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Οι στόχοι του
προγράµµατος

Το ερευνητικό πρόγραµµα CLANDESTINO απαντά στην ανάγκη για αξιόπιστα και συστηµατικά
στοιχεία που έχει ο σχεδιασµός και η εφαρµογή πολιτικής σχετικά µε την ανεπίσηµη µετανάστευση.
Το CLANDESTINO στοχεύει (α) να διερευνήσει δεδοµένα και εκτιµήσεις σχετικά µε την παράτυπη
µετανάστευση (αποθέµατα και ροές) σε επιλεγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), (β) να
προβεί στην συγκριτική ανάλυση των παραπάνω ευρηµάτων, (γ) να συζητήσει ζητήµατα ηθικής και
µεθοδολογίας που προκύπτουν στην συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των δεδοµένων και εκτιµήσεων, (δ) να προτείνει µία νέα µέθοδο για την αξιολόγηση και ταξινόµηση δεδοµένων και εκτιµήσεων σχετικά µε την ανεπίσηµη µετανάστευση στην Ε.Ε..

Οι υπό µελέτη
χώρες

∆ώδεκα χώρες της Ε.Ε. (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία στην Νότια Ευρώπη· Ολλανδία, Ηνωµένο
Βασίλειο, Γερµανία και Αυστρία στην ∆υτική και Κεντρική Ευρώπη· Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία
και Τσεχία στην Κεντρο-Ανατολική Ευρώπη) και τρεις χώρες διαµετακόµισης µεταναστών στην
περιφέρεια της Ε.Ε. (Τουρκία, Ουκρανία και Μαρόκο) έχουν µελετηθεί στο πλαίσιο αυτού του
ερευνητικού προγράµµατος.

Μέθοδοι, δεδοµένα και περίοδος αναφοράς

Η ερευνητική έκθεση για καθεµιά από τις υπό µελέτη χώρες πραγµατοποιεί µια επισκόπηση όλων
των διαθέσιµων και σχετικών µε την ανεπίσηµη µετανάστευση πηγών (παραδείγµατος χάριν, συλλήψεις αλλοδαπών στα σύνορα ή την ενδοχώρα, διαταγές απέλασης, καταγραφές ανεπίσηµων µεταναστών από υγειονοµικές υπηρεσίες ή άλλες στοχευµένες δράσεις πρόνοιας για ευάλωτες οµάδες, καταγραφές σε δήµους, στατιστικές εκτιµήσεις από εθνικές και Ευρωπαϊκές στατιστικές υπηρεσίες), αξιολογεί την εγκυρότητα των υπαρχόντων εκτιµήσεων και όπου είναι εφικτό παράγει µία εκτίµηση του
αποθέµατος της ανεπίσηµης µετανάστευσης. Οι ερευνητικές εκθέσεις καλύπτουν την περίοδο 20002007. Η ποσοτική ανάλυση που εµπεριέχουν εµπλουτίζεται από µία κριτική ανάλυση των σχετικών
ποιοτικών µελετών που έχουν γίνει στην κάθε χώρα καθώς και από ποιοτικές συνεντεύξεις µε ανθρώπους-κλειδιά σε διάφορους φορείς µε στόχο την διερεύνηση των διαδικασιών µέσα από τις οποίες η
παρουσία του µετανάστη µετατρέπεται από νόµιµη σε µη-νόµιµη και αντίστροφα. Τέλος, πρέπει να
σηµειωθεί ότι ο µη-καταγεγραµµένος χαρακτήρας της µη-νόµιµης µετανάστευσης καθιστά την οποιαδήποτε προσπάθεια ποσοτικοποίησης δύσκολη και παράγει εκτιµήσεις αντί για αδιαµφισβήτητα
δεδοµένα.

