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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
• Σύµφωνα µε την µελέτη µας, 205,000 ανεπίσηµοι µετανάστες ήταν παρόντες στην 

Ελλάδα το 2007. Αυτή η εκίτµηση συνιστά µία σηµαντική µείωση του σχετικού 
πληθυσµού σε σχέση µε τις εκτιµήσεις της δεκαετίας του 1990 που έκαναν λόγο 
µέχρι και για 700,000 ανεπίσηµους µετανάστες.   

 
• Όλες οι εκτιµήσεις για την ανεπίσηµη µετανάστευση βασίζονται σε προβληµατι-

κές βάσεις δεδοµένων. Αυτές που εµφανίζονται κατά καιρούς στα ΜΜΕ και βασί-
ζονται στα λεγόµενα πολιτικών και κρατικών λειτουργών οι οποίοι στην καλύτερη 
περίπτωση έχουν ανατρέξει στις παραπάνω βάσεις δεδοµένων, είναι αναξιόπιστες.  

• Οι εκτιµήσεις συχνά χρησιµοποιούν στοιχεία συλλήψεων για να περιγράψουν το 
µέγεθος της ανεπίσηµης µετανάστευσης αγνοώντας το γεγονός ότι τα στοιχεία 
αυτά είναι πολύ πιθανόν να µετρούν δύο ή/και παραπάνω φορές το ίδιο άτοµο 
(κάποιος/α µπορεί να έχει συλληφθεί πάνω από µία φορά για παράνοµη είσοδο ή 
παράνοµη διαµονή στο ίδιο έτος). Επίσης, συνήθως δεν γίνεται διαχωρισµός µε-
ταξύ ατόµων που συλλαµβάνονται στην προσπάθεια τους να διαβούν τα σύνορα 
και αυτών που έχουν συλληφθεί στο εσωτερικό της χώρας. Τέλος, αγνοείται η 
πιθανότητα ο υψηλότερος αριθµός συλλήψεων να συνδέεται περισσότερο µε αυ-
στηρότερα µέτρα αστυνόµευσης και λιγότερο µε αυξηµένες µεταναστευτικές 
ροές.  

 
• Οι περιοριστικές, περίπλοκες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για 

είσοδο και διαµονή των µεταναστών δια της νόµιµης οδού ενθαρρύνουν την ανε-
πίσηµη είσοδο και διαµονή.  

• Οι περισσότεροι ανεπίσηµοι µετανάστες έρχονται στην Ελλάδα νόµιµα και στην 
συνέχεια παραβιάζουν τα χρονικά περιθώρια της θεώρησης εισόδου (visa) τους ή 
βρίσκουν δουλειά χωρίς αυτό να προβλέπεται στους όρους της θεώρησης. Ορι-
σµένοι εισέρχονται στην χώρα µε πλαστά έγγραφα.  

• Το µέγεθος της ανεπίσηµης οικονοµίας στην Ελλάδα καθιστά δύσκολο το εγχεί-
ρηµα εύρεσης νόµιµης εργασίας για όλους τους µετανάστες, νοµιµοποιηµένους 
και µη. Η ανεπίσηµη απασχόληση αρκετών νοµιµοποιηµένων µεταναστών/τριών 
παράγει µη νόµιµο καθεστώς διαµονής όταν εξαιτίας της αυτοί/αυτές αδυνατούν 
να συµπληρώσουν τον απαραίτητο αριθµό ενσήµων κοινωνικής ασφάλισης για 
την ανανέωση της άδειας διαµονής τους.  

 
• Οι αυστηροί συνοριακοί έλεγχοι και τα προγράµµατα νοµιµοποίησης είναι οι δύο 

κύριοι τρόποι αντιµετώπισης της ανεπίσηµης µετανάστευσης στην Ελλάδα.  
• Οι εσωτερικοί έλεγχοι σε εργοδότες µε στόχο την µείωση της ανεπίσηµης απα-

σχόλησης δεν εφαρµόζονται επαρκώς. 
 
