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Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η χώρα µας έχει εEείγουσα ανάγκη χάραξης µεταναστευτικής
Eολιτικής Eου να ανταEοκρίνεται στις κοινωνικό-οικονοµικές συγκυρίες, οι
οEοίες υφίστανται σε αυτήν και κυρίως στις ανάγκες της µακροEρόθεσµης
σχετικής εξελικτικής-αναEτυξιακής Eορείας της.
Η EροσEάθεια Eροώθησης ενός νέου, σύγχρονου και Eρο Eάντων
ρεαλιστικού νοµοθετικού Eλαισίου για τη µετανάστευση στην Ελλάδα
αEοτελεί αναµφισβήτητα µία θετική εξέλιξη, Eαρά τη σχετική καθυστέρηση.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ανάληψη της χάραξης και εφαρµογής της
µεταναστευτικής Eολιτικής αEό το ΥEουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία
µε τα συναρµόδια υEουργεία, σύµφωνα µε το EρότυEο των υEόλοιEων
Κρατών-Μελών της ΕυρωEαϊκής Ένωσης, και η ύEαρξη ειδικής νοµοθετικής
µέριµνας για την Eροστασία των ανθρωEίνων δικαιωµάτων των µεταναστών.
Εντούτοις, EρέEει να τονιστεί ότι η διεθνοEοίηση και ταυτόχρονη
µεγέθυνση των µετακινήσεων ατόµων ή Eληθυσµών (το 1999 υEολογίστηκε
ότι ο διεθνής Eληθυσµός µεταναστών έφτασε τον Eρωτοφανή αριθµό των 150
εκατοµµυρίων) έχουν Eροσδώσει στο φαινόµενο της µετανάστευσης µία νέα,
ιδιαίτερα EερίEλοκη µορφή, µε την οEοία βρίσκονται αντιµέτωEα όλα τα
Κράτη

του

‘Πρώτου

Κόσµου’.

Η

άµεση

ανάγκη

αEοτελεσµατικής

αντιµετώEισης του διεθνούς µεταναστευτικού φαινοµένου έχει Eλέον

αEοκτήσει θέση Eροτεραιότητας στις ηµερήσιες διατάξεις Eεριφερειακών
αλλά και διεθνών Οργανισµών (βλ. UN Commission on Human Rights,
Report, Human Rights of Migrants, UN Doc. E/CN.4/2000/82, 06.01.2000).
Για τους λόγους αυτούς το ελληνικό ΥEουργείο Eου αναλαµβάνει Eλέον το
µεταναστευτικό σχεδιασµό χρειάζεται εEειγόντως τη σχετική τεχνογνωσία,
η οEοία µEορεί να Eροέλθει αEό εµEειρογνώµονες και ερευνητικά ιδρύµατα
της Ελλάδας και του εξωτερικού (χωρών ΕυρωEαϊκών ή µη, µε µεγάλη
σχετική εµEειρία).
Πέραν τούτων, όµως, η δηµιουργία και θέση σε λειτουργία ενός
αEοτελεσµατικού µεταναστευτικού σχεδιασµού έχει άµεση ανάγκη της
διαρκούς συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης µεταξύ του καθ’ ύλην
αρµόδιου ΥEουργείου και όλων των υEόλοιEων εµEλεκοµένων ∆ηµοσίων
ΥEηρεσιών αλλά και κοινωνικών φορέων (συµEεριλαµβανοµένων ελληνικών
και διεθνών, Μη Κυβερνητικών και ∆ιακυβερνητικών Οργανώσεων Eου
δρουν στην Ελλάδα).
Ιδιαίτερα για τις εµEλεκόµενες ∆ηµόσιες ΥEηρεσίες σηµειώνεται η
ανάγκη εξοµάλυνσης των κρίσιµων δυσλειτουργειών στις Eροξενικές αρχές,
στους εEιφορτισµένους για την φύλαξη των συνόρων, στις Γενικές
Γραµµατείες

των

Περιφερειών

και

στους

Οργανισµούς

ΤοEικής

Αυτοδιοίκησης Eου έχουν εEισηµανθεί και αEό το Συνήγορο του Πολίτη
στις ετήσιες εκθέσεις του ή άλλα ειδικότερα κείµενά του.
ΑEαραίτητη κρίνεται εEίσης η συνεχής ενηµέρωση και εEιµόρφωση
του ελληνικού κοινού σε θέµατα Eου αφορούν στο νέο νοµοθετικό
µεταναστευτικό καθεστώς αλλά και στην τάση de facto δηµιουργίας µίας
Eερισσότερο Eλουραλιστικής ελληνικής κοινωνίας. Ένα συµEληρωµατικό
στοιχείο µεταναστευτικής Eολιτικής στο οEοίο EρέEει να δοθεί έµφαση,
είναι η ανάγκη άµεσης συνεργασίας της Ελλάδας µε τις κυριότερες,
τουλάχιστον, χώρες Eροέλευσης µεταναστών Eου εισέρχονται στο ελληνικό
έδαφος. Ένας ορθολογιστικός µεταναστευτικός σχεδιασµός µEορεί να
βασιστεί στη δηµιουργία ενός Eλαισίου µεταναστευτικών διµερών ή
Eολυµερών συµβάσεων µεταξύ της Ελλάδας και των ανωτέρω χωρών,
σχετικών µε αEοδοχή µεταναστών εργατών, Eου θα έχουν τη δυνατότητα να
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ανταEοκριθούν και να εξυEηρετήσουν τις ανάγκες εργατικού δυναµικού για
την οικονοµική ανάEτυξη της χώρας µας.
Η ελληνική µεταναστευτική Eολιτική και Eράξη EρέEει να είναι
βασισµένη σε εξειδικευµένη εEιστηµονική έρευνα (σχετικός ερευνητικός
φορέας σκόEιµο θα ήταν να δηµιουργηθεί σύντοµα στο ΥEουργείο
Εσωτερικών) και να είναι αEόλυτα διαυγείς οι στόχοι της. Μένοντας
σταθερά Eροσηλωµένη στις θεµελιώδεις αρχές δικαίου ενός σύγχρονου
ευρωEαϊκού Κράτους, η ελληνική µεταναστευτική Eολιτική EρέEει Eάντοτε
να έχει ως γνώµονές της τις κοινωνικο-οικονοµικές συγκυρίες και Eρο
Eάντων τις µακροEρόθεσµες ανάγκες και EροοEτικές ανάEτυξης της
Ελλάδας.

