
Ο νέος κώδικας µετανάστευσης που κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο µε 

καθυστέρηση πολλών µηνών, ίσως και ετών, φιλοδοξεί να συνενώσει και να 

απλοποιήσει καθιστώντας εφαρµόσιµη µια ογκώδη και σκόρπια νοµοθεσία που 

σωρεύτηκε τα τελευταία οκτώ χρόνια κυρίως.  

Φιλοδοξεί να καλύψει τα «τραύµατα» που η κρίση δηµιούργησε από το 2011 έως και 

σήµερα, δηλαδή την έκπτωση από τη νοµιµότητα άνω των 100.000 αλλοδαπών µε τις 

οικογένειές τους, πολιτών ενταγµένων αρµονικά στην ελληνική κοινωνία, ανθρώπων 

της διπλανής πόρτας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία µέλη της εργατικής τάξης. Οι 

άνθρωποι αυτοί είτε κάποιο διάστηµα έµειναν άνεργοι ή δεν µπόρεσαν να καλύψουν 

τον αριθµό των απαιτούµενων ενσήµων ή δε συγκέντρωσαν εισόδηµα που ένας 

καλοπληρωµένος ηµεδαπός αδυνατεί να συγκεντρώσει (άνω των 10.000€ κατ’ έτος) .  

Προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι της απόρριψης του δικαιώµατος της απόκτησης 

ιθαγένειας για 120-130.000 δικαιούχους, τα παιδιά της δεύτερης ή της µιάµιση γενιάς.  

Τέλος µετατρέπει όλες τις άδειες µακράς διάρκειας, υπολογίζονται σε 120.000, σε 

άδειες που επιτρέπουν την κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την 

ελπίδα οικιοθελούς αποµάκρυνσης µεγάλου όγκου µεταναστών που θεωρούνται 

βάρος δυσβάσταχτο. Επιθυµεί δηλαδή να δείξει την έξοδο από τη χώρα στο πιο 

ενταγµένο, δυναµικό και νεανικό κοµµάτι για να µείνει στην ησυχία του ένα 

γερασµένο και ξεζουµισµένο εργατικό δυναµικό που θα αλληλοσπαραχτεί για να 

ζήσει µε ότι θ’ αποµείνει στα χρεωκοπηµένα ασφαλιστικά ταµεία. 

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω προβλέψεων θέτει σφιχτές προθεσµίες που στην 

καλύτερη περίπτωση φτάνουν ως το τέλος του έτους και στη χειρότερη σε ένα ή δύο 

µήνες από την έναρξη εφαρµογής του. 

Κάθε νόµος πλαίσιο έως σήµερα, ν.2910/01 αρ.56, ν.3386/05 αρ.89 είχε ρητές 

διατάξεις για την εφαρµογή των όσων προέβλεπε. Είχε σαφή πρόβλεψη για τον τρόπο 

που θα διοικηθεί η µετανάστευση, θα εφαρµοστούν οι ρυθµίσεις. Προέβλεπε τη 

σύσταση υπηρεσιών που θα ασκούσαν τις αρµοδιότητες και κυρίως τον τρόπο που θα 

στελεχώνονταν.  

Ο παρών κώδικας είναι απορίας άξιο γιατί δεν έχει ούτε µισή διάταξη σχετική µε τη 

διοίκηση του αντικειµένου της µετανάστευσης, όταν µάλιστα έχει στα τέλη του 2011 

ψηφιστεί και τεθεί σε εφαρµογή ο ν. 4018, ο οποίος δηµιουργεί τοµή στη διοίκηση µε 

την πρόβλεψη των καταστηµάτων µίας στάσης. Έχει συγκεντρώσει όλες τις σκόρπιες 

διατάξεις αλλά δεν περιέλαβε τη νοµοθέτηση των 10 καταστηµάτων µίας στάσης 

στην Αττική των 66 ΟΤΑ, που ασκούσαν έως τις 31/12/2013 τη βασική αρµοδιότητα 

παραλαβής αίτησης και επίδοσης της άδειας ή απόφασης εξυπηρετώντας τους µισούς 

εγκατεστηµένους αλλοδαπούς της επικράτειας. Ουδεµία αναφορά για τα 12 

καταστήµατα που προέβλεπε για το Αιγαίο ή τα 3 του νοµού Θεσσαλονίκης.    

