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Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη τα τελευταύα 20 χρόνια από την μια μεριϊ προςπαθεύ να βϊλει εμπόδια 
ςτην νόμιμη ειςροό μεταναςτών Υπηκόων Τρύτων Χωρών (ΥΤΧ) και από την ϊλλη εκ των υςτϋρων και κατϊ 
διαςτόματα νομιμοποιεύ την ύπαρξη και την εργαςύα τουσ ςτην ελληνικό κοινωνύα. Τα τελευταύα χρόνια ϋχουν 
γύνει, αν και με καθυςτϋρηςη, ςημαντικϊ βόματα τακτοπούηςησ του καθεςτώτοσ διαμονόσ πολλών αλλοδαπών και 
κοινωνικοπολιτικόσ ϋνταξησ τουσ. 

Παρόλα αυτϊ ςτον δημόςιο λόγο τόςο τησ αριςτερϊσ όςο και τησ δεξιϊσ εξακολουθεύ να επικρατεύ μύα ςύγχυςη 
ανϊμεςα ςε νομοτελειακϊ ορϊματα για το που θα ϋπρεπε να κοιτϊει και που εύναι η ελληνικό οικονομύα και για το 
ποιοσ θα ϋπρεπε να εύναι ο κορμόσ του εργατικού τησ δυναμικού και ποιοσ εύναι. Η ελληνικό οικονομύα δεν 
ξεφούςκωςε και περνϊ την ςημερινό κρύςη λόγω των μεταναςτών, λόγω του ότι οι μετανϊςτεσ, όπωσ λϋγεται, την 
εγκλώβιςαν ςε ϋναν φαύλο κύκλο ανϊπτυξησ εντϊςεωσ εργαςύασ και χαμηλών μιςθών – αντύ να την ςπρώξουν ςε 
μια αναπτυξιακό τροχιϊ εντϊςεωσ κεφαλαύου όπωσ θα όφειλε να κϊνει ακολουθώντασ τισ ανεπτυγμϋνεσ χώρεσ 
τησ Δύςησ με τισ οπούεσ γύνεται ςυνόθωσ ο παραλληριςμόσ! Η ελληνικό οικονομύα εγκλωβύςτηκε λόγω των 
χαρακτηριςτικών του κοινωνικού και θεςμικού πλϋγματοσ που την περιϋβαλλε και την αναπαρόγαγε – 
προςτατεύοντασ θϋςεισ εργαςύασ (και επομϋνωσ ςυςςωρεύςεισ ςυμφερόντων) όταν δεν υπόρχε ικανό ζότηςη ό 
προςφορϊ για αυτϋσ (Μαρούκησ, 2009: 55-60), με επιδοτόςεισ ϊνευ ςχεδιαςμού και ελϋγχου, με επενδύςεισ για 
ςπουδϋσ και επιχειρόςεισ ςτο πουθενϊ χωρύσ ςχεδιαςμό για το ποιεσ αγορϋσ εργαςύασ θα τισ απορροφόςουν, με 
κϊςτρα ςτην ϊμμο. Πλϋον ϋχει φανεύ ξεκϊθαρα ότι η ‘λαικότερη’ αναδιανομό του ειςοδόματοσ, η ςυντόρηςη του 
βιοτικού επιπϋδου και οι υψηλϋσ προςδοκύεσ των ελλόνων ψηφοφόρων των δεκαετιών του 1980 και 1990 για 
αυτούσ και τα παιδιϊ τουσ βαςύζονταν ςε αρπαχτϋσ: αρπαχτϋσ επιδοτόςεων, κρατικόσ και ςυνδικαλιςτικόσ 
πατρωνεύασ και κρατικόσ εργοδοςύασ ςε μύα εποχό κρύςησ των κρατικοδύαιτων εναλλακτικών μεν ανϊπτυξησ των 
μορφών δανειςμού δε. Η εργαςύα των μεταναςτών όταν μύα μόνο από τισ ευκαιρύεσ για ‘αρπαχτό’.     

Το ϊλλο δεδομϋνο (όπωσ θα εξηγηθεύ παρακϊτω) εύναι ότι η ελληνικό οικονομύα δεν μπορεύ να κϊνει χωρύσ 
τουσ μετανϊςτεσ ςτην ςύνθεςη του διαθϋςιμου εργατικού τησ δυναμικού. Όμωσ αρκετού πλϋον γυρνϊνε πύςω ό 
προςανατολύζονται προσ μύα τϋτοια λύςη για να ανταπεξϋλθουν ςτισ ςημερινϋσ αντύξοεσ ςυνθόκεσ υψηλών 
ποςοςτών ανεργύασ που ταλανύζουν το βιοσ τουσ ςτην Ελλϊδα. Το παρόν κεύμενο θα επιχειρηματολογόςει γιατύ 
πρϋπει να αποφευχθεύ η ϊτακτη φυγό των μεταναςτών και θα προτεύνει οριςμϋνουσ τρόπουσ προσ ϋνα 
ςυντεταγμϋνο απεγκλωβιςμό.  

