. Όπως έχει σηµειωθεί σε σχέση µε τις Η.Π.Α., η εφαρµογή της 

πολιτικής της νοµιµοποίησης είχε το παράδοξο αποτέλεσµα ότι 

δηµιουργήθηκε µια οµάδα υποτιθέµενων νοµίµων µεταναστών οι οποίοι 

καθίστανται πιο κινητικοί γεωγραφικά και τελικά, λιγότερο µόνιµοι απ’ ότι οι 

παράνοµοι αντίστοιχοί τους οι  οποίοι δεν διατίθενται να µετακινηθούν εφόσον 

εκτίθενται έτσι στο θάνατο και τη σύλληψη (Hagan and Baker 1993). 

Σύµφωνα µε µια εκτίµηση, η πιο σφικτή εφαρµογή από τις Η.Π.Α. του ελέγχου 

των συνόρων είχε επίπτωση την αύξηση της µέσης διάρκειας της διαµονής 

του Μεξικανού µετανάστη στις Η.Π.Α. από τρία σε εννέα χρόνια (Anderson 

2003). Πρέπει να σηµειωθεί ότι φαίνεται πως και στην περίπτωση της 

Ελλάδας, η απόκτηση της νοµιµότητας µε το σχετικό πρόγραµµα είχε 

αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη κινητικότητα των µεταναστών προς τις χώρες 

προέλευσής τους (Καβουνίδη 2003). 

 

Φαίνεται να αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο sσε κύκλους πολιτικής 

ότι εφόσον υπάρχει ζήτηση εργασίας µεταναστών, θα συνεχίζει να υπάρχει 

παράνοµη µετανάστευση όσα εµπόδια και να υψωθούν. Πρέπει να σηµειωθεί 

ότι µια από τις συνέπειες που προκαλεί ιδιαίτερα ανησυχία σε πολλά κράτη 

είναι ότι όταν κλείνουν τις επίσηµες πόρτες για τη µετανάστευση και ενισχύουν 

τους ελέγχους των συνόρων, δηµιουργούνται όλο και µεγαλύτερες ευκαιρίες 

για το λαθρεµπόριο διακίνησης παράνοµων µεταναστών. Ισχυροποιούνται ή 
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και πληθαίνουν οι εγκληµατικοί κύκλοι στους οποίους βρίσκεται αντιµέτωπο το 

κράτος. Όπως έχει διατυπωθεί επανειληµµένα σε σχέση µε τη διεθνή 

µετανάστευση, το µέγεθος της µετανάστευσης και τους προορισµούς της 

φαίνεται να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τους λαθρέµπορους 

µεταναστών.  

 

Έτσι, αν και οι συνοριακοί έλεγχοι αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της 

συνολικής πολιτικής για τη διαχείριση της µετανάστευσης, δεν επαρκούν από 

µόνοι τους για τον περιορισµό της παράνοµης µετανάστευσης. Άλλο 

«παραδοσιακό» µέτρο που εφαρµόζεται για την καταπολέµηση της 

παράνοµης µετανάστευσης είναι ο έλεγχος και η προστασία της αγοράς 

εργασίας, εφόσον οι δυνατότητες για παράνοµη απασχόληση διαδραµατίζουν 

βασικό ρόλο στην προσέλκυση παράνοµων µεταναστών. Σε πολλές χώρες 

όµως τα διάφορα συστήµατα που έχουν σχεδιαστεί για την εφαρµογή 

κυρώσεων σε εργοδότες που απασχολούν µετανάστες παράνοµα δεν έχουν 

αποδειχθεί ιδιαίτερα καρποφόρα. Ανάµεσα στους λόγους που φαίνεται ότι δεν 

ήταν αποτελεσµατικά στη συγκεκριµένη  περίπτωση των Η.Π.Α. ήταν ότι δεν 

διατέθηκαν οι απαραίτητοι πόροι και ότι δεν υπήρχε επαρκής πολιτική 

υποστήριξη για την εφαρµογή τέτοιων µέτρων (Meissner 2003). Ίσως σε 

αυτούς τους λόγους να οφείλεται µεταξύ άλλων και η σχετική αποτυχία 

τέτοιων συστηµάτων κυρώσεων σε εργοδότες και στην περίπτωση της 

Ελλάδας.   