• Οι συνοριακοί έλεγχοι ούτε αποθαρρύνουν ούτε µειώνουν την ανεπίσηµη µετανά-

στευση. Το µόνο που καταφέρνουν είναι να σπρώχνουν µετανάστες και λαθρέ-
µπορους να αλλάζουν τα σηµεία και τις στρατηγικές εισόδου τους στην χώρα.  

• Οι πολιτικές πρέπει να καταστήσουν την νόµιµη µετανάστευση εφικτή· η απλο-
ποίηση της ισχύουσας διαδικασίας της µετάκλησης ενός αλλοδαπού εργαζόµενου 
και η οργάνωση «one stop shops» για την επεξεργασία αδειών διαµονής  στον 
διοικητικό µηχανισµό είναι απόλυτες αναγκαιότητες.  

 
http://www.eliamep.gr/en/category/migration/ 
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Οι επιστηµονικές, και µη, εκτιµήσεις της ανεπίσηµης µετανάστευσης στην 
Ευρώπη ‘ταξιδεύουν’ ελεύθερα και χωρίς ιδιαίτερους ενδοιασµούς µεταξύ 
ειδικών επιστηµόνων, δηµοσιογράφων και πολιτικών χωρίς να είναι δια-
κριτό ποιος τις παρήγαγε πρώτος και πως. Η πηγή τους µπορεί να είναι 
άγνωστη, ο προορισµός τους όµως είναι σαφής: αυτοί οι αριθµοί επανειλ-
ληµένα χρησιµοποιούνται ως µέσο αναστάτωσης της κοινής γνώµης και 
άσκησης πίεσης για απαντήσεις στο πολιτικό πεδίο.  
 
Η µελέτη αυτή διερευνά κριτικά τις βάσεις δεδοµένων και τις εκτιµήσεις 
σχετικά µε την ανεπίσηµη µετανάστευση και, συγκεκριµένα, αναλύει την ε-
γκυρότητα και αξιοπιστία των µεθόδων που χρησιµοποι-ούνται για την πα-
ραγωγή τους. Σε αυτό το µοτίβο, η µελέτη συζητά το γιατί και το πως η µε-
τανάστευση γίνεται µη νόµιµη καθώς και το αν και το πως µπορεί να επιτευ-
χθεί η νοµιµότητα. Τέλος, αξιολογούνται κριτικά οι πολιτικές που στοχεύ-
ουν να αντιµετωπίσουν το φαινόµενο της ανεπίσηµης µετανάστευσης.   
 
 
Η πρώιµη µετανάστευση προς την Ελλάδα προήλθε σε γενικές γραµµές από γει-
τονικές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Συγκεκριµένα, οι σηµαντικές αφί-
ξεις µεταναστών από την Αλβανία την δεκαετία του 1990 κατέστησαν τους Αλ-
βανούς την µεγαλύτερη µεταναστευτική κοινότητα στην Ελλάδα. Στην συνέχεια 
ακολουθούν οι Βούλγαροι, οι Ουκρανοί, οι Γεωργιανοί και οι Ρουµάνοι. Παρά 
την κυρίαρχη Αλβανική παρουσία µέχρι και σήµερα, η σύνθεση του µεταναστευ-
τικού πληθυσµού στην Ελλάδα είναι αρκετά ανοµοιογενής. Ασιατικές και Αφρι-
κανικές κοινότητες όπως η Φιλιππινέζικη, η Βιετναµέζικη και η Αιγυπτιακή βρί-
σκονται στην Ελλάδα από την δεκαετία του 1980. Οι πιο πρόσφατες αφίξεις πε-
ριλαµβάνουν τους Πακιστανούς και Μπαγκλαντεσιανούς καθώς και τους Ιρακι-
νούς και Αφγανούς (οι οποίοι είναι συνήθως αιτούντες άσυλο) όπως και µετανά-
στες ή αιτούντες άσυλο από χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής.  
 