 
Τϊςεισ φυγόσ 
Η τϊςη φυγόσ των μεταναςτών από την Ελλϊδα εύναι γεγονόσ. Την τελευταύα διετύα όλο και περιςςότεροι νόμιμοι 
μετανϊςτεσ επιςτρϋφουν ςτην χώρα προϋλευςησ τουσ λόγω αυξημϋνησ ανεργύασ ςτην Ελλϊδα. Παρϊ την μεύωςη 
των ενςόμων (ςε 120 ανϊ ϋτοσ), την δυνατότητα εξαγορϊσ τουσ, νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ για αυτοτελεύσ ϊδειεσ 
διαμονόσ, ςυμψηφιςμούσ ενςόμων για ζευγϊρια, μονοετεύσ ϊδειεσ διαμονόσ για ανθρωπιςτικούσ λόγουσ για 
ανθρώπουσ που αδυνατούν να ανανεώςουν τισ ϊδειεσ διαμονόσ τουσ, εργόςημο κ.ϊ. τα περιςςότερα νοικοκυριϊ 
νόμιμων μεταναςτών εύτε ςυντηρούνται με δυςκολύα από την μειωμϋνη και ςυνόθωσ αδόλωτη οικιακό εργαςύα 
των γυναικών εύτε δεν τα βγϊζουν πϋρα και γυρνϊνε πύςω ό ςκϋφτονται την επιςτροφό ςτην χώρα προϋλευςησ 
τουσ. Η νόμιμη αναζότηςη εργαςύασ ςε ϊλλεσ χώρεσ τησ Ε.Ε. αποτελεύ δυνατότητα μόνο για ϋναν περιοριςμϋνο 
αριθμό κατόχων ϊδειασ επύ μακρόν διαμϋνοντοσ καθώσ και κατόχων ΕΔΤΟ (κυρύωσ από την Αλβανύα). Από την 
ϊλλη, η επανϊληψη τησ εμπειρύασ τησ μετανϊςτευςησ ςε μύα νϋα χώρα εύναι πολύ δύςκολη απόφαςη για τουσ 
περιςςότερουσ από τουσ μετανϊςτεσ που ϋχουν χτύςει ϋναν τρόπο ζωόσ ςτην Ελλϊδα και η επιςτροφό ςτην χώρα 
προϋλευςησ αποτελεύ την βαςικό τουσ επιλογό.  

Τι δεύχνουν τα ποςοτικϊ και ποιοτικϊ ςτοιχεύα για την κατϊςταςη τησ μετανϊςτευςησ ςτην χώρα μασ; Η 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού καταγρϊφει ςταδιακό αύξηςη τησ ανεργύασ των αλλοδαπών από τισ αρχϋσ του 2009 
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μϋχρι ςόμερα ξεπερνώντασ ςτο πρώτο τρύμηνο του 2011 κατϊ 5 περύπου ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ το αντύςτοιχο μϋςο 
γενικό ποςοςτό ανεργύασ (βλϋπε πύνακασ 2). Σε απόλυτουσ αριθμούσ οι ϊνεργοι αλλοδαπού ξεπερνούν την περύοδο 
2009-2011 τουσ εργαζόμενουσ αλλοδαπούσ (Πύνακασ 1). Επύςησ ςύμφωνα με ςτοιχεύα τησ ΕΕΔ, ο μεταναςτευτικόσ 
πληθυςμόσ ςτην Ελλϊδα μειώνεται από τισ αρχϋσ του 2010 για πρώτη φορϊ μϋςα ςτα τελευταύα 20 χρόνια 
(Triandafyllidou & Maroufof, SOPEMI Report, 2011). Το γεγονόσ ότι από τισ περύπου 600,000 ϊδειεσ διαμονόσ που 
όταν ςε ιςχύ τισ αρχϋσ του 2010 γύρω ςτισ 445,000 εύναι ςε ιςχύ το τϋλοσ του 2011 εύναι μύα ϋνδειξη μεύωςησ του 
νόμιμου μεταναςτευτικού πληθυςμού που ύςωσ ςυνδϋεται με την ανεργύα. Όμωσ, η εικόνα τησ μεύωςησ αδειών 
διαμονόσ δεν επαρκεύ για να κατανοόςουμε το μϋγεθοσ και τα χαρακτηριςτικϊ του κύματοσ φυγόσ των 
μεταναςτών. Η κατοχό ϊδειασ διαμονόσ ϊλλωςτε αποτελεύ για πολλούσ μετανϊςτεσ ςόμερα ‘διαβατόριο’ για να 
φύγουν από την Ελλϊδα με την ελπύδα ότι θα μπορούν να ξανϊρθουν. Αυτό ιςχύει ειδικϊ με τουσ κατόχουσ αδειών 
10ετούσ διαμονόσ (Maroukis & Gemi 2011).  