 

Τέτοιες διαπιστώσεις για την αναποτελεσµατικότητα των 

«παραδοσιακών» µέτρων του ελέγχου των συνόρων και του ελέγχου της 
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αγοράς εργασίας συνέβαλαν στον αναπροσανατολισµό της συζήτησης για τη 

µετανάστευση και για τις σχετικές πολιτικές.  Το νέο πλαίσιο συζήτησης που 

διαµορφώνεται βασίζεται και σε κάποιες άλλες διαπιστώσεις που αφορούν 

διάφορες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές πραγµατικότητες.    

 

Πρώτον, σήµερα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι η διεθνής 

µετανάστευση είναι αναπόσπαστο µέρος της παγκοσµιοποίησης. Όπως το 

κεφάλαιο διαπερνά τα σύνορα σε αναζήτηση νέων ευκαιριών,  το ίδιο ισχύει 

και για τον άλλο συντελεστή της παραγωγής, την εργασία. Πληθαίνουν οι 

διεθνείς επαφές όλων των ειδών, είτε οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές, ή και 

πολιτισµικές, ενώ οι επαφές αυτές έχουν συνέπειες για τη µετανάστευση, 

διαµορφώνοντας ή εντείνοντας τάσεις για µετανάστευση (Papademetriou 

2003a) ενώ οι ραγδαίες βελτιώσεις που έχουν σηµειωθεί στις συγκοινωνίες 

και επικοινωνίες διευκολύνουν ακριβώς τη µετακίνηση αυτή.  

 

 ∆εύτερον, αναγνωρίζεται από τους περισσότερους που συµµετέχουν 

στις συζητήσεις ακαδηµαϊκών και διαµορφωτών πολιτικής ότι η µετανάστευση 

έχει µεγάλα οικονοµικά οφέλη για χώρες υποδοχής αν και δεν κατανέµονται 

πάντα οµοιόµορφα τα οφέλη αυτά ανέσα στις διάφορες οικονοµικό-κοινωνικές 

οµάδες. Όπως και αναγνωρίζεται ότι τα οφέλη που θα αποκοµίσει η κάθε 

χώρα υποδοχής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις σχετικές πολιτικές που 

επιλέγει. 

 

 Τρίτον, εξετάζονται τα θέµατα µετανάστευσης όλο και περισσότερο σε 

σχέση µε τη δηµογραφική πραγµατικότητα, και στους κόλπους της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε σχέση µε το φαινόµενο της γήρανσης του 

πληθυσµού, που έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο για τη βιωσιµότητα των 

ασφαλιστικών ταµείων όσο και για την οικονοµική ανταγωνιστικότητα εφόσον 

επηρεάζει το µέγεθός και τη σύνθεση του εργατικού δυναµικού (Κικίλιας, 

Μπάγκαβος, Τήνιος και Χλέτσος 2003). Αναγνωρίζεται ότι η µετανάστευση 

µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην άµβλυνση των δυσµενών επιπτώσεων 

της δηµογραφικής κρίσης αυτής και συγκεκριµένα εκείνων της 

χρηµατοδότησης των ασφαλιστικών ταµείων και της ικανοποίησης ων 

αναγκών της αγοράς εργασίας (OECD 2003).  