Αξιολόγηση
δεδοµένων και
εκτιµήσεων

Το CLANDESTINO δηµιούργησε µία βάση δεδοµένων (http://irregular-migration.hwwi.net/) στην
οποία περιλαµβάνονται και αξιολογούνται (ως χαµηλής, µέτριας και υψηλής ποιότητας) οι εκτιµήσεις
και τα δεδοµένα της ανεπίσηµης µετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις 12 χώρες της Ε.Ε.
που µελετήθηκαν. Η καινοτοµία της βάσης δεδοµένων συνίσταται στον τρόπο δόµησης της και στην
προσεγµένη ταξινόµηση των εκτιµήσεων για την µη-νόµιµη µετανάστευση µε βάση την αξιοπιστία
τους. Τα ποσοτικά στοιχεία συνοδεύονται από υποστηρικτικό υλικό σχετικά τόσο µε ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος όσο και µε την ειδικότερη κατάσταση της µη-νόµιµης µετανάστευσης στην
κάθε χώρα που εξετάζεται. Επιπλέον, η βάση δεδοµένων παρέχει αθροιστικές εκτιµήσεις για το σύνολο των χωρών της Ε.Ε. για τα έτη 2002, 2005 και 2008.

Ορολογία

Οι όροι παράτυπη (χωρίς νόµιµο καθεστώς), µη-καταγεγραµµένη (χωρίς χαρτιά) και ανεπίσηµη
(χωρίς άδεια για είσοδο, διαµονή ή εργασία) µετανάστευση υποδηλώνουν διαφορετικές πλευρές του
φαινοµένου της µη-νόµιµης µετανάστευσης. Όλοι αυτοί οι όροι είναι αποδεκτοί και χρησιµοποιούνται από την ερευνητική οµάδα του CLANDESTINO ως συνώνυµοι. Ο όρος παράνοµος/η είναι αποδεκτός από την ερευνητική οµάδα όταν αναφέρεται σε µια κατάσταση (για παράδειγµα, παράνοµη
εργασία ή παράνοµη είσοδος) και όχι όταν αναφέρεται σε άτοµα (παράνοµος/η µετανάστης/τρια).

Ορισµοί

Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, ως µη-νόµιµοι ή ανεπίσηµοι διαµένοντες ορίζονται αυτοί
που µένουν στην επικράτεια της χώρας χωρίς νόµιµο καθεστώς διαµονής και των οποίων η παρουσία,
εφόσον διαπιστωθεί από τις αρχές, υπόκειται σε διακοπή µέσα από διαδικασίες επαναπροώθησης ή
απέλασης. Μη-νόµιµοι εισελθόντες είναι τα άτοµα που διασχίζουν ένα διεθνές σύνορο χωρίς τα
απαραίτητα έγκυρα έγγραφα από την ξηρά, την θάλασσα ή άλλο σηµείο εισόδου. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε το: http://clandestino.eliamep.gr/category/irregular-migration-ethics-in-research/

Trafficking &
Άσυλο

Το ανθρώπινο τράφικινγκ αν και σχετίζεται µε την µη-νόµιµη µετανάστευση είναι ένα φαινόµενο που
χρήζει ξεχωριστής διερεύνησης και για αυτό δεν εξετάζεται από το πρόγραµµα CLANDESTINO. Η
έρευνα του CLANDESTINO ασχολείται µε το ζήτηµα του ασύλου µόνο στον βαθµό που αυτό σχετίζεται µε την ανεπίσηµη µετανάστευση.