Πρόςφατεσ ϋρευνεσ (Triandafyllidou & Maroukis 2012, υπό δημοςύευςη, Maroukis & Gemi 2011) δεύχνουν ότι η 
ςυρρύκνωςη του καταςκευαςτικού τομϋα τα τελευταύα 3-4 χρόνια ϋχει ςε γενικϋσ γραμμϋσ θϋςει την ϊλλοτε 
μεγαλύτερη ομϊδα εργαζόμενων αλλοδαπών εκτόσ εργαςύασ. Μετανϊςτεσ απαςχολούμενοι ςε βιοτεχνύεσ όπου 
εργϊζονταν νόμιμα πλϋον δουλεύουν παρϊνομα ςτισ ύδιεσ επιχειρόςεισ (Fouskas 2010, Triandafyllidou & Maroukis 
2012, υπό δημοςύευςη). Αν και το ϋνα πϋμπτο των δηλωμϋνων ημερών εργαςύασ ςτον αγροτικό τομϋα οφεύλονται 
ςε μετανϊςτεσ, εύναι γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι ζουν κυρύωσ ςε αςτικϊ κϋντρα (Kasimis et al 2008). Η αγροτικό 
οικονομύα απορροφϊ κυρύωσ παρϊνομα διαμϋνοντεσ ςτην Πελλοπόνηςο, την Αττικό και την Στερεϊ Ελλϊδα. Η 
Κεντρικό Μακεδονύα ςυγκεντρώνει ςημαντικό αριθμό Αλβανών (και λιγότερο Βούλγαρων) νόμιμων εποχικών 
αγρεργατών (γύρω ςτισ 10,000 ανϊ ϋτοσ) που μετακαλούνται κϊθε χρόνο για να εργαςτούν ςε ϋνα διϊςτημα 6 
μηνών (Maroukis & Gemi 2011). Η Αττικό και η Βοιωτύα ςυγκεντρώνουν ςημαντικό αριθμό Ινδών και Πακιςτανών. 
Ενώ ςτην Πελλοπόνηςο οι Μπαγκλαντεςιανού αποτελούν την μεγαλύτερη μερύδα εργατών γησ (Triandafyllidou & 
Maroukis 2012, υπό δημοςύευςη). 

Οι παρϊνομα διαμϋνοντεσ και οι αιτούντεσ ϊςυλο που μϋνουν πϊνω από 4 χρόνια ςτην Ελλϊδα ςυνόθωσ 
μπορούν να ςυνεννοηθούν ςτην ελληνικό γλώςςα, ϋχουν δουλϋψει για χρόνια ςτην χώρα και πλϋον εύτε 
δουλεύουν περιςταςιακϊ και παρϊνομα (με ϋνα μεγϊλο μϋροσ τουσ να ςτρϋφεται κατϊ διαςτόματα ςτην αγροτικό 
οικονομύα) εύτε εύναι ϊνεργοι. Εκτόσ από δουλειϊ ςτην Ελλϊδα, ψϊχνουν πλϋον και αυτού να βρουν διϋξοδο προσ 
την Ευρώπη. Σε αντύθεςη με τουσ νεοειςερχόμενουσ και αναλόγωσ τησ ςυνοχόσ τησ κοινότητασ τουσ ςτην Ελλϊδα, 
αναζητούν ςχετικϊ αςφαλεύσ τρόπουσ διϋλευςησ ςτην Ευρώπη (ο.π.). Οι περιςςότεροι παρϊνομα διαμϋνοντεσ 
ςτην ελληνικό επικρϊτεια που ϋχουν ειςϋλθει την τελευταύα τριετύα ςτην χώρα (2009-2011) προςπαθούν να φύγουν 
από την χώρα με οποιονδόποτε τρόπο. Η Ελλϊδα αποτελεύ χώρα τρϊνςιτ για αυτούσ και προςπαθούν να 
επιβιώςουν ςτο ενδιϊμεςο. Οι Πακιςτανού νεοειςελθόντεσ εύναι ξεχωριςτό περύπτωςη καθώσ ςυνόθωσ 
φιλοξενούνται από ςυγγενεύσ νόμιμουσ και παρϊνομουσ που ζουν εδώ και χρόνια ςτην Ελλϊδα. Συνόθωσ μϋνουν ςε 
ϋνα διαμϋριςμα 4 ϊνδρεσ εκ των οπούων ο ϋνασ ϋχει δουλειϊ. Οι Μπαγκλαντεςιανού ςυνόθωσ δεν εργϊζονται ςτον 
βαθμό που ϋκαναν ςε βιοτεχνύεσ και εργοςτϊςια και η πώληςη χαρτομϊντιλων, λουλουδιών ό το καθϊριςμα 
τζαμιών ςτα φανϊρια τησ Αθόνασ εύναι οι κύριεσ ςτρατηγικϋσ επιβύωςησ τουσ. Η αναζότηςη εργαςύασ ςτην ύπαιθρο 
υπό εξοντωτικούσ ρυθμούσ και ελϊχιςτεσ αποδοχϋσ που δεν επαρκούν ούτε για νούκι εύναι η ϊλλη επιλογό τουσ. Οι 
πρόςφατοι μετανϊςτεσ από χώρεσ τησ Δυτικόσ και Υποςαχϊριασ Αφρικόσ πωλούν ςυνόθωσ προώόντα και 
απομιμόςεισ ςτον δρόμο ςτα κύρια αςτικϊ κϋντρα τησ χώρασ για να επιβιώςουν. Η κύρια ‘πελατεύα’ τουσ όταν 
μϋχρι πρότινοσ ϊλλοι μετανϊςτεσ. Όπωσ και οι Σομαλού, Σουδανού και Ερυθραύοι, οι περιςςότεροι παραμϋνουν 
ςτην Αθόνα αναζητώντασ τρόπο διαφυγόσ μϋςω διακινητών ό καταφεύγουν ςτην Πϊτρα και την Ηγουμενύτςα για 
να επιχειρόςουν να μπουν λαθραύα ςτα καρϊβια για την Ιταλύα. Οι Βορειοαφρικανού που ϋχουν ϋλθει ςτην Ελλϊδα 
τα τελευταύα χρόνια επύςησ προςπαθούν να διαφύγουν από την χώρα. Τα κυκλώματα διακύνηςησ μεταναςτών 
προσ την Ευρώπη, το μικρο-ϋγκλημα, το οργανωμϋνο ϋγκλημα που κυριαρχεύ ςτο εμπόριο ναρκωτικών και την 
πορνεύα βρύςκονται ςτο κατώφλι των νεοαφιχθϋντων μεταναςτών την τελευταύα τριετύα, τουσ απειλούν και 
ςτρατολογούν ϋνα μικρό μϋροσ τουσ. Η βαθιϊ πύςτη ςτο Ιςλϊμ εύναι  το μόνο αντύβαρο από το οπούο αντλούν 
ανθρώπινη αξιοπρϋπεια, αποκτούν πρόςωπο ςτην μικρο-κοινωνύα τουσ και δύναμη για να μην κϊνουν το βόμα 
προσ το ϋγκλημα. Οι μετανϊςτεσ που εγκλωβύζονται περιςςότερο από τουσ ϊλλουσ ςτην Ελλϊδα εύναι αυτού που 
ϋχουν τισ οικογϋνειεσ τουσ μαζύ ό εμφανύζουν ςημαντικό ποςοςτό γυναικών ςτην ςύνθεςη τουσ: κυρύωσ Αφγανού, 
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Ιρακινού , Σομαλού. Ενώ οι περιςςότεροι θϋλουν να φύγουν προσ την Ευρώπη, μπροσ ςτισ ϊθλιεσ ςυνθόκεσ ανϋχειασ 
και εκμετϊλλευςησ που βιώνουν και τον κύνδυνο που αντιμετωπύζουν από ακροδεξιϋσ ομϊδεσ όταν κυκλοφορούν, 
αυξϊνει ο αριθμόσ αυτών που ϋχουν ϋλθει ςε απόγνωςη και δηλώνουν ότι θϋλουν να γυρύςουν πύςω ςτισ χώρεσ 
τουσ. Η λύςτα αναμονόσ για εθελοντικϋσ επιςτροφϋσ ςτον ΔΟΜ ανερχόταν ςτα 2,500 ϊτομα περύπου το 2010.  
Χαρακτηριςτικϊ εύναι τα λόγια Αφγανόσ μϊνασ «αν εύναι να μασ ςκοτώςουν, ασ γυρύςουμε πύςω να μασ ςκοτώςουν 
οι δικού μασ τουλϊχιςτον» (Triandafyllidou & Maroukis 2012, υπό δημοςύευςη).  