 

Τέταρτον, και η πολιτική πραγµατικότητα έχει διαµορφώσει το πλαίσιο 

συζήτησης για τη µετανάστευση.  Σε πολλές χώρες υποδοχής, σε ορισµένα 

τµήµατα του πληθυσµού, έχει δηµιουργηθεί αρνητικό κλίµα για τη 

µετανάστευση και τους µετανάστες και το θέµα της µετανάστευσης έχει 

αναδειχθεί σε επίµαχο πολιτικό ζήτηµα. Αυτό  οφείλεται µεταξύ άλλων στο 

γεγονός ότι σε πολλές  χώρες, όπως στη νότια Ευρώπη, οι ροές ήταν τόσο 

έντονες σε πολύ µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα που άλλαξε ραγδαία το 

οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό τοπίο. Οφείλεται και στο γεγονός ότι οι 

οικονοµικές επιπτώσεις της µετανάστευσης δεν ήταν οµοιόµορφες για τα 

διάφορα τµήµατα του πληθυσµού αλλά πολλές φορές θετικές για ορισµένα 

τµήµατα και αρνητικά για άλλα, ανάλογα π.χ. µε το επάγγελµα ή το εισόδηµά 

τους. Σε πολλές από τις χώρες, σηµαντικό µέρος των µεταναστευτικών ροών 

ήταν παράνοµο. Τα λάθη και ελλείψεις στις πολιτικές µετανάστευσης 

συνέβαλαν στη διάδοση της αντίληψης σε πολλές χώρες ότι η πολιτεία έχει 
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χάσει τον έλεγχο της µετανάστευσης, µε αποτέλεσµα  τη δηµιουργία φόβου, 

άγχους και εχθρικές προς τους µετανάστες στάσεις.  

 

 Έτσι, φαίνεται ότι από τη µια, η µετανάστευση έχει να προσφέρει 

σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ από 

την άλλη, µεγάλο µέρος της κοινής γνώµης αντιστέκεται στη µετανάστευση. 

Όπως έχει επισηµανθεί, το θέµα που επανέρχεται στις συζητήσεις πολιτικής 

είναι ότι η κοινή γνώµη δεν θα δεχθεί µια πιο ανοιχτή πολιτική για τη νόµιµη 

µετανάστευση εφόσον δεν έχει πειστεί ότι η παράνοµη µετανάστευση 

βρίσκεται υπό έλεγχο. Η παράνοµη µετανάστευση όµως και τα κέρδη για τους 

διακινητές της ανθούν ακριβώς όταν παραµένουν κλειστές οι πόρτες στη 

νόµιµη µετανάστευση (Fortescue 2003).   

 

 Ο έλεγχος λοιπόν της παράνοµης µετανάστευσης είναι απαραίτητος 

ώστε να µπορεί να αξιοποιηθεί η µετανάστευση ως εργαλείο που θα 

συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη  της χώρας υποδοχής. Μέχρι στιγµής οι 

περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως οι νότιες έχουν να 

δείξουν πενιχρά µόνο αποτελέσµατα ως προς το στόχο αυτό. Οι χώρες της 

Ευρώπης έχουν καταφύγει σε τεσσάρων ειδών µέτρα στην προσπάθειά τους 

να αντιµετωπίσουν την παράνοµη µετανάστευση: πρώτον, την ενίσχυση  του 

ελέγχου των συνόρων, δεύτερον, κυρώσεις σε εργοδότες που απασχολούν 

µετανάστες παράνοµα, όπως και σε διακινητές παράνοµων µεταναστών, 

τρίτον, την κατοχύρωση συµφωνιών επαναπροώθησης παράνοµων 

µεταναστών, και τέταρτον, την υιοθέτηση προγραµµάτων νοµιµοποίησης 

µεταναστών (Papademetriou 2003b). 
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Με βάση τις σηµερινές συζητήσεις που διεξάγονται σε κύκλους 

διαµόρφωσης πολιτικών, αναδεικνύονται και άλλες πολιτικές που θεωρείται 

ότι πρέπει να αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου φάσµατος πολιτικών για την 

αποτελεσµατική καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης. 

Συµπεριλαµβάνονται πολιτικές που αφορούν την αγορά εργασίας, τις νόµιµες 

διόδους για τη µετανάστευση και τις διεθνείς συνεργασίες. 