http://clandestino.eliamep.gr

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Η
µετανάστευση
στην Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι µια χώρα που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Σε ένα
συνολικό πληθυσµό 11,192,849 ατόµων το 2007 σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
(ΕΣΥΕ) (ο πιο πρόσφατος υπολογισµός του πληθυσµού από την ΕΣΥΕ είναι για το 2007), υπήρχαν το 2008
678,268 αλλοδαποί µετανάστες µε άδειες διαµονής (περίπου 363,700 από αυτούς είχαν άδειες που εξακολουθούσαν να έχουν ισχύ µέχρι τουλάχιστον τον Μάρτιο του 2009, ενώ οι υπόλοιποι 314,568 ανέµεναν το αποτέλεσµα της επεξεργασίας του αιτήµατος ανανέωσης της άδειας τους από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥπΕΣ)
— για το 2007 τα αντίστοιχα νούµερα ήταν 433,751 και 250,000 περίπου). Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς
µας υπήρχαν 280,000 µη νόµιµοι µετανάστες στην Ελληνική επικράτεια στο τέλος του 2007 (βλέπε Πίνακα 1
παρακάτω). Η εκτίµηση της µη νόµιµης µετανάστευσης έγινε για το 2007 επειδή αυτό ήταν το πιο πρόσφατο
έτος για το οποίο ήταν διαθέσιµα τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για τον σχετικό υπολογισµό.
Πίνακας 1: Εκτίµηση αποθέµατος ανεπίσηµων µεταναστών/τριών για το έτος 2007.
Πηγή: CLANDESTINO Country Report: GREECE, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα http://clandestino.eliamep.gr
Προσαρµοσµένος αριθµός Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) στην πληθυσµιακή Απογραφή
του 2001
+ εκτίµηση ΠΤΧ που δεν συµµετείχαν στην Απογραφή του 2001
+ γεννήσεις- θανάτοι ΠΤΧ την περίοδο 2002-2007
+ Συλλήψεις µη νόµιµων µεταναστών/τριών για τα έτη 2005, 2006, 2007
- αιτούντες άσυλο

589,935-55,000=534,935

- Απελαθέντες & επαναπροωθηθέντες µη νόµιµοι µετανάστες την περίοδο 2005-2007
- άδειες διαµονής ΠΤΧ εν ισχύ (εκτός EΕ27, ΗΠΑ και άλλες αναπτυγµένες χώρες),
Οκτώβριος 2007
- νόµιµοι ανήλικοι που δεν περιλαµβάνονται στις άδειες διαµονής εν ισχύ του 2007
- αιτήσεις ανανέωσης αδειών διαµονής υπό επεξεργασία (εκτίµηση ΥπΕΣ, Νοέµβριος
2007)
+ µη νόµιµοι µετανάστες/τριες που συλλήφθηκαν πριν το 2005 και δεν υπέβαλλαν αίτηση
για άδεια διαµονής στο τελευταίο πρόγραµµα νοµιµοποίησης του 2005

7,890+554
433,751

Εκτίµηση αποθέµατος ανεπίσηµων µεταναστών/τριών για το έτος 2007

280,446

153,311
64,881
66,351+95,239 + 112,364
59,712

24,728
250,000
30,000

Πηγές δεδοµένων που
χρησιµοποιούνται για την
εκτίµηση του
µεγέθους και
των χαρακτηριστικών της
ανεπίσηµης
µετανάστευσης

Για να εκτιµηθεί ο πληθυσµός των µη νόµιµων µεταναστών στην Ελλάδα συνδυάστηκαν διάφορες πηγές
δεδοµένων: η τελευταία πληθυσµιακή Απογραφή (2001), οι περιοδικές Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού
(ΕΕ∆), οι διαθέσιµες επιστηµονικές µελέτες, τα στοιχεία των αδειών διαµονής, τα στοιχεία των συλλήψεων
της Ελληνικής Αστυνοµίας και τα στοιχεία από σχολικές εγγραφές. Όλες οι παραπάνω πηγές παρουσιάζουν
προβλήµατα για διάφορους λόγους. Η Απογραφή είναι µία πηγή που πλέον δεν ανταποκρίνεται στα σηµερινά
δεδοµένα, οι µέθοδοι δειγµατοληψίας των ΕΕ∆ είναι ακατάλληλες για την διερεύνηση ενός µη καταγεγραµµένου πληθυσµού, οι µελέτες των επιστηµόνων µέχρι τώρα έχουν ένα περιορισµένο γεωγραφικό και εθνοτικό πλαίσιο αναφοράς, η βάση δεδοµένων των αδειών διαµονής είναι ανεπαρκής καθώς δεν περιλαµβάνει τις
αιτήσεις αδειοδότησης που τελούν υπό επεξεργασία, και οι συλλήψεις µη νόµιµων µεταναστών µπορούν να
µετρήσουν δύο φορές το ίδιο άτοµο (κάποιος/α που έχει συλληφθεί δύο φορές µέσα σε ένα χρόνο για µη
νόµιµη είσοδο ή διαµονή στην χώρα). Παράλληλα, ο υψηλός αριθµός συλλήψεων είναι περισσότερο αποτέλεσµα αυστηρότερης εφαρµογής των µέτρων αστυνόµευσης και όχι ένδειξη αυξηµένων µεταναστευτικών
ροών. Τα στοιχεία από εγγραφές σε σχολεία περιλαµβάνουν ένα πολύ µικρό τµήµα από τους νεοεισερχόµενους ανεπίσηµους µετανάστες.