 
Η διαφορϊ ενόσ ςυντεταγμϋνου απεγκλωβιςμού από την ϊτακτη φυγό   
Εν ολύγοισ οδηγούμαςτε ςτο εξόσ παρϊδοξο: οι μετανϊςτεσ που θϋλουν να μεύνουν ςτην Ελλϊδα αναγκϊζονται να 
φύγουν, και αυτού που θϋλουν να φύγουν μϋνουν. Η ‘ϊτακτη’ αποχώρηςη όμωσ των μεταναςτών πρϋπει να 
αποφευχθεύ. Για τουσ εξόσ λόγουσ:  

Πρώτον, ϋνα μεγϊλο μϋροσ των νόμιμα διαμενόντων μεταναςτών ϋχει ενταχθεύ με υψηλό τύμημα, καταρχϊσ για 
τουσ ύδιουσ και κατϊ δεύτερον για το ύδιο το ελληνικό κρϊτοσ, ςτην Ελλϊδα. Αν φύγουν λόγω κρύςησ πρϋπει να 
ληφθούν μϋτρα ώςτε να τουσ δοθεύ η δυνατότητα να ξαναγυρύςουν ςτην Ελλϊδα μεσ ςτην επόμενη δεκαετύα. Η 
ελληνικό μεταναςτευτικό πολιτικό ϋχει χρϋοσ να λϊβει υπόψη τισ κοινωνικϋσ ζυμώςεισ που ϋχουν ςυντελεςτεύ ςτο 
ςώμα του εργατικού δυναμικού τησ χώρασ (π.χ. ϋνταξη ςε τοπικϋσ αγορϋσ εργαςύασ, επϋνδυςη ςε δεύτερη γενιϊ) 
και να προβεύ ςε ενϋργειεσ ώςτε να μην χαθεύ ϋνα ςημαντικό μϋροσ του οικονομικϊ ενεργού πληθυςμού με το 
οπούο η ελληνικό αγορϊ εργαςύασ ϋχει πορευτεύ και ωσ ϋνα βαθμό ςυγχρωτιςτεύ τισ τελευταύεσ δύο δεκαετύεσ.  