 

Πρώτον, πρέπει να προχωρήσουν µεταρρυθµίσεις στην αγορά 

εργασίας ώστε να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες να απασχολήσουν 

εργαζόµενους νόµιµα  και να περιοριστεί σταδιακά η παράνοµη απασχόληση 

όχι µόνο των µεταναστών αλλά και γενικότερα. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές θα 

πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις πραγµατικότητες της αγοράς εργασίας και τις 

σκληρές συνθήκες ανταγωνισµού στις οποίες δίνεται µάχη για την επιβίωση 

των επιχειρήσεων, µικρών και µεγάλων. (Papademetriou 2003a). Πρέπει να 

υπάρχουν κυρώσεις για την παράνοµη απασχόληση των µεταναστών, αλλά 

τα µέτρα για την καταπολέµηση της παράνοµης απασχόλησης πρέπει να 

αποτελούνται όχι µόνο από αντίποινα αλλά και άλλου είδους µέτρα, όπως 

π.χ. εκστρατεία ενηµέρωσης και πληροφόρησης για τους όρους εισόδου, 

παραµονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας καθώς και για το ρίσκο που 

συνεπάγεται η παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών. Αυτά πρέπει να 

απευθύνονται όχι µόνο στους άµεσους αλλά και στους έµµεσους εργοδότες 

που προκύπτουν  από σχέσεις υπεργολαβίας κλπ. Άλλη πρακτική που έχει 

προσελκύσει την προσοχή ως καρποφόρα πολιτική είναι η συγκρότηση 

συµπράξεων και συνεργασιών ανάµεσα σε κυβερνητικούς φορείς από τη µια 
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και εργοδότες και σύνδεσµοι επιχειρηµατιών από την άλλη. Βασικός στόχος 

είναι η προώθηση κοινών προσπαθειών για την καταπολέµηση της 

παράνοµης απασχόλησης (Garson 2003).  

 

Ορισµένες πολιτικές αγοράς εργασίας που έχουν εφαρµοστεί σε 

διάφορες χώρες και θεωρούνται παραδείγµατα καλών πρακτικών και έχουν 

σχετικότητα µε τα ελληνικά δεδοµένα είναι η θέσπιση οικονοµικών ή 

δηµοσιονοµικών κινήτρων για την απασχόληση νόµιµων εργαζόµενων (όπως 

π.χ. της µείωσης ή εξάλειψης κοινωνικών εισφορών ή φόρων σε ορισµένους 

τοµείς και για ορισµένες εργασίες). Επίσης θεωρείται απαραίτητη η 

απλούστευση των διαδικασιών διοικητικών ή και άλλων που απαιτούνται για 

την πρόσληψη µετανάστη µε νόµιµο τρόπο (Garson 2003).  Βέβαια έχει ήδη 

αναφερθεί η µεγάλη σηµασία στην περίπτωση της Ελλάδας η απλοποίηση 

των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται για τη νόµιµη µετανάστευση 

ώστε η νόµιµή µετανάστευση  να αποτελέσει εφικτή εναλλακτική της 

παράνοµης µετανάστευσης και  απασχόλησης. 

 

Πρέπει να αναφερθεί σχετικώς ότι φαίνεται να εξακολουθούν και είναι 

ελάχιστες οι περιπτώσεις, µετά την αποκέντρωση και µεταφορά των 

αρµοδιοτήτων έκδοσης σχετικών αδειών στις περιφέρειες και νοµούς της 

χώρας όπως προβλέφτηκε από το νέο µεταναστευτικό νόµο 2910/2001, όπου 

εργοδότες απευθύνθηκαν στις σχετικές υπηρεσίες µε πρόθεση να 

ακολουθήσουν τις προβλεπόµενες νοµικές διαδικασίες.  Αν και υποτίθεται ότι 

σηµειώθηκε κάποια βελτίωση στο νέο νόµο ως προς τις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες, παραµένουν ιδιαίτερα δυσβάσταχτες.  
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∆εύτερος τοµέας που θεωρείται ότι αποδειχθεί αποτελεσµατικός στον 