Κοινωνικά και
δηµογραφικά
χαρακτηριστικά της ανεπίσηµης µετανάστευσης

Η πρώιµη µετανάστευση προς την Ελλάδα προήλθε σε γενικές γραµµές από γειτονικές Βαλκανικές χώρες,
την Κεντρο-Ανατολική Ευρώπη και χώρες της πρώην ΕΣΣ∆. Συγκεκριµένα, οι σηµαντικές αφίξεις µεταναστών από την Αλβανία την δεκαετία του 1990 κατέστησαν τους Αλβανούς 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 µεταναστευτικού πληθυσµού στην Ελλάδα είναι αρκετά ανοµοιογενής. Το µέγεθος της Βουλγαρικής, Ρουµάνικης, Γεωργιανής και
Ουκρανικής κοινότητας έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία. Ασιατικές και Αφρικανικές κοινότητες όπως η
Φιλιππινέζικη, η Βιετναµέζικη, η Σουδανική και η Αιγυπτιακή βρίσκονται στην Ελλάδα από την δεκαετία
του 1980. Οι πιο πρόσφατες αφίξεις περιλαµβάνουν τους Πακιστανούς και Μπαγκλαντεσιανούς καθώς και
τους Ιρακινούς και Αφγανούς (οι οποίοι είναι συνήθως αιτούντες άσυλο) όπως και µετανάστες ή αιτούντες
άσυλο από χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής. Τα κύρια σηµεία µη νόµιµης εισόδου στην Ελλάδα είναι τα
χερσαία και θαλάσσια σύνορα µε την Τουρκία και τα Ελληνοαλβανικά χερσαία σύνορα Από τα σύνορα µε
την ΠΓ∆Μ και την Βουλγαρία διέρχονται λιγότεροι µετανάστες. Ένα άλλο σηµείο εισόδου είναι το νότιο
θαλάσσιο σύνορο µε την Αίγυπτο (βλέπε Πίνακα 2 & Εικόνα 1).
Λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της Αλβανικής κοινότητας στην Ελλάδα, δεν προκαλεί έκπληξη
που οι Αλβανοί αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του ανεπίσηµου µεταναστευτικού πληθυσµού (τουλάχιστον
34%). Αξιόπιστες εκτιµήσεις για την αναλογία µεταναστών από την Αφρική, την Ασία και την Μέση Ανατολή στον ανεπίσηµο µεταναστευτικό πληθυσµό δεν υπάρχουν. Στοιχεία από τις λίγες διαθέσιµες ποιοτικές
έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι οµάδες αποτελούνται κυρίως από µη-νόµιµους/ες µετανάστες/τριες (βλέπε
επίσης Πίνακα 3). Όσον αφορά την ηλικία, οι περισσότεροι ανεπίσηµοι µετανάστες ανήκουν σε νεαρές ηλικιακές οµάδες. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον ανεπίσηµο αλλοδαπό 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.