B΄ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Tο νοµοσχέδιο δεν ασχολείται µε τους εκατοντάδες χιλιάδες
Eαράνοµους µετανάστες Eου Eαραµένουν και εργάζονται στην χώρα µας και
οι οEοίοι αEοτελούν την Eλειονότητα του όλου αριθµού των αλλοδαEών.
Έτσι όµως EαρακάµEτεται ο κορµός Eολλών αEό τα Eροβλήµατα Eου
σκοEεύει να εEιλύσει η εν λόγω ρυθµιστική Eρωτοβουλία της Πολιτείας.
Για την αντιµετώEιση του οξύτατου Eροβλήµατος Eου υEάρχει, Eροτείνεται
να δοθεί µΊα ακόµη ευκαιρία, µε ρεαλιστικές EροϋEοθέσεις και, αυτή τη
φορά, καλύτερη οργάνωση των υEεύθυνων διοικητικών υEηρεσιών, για τη
νοµιµοEοίηση των µεταναστών «χωρίς χαρτιά», εντός των γενικότερων
Eλαισίων Eου η µεταναστευτική µας Eολιτική θα καθορίσει. Είναι σκόEιµο
έτσι να τονιστεί ότι ως βασικές, αEόλυτα αλληλένδετες, αρχές µίας
σύγχρονης µεταναστευτικής ολιτικής EρέEει να αναγνωρισθούν οι εξής: (α)
η µετανάστευση σε µία χώρα υEοδοχής έχει Eάντοτε τη δυνατότητα και
EρέEει να εµEλουτίζει την κοινωνική, εEιστηµονική και Eολιτισµική ζωή
της χώρας υEοδοχής, ενώ EρέEει Eαράλληλα να ανταEοκρίνεται στις
ανθρωEιστικές αξίες και στις εEιταγές των κανόνων του σύγχρονου διεθνούς
δικαίου, (β) η µετανάστευση σε µία χώρα υEοδοχής εEιτυγχάνει µόνο όταν
οι ίδιοι οι µετανάστες εξασφαλίζουν συνθήκες καλύτερες αEό εκείνες της
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χώρας Eροέλευσης τους και οµαλή -διαEραγµατευµένη- συµβίωση µε την
κοινωνία Eου τους υEοδέχεται. Η εEιτυχής έκβαση της µεταναστευτικής
Eολιτικής θα εξαρτηθεί αEό την άµεση συνεργασία των αρµόδιων κρατικών
και κοινωνικών φορέων και αEό την εEιστηµονική τεκµηρίωση αEό τους
ανωτέρω φορείς όλων των θέσεών τους Eου θα αφορούν στις Eραγµατικές
ανάγκες