περιορισµό της παράνοµης µετανάστευσης είναι η σύναψη συµφωνιών µε τις 

χώρες προέλευσης που θα προβλέπουν τη συνεργασία των χωρών 

προέλευσης στην αναχαίτιση των παράνοµων ροών. Για να αποδεχθούν 

όµως οι χώρες προέλευσης το ρόλο των σοβαρών συνεταίρων στην 

προσπάθεια αυτή, χρειάζονται κίνητρα. Όπως έχει επισηµανθεί, και οι χώρες 

αποστολής έχουν συµφέρον στη νόµιµη µετανάστευση εφόσον τα εµβάσµατα 

µεταναστών είναι τόσο σηµαντικά για τις οικονοµίες τους και η νόµιµη 

µετανάστευση επιτρέπει τους µετανάστες να αξιοποιήσουν καλύτερα τα 

προσόντα τους, µε θετικές επιπτώσεις για το συνολικό ύψος των 

εµβασµάτων. Έτσι, για παράδειγµα, θα µπορούσε µέρος µιας συµφωνίας να 

είναι η εξασφάλιση κάποιας πρόσβασης στην αγορά εργασίας της χώρας 

υποδοχής, όπως µε την πρόβλεψη συγκεκριµένου αριθµού αδειών για 

προσωρινή οικονοµική µετανάστευση, σε αντάλλαγµα για συνεργασία στην 

αναχαίτιση της παράνοµης µετανάστευσης. Αναφέρεται όλο και περισσότερο 

ότι η µετανάστευση είναι ένας σηµαντικός τοµέας των σχέσεων µεταξύ 

κρατών που έχει θέση στις γενικότερες συνοµιλίες και διαπραγµατεύσεις που 

διεξάγονται σε διµερές και διεθνές επίπεδο για την ανάπτυξη, εµπόριο και 

επενδύσεις όπου η τελική συµφωνία είναι το αποτέλεσµα πολλών 

ανταλλαγµάτων (Papademetriou 2003a).   

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 

συγκροτηθεί ένα “high level working group” ακριβώς για να διερευνήσει τέτοιες 

διµερείς και διεθνείς συµφωνίες όπου βασικό κοµµάτι είναι η εξασφάλιση της 

συνεργασίας της χώρας προέλευσης στον περιορισµό της παράνοµης 
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µετανάστευσης. Έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι ανάµεσα στις χώρες που 

επιλέχτηκαν για τη διεξαγωγή σχετικών συνοµιλιών ήταν η Αλβανία, η βασική 

χώρα πηγής της µετανάστευσης προς την Ελλάδα. 

 

 Παράδειγµα διµερών συνεργασιών ανάµεσα σε χώρες αποστολής και 

υποδοχής είναι η συνεργασία της Ιταλίας και Αλβανίας σε κοινό πρόγραµµα 

αστυνόµευσης για την αποτροπή του smuggling and trafficking. Αρχικά η 

συνεργασία στόχευε σε εκπαίδευση και τεχνική βοήθεια αλλά στη συνέχεια η 

αστυνοµική παρουσία της Ιταλίας µειώθηκε αν και η νέα συνεργασία 

συµπεριλαµβάνει κοινές επιχειρήσεις εναντίον λαθρέµπορων  διακίνησης 

µεταναστών. Μεγάλο µέρος της διµερούς συνεργασίας ασχολείται µε το 

πρόβληµα της ενδιάµεσης µετανάστευσης (transit migration) µη Αλβανών. 