Πίνακας 2: Συλλήψεις ανά σηµείο εισόδου. Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, ∆εκ. 2008
Συλλήψεις
Ελληνο-Αλβανικά σύνορα
Σύνορα Ελλάδας- ΠΓ∆Μ
Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα
Ελληνο-Τουρκικά χερσαία σύνορα
Ελληνο-Τουρκικά θαλάσσια σύνορα
Κρήτη
Ενδοχώρα
TOTAL

Year 2006
33,618
3,541
1,132
15,265
6,886
2,163
32,634
95,239

Πίνακας 3: Συλλήψεις ανά χώρα προέλευσης
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, ∆εκ. 2008
2007
Κύριες χώρες προέλευσης
Αλβανία
Γεωργία
Πακιστάν
Αίγυπτος
Ινδία
Μπανγκλαντές
Κίνα
Ιράκ
Iράν
Αφγανιστάν
Σοµαλία
Παλαιστίνη

∆ιαδροµές •
απόκτησης
και απώλειας του κα•
θεστώτος
νόµιµης
διαµονής
•

•
•

•

Year 2007
42,897
2,887
966
16,789
9,240
3,101
39,595
112,364

Year 2008
39,267
3,459
1,795
14,461
30,149
2,961
54,245
146,337

Εικόνα 1: Μεταναστευτικές Ροές προς την Ελλάδα
Πηγή: Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, ∆εκ. 2008