Υπάρχουν διάφορες πηγές που µπορούν να συνδυαστούν µε σκοπό την αναγωγή 
εκτιµήσεων για το µέγεθος των ανεπίσηµων µεταναστών στην Ελλάδα: η τελευ-
ταία πληθυσµιακή Απογραφή (2001), οι Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού, τα στοι-
χεία των νοµιµοποιήσεων και των αδειών διαµονής, τα στοιχεία των συλλήψεων 
και τα στοιχεία από σχολικές εγγραφές. Αν και είναι αδύνατο να προσδιοριστεί 
επακριβώς το µέγεθος του ανεπίσηµου µεταναστευτικού πληθυσµού, µπορεί κα-
νείς να υποστηρίξει ότι παρατηρείται µια τάση µείωσης του σε σχέση µε την δε-
καετία του 1990. Αυτό είναι κυρίως το αποτέλεσµα των 3 προγραµµάτων νοµι-
µοποίησης (το καθένα µε λίγες εκαταντάδες χιλιάδες αιτούντες) που έχουν πραγ-
µατοποιηθεί την τελευταία δεκαετία. Από την άλλη, οι µετανάστες συνεχίζουν 
να περνούν τα ελληνικά σύνορα είτε ‘παράνοµα’ είτε νόµιµα, παραβαίνοντας 
όµως τους όρους της visa µε την οποία εισήλθησαν· περνώντας λοιπόν και σε 
αυτή την περίπτωση  σε µη νόµιµο καθεστώς. 

 
Η µελέτη των Κανελλόπουλου κ.ά. (2006) υποστηρίζει ότι υπήρχαν περίπου 
400.000 ανεπίσηµοι µετανάστες στην Ελλάδα το 2001 – ένα νούµερο που πέφτει 
στις 230,000-330,000 το 2004 σύµφωνα µε την εκτίµηση των Zωγραφάκη, 
Kόντη & Mητράκου (2007). Για το ίδιο έτος, η µελέτη του Μαρούκη στο πλαίσι-
ο του ερευνητικού προγράµµατος CLANDESTINO εκτιµά ότι ο πληθυσµός των 
ανεπίσηµων µεταναστών κυµαίνεται µεταξύ 260-300,000. Ενώ σύµφωνα µε την 
πιο πρόσφατη εκτίµηση  της ελληνικής µελέτης του CLANDESTINO γίνεται 
λόγος για 205,000 ανεπίσηµους µετανάστες στην Ελλάδα το 2007. Για το ίδιο 
έτος η µελέτη των Λιανού, Κανελλόπουλου κ.ά. (ΙΜΕΠΟ 2008) βρίσκει  
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172,000-209,000 αλλοδαπούς που διαµένουν ανεπίσηµα στην χώρα.  
 

Λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της Αλβανικής κοινότητας στην Ελλάδα, δεν 
προκαλεί έκπληξη που οι Αλβανοί αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του ανεπίση-
µου µεταναστευτικού πληθυσµού (τουλάχιστον 34% σύµφωνα µε την έκθεση 
του CLANDESTINO). Αξιόπιστες εκτιµήσεις για την αναλογία µεταναστών από 
την Αφρική, την Ασία και την Μέση Ανατολή στον ανεπίσηµο µεταναστευτικό 
πληθυσµό δεν υπάρχουν. Η χρήση των στοιχείων των συλλήψεων προς αυτή την 
κατεύθυνση είναι προβληµατική καθώς το ίδιο άτοµο µπορεί να συλληφθεί, και 
εποµένως να εµφανίζεται στα  σχετικά ετήσια στοιχεία, πάνω από µία φορά.  

 
Όσον αφορά την ηλικία, οι περισσότεροι ανεπίσηµοι µετανάστες ανήκουν σε 
νεαρές ηλικιακές οµάδες. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον ανεπίσηµο αλ-
λοδαπό πληθυσµό. Αυτό όµως σχετίζεται περισσότερο µε τις εθνοτικές οµάδες: 
οι Ασιάτες µετανάστες είναι επί το πλείστον άνδρες· ενώ η µετανάστευση από 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αποτελείται κυρίως από γυναίκες.  
 