Η δημογραφικό κατϊςταςη τησ χώρασ δεύχνει ότι η ελληνικό πολιτεύα δεν ϋχει την πολυτϋλεια να χϊνει τα 
οφϋλη από τον ςημαντικό χρόνο και χρόμα που ϋχουν επενδυθεύ για την κοινωνικό ϋνταξη των μεταναςτών. Ο 
δεύκτησ ολικόσ γονιμότητασ, ανόλθε το 2009 ςτο 1,5, παραμϋνοντασ αρκετϊ κϊτω από το ελϊχιςτο απαιτούμενο 
όριο αντικατϊςταςησ γενεών ςτην Ε.Ε. που εύναι 2,1. Σύμφωνα με εκτιμόςεισ τησ Ελληνικόσ Στατιςτικόσ Αρχόσ ο 
πληθυςμόσ ςτην Ελλϊδα αυξόθηκε κατϊ 44.716 ότοι 0,4 % μεταξύ Ιανουαρύου 2009 και Ιανουαρύου 2010. Η αύξηςη 
αυτό οφεύλεται ςτην κατϊ 9.617 ϊτομα φυςικό αύξηςη του πληθυςμού και ςτην καθαρό (νόμιμη) μετανϊςτευςη 
που εκτιμϊται ότι ανόλθε ςε 35.099 ϊτομα (ΕΛΣΤΑΤ 2011). Επιπλϋον, η ϋκθεςη του ΟΟΣΑ για το 2010 εκτιμϊ ότι για 
την χώρα μασ μεταξύ 2010-2020 η αύξηςη του πληθυςμού που βρύςκεται ςε παραγωγικό ηλικύα θα αγγύξει το 1,9%, 
όταν την προηγούμενη δεκαετύα ξεπερνούςε το 8,6%. Με ϊλλα λόγια, η ελληνικό  οικονομύα θα υποςτεύ ςοβαρό 
πλόγμα ςε περύπτωςη που η καθαρό μετανϊςτευςη μειωθεύ. Χαρακτηριςτικϊ η μελϋτη των Ζωγραφϊκη, Κόντη & 
Μητρϊκου (2007) για τισ επιπτώςεισ τησ μετανϊςτευςησ ςτην ελληνικό οικονομύα δεύχνει ότι ςε ϋνα (υποθετικό το 
2007, πραγματικό ςόμερα) ςενϊριο ςταδιακόσ αποχώρηςησ των μεταναςτών από την Ελλϊδα, οι δουλειϋσ που θα 
αφόςουν οι μετανϊςτεσ θα παραμεύνουν κενϋσ δημιουργώντασ ςημαντικϋσ πιϋςεισ ςτισ ελληνικϋσ επιχειρόςεισ, τα 
επύπεδα κατανϊλωςησ θα μειωθούν, το ΑΕΠ θα μειωθεύ, τα μιςθολογικϊ επύπεδα των ανειδύκευτων εργατών θα 
αυξηθούν, το ειςόδημα των μεςαύων και ανώτερων κοινωνικών ςτρωμϊτων θα μειωθεύ, και το ϋλλειμμα ςτο 
εθνικό ιςοζύγιο πληρωμών θα αυξηθεύ.  

Η λόψη οριςμϋνων μϋτρων που θα διευκολύνουν την επιςτροφό των μεταναςτών ςτισ χώρεσ προϋλευςησ τουσ 
την παρούςα χρονικό ςυγκυρύα, θα ςυμβϊλλει ςε μύα ομαλότερη επανϋνταξη τουσ ύςτερα από κϊποιο εύλογο 
χρονικό διϊςτημα. Κοιτώντασ την περύπτωςη τησ μακρϊν πολυπληθϋςτερησ ομϊδασ αλλοδαπών ςτην Ελλϊδα, 
των μεταναςτών από την γειτονικό Αλβανύα , μπορεύ να κατανοόςει κανεύσ τα οφϋλη που θα αποκομύςει η Ελλϊδα 
από την διαςφϊλιςη μιασ ομαλόσ επανϋνταξησ των Αλβανών που θα ϋχουν φύγει από την χώρα μασ. Σύμφωνα με 
τα ευρόματα του ερευνητικού προγρϊμματοσ ΜΕΤΟΙΚΟΣ (2010-2011) καταγρϊφονται όλο και περιςςότεροι Αλβανού 
μετανϊςτεσ κϊτοχοι αδειών διετούσ, δεκαετούσ διαμονόσ καθώσ και εποχικού μετακλητού οι οπούοι την τελευταύα 
τετραετύα παρϊλληλα με την διατόρηςη εργαςύασ ςτην Ελλϊδα αυτό-απαςχολούνται ό χτύζουν δυνατότητεσ αυτό-
απαςχόληςησ ςτην χώρα τουσ. Εμφανύζεται με ϊλλα λόγια μύα ροό νόμιμησ κυκλικόσ μετανϊςτευςησ μεταξύ των 
δύο χωρών. Ταυτόχρονα, παρατηρεύται ειδικϊ τα 2 τελευταύα χρόνια αυξανόμενη ροό Αλβανών μεταναςτών που 
επιςτρϋφουν ςτην χώρα προϋλευςησ τουσ λόγω αυξημϋνησ ανεργύασ ςτην Ελλϊδα. Οι ιςχυρού δεςμού που οι 
Αλβανού μετανϊςτεσ ϋχουν αναπτύξει με τοπικϋσ αγορϋσ εργαςύασ ςτην Ελλϊδα, η κοινωνικό ενηλικύωςη των 
οικογενειών των περιςςότερων ςτην Ελλϊδα, η γειτνύαςη των δύο χωρών και το καθεςτώσ φιλελευθεροπούηςησ 
τησ βύζασ μεταξύ ΕΕ και Αλβανύασ πρόκειται να διατηρόςουν το παρϊθυρο τησ κυκλικόσ μετανϊςτευςησ ανοιχτό 
προσ την Ελλϊδα (Maroukis & Gemi 2011). Το ςτούχημα για την Ελλϊδα εύναι αν αυτό η κινητικότητα ανθρώπων και 
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η εργαςύα τουσ θα εύναι νόμιμη ό παρϊνομη. Η διαςφϊλιςη τησ νομιμότητασ μϋςω δυνατότητασ ανανϋωςησ  των 
αδειών διαμονόσ και ϊλλων μϋτρων που προτεύνονται παρακϊτω πρακτικϊ ςημαύνει διατόρηςη μιασ διόδου προσ 
την Ελλϊδα τόςο για τουσ υπϊρχοντεσ κυκλικούσ μετανϊςτεσ όςο και για αυτούσ που ϋχουν επιςτρϋψει και 
ενδϋχεται να επιςτρϋψουν ςτην Αλβανύα λόγω ανεργύασ ςτην Ελλϊδα. Επιπλϋον ςημαύνει διατόρηςη τησ 
καταβολόσ αςφαλιςτικών ειςφορών μύασ μεγϊλησ μερύδασ μεταναςτών. 