εισδοχής

και

δυνατότητες

αEορρόφησης

νέου

ανθρώEινου

δυναµικού στη χώρα µας. ΕEισηµαίνεται ότι οι µεταβατικού χαρακτήρα
ρυθµίσεις για τους µετανάστες Eου βρίσκονται ήδη στη χώρα αλλά δεν έχουν
νοµιµοEοιηθεί, δεν EρέEει να εισαχθούν εκ των υστέρων στο νοµοσχέδιο µε
τη µέθοδο των τροEολογιών, αλλά να γίνουν αντικείµενο µελέτης και
Eροβληµατισµού των ενδιαφερόµενων Eλευρών. Η ΕΕ∆Α εEιφυλάσσεται να
διατυEώσει τη γνώµη της σχετικά.
2. Το νοµοσχέδιο, αν και εξαιρεί ρητά τους Eρόσφυγες (άρθρο 2 Eαρ. 1
εδ. β) Eεριλαµβάνει διατάξεις Eου είναι δυνατόν να Eροκαλέσουν σύγχυση,
ιδίως ως Eρος τους αιτούντες άσυλο Eου δεν έχουν ακόµη αναγνωρισθεί ως
Eρόσφυγες. Στο άρθρο 49, λ.χ., όEου ρυθµίζονται τα της διοικητικής
αEέλασης γίνεται γενικόλογη αναφορά στις «διεθνείς υEοχρεώσεις της
χώρας µας». Ορθότερη θα ήταν η διατύEωση: «µε την εEιφύλαξη των
διεθνών υEοχρεώσεων της χώρας και της ειδικής νοµοθεσίας ερί
ροσφύγων».
3. Άρθρο 5 (Θεώρηση εισόδου): Θεωρείται σκόEιµη η καθιέρωση
εύλογης Eροθεσµίας εντός της οEοίας η ∆ιοίκηση (εν Eροκειµένω η
Eροξενική Αρχή) θα είναι υEοχρεωµένη να αEαντήσει σε αίτηση θεώρησης
εισόδου στη χώρα (τέτοια Eροθεσµία είναι σκόEιµο να υEάρχει και στις
υEόλοιEες EεριEτώσεις αιτήσεων αλλοδαEών για είσοδο και Eαραµονή στη
χώρα για εργασία κλE). Η καθιέρωση µίας τέτοιας Eροθεσµίας θα συνέβαλε
τα µέγιστα σε µία αEοτελεσµατικότερη και χρηστότερη λειτουργία της
ελληνικής ∆ιοίκησης στο µεταναστευτικό χώρο, όEως εEιβάλλουν τα
σύγχρονα EρότυEα αEοτελεσµατικής και ευέλικτης ∆ιοίκησης.
4. Στο άρθρο 7 εEιτρέEεται η αναιτιολόγητη άρνηση του Έλληνα
Eρόξενου για την χορήγηση θεώρησης εισόδου σε αλλοδαEό. Πρόκειται
ασφαλώς για διάταξη Eου δεν αρµόζει σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, αφού
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τυχόν κίνδυνοι, λ.χ., για την εθνική ασφάλεια, θα µEορούσαν να
Eροβληθούν ως EροβλεEόµενη αιτιολογία. Αξίζει εξάλλου να σηµειωθεί ότι
δεν είναι αEολύτως σαφές κατά Eόσο αυτή η αναιτιολόγητη άρνηση είναι
δυνατό να αφορά και µέλος οικογένειας Eρόσφυγα.
5. Στην ΕEιτροEή Μετανάστευσης κατά το άρθρο 9 θα ήταν ιδιαίτερα
χρήσιµη η συµµετοχή εκEροσώEου του τοEικού ∆ικηγορικού Συλλόγου
καθώς και ειδικευµένης Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, εφόσον υφίσταται
στη συγκεκριµένη Eεριφέρεια.
6. Στο άρθρο 12 η διατύEωση «µEορεί», ως Eρος την ανανέωση της
ετήσιας άδειας Eαραµονής για σEουδές, είναι Eιθανόν να Eροκαλέσει
Eροβλήµατα. Ο συνολικός χρόνος Eαραµονής θα ήταν σκόEιµο να
εEιµηκυνθεί, αφού οι αλλοδαEοί αντιµετωEίζουν σοβαρά Eροβλήµατα µε
την δύσκολη ελληνική µας γλώσσα.
7. Άρθρο 22 Eαρ. 2 (Ανανέωση άδειας Eαραµονής για την Eαροχή
εξαρτηµένης εργασίας): Η γνώµη της ΕEιτροEής Μετανάστευσης Eου έχει
τη δυνατότητα να καλεί τον αλλοδαEό σε συνέντευξη, και εEοµένως εξετάζει
κατ' ουσία το σχετικό αίτηµα, EρέEει να έχει δεσµευτική ισχύ για τον
Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.
8. Άρθρο 22 Eαρ. 3 και 4 (Μακρόχρονοι µετανάστες): Oι µακρόχρονοι
µετανάστες (µετανάστες Eου έχουν διαµείνει νόµιµα και συνεχώς για µία
Eερίοδο τουλάχιστον Eέντε ετών σε µία χώρα υEοδοχής) EρέEει να
τυγχάνουν ευνοϊκής µεταχείρισης αEό τη ∆ιοίκηση, σύµφωνα µε τη
Σύσταση (2000) 15 της ΕEιτροEής ΥEουργών του Συµβουλίου της ΕυρώEης
(13 ΣεEτεµβρίου 2000), µε θέµα την ‘Ασφάλεια ∆ιαµονής Μακρόχρονων
Μεταναστών’.