Ο ίδιος νόµος προέβλεπε και τη στελέχωση των καταστηµάτων µε προσωπικό από 

ΟΤΑ, έµπειρο µε γνώση του αντικειµένου, ΝΠ∆∆ και άλλους φορείς του ∆ηµοσίου 

κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τις µετατάξεις. Αντί να εφαρµόσει το νόµο, το 



ίδιο το ∆ηµόσιο απέκλεισε τους αιτούντες από ΟΤΑ και ΝΠ∆∆, αποµάκρυνε µε το 

ν.4093/12 το 25% των υπηρετούντων υπαλλήλων στις ∆/νσεις Αλλοδαπών & 

Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων µέσω της διαθεσιµότητας και 

αναγκάστηκε να προβεί σε παλινωδίες παρατείνοντας την έναρξη λειτουργίας τους σε 

Αττική και Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική από 30/9/2013 στις 31/12/2013, λόγω 

υποστελέχωσης, χωρίς βέβαια µέσα σε τρεις µήνες να την επιλύσει, και αφού τα 

άνοιξε έδωσε πέντε µήνες παράταση στη λήξη των αδειών διαµονής, λόγω αδυναµίας 

των υπηρεσιών ν’ ανταποκριθούν στα αιτήµατα των αλλοδαπών. 

Φτάνουµε σήµερα σε τρία σηµεία στην Αττική να εξυπηρετούν τυπικά πάνω από 

200.000 πολίτες, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται καταστάσεις χάους και 

αθλιότητας για εργαζόµενους και πολίτες αλλοδαπούς υπηκόων τρίτων χωρών. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε: κτήρια ακατάλληλα χωρίς υποδοµές υποδοχής, 

εξαναγκασµός των πολιτών να διανύουν αποστάσεις απαγορευτικές για να κάνουν 

µία απλή ερώτηση αν εκδόθηκε η άδειά τους, π.χ. από τα Βίλια και τη Νέα Πέραµο 

στον Ταύρο ή από τα Κύθηρα στον Πειραιά, ουρές από τα ξηµερώµατα, 

συνωστισµός, τραυµατισµοί πολιτών και εργαζόµενων. Οι υπηρεσίες αιχµής, όπως 

της Αθήνας και του Πειραιά-Νότιου Τοµέα έχουν µετατραπεί σε υπηρεσίες 

παραλαβής για άδειες που είναι άγνωστο το πότε θα εκδοθούν. Είναι απλή 

αριθµητική ότι εάν οι υπηρεσίες εκεί που είναι συγκεντρωµένος ο πληθυσµός έχουν 

καταρρεύσει και αδυνατούν ν’ ανταποκριθούν στην τρέχουσα δουλειά δεν θα είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τα φιλόδοξα σχέδια του νέου κώδικα.  

Εδώ ας αναφέρουµε και την εφαρµογή του νέου αυτοτελούς εντύπου άδειας διαµονής 

µε την αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων αδειών σε έντυπα µε ψηφιακά και 

βιοµετρικά δεδοµένα. Ήδη προωθείται το υλικό στις ∆ΑΜ και υπάρχει η απαίτηση 

εντός τριών µηνών να ξεκινήσει να εφαρµόζεται από το υπάρχον ανεπαρκές και 

εξοντωµένο προσωπικό. Οφείλουµε ν’ αναφέρουµε ότι ο ν.4093/12 προέβλεπε τη 

σύναψη προγραµµατική σύµβαση π.χ. µε την Ελ. Αστυνοµία για την άσκηση αυτής 

της αρµοδιότητας γεγονός που στο νέο κώδικα απουσιάζει επίσης. 

Κράτος που κακοδιοικεί και παρανοµεί σχεδιάζει µεγαλεπήβολα προγράµµατα για 

οµάδες, όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κειµένου, τα οποία θα έχουν διαφορετική 

από την προσδοκώµενη κατάληξη. Είναι βαθιά απογοητευτικό ότι επιχειρούνται 

παρεµβάσεις σαφώς βελτιωτικές µε κατάληξη που δε θα έχει καµιά σχέση µε την 

επιδίωξη. Υπάρχει δηλαδή µια δήλωση επιθυµίας παρέµβασης η οποία πατάει σε 

έδαφος αυτορρύθµισης. Ότι µπορέσουν να κάνουν οι υπηρεσίες µε όποιο προσωπικό, 

ότι µπορούν και όσο αντέχουν να ζουν σε ανασφάλεια δικαίου και σε µηδενική 

ανταποδοτική προσφορά οι διοικούµενοι (το κράτος για τις υπηρεσίες που δεν 

προσφέρει χρεώνει τον πολίτη µε παράβολο από 150-900€).       