 
Η Ελλάδα δεν αφήνει και πολλές επιλογές για νόµιµη είσοδο και διαµονή στον 
µετανάστη. Το σύστηµα κλήσης ενός αλλοδαπού εργάτη (µετάκληση) δεν λει-
τουργεί στην πράξη καθώς το διάστηµα µεταξύ κλήσης του εργάτη και νόµιµης 
εισόδου του στην χώρα µε θεώρηση εισόδου µε σκοπό την εργασία διαρκεί συ-
νήθως 12 µε 18 µήνες.  Επιπροσθέτως, η εκτεταµένη ‘µαύρη’ οικονοµία στην 
Ελλάδα υποστηρίζει την ανεπίσηµη απασχόληση. Οι µη νόµιµα εργαζόµενοι µε-
τανάστες, από την άλλη, παίζουν ένα καίριο ρόλο για την επιβίωση σηµαντικών 
τοµέων της ελληνικής οικονοµίας: κατασκευαστικός τοµέας, τουρισµός, αγροτι-
κός τοµέας, οικιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας. Υπό αυτές τις συνθή-
κες δεν είναι τυχαίο το ότι, συχνά, οι ανεπίσηµοι µετανάστες είναι πρώην νοµι-
µοποιηµένοι µετανάστες που απώλεσαν το νόµιµο καθεστώς διαµονής τους λόγω 
της δυσκολίας να βρουν νόµιµη εργασία (µε συµβόλαιο και πληρωµές ασφαλι-
στικών εισφορών από τον εργοδότη).   
 
Ορισµένοι µετανάστες επιχειρούν να νοµιµοποιήσουν προσωρινά (συνήθως) την 
διαµονή τους στην Ελλάδα υποβάλλοντας αίτηµα για άσυλο. Το αίτηµα τους 
στην καλύτερη περίπτωση παραµένει εκκρεµές για χρόνια - µία ικανοποιητική 
λύση για µερικούς - ενώ συχνά απορρίπτεται µε συνοπτικές διαδικασίες καθι-
στώντας την παρουσία τους µη νόµιµη. Παρά αυτό το γεγονός, αρκετοί ακολου-
θούν αυτή την οδό για να ξεφύγουν έστω και προσωρινά από το µη νόµιµο καθε-
στώς.  
 
Αξίζει να τονιστεί ότι η εύρεση νόµιµης εργασίας δεν είναι από µόνη της ικανή 
προϋπόθεση για να εξασφαλίσει νόµιµη διαµονή σε ένα µετανάστη· χωρίς να 
συντρέχει παράλληλα κάποιο πρόγραµµα νοµιµοποίησης στο οποίο θα µπορεί να 
υποβάλλει αίτηση για άδεια διαµονής ο ενδιαφερόµενος µετανάστης είναι σχε-
δόν αδύνατο να νοµιµοποιηθεί. Αυτά τα προγράµµατα αποτελούν το κύριο µέσο 
δια του οποίου ο µη νόµιµα διαµένων µετανάστης στην Ελλάδα µπορεί να εξέλ-
θει από αυτό το µη νόµιµο καθεστώς. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, τα δύο 
διαδοχικά ανοίγµατα της Ε.Ε. προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν 
νοµιµοποιήσει αυτόµατα την διαµονή αρκετών πολιτών των νέων χωρών-µελών 
που προηγουµένως ζούσαν υπό µη νόµιµο καθεστώς στην χώρα. Λόγω των αρχι-
κών περιορισµών στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας που υιοθετεί η Ελλάδα 
για τους πολίτες των νέων χωρών µελών (και πιο πρόσφατα για τους Βούλγα-
ρους και Ρουµάνους υπηκόους) το παραπάνω άνοιγµα µπορεί να έχει αποµακρύ-
νει µεν αρκετές δεκάδες χιλιάδες µετανάστες από το καθεστώς της µη νόµιµης 
διαµονής, τους έχει ‘ωθήσει’ δε προς την µη νόµιµη εργασία.  
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Προς το παρόν, οι προσπάθειες που στοχεύουν στην µείωση της ανεπίσηµης µετα-
νάστευσης στην Ελλάδα συγκεντρώνονται γύρω από την αύξηση των ελέγχων στα 
σύνορα για µετανάστες που επιχειρούν να εισέλθουν µε µη νόµιµο τρόπο. Αυτή η 
πολιτική, όµως, αγνοεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι ανεπίσηµοι µετανάστες 
εισέρχονται στην χώρα νόµιµα, συχνά µε µια προσωρινή θεώρηση εισόδου για 
τουρισµό, και συνεχίζουν να µένουν στην χώρα µετά την λήξη της θεώρησης - και 
κατά αυτό τον τρόπο η παρουσία τους µετατρέπεται σε µη νόµιµη.  