Για τουσ παρϊνομουσ μετανϊςτεσ και τουσ αιτούντεσ ϊςυλο η ‘ϊτακτη’ φυγό μϋχρι ςόμερα τακτοποιεύται από 
τα κυκλώματα διακύνηςησ των οπούων ο τζύροσ αυξϊνει ανηςυχητικϊ. Η ‘τακτοπούηςη’ τησ αποχώρηςησ αυτών 
των ομϊδων μεταναςτών και προςφύγων θα πλόξει αυτϊ τα κυκλώματα και εμμϋςωσ τισ δομϋσ εκμετϊλλευςησ 
που ξεπηδούν γύρω από αυτϊ με ολοϋνα και μεγαλύτερη ϋνταςη  ςε ςχϋςη με το παρελθόν (υπενοικύαςη, 
εργαςιακό trafficking, sex trafficking, εμπόριο ναρκωτικών). Ο βαςικόσ λόγοσ που οι μετανϊςτεσ που διϋρχονται τα 
ελληνοτουρκικϊ ςύνορα ϋρχονται ςτην Αθόνα θϋτοντασ τον εαυτό τουσ και τισ οικογϋνειεσ τουσ βορϊ ςε παντόσ 
τύπου εκμετϊλλευςη και κύνδυνο εύναι γιατύ ςτην ελληνικό πρωτεύουςα κανονύζονται τα deals με τα κυκλώματα 
τησ παρϊνομησ διακύνηςησ προσ την Ευρώπη. Όςο καθυςτερεύ μύα ολοκληρωμϋνη και νηφϊλια αντιμετώπιςη του 
προβλόματοσ τησ μη νόμιμησ μετανϊςτευςησ ςτην Ελλϊδα τόςο περιςςότερο θα διογκώνονται οι ςυνϋπειεσ του 
για την ύδια την χώρα και τουσ μετανϊςτεσ τησ, νόμιμουσ και μη. 

 
Πύνακασ 1: Διακύμανςη κατϊςταςησ απαςχόληςησ μεταναςτών Υπηκόων Τρύτων Χωρών (2007-2010) 
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Πύνακασ 2: Ποςοςτό Ανεργύασ Αλλοδαπών 

 

 
Τρόποι απεγκλωβιςμού:  
Η ελληνικό πολιτεύα χρειϊζεται να προβεύ ςε οριςμϋνεσ ενϋργειεσ που θα βοηθόςουν προσ ϋνα ςυντεταγμϋνο 
απεγκλωβιςμό των διαφόρων κατηγοριών μεταναςτών που προςπαθούν να φύγουν καθώσ και την επανϋνταξη 
αυτών που ενδεχομϋνωσ θα γυρύςουν ςτην Ελλϊδα ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα.  

• Οι κϊτοχοι 10ετών αδειών διαμονόσ να παύρνουν την ϊδεια του επι μακρόν διαμϋνοντοσ χωρύσ 
προυποθϋςεισ ϋτςι ώςτε να επωφεληθούν από τισ διατϊξεισ του καθεςτώτοσ του επι μακρόν διαμϋνοντοσ 
αναφορικϊ με την ελευθερύα μετακύνηςησ και εργαςύασ ςε ϊλλεσ χώρεσ τησ Ε.Ε.. Η Ελλϊδα ενδϋχεται να 
επωφεληθεύ μακροπρόθεςμα από την διευκόλυνςη τησ κινητικότητασ αυτών των ατόμων λόγω των ιδιαύτερων 
δεςμών που ϋχουν αναπτύξει με την χώρα.  