Το

Συµβούλιο

της

ΕυρώEης

έχει

αναγνωρίσει

την

ιδιαιτερότητα αυτής της κατηγορίας µεταναστών και έχει συστήσει στα
Κράτη-Μέλη του την ευνοϊκή µεταχείριση αυτών των ατόµων σε θέµατα
όEως είναι η ανανέωση των αδειών Eαραµονής τους στη χώρα υEοδοχής, η
συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας, η κοινωνική ασφάλισή τους και η
ελεύθερη µετακίνησή τους στην εEικράτεια της χώρας υEοδοχής. Ως εκ
τούτου Eροτείνεται η ιδιαίτερη αντιµετώEιση αυτής της κατηγορίας
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µεταναστών αEό ειδική διάταξη/ειδικές διατάξεις του Σχεδίου Νόµου, κατ'
εφαρµογή της ανωτέρω Σύστασης του Συµβουλίου της ΕυρώEης.
9. Άρθρο 27 Eαρ. 1 (Οικογενειακή συνένωση): Η οικογενειακή
συνένωση (ορθότερο: εEανένωση) του νόµιµα εργαζόµενου µετανάστη στη
χώρα υEοδοχής συνιστά εύλογα τον ακρογωνιαίο λίθο για την εEιτυχή
συµµετοχή του µετανάστη στην κοινωνική και οικονοµική ζωή και
ανάEτυξη της χώρας υEοδοχής. Για το λόγο αυτό ο νοµοθέτης υEοχρεούται
να αντιµετωEίσει το θέµα της οικογενειακής συνένωσης µε ιδιαίτερα
µεγάλη Eροσοχή και ευαισθησία. Ο χρονικός Eεριορισµός των τριών ετών
Eου θέτει το Σχέδιο Νόµου αντιβαίνει στο Άρθρο 12 Eαρ. 1 της ΕυρωEαϊκής
Σύµβασης για το Νοµικό Καθεστώς των Μεταναστών Εργαζοµένων (1977,
ΣΕΣ Νο. 93). Σύµφωνα µε την ανωτέρω Σύµβαση η Eροθεσµία αναµονής για
EραγµατοEοίηση της οικογενειακής συνένωσης των µεταναστών στην
ΕυρώEη δεν µEορεί να υEερβαίνει τους δώδεκα µήνες. Την ίδια Eροθεσµία
ενός έτους υιοθετεί και η Eρόταση της ΕυρωEαϊκής ΕEιτροEής σχετικά µε
την Οδηγία του Συµβουλίου της ΕυρωEαϊκής Ένωσης και του ΕυρωEαϊκού
Κοινοβουλίου για το ∆ικαίωµα Οικογενειακής Συνένωσης (Άρθρο 3 Eαρ. 1
(α), Doc. COM (2000) 624 final, 10.10.2000, 1999/0258 [CNS]). Πρόκειται
για µία λογική Eροθεσµία Eου είναι σκόEιµο να εισαχθεί και στην ελληνική
νοµοθεσία.
10. Άρθρο 27 Eαρ. 2 (Μέλη οικογένειας αλλοδαEού): Στον Έλληνα
νοµοθέτη εναEόκειται να λάβει υEόψη την Eρόταση Οδηγίας του
Συµβουλίου της ΕυρωEαϊκής, Ένωσης και του ΕυρωEαϊκού Κοινοβουλίου
για το ∆ικαίωµα Οικογενειακής Συνένωσης Eου έχει ήδη γίνει αEό την
ΕυρωEαϊκή ΕEιτροEή (Doc. COM (2000) 624 final, 10.10.2000, 1999/0258
[CNS]) το οEοίο διευρύνει τον κατάλογο των EροσώEων για τα οEοία
εEιτρέEεται συνένωση.
11. Η αEαγόρευση της άσκησης εEαγγελµατικής δραστηριότητας εEί
τρία έτη κατά το άρθρο 30 (µετά την οικογενειακή εEανένωση) είναι µάλλον
µακράς διάρκειας και Eροωθεί την Eαράνοµη εργασία των Eροσελθόντων εκ
των υστέρων µελών της οικογένειας. Θα µEορούσε να εEιλεγεί η λύση να
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δίνονται, κατ’ αρχήν, άδειες εργασίας για αντικείµενα και ειδικότητες όEου
δεν υφίσταται υψηλή ανεργία ηµεδαEών και νόµιµων αλλοδαEών.
12. Σχετικά µε το άρθρο 33 Eαρατηρούµε τα εξής:
(α) Στο τέλος της Eαρ. 1 ως «κέντρα διασκέδασης καθορίζονται [µε
αEόφαση του ΥΠΕΣ∆∆Α] και άλλα Eέραν των όσων EροβλέEονται αEό τις
κείµενες διατάξεις». Η διάταξη αυτή µEορεί να δηµιουργήσει εEικίνδυνα
Eεριθώρια δράσης των σχετικών εEιχειρηµατιών εκτός των ορίων ελέγχου
και του Eνεύµατος του Μεταναστευτικού Νόµου.
(β) ΑEαλειEτέα είναι η διάταξη (άρθρο 33 Eαρ. 5 εδ. α) Eου εEιτρέEει
την

µεταβίβαση

της

άδειας

λειτουργίας

του

κέντρου

του

οEοίου

καταδικάσθηκε ο ιδιοκτήτης για διάφορες εγκληµατικές Eράξεις, ανάµεσα
στις οEοίες είναι και οι στρεφόµενες κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
αυτές Eου εκµεταλλεύονται τη γενετήσια ζωή.
(γ) ΕEισηµαίνουµε δύο σηµαντικές Eαραλείψεις: Πρώτον, τη µη
Eρόβλεψη βαρύτατων οικονοµικών-διοικητικών ή/και Eοινικών- κυρώσεων
σε EερίEτωση Eου αEοκαλυφθεί η αEατηλή χρησιµοEοίηση γυναικών
‘καλλιτεχνών’ για άλλο σκοEό (δηλ. σεξουαλική εκµετάλλευση). ΕEίσης θα
EρέEει να θεσµοθετηθεί η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του
κέντρου όταν διαEιστωθούν Eερισσότερες της µίας EεριEτώσεις σεξουαλικής
εκµετάλλευσης γυναικών ‘καλλιτεχνών’. ∆εύτερον, την αναστολή της
αEέλασης της ‘καλλιτέχνιδος’ Eου κατήγγειλε τη σεξουαλική εκµετάλλευσή
της ή είναι Eρόθυµη να συνεργαστεί µε τις αρµόδιες αρχές για την αEόδειξη
της ενοχής του εκµεταλλευτή της. Η αναστολή αυτή θα EρέEει να
συνοδεύεται αEό Eροστασία αστυνοµική, κοινωνική και οικονοµική του
θύµατος.
13. Είναι ανάγκη να διασαφηνισθεί αν το άρθρο 34 αφορά µόνο σε
καλλιτέχνες κέντρων διασκέδασης. Η διατύEωση της Eαρ. 1 δεν αναφέρεται
Eεριοριστικά σε καλλιτέχνες κέντρων διασκέδασης. Η αEάντηση, ωστόσο, θα
EρέEει µάλλον να είναι θετική, αφού για τους άλλους καλλιτέχνες υEάρχει
το άρθρο 37.
14. Για το άρθρο 43 Eαρατηρούµε τα εξής:
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Κατ’

αρχήν

η

διατύEωση

της

έννοιας

της

«διάκρισης»

δεν

ανταEοκρίνεται στη σήµερα κρατούσα. Η διάκριση εEιφέρει κατάργηση ή
µείωση αEόλαυσης των δικαιωµάτων του ανθρώEου και όχι αύξηση. Η
Eρονοµιακή

µεταχείριση

αδύνατων

και

µειονεκτουσών

κοινωνικο-

οικονοµικών κατηγοριών για την εξουδετέρωση των εις βάρος τους
ανισοτήτων στην Eράξη, αEοτελεί θετικό µέτρο Eου αEοσκοEεί όχι στη
µείωση αλλά στην ουσιαστικοEοίηση της ισότητας. Προτείνουµε, λοιEόν,
την αντικατάσταση της λέξης «Eροτίµηση» στην Eαρ. 1 του άρθρου 43 µε τις
λέξεις «δυσµενή µεταχείριση». Εξ άλλου η αEαγόρευση διακρίσεων του ίδιου
άρθρου θα µEορούσε να εEεκταθεί στο φύλο και στις Eολιτικές,
θρησκευτικές και κοσµοθεωρητικές αντιλήψεις. Θα ήταν µία ευκαιρία το
Eαρόν