2008

66,818
1,441
2,834
598
532
721
471
12,549
515
11,611
3,656
5,135

72,454
5,512
1,655
15,940
25,577
6,713
4,593

Οι περισσότεροι/ες µη νόµιµοι/ες µετανάστες/τριες που βρίσκονται στην Ελλάδα εισέρχονται νόµιµα
στην χώρα, συνήθως µε ολιγοήµερη θεώρηση εισόδου (βίζα) για τουρισµό. Εκπίπτουν του νόµιµου καθεστώτος µε το οποίο έχουν εισέλθει στην χώρα όταν παραµένουν σε αυτήν µετά την λήξη της χρονικής
περιόδου για την οποία αρχικά εκδόθηκε η θεώρηση εισόδου, και ξεκινούν να εργάζονται άτυπα.
Μία άλλη οµάδα ανεπίσηµων µεταναστών αφορά τους/τις νόµιµους/ες µετανάστες/τριες που αποτυγχάνουν να ανανεώσουν την άδεια διαµονής τους επειδή όντας απασχολούµενοι στην ελληνική παραοικονοµία δεν µπορούν να αποδείξουν ότι εργάζονται νόµιµα. Οι ανεπίσηµες εργασιακές διαπραγµατεύσεις
κυριαρχούν στους παρακάτω τοµείς της ελληνικής οικονοµίας που απασχολούνται οι µετανάστες: τον
κατασκευαστικό τοµέα, τον τουρισµό, την γεωργία και τις υπηρεσίες οικιακής εργασίας και φροντίδας.
Οι µετανάστες που εισέρχονται µη νόµιµα στην Ελλάδα είναι αυτοί που έλκουν την προσοχή των ΜΜΕ
παρά τον χαµηλό τους αριθµό. Οι διαδροµές της µη νόµιµης εισόδου και της βραχυπρόθεσµης νόµιµης
εισόδου για τουρισµό στις οποίες οι µετανάστες/τριες στρέφονται για να έρθουν στην Ελλάδα είναι αποτέλεσµα τριών παραγόντων:
(α) του ότι στην ουσία δεν υπάρχουν επιλογές για µακροπρόθεσµη νόµιµη είσοδο µε σκοπό την εργασία
για τους εν δυνάµει µετανάστες (το σύστηµα κλήσης ενός αλλοδαπού εργάτη (µετάκληση) δεν λειτουργεί
στην πράξη καθώς µεταξύ της κλήσης του εργάτη και της νόµιµης εισόδου του στην χώρα µε άδεια για
εργασία µεσολαβούν συνήθως 12 µε 18 µήνες για την διεκπεραίωση της απαιτούµενης γραφειοκρατικής
διαδικασίας), (β) των µη ρεαλιστικών προϋποθέσεων για οικογενειακή συνένωση (ο/η αιτών/αιτούσα
οφείλει να αποδείξει µέσα από την φορολογική του/της δήλωση ότι έχει ετήσιες αποδοχές τουλάχιστον
ίσες µε αυτές του ανειδίκευτου εργάτη και προσαυξηµένες κατά 20% για την/τον σύζυγο και κατά 15%
για το κάθε παιδί. Όµως, η κοινή πρακτική των εργοδοτών που πληρώνουν κατώτατο µισθό να πληρώνουν άτυπα τις υπερωρίες εµποδίζει την παραπάνω κατηγορία µεταναστών να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για οικογενειακή συνένωση), (γ) της ανάπτυξης παράνοµων δικτύων λαθροµετανάστευσης, της υπόγειας δηλαδή απάντησης της αγοράς στην αυξανόµενη ζήτηση για µετακινήσεις από ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από την φτώχεια, τα αυταρχικά καθεστώτα και τις περιβαλλοντικές καταστροφές.
Τα προγράµµατα νοµιµοποίησης αποτελούν το κύριο µέσο δια του οποίου ένας µη νόµιµος µετανάστης
µπορεί να ξεφύγει από το παράνοµο καθεστώς υπό το οποίο διαβεί στην Ελλάδα.
Η υποβολή αίτησης ασύλου είναι ένας άλλος τρόπος µε τον οποίο οι µη νόµιµοι µετανάστες
‘νοµιµοποιούν’ (συνήθως προσωρινά) την διαµονή τους στην Ελλάδα. Η επεξεργασία των αιτηµάτων
ασύλου συνήθως διαρκεί για κάµποσα χρόνια στην Ελλάδα και το ποσοστό χορηγήσεων ασύλου στο
πρωτοβάθµιο επίπεδο εξέτασης είναι 0.05%. Σε επίπεδο ένστασης το ποσοστό χορήγησης ασύλου ήταν
2%το 2006 και το 2007 ενώ ανέβηκε στο 10% το 2008. Όµως, σύµφωνα µε ένα προεδρικό διάταγµα που
ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2009 το επίπεδο της ένστασης καταργείται. Τέλος, οι περισσότεροι απορριφθέντες αιτούντες άσυλο παραµένουν στην χώρα υπό το καθεστώς του µη νόµιµου µετανάστη.
Οι δύο διαδοχικές ενσωµατώσεις των χωρών της Ανατολικής και Κεντρο-Ανατολικής Ευρώπης στην Ε.Ε.
το 2004 και το 2007 νοµιµοποίησαν αυτόµατα την διαµονή των πολιτών των νέων κρατών-µελών που
µέχρι πρότινος ζούσαν στην Ελλάδα υπό το καθεστώς του µη νόµιµου µετανάστη από χώρες εκτός Ε.Ε..
Η Ελλάδα εφάρµοσε µία µεταβατική περίοδο δύο χρόνων κατά την οποία απαγορευόταν η εργασία στην
χώρα για πολίτες από 8 νέες χώρες-µέλη και, πρόσφατα, τους Βούλγαρους και τους Ρουµάνους. Από την
1η Ιανουαρίου 2009 οι πολίτες από τα ‘νέα’ κράτη-µέλη έχουν το δικαίωµα να εργάζονται νόµιµα στην Ελλάδα.