Υπολογίζεται ότι το 80% των µεταναστών που φεύγουν από την Αλβανία δεν 

είναι Αλβανοί αλλά υπήκοοι τρίτων χωρών. Το αµοιβαίο συµφέρον της Ιταλίας 

και της Αλβανίας στην αναχαίτιση της παράνοµης αυτής ροής µέσω Αλβανίας 

διευκολύνει τη συνεργασία τους (Martin, Martin and Weil 2002). 

 

Οι περισσότερες χώρες προέλευσης  φαίνεται να πιστεύουν ότι το 

αντάλλαγµα για τέτοια συνεργασία στην αναχαίτιση της παράνοµης 

µετανάστευσης πρέπει να είναι η διεύρυνση νόµιµων ευκαιριών για 

µετανάστευση ή βοήθεια κάποιας µορφής. Στην περίπτωση της συνεργασίας 

των ΗΠΑ και του Μεξικού όµως, οι διαπραγµατεύσεις για νέο πρόγραµµα 

νοµιµοποίησης και για πρόβλεψη µεγάλου αριθµού προσωρινών αδειών 

εργασίας κατέρρευσαν µετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεµβρίου.  Στην 

περίπτωση της συνεργασίας της Ιταλίας και της Αλβανίας, η καθυστέρηση της 
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Ιταλικής κυβέρνησης να εξαγγείλει αριθµό προσωρινών αδειών για Αλβανούς 

υπηκόους απειλούσε να τορπιλίσει τη συνεργασία στον έλεγχο των συνόρων 

(Martin, Martin and Weil 2002).  

 

 Τρίτης κατεύθυνσης πολιτικής που επισηµαίνεται όλο και περισσότερο 

ως απαραίτητη για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης είναι 

ακριβώς το άνοιγµα της νόµιµης µετανάστευσης, δηλαδή η διεύρυνση των 

ευκαιριών και δυνατοτήτων για νόµιµη µετανάστευση. Η εξαιρετικά 

περιοριστική και άκαµπτη µεταναστευτική πολιτική ευνοεί την παράνοµη 

µετανάστευση και την άνθηση των εγκληµατικών κύκλων που τη διακινούν. Οι 

δίοδοι για νόµιµη µετανάστευση µπορεί να είναι διαφόρων ειδών – µόνιµη, 

προσωρινή, εποχιακή -  ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Και 

στην περίπτωση της Ελλάδας, οι δίοδοι αυτοί πρέπει να µην βαρύνονται από 

τόσο δύσκολες ή χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που στην πράξη η 

νόµιµη µετανάστευση καθίσταται µη εφικτή εναλλακτική επιλογή. 

  

 Άλλη ακόµη κατεύθυνση πολιτικής που πρέπει να αναπτυχθεί είναι 

εκείνη  που στοχεύει στην οικονοµική και κοινωνική ένταξη των µεταναστών. 

Όπως έχει παρατηρηθεί επανειληµµένα, τα οικονοµικά οφέλη που µπορεί να 

προσφέρει η µετανάστευση στις χώρες υποδοχής ενδέχεται να υπονοµευτούν 

από τα προβλήµατα που µπορεί να παρουσιάσει για την κοινωνική συνοχή 

(π.χ. Rudiger and Spencer 2003). Και όπως έχει σηµειωθεί σε κείµενο του 

ΟΟΣΑ (OECD 2003) σχετικά µε το συγκεκριµένο δηµογραφικό πρόβληµα της 

γήρανσης του πληθυσµού που αντιµετωπίζουν χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για να αποτελεί η µετανάστευση εφικτή επιλογή πολιτικής ως 
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κοµµάτι ενός πακέτου πολιτικών για την άµβλυνση των επιπτώσεων της 

γήρανσης, πρέπει να εξασφαλιστεί κάποιος βαθµός οικονοµικής και 

κοινωνικής ένταξης των µεταναστών. Χωρίς κάποιου ικανοποιητικού 

επιπέδου ένταξης, δεν θα µεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την παρουσία των 