Σε επίρρωση αυτών επιχειρείται να µεταφερθεί προσωπικό από την πρώην ∆ηµοτική 

Αστυνοµία χωρίς καµία επαφή µε το αντικείµενο σε χρόνους απροσδιορίστους, το 

οποίο θα κληθεί να χτυπήσει µε το µαγικό του ραβδί το πρόβληµα και να το λύσει. 



Ας ξεκινήσουµε όµως να δώσουµε απαντήσεις σε όσα εκθέσαµε. Η πρώτη απάντηση 

βρίσκεται στην τήρηση της νοµιµότητας. Εφαρµογή και περίληψη στον νέο κώδικα 

των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας. Ο ν.4018/12 ψηφίστηκε εν µέσω 

µνηµονίων, ας τηρηθεί. Εδώ βέβαια είναι χαρακτηριστική η εξέλιξη της νοµοθέτησης 

και της διοίκησης µέσα από τα συνεχή µνηµόνια. Σε σύντοµο χρόνο οι δυνατότητες 

της διοίκησης υποβαθµίζονται µε µη γραµµικό ρυθµό. 

Μπορούµε να κάνουµε και ένα µεγαλύτερο βήµα. ∆εν νοείται να µιλάµε για 

καταστήµατα µίας στάσης και να έχουµε πολλαπλούς φορείς που χορηγούν άδειες 

διαµονής και εργασίας σε αλλοδαπούς. Η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής 

Αστυνοµίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, η ∆ιεύθυνση Εµπορίου της αιρετής 

Περιφέρειας, οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, όλοι αυτοί εκδίδουν άδειες. 

Χαρακτηριστικότερο, το Υπ. Εσωτερικών που ενώ νοµοθετεί και συντονίζει, διαθέτει 

παράλληλα και Τµήµα Αδειών ∆ιαµονής. Ενώ επιχειρεί να επαναφέρει στη 

νοµιµότητα αλλοδαπούς µε βιοτικό κύκλο στη χώρα δεν αποκεντρώνει τους 

«εξαιρετικούς» και «ανθρωπιστικούς» λόγους και ζητά από τον αλλοδαπό που διαβιεί 

στον Έβρο να µεταβεί στον Πειραιά για να καταθέσει αίτηση, γεγονός ανέφικτο. Όλα 

τα κακά χαρακτηριστικά της Ελληνικής ∆ιοίκησης επαναλαµβάνονται ακριβώς. 

Έλλειψη συντονισµού, σύγκρουση κανονισµών, µη συνεννόηση. Είναι ντροπιαστικό 

να διαπιστώνεις ότι η προ µηνός παράταση που δόθηκε µέσω εγκυκλίου χωρίς να 

νοµοθετηθεί στις άδειες διαµονής από το Υπ. Εσωτερικών δεν αναγνωρίζεται και δεν 

εφαρµόζεται από τα ασφαλιστικά ταµεία, τον ΟΑΕ∆, τα σύνορα και άλλους 

δηµόσιους φορείς.    

Η διοίκηση του µεταναστευτικού ζητήµατος πρέπει να είναι ενιαία, κάθετη και κατά 

το δυνατό αυτόνοµη. Ο αιτών άσυλο, ο µετανάστης χωρίς χαρτιά, ο κοινοτικός 

υπήκοος, ο υπήκοος τρίτης χώρας µε άδεια διαµονής, ο ωφελούµενος από δράσεις 

κοινωνικής ένταξης, η δεύτερη γενιά πρέπει να συναλλάσσονται µε µία υπηρεσία η 

οποία θα διαθέτει µονάδες σε όλη την επικράτεια και θα καλύπτει χωρικά τον πολίτη 

από το σπίτι του έως τη συνοριακή διάβαση.       

Είναι κοινός τόπος ότι όσο υπάρχουν πόλεµοι, καταστροφές, διακρίσεις, υπανάπτυξη 

οι άνθρωποι θα µεταναστεύουν για καλύτερη ζωή. Όσο ο µισθός θα είναι 

υποπολλαπλάσιος στη χώρα προέλευσης, όσοι µπορούν, θα µετακινούνται για να 

ζήσουν καλύτερα. Μετά από είκοσι χρόνια ζωής µε την πραγµατικότητα αυτή σε 

πλήρη ανάπτυξη η Ελληνική διοίκηση αδυνατεί να προσαρµοστεί, να ανταποκριθεί. 

Ο νέος κώδικας αρνείται να τη διοικήσει.    

 

 

 

 