νοµοσχέδιο

να

εισαγάγει

ένα

σύγχρονο

σύστηµα

κυρώσεων

(διοικητικών και Eοινικών) κατά των εν λόγω διακρίσεων γενικά (βλ.
σχετική Eαρ. 13 της αEόφασης 2000/48, της UN Commission on Human
Rights, Human Rights of Migrants, UN Doc E/CN.4/RES/2000/48,
25.04.2000 και Eαρ. 3 της ΑEόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
54/166, Protection of Migrants, UN Doc A/RES/54/166, 24.02.2000: και τα
δύο αυτά Όργανα του ΟΗΕ τονίζουν την ανάγκη εξάλειψης των διακρίσεων
κατά των µεταναστών και τη λήψη αοτελεσµατικών µέτρων αEό τα Κράτη
για τη δηµιουργία αρµονικών, ανεκτικών κοινωνικών σχέσεων).
15. Άρθρο 44 Eαρ. 2 και 6 (Πρόσβαση των ανήλικων αλλοδαEών στην
εκEαίδευση): Σχετικά µε την εκEαίδευση των ανήλικων αλλοδαEών κρίνεται
σκόEιµη η ενσωµάτωση στο νόµο, µε ειδική διάταξη, των εδαφίων γ, δ και ε
του άρθρου 28 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
(ΟΗΕ, 1989, Ν. 2101/1992, ΦΕΚ Α' 192), σύµφωνα µε τα οEοία κάθε
Κράτος: καθιστά ανοιχτές και Eροσιτές σε κάθε Eαιδί τη σχολική και την
εEαγγελµατική ενηµέρωση και τον Eροσανατολισµό, και λαµβάνει µέτρα
ενθάρρυνσης της τακτικής σχολικής φοίτησης και µείωσης του Eοσοστού
εγκατάλειψης των σχολικών σEουδών αEό τους ανήλικους αλλοδαEούς.
16. Άρθρο 44 Eαρ. 3 (∆ικαιολογητικά εγγραφής σε δηµόσια σχολεία):
Ειδική Eαράγραφος θα EρέEει να EροβλέEει την, κατ’ εξαίρεση, µε ελλιEή
δικαιολογητικά εγγραφή σε δηµόσια σχολεία τέκνων EροσώEων αιτούντων
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άσυλο σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π∆ 61/1999,όEως εEίσης των αλλοδαEών
Eου Eαραµένουν στην ελληνική εEικράτεια για ανθρωEιστικούς λόγους
δυνάµει του άρθρου 8 του Π∆ 61/1999.
17. Η Eροθεσµία των δύο ηµερών κατά το άρθρο 49 Eαρ. 5 (Eροσφυγή
κατά της αEόφασης αEέλασης) είναι αντισυνταγµατική. Θα EρέEει να
EροβλέEονται τουλάχιστον Eέντε εργάσιµες ηµέρες ώστε να εξασφαλίζεται η
αEοτελεσµατική Eροστασία των δικαιωµάτων του αλλοδαEού.
18. Στο άρθρο 50 θα ήταν χρήσιµο να γίνεται ρητά µνεία των
δυνατοτήτων αναστολής ή και άρσης της αEέλασης. Στην Eρώτη Eαράγραφο
του εν λόγω άρθρου για τα κωλύµατα των διοικητικών αEελάσεων θα EρέEει
να Eροβλεφθεί η σύµφωνη γνώµη εισαγγελέα όEως ισχύει για τις δικαστικές
αEελάσεις (Eαρ. 2 του ίδιου άρθρου).
19. Στο άρθρο 51 δεν EροβλέEεται η αEαγόρευση των οµαδικών
αEελάσεων (θεωρούµε ότι είναι σκόEιµο να υEενθυµίσουµε τη διαφορά
µεταξύ αEέλασης και εEαναEροώθησης). Συναφές είναι βέβαια και το
ζήτηµα της εEικύρωσης του τέταρτου Eρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α
Eου εκκρεµεί.
20. Τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οEοία εγγράφεται ένας αλλοδαEός
στον κατάλογο ανεEιθύµητων κατά το άρθρο 54 Eαραµένουν άγνωστα, όEως
και στο Ν. 1975/1991. Είναι Eρος το συµφέρον του Κράτους και της
ασφάλειας δικαίου τα σχετικά κριτήρια να είναι ευκρινώς διατυEωµένα στον
Νόµο και να µην καθορίζονται εκ των υστέρων µε ∆ιυEουργικές ΑEοφάσεις,
όEως έχει ήδη γίνει βάσει του Ν.1975/1991 (βλ. ΥΑ 4803/13/4κγ/1992, ΦΕΚ
Β’ 407).
21. Εξεταστέο είναι µήEως το άρθρο 55 Eαρ. 1, στο τέλος, δηµιουργεί
µηχανισµό αστυνόµευσης των αλλοδαEών Eου έχουν ανάγκη εEείγουσας
νοσηλείας ο οEοίος θα Eροκαλέσει την αEροθυµία των νοσοκοµείων να τους
νοσηλεύσει. Η διάταξη αυτή EρέEει εEίσης να εξαιρεί ρητά αEό το Eεδίο
εφαρµογής της τα Eαιδιά µεταναστών τα οEοία, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (ΟΗΕ, 1989, Ν. 2101/1992, ΦΕΚ
Α’ 192), έχουν αEόλυτο δικαίωµα, µεταξύ άλλων, αEόλαυσης ενός υψηλού
εEιEέδου υγείας (άρθρο 24 ∆Σ∆Π) και δικαίωµα στην εκEαίδευση (άρθρο 28
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∆Σ∆Π), ανεξάρτητα αEό τη νοµική, µεταξύ άλλων, κατάσταση των γονιών
τους (άρθρο 2 Eαρ. 2 ∆Σ∆Π).
22. Η Eαρ. 1 του άρθρου 58 EροβλέEει ρυθµίσεις Eου µEορεί να
αντιφάσκουν µε άλλες του ίδιου νοµοσχεδίου. Έτσι στο άρθρο 11 Eαρ. 1δ,
λ.χ., ορίζεται ως EροϋEόθεση για την χορήγηση άδειας Eαραµονής για
σEουδές, ο αλλοδαEός «να έχει εξασφαλίσει κατάλυµα για την διαµονή του»
ενώ η διάταξη 58 Eαρ. 1 του νοµοσχεδίου αEαγορεύει αυτό Eου θέτει η άλλη
(άρθρο 11) ως EροϋEόθεση για την χορήγηση άδειας Eαραµονής.
23. Η έκτη Eαράγραφος του άρθρου 58 EρέEει να αναφέρεται ειδικά
σε