µεταναστών ενώ είναι πιθανό να απειλείται η κοινωνική συνοχή. Θεωρούνται 

απαραίτητες έτσι πολιτικές που θα διευκολύνουν την οικονοµική και κοινωνική 

ένταξη των µεταναστών.  Στο σχετικό κείµενο του ΟΟΣΑ, αναφέρεται ότι είναι 

ιδιαίτερα επιτακτικό το θέµα της ένταξης επειδή κατά τη δεκαετία του 1990 

ήταν µεγάλοι οι αριθµοί των µεταναστών που κατέφτασαν στην Ευρώπη, σε 

πολλές από τις χώρες αυτές η ένταξη δεν φαίνεται να προχώρησε τόσο 

γρήγορα όσο παλαιότερα ενώ τέλος συσσωρεύονται οι ενδείξεις ότι θα 

χρειαστεί να καταφύγουν πολλές από τις χώρες αυτές στη µετανάστευση στο 

µέλλον για την ανάπτυξη της οικονοµίας τους.  Πρέπει να σηµειωθεί επιπλέον 

ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, πολιτικές για την ένταξη είναι ιδιαίτερα 

επιτακτικές για την αποτροπή της διολίσθησης του νέου-νοµιµοποιηµένου 

πληθυσµού µεταναστών στην παρανοµία και πάλι (Καβουνίδη 2003).    

 

 Η διαχείριση της µετανάστευσης αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες 

προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τόσο οι παραδοσιακές χώρες υποδοχής 

µεταναστών όσο και οι νέες όπως η Ελλάδα.  Στην περίπτωση της Ελλάδας, η 

εφαρµογή της πολιτικής της νοµιµοποίησης µε τα δύο προγράµµατα που 

ξεκίνησαν το 1998 και το 2001 ήταν θετικό βήµα προς την αντιµετώπιση της 

νέας πραγµατικότητας που διαµορφώθηκε από το τέλος της δεκαετίας του 

1980 µε τη συσσώρευση παράνοµου πληθυσµού µεταναστών.  Όπως 

φαίνεται όµως από τα παραπάνω, πρέπει να πλαισιωθεί από άλλων ειδών 
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πολιτικές ώστε να ανακτήσει τον έλεγχο της µετανάστευσης και να την 

αξιοποιήσει προς όφελος της χώρας.  

 

 



 72

 

 

Παραποµπές 

 

Anderson, S. (2003) “Making the Transition from Illegal to Legal  

Migration”, National Foundation for American Policy, November. 

Apap, J., P. deBruycker and C. Schmitter (2000) “Regularisation of Illegal 

Aliens in the European Union. Summary Report of a Comparative 

Study,” European Journal of Migration and Law 2: 263-308. 

 

Bohning, W.R. (1996) Employing Foreign Workers, Geneva: International 

Labour Office. 

 

Cavounidis, J. (2002), “Migration in Southern Europe and the Case of 

Greece”, International Migration, Vol. 40, No. 1, pp. 45-70. 

 

Council of Europe (2001) Conference on “Irregular Migration and Dignity of 

Migrants: Cooperation in the Mediterranean Region” Strasbourg, Sept. 

 

Fakiolas, R. and King, R. (1996), “Emigration, Return, Immigration: A Review 

and Evaluation of Greece’s Postwar Experience of International 

Migration”, International Journal of Population Geography, Vol. 2, pp. 

171-190. 

 



 73

Fortescue, A. (2003) “Combating Illegal Immigration: From Pampere via  

Seville”, Greek Presidency Conference on Managing Migration,  

Athens, May.  

 

Garson, J.-P. (2003) «Dealing with Unlawfully Resident Immigrants: 

Regularizations and Beyond», Greek Presidency Conference on 

Managing Migration, Athens, May.  

 

Hagan, J. and Baker, S. (1993) “Implementing the U.S. Legalization Program:  

the Influence of Immigrant Communities and Local Agencies on  

Immigration Policy Reform”, International Migration Review 27: 513- 

536. 