• Οι κϊτοχοι αδειών διαμονόσ διετούσ και μονοετούσ διϊρκειασ να μπορούν να γυρύςουν ςτισ χώρεσ 
προϋλευςησ τουσ χωρύσ να χϊςουν το δικαύωμα τουσ για επιςτροφό ςτην Ελλϊδα μετϊ από κϊποια χρόνια αφότου 
λόξει η ϊδεια διαμονόσ τουσ. Συγκεκριμϋνα προτεύνουμε την ειςαγωγό αδειών διαμονόσ διϊρκειασ ενόσ ϋτουσ για 
‘αναζότηςη εργαςύασ’ για μετανϊςτεσ των οπούων οι ϊδειεσ διαμονόσ ϋχουν λόξει και δεν ϋχουν ανανεωθεύ από το 
2009 και μετϊ – οι εν λόγω μετανϊςτεσ θα ϋχουν το δικαύωμα να ανακτούν αυτόν την ϊδεια εύτε μϋςα ςε τρύα 
χρόνια από την ημερομηνύα λόξησ τησ ϊδειασ τουσ εύτε μϋςα ςε τρύα χρόνια από την ημερομηνύα ϋναρξησ 
εφαρμογόσ του προτεινόμενου νόμου [ϋτςι ουςιαςτικϊ δύνεται η δυνατότητα αναζότηςησ νόμιμησ παραμονόσ και 
εργαςύασ μϋχρι το 2015 ςτον μετανϊςτη που ϋχει να ανανεώςει την ϊδεια του από το 2009]. Όταν ο επιςτρϋφων 
μετανϊςτησ βρύςκει εργαςύα θα προςϋρχεται για να ανανεώςει την ληγμϋνη ϊδεια του ςε διετό ϊδεια για 
εξαρτημϋνη εργαςύα ό αυτοαπαςχόληςη ό ςπουδϋσ και ημι-απαςχόληςη. Σε περύπτωςη που χϊνει πϊλι την εργαςύα 
του και δεν μπορεύ να ανανεώςει την νϋα του ϊδεια διαμονόσ  θα μπορεύ να ξανααιτηθεύ ϊδεια διαμονόσ για 
‘αναζότηςη εργαςύασ’ ϊλλεσ 3 φορϋσ μϋςα ςε ϋνα διϊςτημα δεκαετύασ. Με αυτό τον τρόπο οι νόμιμοι μετανϊςτεσ οι 
οπούοι δεν μπορούν να ανανεώςουν την ϊδεια διαμονόσ τουσ λόγω τησ υψηλόσ ανεργύασ και αδόλωτησ εργαςύασ 
θα μπορούν να εύναι πιο ευϋλικτοι ςτισ επιλογϋσ τουσ: ούτε θα εγκλωβύζονται ςτην Ελλϊδα με ό,τι ϋπεται αυτού 
ούτε θα ξαναϋρχονται παρϊνομα ςτην χώρα όταν προκύπτουν δουλειϋσ ςτον κλϊδο τουσ. Ανϊλογη ϊδεια εύχε 
ειςαχθεύ και εύχε επιτυχό αποτελϋςματα ςτην μεύωςη των μη νομύμων μεταναςτών ςτην Ιταλύα.  

• Άςυλο: ςυνϋπεια και ςυνϋχεια ςτην εφαρμογό του ν.3907/11 για το Άςυλο. Έμφαςη ςτην δημιουργύα και 
ςτελϋχωςη προβλεπόμενων κϋντρων υποδοχόσ και υπηρεςιών Αςύλου ςτα ςύνορα. Μϋγιςτοσ αριθμόσ αιτόςεων 
εφόςον μπει ςε εφαρμογό ο ν.3907/2011 και πϋραν από τισ 46,000 αιτόςεισ ςε δεύτερο βαθμό οι οπούεσ δεν 
μπορούςαν να διεκπεραιωθούν με τον νόμο τησ προηγούμενησ κυβϋρνηςησ, χωρύσ να υπολογύζονται οι 
μελλοντικϋσ ειςροϋσ από το 2011 και ϋπειτα, και κϊνοντασ την υπόθεςη ότι μόνο ο ϋνασ ςτουσ 10 παρϊνομουσ 
πϋραςε ςτην Ευρώπη την τριετύα 2008-2010 (ο αριθμόσ πρϋπει να εύναι αρκετϊ μεγαλύτεροσ): 100,000 από τρεισ 
από τισ εθνικότητεσ ςυλληφθϋντων που ϋχουν αυξημϋνεσ πιθανότητεσ να διεκδικόςουν δικαύωμα αςύλου (δηλαδό 
η πλειοψηφύα των ςυλληφθϋντων Αφγανών, Σομαλών και Ιρακινών τα τελευταύα χρόνια (2008-2010). Με την 
ςωςτό οργϊνωςη τησ πρώτησ υποδοχόσ και του ςυςτόματοσ αςύλου ϋνα ςημαντικό τμόμα των αιτούντων που θα 
αναγνωριςτούν ωσ πρόςφυγεσ θα μπορεύ να μεταβεύ ςε ϊλλεσ χώρεσ τησ Ε.Ε. με νόμιμο τρόπο και με ςεβαςμό 
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ςτην Συνθόκη τησ Γενεύησ του 1951 ςχετικϊ με τουσ Πρόςφυγεσ και του Πρωτοκόλλου του 1967.  
• Αντιμετώπιςη τησ ςημερινόσ καθυςτϋρηςησ ϋκδοςησ ταξιδιωτικών εγγρϊφων για  αναγνωριςμϋνουσ 

πρόςφυγεσ από την αςτυνομύα. Επιπλϋον, ενςωμϊτωςη ςτην ελληνικό νομοθεςύα η οδηγύα 2003/109/ΕΚ του 
Συμβουλύου τησ Ευρώπησ ςύμφωνα με την οπούα επεκτεύνεται το πεδύο εφαρμογόσ των διατϊξεων για τουσ επι 
μακρόν διαμϋνοντεσ και ςτουσ δικαιούχουσ διεθνούσ προςταςύασ. 