Αντιµετώπιση των Ανεπίσηµων Μεταναστευτικών Ροών
Κύριες
Οι απελάσεις δεν είναι βιώσιµη πολιτική. Το κόστος απέλασης των µεταναστών σήµερα (το οποίο εκτιµάπροτάσεις •
ται στα 4,000 Ευρώ το άτοµο µε βάση τα παρόµοια στοιχεία των Ισπανικών Αρχών για µετανάστες που
πολιτικής
απελαύνονται προς χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας) είναι απαγορευτικό.
•
Τα προβλήµατα που χαρακτηρίζουν τόσο την πρόσβαση στην διαδικασία αίτησης ασύλου όσο και την
εξέταση των αιτηµάτων ασύλου στην Ελλάδα (µεγάλες καθυστερήσεις, επιφανειακές συνεντεύξεις, γραφειοκρατία) συνήθως συντελούν στο να απελαύνονται άτοµα που χρήζουν προστασίας. Υπάρχει, δηλαδή,
κίνδυνος υπονόµευσης της Συνθήκης της Γενεύσης του 1951 σχετικά µε τους Πρόσφυγες και του Πρωτοκόλλου του 1967 που έχουν υπογραφεί και επικυρωθεί από την Ελλάδα.
•
Η Συµφωνία Επαναπροώθησης µε την Τουρκία πρέπει να επαναδιαπραγµατευθεί µε στόχο να λειτουργήσει. Το ενδεχόµενο αναπτυξιακής συνεργασίας θα πρέπει να εξεταστεί προς αυτή την κατεύθυνση.
•
Οι διπλωµατικές προσπάθειες πρέπει να ενταθούν µε στόχο την υπογραφή συµφωνιών επαναπροώθησης
και συνεργασίας µε άλλες χώρες προέλευσης και διαµετακόµισης µεταναστών στην Ασία και την Αφρική.
•
Λειτουργικές νόµιµες οδοί για την οικονοµική µετανάστευση: µείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση και
συντόµευση των διαδικασιών µετάκλησης αλλοδαπών εργατών.
•
Εισαγωγή αδειών διαµονής διάρκειας ενός έτους για ‘αναζήτηση εργασίας’. Σύµφωνα µε αυτές, οι ΠΤΧ
θα µπορούν να έρχονται στην Ελλάδα νόµιµα (µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν υγειονοµική ασφάλεια και
ένα ‘σπόνσορα’: ένα νόµιµο µετανάστη ή Έλληνα πολίτη ο οποίος θα εγγυάται την παροχή καταλύµατος
και θα πληρώνει µία εγγύηση για την έκδοση της άδειας). Οι µετανάστες κατά αυτό τον τρόπο θα µπορούν
να αναζητούν εργασία νόµιµα και στην συνέχεια να µετατρέπουν την παραπάνω άδεια σε άδεια διαµονής
µε σκοπό την εργασία. Αυτό το µέτρο µπορεί να αποτελέσει ένα µηχανισµό ο οποίος θα κάνει νόµιµα αυτό
που γίνεται σήµερα µη νόµιµα (το ότι οι ενδιαφερόµενοι µετανάστες, δηλαδή, έρχονται στην χώρα µη νόµιµα, φιλοξενούνται από συγγενείς ή φίλους, βρίσκουν µία δουλειά, εγκαθίστανται και περιµένουν για το νέο
πρόγραµµα νοµιµοποίησης έτσι ώστε να νοµιµοποιήσουν το καθεστώς της διαµονής τους).
•
Μείωση του εισοδήµατος που απαιτείται ως προϋπόθεση για την οικογενειακή συνένωση.
Αντιµετώπιση της Μη Νόµιµης Μετανάστευσης και της Ανεπίσηµης Εργασίας
•
Σύσταση µιας Ανεξάρτητης Αρχής Ασύλου η οποία θα εξετάζει τα αιτήµατα ασύλου αντί για την Ελληνική
Αστυνοµία.
•
Αποσύνδεση της ανανέωσης των αδειών διαµονής από την απόδειξη εργασίας µέσω των ασφαλιστικών
ενσήµων για µετανάστες που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα για 5 χρόνια και παραπάνω. Με αυτό το µέτρο θα µειωθεί ο ορατός κίνδυνος για τους µετανάστες που διαβιούν για αρκετά χρόνια νόµιµα στην Ελλάδα να χάσουν το νόµιµο καθεστώς τους, λόγω του ότι δεν µπορούν να βρουν νόµιµη εργασία µε ασφαλιστικές εισφορές σε περιόδους οικονοµικής κρίσης.
•