 

Καβουνίδη, Τζ.(2002) Χαρακτηριστικά Μεταναστών: Το Ελληνικό Πρόγραµµα 

Νοµιµοποίησης του 1998, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Αθήνα. 

 

Καβουνίδη, Tζ. (2003) Έρευνα για την Οικονοµική και Κοινωνική  

Ένταξη των Μεταναστών, Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική- 

Πληροφορική, Αθήνα.   

 

Κικίλιας, Ηλ., Χ. Μπάγκαβος, Π. Τήνιος και Μ. Χλέτσος, επιµέλεια (2001) 

∆ηµογραφική Γήρανση, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Προστασία, 

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Αθήνα. 

 



 74

King, R. (2000), “Southern Europe in the changing global map of migration”, in 

King, Lazaridis and Tsardanidis (2000). 

 

King, R., Lazaridis, G., and Tsardanidis, C., editors (2000), Eldorado or 

Fortress? Migration in Southern Europe, London: Macmillan. 

 

Martin, P. (1988) “The SAW Legalisation Program”, in D. Meissner and D. 

Papademetriou, The Legalization Countdown: A Third Quarter 

Assessment, Carnegie Endowment. 

 

Martin, P. (2003) Bordering on Control: Combating Irregular Migration in North 

America and Europe, International Organization for Migration. 

 

Martin, S., P. Martin and P. Weil (2002) “Fostering Cooperation between 

Source and Destination Countries”, Migration Information Source, 

October. 

 

Meissner, D. (2003) “Tried and True, Tried and Failed: North American  

Experiences with Illegal Immigration controls”,  Greek Presidency 

Conference on Managing Migration, Athens, May. 

 

Meissner, D., D. Papademetriou and D. North (no date) “Legalization of  

Undocumented Aliens: Lessons from Other Countries”, document  

prepared for United States Congress. 

 



 75

OECD  (2000), “Some lessons from recent regularisation programmes”, in 

Combating the Illegal Employment of Foreign Workers, Paris. 

 

OECD (2000) Combating the Illegal Employment of Foreign Workers, Paris. 

 

OECD (2003) Trends in International Migration: Continuous Reporting System 

on Migration (SOPEMI), Annual Report 2002, Paris. 

 

OECD (2003) “The Integration of Immigrants into the Labour Market”, Working 

Party on Migration, Paris.   

 

Papademetriou, D. (1987) “The Immigration Reform and Control Acto of 1986: 

America Amends its Immigration Law”, International Migration 25:3.  

Papademetriou, D. (1994) “The Economic and Labor Market Effects of 

Immigration on the United States”, National Forum, September. 

 

Papademetriou, D. (2003a) “Managing Deep and Rapid Change in the  

Newest Age of Migration”, Greek Presidency Conference on  

Managing Migration, Athens, May. 

 

Papademetriou, D. (2003b) “Responding to Illegal Immigration: The Need for  

a Comprehensive Policy Package”, Greek Presidency Conference on  

Managing Migration, Athens, May. 

 



 76

Reyneri , E. (1998) “The Mass Legalization of Migrants in Italy: Permanent or 

Temporary Emergence from the Underground economy?” South 

European Society and Politics 3(3):83-104. 

 

Rudiger, A. and S. Spencer (2003) “Social Integration of Immigrants and  

Ethnic Minorities”, Conference “The Economic and Social Aspects of 

Migration” organised jointly by the European Commission and the 

OECD, Brussels, January.  

 

Skordas, A. (2000) “The Regularisation of Illegal Immigrants in Greece,” in P. 

Bruycker, “Regularisations of Illegal Immigrants in the European 

Union,”   Brussels: Free University of Brussels. 

 

Συνήγορος του Πολίτη (2003) Ετήσια Έκθεση 2002. 

 

Tapinos, G. (2000) “Irregular Migration: Economic and Political Issues”, in 

OECD volume  Combating the Illegal Employment of Foreign Workers, 

Paris. 

 

 

 

 
 