εκείνους

Eου

ενεργούν

αEό

ταEεινά

κίνητρα

(κερδοσκοEία,

εκµετάλλευση των αλλοδαEών κ.ο.κ.), έτσι ώστε να µην τιµωρούνται όσοι
βοηθούν αλλοδαEούς αEό ανθρωEισµό.
24. Στο άρθρο 60 Eαρ. 4, θα ήταν σκόEιµο να Eροστεθεί, σύµφωνα και
µε τις Eροτάσεις της ΓΣΕΕ, το Σώµα ΕEιθεωρητών Εργασίας.
25. Η αναιτιολόγητη αEόρριψη αιτήµατος Eολιτογράφησης κατά το
άρθρο 65 δεν έχει θέση σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.
26. Άρθρο 62 (ΠροϋEοθέσεις Eολιτογράφησης): Ο Νόµος EρέEει να
EροβλέEει ιδιαίτερη, ευνοϊκή µεταχείριση των ανιθαγενών EροσώEων και
των αναγνωρισµένων Eροσφύγων Eου διαµένουν νόµιµα στην ελληνική
εEικράτεια, όταν αυτά τα άτοµα αιτούνται Eολιτογράφηση (βλ. άρθρο 6 Eαρ.
4 (ζ) της ΕυρωEαϊκής Σύµβασης Eερί Ιθαγένειας, 1997, ΕΣΣ Νο. 166). Λόγω
του ιδιαίτερα ευάλωτου χαρακτήρα αυτών των EροσώEων ο αEαραίτητος
χρόνος νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα (ως µία αEό τις EροϋEοθέσεις
Eολιτογράφησης) είναι λογικό και θεµιτό να είναι µειωµένος σε σύγκριση
µε τους υEόλοιEους αλλοδαEούς, όEως εEίσης οι σχετικές αιτήσεις να
εξετάζονται αEό τη ∆ιοίκηση κατά Eροτεραιότητα
27. Στο άρθρο 68 η αναφορά σε µέλη ∆ΕΠ συγκεκριµένου γνωστικού
αντικειµένου (λ.χ. Κοινωνιολογίας) αEό συγκεκριµένο ΑΕΙ (το Πάντειο
ΠανεEιστήµιο), Eροκαλεί σοβαρό νοµικό Eρόβληµα ευνοϊκής µεταχείρισης
του συγκεκριµένου ΠανεEιστηµίου σε βάρος όλων των υEόλοιEων ΑΕΙ. Εάν
εξάλλου, η Eεριγραφή των εν λόγω µελών της ΕEιτροEής Πολιτογράφησης
οδηγεί αναγκαστικά σε συγκεκριµένα EρόσωEα, Eρόκειται για ατοµική,
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εξόφθαλµα αντισυνταγµατική, ρύθµιση Eου Eροσβάλλει, µεταξύ Eολλών
άλλων, και την αρχή της ισότητας. Τέλος, θεωρούµε ως Eαράλειψη το
γεγονός ότι µεταξύ των µελών της εν λόγω ΕEιτροEής δεν EροβλέEεται η
συµµετοχή µέλους ∆ΕΠ µε νοµικές γνώσεις ή έστω εκEροσώEου του
∆ικηγορικού Συλλόγου (αφού η ανάληψη διοικητικών καθηκόντων αEό
δικαστικούς Eρόκειται, µετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος, να
αEαγορευθεί).

Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2000
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Πρόσθετες αρατηρήσεις εί του σχεδίου νόµου
«Είσοδος και αραµονή αλλοδαών στην Ελληνική
εικράτεια, κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε
ολιτογράφηση» µε ηµεροµηνία 6.12.2000

Η Εθνική ΕEιτροEή για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώEου Eου έχει υEοβάλει
τις Παρατηρήσεις της εEί του σχεδίου νόµου «Μετανάστευση και Eαραµονή
αλλοδαEών στην Ελληνική ΕEικράτεια», αφού έλαβε γνώση του αEό
06.12.2000 σχεδίου νόµου «Είσοδος και Eαραµονή αλλοδαEών στην
ελληνική εEικράτεια - Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε Eολιτογράφηση»,
καταθέτει τις εξής Eρόσθετες Παρατηρήσεις σχετικές µε το τελευταίο.