 
Στην πραγµατικότητα, οι περιοριστικοί µηχανισµοί που στοχεύουν να αποθαρρύ-
νουν  την µετανάστευση δεν µπορούν να µειώσουν την αποφασιστικότητα των 
µεταναστών από αναπτυσσόµενες χώρες οι οποίοι επιχειρούν να µπουν στην 
‘Ευρώπη Φρούριο’ µε κάθε τίµηµα. Όταν δεν υπάρχουν ‘νόµιµες’ δυνατότητες 
πρόσβασης σε µια χώρα, οι µετανάστες βρίσκουν διαφορετικές (και συχνά επικίν-
δυνες) διαδροµές για να εισχωρήσουν µε µη νόµιµο τρόπο.   

 
Πέραν τούτου, σήµερα λίγοι µπορούν να αρνηθούν την σηµασία της (φθηνής) µε-
ταναστευτικής εργατικής δύναµης για την επιβίωση της µικροµεσαίας οικογενεια-
κής επιχείρησης που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονοµία σε ένα διεθνές ανταγω-
νιστικό περιβάλλον.  

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η µελέτη του ερευνητικού προγράµµατος 
CLANDESTINO στην Ελλάδα αναδεικνύει την σηµασία της δηµιουργίας νέων 
διόδων νόµιµης εισόδου στην χώρα οι οποίες να µην αντιτίθενται στις οικονοµικές 
ανάγκες της.  

 
• Η απλοποίηση και συντόµευση της διαδικασίας της µετάκλησης η οποία, προς 
το παρόν, υπολειτουργεί είναι µια πολιτική που πρέπει να προωθηθεί.  
• Η βελτίωση της οικονοµικής (και όχι µόνο αστυνοµικής) συνεργασίας της 
Ελλάδας µε χώρες προέλευσης και διαµετακόµισης µεταναστών/τριών όπως η 
Τουρκία και η Αλβανία, είναι ένα άλλο βήµα προς την κατεύθυνση της µείωσης 
των µη νόµιµων και της αύξησης των νόµιµων µεταναστευτικών ροών.  
• Τέλος, η Ελλάδα χρειάζεται να καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες για να 
αντιµετωπίσει το µέγεθος της ανεπίσηµης οικονοµίας και να µειώσει την µη νόµι-
µη απασχόληση. Η αποτυχία σε αυτό το σηµείο οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο όπου 
οι ανάγκες της τοπικής οικονοµίας  τροφοδοτούν µία όλο και µεγαλύτερη ζήτηση 
για µη νόµιµους εργαζόµενους. Οι µη νόµιµα διαµένοντες και χωρίς εργασιακά 
δικαιώµατα µετανάστες είναι οι ‘καλύτεροι’ υποψήφιοι για αυτές τις θέσεις εργα-
σίας. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Η πλήρης έκθεση, του Θάνου Μαρούκη, είναι διαθέσιµη στο  http://www.eliamep.gr/en/
category/migration/.  

 
 

 
 

∆ιαβάστε τις εκθέσεις για τις υπόλοιπες 14 χώρες 
που υπάγονται στο CLANDESTINO στο http://
www.eliamep.gr/en/category/migration/ 
 
Για περαιτέρω διευκρινίσεις επικοινωνήστε µε τους: 
Καθηγ. Άννα Τριανταφυλλίδου, ΕΛΙΑΜΕΠ και ∆ηµο-
κρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
∆ρ. Θάνος Μαρούκης, ΕΛΙΑΜΕΠ 
Tηλ: (0030) 210 7257110   
email: thmaroukis@eliamep.gr, anna@eliamep.gr 