Αντιµετώπιση της παραοικονοµίας: α) µε αυξηµένους ελέγχους στις αγορές εργασίας όπου οι άτυπες οικονοµικές διαπραγµατεύσεις είναι συχνές (κατασκευαστικός τοµέας, γεωργία, τουρισµός, άλλες υπηρεσίες),
και κυρίως β) µε την αύξηση των νόµιµων θέσεων εργασίας στην ελληνική οικονοµία µέσω:
- µεταρρυθµίσεων στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες θα στοχεύουν στην καταπολέµηση της
ανελαστικότητας της ελληνικής αγοράς εργασίας όσον αφορά θέσεις µόνιµης, αορίστου χρόνου απασχόλησης. Μέχρι τώρα, οι σχετικά υψηλές παροχές, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, αποζηµιώσεις και τα νοµικά εµπόδια στην πρόσβαση ορισµένων επαγγελµάτων και θυλάκων εργασίας καθιστούν την πρόσληψη και
την απόλυση µία κοστοβόρα επιχειρηµατική απόφαση.
- µεταρρυθµίσεων που θα στοχεύουν να εξορθολογίσουν τις διαδικασίες και να παραµερίσουν τα νοµικά
εµπόδια που πλαισιώνουν την πρόσληψη σε και την απόλυση από θέσεις εργασίας του υπερτροφικού ∆ηµόσιου Τοµέα. Η έκθεση του ∆ηµοσίου στον ανταγωνισµό της αγοράς εργασίας θα µειώσει τον αριθµό των
θέσεων απασχόλησης που αναδιανέµονται µε πολιτικά κριτήρια και θα αυξήσει το µέρισµα των θέσεων
εργασίας που προσφέρει ο ιδιωτικός τοµέας.
- της δηµιουργίας ενός διχτύου ασφαλείας εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων για τις µορφές εργασίας (υπεργολαβία, µερική, προσωρινή, εποχική απασχόληση) και τους εργαζόµενους (συχνά µετανάστες)
που συνήθως εκτίθενται σε εκµεταλλευτικές άτυπες εργασιακές διαπραγµατεύσεις ως αποτέλεσµα των
παραπάνω αγκυλώσεων της ελληνικής οικονοµίας. Η υποστήριξη βιώσιµων νέων µορφών εργασίας είναι
κρίσιµος παράγοντας για την αντιµετώπιση της ανεργίας στις σύγχρονες ‘µετα-βιοµηχανικές’ οικονοµίες.
•
Ίδρυση ανοιχτών κέντρων υποδοχής ή/και αποκατάσταση των ήδη χρησιµοποιούµενων χώρων, και προσφορά µαθηµάτων ελληνικής και αγγλικής γλώσσας για άστεγους αιτούντες άσυλο και ανεπίσηµους µετανάστες αντί για δηµιουργία κέντρων κράτησης. Τα κέντρα κράτησης κοστίζουν χωρίς να προσφέρουν δυνατότητες απαγκίστρωσης από το µη νόµιµο καθεστώς. Τα ανοιχτά κέντρα υποδοχής θα µπορούσαν να
αποτελέσουν µία επένδυση σε εργατικό δυναµικό. Χρησιµοποίηση και χρηµατοδότηση Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων οι οποίες έχουν καλύτερη πρόσβαση σε µετανάστες από τις εκάστοτε κρατικές υπηρεσίες.

Το Ερευνητικό Πρόγραµµα CLANDESTINO χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριµένα την Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας, 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, Επιστηµονική Υποστήριξη Πολιτικών.
Όλες οι Ερευνητικές Εκθέσεις, τα Κείµενα Πολιτικής (ΚΜ) και η Βάση ∆εδοµένων είναι διαθέσιµα από την ιστοσελίδα http://clandestino.eliamep.gr Για περισσότερες πληροφορίες για την περίπτωση της Ελλάδας, παρακαλώ επικοινωνήστε µε την Καθ. Άννα Τριανταφυλλίδου & τον ∆ρ. Θάνο Μαρούκη, ΕΛΙΑΜΕΠ, στο thmaroukis@eliamep.gr. Για γενικές πληροφορίες για το Πρόγραµµα παρακαλώ επικοινωνήστε µε την Καθ. Άννα Τριανταφυλλίδου, Συντονίστρια του Προγράµµατος, στο
anna@eliamep.gr. Επίσης, µπορείτε να επισκεφθείτε το Ερευνητικό Πρόγραµµα Κοινωνικών Επιστηµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/research/socialsciences/index_en.html