1. Κατ’ αρχήν, η Εθνική ΕEιτροEή για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώEου
αναφέρεται στις θέσεις της Eου εκφράστηκαν στο αEό 09.11.2000 κείµενο
των Παρατηρήσεών της εEί του σχεδίου νόµου της 25ης Μαΐου 2000.
2. Το σχέδιο νόµου «Είσοδος και Eαραµονή αλλοδαEών στην ελληνική
εEικράτεια - Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε Eολιτογράφηση» Eου
κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων την 7η ∆εκεµβρίου 2000 συνιστά ένα
νοµικό κείµενο µερικά σηµεία του οEοίου εξακολουθούν να υEολείEονται
των EροτύEων του σύγχρονου διεθνούς και ευρωEαϊκού δικαίου.
3. Η Εθνική ΕEιτροEή για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώEου σηµειώνει την
αλλαγή του τίτλου του σχεδίου νόµου και την εξάλειψη του όρου
«µετανάστευση» αEό τον τίτλο. Θεωρούµε ότι ο όρος αυτός έEρεEε να
Eαραµείνει ως αντικειµενικά ανταEοκρινόµενος στο θέµα Eου καλείται να
ρυθµίσει το σχέδιο νόµου.
4. Στο άρθρο 1 εξέλιEε ο ορισµός του µετανάστη Eου υEήρχε στο
Eροηγούµενο σχέδιο νόµου (άρθρο 1.β). Η Εθνική ΕEιτροEή θεωρεί χρήσιµη
την ύEαρξη του ορισµού αυτού στο Νόµο.
5. Στο άρθρο 2 («Έκταση εφαρµογής») εξέλιEε η κατηγορία των υEηκόων
κρατών µελών της ΕΕ ως κατηγορία στην οEοία δεν εφαρµόζεται ο υEό
εξέταση νόµος. Η Εθνική ΕEιτροEή θεωρεί ως νοµοτεχνικά αρτιότερη τη
ρητή συµEερίληψη των EροσώEων αυτών στο άρθρο 2.
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6. Η διατύEωση του άρθρου 41 Eαρ. 1 του σχεδίου νόµου δίνει την
εντύEωση ότι αναγνωρίζει τα «θεµελιώδη ανθρώEινα δικαιώµατα» µόνο
στους αλλοδαEούς «Eου διαµένουν νόµιµα στην ελληνική εEικράτεια».
Ωστόσο τόσο το Ελληνικό Σύνταγµα όσο και η ΕυρωEαϊκή Σύµβαση των
∆ικαιωµάτων του ΑνθρώEου, µεταξύ άλλων νοµικών κειµένων Eροστασίας
των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώEου, Eροστατεύουν τον µεγαλύτερο
αριθµό ανθρωEίνων δικαιωµάτων χωρίς Eεριορισµό βάσει εθνικότητας ή
νοµιµότητας της Eαρουσίας ενός EροσώEου στο έδαφος ενός Κράτους.
7. Σηµειωτέα είναι η υEοβάθµιση αEό το σχέδιο νόµου βασικών κοινωνικών
δικαιωµάτων των αλλοδαEών, στην EερίEτωση του άρθρου 31 (αEαγόρευση
άσκησης εEαγγελµατικής δραστηριότητας στα µέλη της οικογένειας του
αλλοδαEού εEί τρία έτη αEό την εEανένωση της οικογένειας), σηµείο του
σχεδίου νόµου Eου αEάδει Eρος τα EρότυEα Eροστασίας ανθρωEίνων
δικαιωµάτων ενός σύγχρονου ευρωEαϊκού Κράτους. Η Εθνική ΕEιτροEή
τονίζει ότι η ανωτέρω τριετής αEαγόρευση εργασίας στα µέλη της
οικογένειας αλλοδαEού Eροωθεί στην Eράξη την Eαράνοµη εργασία των
EροσώEων αυτών (βλ. σχετικές Παρατηρήσεις της Εθνικής ΕEιτροEής, Β.911).
8. ∆εν ελήφθησαν καθόλου υEόψη οι Παρατηρήσεις µας εEί του (Eαλαιού)
άρθρου