• Επειδό όμωσ οι διαδικαςύεσ αργούν, τα υπϊρχοντα κϋντρα υποδοχόσ δεν εύναι για ανθρώπουσ και 
ϊνθρωποι κινδυνεύουν από λιντςϊριςμα, τι γύνεται για όλουσ αυτούσ που περνϊνε τα ςύνορα και παραμϋνουν ςτισ 
πόλεισ μϋχρι να γύνουν τα κϋντρα υποδοχόσ; Χρειϊζονται επειγόντωσ υποδομϋσ ςτϋγαςησ: αυτοδιαχειριζόμενοι 
ξενώνεσ (από εγκαταλελειμμϋνα ςπύτια των Δόμων και περιουςύα τησ Εκκληςύασ) από τισ κοινότητεσ με εποπτεύα 
και ςυνεργαςύα Ύπατησ Αρμοςτεύασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ/Ελληνικού Συμβουλύου για τουσ Πρόςφυγεσ ό 
ϊλλων ΜΚΟ, υπουργεύου υγεύασ και δόμων για τουσ αιτούντεσ ϊςυλο και αυτούσ με καθεςτώσ ανοχόσ που δεν 
μπορούν να επιςτραφούν ςτισ χώρεσ προϋλευςησ τουσ ϋωσ ότου διεκπεραιωθούν οι υποθϋςεισ τουσ. Τα χρόματα 
υπϊρχουν από κονδύλια τησ Ε.Ε. που καλεύται να απορροφόςει η Ελλϊδα για αυτό και μόνο τον ςκοπό.  Όςον 
αφορϊ την εργαςύα: Τρϊπεζεσ χρόνου μεταξύ των ενούκων του κϊθε ξενώνα. Ειδικού Χώροι για αγορϋσ για 
μικροπωλητϋσ από τισ διϊφορεσ κοινότητεσ των μεταναςτών (π.χ. Παλιϊ Αγορϊ ςτην Κυψϋλη). Πρόςληψη ςε 
δουλειϋσ που οι ϋλληνεσ δεν κϊνουν και τομεύσ που πρϋπει να αναπτυχθούν από τουσ οπούουσ μπορούμε να ϋχουμε 
ςωρευτικϊ οφϋλη ςε: π.χ. ανακύκλωςη, επεξεργαςύα απορριμμϊτων, υπολειμμϊτων  κτλ.   

• Παρϊλληλα, πρϋπει να τονιςτεύ ότι εύναι εξαιρετικϊ επικύνδυνο για τουσ ύδιουσ τουσ μετανϊςτεσ που ζουν 
ςε αυτό την χώρα και τουσ πρόςφυγεσ που καταφεύγουν ςε αυτόν καθώσ και την ελληνικό κοινωνύα και πολιτεύα 
να μην τηρηθεύ η απομϊκρυνςη ςτισ χώρεσ προϋλευςησ όταν αυτό εύναι εφικτό και ςϋβεται τισ διεθνεύσ ςυνθόκεσ 
περύ προςταςύασ των δύκαια και ταχεύα εξϋταςη αιτόςεων αςύλου. Οι απορριφθϋντεσ αιτούντεσ ϊςυλο θα 
επαναπατρύζονται ςτισ χώρεσ τουσ. Για την περύοδο 2008-2013 όδη διατύθενται 51 εκατομμύρια ευρώ από το 
Ευρωπαώκό Ταμεύο Επιςτροφών τα οπούα πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν ςτισ πολλϋσ περιπτώςεισ παρϊνομων 
μεταναςτών οι οπούοι παραμϋνουν εγκλωβιςμϋνοι ςτην Ελλϊδα και επιθυμούν να γυρύςουν πύςω ςτισ χώρεσ τουσ. 
Οι απομακρύνςεισ ςτην χώρα προϋλευςησ όπου εύναι εφικτό καθώσ και η ενθϊρρυνςη οικειοθελούσ αναχώρηςησ 
θα πρϋπει να ςυνοδεύονται από μϋτρα επανϋνταξησ ςτισ χώρεσ προϋλευςησ των μεταναςτών. Ο ρόλοσ τησ Ε.Ε. 
εύναι κρύςιμοσ ςε αυτό το επύπεδο. 

• Με τον νϋο νόμο (αρ. 24, ν.3907/11) οι «μη απελϊςιμοι» θα ανανεώνουν την βεβαύωςη διαμονόσ τουσ ανϊ 
6μηνο και κϊθε 6μηνο θα διαπιςτώνεται αν εξακολουθεύ να εύναι αδύνατη η απομϊκρυνςη τουσ από τη χώρα. 
Επειδό η εμπειρύα ϋχει δεύξει ότι οι καταςτϊςεισ αυτϋσ πολλϋσ φορϋσ διαιωνύζονται και δημιουργούν περιςςότερα 
προβλόματα, προτεύνουμε να τεθεύ ϋνα χρονικό όριο. Αν δηλαδό ο «μη απελϊςιμοσ» μετανϊςτησ εξακολουθεύ μετϊ 
από τϋςςερα ό ϋξι 6μηνα να εύναι μη απελϊςιμοσ, να του δύνεται ετόςια ϊδεια αναζότηςησ εργαςύασ, εφόςον δεν 
ϋχει διαπρϊξει ϊλλο αδύκημα. Προώπόθεςη για την ειςαγωγό ενόσ τϋτοιου μϋτρου εύναι η πλόρησ εφαρμογό του 
3907/2011 για το ϊςυλο και την απομϊκρυνςη των περιπτώςεων που δεν διατρϋχουν κύνδυνο αν επιςτρϋψουν ςτισ 
χώρεσ προϋλευςησ τουσ. 
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Πύνακασ 3. Συλλόψεισ παρϊνομων μεταναςτών, ανϊ ςύνορο, 2007-2010 
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