33

(νυν

συνειδητοEοίησης

άρθρου
του

34),

οξύτατου

γεγονός

Eου

Eροβλήµατος

µαρτυρεί
της

έλλειψη

σεξουαλικής

εκµετάλλευσης αλλοδαEών γυναικών υEό τον µανδύα της «καλλιτέχνιδος».
9. Τα άρθρα 41 και 42 του σχεδίου νόµου EρέEει να τροEοEοιηθούν έτσι
ώστε να εξαλειφθεί η αντίφαση Eου υEάρχει µεταξύ αυτών των διατάξεων
και της (αυξηµένης νοµικής ισχύος βάσει του άρθρου 28 Eαρ. 1 του
Συντάγµατος) ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (Ν.
2101/1992), και ειδικότερα του άρθρου 2 Eαρ. 2 της ανωτέρω Σύµβασης Eου
EροβλέEει ότι τα Συµβαλλόµενα Κράτη οφείλουν να Eροστατεύουν
αEοτελεσµατικά το Eαιδί «έναντι κάθε µορφής διάκρισης…βασισµένης στη
νοµική κατάσταση…των γονέων του, των νόµιµων εκEροσώEων του ή των
µελών της οικογένειάς του». Με τη νέα θετική διάταξη του άρθρου 42 (3) β ο
έλληνας νοµοθέτης Eροστατεύει το δικαίωµα εκEαίδευσης των Eαιδιών «de
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facto Eροσφύγων» αλλά αφήνει αEροστάτευτα τα Eαιδιά των Eαράνοµων
αλλοδαEών. Ο νόµος EρέEει να EροβλέEει σαφώς το δικαίωµα Eρόσβασης
όλων ανεξαιρέτως των αλλοδαEών ανηλίκων στην εκEαίδευση, σύµφωνα µε
την ανωτέρω ∆ιεθνή Σύµβαση.
10. ΑEορία Eροκαλεί η αEάλειψη αEό το τελικό σχέδιο νόµου της διάταξης
αEαγόρευσης φυλετικών και άλλων σχετικών διακρίσεων (Eρώην άρθρου
43), διάταξης µε ιδιαίτερη δεοντολογική και Eρακτική σηµασία για ένα
νοµοθέτηµα το Eεδίο εφαρµογής του οEοίου αφορά άµεσα σε αλλοδαEά
EρόσωEα στην Ελλάδα. Ωστόσο είναι σωστό να αναγνωρίσουµε ότι Eρόκειται
για µια αρχή Eου καθιερώνεται τόσο στο Σύνταγµά µας όσο και σε διεθνή
κείµενα Eου δεσµεύουν την Ελλάδα.
11. Οι διατάξεις των άρθρων 34 εE. χρήζουν άµεσης αναθεώρησης µε σκοEό
την ελαχιστοEοίηση των δυνατοτήτων της Eαράνοµης εκµετάλλευσης
αλλοδαEών γυναικών «καλλιτεχνών σε κέντρα διασκέδασης» αEό τα γνωστά
κυκλώµατα «εEιχειρηµατιών» Eου δρουν στην Ελλάδα. Ο νόµος EρέEει να
Eροβλέψει βαρύτατες κυρώσεις εναντίον αυτών των «εEιχειρηµατιών» και
ειδική Eροστατευτική µεταχείριση για τις ανωτέρω αλλοδαEές γυναίκες,
καθώς και αναστολή της αEέλασής τους σε EερίEτωση συνεργασίας τους µε
τις ελληνικές Αρχές για τη δίωξη των εκµεταλλευτών τους (βλ. και σχετικές
Παρατηρήσεις της Εθνικής ΕEιτροEής, Β.12-13).
12. Στο νέο άρθρο 46 EρέEει να Eροστεθεί (όEως στο Eρώην άρθρο 49) η
ρητή «εEιφύλαξη των διεθνών υEοχρεώσεων της χώρας µας». ΣκόEιµη είναι
η ρητή αναφορά εEίσης στις υEοχρεώσεις της χώρας Eου EροκύEτουν αEό το
διεθνές δίκαιο δικαιωµάτων του ανθρώEου.
13. Θεωρείται σκόEιµο να Eροστεθεί στο άρθρο 50 (χώροι κράτησης
αλλοδαEών) ειδική Eαράγραφος Eου θα αναγνωρίζει το δικαίωµα των
κρατουµένων (υEό διοικητική αEέλαση) αιτούντων άσυλο να εEικοινωνούν
µε τον δικηγόρο τους, την ΄ΎEατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες ή άλλες οργανώσεις Eροστασίας ανθρωEίνων δικαιωµάτων.
Οι αιτήσεις ασύλου κρατουµένων EροσώEων EρέEει να εξετάζονται κατά
Eροτεραιότητα αEό τη ∆ιοίκηση κατά ρητή διάταξη Eου είναι εEίσης
σκόEιµο να Eροστεθεί στο σχέδιο νόµου.
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14. Η Εθνική ΕEιτροEή για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώEου θεωρεί θετική
την Eρόβλεψη αEό το άρθρο 68 των µεταβατικών διατάξεων του σχεδίου
νόµου νοµιµοEοίησης των Eαράνοµων µεταναστών Eου Eαραµένουν και
εργάζονται, εEί χρονικό διάστηµα Eου έχει ανάγκη Eεραιτέρω σκέψης για
τον Eροσδιορισµό του, στην χώρα µας (βλ. σχετική Παρατήρηση της Εθνικής
ΕEιτροEής, Β.1).
15. ΕEίσης η Εθνική ΕEιτροEή για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώEου
αναγνωρίζει ως θετικό βήµα τη µείωση του χρόνου αναµονής του αλλοδαEού
για την οικογενειακή του εEανένωση (άρθρα 28 εE. και 69) αEό τα τρία στα
δύο έτη. Όµως η ελληνική νοµοθεσία οφείλει να Eροσαρµοσθεί Eλήρως στα
σύγχρονα ευρωEαϊκά και διεθνή νοµικά EρότυEα και να Eροστατεύσει
ιδιαίτερα το δικαίωµα οικογενειακής ενότητας και εEανένωσης των νόµιµων
αλλοδαEών µεταναστών ως µια αEό τις στοιχειωδέστερες EροϋEοθέσεις
αρµονικής, δηµιουργικής Eαρουσίας των αλλοδαEών µεταναστών στη χώρα
µας. Ειδικότερα Eροτείνονται τα εξής: (α) η διετής αναµονή για την
οικογενειακή εEανένωση είναι σκόEιµο να γίνει µονοετής (βλ. Eαρ. Β. 9 των
Παρατηρήσεων της Εθνικής ΕEιτροEής της 09.11.2000) και (β) στα µέλη
της οικογένειας του µετανάστη είναι σκόEιµο εEίσης να συµEεριληφθούν οι
γονείς του ίδιου και της συζύγου του Eου συµβιούσαν και ήταν
αντικειµενικά εξαρτηµένοι αEό αυτούς στη χώρα καταγωγής, όEως
EροβλέEεται ήδη αEό την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία.
Βελτιωµένη, τέλος, θεωρούµε τη νέα διατύEωση των Eροτεινόµενων
διατάξεων των άρθρων 48.2 και 45.1β, σε σύγκριση µε την Eροηγούµενη
διάταξη 48.1, διότι στενεύει τις EεριEτώσεις ανάκλησης της άδειας
Eαραµονής και αEέλασης αλλοδαEών EροσώEων για λόγους δηµόσιας υγείας.

Αθήνα, 30 ∆εκεµβρίου 2000
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